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هذذ الوثيقة ذذيل ذذ ةيلي لة ذذة لباعذذأي لزبأعذذيلأولنذذه لةي ذذألأيلي ذذة لبذذ ول ذذ  لأيلي ذذة ي

يلة ب يةأ جلوث ةئيلو تحأيةيلث ةيو يلوثب  ةيلوثح يةةيلبيينلوثحصي لع ىلةيوف يل تأبة

2021أغ زسل

ألعذنليتأئجلت  ة لو تبةأنلوث ض

ب يذذذذذذذأةجلوثة ذذذذذذذأيي ليوثذذذذذذذيع ل

وثيف ذذذذذمليوثةليذذذذذيولثةذذذذذي فمل

(حةأ )وثح يةيلو تحأيةيل

لإدارة االستراتيجية واملستقب:  إعداد وتحليل
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الفئة املستهدفة

مواعيد إطالق وإغالق الدراسة

قنوات املشاركة

املشاركين في الدراسة

الفئات املستهدفة في الدراسة
موظفي الحكومة االتحادية1.

معلومات حول آلية عمل االستبيان

موعد االطالق
2021/أغسطس/2

قنوات املشاركة في  الدراسة
البريد االلكتروني1.
قنوات التواصل االجتماعي2.

إجمالي عدد املشاركين في الدراسة
مشارك2778

موعد االغالق
2021/أغسطس/24

تذكير ات عبر البريد االلكتروني3تم إرسال عدد 
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(حياة)الرضا العام عن برنامج املساندة والدعم النفس ي واملعنوي ملوظفي الحكومة االتحادية 

:  املالحظات
%2بنسبة 2020مقارنة بالعام 2021يوجد ارتفاع في نسبة الرضا للعام 

85%
80%82%

20202021

(حياة)الرضا العام عن برنامج 

املستهدف املحقق

خط اساس
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قنوات التواصل املفضلة

2384

723

394

171

152

11
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البريد اإللكتروني 

التطبيق الذكي للهيئة 

(  للهيئةاملوقع اإللكتروني)نظام إسعاد املتعاملين 

مركز االتصال املوحد 

" حمد"املساعد االفتراض ي 

الرسائل النصية القصيرة 

وسائل التواصل االجتماعي 

ة بشكل القناة املفضلة للتواصل معكم إلعالمكم بآخر مستجدات الهيئ

عام؟ 

(اختيار متعدد)
2133

1142

587

554

387

183

2

البريد اإللكتروني 

SMSالرسائل النصية القصيرة 

اقع التواصل االجتماعي للهيئة  مو

املوقع اإللكتروني للهيئة 

(  Notifications)إشعارات عبر التطبيق الذكي 

مجلة املوارد البشرية 

واتس اب

ما هي القناة املفضلة لديكم للحصول على خدمات الهيئة؟ 

(اختيار متعدد)
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تفعيل تطبيق خاص بالبرنامج 
بشكل مكثف ليتم التثقيف بهنشر البرنامج

واحدةعقد ورش افتراضية إضافية للتعريف بالبرنامج خالل السنة وعدم اقتصارها على ورشة
ارسال رسائل لألفراد للتعريف بدور برنامج حياة واهميته 

نــشــر أهداف و إنجــازات البرنــامج عــلى نــطــاق أوسع إعــالميا ارسال ارقام التواصل ملوظفي برنامج حياة  لجميع الفئات املحتاجة للدعم

زيادة نشر التوعية فيما يخص البرنامج

(حياة)املقترحات التطويرية لبرنامج املساندة والدعم النفس ي واملعنوي ملوظفي الحكومة االتحادية 
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  ــــــــ و ل

www.fahr.gov.ae

info@fahr.gov.ae

@FAHR_UAE

600525524

:ة  هلو تصأ لوثةيحي


