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  توانایی ایجاد ارتباطحوادث دریایی ناشی از عدم 
  

    2  علیرضا خجسته – 1 ابراهیم ایدنی
 Ir_Idani@yahoo.com :پست الکترونیک

  چکیده 
با عنایت به روند رو به رشد تعداد حوادث دریایی ناشی از مشکالت ارتباطی بین کارکنان کشتی ، کشتی به کشـتی و یـا کشـتی بـه     
ساحل و اینکه تحقیقات در مورد تلفات در تعدادي از حوادث این مسئله را آشکار می کند که یکی ازعلتهاي این حـوادث نـاتوانی در   

دستورات مبهم ارائه شده به مسافرین در شرایط اضطرار ، تبادل اطالعـات حیـاتی   .ایجاد ارتباط بین افراد درگیر در عملیات می باشد
سـاختارهاي  . ها با ساحل ممکن است به درك غلط موضوع و ایجاد حوادث و سـوانح منجربـه مـرگ گـردد    بین کشتی ها یا کشتی 

وظایف پرسنلی متداول و ابداعات ارتباطی در برطرف کردن اینگونه مشکالت کمک کرده است این مقاله برخی از اینگونـه مشـکالت   
  .همراه با آموزش ها و راه حل هاي توصیه شده را نشان می دهد 

 
  آموزش ،شرایط اضطرار ، ارتباط ، حوادث دریایی :کلمات کلیدي

  
  
  
  
  

  :مقدمه 
سوانح دریایی ناشی ازوجود مشکالت در برقراري ارتباط صحیح بین کارکنان کشتی ، کشتی به کشتی یـا کشـتی بـا سـاحل ، روبـه      

حوادث و خسارات بوجود آمده نشانگرآن است که عـدم توانـائی دربرقـراري ارتبـاط یکـی از       تحقیقات به عمل درمورد. افزایش است 
  . علل مهم بروز سوانح می باشد

صدور دستورات نامفهوم با گویشی ناصحیح به خدمه و یا مسافرین درشرایط اضطراري و یاتبادل اطالعات حیاتی غلـط بـین کشـتی    
ساختارهاي صحیح وظـایف پرسـنلی و کوشـش درزمینـۀ  ارتقـاء      . جاد حوادث مرگبار شودها یا کشتی با ساحل می تواند منجر به ای

  . سطح دانش ایشان و وجود تجهیزات مدرن و پیشرفتۀ مخابراتی می توانند به رفع این مشکالت کمک شایانی بنمایند
  .دررابطه با حل آنها را بیان می نماید این مقاله ضمن نشان دادن برخی از اینگونه معضالت و راهکارهاي الزم و توصیه هاي مفید

   
  مروري برمشکالت 

درصـد   60تقریبـاً  . درکشتیرانی مدرن استفاده از وجود دریانوردان چند ملیتی دررده و رسته هاي مختلف بسیار افزایش یافته است 
  )   2002مرکزتحقیقات بین المللی دریائیان ـ سال.(ناوگان تجاري جهان متشکل از دریانوردان باملیت هاي گوناگون می باشد

. یش زمینۀ بروز مشکالتی چه درزمینۀ ایمنی و بهداشـت و چـه درقبـال نحـوة کـارائی ایشـان باشـد        تفاوت فرهنگ آنها می تواند پ
گزارش هاي مختلفی دراین زمینه وجود دارد که بیشتر حوادثی که اتفاق افتاده ، درکشتی هائی بوده که از وجـود  خدمـه هـائی بـا     

ان حوادث درشناورهائی که کلیۀ خدمه آن داراي ملیتی واحد بودنـد  ملیت و نژادهاي مختلف استفاده می کرده اند ، درحالی که میز
  ) .1992روز جهانی دریانوردي سال . ( ، کمتر بوده است 
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بطور همزمان از طریق نمایندگی هاي کشتیرانی از نواحی مختلف اقدام به استخدام نیروي انسانی نمـوده و بـه کشـتی هـاي مـدرن      
باتوجـه بـه افـزایش    . نلی آن کشتی ترکیبی از ملیت ها ، نژادها و زبانهاي گوناگون می گـردد  درنتیجه ساختار پرس. ملحق می شوند

  . نوآورهاي تکنولوژي درامرکشتیرانی یکسان نبودن زبان محاوره در بخش ارتباطات مشکالتی را بوجود آورد
هـا اسـتفاده شـده و حتـی دریـانوردان جدیـد        یا پرچم براي تماس بین کشتی  "مرس  "امروزه باتوجه به اینکه دیگر کمتر از زبان 

  .آموزش آنرا نیز نگذرانده اند ، مشکل اساسی درزمینۀ ارتباط ، گفتار و مکالمه مستقیم از طریق دستگاه هاي مخابراتی است 
روي کشـتی  که همگام با پیشـرفت تکنولـوژي   )  CMDSS( عالوه براین ، علیرغم ایجاد سیستم امنیت و اضطرار بین المللی دریائی 

هاي تجاري استقراریافته ، به دلیل عدم توانائی برخی از دریائیان درخصوص مکالمه بـه زبـان انگلیسـی ، مشـکالت را افـزایش داده      
  .  است 

به هنگام برقراري ارتباط با ساحل ، وظیفۀ افسران مخابرات است که باتوجه به تخصص و آمـوزش هـائی کـه گذرانـده انـد ، مـوارد       
  . ه هنگام مکالمه رعایت نمایندایمنی را ب

لزوماً فرمانده یا افسران ارشد پل فرماندهی که درزمینۀ موارد مربوط به وضعیت هاي اضطراري آگاهی داشته و واقف به امور هسـتند  
طـات را  صحیح نیست که از فرماندة کشتی خواسـته شـود کـه دروضـعیت اضـطراراینگونه ارتبا     . ، اینگونه ارتباطات را انجام میدهند 

انجام دهد ، درحالی که او باید درچنین مواقعی نسبت به ایجاد هماهنگی الزم جهت اجراي عملیات اضـطرارو یـا تجسـس و نجـات     
  . دردریا اقدام نماید

حقیقت روشن آن است که ارتباطات و مکالمات صحیح مستلزم استفاده از زبان محاوره اي واحـد قابـل فهـم و دور از هرگونـه ابهـام      
)  IMO( برطبق توافق جوامع دریائی ، زبان انگلیسی ، زبان اول و معمول که به عنوان اولین اسـتاندارد مکالمـات دریـائی    . باشد می 

ازآنجائیکه اکثر دریانوردان به این زبان آشنائی کامل ندارند ، صـنعت کشـتیرانی تجـاري    . نیز پذیرفته شده است ، باید استفاده شود 
  ت عدیده اي دررابطه با نحوة برقراري ارتباط مواجه شده است از همه جهت با مشکال

  
      IMOنقش 

کمیتـۀ   1973درسـال  . مسالۀ ارتباطات درسازمان بین المللی دریانوردي بطور مداوم مطـرح و گوشـزدهاي الزم داده شـده اسـت     
زبان ارتباطی بوجود آمده ، باید با استفاده ایمنی دریانوردي در بیست و هفتمین جلسۀ خود به این توافق دست یافتند که مشکالت 

درجلسـات کمیتـۀ    1977روش ایجاد یک مکالمۀ اسـتاندارد دریـائی درسـال    . از یک زبان مشترك یعنی زبان انگلیسی مرتفع گردد
کمیتـۀ ایمنـی    1992درسـال  . صـورت گرفـت    1985مذکور مطرح و پذیرفتـه شـده و اصـالحات  وتجدیـدنظردرآن مورددرسـال      

وردي در شانزدهمین جلسۀ کمیتۀ فرعی خود درزمینۀ آموزش الزم جهت توسعۀ بیشتر زبـان محـاورة اسـتاندارد و قابـل درك     دریان
درشصت و هشـتمین جلسـه    IMOکمیتۀ ایمنی دریائی . اصالحات روي آن به عمل آمده بود ، مجدداً تأکید نمود 1985که درسال 

پـیش  . آنـرا توسـعه داد   "دریـانوردي ایمـن   "تاندارد را پذیرفته و توسط کمیته  پیش نویس مکالمات دریائی اس 1997خود درسال 
و برگزاري دوره هاي آزمایشی بین المللـی ، درجلسـۀ چهـل و ششـم کمیتـۀ       SMCPنویس مربوط به عبارات مخصوص درمکالمات 

بـه کمیتـۀ ایمنـی دریـانوردي ارسـال          اصالح و سرانجام با درنظرگرفتن کلیۀ توضیحات و اصالحیه ها ، "دریانوردي ایمن "فرعی 
تحــت نظــر کنوانســیون بــین المللــی ،  IMOتوســط قــوة قانونگــذاري مجلــس   SMCPعبــارات مکالمــه دریــائی اســتاندارد . شــد

توانـائی درك و  . دراستانداردهاي آموزشی و صدور گواهینامه ها پذیرفته و مقررگردیـد کـه بایـد بوسـیله دریـانوردان اعمـال گـردد        
تن و بیشـتر ازآن درپـل    500یري عبارات مکالمات دریائی استانداردجهت صدور گواهینامه براي افسرانی که روي کشتی هاي بکارگ

  . فرماندهی کشیک گرفته و با شناورهاي دیگر و یا بندر درارتباط هستند ، الزامی می باشد
  مکالمات بین دریانوردان 

درصد حوادث دریـائی را   80حدود . دقیقاً به اثبات رسیده که خطاهاي بشر مهم ترین عامل درایجاد تصادف و حوادث دریائی است 
این آمار نتیجۀ مطالعه حوادث گزارش شده توسط یک شرکت بیمه دریـائی انگلیسـی درطـی    .      نتیجۀ خطاي انسانی می پندارند 
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 "» TRENKERترنکـر  « طبـق اظهـارات   . اقعی این حوادث ناشی از عدم ایجـاد ارتبـاط اسـت    درصد و. چند سال اخیر بوده است 
سانحه اي که دردریـا و بنـادر اتفـاق     10حادثه از  3، تحقیقات نسبی مشخص نموده اند که بیش از  2005درسال  " COLEوکول 

دیگر خدمۀ کشتی ها که زبان انگلیسی را نمـی داننـد ،    افتاده ، به نارسائی هاي ارتباطی و درجۀ نخست به عدم تبحرکافی ملوانان و
. دراین متن اختالط ملوانان چند ملیتی و زبان و مسائل ارتباطی مربوط به آنها ، توجه خاصی را جلب می نمایـد . نسبت داده میشود

ممکن اسـت راه حلـی جهـت     زبان مشترك. این نگرانی ها برحسب ایجاد تالش هائی درمعرفی زبان مشترك ملوانان را نموده است 
جلوگیري از عدم درك فی مابین باشد اما افزایش کشتی هائی با ملوانان چند ملیتی و چند فرهنگـی ، حـل ایـن مشـکل را سـخت      

یک مثال ویـژه از عـدم ایجـاد ارتبـاطی بـین المللـی        1990در آوریل  SCANDINAVIAN. STARحادثه کشتی . ترکرده است 
  .است

هاي تفریحی که منجر به ازدست دادن جان بسیاري شده ، توسط هیئت ایمنی و تحقیق بررسـی نگردیـده ،   اگر چه حوادث کشتی 
تـردد مـی کـردد و     "دریاي شمال  "کشتی ذکر شده در باال ، زمانیکه در 1990ممکن این مورد حادثه مصیت بار آتش سوزي سال 

  رگرفت نفر مسافرجان خود را از دست دادند مورد بررسی قرا 158درآن 
ملوانانی که درکشتی مسـافري بودنـد ، اکثـراً    . آتش سوزي درنقطه اي که ملوانان و مسافرین بایستی کشتی را ترك کنند اتفاق افتاد
ملوانان قادر به ایجاد ارتباط و دادن دسـتور بـه   . پرتغالی و عده قلیلی فیلیپینی که همگی یا انگلیسی نمی دانستند و یا ضعیف بودند

رئـیس  . ( زنگ هاي خطردرتمامی کابین ها قابل شـنیدن نبودنـد  . عالوه براین اشکال فنی هم وجود داشت . روژي نبودندمسافرین ن
  ) 1999هیئت ایمنی حمل و نقل بین المللی ـ اکتبر 

که قبالً نیز مشکل ارتباطی داشته و به چنـین سرنوشـتی    SCANDINAVIAN. STARنظریۀ هیئت این بود که کشتی مسافربري 
سال قبل از این سانحه با ملوانان مختلفی که داشته ، به علت عدم اطالع دچـار حریـق شـده     2دچار شده است ، زیرا همین کشتی 

ت روغن را دیده بودنـد لکـن   بودند ، نش "هندوراس  "زمانیکه آتش درقسمت موتورخانه شروع میشود ، افراد موتورخانه که اهل . بود
به علت پائین بودن سطح زبان انگلیسـی ملوانـان   . فقط می توانستند به کمک اشارة دست با دیگر افراد موتورخانه ارتباط برقرارکنند 

یـز  حادثـۀ کشـتی مـذکور بـه عنـوان خـاطره اي غـم انگ       . قادر به مکالمۀ واضح با مسافرانی که اغلب آنها آمریکایی بودنـد ، نشـدند   
درمسائل ایمنی دریانوردي باقی خواهد ماند و ثابت کرد   که عامل بشري درزمان اضطرار نقش عمده اي درایجاد این حادثه داشـت  

باید مدنظر داشته باشیم که ناتوانی هاي ارتباطی دراثر فقدان زبان مشترك در بین ملوانان یا مسـافرین کشـتی ، ممکـن اسـت بـه      . 
ی ها و یا درزمان عملیات معمولی کشتی ها فرضاً به هنگام لنگراندازي یـا پهلـوگیري و مـوارد دیگـر نیـز      حوادث دیگري با سایرکشت

  . ایجاد گردد
در بنـادر و نـواحی لنگرانـدازي شـلوغ ،     . گاهاً عدم تمایل به پیروي از روش ها و قوانین ساده منجر به وقوع حوادثی بزرگ می شـود 

که دراینگونه عملیـات اسـتفاده مـی شـود ،      VHFر کشتی ها را از طریق کانال هاي محدود معمول است که دستورات عملیاتی دیگ
درنتیجۀ دریافت پیام هاي اشتباه و گیج کننده از دیگرکشتی هاي مجاور ، ممکن اسـت افسـران کشـتی دسـتوراتی را     . گوش دهیم 

ث ناشی ازعدم توانائی برقراري ارتباط و مکالمۀ صـحیح  برخی از حواد. انجام دهند که براي شناورخاص آنها درنظرگرفته نشده است 
  .پل فرماندهی کشتی بین راهنما و افسران بوده است 

  
  )کشتی به کشتی ( مکالمات بین کشتی ها 

پیام هـا موقعیـت   . باید نیازمبرم به واضح بودن مکالمات که بین کشتی ها بخصوص در زمان اضطرار صورت می گیرد را ، درك کرد 
داده و نوع کمک را مشخص کرده و موجب نجات جان افراد وحفظ اموال آنها و همچنین حفظ مـیحط زیسـت دریـائی مـی      را شرح

جائی که نیاز به همـاهنگی  . نیاز به مکالمه بین پل فرماندهی کشتی ها گاهاً درنواحی دریانوردي شلوغ ، حیاتی ضروري است . شود 
  . کامل جهت تردد می باشد
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حتی   دراین گونه وسایل نسبتاً ساده ، به منظورتأئید توجـه  . تنها وسیلۀ ابتدائی مکالمه است  VHFشوار دستگاه درموقعیت هاي د
دیگر کشتی ها ، تعداي از دریانوردان شاهد حوادثی بوده اند که صدایی از یک کشتی شخص درموقعیت بحرانی به گـوش رسـیده و   

مشکل شرح داده شده قبلـی ممکـن اسـت    . نامیده می شود VHFه عنوان خطاي جواب بطورکامل ازکشتی دیگر دریافت شده که ب
ازطریق افزایش استفاده از سیستم هاي تشخیص اتوماتیکی حل شود ولی با محدویت هاي فنی دربکارگیري این سیستم مواجه مـی  

رستنده هاي دیگر قطع شده و فقـط  است که ارسال پیام توسط ف  VHFیکی از این مشکالت فنی ناشی از ماهیت مکالماتی . گردند 
  . بخشی از پیام دریافت می شود

بـرج مراقبـت بـه    . مثال خوبی از بروز این مشکل فنی بود 1997مارس  27در LAS PALMASحادثۀ هوائی دو هواپیما درفروردگاه 
  .  "براي اجازة پرواز صبرکنید . پیغام مهمی دارم  "خلیان گفت 

قسـمت هـاي ازپیـام    . »  بعـداً صـدا خـواهم زد    . براي پرواز صبر کنیـد  «  : ل گردید چنین گفته شد متأسفانه وقتی که پیغام ارسا
فرستاده شده توسط برج مراقبت توسط هواپیمائی دیگر دراثر پارازیت ارسال هاي همزمان ، مسدود شده و اینگونه فهمیده شـد کـه   

به دلیل پائین بودن میزان دید ، هردو هواپیما یکـدیگر را ندیـده و   . اد نبود ، درحالیکه هنوز باند فرودگاه آز"اجازه براي پرواز است "
  . با سرعت بسیار زیادي با هم تصادم نمودند

نفـر درآن   583مشکل مکالماتی ساده باعث از دست رفـتن جـان   . بدیهی است که اکثر حوادث درنتیجۀ زنجیره اي از اتفاقات است 
است که تا  این لحظه وسـیله اولیـه    VHFل پیامدهاي سخت محدودیت هاي فنی در بکارگیري از این حادثه نشانگر احتما. روز بود

بـرروي هواپیماهـا و بـرج مراقبـت      VHFدرصنعت هواپیمائی اینگونه اشکاالت با اصالح دستگاههاي . ارتباط در بین کشتی ها است 
ده است لکن درضایع دریائی تاکنون الینحل باقی مانـده  فرودگاه بصورت یک فرستندة یکطرفه درجهت جلوگیري از تداخل ، حل ش

  .است 
  

  مکالمات کشتی به ساحل 
شامل مکالمات عملیاتی مانند تنظیم برنامه حرکـت کشـتی هـا ، صدوردسـتورات     . مکالمات کشتی به ساحل بصورمختلف می باشند
برقـراري گـذرگاه هـاي ایمـن ، کـه اگـر دسـتورها و        درآبهـاي پرازدحـام و    VTSپهلوگیري ، استفاده از خدمات     ترافیک دریائی 

مکالمات بین کشتی ها و مراکز مشاورة پزشـکی سـاحلی   . اخطارها اشتباه فهمیده شود ، منجر به بروز حوادث مصیبت بارخواهد شد
قیق وضعیت بیمـار و  تشریح د. براي نجات جان افراد زخمی شده یا بیمار که هزاران مایل با ساحل فاصله دارند ، بسیار حیاتی است 

  . درك صحیح مشاورة پزشکی نیازمند ارتباطی ایمن و مؤثر می باشد
  

  آموزش زبان انگلیسی دریائی 
ارتقاء مهارت ها و صالحیت ساختارهاي زبان انگلیسی دریائی ، مهم ترین چالشی است که مؤسسات آموزشی زبان انگلیسـی دریـائی   

بحث برسد اینکه چـه کسـی تعلـیم دهـد  یـا      . با آن روبرو می باشند   SOLASو  STCWبه منظورتأمین نیازهاي کنوانسیون هاي 
  . اینکه دریانوردان داراي زبان انگلیسی خوبی هستند ، هنوز بین متخصصین وجود دارد

 درایجـاد رهنمودهـا یـا نظریـه     TRENKENو  COLEازطریق حوزة مؤسسۀ بین المللی دانشگاه هاي دریائی ، تالش هـائی توسـط   
درچگونگی ایجاد مهارت زبان انگلیسی عمومی که بتوانند مدرسین انگلیسی دریائی شوند ، به عمل آمـده   METهایی براي مؤسس 

از یک سو و ازجهـت دیگـر بـه مدرسـین      1978ـ 1995طبق   سال هاي  STCWهدف ازآن حداقل برطرف کردن نیازهاي . است 
این بدان خاطراست که اهداف کمکی مؤسسـات دریـائی   . انتظارات ایشان برآورده گردد زبان انگلیسی دریائی برنامه اي داده نشود و 

  .درتکمیل قانون قاطع آموزش دریائیان مفهوم زبان انگلیسی دریائی را مطابق قوانین  نمایند 
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ارتباط بـه طـرق مختلـف    . دیم چگونگی ارتباط مؤثر و صحیح و نتیجۀ عامل مؤثر آن درایمنی دریانوردي مناسب را موردبحث قراردا
وقتی که روش هاي عملیات داراي مراحلـی همچـون   . بدست می آید ، لکن درحال حاضرشیوة اولیۀ ارتباطات ازطریق محاوره است 

پهلوگیري و یا خاموش کردن آتش است ، ضروري است که افرادي که دراین عملیات نقش دارند بتوانند ارتبـاط صـحیح و ایمنـی را    
  . یاندبرقرارنم

افزایش ملوانان آموزش دیده در یادگیري زبان انگلیسی دریائی ، قطعاً به شکل ارتباطی دریانوردان کمک می کند ، بدیهی اسـت راه  
حتی اگر درصنعت کشـتیرانی بـه نقطـه اي برسـیم     . حل دیگري نیز باید مدنظر قرارگیرد تا آموزش دریائیان تکمیل و تقویت گردد 

  ان انگلیسی متبعرشوند ، کماکان شکل ارتباط فرهنگی به دلیل چند ملیتی بودن به قوت خویش باقی است که دریانوردان درزب
بـه ایشـان درزمـان    )  FLASH ROCKET( درکشـتی هـاي مسـافربري توجیـه مسـافران بـا آمـوزش و بکـارگیري عالئـم نـورانی           

آتش سوزي ، ترك کشتی و ازطریـق هشـدارهاي عمـومی     نصب بخشنامه ها   که درآنها روش هاي مبارزه با. اضطرارکمک می کند 
کلمـات اسـتاندارد را توسـعه داده و ابزارآموزشـی را در      IMOجامعۀ بین المللی زبان انگلیسی را انتخـاب نمـوده و   . بسیارمؤثر است 

که باید مؤسسات آموزشی که بـه  نباید دریانوردان را درعدم توانائی در برقراري ارتباط مقصر دانست ، بل.یادگیري آن مهیا کرده است 
نظرگـرفتن   آنها آموزش داده واداراتی که به آنها مدرك می دهند و بیش از همه شرکت هـائی کـه اینگونـه دریـانوردان را بـدون در     

  .استخدام می کنند ، مقصر می باشند   محاوره قابلیت هاي کافی درمکالمه و
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Abstract: 

With respect to the increasing trend of marine incidents number arising from lack of 

communication with ship staffs, ship to ship, or ship to coast and also the investigation into the 

deaths of a number of incidents reveal this problem that one of the causes of this incident is the 

disability of involved people in operations in communication. Vague instructions provided to 

passengers in case of emergency, exchange of vital information between ships or ships with 

coast might create the wrong perception of the issue and incidents resulting in death.  Common 

structures of personnel duties and communication innovations have helped in resolving these 

problems; this paper presents some of these problems along with training and recommended 

solutions. 
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