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اضطرابات القلق
Anxiety Disorders
من املمكن أن يدفعنا الضغط النفسي إلى أن نكون
خالقني ،حيث يحذرنا من اخلطر أو يحثنا على اتخاذ قرار عند
مواجهة أزمة ما .لكنه في الوقت نفسه ميكن أن يصيبنا
أيضا ً بحالة من الشلل .سواء قبلنا أو رفضنا ،فإن القلق حالة
حادة مير بها أغلب الكنديني من وقت إلى آخر.
وبناء على ما أعلنته جمعية اضطرابات القلق في
بريتش كولومبيا (Anxiety Disorder Association of
)] British Columbia [ADABCفإن القلق يؤثر علينا جسديا ً،
وعاطفيا ً ،بل وعلي كل أوجه احلياة اخملتلفة .إذ يلعب القلق
الطبيعي دورا ً مهما ً في القدرة على البقاء .فعندما
نتعرض خلطر ما ،تستعد أجسامنا للرد على هذا اخلطر
هل أعاني من اضطراب القلق؟

?Do I Have an Anxiety Disorder

• غالبا ً ما تروعني األشياء الصغيرة
• أخاف من أن شيئا ً ما فظيعا ً سيحدث لي أو لآلخرين
• من السهل إثارة غضبي
• يصيبني خوف مفاجئ من املوت أو من القيام بشيء ما
خارج عن إرادتي
• غالبا ً ما أقلق ألن شيئا ً ما لم ينجز كما ينبغي بالرغم
من معرفتي بأنني قد أجنزت العمل بشكل مناسب
• لدي قلق شديد جتاه املرض (مثالً ،اجلراثيم ،العدوى،
القذارة ،الغبار ،امللوثات ،عدم النظافة)
• أحتاج إلى إعادة الطمأنة باستمرار
• غالبا ً ما أجد نفسي أقوم بعمل أشياء بشكل متكرر
(مثالً ،غسل األيدي ،االستحمام ،أو التأكد من غلق الباب)

الناس بأنهم مأسورين في منازلهم وشعورهم كذلك بخوف
شديد لدرجة متنعهم حتى من فتح باب املنزل.
وميثل القلق أكثر أنواع االضطراب العقلي شيوعا ً والذي
يؤثر بدوره على  %12من عدد سكان بريتش كولومبيا كل
عام .هذا باإلضافة إلى القلق العام والذي مت وصفه أعاله،
فمن املمكن أن يتخذ القلق صورا ً عديدة .منها أنواع القلق
احلاد «الرهاب» ،واضطراب الهلع ،واضطراب الوسواس
القهري والقلق االجتماعي واضطراب التوتر ما بعد الصدمة
النفسية.
هناك عدد من العوامل اخملتلفة والتي من املمكن أن تزيد
من خطر اإلصابة باضطراب القلق وهذه العوامل تشمل على
سبيل املثال وليس احلصر :جتارب املاضي ،والسلوكيات التي
سبق تعلمها (مثل التجنب كأسلوب للتأقلم) واالستعداد
الوراثي .ليس هناك عامل واحد مبفرده يسبب اإلصابة
باضطراب القلق بل عادة ما تكون هناك مجموعة من عوامل
خطرة هى التي تؤدي إلى إصابة أي فرد باضطراب القلق.
ويترافق أحيانا اضطراب القلق مع اضطرابات عقلية
أخرى مثل االكتئاب واالضطراب الثنائي القطب .وعند حدوث
ذلك ،تزداد قدرة الشخص عجزا ً بسبب املرض ويزداد خطر
اإلقدام على االنتحار بشكل كبير جداً .فعلى سبيل املثال ،ورد
في دراسة متت في عام  2005بأنه ثبت أن وجود حالة مسبقة
من اضطرابات القلق متثل عامالً خطرا ً للتفكير في االنتحار
أو محاولة القيام باالنتحار؛ وقد ازداد هذا اخلطر بوجود أمراض
أخرى ،وبوجه خاص اضطرابات املزاج.
تتضمن نوبات الهلع حالة حادة ومفاجئة من ترقب وقوع
السوء ،واخلوف ،والفزع ،باإلضافة إلى اإلحساس بأن املوت
وشيك .ورمبا تسبب هذه النوبات ضيق النفس ،ودقات القلب
السريعة ،وعدم الثقة بالنفس واالرتعاد ،وشعور باإلنفصال عن
الواقع قد يصل إلى حد اخلوف من املوت .وبالرغم من أن هذه
األعراض تستمر لفترة قصيرة ،إال أن نوبات الهلع متثل اختبارات
مخيفة والتي رمبا تزداد مرات حدوثها إذا لم تعالج.

عن طريق إفراز املزيد من األدرينالني وزيادة تدفق الدم وزيادة
دقات القلب باإلضافة إلى أشياء آخرى .ومن املمكن لهذا
الرد الغريزي من «املواجهة أو الهرب» أن يساعد شخصا ً ما
على التغلب على أي اعتداء جسدي أو زلزال ،على سبيل
املثال.
ومع ذلك ،فإن أغلب «األخطار» املعاصرة مثل البطالة
ليست من تلك األخطار التي يستطيع الشخص مواجهتها
بقبضة يده أو بالهرب منها .فإذا لم يتمكن الشخص من
إطالق ما بداخله ،فإن اجلسم رمبا يظل في حالة مستمرة
من اليقظة العقلية والنفسية واجلسدية والتي من املمكن
أن تسبب خوار القوى على املدى الطويل.
عندما تستمر حالة القلق ملدة أسابيع أو شهور ،وعندما
تتطور إلى حالة صعبة من الفزع أو تبدأ في التأثير على حياة
الشخص اليومية ،فعندئذ يكون القلق قد تعدى حيز القلق
الطبيعي ،وذلك وفق ما أعلنته جمعية اضطرابات القلق في
بريتش كولومبيا .ADABC
تقول إلن ألكسوف رئيسة جمعية اضطرابات القلق في
بريتش كولومبيا « ADABCإن الشخص الذي يعاني من مثل
هذه الدرجة من القلق يتطلب مساعدة خارجية تساعده
على الشعور باألمان في العالم مرة أخرى».
إن الناس الذين يعانون من الرهاب يعانون من مشاعر
ومن الناحية العاطفية ،فإن األشخاص الذين يعانون من
القلق رمبا يشعرون بارتقاب الشر ،وبسرعة الغضب ،أو اخلوف قوية من الفزع واخلوف وذلك عندما يواجهون بأشياء ،أو
املستمر من أن أشياء ستحدث لهم أو للمقربني منهم .بناء مواقف ،أو أنشطة يخشونها .وهناك أنواع شائعة من الرهاب
على حدة القلق ،إذ من املمكن أن يتسبب القلق في شعور ـ مثل اخلوف من األماكن املغلقة ،والطائرات ،أو اخلوف من
العناكب أو الثعابني -ويعرف كل منها باسم خاص.
اضطرابات القلق
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طريقة السترخاء اجلسم

Body Relaxation Technique

مارس هذا التمرين متى كنت في حاجة إليه .حيث
يجد العديد من الناس أن هذا التمرين يساعدهم قبل
خلودهم للنوم:
• تنفس ببطء وعمق ،جاعالً منطقة البطن ترتفع
وتنخفض مع كل نفس
• شد على عضالت قدميك ،واثن أصابع قدميك ،ثم
استمر على هذا الوضع ألطول فترة ممكنة
• ثم ارتخ ،حيث ستشعر بإحساس من الدفء أثناء ارتخاء
عضالتك
• كرر التمرين املوجود أعاله مع عضلة الشظية ،ثم مع
بقية أعضاء اجلسم
• في نهاية التمرين شد عضالت اجلبني و جلدة الرأس.
• بينما حترر جسمك من التوتر ،حترر من كل أفكارك

مصدر املعلوماتBC Medical Association :

فمثالً ،األشخاص الذين يعانون من رهاب األماكن
املفتوحة الواسعة يشعرون بالفزع عند وجودهم في أماكن
مزدحمة أو أماكن عامة ،أو في أي موقف يكون فيه احلصول
على مساعدة غير متاح في احلال .ورمبا يصير قلق هؤالء
األشخاص حادا ً لدرجة أنهم يخشون الغثيان ،أو اإلصابة
بأزمة قلبية أو فقدان السيطرة.وعادة ،ما يتجنب هؤالء
األشخاص أي موقف يكون الهروب منه صعبا ً ،أو مستحيالً
أو محرجا ً ( كالطائرة مثالً) .في بعض احلاالت يظل األشخاص
املصابون برهاب األماكن املفتوحة الواسعة أسيرين في
بيوتهم لسنوات عديدة.
يعد اضطراب الوسواس القهري أحد أنواع اضطرابات
القلق .حيث يصبح وجود دافع ال يقاوم أو سلوك قهري
وسيلة للتأقلم مع قلق يسببه وسواس ما ،وهو عبارة عن
فكر غير سار متكرر .فعلى سبيل املثال ،إن فكرا ً يدور بخلد
شخص ما مضمونه «أنا قذر» رمبا يقود إلى غسل متكرر
لأليدي كوسيلة للتعامل مع الوسواس والقلق الناجت عنه.
حيث يوفر غسل األيدي راحة وقتية من القلق الناجت عن
الوسواس ،وألن االرتياح عادة ما يكون لفترة قصيرة ،فإن
السلوك القهري عادة ما يتكرر مرة بعد مرة .أما األشخاص
الذين يقعون في هذه احللقة فرمبا يغسلون أيديهم مرات
عديدة حتى يتساقط جلدهم.

وثمة سلوكيات قهرية أخرى تشمل التأكد املتكرر
من أن الباب مغلق أو أن املوقد منطفئ .كما تشمل بعض
أنواع الوسواس الشائع أفكارا ً متكررة خلياالت  ،أو أعدادا ً أو
كلمات معينة.
وكذلك فإن بعض الناس الذين تغلبوا على صدمة
نفسية أو جسدية حادة والتي غالبا ً ما تكون عنيفة رمبا
يختبرون إحساسا ً مبعايشة الصدمة مرة أخرى بعد حدوثها
بعدة سنوات .رمبا يصابون باضطراب التوتر ما بعد الصدمة
النفسية والذي يتضمن إعادة اختبار الصدمات النفسية
مرة أخرى مثل حادث سيارة ،أو اغتصاب أو سرقة تسببت
في تعرض احلياة للخطر فتظهر حينئذ من خالل كوابيس،
أو فزع أثناء الليل أو تذكر ما حدث.
من ضمن أعراض اضطراب التوتر ما بعد الصدمة
النفسية بالدة اإلحساس الشعوري ،واختبار حالة عامة
من القلق والفزع أو الشعور املفرط بالذنب جتاه النجاة دون
اآلخرين .واحملاربون القدماء معرضون بشكل خاص لإلصابة
بهذا النوع من القلق والذي من املمكن أن يؤثر على ذاكرة
الفرد والقدرة على التركيز والنوم.
وبالرغم من أن الناس املصابني بقلق إكلينيكي يشعرون
غالبا ً وكأنهم صاروا يعيشون في فخ من اخلوف ،إال أن
اضطرابات القلق تعد من ضمن أكثر أنواع االضطرابات
النفسية التي يالقي عالجها نسبة عالية من النجاح
وذلك وفق ما أعلنته جمعية اضطرابات القلق في بريتش
كولومبيا  .ADABCويستفيد العديد من الناس من العالج
املعرفي السلوكي واملبني على فكرة أن الناس يستطيعون
تغيير مشاعرهم وكذلك أعراض املرض من خالل إعادة
تقييم مواقفهم ،وأساليب تفكيرهم و تفسير األحداث .ورمبا
تتضمن خطة عالج ناجحة تناول دواء ،ومجموعات مساعدة
ذاتية ،وأساليب لالسترخاء .كذلك فأن من املفيد أن يثقف
أنواع اضطرابات القلق

Types of Anxiety Disorders

•
•
•
•
•
•
•

اضطراب القلق العام
اضطراب الهلع
اضطراب التوتر ما بعد الصدمة النفسية
الرهاب االجتماعي
اضطراب الوسواس القهري
رهاب اخلالء
الرهاب النوعي

شركاء متعاونون:

Partners:
جمعية بريتش كولومبيا
الضطرابات القلق
Anxiety Disorders
Association of
British Columbia

جمعية بريتش كولومبيا للفصام
العقلي
British Columbia
Schizophrenia Society
الجمعية الكندية للصحة العقلية،
لجنة بريتش كولومبيا
Canadian Mental Health
Association, BC Division
مركز بريتش كولومبيا ألبحات
اإلدمان
Centre for Addictions
Research of BC
جمعية فورس لرعاية صحة
األطفال العقلية
’FORCE Society for Kids
Mental Health Care
جمعية أمل جيسي
Jessie’s Hope Society
جمعية بريتش كولومبيا
الضطرابات المزاج
Mood Disorders
Association of BC

للحصول على مزيد من
المعلومات يرجى األتصال
على الرقم المجاني
التابع لمركز معلومات
الصحة العقلية في بريتش
كولومبيا

1-800-661-2121
أو اإليميل

@bcpartners
heretohelp.bc.ca

الموقع األليكتروني:
heretohelp.bc.ca
اضطرابات القلق
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الصحة العقلية للمسنين ومشاكل
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العقلية
الشباب وتعاطي المواد المخدرة (عربي)
االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة
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إرشادات ملساعدتك على التحدث مع طبيبك
Tips for Talking to Your Doctor

يوجه املريض ،في املتوسط سؤالني فقط إلى طبيبه أثناء زيارة طبية بأكملها تستغرق  15دقيقة تقريبا ً .باإلضافة
إلى ذلك ،تظهر الدراسات أن املرضى الذين يساهمون في صنع القرار يشعرون برضا أكثر ،يتمتعون بحياة وحالة صحية
أفضل .حيث إن رحلة عالج أغلب الناس من أحد االضطرابات النفسية تبدأ في عيادة طبيب العائلة ،وفيما يلي بعض
اإلرشادات لدعمك وكيفية بدء احلديث مع الطبيب حول كيفية التغلب على القلق في حياتك:
• خطط ــ فكر حول ما تريد أن تخبر به الطبيب أو ما تريد أن تتعلم منه اليوم .قم بإعداد قائمة الستفسارتك ثم قم
بوضع أرقام للنقاط املهمة.
• قدم تقريراً ــ وعندما ترى الطبيب أخبره عما تريد التحدث عنه أثناء زيارتك
• تبادل املعلومات ــ تأكد من إخبار الطبيب عن املشكلة .واطبع أحد أدوات تقييم الذات (مثالًwww.heretohelp.bc.ca/ ،
 self-testsأو رمبا يكون من املفيد أن تكون معك يومياتك مسجلة في دفتر .وتأكد من ذكر األعراض اجلسدية والنفسية.
ويساعد أحيانا ً إحضار صديق أو قريب لك  -على دعمك ووصف سلوكك وأعراضك إذا لم تكن قادرا ً على ذلك.
• شارك ــ ناقش مع طبيبك الطرق اخملتلفة للتعامل مع مشاكلك الصحية .واحرص على فهم سلبيات وإيجابيات كل
خيار .ثم اسأل العديد من األسئلة.
• وافق ــ تأكد من أنك وطبيبك متفقان على خطة للعالج ميكنك تنفيذها.
• كرر ــ أخبر طبيبك عما تعتقد أنك حتتاج إلى القيام به من أجل معاجلة املشكلة.

إن جمعية اضطرابات القلق في بريتش كولومبيا  ADABCوخط معلومات الصحة العقلية في بريتش كولومبيا
يستطيعان تزويدك بأماكن من املمكن أن تقوم بتحويلك واقتراح طبيب لك .وإذا كنت ترغب في طبيب أسرة جديد
فإن كلية األطباء واجلراحني في بريتش كولومبيا تستطيع أن توفر لك قائمة بأسماء األطباء الذين يقبلون مرضى جددا ً
في منطقتك.
مصدر املعلوماتInstitute for Healthcare Communication P.R.E.P.A.R.E. Patient Education Program :

الفرد نفسه حول طبيعة القلق ،وتأثيره على اجلسم والدور
الذي من املمكن أن يلعبه كجزء غريزي للبقاء على احلياة.
هذا ويستطيع األفراد مع مرور الوقت التعرف على العالمات
املبكرة لنوبة اخلوف والسيطرة على أعراضهم قبل أن تتطور
وحتدث حالة من القلق احلاد.
مصدر املعلومات
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مسرد مصطلحات

Glossary

شركاء متعاونون:

استرجاع املاضي

رعب الليل

إعادة اختبار بشكل مفاجئ وحاد حلدث عادة ما يكون
مروعا ً.

يتصف بهلع والتباس عند التيقظ بشكل مفاجئ من
النوم .وعادة ما يبدأ بصراخ يصاحبه قلق حاد .وعادة ما
يكون الشخص غير واع وملتبس بعد القيام من النوم .وال
يتذكر الشخص تفاصيل احللم ،ويعاني حينئذ من فقدان
الذاكرة ملا حدث.

Flashback

اضطراب التوتر ما بعد الصدمة النفسية

)Post-traumatic Stress Disorder (PTSD

نوع من اضطراب القلق الذي يؤثر على أشخاص تعرضوا أو
شاهدوا أو عايشوا حادث مروع في حياتهم .إن األشخاص
الذين يعانون من اضطراب التوتر ما بعد الصدمة النفسية
يتذكرون باستمرار ردود أفعال من الهلع ،و اخلوف ،والعجز
جتاه احلدث املروع ورمبا يختبرون احلدث مرة أخرى من خالل
كوابيس متكررة ،أو استرجاع املاضي و الذكريات املقتحمة.

اضطراب القلق

Anxiety Disorder

نوع من االضطرابات يختبر خاللها الشخص قلقا ً بالغ
احلدة بشكل يؤثر على قيامه بوظائفه احلياتية.

اضطراب الهلع

Panic Disorder

خوف وجتنب للمواقف التي يعتقد الشخص بأنها رمبا
ستؤدي إلى حدوث نوبة هلع.

اضطراب الوسواس القهري

Obsessive-Compulsive Disorder

أفعال متكررة تستخدم للتأقلم مع أفكار متكررة غير
مرغوب فيها.

اضطراب ثنائي القطب/اكتئاب هوسي
Bipolar Disorder/Manic Depression

املرض يشمل نوبات من االكتئاب تصل إلى مستوى «عال»
يعرف بالهوس .وأحيانا تكون تقلبات املزاج درامية وسريعة،
ولكنها غالبا ً ما تكون بشكل تدريجي.

اضطراب قلق معمم

Generalized Anxiety Disorder

يتصف بقلق مفرط أو غير واقعي ،أو توقعات توجسية
والقلق جتاه مواقف حياتية عديدة( .مثالً ،الدراسة ،أو
الرياضة ،أو أي إجناز اجتماعي) .تصعب السيطرة على
القلق ،ويكون مصاحبا ً بأعراض تسبب إعاقة في األداء
االجتماعي أو الوظيفي).

اضطرابات املزاج

Mood Disorders

مجموعة من االضطرابات تتضمن اضطرابات حادة
مستمرة في املشاعر تتفاوت بني الشماق (التهيج
العاطفي مع النشاط اجلسمي) واالكتئاب احلاد.

اكتئاب/اكتئاب إكلينيكي/اكتئاب حاد/
اضطراب مكئب حاد

Depression/Clinical Depression/Major
Depression/Major Depressive Disorder

ليس مجرد شعور مؤقت أو من حني ألخربعدم السعادة
لكنه شعور مستدمي من احلزن والضعف والذي غالبا ما
يصاحبه نقص في الوزن (أو زيادة في الوزن) ،واضطرابات في
النوم ،وإمساك ،واضطرابات في الوظائف اجلنسية ،وشعور
بالذنب أو لوم الذات.

Night Terror

الرهاب االجتماعي
Social Phobia

خوف حاد مستمرمن كل ما هو غير مخيف وجتنب املواقف
االجتماعية أو إجناز شيء ما أمام اآلخرين.

رهاب امليادين

Agoraphobia

اخلوف من التواجد في مواقف مزدحمة أو أماكن عامة ،أو
أي موقف ال تتوافر فيه املساعدة بشكل فوري.

رهابات/رهابات نوعية

Partners:
نوبة الهلع
جمعية بريتش كولومبيا
Panic
Attack
الضطرابات القلق
تتضمن حالة من الترقب بوقوع الشر ،واخلوف ،والفزع
Anxiety Disorders
Associationوشيك .ورمبا
باإلضافة إلى هالك
بشكل مفاجئ حادof ،
ودقات القلب
النفس،
ضيق
تسبب هذه النوبة حدوثBritish Columbia
السريعة ،واالرتعاش واالرتعاد ،والشعور باالنفصال عن
الواقع وحتى اخلوف من املوت.
جمعية بريتش كولومبيا للفصام
الهوس
العقلي
Mania
British Columbia
جياشة ،وشعور
وأفكار
مفرطة،
طاقة
إلى
تؤدي
رمبا
مرحلة
Schizophrenia Society
بتضخم في قيمة الذات ،وتغييرات سريعة في املشاعر
اجلنسية
احلماقات
الجمعيةالتسوق
.وسلوك قهري مثل اإلسراف في
العقلية،
الكندية أوللصحة

الوسواس
لجنة بريتش كولومبيا
Obsession
Canadian Mental Health
.فكر متكرر غير سار Association, BC Division

Phobias/Specific Phobias

مشاعر قوية من الفزع واخلوف عندما يواجهون بأشياء،
أو مواقف أو أنشطة يخشونها .وهناك أنواع شائعة من
الرهاب -مثل اخلوف من األماكن املغلقة ،أو الطائرات ،أو اخلوف
من العناكب أو الثعابني  -ويعرف كل منها باسم خاص.

القلق

Anxiety

توجس ،وتوتر ،أو قلق نتيجة توقع خطر ما ،سواء كان
السبب محددا أو غير مألوف.

القهر

Compulsion

قهر أو فعل قهري يصبح وسيلة للتأقلم مع القلق الذي
سببه وسواس ما .وغالبا ً ما يتكرر السلوك القهري مرة
بعد مرة.

املادة اخملدرة

Substance

عامل كيميائي يستخدم بقصد إحداث تغيير في املزاج أو
السلوك (مادة ذات مفعول نفسي) .وتشمل أيضا ً األدوية التي
يصفها الطبيب و السموم ،والذيفان ،واملذيبات الصناعية،
ومواد أخرى رمبا يتعرض لها شخص ما بدون قصد ذات تأثير
على اجلهاز العصبي والتي رمبا تؤدي إلى اضطرابات سلوكية
أو إدراكية.

مركز بريتش كولومبيا ألبحات
اإلدمان
Centre for Addictions
Research of BC
جمعية فورس لرعاية صحة
األطفال العقلية
’FORCE Society for Kids
Mental Health Care
جمعية أمل جيسي
Jessie’s Hope Society
جمعية بريتش كولومبيا
الضطرابات المزاج
Mood Disorders
Association of BC

مجموعات مساعدة الذات
Self-Help Groups

اجملموعات التي توفر دعما ً متبادال ً لألشخاص الذين لديهم
جتارب متماثلة.

املعاجلة املعرفية السلوكية

Cognitive Behavioural Therapy

معاجلة مبنية على فكرة أن األشخاص يستطيعون تغيير
مشاعرهم وكذلك حتسني أعراضهم بواسطة إعادة تقييم
.أمناط مواقف تفكيرهم ،وتفسير األحداث

للحصول على مزيد من
المعلومات يرجى األتصال
على الرقم المجاني
التابع لمركز معلومات
الصحة العقلية في بريتش
كولومبيا

1-800-661-2121
أو اإليميل

@bcpartners
heretohelp.bc.ca
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heretohelp.bc.ca
اضطرابات القلق

)Anxiety Disorders (Arabic

