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االستراتيجيات والممارسات الحديثة إلشراك الموظفين

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

يوفر هذا البرنامج الشامل،  فرصة فريدة لتحليل مفهوم مشاركة الموظف واستكشاف مساهمته كطريق للتميز االستراتيجي والسمعة والتنافسية في بيئة عمل عالية األداء.  ستقوم 

بتطوير المهارات الالزمة لتصميم وإجراء تحليل للمشاركة في المؤسسة ، باإلضافة إلى إنشاء خطط عمل وتنفيذ برامج مشاركة الموظفين.

تركز هذه الدورة على تعميق المفاهيم المعرفية لمستوى مشاركة الموظفين وتصميم االستبيانات المالئمة لقياس تلك المستويات ،  طبيعة ودوافع مشاركة الموظفين،  أدوار الموارد 

البشرية واإلدارة في إشراك الموظفين،  إرشادات لتطوير مبادرات فعالة لمشاركة الموظفين واستطالعات المشاركة،   ممارسات الموارد البشرية التي يمكن أن تزيد من المشاركة، 

 فرص وأساليب التواصل إلشراك الموظفين،  القضايا العالمية المتعلقة بمشاركة الموظفين، وصياغة وتنفيذ المبادرات لتعزيز مشاركة وتفاعل الموظفين مما سيؤثر بشكل كبير 

على أداء األعمال المؤسسية .

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التركيز على قيمة مشاركة وتفاعل الموظفين للمؤسسة وتوضيحها½	

تحليل مفهوم مشاركة الموظفين ، جوهرًيا وأيًضا كأداة لتسهيل أغراض العمل عالية المستوى½	

استكشاف المساهمة الحاسمة لمشاركة الموظفين كطريق للتميز االستراتيجي والسمعة والتنافسية في بيئة عمل عالية األداء½	

تصميم وإجراء تحليل للعالقات ، السببية أو االرتباطية ، بين مستويات مشاركة الموظف واألداء التنظيمي ، مقاسة بكل من كفاءة العملية ونتائج المؤسسة½	

إنشاء خطط عمل مبررة وفعالة من حيث التكلفة ويمكن الدفاع عنها استراتيجًيا لتعزيز المشاركة داخل مؤسستهم وفي أي مكان آخر½	

تقييم مستويات مشاركة الموظفين داخل المنظمات والوظائف ووحدات األعمال والتوصية بالبرامج المصممة لتحقيق التغييرات العالجية أو تضمين مستويات المشاركة التي ½	

تم إنجازها وتنفيذها وتنفيذها

تصميم وإنشاء وتطبيق متطلبات ثقافة المشاركة وتقييم ومتابعة تأثير مشاركة الموظفين على أداء األعمال½	

 معرفة القضايا العالمية المتعلقة بمشاركة الموظفين  وتصميم استبيانات مشاركة الموظفين وتفسير نتائجها½	

المنهجية:

القصيرة حول  الفيديو  الخبرات ومقاطع  الجماعية وتبادل  الحاالت والنقاشات واألنشطة  المحاضرات ودراسة  التفاعلية مثل  من األساليب  التدريبية مزيجاً  الدورة  تستخدم هذه 

المؤسسات التي نجحت في إدارة وتعزيز مستويات مشاركة وتفاعل موظفيها.

الفئات المستهدفة:

العمالء وكيف يمكن حث  اإلنتاجية وخدمة  لتحسين مستوى  الموظفين وكيف يؤدي ذلك  الذين يودون معرفة أسرار مستويات مشاركة  المدراء  التدريبية  الدورة  تستهدف هذه 

الموظفين لبذل الجهد اإلضافي. كما أن الدورة مصممة لتلبية احتياجات موظفي الموارد البشرية كالمشرفين والمدراء الذين يرّكزون على أساليب تشجيع وتحفيز مشاركة موظفيهم.
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المحتويات األساسية:

االستراتيجيات والممارسات الحديثة إلشراك الموظفين

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

اسرتاتيجية إرشاك الموظفني:

 ما هي مشاركة الموظفين؟ ½	

 لماذا تعتبر مشاركة الموظفين مهمة؟ ½	

 استراتيجية إشراك الموظفين ½	

 خطة عمل إشراك الموظفين ½	

 أفكار إشراك الموظفين وأفضل الممارسات ½	

 أنشطة إشراك الموظفين ½	

 كيفية قياس مشاركة الموظفين ½	

مقاييس مشاركة الموظفين ½	

 الدوافع لماشركة الموظفني: 

 فهم دوافع المشاركة ½	

 الدوافع الصحيحة والخاطئة ½	

 الركائز ال 7 للمشاركة ½	

 نموذج المشاركة - كيف يعمل ½	

 فوائد القوى العاملة الملتزمة - االحتفاظ واإلنتاجية ½	

 خلق مكان رائع للعمل ½	

جماالت رئيسية لها أكرب تأثري عىل ماشركة الموظفني: 

 التوازن بين العمل والحياة ½	

 التواصل وتحديد األهداف ½	

 الشفافية التنظيمية ½	

 االستقاللية والتحدي ½	

 المكافآت والتقدير ½	

 فرص التدريب والتعلم ½	

 التعويضات والمزايا½	

قياس ماشركة الموظفني:

األشياء المهمة للموظفين½	
محفزات المشاركة½	
معوقات ثقافة المشاركة½	
نموذج مشاركة الموظفين:½	

التواصل المتبادل½	
الثقة في القيادة½	
التطور الوظيفي½	
نجاح دور الموظفين½	
المشاركة في اتخاذ القرارات½	
النقاش المهني½	
اجتماعات الموظفين½	
دور القيم في بناء ثقافة المشاركة½	

 بناء ثقافة الماشركة: 

 تطوير استراتيجية المشاركة ½	
 القيم - االرتباط بالثقافة ½	
 األدوات والنصائح والمشورة لمشاركة الموظفين ½	
 التواصل والمشاركة ½	
 الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للمشاركة ½	
 القيادة التي تشعل الشغف ½	
 استخدام المقاييس للبقاء على المسار الصحيح ½	

العائد من االستثمار لماشركة الموظفني:

معدل استبقاء الموظفين½	
بيانات بحثية حول مصفوفات المشاركة½	
نقطة التعادل لبدء التفاعل والمشاركة½	
حسابات العائد على االستثمار للمشاركة½	

مماراست الموارد البرشية للماشركة:

حرب المواهب وتكلفة خسارتها½	
بناء العالمة التجارية للموظف: ما هي صفات الموظف المتفاعل؟½	
عوامل تحسين مستوى مشاركة الموظفين½	
األنشطة التي يمكن للمؤسسة تنفيذها في سبيل تعزيز مستويات المشاركة½	
بناء فرق عمل ذات األداء العالي: أداء تعزيز المشاركة½	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)االستراتيجيات والممارسات الحديثة إلشراك الموظفين( 
تصميم وإجراء تحليل للمشاركة في المنظمة، وإنشاء خطط عمل وتنفيذ برامج مشاركة الموظفين

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


