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غالبــاً ما يتعرض اإلنســان الطبيعي وبشــكل مســتمر إلى نوبات ال إرادية مــن التوتر والقلق
الناجتــن عن العديد من املســببات التي حتيط بــه ،فأحياناً يكون التوتر عند الذهاب لعمل
مقابلة لطلب وظيفة ما ،وقد يصاب الطالب بالقلق والتوتر عند دخوله االمتحان ،وقد تتوتر
العــروس ليلــة زفافها لفرحهــا باحلياة اجلديــدة وخوفها من املســتقبل اجملهول .وخالصة
القول فإن القلق والتوتر هي حالة نفسية طبيعية تواجهنا يومياً في روتني حياتنا .فمن منا
لم يتوتر بسبب نقص مادي أو مشكلة زوجية أو صراع في مجال العمل.
ويعتبــر التوتــر والقلــق صفة تنتاب اإلنســان العادي إذا ما كانت تتم بشــكل طبيعي ومبعدل
معقــول .ولكــن أحيانــاً يــؤدي التوتر والقلــق إلى اإلصابــة بالعديــد من األمراض النفســية
واجلسدية ،وهنا من واجب اجلميع احلذر ومحاولة التخفيف من تأثيره عليهم.
وفيمــا يلي ســنوجز لكم شــرحاً مبســطاً عــن القلق :تعريفه  -أســبابه  -كيفيــة الوقاية منه
وبعض الطرق الشائعة في عالجه.

ما هو القلق؟
يع ّد التوتر والقلق ظاهرة منتشرة بشكل كبير جداً في مختلف شرائح وطبقات اجملتمعات.
والتوتر هو حالة نفســية تصيب اإلنســان ألســباب عديدة ،وله أعراض تختلف من شــخص
إلى آخر ،ويجعل الشخص دائماً في تر ّدد وحيرة ،بل وغير قادر على اتّخاذ أسهل القرارات،
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نفســية أخرى ،بل وقد يتح ّول إلى مرض خطير ،أ ّما
وغالباً ما يصاحب هذه احلالة حاالت
ّ
عن مصطلح (حالة نفس ّية) فهي تختلف اختالفاً كبيراً عن املرض النفسي ،فكل انسان مي ّر
بحاالت نفســية ،فالراحة حالة نفســ ّية ،واحلزن حالة نفســ ّية ،وكذلك القلق حالة نفســ ّية،
ولكن إن زاد األمر عن ح ّده ،تتح ّول احلالة إلى مرض.
والقلــق مبعنــاه لدى اختصاصيو علم النفس هو خبرة انفعال ّية غير ســا ّرة يعاني منها الفرد
عندما يشعر بخوف أو تهديد من شيء ال يستطيع حتديده حتديداً دقيقاً ،كما يُع ّرف القلق
على أ ّنه حالة نفســ ّية تظهر على شــكل توتّر بشــكل مستم ّر نتيجة شعور الفرد بوجود خطر
ال  -قبل اإلمتحانات مث ً
يه ّدده ،وهذا اخلطر قد يكون موجوداً فع ً
ال أو قبل ليلة الزفاف -أو
يكون ُمتخ ّي ً
ال ال وجود له في الواقع  -مثل أن يقلق اإلنســان من املســتقبل القريب أو البعيد
(لــن أجــد وظيفة  -لن أجد شــقة  -لن أجد زوجة) بالرغم مــن وجود كافة اإلمكانيات التي
تؤهله للحصول على الوظيفة واملال والزوجة).

أسباب القلق
تختلف أسباب القلق من شخص إلى آخر ،ولكن بالنسبة لألسباب الشائعة فهي تتلخص في:
خاصة في مجتمعاتنــا العرب ّية،
٭املشــاكل العائل ّيــة ،وهــي مــن أكثر األســباب انتشــاراًّ ،
حيث إن مشاكل العائلة كاخلالفات احلادة بني الزوجني والطالق مث ً
ال تؤثر بشكل كبير
على األفراد وعلى حاالتهم النفس ّية ،فيكونوا دائمي التوتر.
٭اخلوف الشــديد ،فاخلوف هو أيضاً أحد أه ّم األســباب التي تصنع التوتر ،فهناك من
يخاف كثيراً من املســتقبل فيشــعر بالتوتر الشــديد ،مما يؤثر ذلك على احلاضر الذي
يعيشه الفرد ،فينعكس ذلك على شخص ّيته.
٭الصدمــات ،إن للصدمــة النفســ ّية أثــر كبير علــى الفرد ،فمن منّا من ليــس له ذكريات
حزينة؟ كل البشــر مع ّرضني للصدمات ،وقد يؤثر ذلك على حاالتهم النفســ ّية ،فيصبح
الفــرد يعاني من التوتر الشــديد فهو يخاف أن يقــدم على أي خطوة جديدة في حياته،
فقد يتعرض للصدمة من جديد.
٭الفشــل ،من األســباب الفعل ّية للتوتر ،فالفشــل في العمل ،أو في التعليم ،أو في احلياة
نفســية الفرد ،فإن لم يســتطع التغلب عليها،
العاطف ّية ،وغيرها ،يؤثر بشــكل كبير على ّ
ستنعكس حتماً على شخص ّيته.
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٭أســباب وراث ّيــة ،نــادراً مــا يكــون ســبب التوتروراث ّيــاً .ولكننا جنــد أحيانــاً األب أو األم
املتوتــرة تنجــب طفــ ً
ا متوتراً ولكن ليس بطبيعــة احلال نعتبرها صفــة وراثية بقدر ما
نعتبرها اكتساب من البيئة احمليطة بالطفل.

أسباب القلق لدى األطفال
قــد ينشــأ القلق لــدى الطفل منذ نعومة أظافره ألســباب تتعلق بنشــأته وتربيته ،وفيما يلي
بعض األســباب املتعلقة بتربية الطفل والتي قد تتســبب في طفل يقال عليه عندما يكبر أنه
انسان " قلوق" أي كثير القلق ومبا أن األسباب متعددة ومتشابكة فإننا قد اخترنا لكم بعضاً
من تلك األسباب الهامة واألكثر شيوعاً:
الداخلي باألمن سبباً رئيسياً للقلق؛ فالقلق
 -1فقدان الشعور باألمن :يُم ّثل عدم الشعور
ّ
الداخلي
املُزمن هو نتيجة النعدام الشــعور باألمن والشــكوك حول الذات ،وفقدان الشــعور
ّ
باألمن هو نتاج مجموعة من العوامل وهي:
إن تقلّب اآلباء واملُد ّرســن في التعامــل مع الطفل يؤ ّدي إلى حالة من
أ -عــدم الثبات :إذ ّ
التشــ ّوش والقلق لدى الطفل فتصبح احلياة بالنســبة له سلســلة من احلوادث اخمليفة
التي ال ميكن التنبؤ بها.
ب -اإلهمال :يؤ ّدي إهمال األطفال إلى شعورهم بعدم األمن وكأ ّنهم مهجورون ضائعون.
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 -2النقــد :النقــد الزائــد يــؤ ّدي إلــى حالة مــن االضطراب والتوتّــر لدى الطفل؛ إذ يشــعر
أي مواجهة أو كشــف
بالشــك فــي ذاتــه ويتو ّقع أن يكــون موضع نقد ،وفي هــذه احلالة ّ
فإن ّ
وخاص ًة عندما يعرف األطفال أ ّنهم ســوف
للذات ميكن أن يؤ ّدي إلى شــعور شــديد بالقلق
ّ
يكونون موضع تقييم أو حكم بطريقة ما.
 -3الشــعور بالذنــب :قــد يتط ّور الشــعور بالقلق لــدى األطفال نتيجة اعتقادهــم بأ ّنهم قد
تص ّرفــوا علــى نحو ســيئ ،وتتعقّد املشــكلة عندما يتبلور لدى الطفل إحســاس عــام بأ ّنه ال
يتصرف بالطريقة الصحيحة وبالتالي يشعر بالذنب بسبب انخفاض فاعليته.
 -4تقليد الوالدين :غالباً ما يَكون لآلباء القلقني أبناء قلقني؛ حيث يتعلّم األطفال القلق،
ويرون اخلطر في ك ّل ما يحيط بهم.
 -5اإلحباط املستم ّر :حيث يؤ ّدي ذلك إلى مشاعر القلق والغضب.
ـدي :بعــض األشــخاص فــي مواقف ُمع ّينة تســيطر عليهم فكرة
 -6األذى أو الضــرر اجلسـ ّ
اإلصابة ببعض األمراض.

النفسي العام).
النفسي (الضعف
 -7االستعداد
ّ
ّ
إن الضغــوط احلضار ّيــة والثقاف ّيــة الناجمــة عــن
 -8مواقــف احليــاة الضاغطــة :حيــث ّ
التغ ّيرات املتسارعة في عصر العوملة تس ّبب الضغط النفسي.

 -9مشكالت الطفولة واملراهقة والشيخوخة.
-10عدم التطابق بني الذات الواقعية ،والذات املثالية ،وعدم حتقيق الذات.

المرضي
الموضوعي والقلق
القلق
ّ
ّ
إن التمييز بني
يُمكن حتديد طبيعة القلق على أساس ش ّدته ومس ّبباته واستمرار ّيته؛ حيث ّ
العصابــي) هو أن القلق
(املرضي أو
الســوي
(الصحــي) وبــن القلق غير
املوضوعــي
القلــق
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خارجي
أساسي مصدره خارجي ،وهو باألدق شعور باخلوف س ّببه عامل
املوضوعي هو قلق
ّ
ّ
ّ
حقيقــي وليــس من داخل الفرد أو ناجــم عن أفكاره ،وهو مطلوب في حياة الفرد والذي من
ّ
املفتــرض أن يتــز ّود بــه الفرد وهو عاد ًة ما تكون احلياة طبيع ّي ًة ومتوازن ًة به ،وإذا اختفى من
حيــاة الفــرد أصبح إنســاناً مريضاً متبلّد الوجــدان وهو مرتبط بإبداع اإلنســان .أما القلق
العصابي ذو املســتويات
املرضــي أو مــا يســمى "عصاب القلق" :هو القلــق املَرضي أو القلق
ّ
ُّ
داخلي من ضغط وكبت ،ويؤ ّدي ارتفاع مستوي القلق لدى الفرد
املرتفعة من القلق ،ومنبعه
ّ
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إلى تعطيل طاقاته وجعله عرض ًة للضيق والتوتّر وبالتالي إحساس الفرد بالعجز والفشل.

أعراض القلق والتوتر
ممــا ال شــك فيــه فــإن القلق أو التوتــر ليس في حد ذاته مــرض ،وإمنا هو يعتبر ســمة من
سمات الشخصية ،إال أنه لو زاد القلق عن حده وحتول إلى قلق مرضي فقد يصاب اإلنسان
ببعــض األعــراض النفســ ّية واجلســد ّية التــي قــد تختلف من شــخص آلخر ،وذلك حســب
شــخص ّية اإلنســان نفسه ،ومدى قابل ّيته للتأثر باملشاكل والســيطرة على شعوره وردة فعله،
ومن األعراض التي قد تنشأ بسبب القلق والتوتر:
1 .1عدم القدرة على التركيز.
2 .2الشعور بالصداع.
3 .3الشعور بالتوتر واخلوف خاصة في املواقف االجتماع ّية.
4 .4عدم القدرة على النوم والشعور باألرق.
5 .5البقاء عصب ّياً طوال الوقت والشعور بغضب غير مب ّرر.
6 .6فــي احلــاالت املتقدمة يشــعر املصاب بالقلق بألم أو حرقة فــي املعدة أو اضطرابات
معو ّيــة مختلفــة .مشــكالت في التنفّس .ســرعة في ضربات القلب .الشــعور بالدوار
والدوخة .التعب واالرهاق .الشعور باملوت الوشيك وقرب نهاية احلياة.

7

مضاعفات القلق والتوتر
إذا زاد القلق عن معدله العادي وحتول من صفة عادية إلى مرض فقد يصاحب ذلك العديد
من املشاكل ومنها:
٭اضطرابات نظام النوم أو ما يسمى باألرق :فقد يعاني الشخص من اضطراب وعدم
مقــدرة علــى النوم للســاعات املعتادة وهي من  8-6ســاعات يومياً ،أو يعاني الشــخص
القلق من الكوابيس أو األحالم املزعجة ،أو االستيقاظ بحالة من اخلوف وعدم القدرة
علــى التّنفــس ،أو زيــادة ســرعة ضربات القلب عند االســتيقاظ ،مما قد يــؤدي به إلى
الشعور بالوهن العام واإلرهاق؛ لعدم قدرته على الشعور بالراحة أثناء النوم.
إن واحداً من أصل
املهدئــات والعقاقير :حيث ّ
٭اإلدمــان علــى التدخــن والكحول أو ّ
خمســة مصابــن بالقلــق يتع ّرضون لإلدمان فــي محاولة منهم للســيطرة على أعراض
القلــق والتوتــر .كمــا أن البعض ممــن يتعرضون للقلــق الزائد قد يزيــدون من معدالت
التدخــن إذا كانــوا مدخنــن ،أو قــد ينخرطــون فــي عــادة التدخــن ألول مــرة نتيجــة
للضغوط النفســية إذا كانوا من غير املدخنني من قبل .كما وجد أن بعض األشــخاص
الذين تزيد لديهم صفة القلق من االمتحانات أو من املســتقبل أو من ضغوط العمل أو
من الفراغ والبطالة قد يبدأون التوجه إلى إدمان العقاقير املهدئة واخملدرات ظناً منهم
أن هذا هو حل املشــكلة وبالتالي تزداد لديهم حدة القلق بعد اإلدمان ويدخل اإلنســان
في حلقة مفرغة.
٭اضطرابــات الشــه ّية :ســواء فقــدان الشــهية في البعــض أو زيادة الشــهية في البعض
اآلخر .وقد يفقد بعض األشــخاص املصابني بالقلق شه ّيتهم ويبدأ وزنهم باالنخفاض،
ويلجأ آخرون إلى األكل الزائد لتهدئة أنفسهم ،وبالتّالي يكسبون الوزن الزائد.

كيف استطيع أن أزيل التوتر والقلق من حياتي؟
مما ال شك فيه أن كل إنسان يجب أن يقلق وأن القلق هو سمة من سمات اإلنسان الطبيعي،
وأن اإلنسان الذي ال يقلق هو إنسان متبلد عاطفياً.
وعلــى النقيــض فقد حت ّولت حيــاة بعض النّاس إلى جحيم بك ّل مــا حتمله الكلمة من معنى،
ّ
الشــك بكل
ألن قلقهــم الشــديد حيال كل شــيء فــي حياتهم ،قــد أوصلهم إلى درجة
وذلــك ّ
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مما يجعل احلياة معهم شــبه مســتحيلة ،فالقلق الشــديد يؤثر على استقرار العائلة،
شــيءّ ،
ويؤثــر علــى احلياة العاطف ّية ،ولذلك على االنســان الذي يعاني من التوتــر العصبي والقلق
ألن تلــك احلالة إن
الشــديدين أن يســعى جاهــداً للبحث عــن حلول إيجاب ّيــة حلالته ،وذلك ّ
ّ
والشك في كل شيء.
تفاقمت قد جت ّر حاالت أخرى مثل :الوسواس،
ونأتــي لإلجابــة على ســؤال يطرحــه الكثير من الناس وهــو اجلزء األه ّم فــي هذا املوضوع
(كيف أستطيع أن أزيل القلق والتوتر من حياتي؟).
إن القلق والتوتر املستمر أمر مزعج ح ّقاً ،والكثير من الناس يبحثون عن عالج ناجع ونافع
لينعمــوا بحياتهــم دون قلــق أو توتــر ،وفيما يلــي أفضل اخلطــوات التي إن اتّبعها االنســان
ستتح ّول حياته ،وسيشعر بالفرق بإذن الله ،نترككم مع اخلطوات:
٭أوالً وقبل كل شــيء علينا أن نتحلّى باإلميان ،فإن فعلنا علمنا أن النفع والض ّر بيد الله
وحده ،فال شيء يُقلقنا .قال الله تعالى{ :قل لن يصيبنا ّإل ما كتب الله لنا}.
إن ذكر الله حقاً لهو وصفة ســحر ّية لــكل الناس ،قال الله تعالىُ { :ه َو ال ِّذ َي
٭ذِ كــر اللهّ ،

ـود
ـوب ال ُْمؤ ِْم ِن ـ َ
مي ِان ِهـ ْـم َو ِل ّلـ ِـه ُج ُنـ ُ
ميان ـ ًا ّم ـ َع ِإ َ
ن ِل َي ـ ْز َد ُاد َو ْا ِإ َ
السـ ِـكي َن َة ِفــي ُق ُلـ ِ
أَن ـز ََل ّ
آم ُنــو ْا َو َت ْط َم ِئـ ّـن ُق ُلو ُب ُهـ ْـم
السـ َـما َو ِات َواأل ْر ِض َو َكانَ ال ّلــهُ َع ِليم ـ ًا َح ِكيم ـ ًا}{ ،ال ِّذيـ َـن َ
ّ
ِب ِذكْ ِر الل ِّه أَ َ
وب}.
كْر الل ِّه َت ْط َم ِئ ّن الْقُ ُل ُ
ال ِب ِذ ِ

٭شهيق وزفير ،وهذا مترين مفيد ملن يشعر بالتوتر ،وهو أن يأخذ الشخص نفساً عميقاً
ويحبسه لثوان ،ثم يخرجه ،فهذا التمرين حقاً يساعد في تبديد التوتر.
٭ممارسة الرياضة ،فللرياضة دور جميل إلزالة التوتر.
املطاط ّية ،الضغط املســتم ّر على الكرة ّ
٭مترين الكرة ّ
املطاط ّية يســاعد بشكل كبير على
إزالة التوتر.
٭أخذ قسط جيد من النوم يومياً.

طرق عالج القلق والتوتر طبي ًا
قــد يلجــأ الشــخص املتوتر إذا أحــس أن القلق والتوتر قد بدأ يؤثر فــي حياته إلى الطبيب.
وغالبــاً مــا يلجاً إلــى الطبيب النفســي على الرغم مــن أن كلمة «الطبيب النفســي» مازالت
حتى اآلن في مجتمعنا تفسر على أنه يعالج اجلنون فقط وبالتالي فالكثير يعتبرها وصمة
عــار .إال أن الطبيب النفســي قــد يكون له دور مؤثر وفعال في عالج حاالت القلق النفســي
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املتوسطة والشديدة .وغالباً ما تنجح تلك العالجات النفسية.
هناك العديد من طرق العالج التي يقوم بها اخملتصون ملســاعدة األشــخاص الذين يعانون
من القلق والتوتر الدائم الذي يعيقهم من العيش براحة وتوازن ،ومن هذه الطرق:
 -1العــاج باألدويــة والعقاقيــر الطب ّيــة :حيــث أن هناك العديد مــن األدوية التي حتارب
القلــق والتوتــر ،لكن وبســبب اآلثار اجلانب ّية فإن الكثير من املرضى ال يســتم ّرون عليها كما
يجــب ،كمــا أنها حتتاج لوقت حتى يظهــر مفعولها ،وتختلف اســتجابات األفراد عليها على
الرغم من فعاليتها ك ّل بحسب حالته.
عدة طرق تُســتخ َدم ملعاجلــة املريض ،وتُع ّدل
ـلوكي :ويتض ّمــن هــذا العالج ّ
 -2العــاج السـ ّ
هــذه الطــرق أفكار املريــض التي تعلّمهــا بخبراته احليات ّيــة وتعليمه طــرق تفكير صحيحة
وسليمة تساعده على ّ
تخطي قلقه وتوتّره.
يتحدث فيها عن
 -3العــاج التحليلـ ّـي :ويتضمــن هــذا العالج عقد جلســات مع املريــض
ّ
تعرض لهــا وأ ّدت به إلى الشــعور بالقلق والتوتر الدائــم ،وبالتالي
ماضيــه واخلبــرات التــي
ّ
معرفة األسباب ومحاولة حلها وشفائها متاماً.

نصائح نفسية لعالج القلق والتوتر
هناك العديد من الطرق التي قد تعالج التوتر والقلق ومت ّكن الشــخص من الســيطرة عليه،
ومن هذه الطرق:
٭امتــاك الســيطرة ،واحملافظــة علــى قــوة الشــخص ّية ،والثقة بالنفــس ،والقدرة على
اإليجابي.
حت ّمل املشاكل والضغط ،والتفكير
ّ
٭أخذ استراحة ولو بسيطة من العمل أو مسؤوليات املنزل الستعادة النشاط ،وتخفيف
الضغــط ،إذا كان الشــخص يعانــي مــن ضغــط شــديد فــي العمــل وضغــط أيضــاً في
مسؤوليات املنزل ،ويشعر بعدم القدرة على حتمل كل هذا الضغط.
إن
٭اكتســاب ملكــة التحـ ّـدي ،ووضــع األهــداف في احلياة والســعي لتحقيقهــا ،حيث ّ
النفســي ،ويعلّمه كيف يسيطر
التحدي املســتمر للنفس يســاعد اإلنســان على التك ّيف
ّ
ّ
على حياته.
٭احلفــاظ علــى النشــاط وممارســة الرياضــة؛ أل ّنهــا تســاعد علــى الشــعور بالراحة،
وتخفف من الهموم والقلق.
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التطوعــي واإلغاثــي :وجــد خبــراء علــم النفــس أن مســاعدة
٭اللجــوء إلــى العمــل
ُّ
الناس الذين يعانون من أوضاع ومشــكالت أســوأ يســاعد على رفع املعنويات والشعور
بالســعادة .وبالتالــي فإن العمل التطوعي يوســع املدارك ويعطي الثقــة بالنفس والثقة
بإمكانية عالج وحل مشاكل اآلخرين.
٭احملافظــة علــى التفــاؤل واإليجاب ّيــة ،والبحــث عــن األشــياء احملببــة فــي احليــاة،
ومحاولة تغيير الفكر والنظرة للحياة؛ بحيث تكون أكثر جماالً وبعيدة عن السلب ّية.
٭تق ُّبــل األشــياء الثابتــة والتــي ليــس مــن املتوقّ ــع تغييرهــا فــي احليــاة ،ممــا يجعل
الشخص قادراً على السيطرة عليها ،والتح ّكم بها بدون توتر وقلق.
٭ االبتعــاد عــن العــادات غيــر الصح ّيــة ،مثــل شــرب املن ّبهات أو التدخــن أو الكحول؛
ألن هذه العادات قد تتط ّور لتصبح مشكالت بحد ذاتها ،وتزيد
لتجنّب الشعور بالقلقّ ،
من الضغط والتوتر.
٭عــدم العزلــة عــن النــاس ،ومحاولــة االختــاط للتغلّــب على الشــعور بالقلــق والتوتر،
فالتَّواصل مع الناس ومشــاركتهم وتلقي الدعم منهم يســاعد على االســترخاء ،وتفريغ
التوتر ،وإيجاد احللول للمشاكل.
٭التح ّلــي بــذكاء أكثــر ،وتعلّم اإلدارة اجل ِ ّيدة للوقت ،والتوازن بني العمل واحلياة املهن ّية
واالجتماع ّية.
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من إصدارات جميعة صندوق إعانة املرضى:
٭نصائح غذائية ملرضى الكوليسترول (كتيب )1 -
٭األمراض املنقولة عن طريق الدم (كتيب )2 -
٭السكري (كتيب )3 -
٭مرض الربو الشعبي (كتيب )4 -
٭احلصبة (كتيب )5 -
٭في مطبخك صيدلية (كتيب )6 -
٭إنقاذ احلياة في خطوات بسيطة (كتيب )7-
٭صحتك في غذائك (كتيب )8 -
٭األجهزة والهواتف الذكية وصحة األطفال واملراهقني (كتيب )9 -
٭نصائح ملرضى القلب (كتيب )10 -
٭حقائق وخرافات حول التطعيمات (كتيب )11 -
٭نصائح أثناء احلمل والوالدة (كتيب )12 -
٭احتياطات السالمة العامة في البر (مطوية)
٭ارجتاع حموضة املعدة (مطوية)
٭ارتفاع ضغط الدم (مطوية)
٭استمتع بالبر ولكن!! (مطوية)
٭التدخني أو صحتك (مطوية)
٭احلساسية (مطوية)
٭السرطان (مطوية)
٭الشيشة (مطوية)
٭العناية بالطفل (مطوية)
٭الفحص الدوري لعنق الرحم (مطوية)
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