اختالل سازگاری (اوطباق)
ٍرؽىغتگی ،ؽزٍع تحصیل در داًؾگبُ ،ثچِ دار ؽذى ٍ یب اثتال ثِ یه ثیوبری جذی ،هثبل ّبیی اس ؽزایظ
عخت سًذگی ّغتٌذ .هؼوَال هزدم پظ اس چٌذهبُ ثب ایي ؽزایظ وٌبر هی آیٌذ .اهب اگز ایي دٍرُ عَالًی ؽَد ٍ یب
ًبراحتی سیبدی ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽذ ،احتوبال هؾىالت عبسگبری پیؼ رٍی هبعت.
اختالل عبسگبری دٍ ًَع حبد ٍ هشهي دارد وِ در ًَع حبد ،ووتز اس  6هبُ ٍ در ًَع هشهي ،ثیؼ اس  6هبُ عَل هی
وؾذ.
در صَرت اثتال ثِ ایي اختالل هوىي اعت فزد ،اضغزاة ،افغزدگی ٍ حتی افىبری در هَرد هزي ٍ خَدوؾی را
تجزثِ وٌذ .وبرّبی رٍساًِ اػ تحت تبثیز لزار ثگیزد ٍ یب تصوین ّبی ًبگْبًی ٍ ثذٍى ثزًبهِ ثگیزد وِ ػَالت
ثذی ثِ ّوزاُ خَاٌّذ داؽت .درهبى ثِ هَلغ ووه هی وٌذ فزد ،ثب ؽزایظ جذیذ وٌبر ثیبیذ.
فرد مبتال بٍ اختالل سازگاری چٍ وشاوٍ َایی را تجریٍ می کىد
الفً -ؾبًِ ّبی رٍاًی :احغبعبتی هبًٌذ غن ٍ اًذًٍُ ،باهیذیً ،گزاًی ،افغزدگی ٍ ؽىغت ،لذت ًجزدى اس وبرّب،
گزیغتي ،ػصجی ثَدى ،ثی لزار ٍ هضغزة ثَدى ،هؾىالت خَاة ،وبّؼ توزوش ،افىبری راجغ ثِ آعیت سدى ثِ
خَد
ةً -ؾبًِ ّبی رفتبری :خؾًَت ،راًٌذگی پزخغز ،فبصلِ گزفتي اس خبًَادُ ٍ دٍعتبى ،غیجت ّبی گْگبُ اس هحل
وبر ٍ تحصیلً ،بدیذُ گزفتي عزرعیذ الغبط ٍ عبیز تؼْذات هبلی ،تخزیت اهَال ٍ دارایی ّب
فرد چگًوٍ ایه احساسات ي رفتارَا را در زودگی وشان می دَد
هوىي اعت:
 حبل ٍ حَصلِ ًذاؽتِ ثبؽذ. اس ّوغز ٍ فزسًذاى خَد فبصلِ ثگیزد. ثب الَام ٍ دٍعتبى خَد ووتز رفت ٍ آهذ وٌذ. عز وبر ًزٍد یب سیبد غیجت داؽتِ ثبؽذ ٍ احتوبال اخزاج ؽَد. ثِ هذرعِ ًزٍدً ،وزاتؼ افت وٌذ ٍ یب در چٌذ درط لجَل ًؾَد. پزخبؽگز ٍ ػصجی ؽَد ٍ ٍعبیلی را ثؾىٌذ. -هوىي اعت فىز خَدوؾی ثِ عزػ ثشًذ.

چٍ اتفاقاتی مًجب بريز اختالل سازگاری می شًد
ّز اتفبلی وِ ثبػث ؽَد هبدچبر اعتزط سیبدی ؽَین هی تَاًذ ثبػث ؽزٍع هؾىالت عبسگبری ؽَد .ایي اتفبلبت
هوىي اعت هثجت یب هٌفی ثبؽذ .هثال:
 اثتال ثِ یه ثیوبری جذی هؾىالت تحصیلی عالق ٍ ؽىغت در راثغِ اس دعت دادى ؽغل هؾىالت هبلی ثچِ دار ؽذى ثبسًؾغتگی فَت ػشیشاى هْبجزت دیذى صحٌِ جزم ٍ جٌبیت ؽزایظ دؽَار سًذگی ٍ ...چٍ زماوی باید بٍ پسشک مراجعٍ کىیم
اگز تبثیز هؾىالت ٍ ػبهل اعتزط سا عَالًی ؽذ ٍ ؽوب ثوذت عَالًی ػالئن را تجزثِ وزدیذ ،ثِ پشؽه هزاجؼِ
وٌیذ .اگز افىبر خَدوؾی داریذ اس پشؽه ،رٍاًؾٌبط یب یه فزد لبثل اػتوبد ووه ثگیزیذ ٍ یب عزیؼب ثِ ًشدیه
تزیي اٍرصاًظ هزاجؼِ وٌیذ.
چگًوٍ بٍ خًد کمک کىیم تا احساس بُتری داشتٍ باشیم
 در هَرد هغبئل پیؼ آهذُ ٍ احغبط خَد ،ثب خبًَادُ ٍ یب دٍعتبًتبى صحجت وٌیذ. هغئلِ پیؼ آهذُ ٍ احغبط تبى را یبدداؽت وٌیذ. تغذیِ عبلن ،خَاة هٌظن ٍ فؼبلیت ٍرسؽی هٌظن داؽتِ ثبؽیذ. وبرّبی هَرد ػاللِ تبى را اًجبم دّیذ. یه گزٍُ حوبیتی هتٌبعت ثب ؽزایظ خَد پیذا وٌیذ .اس تؾىل ّبی اػتمبدی ٍ هذّجی ووه ثگیزیذ. هزالت ثبؽیذ در همبثل ٍعَعۀ وٌبر آهذُ ثب احغبعبت ًبراحت وٌٌذُ ،ثِ ٍعیلِ ًَؽیذى الىل یب هصزفدارٍّبی غیزهجبس همبٍهت وٌیذ.

 در صَرتی وِ ثب ایي الذاهبت ،ثبسّن ًؾبًِ ّبی اختالل عبسگبری ،دعت اس عزتبى ثزًذاؽت ،اس یههتخصص ووه ثگیزیذ.
 درهبى اصلی هؾىالت عبسگبری ،رٍاى درهبًی یب هؾبٍرُ اعت .در وٌبر رٍاى درهبًی ،دارٍ ًیش هی تَاًذ ثِؽوب ووه وٌذ حبل ثْتزی داؽتِ ثبؽیذ.
وکتٍ
ثغیبری اس ٍالذیي فىز هی وٌٌذ صحجت وزدى در هَرد ؽزایظ پیچیذُ ای هثل عالق ،ثبػث هی ؽَد وَدن
احغبط ثذی پیذا وٌذ .در حبلی وِ فزسًذ ؽوب ًیبس ثِ فزصت دارد تب احغبعبت خَد را ثیبى وٌذ ٍ هی خَاّذ
ثؾٌَد وِ ؽوب ّویؾِ ثزای اٍ ثِ ػٌَاى یه هٌجغ ػؾك ٍ حوبیت ثبلی خَاّیذ هبًذ .پظ در ؽزایظ هؾىل،
وٌبر اٍ ثوبًیذ ،ثب اٍ صحجت وٌیذ ٍ تؾَیمؼ وٌیذ درهَرد احغبعؼ ثب ؽوب حزف ثشًذ.
مىبع :راٌّوبی اصَل خَدهزالجتی در عالهت رٍاى ٍ /یضُ عفیزاى عالهت
تُیٍ کىىدٌٍ :احذ آهَسػ ٍ ارتمبی عالهت هؼبًٍت ثْذاؽت داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى

