استرس در غواصی – دالیل و پیشگیری – دالیل روانی
مقدمه
برای رهایی یا پیشگیری از استرس ابتدا باید بتوانید منابع استرس را تشخیص دهید .اگر دالیل متنوع استرس هنگام غواصی را درک کنید می
توانید از وقوع این شرایط پیشگیری نمایید و یا در صورت وقوع ،نحوه ی مقابله با آن ها را می دانید.
منشا استرس در غواصان معموالً پنج دلیل دارد :دالیل فیزیکی ،دالیل روانی ،مشکالت در تجهیزات ،شرایط محیطی و یا ضعف در مهارت ها.
بعضی از شرایط مولد استرس غیر قابل پیش بینی ،و برخی دیگر تابع آمادگی های شخصی خود ما هستند .حفظ سالمتی ،برخورداری از مهارت
های صحیح و استفاده از تجهیزاتی با کیفیت که به درستی نگهداری شده اند ،به شما کمک می کنند که یک گام از استرس جلوتر باشید.

دالیل روانی
برخی از عوامل استرس زا با عدم آمادگی ها ،کنترل و توانایی های ذهنی در ارتباط است .زمانی که همیار شما عالئم عدم آمادگی ذهنی یا آسیب
پذیری را نشان میدهد احتماالً خود او متوجه این عالئم نمی شود ،ولی شما متوجه می شوید .اگر خود شما نیز نسبت به این عوامل استرس زا
حساس هستید نحوه ی پیشگیری از این عوامل را از طریق آماده سازی بهتر و افزایش کنترل بیاموزید .بهترین نسخه برای اضطراب های روانی
مرتبط با غواصی ،کسب تجربه است.
ممکن است هر کسی استرس را تجربه کند و حتی فردی با باالتری سطح سالمت نیز اگر تحت فشار شدید قرار بگیرد ،پتانسیل وحشت زده شدن را
دارد؛ اما صرف نظر از همه ی این خطرات همیشگی ،غواصان باید در آب احساس راحتی داشته باشند .افراد مستعد انجام رفتارهای وحشت زده
نباید غواصی کنند .مشکالت روانی از جمله روان پریشی فعال ،افسردگی ،تنگ هراسی ،سوء مصرف مواد مخدر و الکل احتمال وحشت زدگی و
استفاده از داروهای روان گردان با غواصی در تناقض هستند.

ضعف در تصمیم گیری
ضعف در تصمیم گیری در تمامی سوانح غواصی ناشی از سهل انگاری و یا بی تجربگی نقش دارد ،غواصی فراتر از محدودیت ها ،غواصی
بدون است فاده از تجهیزات مناسب ،غواصی در شرایط آب و هوایی نامساعد و یا غواصی هنگام بیماری یا خستگی می تواند منجر به استرس شود.
شروع غواصی با سیلندر نیمه پر ،غواصی در امواج سطحی بلند ،به همراه نداشتن چراغ های یدکی هنگام غواصی در شب همگی می توانند
باعث ایجاد مشکالت شوند.
اگر به درستی تصمیم گیری کنید ،در محدوده ی توانایی های خودتان غواصی کنید و تجهیزات مناسب به همراه داشته باشید ،می توانید ضمن
پیشگیری از استرس ،احساسی لذت بخش را تجربه نمایید.

به دالیل متنوع ممکن است یک غواص مضطرب باشد(تجهیزات جدید ،شرایط/موقعیت مکانی ناآشنا) ،اما اطمینان از حضور همیاری حامی ،یک
غوص ایمن و لذت بخش را برای هر دو نفر ممکن می کند.

نقص سیستم همیار
غواصی بدون همیار و عدم برقراری ارتباط با همیار می تواند استرس زا باشد .تصور کنید نیازمند دریافت کمک هستید و کمکی در دسترس
نیست .اگر همیار شما عصبی یا مضطرب به نظر می رسد ،ارتباط مداوم از طریق عالئم دستی ،تماس فیزیکی و ارتباط چشمی می تواند مشوق و
دلگرم کننده ی او باشد.
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سیستم همیار تبدیل به یک استاندارد جهانی در میان جامعه ی غواصان شده است .حضور همیار برای حفظ ایمنی ،باعث افزایش لذت غواصی
خواهد شد .عالوه بر این کمک به تنظیم تجهیزات ،کمک در مواقع اضطراری و ارائه ی کمک های اورژانسی در مواقع لزوم از جمله وظایف
همیار است .مهم تر از همه ،حضور همیار و برقراری ارتباط با او ،باعث ایجاد اطمینان خاطر می گردد .بسیاری از اوقات همه ی آن چیزی که
در شرایط استرس زا نیاز داریم احساس حمایت از جانب همیار است.

تشکیل یک تیم همیاری خوب به تناسب صحیح افراد تیم با یکدیگر بستگی دارد .همیارانی با عالیق ،توانایی ها و اهداف مشابه باید با یکدیگر
همراه شوند .یک استثناء در این مورد همراه ی غواص فاقد اعتماد به نفس توسط یک همیار با تجربه و همچنین ارائه ی کمک و حمایت های
عاطفی به غواص تازه کار است .عالوه بر این ،بهتر است که دوستان و زوج هایی که هنگام غواصی با یکدیگر ناسازگار هستند ،به همراه سایر
همیاران غواصی کنند.

مواد مخدر و الکل
توصیه می شود پیش از مصرف هر نوع دارو یا نسخه از یک پزشک غواصی ،مشاوره ی دارویی بگیرید .استفاده از داروهای مخدر به دلیل
توانایی تضعیف قدرت تصمیم گیری ،تاثیر بر هشیاری و سایر قوای ذهنی توصیه نمی گردد .عالوه بر این ،اثرات جانبی داروهایی که فشار بر
روی آن ها اثر می گذارند ناشناخته است .بنابراین حتی داروهای رایج نیز می توانند تاثیرات منفی داشته باشند.
شب پیش از غواصی و در طول غوص نباید سوء مصرف الکل داشته باشید .در سایر اوقات نیز باید در مصرف الکل اعتدال را رعایت کنید.
الکل باعث کاهش تحمل شما در برابر فشار باالی نیتروژ ن می شود و این موضوع عامل افزایش استعداد ابتال به مستی نیتروژن است .نوشیدن
الکل پیش از و هنگام اجرای غوص می تواند به علت کاهش گردش خون مانع از ورود و خروج سریع نیتروژن از خون گردد و غواصان را در
معرض خطر بیماری برداشت فشار قرار می دهد .پس اگر شب پیش از غواصی الکل مصرف کرده اید ،اجرای غوص روز بعد را لغو نمایید.
چند مساله ی اصلی وجود دارد که غواصان می توانند برای تضمین اعتماد به نفس انجام دهند .کارگروهی_ ارتباط مداوم ،نظارت بر اقدامات
یکدیگر و حمایت در مواقع الزم .همواره در معرض دید یکدیگر باشید و اگر قابلیت دید کم است با یکدیگر ارتباط فیزیکی برقرار نمایید مثال دست
همیار خود را بگیرید .برای تسهیل برقراری ارتباط چشمی در کنار یکدیگر شنا کنید ،نه اینکه یکی پشت دیگری حرکت نماید.

منبع ترجمه :برگرفته از ک تاب SSI Diver Stress And Rescue
مترجم :فروغ سلطانی
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