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 Anxiety القلق

 

 بدون للحٌاة أو للذات بالتهدٌد واإلحساس  الخوف ازدٌاد من حالة وهو:  القلق مرض تعريف

 .ومعروف واضح بسبب ٌكون الذي الخوف عن ٌختلف والقلق ، معروف أو واضح سبب

 ٌختلف النحو، هذا على. تحفٌزها آثار على التعرف دون من تحدث عامة مزاجٌة حالة هو القلق-

 الخوف ٌتصل ذلك إلى وباإلضافة. ملحوظ تهدٌد وجود فً ٌحدث الذي الخوف عن القلق

 السٌطرة ٌمكن ال لتهدٌدات نتٌجة هو القلق أن حٌن فً والتجنب الهرب من محددة بسلوكٌات

 .تجنبها ٌمكن ال أو علٌها

 لخلق وسلوكٌة وجسدٌة إدراكٌة عناصر تضافر من تتركب وفسٌولوجٌة نفسٌة حالة هو القلق-

 .التردد أو والخوف االرتٌاح بعدم عادة ٌرتبط سار غٌر شعور

 للمخاطر مالئمة وادراكٌة عاطفٌة استجابة ٌشكل الخوف أن حٌث الخوف عن القلق ٌتمٌز-

 أو الدفاعً والسلوك"  الفر أو الكر"  الستجابات المحددة بالسلوكٌات مرتبط والمتصورة المتوقعة

 وال السٌطرة ضمن تقع ال أنها على الشخص ٌتصورها التً المواقف فً القلق ٌظهر الهرب

 .الواقع عن ذلك بعد من بالرغم تفادٌها ٌمكن

 

 :القلق مرض مستويات

    Mild anxiety  الخفيف أو البسيط المستوى.1

 تساعد وبالتالً واالنجاز العمل على اإلنسان تحفز التً الطبٌعٌة الحدود فً المستوى هذا ٌعتبر

 .كلها المناسبة الطرق وتعلم الٌومٌة الحٌاة مشكالت مع التعامل على اإلنسان

 

    Moderate anxiety المتوسط المستوى.2

 التركٌز أو االستٌعاب على قدراته قلة الى بالمرٌض وٌؤدي القلق مستوى ٌشتد الحالة هذه فً

 .به المحٌطة الظروف على ٌتعرف حتى اآلخرٌن مساعدة الى وٌحتاج

 

 



 Sever anxiety   الشديد المستوى.3

 المرٌض لدى اإلدراك مجال وٌصبح التفكٌر أو التركٌز على القدرة المرٌض ٌفقد الحالة هذه فً

 .مشكلة أي ٌحل ان ٌستطٌع ال وبالتالً جدا   محدودا  

 

    Panic الهلع.4

 وٌصبح نفسه ٌؤذي وقد متخبطا   المرٌض فٌها ،ٌصبح القلق شدة من القصوى الحالة هً وهذه

 .الغضب وسرعة زائد ونشاط تهٌج وٌصاحبه العمل او الكالم على قادر غٌر

 

 

 للقلق النفسية األعراض

 

 .واضحة أسباب له لٌس الذي الخوف.1

 االستٌعاب أو التركٌز على القدرة انخفاض.2

 التصرفات فً التحكم على القدرة انخفاض.3

 هدف بدون الحركة كثرة زائد، نشاط.4

 .التفكٌر فً وتخبط اآلخرٌن مع التحدث على القدرة انخفاض.5

 .القرار اتخاذ على القدرة عدم.6

 



 للقلق الجسمية األعراض

 .التنفس وزٌادة القلب ضربات وزٌادة الدم ضغط ارتفاع الى ٌؤدي الذي األدرٌنالٌن إفراز زٌادة.1

 الوجه شحوب.2

 .االسترخاء على القدرة وعدم واألرق النوم عدم.3

 .التبول وكثرة الفم ،جفاف غزٌر تعرق.4

 .الشهٌة وفقدان وإسهال ، غثٌان.5

 .عضلً توتر مع بالتعب ،شعور صداع.6

 

 للقلق المساعدة العوامل

 

 الوراثي االستعداد .1

 الظالم من الخوف هٌئة على األطفال عند ،تظهر ،والمسنٌن األطفال عند تزداد : السن .2

 الجسمٌة القدرات وانحدار والوحدة العزلة بسبب المسنٌن عند وتظهر والغرباء والحٌوانات

 .والعقلٌة

 فً والطمأنٌنة األمن فقدان عن الناتجة المكبوتة والرغبات المٌول مثل : النفسية العوامل .3

 التربٌة أخطاء عن ناتجة أو الطالق أو الوفاة بسبب فراقها أو األم ابتعاد سببها الطفولة مرحلة

 .الطفولة فً الجنسٌة

 تحمل تفوق التً والمسؤولٌات والمهنٌة والمالٌة العائلٌة المشاكل مثل:  االجتماعية العوامل .4

 .الفرد

 .الرئوي التدرن مرض مثل المزمنة أو الحادة العضوية األمراض .5



  العالج

 .نفسٌة صراعات من المرٌض منه ٌعانً ما الى االستماع به وٌقصد : النفسي العالج .1

 .وبٌئته عمله محٌط فً واالجتماعً البٌئً وضعه بتغٌٌر وٌتم : واالجتماعي البيئي العالج .2

 اللٌبرٌوم) والمهدئات المنومات مثل للقلق المضادة األدوٌة باستخدام : طبيال العالج .3

 (.والفالٌوم

 التمريضية العناية

 

 .عالٌا   القلق مستوى فٌها ٌكون التً الفترات طوال المرٌض مع البقاء .1

 .إثارة فٌه توجد ال هادئ مكان الى المرٌض نقل .2

 .بهدوء المرٌض معاملة .3

 .المرٌض مع التحدث عند وقصٌرة بسٌطة كلمات استعمال .4

 .القرار واتخاذ لالختبار ٌضهرتع او مخاوفه مواجهة على المرٌض إرغام تجنب .5

 .مشاعره عن التعبٌر على وتشجٌعه الٌه االستماع ، المرٌض سلوك فهم الممرضة على ٌجب .6

 االسترخاء ، العمٌق التنفس تمرٌن مثل االسترخاء تمرٌنات مع التجاوب على المرٌض تشجٌع .7

 .الضرورة عند لوحده استخدامها على وتدرٌبه ، والتخٌل السرحان ، والتسابٌح الصالة العضلً

 شكرا الستماعكم


