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 سرمقاله
مداوم در  عملیات شامل معمولاً نظامی زندگی سبک

 تواند منجر به اختلالاتمی ای کاری پرتنش است کههمحیط
 هایچالش گردد. برای این دسته از کارکنان جسمی و روحی

باعث شده تا آن را از  زیردریایی هایمحیط فرد در به منحصر
رو پرداختن به عوامل های شغلی متمایز سازد. از ایندیگر محیط

رت است. شغلی موثر بر عملکرد پرسنل زیردریایی یک ضرو
آور شغلی متعددی با عوامل زیانخدمه زیردریایی ممکن است 

ی، کمیت و کیفیت از این میان برنامه شیفت کار ،روبرو باشند
تیب از عوامل ارگونومیکی، ترههای شغلی بروشنایی و استرس

این شود. محسوب میو روانی مهم در محیط کار آنها  فیزیکی
تقویت  ل بر هم داشته و موجبتوانند تاثیرات متقابعوامل می

کنترل آنها امری حیاتی است چرا که  رواز این ،یکدیگر نیز شوند
  گردد. ناپذیر میحوادث جبران صورت منجر بهدر غیر این

عنوان یکی از عوامل هها، نوبت کاری بدر زیردریایی
ساعته  22)چرخه  تواند روی سیکل سیرکادینمیارگونومی شغلی 

چرخه سیرکادین در عملکرد فیزیولوژی  .تاثیر بگذارد طبیعی بدن(
 /روز ای محیط )چرخهفرد به تغییرات دورهو شناختی بدن و پاسخ 

صورت نوبت کار ی که بهافراد است. شب( دارای اهمیت بسیاری
)برنامه کاری خارج از ساعات معمول( فعالیت دارند، در مقابل عدم 

برنامه پذیر هستند. سیبین آتطابق برنامه کاری با سیکل سیرکاد
 باهای تجاری اغلب کشتی ها وشاغلین در زیردریایی کاری

کند، ساعته که مغز انسان آن را دنبال می 22سیکل فیزیولوژیک 

جز اختلالات متابولیسمی و همنطبق نیست و این عدم تطابق ب
 تغییر ،. در ضمن(1) گرددمیرفتاری موجب اختلال در خواب نیز 

 هایسیگنال جزهآلودگی فرد، بخواب احساسو شیاری هو در
مصنوعی محیط  نور شدت و میزان به ،از زیردریایی خارج محیط
تواند منجر به تماس با شدت نور ثابت می .دارد نیز بستگی داخلی

شایان  اضطراب شود.کاهش عملکردهای شناختی، افسردگی و 
 sunlight andذکر است روشنایی مصنوعی نور روز و نور ماه )

moonlight در محیط بسته زیردریایی تاثیرات معناداری در )
تواند شبیه قرار گرفتن در نور میبهبود وضعیت روانی دارد و 

طبیعی، باعث تغییرات ملاتونین یا هورمون خواب در بدن کارکنان 
 ها، خدمهدر طی ماموریت(. همچنین 2) زیردریایی گردد

و با ایزوله هستند  ،سبت به دنیای واقعین ها تقریباًزیردریایی
های کوچک، خصوص در زیردریاییهافزایش طول مدت اقامت، ب

گیرد. قابل ، قرار میو بیداری تحت تاثیر ایزوله بودن الگوی خواب
وجود هذکر است که تحت این شرایط که نوعی اختلال خواب نیز ب

م کلمات، آید یکنواخت شدن آهنگ صدا در مکالمات، عدم فهمی
کاهش سرعت در مکالمه و کاهش ارتباط اجتماعی کلامی رخ 

در  .گرددمیدهد و در نهایت منظور افراد به درستی منتقل نمی
واضح بین همکاران، از  ورتی که انتقال اطلاعات و مکالمهص

تواند و رخداد مشکلات فوق می الزامات موفقیت در کار تیمی است
لفی گردد که در خطاهای انسانی ریشه بروز حوادث مخت ساززمینه
، موجب ناشی از اختلال خوابخستگی  . در سطح فردی نیزدارد

 شود که این خود منجرجاد وضعیت روحی و رفتاری منفی میای
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اجتماعی  روابط به توجه عدم و حوصلگیبی پذیری،تحریک به
روابط و کاهش عملکرد  ،وظایف تعارض و گرددمی بین کارکنان

های در سیستم . بر اساس موارد ذکر شده(3) افتدمی اتفاق
عنوان یکی از عوامل مهم جهت تنظیم و هخواب کافی ب ،نظامی

بهبود عملکرد فیزیکی و ذهنی کارکنان مورد تاکید قرار گرفته 
عنوان بهچه روشنایی مصنوعی در این خصوص اگر(. 2است )

در  اما ،باشدتواند موثر مییکی از عوامل فیزیکی مهم شغلی، 
در حد  جویی انرژی، معمولاًها با توجه به ایمنی و صرفهزیردریایی

توان با تنظیم نور مصنوعی و دما، می لذاشود. میپایین کنترل 
 دردر محیط بدون نور  ساعته )نور روز/زمان شب( 22یک سیکل 

آن به  از ناشی خستگی و ناکافی ها ایجاد کرد تا خوابزیردریایی
افسردگی و فرسودگی شغلی نیز  متعاقب آنممکن برسد و حداقل 

کاهش یابد و محیطی ایمن برای پرسنل فراهم گردد. در این 
راستا شدت روشنایی پیشنهادی در اماکن مختلف زیردریایی در دو 

 (. 4) ارائه شده است 1-شب در جدول ووضعیت روز 
روزی طبیعی بدن )سیکل اختلال در چرخه شبانهبنابراین 

و نور خورشید، اختلال  بیرونعدم دسترسی به محیط  ،سیرکادین(
ها کاری سنگین کارکنان شاغل در زیردریایی خواب و از طرفی بارِ

 توانند موجب افزایش میزان استرس، خستگیمیهمگی 
 توسط اغلب که دنکاهش عملکرد شناختی شو و فیزیولوژیکی

میزان خطا نیز و تحت این شرایط شود می تجربه زیردریایی خدمه
و سیستم زیردریایی را با  پرسنلو ممکن است  یابدافزایش می

اهش خطای شغلی و باری روبرو نماید. جهت کحوادث فاجعه
با استفاده از علم ارگونومی و  توانمی زیردریایی در حوادث

 یی پرسنل رااکار محیط کار،آور عوامل زیانشناسایی و کنترل 
ا سطح انرژی بالاتر در محیطی بهبود بخشید و در نهایت افراد ب

 تر به فعالیت بپردازند. امن
 جهت انتخاب پرسنل بایستی بر افرادی با سطح ،ضمن در

 ،های غربالگری تاکید شودبالای سلامت روان بر اساس آزمون
 ناقص، هایداده اساس بر در مواقعی هازیردریایی زیرا در
 این .شود اتخاذ صحیحی مبهم بایستی تصمیمات غالباً و ناپیوسته
 به ،برخورداری از شرایط روانی مطلوب با عدم تیمی گیریِتصمیم
سطح هوشیاری  پرسنل زیردریاییپس در  .شودمی کشیده چالش

 بالا، وضعیت عملکردی و شناختی مطلوب نیاز است. 
فضای داخلی زیردریایی لازم است از طراحی مناسب در 

د تا ضمن استفاده حداکثری ابق با قوانین ارگونومی استفاده شومط
در اوقات فراغت ، راحتی و زیبایی نیز در نظر گرفته شود و از فضا

 منجر به کههای تفریحی و آموزشی فراهم آید امکان فعالیت
در ضمن با  .گرددکاهش استرس در طول اقامت در زیردریایی 

روز یردریایی تا حد امکان نور طراحی روشنایی مطلوب و امن در ز
 ناکافی سازی شود تا در این شغل استراتژیک، خوابو شب شبیه

 و محیطی ایمن برسدآن به حداقل ممکن  از ناشی خستگی و
 .برای پرسنل فراهم گردد

های نظامی و جود در سیستمهای موبا توجه به حساسیت
د به طراحی ی علومی که بتوانها، بکارگیرمخصوصاً در زیردریایی

های کاری، ابزارها و تجهیزات و حتی استخدام تر محیطایمن
ن میان بسیار حیاتی است. در ای ،کمک نماید ترمناسبافراد 

تواند موجب افزایش سلامت و ایمنی بکارگیری علم ارگونومی می
های کاری از جمله نیروی انسانی تمامی عناصر موجود در سیستم

، صرفه اقتصادی کلانی را ش رخداد حوادثد و از طرفی با کاهگرد
 برای مدیران به ارمغان آورد.
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