
 عالمات القلق االجتماعي:

 

 وبشكل طبيعي، أن يسمع أحدنا عن أحد االضطرابات النفسية في كثير من األحيان، يحدث

 ، ويبدأ بإسقاطها على نفسه وتصرفاته وأحداث حياته.بالمصادفة

صدف أن مّر بشيء  كما يبدأ ال شعورياً بالتفكير إن كان يعاني من هذا االضطراب، خاصة اذا

 مشابه في الماضي.

من الطبيعي أن يشعر  هناك صعوبة في التفريق بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي.

اإلنسان باالنفعال في بعض المواقف االجتماعية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الذهاب إلى 

  .نفعالموعد غرامي أو تقديم عرض تقديمي إلى الشعور بالتوتر والقلق واال

الخوف المرضي يتميز بأنه خوف مستمر ويرافقه قلق شديد وتجنّب للمواقف، إضافة إلى  أما

التأثير السلبي على الحياة المهنية والعالقات االجتماعية. وهذا التفريق قد ال يكون أمراً سهالً في 

 عدد من الحاالت. 

 لمعرفة الكافية بالعالمات.من المهم أن يكون لديك ا لذا ال تتسرع في الحكم على نفسك.

 إن القلق االجتماعي قد يوجد لدى أي شخص مهما كانت سماته الشخصية.

مع الشخصية شبه الفصامية ظاهرياً بقلة األصدقاء  الشخصية االجتنابية القلقةوقد تتشابه 

 وضعف العالقات االجتماعية.

إقامة العالقات االجتماعية ولكن تختلف عنها في أن الشخص ذو الشخصية االجتنابية يرغب في 

ويحب أن يكون مع الناس ولكن حساسيته الزائدة من النقد والخوف من عدم التقبل يجعالنه غير 

أما الشخصية شبه الفصامية فهي ال ترغب أصالً في العالقات مع  مستعد إلقامة أية عالقة.

 كون مع الناس.اآلخرين وال تهتم آلراء الناس وانتقاداتهم وتفّضل الوحدة على أن ت

 

 ماهي سمات القلق االجتماعي؟كيف نميّز األمر و اذاً 

االجتماعي. وتختلف هذه األعراض من بالقلق هناك مجموعة من األعراض المرضية المرتبطة 

حالة ألخرى كما تختلف شدّتها ودرجة إزعاجها. ولكن تشترك هذه الحاالت بعدد من األعراض 

 األساسية. إليك بعضاً منها:

 

 األعراض العاطفية مثل: والً:أ

 .خوف شديد من المواقف التي قد تعّرضك لإلحراج 

 .الخوف الشديد من أحكام اآلخرين ومن الشعور بالرفض 

 .)الخوف الشديد من مراقبة اآلخرين لك. )حتى عند القيام بأي نشاط اعتيادي 

 قلقك اآلخرين يالحظ أن من الخوف. 

  الخوض بأي نشاط اجتماعي)مقابلة شخص غريب/حضور حفلة( منالخوف الشديد 

 

 األعراض السلوكية: ثانياً:

  ّالناس إلى التحدث بتجن. 

 تحت الضوء أو في مركز االهتمام يجعلك قد أي نشاط تجنب 



 اجتماعي موقف أثناء سلبية تجربة بسبب ممكنة عواقب أسوأ توقع. 

  تجربة اجتماعية.التحليل الزائد لكل موقف ولكل محادثة ولكل 
 

 األعراض الجسدية: ثالثاً:

 االحمرار الشديد للوجه 

 تسرع في ضربات القلب 

 االرتجاف والتعّرق 

 صعوبة في التنفس 

 الشعور بالدوار 

 .التشنج العضلي 
 

 

وهنا نذكر بعض النشاطات التي يصعب جداً على الشخص المصاب بالقلق االجتماعي أن 

 يمارسها مهما كانت اعتيادية وهي:

 

 .البدء بأي محادثة 

  إلى غرفة يجلس فيها الكثير من الناس.أو الدخول القاء التحية 

 التواصل البصري 

 المواعدة 

 األكل أمام اآلخرين 

 حضور حفالت 

 القاء خطاب امام مجموعة من الناس 
 

 

هناك عدد من األمور الهامة في التاريخ الشخصي للحاالت وقد قمنا بذكر السمات العامة لها. 

اإلشارة إليها باختصار. ويشترك كثير من الناس في مثل هذه األمور واألحداث دون أن  وتمت

يكون لديهم حالة القلق االجتماعي. لذلك تجنب االستنتاج السريع للنظريات النفسية. ذلك أن 

 الحياة البشرية غنية ومتنوعة وتطور الحالة النفسية يخضع لتغيرات وعوامل كثيرة.

 

شخيص الحديثة إلى تقييم حالة المريض ضمن عدة محاور مختلفة مثل تتجه أساليب الت

 التشخيص األساسي، والتشخيص اإلضافي المشارك، وحالة الشخصية.

وأيضاً االضطرابات واألمراض العضوية، ودرجة األداء العلمي واالجتماعي، إضافة إلى 

 درجة الضغوط النفسية االجتماعية.

 



 على حالتك المزاجية، وقد يمتد تأثيره إلى شعورك باالكتئاب.للقلق االجتماعي تأثير سلبي 

 وهنا نذكر لك بعض األسباب التي قد تؤدي إلى هذا الشعور:

 .عدم القدرة على اكمال العمل 

 عدم انتهاز الفرص التي قد توصلك إلى حلمك 

 عدم وجود صداقات حقيقية وقيّمة في محيطك 

  عدم الشعور باألهمية 

 المقارنة باآلخرين 

 .ارغام النفس على فعل أي شيء وبالتالي الشعور باإلحباط واالنهاك 

 .عدم رؤية أمل في مستقبلك 
 

 

 هذا االضطراب يؤثر سلباً على جودة حياتك، وعلى فرصك في النجاح في أي مجال.

 وتأثير خسائره أشد بكثير من المواجهة، والعمل على عالج المشكلة.

بالرغم من أن تجنب المواقف التي ينتج عنها القلق قد يجعلك تشعر بتحسن على المدى القصير، 

 .المرجح أن تستمر حالة القلق على المدى الطويل إذا لم تتلقَّ عالًجا لكن من

 أن للقلق يمكن. حياتك على يسيطر أن االجتماعي للقلق يمكنف عالج، بالهذا الشعور  تركت إن

 القلق الضطراب يمكن. بالحياة االستمتاع أو العالقات، أو المدرسة، أو مل،الع مع يتعارض

 وغيرها الكثير من المشاعر السلبية. بالنفس الثقة مستوى انخفاض أن يؤدي إلى االجتماعي

 

 إذاً متى تطلب المساعدة؟

 

 المواقف من تخاف كنت إذاال تتردد بزيارة طبيبك، أو الحصول على استشارة نفسية 

 .الذعر أو القلق أو اإلحراج لك تسبب ألنها تتجنبها أو العادية االجتماعية

 

كبداية لفهم المشكلة  -بعد أن تعرفت على عالمات وسمات القلق االجتماعي، واذا كنت اآلن

تتساءل عن المنبع األساسي لهذا الشعور، وعن أسبابه، فهذا ما سنتحدث عنه في  -والبدء بحلّها

 حلقتنا القادمة.

 

 

 

 


