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الصورة الكاملة:

الّتكاليف السنوّية تصل 
إىل 300 مليار دوالر 

للرعاية الصحّية ألصحاب العمل 
بسبب القلق وفقدان العمل.

حيث إّن %70 من 
األشخاص يعانون بانتظام 
من أعراض جسدية ناتجة عن 

القلق.

كما أّن %48 يشعرون أّن 
القلق قد زاد خالل السنوات 

الخمس الماضية.

يف الواليات المتحدة:

يجد %70 من الموظفين أّن 
عملهم ُمقِلق.

%25 من األوروبّيين 
لديهم مخاطر صحّية بسبب 

القلق يف العمل.

كما أّن 4 من كلِّ 10 
موظفين يعتقدون أنَّ القلق 
ًدا يف  ال يتم التعامل معه جيِّ

نطاق العمل.

يف المملكة المتحدة وأوروبا:

ر القلق يف صّحة الناس ورفاهّيتهم وأدائهم يف مكان العمل،  يؤثِّ
فهو يعّد مسألة كبرية.

ر بالقلق يف الوقت الحايل، فمن  ك غي متأثِّ حىت لو كنت تعتقد أنَّ
المحتمل أّنك تعرف شخًصا مصاًبا به، إما فرد من مجموعتك أو 

صديق أو مدير.

300 
مليار دوالر
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ما مفهوم القلق؟
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"هو حالة من التوّتر النفيس أو العاطفي أو 
التوتر نتيجة ظروف سلبية أو صعبة".

معجم أكسفورد.

"َرّدة فعل الناس المفرطة تجاه 
الضغوطات أو كرثة األوامر يف مجال 

العمل".
إدارة الصحة والسالمة بالمملكة المتحدة1

"األضرار الجسدّية والعاطفّية اليت 
تحدث عندما ال تتطابق متطلبات 

العمل مع إمكانات الموظف أو 
موارده أو احتياجاته".

المعهد الوطين المهين للسالمة والصحة 
.)NIOSH(2

"ليس القلق الذي 
يقتلنا بل طريقة 

ة  استجابتنا وَردِّ
فعلنا تجاهه".

 هانز سييل،
عالم أحياء.
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ما هي أسباب القلق لديك؟

ُقمنا بعمل استطالع وسألنا األشخاص: ما الذي يجعلهم يشعرون بالقلق؟ كانت اإلجابة كاآليت:

ث أمام الجمهور. حدُّ التَّ

اتخاذ قرارات صعبة.

ف إىل  التعرُّ
أشخاص ُجدد.

فر يف وسائل  السَّ
النقل العام.

التواصل االجتماعي.

غي موجود ا  جزئّيً ُمعتدل  ة  بشدَّ ما ُمستوى القلق؟ 

مفاتيح بناء المرونة تتمثل يف فهم ومعرفة اآليت:
بات القلق لديك. مسبِّ

كيف تتفاعل مع القلق؟

قنيات اليت تعمل لصالحك. استخدام التِّ
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ماذا يحدث عند زيادة 
القلق لديك؟

المحاكاة

قمة األداء

ألداء
ا

نوم

القلق

االنهيار

القلق 
اليويم

القلق 
الشديد

ْين ألداء العمل بأفضل درجة، ولكن يف  حفزي والتحّدي عاملين ضروريَّ يعدُّ التَّ
بعض األحيان قد يؤدي المستوى العايل من الضغط إىل القلق والتوّتر وضعف 

األداء يف العمل.

يف ظلِّ الضغوطات اليومّية، قد يؤدي اإلجهاد اليويم والقلق إىل تغيي السمات األساسية يف 
ل نقاط قوتك إىل ضعف، وأحياًنا قد يؤّدي القلق الشديد إىل االنهيار. شخصيتك ويحوِّ

زيادة اليقظة

هلع
ة ال

زياد
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ما األساليب المناسبة 
للتعامل مع القلق؟

مفتاح التعامل مع القلق هو أنت، ألن الموضوع شخصي.

اكتشف ما يمكن فعله ألجلك

تك وسماتها  إذا ُكنت تعرف نوع شخصيَّ
ك ستبدأ يف فهم أسباب القلق  فإنَّ

وكيفية التعامل معه.

فعىل سبيل المثال، قد تجد أنَّ مقابلة أشخاص ُجدد 

مقلٌق، يف المقابل بعض األشخاص ينجحون يف مثل 

ة للقلق، لهذا يجب إيجاد  هذه الحالة. وهناك أسباب عدَّ

أساليب مختلفة للتعامل مع القلق، منها:

اعرث عىل األسلوب المالئم لك لتحسين الوعي الذايت بك، 

.MBTI  فمثاًل يمكنك استخدام اختبار الشخصية

66%

لمشاهدة التلفاز

49%

ح المواقع اإللكرتونية لتصفُّ

38%

يستمعون للموسيقى



 

Self-awareness:
a quick guide.

Be better at work.
Feel better in life.

www.themyersbriggs.com
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 ما الذي يجب عليك فعله
يف هذه الحالة؟

ُموصى به من ِقَبل جمعّية علم النفس األمريكّية، حيث يجب فعل اآليت:

طلب الدعم من خالل العائلة واألصدقاء.

ظرة اإليجابّية المتفائلة لنفسك. النَّ

حافظ عىل مفهوم األمور من حولك.

ابحث عن فرص الكتشاف الّذات.

اّتخذ إجراءات حاسمة يف المواقف السلبّية.

تجنب اعتبار األزمات مشاكل ال يمكن 
التغلب عليها.

اسرتِخ قْدَر اإلمكان وافعل األمور اليت 
تستمتع بها.

ُكن ُمفَعمًا باألمل وحاِفظ عىل نظرِتك 
المتفائلة لألمور.

مارس التمارين الرياضّية بانتظام.

ل أنَّ التغيي هو جزء من العيش. تقبَّ

ة َيسهل تحقيقها. اكتب أهداًفا واقعيَّ

ك تمرُّ بحالة قلق  »معرفة أنَّ
تساعدك يف إيجاد أفضل 

ة لالسرتخاء، حيث  الطرق فاعليَّ
ال توجد طريقة واحدة لتحقيق 

ذلك، كلُّ فرد لديه طريقته 
الخاصة، لن يستفيد الجميع من 

ز  أساليب االسرتخاء اليت تركِّ
عىل الجسم مثل اليوغا، كما 

ل ليس األسلوب األكرث  أنَّ التأمُّ
ص من القلق عند  ة للتخلُّ فاعليَّ

جميع األشخاص«.3

 دانييل جولمان،
ف وعالم نفيس. مؤلِّ

لع عىل دليلنا عن الوعي الذايت،  اطَّ
ولمعرفة المزيد:

www.themyersbriggs.com



لنعمل معًا لِفهم القلق وتأثيه عىل مختلف أفراد 

المجتمع، كما يمكننا بناء إسرتاتيجّية مالئمة 

تناسبك وتناسب فريقك.

www.themyersbriggs.com
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خص الَقِلق: ف إىل الَشّ َتعرَّ
ب األمراض العضوية، حيث %45 من أيام عمل  القلق يسبِّ

اإلنسان الَقِلق ُخِسرت بسبب هذه األمراض.4

ر عىل الماليين من الناس. القلق يؤثِّ

عامل مع القلق يبدأ بشخص واحد "هو أنت". التَّ


