
 

تنفس سريع 

رعشات التعرق 

ارتفاع ضغط الدم 

آلم في المعدة  

حرقة 

غثيان 

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل االسهال

 االمساك  فقدان الشهية مزيد من الرغبة في تناول

الطعام 

صداع في الراس 

دوخة 

طنين في االذن 

التوتر في الكتفين والرقبة والظهر 

صك االسنان 

جفاف في الفم 

رمش في العين

خفقان  القلب

Quellen: 
https://www.meine-gesundheit.de/krankheit/krankheiten/stress

https://nicht-stressen.de/stress-symptome/
https://mehrentspannung.de/dauerstress-koerperliche-und- 

psychische-symptome/
https://www.gesundheit.gv.at/leben/stress/was-ist-das

https://www.ergo.de/de/Ratgeber/gesundheit/stress/auswirkun 
gen

https://www.aok.de/pk/magazin/wohlbefinden/stress/stress-so- 
krank-kann-er-machen/

https://www.felixkade.de/stress-reduzieren/

كلنا نعاني من االجهاد او الضغط النفسي لكن كيف تتعرف عليه؟ ومتى يصبح التوتر
ضارا 
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عالمات الضغط النفسي المحتملة   

ما هو الضغط النفسي 

عالمات الضغط النفسي المحتملة 

الشعور باالرهاق

العصبية أو التوتر الشديد

زيادة التهيج أو الغضب المتزايد
طاقة وتحفيز أقل

المزيد من المخاوف أو الذعر

الغضب عىل نفسه

تكرار االفكار السلبية
تركيز ضعيف

النسيان العالي

أقل كفاءة في العمل

رغبة أقل في مقابلة االصدقاء / العائلة
رغبة أقل في ممارسة الهوايات والرياضة

زيادة التدخين 
زيادة تعاطي الكحول أو المخدرات
رغبة أقل في ممارسة الجنس

قلة النوم أو صعوبة بالنوم

متى يكون التوتر ضارا؟

بعد المواقف العصيبة يهدأ جسمنا ونرتاح
ولكن إذا تعرضنا للتوتر مرار وتكراًرا 

فلن يتمكن الجسد من التعافي

 
 

هذا يمكن أن يؤدي إىل االرهاق والعديد
من المشاكل الجسدية والعقلية

ماذا تفعل عند التوتر؟
لالسترخاء يجب أن نأخذ فترات راحة منتظمة  ووقًتا  

النفسنا عىل سبيل المثال ممارسة الرياضة والهوايات ووقت

مع االصدقاء هذا سيمنع المزيد من التوتر
في االوقات العصيبة يمكن أن تساعد تمارين التنفس والمشي والتواصل االجتماعي والدعم المهني مثل طبيب

نفسي أو معالج نفسي 

يسعدنا في مشروع ندا مساعدتك عىل التحسن! ال تتردد في االتصال بنا هاتفيا

لماذا نشعر بالضغط في الجسم؟

في المواقف العصيبة يتم إطالق هرمونات

التوتر في الجسم ولهذا السبب يمكننا أن
نشعر بالتوتر في جميع

أنحاء الجسم تقوم أجسامنا بذلك لتكون

قادرة عىل الرد بسرعة عىل الخطر ولحماية
أنفسنا نحتاج إىل كل طاقتنا للتعامل مع

االجهاد لذلك غالًبا

 ما نشعر باالرهاق والتعب
 


