اختالل سازگاری (انطباق)

ورشکستگی ،شروع تحصیل در دانشگاه ،بچه دار شدن و یا ابتال به یک بیماری جدی ،مثال هایی از شرایط سخت
زندگی هستتتت دع مالممر مردس از از م دماه با ایر شتتترایط ی ار می ای دع اما اگر ایر دوره شمرنی شتتتمد و یا
ناراحتی زیادی به همراه داشته باشد ،احتمار مشکالت سازگاری ایش روی ماستع
اختالل ستتتازگاری دو نمع حاد و م مر دارد یه در نمع حاد ،یمتر از  6ماه و در نمع م مر ،بیش از  6ماه شمل
می یشدع
در صمرت ابتال به ایر اختالل ممکر ا ست فرد ،ا ضطراب ،اف سردگی و حتی افکاری در ممرد مرگ و خمدی شی را
تجربه ی دع یارهای روزانه اش تحت تاثیر قرار بگیرد و یا تصتتتمیا های ناگیانی و بدون برنامه بگیرد یه قماق
بدی به همراه خماه د داشتع درمان به ممقع یمک می ی د فرد ،با شرایط جدید ی ار بیایدع
فرد مبتال به اختالل سازگاری چه نشانه هایی را تجریه می کند؟

الف -نشانه های روانی :احساساتی مان د غا و اندوه ،ناامیدی ،نگرانی ،افسردگی و شکست ،لذت نبردن از یارها،
گریستر ،قصبی بمدن ،بی قرار و مضطرب بمدن ،مشکالت خماب ،یاهش تمری  ،افکاری راجع به اسی زدن به
خمد
ب -نشانه های رفتاری :خشمنت ،ران دگی ارخطر ،فاصله گرفتر از خانماده و دوستان ،غیبت های گیگاه از محل
یار و تحصیل ،نادیده گرفتر سررسید اقساط و سایر تالیدات مالی ،تخری اممال و دارایی ها

فرد چگونه این احساسات و رفتارها را در زندگی نشان می دهد؟

ممکر است:
حال و حمصله نداشته باشدعاز همسر و فرزندان خمد فاصله بگیردعبا اقماس و دوستان خمد یمتر رفت و امد ی دعسر یار نرود یا زیاد غیبت داشته باشد و احتمار اخراج شمدعبه مدرسه نرود ،نمراتش افت ی د و یا در م د درس قبمل نشمدعارخاشگر و قصبی شمد و وسایلی را بشک دع-ممکر است فکر خمدیشی به سرش ب ندع

چه اتفاقاتی موجب بروز اختالل سازگاری می شود؟

هر اتفاقی یه باقث شمد مادمار استرس زیادی شمیا می تماند باقث شروع مشکالت سازگاری شمدع ایر اتفاقات
ممکر است مثبت یا م فی باشدع مثال:
- ابتال به یک بیماری جدی
- مشکالت تحصیلی
- شالق و شکست در رابطه
- از دست دادن شغل
- مشکالت مالی
- بچه دار شدن
- بازنشستگی
- فمت ق ی ان
- میاجرت
- دیدن صح ه جرس و ج ایت
- شرایط دشمار زندگی و ععع

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟

اگر تاثیر مشکالت و قامل استرس زا شمرنی شد و شما بمدت شمرنی قالئا را تجربه یردید ،به ا شک مراجاله
ی یدع اگر افکار خمدیشی دارید از ا شک ،روانش اس یا یک فرد قابل اقتماد یمک بگیرید و یا سریالا به
ن دیک تریر اورژانز مراجاله ی یدع

چگونه به خود کمک کنیم تا احساس بهتری داشته باشیم؟

- oدر ممرد مسائل ایش امده و احساس خمد ،با خانماده و یا دوستانتان صحبت ی یدع
- oمسئله ایش امده و احساس تان را یادداشت ی یدع
- oتغذیه سالا ،خماب م ظا و فالالیت ورزشی م ظا داشته باشیدع
- oیارهای ممرد قالقه تان را انجاس دهیدع
- oیک گروه حمایتی مت اس با شرایط خمد ایدا ی یدع از تشکل های اقتقادی و مذهبی یمک بگیریدع
 - oمراق باشید در مقابل وسمسۀ ی ار امده با احساسات ناراحت ی ده ،به وسیله نمشیدن الکل یا مصرف
داروهای غیرمجاز مقاومت ی یدع

- oدر صمرتی یه با ایر اقدامات ،بازها ن شانه های اختالل سازگاری ،د ست از سرتان برندا شت ،از یک
متخصص یمک بگیریدع
- oدرمان اصلی مشکالت سازگاری ،روان درمانی یا مشاوره استع در ی ار روان درمانی ،دارو نی می تماند
به شما یمک ی د حال بیتری داشته باشیدع

*نکته:

بستتیاری از والدیر فکر می ی د صتتحبت یردن در ممرد شتترایط ایچیده ای مثل شالق ،باقث می شتتمد یمد
اح ساس بدی ایدا ی دع در حالی یه فرزند شما نیاز به فر صت دارد تا اح سا سات خمد را بیان ی د و می خماهد
بش مد یه شما همیشه برای او به ق مان یک م بع قشق و حمایت باقی خماهید ماندع از در شرایط مشکل ،ی ار
او بمانید ،با او صحبت ی ید و تشمیقش ی ید درممرد احساسش با شما حرف ب ندع
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