علم السعادة علم يُغير أسلوب العمل والتفكير والحياة! عبر ابتكارها الذي يرمي إلى
االحتفاء بأماكن العمل السعيدة في جميع أنحاء العالم؛ تهدف هذه الجائزة إلى تحديد هذه
األفكار العظيمة والتحولية واإلبداعية التي ابتُكرت إليجاد ثقافة السعادة في بيئة العمل
وإشراك الموظفين وتعزيز دورهم في تحقيق مستقبلٍ مستدامٍ.

ك من السعادة وارشاك املوظفني يف بيئة العمل يف املوظفني وا ألعامل التجارية تأأثرياٌ اجيابياٌ .كام يعمل ارشاك املوظفني
يؤثر لٌ
وتوظيفهم الفعال عىل مساعدهتم يف حتقيق أأهداف املؤسسة ،وجعلهم أأكرث سعادةٌ وحصةٌ ومشاٌركةٌ اجامتعيةٌ .ان املوظفني
السعداء مه موظفون أأكرث انتاجاٌ وابداعاٌ وتعاوان ،كام أأهنم يرتكون بصمهتم الجيابية عىل املؤسسة اليت يعملون فهيا .كام تدرك
املؤسسات التجارية اليت دلهيا رؤية مس تقبلية أأن السعادة ترتمج اىل حمصالت جتارية و أأن لها أأثراٌ جيداٌ يصب يف مصلحة
أأعاملها التجارية.
إن جائزة السعادة في مكان العمل تقدر المؤسسات التي تسعى دائماُ إلى ترسيخ ثقافة
اإليجابية والشعور باالنتماء لمكان العمل وذلك إيماناُ منها بارتباط سعادة الموظفين بإنتاجية
وكفاءة المؤسسة

كما تسلط الجائزة الضوء على المؤسسات الحريصة على االبتكار المستدام في خلق بيئة عمل
ملهمة لموظفيهم وتعزيز مشاركتهم ودورهم في مستقبل المؤسسات المستدام

وتعتبر الجائزة فرصة للمؤسسات لالحتفال بإنجازاتهم في هذا المجال ،كما هي ف ُرصة لتقدير
الجهود المبذولة من قبل المؤسسات المتقدمة بطلب الحصول على الجائزة

وتعد جائزة السعادة في مكان العمل هي األولى من نوعها في هذه المنطقة وتدار من قبل
ساستينابول مايندز وبالشرا كة مع مؤسسات حكومية قيادية وشركات رائدة وأصحاب
المصلحة

جائزة السعادة يف ماكن العمل جائزة تدار من قبل ساس تٌيٌنابول مايندز .وهو مركز اسرتاتيجي رائد يف جمال املسؤولية
الاجامتعية والاس تدامة املؤسس ية يف منطقة اخلليج والرشق ا ألوسط .يؤمن املركز أأن الطرق والس بل التقليدية املتبعة
لمتكني الرشاكت ليك تصبح أأكرث مسؤوةل عىل املس تويني البييئ والاجامتعي ل تكفي وحدها لحداث التغيري املطلوب .ذلا
يعمل املركز عىل بناء مس تقبل مس تدام من خالل تطوير ا ألداء املؤسيس وحتسينه بطرق ممتعة ٌوجذابة ومس تدامة.

خمسة أسباب تدفعكم إلى التقديم للجائزة
الفخر بإنجازاتكم ورفع معنويات موظفيكم وأصحاب
المصلحة التابعين لكم.
الحصول على تقدير كمؤسسة مسؤولة ذات بيئة جاذبه
للعمل
زيادة والء موظفيكم وعمالئكم.
تحسين سمعتكم التجارية أ كثر وأ كثر لدى المجتمع ..
االستفادة من المنافع المحققة من التغطية اإلعالمية
الشاملة ألنشطة مؤسساتكم والتغطية المقدمة في مجالكم
المهني تحديداٍ.

س تعود هذه املنافسة عىل مؤسساتمك ابلعديد من املنافع .كام س توفر لمك فرصة الاحتفال ابجنازاتمك وابرازها ،وتمثني
رحلتمك حنو المتزي واظهار الآاثر الجيابية الرائعة اليت غرس متوها دلى موظفيمك.

يتنافسُالمشاركونُفيُجائزةُالسعادةُفيُمكانُالعملُف
يُستُفئاتُمختلف ٍُة.
ٍ
باإلضافةُلفئةُسابعةُوهيُ"جائزةُأ كثرُأماكنُالعملُسعادةُ" .وستتخذُلجنةُ
التحكيمُقرارهاُوفقاُللعروضُالمقدمةُوتوصياتُالمقيمين

:

أفضلُبرنامجُإلشراكُوُ
مشاورةُالموظفين

أفضلُبرنامجُلرفاهية
العمال

أفضلُبرنامجُللتنوعُوالشمولُ
فيُمكانُالعمل

أفضلُبرنامجُلتحقيقُ
االستدامةُالبيئيةُفيُمكانُ
العمل

أ كثرُأماكنُالعملُسعادةُ
(قرارُلجنةُالتحكيم)

أفضلُبرنامجُللرعايةُالصحيةُ
فيُمكانُالعمل

أفضلُبرنامجُلتوازنُالعمل
معُالحياةُالشخصية

أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل

تس هتدف هذه الفئة املؤسسات اليت تظهر متزياٌ يف ادارة برامج الرعاية الصحية يف ماكن العمل .برانمج الرعاية الصحية هو أأي برانمج
تنفذه مؤسسة ما لتحسني حصة موظفهيا ،ومساعدهتم يف اختاذ خياراتٌ ذكيةٌ وحصيةٌ والتغلب عىل مشالكتٌ حمددةٌ تتعلق ابلصحة.
يساعد هذا الربانمج املؤسسات عرب تقليل تاكليف الرعاية الصحية وزايدة حيوية املوظفني وتقليل نس بة تغيهبم عن العمل.
الممكنات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كيف تعرف مؤسس تك الرعاية الصحة؟
ما أأمهية الرعاية الصحة ملؤسس تك؟
هل دليك اسرتاتيجية شامةل لرعاية الصحة يف ماكن العمل؟ وما هو مدى الزتام القيادة هبا ومشاركهتا فهيا؟
كيف تقوم بتقدير احتياجات مؤسس تك لرعاية الصحة؟
كيف تس تخدم ا ألحباث والبياانت يف تمنية مبادرات الرعاية الصحة؟
كيف تس تخدم اسهامات املوظف وتغذيته الراجعة يف تمنية الاحتياجات القامئة واملبادرات السرتاتٌيجية لرعاية الصحة؟
هل دليك معلية متبعة لتصممي مبادرات لرعاية الصحة والتخطيط لها؟
ما يه الطريقة  /املهنجية أأو الفكرة املس تخدمة اليت متزي برانجمك عن الربامج املوجودة؟
ِصف برامج الرعاية الصحة اخلاص بكِ .قدم تفاصيل عن التنفيذ والتواصل والعمليات والتقنية املس تخدمة ...اخل.
هل دليك وس يةل تواصل مس مترة لتحديث وحتفزي املوظفني ومشاركة التحدايت /النجاحات؟
كيف تقيس تأأثري برامج الرعاية الصحة عىل ارشاك املوظفني و أأداهئم املؤسيس؟ وحض املقاييس واٌلتدابري املس تخدمة.
ما هو التأأثري القابل للقياس اذلي حققته؟ يُرىج تقدمي تفاصيل حمددة.
كيف اس تخدمتٌ تعليقات املوظفني وأآراهئم يف اس مترار برامج لرعاية الصحة وحتسيهنا؟ يُريج مشاركة أأمثةل حمددة.
كيف حتتفل بنجاحك؟
يُرىج مشاركة قصتني أأو ثالث قصص توحض التأأثري الجيايب لربامج الرعاية الصحة اخلاص بك عىل املوظفني واملؤسسة

 .النتائج

•
•
•
•
•
•
•
•
•

دليل لتوضيح الفهم الواحض لرعاية الصحة يف ماكن العمل.
دليل لتوضيح توافق الربانمج مع السرتاتيجية املؤسس ية.
دليل لتوضيح معلية تقدير الاحتياجات والتوقعات.
معلية التخطيط واملهنجية والسرتاتيجية الشامةل والتنفيذ.
التواصل والتوافق مع احتياجات املوظفني وتوقعاهتم.
دليل عىل الربانمج /الربامج بأأهنا مشولية وفريدة.
الس ياسات املكتوبة وا ألهداف ومؤرشات ا ألداء الرئيس ية ...اخل
تأأثري نوعي (قصة).
تأأثري قابل للقياس ( أأرقام).

أفضل برنامج لرفاهية العمال

هذه الفئة خمصصة للمؤسسات اليت تُظهر المتزي يف توفري تدابري الرعاية الاجامتعية اليت تعمل عىل حتسني الراحة البدنية والعقلية
حصية ومتجانسة حىت
والاجامتعية للموظفني .ويشمل ذكل اخلدمات واملرافق اليت تُنشٌأأ يف ماكن العمل أأو القامة يف بيئة ٌ
يس تفيد املوظفون من املرافق اليت حتسن حصهتم وجتلب الروح املعنوية العالية .كام توفر رعاية العامل الراحة الاجامتعية للموظفني
وتبين قوة عامةل مس تقرة.
الممكنات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ملاذا تُعد برامج رفاهية العامل هممة ملؤسس تك؟
هل دليك اسرتاتيجية شامةل لرفاهية العامل وارشاكهم؟ وما هو مدى الزتام القيادة هبا ومشاركهتا فهيا؟
كيف تقوم بتقدير احتياجات مؤسس تك لرفاهية العامل وارشاكهم؟
كيف تس تخدم تعليقات العامل وأآراهئم يف تمنية الاحتياجات القامئة والربانمج /الربامج السرتاتيٌجية لرشاك العامل.
ما يه الطريقة  /املهنجية أأو الفكرة املس تخدمة اليت متزي برانجمك عن الربامج املوجودة؟
ِصف برانمج رفاهية العامل وارشاكهم اخلاص بك .قدم تفاصيل عن التنفيذ والتواصل والعمليات والتٌقنية املس تخدمة ...اخل.
كيف تقيس تأأثري برامج رفاهية العامل وارشاكهم عىل العامل و أأداهئم املؤسيس؟ وحض املقاييس والتدابري املس تخدمة.
ما هو التأأثري القابل للقياس اذلي حققته؟ يُرىج تقدمي تفاصيل حمددة.
كيف اس تخدمتٌ التعليقات والآراء يف اس مترار برانمج /برامج رعاية العامل وارشاكهم وحتسيهنا؟ يُريج مشاركة أأمثةل حمددة.
كيف حتتفل بنجاحك؟
يُرىج مشاركة قصتني أأو ثالث قصص توحض التأأثري الجيايب لربانمج /برامج الرفاهية والرشاك اخلاص بك عىل العامل
واملؤسسة.

 .النتائج

•
•
•
•
•
•
•
•
•

دليل لتوضيح أأمهية برانمج /برامج رفاهية العامل وارشاكهم.
دليل لتوضيح توافق الربانمج مع السرتاتيجية املؤسس ية.
دليل لتوضيح معلية تقدير الاحتياجات والتوقعات.
معلية التخطيط واملهنجية والسرتاتيجية الشامةل والتنفيذ.
التواصل والتوافق مع احتياجات املوظفني وتوقعاهتم.
دليل عىل الربانمج /الربامج بأأهنا مشولية وفريدة.
الس ياسات املكتوبة وا ألهداف ومؤرشات ا ألداء الرئيس ية ...اخل
تأأثري نوعي (قصة).
تأأثري قابل للقياس ( أأرقام).

أفضل برنامج إلشراك ومشاورة الموظفين

تس هتدف هذه الفئة املؤسسات اليت تظهر متزياٌ يف تبين ارشاك املوظفني وتستند اىل برانمج مشويل قامئ عىل الاحرتام والثقة
وا ألمانة والالزتام والتواصل املتبادل بني املؤسسات وموظفهيا ،واليت تس تفيد من مواطن القوة دلى مجيع املوظفني وتمثن
قدراهتم الفردية وقميهتم املمزية عىل النحو الصحيح حىت يبذل مجيع املوظفني -يف ك يوم -أأفضل ما دلهيم فضالٌ عن الزتاهمم
بأأهداف املؤسسة وقميها ،ودفعهم اىل املسامهة يف النجاح التنظميي والتعزيز من الشعور ابملساعي امحليدة داخل ك فردٌ مهنم.
الممكنات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ما هو تعريف مؤسس تك لرشاك ومشاورة املوظفني؟
ملاذا يُعد ارشاك ومشاورة املوظفني همامٌ ملؤسس تك؟
هل دليك اسرتاتيجية شامةل لرشاك ومشاورة املوظفني؟ وما هو مدى الزتام القيادة هبا ومشاركهتم فهيا؟
كيف تقوم بتقدير احتياجات مؤسس تك لرشاك ومشاورة املوظفني؟
كيف تس تخدم اسهامات املوظف وتعليقاته و أأراءه يف تمنية الاحتياجات القامئة والربانمج /الربامج السرتاتيجية لرشاك
ومشاورة املوظفني؟
ما يه الطريقة  /املهنجية أأو الفكرة املس تخدمة اليت متزي برانجمك عن الربامج املوجودة؟
ِصف برانمج /برامج ارشاك ومشاورة املوظفني اخلاص بكِ .قدم تفاصيل عن التنفيذ والتصال والٌعمليات والتقنية
املس تخدمة ...اخل.
كيف تقيس تأأثري برانمج /برامج التنوع والشمول عىل ارشاك ومشاورة املوظفني و أأداهئم املؤسيس؟ وحض املقاييس والتدابري
املس تخدمة.
ما هو التأأثري القابل للقياس اذلي حققته؟ يُرىج تقدمي تفاصيل حمددة.
كيف اس تخدمت تعليقات املوظفني و أأراءمه يف اس مترار برانمج /برامج ارشاك ومشاورة املوظفني وحتسٌيهنا؟ يُريج مشاركة
أأمثةل حمددة.
كيف حتتفل بنجاحك؟
يُرىج مشاركة قصتني أأو ثالث قصص توحض التأأثري الجيايب لربانمج /برامج ارشاك ومشاورة املوظفني اخلاص بك عىل
املوظفني واملؤسسة.

 .النتائج

•
•
•
•
•
•
•
•
•

دليل لتوضيح الفهم الواحض لربانمج ارشاك ومشاورة املوظفني داخل ماكن العمل.
دليل لتوضيح توافق الربانمج مع السرتاتيجية املؤسس ية.
دليل لتوضيح معلية تقدير الاحتياجات والتوقعات.
معلية التخطيط واملهنجية والسرتاتيجية الشامةل والتنفيذ.
التصال والتوافق مع احتياجات املوظفني وتوقعاهتم.
دليل عىل الربانمج /الربامج بأأهنا مشولية وفريدة.
الس ياسات املكتوبة وا ألهداف ومؤرشات ا ألداء الرئيس ية ...اخل.
تأأثري نوعي (قصة).
تأأثري قابل للقياس ( أأرقام).

أفضل برنامج لتوازن العمل مع الحياة الشخصية

تس هتدف هذه الفئة املؤسسات اليت تظهر متزياٌ يف تعزيز التوازن يف احلياة العملية يف بيٌئة العمل دون التأأثري يف النتاجية أأو
الكفاءة .تكل املؤسسات اليت تساند موظفهيا يف توزيع وقهتم وطاقهتم بني العمل واجملالت املهمة ا ألخرى يف احلياة .ان التوازن
يف احلياة العملية هو جمهود يويم هيدف اىل توفري الوقت ل ألرسة وا ألصدقاء واملشاركة اجملمتعية واخللوة ابلنفس والتطوير
والرعاية اذلاتيتني وغري ذكل من ا ألنشطة الشخصية ا ألخرى اضافة اىل الالزتام مبتطلبات بيئة العمل.
الممكنات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ما هو فهم مؤسس تك لتوازن العمل مع احلياة الشخصية؟
ما مدى أأمهية التوازن بني العمل واحلياة الشخصية للموظفني يف مؤسس تك؟
هل دليك اسرتاتيجية توازن العمل مع احلياة الشخصية بشلك عام للموظفني؟ وما هو مدى الزتام القيادة هبا ومشاركهتم فهيا؟
كيف ميكنك اس تخدام اسهامات املوظف وتعليقاته و أأراءه لتوفري التوازن بني العمل واحلياة املرنة والاسرتاتيجية القامئة عىل
احلاجة يف ماكن العمل؟
ما يه الطريقة  /املهنجية أأو الفكرة املمزية اليت اس تخدمهتا؟
ِصف مبادرات توازن العمل مع احلياة الشخصية دليكِ .قدم تفاصيل عن التنفيذ والتصال والعمليات والتقنية املس تخدمة ...اخل.
كيف تقيس تأأثري مبادرة  /مبادرات توازن العمل مع احلياة الشخصية اخلاصة بك عىل ارشاك ومشاورة املوظفني و أأداهئم
املؤسيس؟ وحض املقاييس والتدابري املس تخدمة.
ما هو التأأثري القابل للقياس اذلي حققته؟ يرىج تقدمي تفاصيل حمددة.
كيف اس تخدمت تعليقات املوظفني و أأراءمه يف اس مترار هذه املبادرة  /املبادرات وحتسيهنا؟ يُريج مٌشاركة أأمثةل حمددة.
يُرىج مشاركة قصتني أأو ثالث قصص توحض التأأثري الجيايب ملبادرة  /مبادرات توازن العمل مع احلٌياة الشخصية اخلاص بك
عىل املوظفني واملؤسسة.

 .النتائج

•
•
•
•
•
•
•
•
•

دليل لتوضيح الفهم الواحض ملبادرات توازن العمل واحلياة الشخصية يف ماكن العمل.
دليل لتوضيح توافق املبادرة مع السرتاتيجية املؤسس ية.
دليل لتوضيح معلية تقدير الاحتياجات والتوقعات.
معلية التخطيط والتنفيذ.
التصال والتوافق مع احتياجات املوظفني وتوقعاهتم.
دليل عىل املبادرة  /املبادرات بأأهنا مشولية وفريدة.
الس ياسات املكتوبة وا ألهداف ومؤرشات ا ألداء الرئيس ية ...اخل.
تأأثري النوعي (قصة).
تأأثري قابل للقياس ( أأرقام).

أفضل برنامج للتنوع والشمول في مكان العمل

هذه الفئة خمصصة للمؤسسات اليت تظهر المتزي يف هتيئة بيئة معل متنوعة وشامةل من خالل تعزيز املساواة وماكحفة المتيزي
والتحرر من التمنُّر واملضايقات للوصول اىل ماكن معل يمت فيه معامةل مجيع ا ألفراد ابنصاف واح ٌرتام اىل جانب تاكفؤ الفرص
واملوارد .يشمل التنوع داخل ماكن العمل عوامل مرئية وغري مرئية مثل اجلنس والعرق والعمر واخللفية والٌثقافة والعاقة
والشخصية و أأسلوب العمل ،ابلضافة اىل الاختالفات ا ألخرى املمزية بني الناس .ان ماكن العمل املتنوع يقدر الاختالفات
الفردية ويسخر هذه الاختالفات ويوفر الفرص مجليع املوظفني مما يتيح هلم املسامهة خبرباهتم الفريدة يف ماكن العمل وابلتايل
املسامهة يف النجاح التنظميي و أأيضاٌ التأأثري الجيايب عىل رفاهية ورضا املوظف.
الممكنات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كيف تعرف مؤسس تك التنوع والشمول؟
ملاذا يُعد التنوع والشمول همامٌ ملؤسس تك؟
هل دليك اسرتاتيجية شامةل للتنوع والشمول؟ وما هو مدى الزتام القيادة هبا ومشاركهتا فهيا؟
كيف تقوم بتقدير احتياجات مؤسس تك للتنوع والشمول؟
كيف تس تخدم اسهامات املوظف وتعليقاته وأآرائه يف تمنية الاحتياجات القامئة وبرانمج /برامج التٌنوع والشمول؟
ما يه الطريقة  /املهنجية أأو الفكرة املس تخدمة اليت متزي برانجمك عن الربامج املوجودة؟
صف برانمج /برامج التنوع والشمول اخلاصة بك .ق ِدم تفاصيل عن التنفيذ والتواصل والعمليات والتقنية املس تخدمة ...اخل.
كيف تقيس تأأثري برانمج /برامج التنوع والشمول عىل ارشاك املوظفني و أأداهئم املؤسيس؟ وحض املقاييس والتدابري املس تخدمة.
ما هو التأأثري القابل للقياس اذلي حققته؟ يُرىج تقدمي تفاصيل حمددة.
كيف اس تخدمتٌ تعليقات املوظفني وأآراهئم يف اس مترار برانمج /برامج التنوع والشمول وحتسيهنا؟ يُريج مشاركة أأمثةل حمددة.
كيف حتتفل بنجاحك؟
يُرىج مشاركة قصتني أأو ثالث قصص توحض التأأثري الجيايب لربامج التنوع والشمول اخلاص بك عىل املوظفني واملؤسسة.

 .النتائج

•
•
•
•
•
•
•
•
•

دليل لتوضيح الفهم الواحض لتنوع والشمول داخل ماكن العمل.
دليل لتوضيح توافق الربانمج مع السرتاتيجية املؤسس ية.
دليل لتوضيح معلية تقدير الاحتياجات والتوقعات.
معلية التخطيط واملهنجية والسرتاتيجية الشامةل والتنفيذ.
التواصل والتوافق مع احتياجات املوظفني وتوقعاهتم.
دليل عىل الربانمج /الربامج بأأهنا مشولية وفريدة.
الس ياسات املكتوبة وا ألهداف ومؤرشات ا ألداء الرئيس ية ...اخل
تأأثري نوعي (قصة).
تأأثري قابل للقياس ( أأرقام).

أفضل برنامج لتحقيق االستدامة البيئية في مكان العمل

تس هتدف هذه الفئة املؤسسات اليت تظهر متزياٌ يف احلفاظ عىل بيئة معل أآمنة وحصية وفعاةل ،واليت توظف جمهودها العميل
والفعال توظيفاٌ جيداٌ لتقليل ا ألثر السليب لنتاج املوظفني فامي يتعلق ابلبيئة واجملمتع .يُعين ابحلفاظ عىل الاس تدامة يف بيئة العمل
وتقليل الآاثر البيئية اخلارجية السلبية مثل :رشاء املواد املعاد هتيئهتا وتدويرها ،واحلد من التنقالت غري الرضورية للموظفني،
وترش يد اس هتالك الطاقة واملياه.
الممكنات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ما هو تعرف مؤسس تك ملاكن معل مس تدام  /مساحة معل صديقة للبيئة؟
ما مدى أأمهية الاس تدامة داخل مساحة العمل ملؤسس تك؟
كيف تلزتم القيادة وتشارك يف خلق مساحة معل خرضاء وحصية؟
كيف تقوم بتقدير احلاجة اىل ممارسات معل خرضاء ملؤسس تك؟
كيف تس تخدم البحوث والبياانت لفهم الاجتاهات واملامرسات احلالية؟
كيف ميكنك اس تخدام أآراء املوظفني وتعليقاهتم لنشاء ممارسات مس تدامة يف ماكن العمل واليت لها تأأثري عىل حصة املوظف
وكذكل تقلل من تأأثري املؤسسات عىل البيئة؟
ما يه الطريقة  /املهنجية أأو الفكرة املمزية اليت اس تخدمهتا واليت متزي مبادراتك عن الربامج ا ألخرى املوجودة؟
صف الربانمج  /الربامج اخلاصة بك .ق ِدم تفاصيل عن التنفيذ والتواصل والعمليات والتقنية املٌس تخدمة ...اخل.
هل دليك طريقة تواصل مس مترة لتحديث وحتفزي ومشاركة التحدايت  /النجاحات مع املوظفني؟
كيف ميكنك قياس تأأثري مبادرة  /مبادرات أأماكن العمل املس تدامة  /اخلرضاء عىل رفاهية املوظف وتأأث ٌريه عىل البيئة؟ وضع
املقاييس والتدابري املس تخدمة.
ما هو التأأثري القابل للقياس اذلي حققته؟ يرىج تقدمي تفاصيل حمددة.
كيف اس تخدمت تعليقات املوظفني وأآراهئم يف اس مترار وحتسني مبادرة  /مبادرات الاس تدامة  /املكتب ا ألخرض يف ماكن
معكل؟ يُريج مشاركة أأمثةل حمددة.
كيف حتتفل ابلنجاح؟
يُرىج مشاركة قصتني أأو ثالث قصص توحض التأأثري الجيايب ملبادرة /مبادرات ماكن العمل املس تدامة اخلاصة بك عىل املوظفني
واملؤسسة.

 .النتائج

•
•
•
•
•
•
•
•
•

دليل لتوضيح الفهم الواحض لالس تدامة يف ماكن العمل.
دليل لتوضيح توافق املبادرة مع الاسرتاتيجية املؤسس ية.
دليل لتوضيح معلية تقدير الاحتياجات والتوقعات.
معلية التخطيط واملهنجية والاسرتاتيجية الشامةل والتنفيذ.
التواصل والتوافق مع احتياجات املوظفني وتوقعاهتم.
دليل عىل املبادرة /املبادرات بأأهنا مشولية وفريدة.
الس ياسات املكتوبة وا ألهداف ومؤرشات ا ألداء الرئيس ية ...اخل
تأأثري نوعي (قصة).
تأأثري قابل للقياس ( أأرقام).

معاييرُالتقييمُالرئيسية
هناك س تة معايري وعنارص رئيس ية يستند الهيا املقميون واحملمكون لتقيمي طلبات التقدمي وذكل ابس تخدام مقياس مكون
من  5درجات (1اىل  )5حيث أأن  5يه أأعىل درجة )يرىج مراجعة اجلدول يف الصفحة : (8
• امتيازٌوتفردٌاملبادراتٌاملتخذة 20%
• الزتامٌالقيادة 15%
• التخطيطٌوالتنظميٌوالتناسقٌمعٌالرساةلٌوالرؤيةٌوالقميٌالتنظمييةٌللمؤسسة 20%
• نس بةٌاملوظفنيٌاملشاركنيٌوقنواتٌالتصالٌاملس تخدمةٌوالتواصـلٌالفعـالٌمعٌاملوظفيـنٌ15%
• نظامٌادارةٌا ألداءٌوا ألثرٌالاجامتعي /التنظمييٌعىلٌاملؤسسةٌ(املشاركةٌالعامةٌاحملمتةل) 20%
• اس تدامةٌاملبادرةٌوقابليةٌتكرارهاٌ10%
وفيماُيليُشرحُتوضيحيُلكلُمنُهذهُالمعايير:
• امتيازٌوتفردٌاملبادراتٌاملتخذة :ملاذاٌاملبادرةٌمبتكرةٌوفريدةٌمنٌنوعها؟ٌماٌهوٌمس توىٌالتحليلٌوادلراسةٌاذليٌمتٌ
القيامٌبهٌحلرصٌاملبادرات؟ٌماٌهوٌعنرصٌالتفرد؟ٌهلٌيهٌالفكرة؟ٌ أأمٌطريقةٌالتخطيطٌوالتنفٌيذٌواملشاركةٌوماٌاىلٌ
ذكل
•
•

•

•

•

الزتامٌالقيادة :الزتامٌالقيادةٌومشاركهتاٌيفٌاملبادراتٌلتعزيزٌوترس يخٌبيئةٌالسعادةٌوالجيابيةٌيفٌماكنٌالعملٌوتقدميٌ
ادلمعٌواملواردٌللمبادراتٌللميضٌقدما.
التخطيطٌوالتنظمي :معليةٌتطويرٌاملبادرةٌومدىٌارشاكٌاملوظفنيٌيفٌمعليةٌالتطويرٌ،وماٌيه ا ألهدافٌالطويةلٌ
والقصريةٌاملدىٌ،وماٌيهٌعواملٌالنجاحٌاحلامسةٌ،وهلٌهناكٌمؤرشاتٌ أأداءٌرئيس يةٌللمبادرة؟ٌٌومدىٌمالءمةٌ
املبادرةٌللرؤيةٌوالرساةلٌوا ألهدافٌالاسرتاتيجيةٌللمؤسسة .ابلضافةٌاىلٌحتليلٌتاكليفٌوجدوىٌتلكفةٌاس تخدامٌ
املواردٌاملطلوبةٌواملتوفرةٌ أأوٌكيفيةٌتطويرهاٌ أأوٌاحلصولٌعلهيا
نس بةٌاملوظفنيٌاملشاركنيٌوٌقنواتٌالتصالٌاملس تخدمةٌوالتواصـلٌالفعـالٌمعٌاملوظفيـنٌ :نٌس بةٌاملوظفنيٌاملنخرطنيٌ
واملشاركنيٌابملبادرة .معليةٌتضمنيٌالاقرتاحاتٌوردودٌالفعلٌقبلٌبدءٌاملبادرةٌوقياسٌ أأثرهاٌبعدٌالتنفيذ .كيفيةٌ
التواصلٌمعٌاملوظفنيٌلتشجيعهمٌوحتفزيمهٌعىلٌاملشاركةٌيفٌاملبادرةٌوا ألدواتٌاملس تخدمة .وكيفيةٌالفصاحٌعنٌنتاجئٌ
وجناحاتٌاملبادرة.
 :نظامٌادارةٌا ألداءٌوا ألثرٌالاجامتعي :مؤرشاتٌا ألداءٌالرئيس يةٌوتقيميٌالجنازاتٌوالنتاجئٌاخلاصةٌبٌتطبيقٌاملبادرة .هذهٌ
التدابريٌتشملٌكيفيةٌمجعٌالبياانتٌواملعلوماتٌالرمقيةٌلرصدٌوقياسٌالنجاحٌمباٌيفٌذكلٌم ٌراجعةٌوتقيميٌجناحاتٌاملبادرةٌ
والتحدايتٌوا ألخطاءٌوالجراءاتٌالتصحيحية.
اس تدامةٌاملبادرةٌوقابليةٌتكرارها :جيبٌ أأنٌتكونٌهناكٌاماكنيةٌواحضةٌللمبادرةٌابلس مترار واماكنٌيةٌتطبيقهاٌبشلكٌ
أأوسعٌو أأمشلٌيفٌاملؤسسة.

العالمة الوصف
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املبادرةٌ أأقلٌمنٌاملتوسطة.
غيابٌالرؤيةٌالداريةٌالواحضة ،ضعفٌالتناسقٌبنيٌ أأهدافٌوقميٌاملؤسسةٌواملبادرةٌووضوحٌالتناقضٌبيهنام
املعلوماتٌوا ألدةلٌغريٌدقيقة.
ل
التخطيطٌضعيفٌ أأوٌمعدومٌ ٌوا تنفيذٌغريٌواحض.
أليةٌالتحسنيٌغريٌواحضةٌ،التطويرٌوالتحسنيٌفقطٌعندٌمواهجةٌبعضٌاملشالكتٌ أأوٌالعقبات.
الزتامٌالقيادةٌغريٌواحضٌ أأوٌمعدوم
لٌتوجدٌمقاييسٌللأداءٌواحضة.
مشاركةٌاملوظفنيٌوأليةٌالتواصلٌمعهمٌليستٌواحضة.
عدمٌوجودٌاماكنيةٌواحضةٌلتكرارٌالتجربة.
الفكرةٌمأألوفةٌولكنٌمعٌوجودٌعنرصٌممزيٌذاتٌقميةٌمضافةٌحولٌالتخطيطٌوالتنفيذٌواملشاركةٌ أأوٌالتصال.
ا ألسلوبٌاملهنجيٌواحض
هناكٌأليةٌولكنٌغريٌرمسيةٌللتحسني.
تالءمٌالهنجٌمعٌالرؤيةٌالتنظمييةٌوالاسرتاتيجيةٌللمؤسسةٌبشلكٌبس يطٌ
الالزتامٌمنٌالقيادةٌموجودٌلكنهٌبنس بةٌمتدنية
مقاييسٌا ألداءٌاملس تخدمةٌغريٌمالمئة
أ
ارشاكٌاملوظفنيٌوالتواصلٌمعهمٌيفٌاحلدٌالدىن
احامتلٌمنخفضٌلتكرارٌالتجربة.
الفكرةٌاعتياديةٌولكنٌمع عنرصينٌفريدينٌحولٌالتخطيطٌوالتنفيذٌواملشاركةٌ أأوٌالتصال
منٌالواحضٌاتباعٌهنجٌ أأسايسٌفعالٌومهنجيٌومتجاوبٌمعٌاملتطلباتٌا ألساس يةٌللمبادرة
منٌالواحضٌ أأنٌهناكٌهنجاٌنظامياٌلتقيميٌوحتسنيٌالعملياتٌالرئيس ية
هذاٌالهنجٌيفٌاملراحلٌا ألوىلٌمنٌاملواءمةٌمعٌالرؤيةٌالتنظمييةٌواملهمةٌوالاسرتاتيجية
مقاييسٌا ألداءٌاملس تخدمةٌمالمئةٌولكهناٌحباجةٌلتعديالت
الالزتامٌابلقيادةٌواحضٌولكنٌمبس توىٌمنخفضٌمنٌاملشاركة
اخنراطٌاملوظفٌواحضٌولكنٌلٌيوجدٌمؤرشٌواحضٌعىلٌكيفيةٌاملشاركةٌوالتواصلٌ
اماكنيةٌتكرارٌالتجربةٌولكنٌبعدٌالتحسني
فكرةٌممزيةٌمع  3عنارصٌفريدة حولٌالتخطيطٌوالتنفيذٌواملشاركةٌ أأوٌالتصال
هنجٌفعالٌومهنجيٌواحضٌوبني
يمتٌنرشٌالهنجٌوانٌملٌيكنٌابلاكمل
ومنٌالواحضٌ أأاتباعٌهنجٌمهنجيٌقامئٌعىلٌاحلقائقٌيفٌتقيميٌالعملياتٌالرئيس يةٌوحتسيهناٌ أأمرٌجيلٌوانٌاكنٌغريٌقويٌللغاية
يوحضٌهذاٌالهنجٌوجودٌانسجامٌقويٌمعٌالرؤيةٌالتنظمييةٌواملهمةٌوالاسرتاتيجية
الالزتامٌابلقيادةٌ أأقوىٌولكنٌمبس توىٌمشاركةٌمنخفض
مقاييسٌا ألداءٌاملس تخدمةٌواقعيةٌولكنٌحباجةٌلضافةٌمقاييسٌالنتاجئٌبشلكٌ أأوحض
مشاركةٌاملوظفٌواحضةٌولكنٌمعٌوجودٌأأدةلٌضعيفةٌعىلٌمس توايتٌاملشاركةٌولكنهٌعشوايئٌمعٌوجودٌبعضٌ أأنظمةٌالتغذيةٌالراجعةٌ
اماكنيةٌالتكرارٌمعٌبعضٌالتغيرياتٌوالتحسيناتٌالبس يطة
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فكرةٌفريدة جداٌمع عنارصٌفريدةٌحولٌالتخطيطٌوالتنفيذٌ،واملشاركةٌ أأوٌالتواصل
منٌالواحضٌ أأنٌالهنجٌفعالٌومنتظمٌومتجاوبٌمتاماٌمعٌمتطلباتٌاملبادرةٌ
يمتٌنرشٌالهنجٌابلاكملٌدونٌوجودٌنقاطٌضعفٌ أأوٌجفواتٌكبرية.
التقيميٌاملهنجيٌالقامئٌعىلٌاحلقائقٌوالتعملٌالتنظمييٌموجودٌ،والصالحٌوالابتاكرٌمدعومانٌابلتحليلٌواملشاركةٌوواحضانٌيفٌمجيعٌ أأحناءٌاملنظمة.
يتاكملٌهذاٌاملهنجٌمعٌالرؤيةٌوالرساةلٌوالاسرتاتيجيةٌالتنظمييةٌاحلاليةٌواملس تقبلية.
تلعبٌالقيادةٌدوراٌحمورايٌمؤثراٌيفٌصياغةٌ أأهدافٌوغاايتٌاملبادرةٌوحتقيقٌترابطهاٌمعٌالرؤيةٌوالرساةلٌوالاسرتاتيجيةٌالتنظمييةٌاحلالٌيةٌواملس تقبلية.
ينخرطٌاملوظفونٌبشلكٌاكملٌيفٌحتملٌاملس ئولياتٌواختاذٌالقرارات.
مقاييسٌا ألداءٌوالنتاجئٌاملس تخدمةٌواقعية
اماكانتٌتكرارٌقويةٌمعٌاماكنياتٌللمشاركةٌكأفضلٌممارسةٌمنظمة.

االستحقاقُوالتقديمُ
للمشاركة يف جائزة "السعادة يف ماكن العمل" يرىج تسجيل مؤسساتمك عرب تعبئة منوذج التسٌجيل اللكرتوين .ان معلية
التسجيل معلية مبارشة وسهةل تتيح لمك الوصول الفوري اىل قاعدة بياانت اجلائزة مبا فهيا منوذج الاشرتاك وادلليل
الرشادي ،وميكنمك ادلخول -مبجرد التسجيل -يف أأي وقت من ا ألوقات.

أنُتكونُالمؤسسةُقيدُالعملُلمدةُ
عامينُقبلُالموعدُالنهائيُالمحددُ
للتقدمُبطلبُاالشتراك

الشركات

المؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطة

االلتزامُبقياسُاألداءُوالتقييمُوالتطورُ
المستمر

القطاعُالعام

يجبُأنُتكونُجميعُالبرامجُالمقدمةُ
قابلةُللتخطيطُوالتنفيذُولمدةُزمنيةُ
تتراوحُعامُعلىُاألقلُمنُتاريخُتقديمُ
الطلب.

يرىج العمل بأأن رسوم التقدمي غري قابل لالسرتداد يف حاةل حسب الطلب أأو الرتاجع عن التقدمي بسبب اخفاق مقدم الطلب يف الامتٌثال لقواعد ورشوط التقدمي -أأو
حسب الطلب عرب مقدم الطلب أأو عرب جائزة السعادة يف ماكن العمل)

تنقسمُعمليةُالتقييمُإلى:
املرحةلٌا ألوىل التقيميٌا ألويلٌواختيارٌمجموعةٌاملرحشنيٌا ألوليةٌ،حيثٌس تقومٌﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺈﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﻟﮐل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت
ورفعهاٌاىلٌهيئةٌاحملمكنيٌاملوقرة.
ىلٌمرحةلٌاملرحشنيٌا ألولينيٌمنٌقبلٌجلنةٌ
املرحةلٌالثانية اختيارٌاملرحشنيٌالهنائينيٌ،حيثٌسيمتٌتقيميٌالطلباتٌاليتٌجنحتٌيفٌالوصولٌا ٌ
التحكميٌاخلاصةٌابملرحشنيٌا ألولينيٌاليتٌس تختارٌماٌلٌيزيدٌعنٌ 20طلباٌملرحةلٌاملرحشنيٌالهنائيني .وبعدهٌسيمتٌاختيارٌالفائزينٌمنٌقبلٌ
جلنةٌالتحكميٌللمرحشنيٌالهنائيني.

عملية التقديم

التسجيلُوُودفعُ
رسومُالترشيح

استكمالُاستمارةُ
طلبُالترشيح

تحميلُالوثائقُ
الداعمةُللطلب

مراجعةُأوليةُُ
وتقييمُاستمارةُ
طلبُالترشيح

التقييمُوالزيارةُ
الميدانية

تحديدُالمتأهلينُللتصفياتُ
النهائية

تقييمُالمتأهلينُ
للتصفياتُالنهائيةُمن
قبلُلجنةُالتحكيم

اإلعالنُعنُالفائزينُفيُ
حفلُتوزيعُالجوائز

إصدارُالتقاريرُوالتوصياتُ
للمشتركين

تذكروا أن ما ستقدمونه سيحكي قصة نجاح
مؤثرة عن السعادة ،سعادةُ ترسم خيوطها وأثرها
في بيئة عملكم لذلك اجعلوها قصة شائقة
وممتعة وسهلة القراءة لتنال إعجاب لجنة
التحكيم:

جيب أأن تكون مجيع الربامج املقدمة قابةل للتخطيط وملدة زمٌنية ترتاوح العام
الواحد قبل املوعد الهنايئ احملدد للتقدمي
ويتضمن هذا ا ألمر املراحل الرئيس ية للمرشوعات
اس تخدام عبارات وفقرات قصرية
اس تخدام النقاط والقوامئ الرئيس ية
اس تخدام أأمثةل توضيحية ودراسات حاةلٌ واحضة
اضافة صور وخمططات بيانية ورسومات جرافيكية
ليس هناك حاجة اىل ادراج أأي معلومات ذات طبيعة رسية أأو حساسة.
عرض خططمك املس تقبلية وبراجممك لضامن اس تدامة السعادة يف أأماكن معلمك

info@happinessaward.com

+971 4 4417 212

ُاإلماراتُالعربيةُالمتحدة،دبي

info@happinessaward.com

