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استجابة  أنه  على  القلق  ا 
ً

أيض يعرف 
محسوًسا  ا 

ً
تهديد كان  سواء  مهدد  ملوقف 

القلق  يتراوح  أن  ويمكن  فعلًيا،  ا 
ً

تهديد أو 
إلى  االرتياح  بعدم  الغامض  الشعور  من 

شعور شديد بالخوف.
متى يكون القلق إيجابًيا ومتى يتحول 

إلى اضطراب؟
هناك نوعان من القلق: القلق الطبيعي 

والقلق املرضي، ويعد اضطراًبا.
إيجابية،  الطبيعي: هو عاطفة  القلق   >
سالمتنا  على  الحفاظ  في  تساعدنا 
من  يكون  لذا  حقيقي  تهديد  تجاه  وأمننا 
املفيد في بعض األحيان مع وجود مستوى 
على  يساعدنا  حيث  القلق  من  منخفض 

تحسني األداء.
يدفع  االمتحان  قبل  بالقلق  الشعور   

الطالب إلى مزيد من االجتهاد.
إلى  يدفعك  عمل  مقابلة  قبل  القلق   
باملظهر  واالهتمام  الجيد  اإلعداد 

والبحث عن األسئلة التي ستقابلك.
إلى  يؤدي  املباراة  قبل  الالعب  قلق   

زيادة التمرينات وبذل مزيد من الجهد.
نعني  نحن  السابقة  الحاالت  في   
يجعله  القلق  من  منخفضا  مستوى 
فهذا  القلق  مستوى  زاد  إذا  أما  ا، 

ً
محفز

الخوف  من  آخر  مستوى  إلى  يأخذنا 
والشعور بالتهديد، يؤثر على قدرتنا على 
اضطراب  هو  وهذا  بالحياة  االستمتاع 

القلق.
من  املحدد  الخوف  حالة  في  أما   >
أو  مغلقة  أماكن  أو  ارتفاعات  أو  حيوان 
املحدد  بالقلق  يسمى  ما  فهذا  مفتوحة؛ 
phobia. وتوجد أعراض جسدية مالزمة 

ألولئك الذين يعانون من اضطراب القلق 
ضربات  في  زيادة  الدوار،  الدوخة،  مثل: 
تنميل  ارتجاف،  الصداع،  القلب، 
بالجسم، ضيق في التنفس، اضطرابات 

القولون، وجود صعوبة في التركيز.
ما هي أعراض اضطراب القلق؟

- أن يكون الخوف والقلق غير متناسب 
مع خطورة التهديد، فمن املعقول واملقبول 
غير  من  لكن  أسد  مواجهة  في  الخوف 
املعقول الخوف عند مواجهة عنكبوت فى 

املنزل.
واضحة؛  ضغوط  توجد  أال   -
فاألشخاص الذين يعانون من اضطراب 
القلق العام GAD يشعرون بالقلق معظم 
الوقت معظم األيام ويكونون غير قادرين 

على اكتشاف مصدر التهديد.
- القلق بشأن األمور اليومية العادية.

- يؤثر على الحياة االجتماعية والعملية 
الشخص  كفاءة  إن  حيث  والشخصية 

تنخفض.
املميزة  السلوكيات  أحد  هو  التجنب   -
مصدر  الشخص  يتجنب  حيث  للقلق 
أو  االمتحان  إلي  يذهب  ال  مثال  القلق، 

مقابلة العمل.
ما هي أبرز الخرافات حول القلق؟

الذين يعانون من  < يمكن لألشخاص 
إذا  الحالة  هذه  من  يخرجوا  أن  القلق 

أرادوا فقط
- الحقيقة: من الصعب للغاية التغلب على 
اضطراب القلق دون مساعدة وال يستطيع 

الشعور بهذا سوى من عانى من القلق.
املهم  فمن  القلق  من  تعاني  كنت  إذا   >

تجنب األشياء املقلقة واملهددة

تشعر  يجعلك  التجنب  الحقيقة:   -
الطويل  املدى  على  لكن  ا، 

ً
مؤقت بالراحة 

يزيد األمر سوًءا.
< شرب الكحول أو املواد املخدرة يساعد 

على إخفاء القلق
ثمارها  تؤتي  املخدرة  املواد  الحقيقة:   -
تساهم  ال  لكن  القصير،  املدى  علي 
القلق،  عالج  في  األشكال  من  شكل  بأي 
باإلضافة إلى آثارها السلبية مثل اإلدمان.

تقديم  واألصدقاء  لألسرة  يمكن   >
الحلول وبث الطمأنينة

- الحقيقة: إن الدعم بقدر مناسب ولكن 
إلى  يؤدي  باستمرار  الطمأنينة  تقديم 

االعتماد عليها من قبل الشخص املريض.
< العالج الدوائي هو الحل الوحيد للقلق
السلوكي  املعرفي  العالج  الحقيقة:   -
تغيير  على  يعتمد  حيث  نجاًحا،  األكثر  هو 
السلوك وزعزعة املعتقدات وتفنيد األفكار 
التي بدورها تغذي مشاعر الخوف والقلق.

عن  التحدث  عدم  األفضل  من   >
الصعوبات والقلق

من  يزيد  التحدث  عدم  الحقيقة:   -
العزلة  يزيد  كما  املساعدة  طلب  صعوبة 
في  مهنية.  مساعدة  علي  الحصول  ويؤخر 
املتحدة  اململكة  في  للقلق   2010 استطالع 
كشف 55% من املشاركني أنهم ال يشعرون 
بالراحة حيال إخبار اآلخرين عن قلقهم.

ا 
ً

القلق ليس مرض
القلق مثل أي مرض جسدي  الحقيقة: 
إلى  ويحتاج  ورفاهيتنا  صحتنا  من  يأخذ 

مساعدة.

أبرز الخرافات التى عليك 
معرفتها حـول
من  كثير  في  ُيستخدم  مصطلح  هو  القلق 
األحيان بني األفراد لإلشارة إلى مشاعر عابرة 
ا 

ً
وأيض االرتياح  عدم  أو  والقلق  الخوف  من 

الصعوبات على املدى الطويل التي تؤثر على 
العملية،  الحياة  في  وإنتاجيته  الفرد  قدرة 

الشخصية أو االجتماعية.
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القلق


