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 احنا بنقضي حوالى أكثر من ١٤٠٠ ساعة في السنة في
العمل، زمالء العمل أصبحو جزء من عائلتك٠

 وعلشان نضيف الدفء والمتعة في المعادلة دي،
 وصلنا لشوية أفكار تقدر تنفذها بسهولة للوصول ل
 "مكان عمل أكثر سعادة" وهي مبادرة علشان نخلي

 الساعات الطويلة دي في العمل، سعيدة٠

 الخطوات الصغيرة هى البداية علشان نعمل فرق كبير.
  يال بينا نبدأ٠

صبــح أ لعمــل  ا ن  مــك ا
نــي لثا ا لــك  كمنز
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طعم
ا�جواء

روح العمل
الجماعي

جرعة من
الصحة

والعافية

تحفيز
جيل

ا�لفية
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 بصفتك محترًفا ، عارفين انك عايز طريقة العمل تكون منتظمة ومناسبة
 لعملك. علشان كده، بنقدملك النصائح السهلة والبسيطة اللي تقدر

 تستخدمها كأحد أفراد إدارة الموارد البشرية في أي نوع من أنواع االستخدامات
وبكل مرونة وسهولة االستخدام٠

:شكل فريق وإعمل كوب شاي ليبتون باستخدام المكونات ا�ربعة الرئيسية



-ليتيتا بيلدريج

ودي شوية أفكار لخلق بيئة عمل جيدة

طعــم
ء ا جــو أل ا

 وقت الشاى بيبقى فرصة ل¦سترخاء،
واالستمتاع باللي حوالينا

»

»



4

حقيقة: الموظفين السعداء بيكونوا أكثر إنتاج بنسبة ١٢٪٠

خذ إستراحة من العمل
واسترخي مع فريقك

 

العادة ا�ولى

ت شــا شا ن  و بــد طــق  منا يــح  مر ث  ثــا أ يحــة مر ت  ا ء ضــا كــنإ ر كيــد  أ و
ي لشــا !ا

 شجع فريقك ياخد راحه بعيدا عن شاشات أجهزتهم فى جو من اإلسترخاء والهدوء،
 بعيدا عن صخب وضجيج مكان العمل الروتينى. ده الوقت المناسب لبناء تواصل وعالقات

خارج نطاق العمل٠



55

حقيقة: ٧٤٪ من الموظفين اللي مش بيحتفلوا بانجازاتهم في
لعمل، بتكون احتمالية تركهم للعمل أكبر٠

احتفل باللحظات الصغيرة
مع المناسبات الكبيرة

العادة الثانية

ضــة يا للر م  فيلــميــو ر  حلضــو ئــزليلــة  ا جلو ا ليلــة 

 خطط ليوم مميز وأعطى فريقك وقت للمرح،  أيام زي يوم إصطحاب أطفالك للعمل،
 يوم للبيتزا، وحفالت الطعام، أو ببساطة يوم التنكر في زي شخصيتك المفضلة. أحداث
 مثل أعياد الميالد، أو إنجازات للعمل تقدروا تحتفلوا بها مع بعض. أو ببساطة تقدر تجرب

لحد ما توصل ليوم االحتفال المناسب لكم٠



-هيلين كيلر

دي أفكار لكسر الثليج و خلق روح

من التعاون ا�كثر إنسانية

لعمــل ا ح  و ر
عــي جلما ا

 لوحدنا نقدر نعمل القليل
لكن مع« نقدر نعمل الكثير

»

»
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حقيقة: صداقات العمل تحسن رضا الموظف بنسبة ٥٠٪٠

الفريق اللي بيلعب مع
 بعض، بيفضل مع بعض

العادة الثالثة

 خطط نشاط بناء فريق للموظفين زي جلسات غرفة الهروب ، لعبة الكارتينج ، البولينج ، الرماية. اقترح
 بدء اشتراك في نادي رياضي لموظفيك علشان يقدروا يمارسوا العمل الجماعي على أرض الملعب

وكمان خارجها. امزج الفرق الموجودة لتشجيع التفاعل بينهم٠

ء ا لصحــر ا ى  ر ســفا ب  و لهــر ا ف  غــر فــى  معــا  ك  ا شــتر ال ا م قــد ة  جنكــر لشــطر ا و  لــة  و لطا ا ب  لعــا أ
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يــة خلير ا ل  عمــا ال ا سســية  ملؤ ا ت  كا حلــر ا
ر شــجا أل ا عــة  ا ر لز

ميــة حلكو ا غيــر  ت  ملنظمــا ا يف  ع  لتطــو ا

حقيقة: ٧٠٪ من الموظفين بيقولوا إن تكوين الصداقات في العمل
 بتزود التأثير اÂيجابي على إنتاجيتهم وسعادتهم٠

الخير يبدأ من دائرة العمل
العادة الرابعة

 ليه الكل مايشتركش لجمع األموال لجمعية خيرية مسجلة محلية؟ فبيع الحلوى والمخبوزات ، أو
 األلعاب المكتبية ، أو المزادات الصامتة كلها بتساعد في جمع المال، وتحسين روح الفريق. انشر شعور

الفرح باإلعطاء، وشجع الموظفين يتجمعوا علشان قضية مهمة٠



-ويليام إيوارت جالدستون

أفكار لتحسين بيئة عمل صحية جسديا و عقليا

مــن عــة  جر
فيــة لعا ا و لصحــة  ا

 إذا كنت تشعر بالبرد، الشاي سيدفئك ، وإذا
 كنت تشعر بالسخونة ، فسوف يبردك. وإذا

 كنت تعاني من االكتئاب ، فسوف يشجعك ؛
 إذا كنت متحمًسا ، فسوف يهدئك

»

»
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 حقيقة: عدد أيام ا�جازات المرضية اللي بيقدم عليها الموظفين السعداء
أقل عشرة أضعاف من الموظف الغير سعيد٠

خليك في مكان عمل بيساعد على تحسين الصحة
العادة الخامسة

 كل يوم، الروتين ممكن يقلل اهتمامنا بالصحة. مع خطوات صغيرة تقدر تشجع موظفيك على
 ممارسة عادات صحية - حتى وهما في مكاتبهم. تدريبات بسيطة لتجنب تشنجات الرقبة والظهر،

 وارشادات على البريد اإللكتروني لتحسين وضعية الجسد. ممكن اللي صحتهم أفضل يختاروا
 المشي الجماعي بعد الغداء أو إلى محطة المواصالت بعد العمل. أو يسمعوا الموسيقى الهادئة

فى أيام العمل الطويلة واللي ممكن تستمر لجزء كبير من الليل٠

ملشــي ا / ف قو لو ا ت  عــا جتما ا
ء ا لغــذ ا بعــد 

نــى و لكتر إل ا يــد  لبر ا يــق  طر عــن  ء  ملــا ا ب  بشــر كيــر  لتذ ا
لنصيــة ا ئل  ســا لر ا و  أ
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حقيقة: ٦٧% من الموظفين اللي عندهم اكل مجاني في العمل سعداء جدا في عملهم الحالي٠

الشاى والوجبات الخفيفة ل¦نقاذ
العادة السادسة

 شجع فريقك  إلختيار العالج بالشاي كإسعافات أولية، شاي الزنجبيل ألالم الحلق ، والبابونج لتهدئتك
 في يوم زحمة ، الشاي األخضر لعشاق التخلص من السموم. خلي على طول جنبك وجبات خفيفة
 صحية علشان تاكلها فى إستراحة الشاي الجاية. استبدل رقائق الشيبسى والشوكوالته الموجودة

عندك، بالمكسرات والفواكه الصحية٠

ليــة مثا يــن  تخز ت  ا حــد و ي لشــا ا لصحيــة ا ) خلفيفــة  ا ت  ال كــو ملأ !)ا



-جيف مارتن

أفكار تساعد فى تكوين شكل
مستقبل الشركة

فــع ا لد ا س  غــر
لفيــة أل ا جليــل 

 يجب أن ُيسأل الشباب عن ا�مور
المهمة، ال أن يتم إخبارهم بها

»

»
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حقيقة: تتفوق الشركات التى تملك موظفين
سعداء على منافسيهم بنسبة ٢٠٪٠

تعلم شيئا جديدا
العادة السابعة

 عندما تنمو المهارات ، ينمو الشخص. نظم جلسات تعلم كل شهر - ممكن تكون بسيطة زي فن
 قص ولزق الورق (اويجامي)، أو دورة للمبتدئين فى رقص السالسا.  جلسات التعلم الجماعي دي

هتساعد في بناء شعور من االنتماء عند موظفى الشركة وتخليهم موظفين سعداء٠

لغــة ت  ا ر و جلســمد ا ء  بنــا و ضــة  يا لر ا تعلــم  ف  صفــو ت ا ر ملهــا ا لتنميــة  عمــل  ش  ر و



ســمية ر لغيــر  ا خلميــس  ا م  يــا عأ ســبو أل ا يــة  نها ت  حفــال ملقــر ا ج  ر خــا لعمــل  ا
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وفقا لدراسة فوربس ، الموظف المرن هو أكثر موظف يمكنه تحقيق المزيد ، يمرض بنسبة
أقل بكثير من غيره ، يعمل لعدد ساعات أطول ويكون سعيدا بعمله٠

إبدأ إسبوعك وإنهيه بشيئا من البهجة
العادة الثامنة

 لما توفر لجيل األلفية وقت وحرية أكتر ، مستوى إنتاجيتهم بالعمل هيتطور. ابدأ إسبوعك بشوية
 مرونة في الوقت كل يوم أحد ، علشان تكون بداية سعيدة لألسبوع. شجع موظفيك أنهم يحسوا

كأنهم في البيت ويرتدون مالبس غير رسمية أيام الخميس. علشان يحسوا بدري بنهاية االسبوع٠



اطبع. خطط

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8

ة د لســعا ا ي  حتــد
! لعمــل  ا ن  مــكا يف 

حقق ا�هداف الثمانية دي لتحويل مكان عملك
خذ إستراحة من العمل واسترخي مع فريقك

خذ إستراحة من العمل واسترخي مع فريقك

 تمتع باللحظات الصغيرة مع المناسبات الكبيرة

 الفريق اللي بيلعب مع بعض، بيفضل مع بعض

الخير يبدأ من دائرة العمل

خليك في مكان عمل بيساعد على تحسين الصحة

الشاى والوجبات الخفيفة لإلنقاذ

 تعلم شيئا جديدا
إبدأ إسبوعك وإنهيه بشيئا من البهجة



 

مقدمة لكم من ليبتون
www.ufs.com/tea

 احنا عارفين انك احسن واحد يعرف موظفيك. علشان كده متترددش في إضافة تجربتك إلى
قائمتنا. شارك أفكارك عن مكان العمل األكثر سعادة على

happierworkplace@lipton.com
وليبتون هتنشر تجربتك٠


