
 

 



 القلق والتوتر 
Stress and Anxiety 

 وقد يتطور ھذا  نتیجة الواجبات واألعباء الیومیة وتزايد ضغوطات الحیاة قد يشعر بعض الناس بالقلق،

 .القلق في بعض األحیان إلى توتر

 .ويمكننا تعريف التوتر بأنه مشاعر تنتاب اإلنسان تجاه مواقف أو أعمال تشكل تحديًا أو تھديدًا

 :ي أسباب القلق والتوتر ما ھ
  

 )اآلم وفشل الماضي والخوف من المستقبل(األفكار المكبوتة       .١
 الممتلكات - اإلنجازات -العالقات  : الرغبات و اإلحتیاجات و التوّقعات غیر المسددة في مجال   .٢

 . والشھرة - محبة اآلخرين - المظھر –
الذاتي مما يؤدي إلى ظھور زمرة من األعراض الجسمیة عوامل حیوية كإثارة الجھاز العصبي    .٣

وذلك بتأثیر مادة االبنفرين على األجھزة المختلفة ،وقد ُوجدت ثالثة نواقل في الجھاز العصبي 
والسیروتونین ) Norepinephrine(النورابنفرين : تلعب دورًا ھامًا في القلق النفسي و ھي

)Serotonin ( والجابا)GABA . ( 
أثبتت الدراسات وجود عوامل وراثیة واضحة في القلق النفسي سیما في : لعوامل الوراثیة  ا   .٤

 Panic Disorderمرض الفزع 
 :درجات التوتر  

الذي يحدث لإلنسان نتیجة حادثة ذات أثر كبیر على الفرد كوفاة أحد : التوتر البالغ الشدة   .١

 .یرالمقربین أو فسخ عالقة ھامة أو اإلصابة بمرض خط

 .وھو توتر يصاحب أحیانًا تغییر العمل أو التخصص الدراسي: التوتر الشديد   .٢

 .و ھو توتر يحدث نتیجة مشاكل دراسیة أو مشاكل مع الرئیس في العمل: التوتر المعتدل   .٣

 .و قد يحدث نتیجة بعض الظروف العائلیة أو تغییر عادات الطعام والحمیة: التوتر الضعیف   .٤

 : لتوتر أعراض ا

تختلف أعراض التوتر من شخص آلخر بحسب قدرة الشخص على التعامل مع الموقف الذي نجم عنه 

 :التوتر وبشكل عام يمكن تقسیم ھذه االعراض إلى

. الشعور بالعصبیة أو التحفز، الخوف وعدم اإلحساس بالراحة: أعراض نفسیة ؛ وتشمل   .١

 .ضعف التركیز، الضحك أو البكاء بدون سببالكسل وفقدان الشھیة أو زيادتھا، األرق، 

 مشاكل في التنفس، رعشة في الیدين، ، أعراض فسیولوجیة جسمّیة؛ كخفقان القلب    .٢

و يؤثر القلق النفسي .  الصدر، برودة في األطراف ، اضطرابات المعدة وغیر ذلكيآالم ف

على التحصیل الدراسي على التفكیر والتركیز والذاكرة مما يكون له مردود سلبي  أيضا 

 . أو العملي

 : تجنب التوتر 
إن أيام . يذھب الكثیر من الناس في اوروبا والغرب للعمل ابتداءا من يوم اإلثنین لغاية مساء يوم الجمعة

ھناك دراسة متابعة . يوم اإلثنین قد يكون يوم خطر على صحتك .  للكثیر من الناس اإلثنین تسبب كآبه
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 ١٥بینما فقط .  مات من النوبات القلبیة المفاجئة يوم اإلثنین ٣٨ رجل وجدت ان ٤٠٠٠طويلة المدى ل 
 . حتى للرجال بدون تأريخ مرض القلب، اإلثنین كان خطر جدًا علیھم. رجل مات يوم الجمعة

 !! اذا ھناك حاجة لتخفیف الضغط خالل األسبوع ايضا

 :لتجنب التوتر ينصح األطباء باتباع ما يلي

 .سترخاء وعدم اجھاد النفس بما ال تستطیع تحملهالراحة واإل

ويفید االسترخاء كذلك في تطوير عالقة الفرد باآلخرين ؛فالشخص الھادئ الذي ال يثور صورته أفضل 

لدى الناس من الشخص كثیر الُصراخ الذي عادًة ما يكون أقل حظًا في كسب احترام ومحبة الناس له 

 .بل والحصول على حقوقه أيضًا

 ساعات نوم يومیا ٨-٧ تنظیم ساعات النوم والراحة واالسترخاء أمر ضروري انت تحتاج الىان 
  )قیلولة الظھر مفیدة جدًا(

إن اتباع عادات صحیة و سلیمة في الغذاء تجعل االنسان يتمتع بحالة نفسیة متوازنة ، ويكون ايجابیًا 
 .وفي تأدية واجباته و تحمل مصاعب الحیاة في تفكیره 

 :التعامل مع التوتر طرق 
حتى تتمكن من التعامل مع التوتر علیك أوًال تحديد مصادر التوتر في حیاتك ودراسة إمكانیة القیام بأية 

 :تغییرات من شأنھا أن تجعلك أكثر قدرة على التحكم في األمور ويمكنك القیام بذلك من خالل ما يلي
 .قیقي لمشاعر التوتر المتولدة لديكاعرف سبب توترك واكتشف المسبب الح              -
 .اعرف عقلك؛ إكتشف األفكار التي تصاحب المشاعر واإلعتقادات التي تدعم ھذه األفكار              -
اختر االستراتیجیة التي تراھا مناسبة لحل مشكلتك وذلك حتى تستطیع تغییر فكرة الفشل               -

 .إلى فرصة للنجاح
اقش مشكلتك مع شخص أھل للثقة وذي خبرة لیساعدك في تعلم بعض األمور عن العالقات ن              -

 .وطرق تفكیر الناس
 .استعمل فكرة العد إلى عشرة              -
 .خذ نفسًا عمیقًا لعدة مرات              -
 .الصراخ أو البكاء قد يريحانك ويشعرانك بالھدوء              -
 .لیك عضالت العنق والظھر لمدة دقیقتین على األقلتد              -
 .الحمام الساخن يساعدك على االسترخاء              -
 .المشي              -
 .القیام ببعض التمرينات الرياضیة              -
 .االستماع إلى موسیقى ھادئة              -

 :  الدائرة القطبیة الشمالیة وقال عن زيارتهسكا للتعرف على الذين يعیشون فوقالسافر رجل إلى أ

". أنا ال أعرف وال أھتم"بدًا رجًال من األسكیمو كم عمرك؟ فإذا فعلت ھذا، سیقول لك، أال تسأل "
تقريبًا يوم : "فقال" تقريبًا ماذا؟ " فسألته  ."ً ھذا..تقريبا: "فعندما سألت أحدھم عن عمره أجابني

 ."واحد

د أن تكلمت مع صديق لي كان قد عاش في القطب الشمالي لمدة عشرين سنة لم أفھم جوابه اال بع
يموتون عندما  ھم ن يعتقد األسكیمو أ :" كتابًا عن عادات األسكیمو و اعتقاداتھم، فقال لي و أّلف 
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و عندما يستیقظون في الصباح، يعتقدون انھم قاموا من الموت لیعیشوا حیاة  ينامون في اللیل 
عندھا فھمت لماذا قال لي ذلك الشخص .  لیس ھناك أسكیمو عمره أكثر من يوم واحد لذا، . جديدة

 !!!"أن عمره تقريبا يوم ، فذلك الیوم لم يكن قد انتھى عندما سألته

قاء حیًا يعد إنجازًا مھمًا، مع ذلك فإنك لن ترى ب وال الحیاة في الدائرة القطبیة الشمالیة قاسیة جدُا،
 ).كل يوم بیومه(لقد تعّلموا مواجھة كل يوم على حدة . أبدًا انسانًا من األسكیمو يبدو قلقًا أو متوترًا

 ھل تعّلمت كیف تضع القلق والتوتر جانبا وتعیش يومًا واحدًا في كّل مرة؟ 

ھي جديدة في كل  .الن مراحمه ال تزول.  الرب اننا لم نفنانه من احسانات   "٢٣ -٢٢: ٣مراثي ارمیا  
 ."كثیرة امانتك. صباح

 "يكفي الیوم شره.الن الغد يھتم بما لنفسه. فال تھتموا للغد " ٣٤: ٦متى  

وھو شكل من اشكال التوتر و الضغط . (ان القلق ما ھو إال اإلھتمام الذي نصرفه على مشاكِل الغد
 )النفسي

فسي المرتبة األولى في االنتشار بین األمراض النفسیة وھناك فرق بین القلق يحتل القلق الن
. الطبیعي المرغوب كالقلق أيام االمتحانات مثًال، وبین القلق المرضي الذي يحتاج إلى تدخل األطباء 

من مرضاھم ھم مرضى بسبب إجھاد وضغط  % ٨٥ - ٨٠في إحصائیة لھا أن  Mayo Clinic  ذكرت
 .عقلي

يقول  " ھل الضغط سبب ُكّل مرض؟" احدى المجالت الطبیة المشھورة، ظھرت مقالة بعنوان  في  
كاتب المقالة بأّنه في بداية القرن، كانت البكتیريا ھي محط اإلھتمام بینما في يومنا ھذا حّل الضغط 

 .محل البكتیريا) التوتر(العقلي 

 كیف تبدو لنا المشكلة ؟ما ھو حجمھا الحقیقي؟  

 قدم يتكّون فعلیا من أقل من كأس ١٠٠  اّن ضباب كثیف يغطي سبع بنايات ضخمة ألرتفاععلم ھل ت 
 . ماء واحد

الشيء نفسه ينطبق على الكثیر من األشیاء التي تقلقنا؛ ففي أغلب األحیان ونحن في وسط 
ناس لحجمھا فإذا أمكن تحويل أكثر األشیاء التي تقلق ال  ! المشكلة، نراھا أكبر من حجمھا الحقیقي

 .الحقیقي، فانه يمكنك َأن تجمعھا كلھا في كأس ماء واحد أيضا

 "عند كثرة ھمومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي "١٩: ٩٤مز 

  "الغم في قلب الرجل يحنیه والكلمة الطیبة تفرحه " ٢٥: ١٢مثال  

 عالج القلق 

بالتوتر تجاه العملیة، لذا سألت كانت احدى الموظفات تواجه عملیة جراحة في الركبة و كانت تشعر 
 . رئیسھا وھو طبیب بیطري في العیادة حیث كانت تعمل إذا كان عنده أّي نصیحة لھا

 ."وال تلعقي جرحك   الراحة، احصلي على الكثیر منصلواتحّولي قلقك إلى " : فقال لھا

 !)دع اهللا يقلق (الصالة: اوال

 طفًال آخر ١٢ًا؛ فباإلضافة إلى أطفالھا الستة، فقد تبّنت قابل صحفي أرملة رّبت بنجاح عائلة كبیرة جد
وخالل ذلك حافظت على إستقرار وثقة بالنفس،و عندما سألھا عن سّر ھذا اإلنجازِِ، جاء جوابھا مفاجئا 

يارب، أنا سأعمل العمل : " فقبل عدة سنوات ُقلت! أدرت األمور جّیدًا ألني َأنا في شراكة"قالت . جدًا
 ."قلق من جھة العناية بھم منذئذ  يكن عندي   وأنا لم ".بالقلقوأنت تقوم 
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لیس ھنالك من خطأ أو عیب من منظور الكتاب المقدس في اإلقرار الواقعي بمشاكل الحیاة التي 

 .ھو حمق وخطأ بل ان تجاھل الخطر . يمكن تحديدھا والتعامل معھا

إذ يجب أن ُنسلم ھذا األمر بالصالة . ط َيُشلنالكن من الخطأ أيضًا ومن غیر الصحي أن نترك الھم المفر

حتى نتعامل بطريقة واقعیة مع . إلى اهللا الذي يستطیع أن يحررنا من الخوف والتوتر الذي يشلنا

 .حاجاتنا وحاجات اآلخرين وخیرنا وخیرھم

ا يسوع المسیح في الموعظة على الجبل أن ال نحمل ھّم طعامنا وملبسنا و أمورن َعلَّمنا الرب 

( المستقبلیة ألنه لدينا حسب قول المسیح أبًا سماويًا يعرف ما نحتاج إلیه وھو سیوفر احتیاجاتنا 

 .، و أنا لدي ايمان راسخ بقدرة اهللا على تتمیم كل ما وعدنا به في الكتاب المقدس)٣٤-٦: ٢٥متى 

 .هللا الذي يفوق كل عقلفبدًال من التوتر يتوجب أن نحضر طلباتنا امام اهللا وھو الذي سیعطینا سالم ا

ال تھتموا بشئ، بل في كل شئ بالصالة والدعاء مع الشكر، لتعلم  "٦: ٤ فیلبي  :لقد أمر اهللا
 "طلبلتكم لدى اهللا

وسالم اهللا الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسیح  " ٧: ٤فیلبي   :و لقد وعد اهللا
 ."يسوع

 ما ھو جلیل كل ما ھو عادل كل ما ھو طاھر كل ما ھو مسّر كل ما ھو حق كل" ...   ١٩: ٤فیلبي  
وما تعلمتموه وتسلمتموه . كل ما صیته حسن ان كانت فضیلة وان كان مدح ففي ھذه افتكروا

 "وسمعتموه ورأيتموه فّي فھذا افعلوا واله السالم يكون معكم

  : َاْحصُل على الكفاية من الراحة: ثانیا 

 )سى ما ھو وراء وامتد لقدامان(ال تلعق جرحك : ثالثا

أخطاء قاموا بھا أو خطايا اقترفوھا بحق أنفسھم أو بحق  التوتر لدى البعض ھي  قد تكون اسباب 

آخرين أو بحق اهللا وھذا أمر محزن لنا، لكن فھمنا لمبدأ اهللا في التعامل معنا بحسب ما ھو مكتوب في 

  الى ما ھو قداميجعلنا ننسى ما ھو راء ونمتد. ١٤- ٨: ١٠٣المزمور 

 لم  ١٠.   ال يحاكم الى االبد وال يحقد الى الدھر ٩.  الرب رحیم ورؤوف طويل الروح وكثیر الرحمة "

 النه مثل ارتفاع السموات فوق االرض قويت  ١١. يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا

 "نا كبعد المشرق من المغرب ابعد عنا معاصی ١٢. رحمته على خائفیه

ولیس ھذا فحسب بل أن اهللا يرانا قديسین في المسیح يسوع وغفر لنا خطايانا إذ يقول في كولوسي 

الذي انقذنا من سلطان الُظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فیه الفداء بدمه "١٤    و١٣: ١

 ."غفران الخطايا

إذا . أسترح ياابني . ھناك حاجة ألن تقاوم النومانا اهللا ال أنعس وال َأنام، لیس  : تذكر فاهللا يقول لك
 .احتجت اإلتصال بي، َأنا فقط على بعد صالة

  ٧: ٥ رس بط١"ملقین كل ھمكم علیه النه ھو يعتني بكم"
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