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رشاكالسعادةمنكٌليؤثر جيابياٌ تأأثرياٌ التجاريةوالأعاملاملوظفنييفالعملبيئةيفاملوظفنيوا  املوظفنيارشاكيعملكام.ا 

ن.اجامتعيةٌ كةٌ ومشاٌروحصةٌ سعادةٌ أأكرثوجعلهماملؤسسة،أأهدافحتقيقيفمساعدهتمعىلالفعالوتوظيفهم املوظفنيا 

نتاجاٌ أأكرثموظفونمهالسعداء بداعاٌ ا  تدرككام.فهيايعملوناليتؤسسةاملعىلال جيابيةبصمهتميرتكونأأهنمكاموتعاوان ،وا 

ىلترتمجالسعادةأأنمس تقبليةرؤيةدلهيااليتالتجاريةاملؤسسات مصلحةيفيصبجيداٌ راٌ أأثلهاوأأنجتاريةحمصالتا 

.التجاريةأأعاملها

املسؤوليةجماليفرائداسرتاتيجيمركزوهو.مايندزنابولٌيساس ٌتقبلمنتدارجائزةالعملماكنيفالسعادةجائزة

املتبعةالتقليديةوالس بلالطرقأأناملركزيؤمن.الأوسطوالرشقاخلليجمنطقةيفاملؤسس يةوالاس تدامةالاجامتعية

ذلا.املطلوبالتغيريل حداثاهوحدتكفيلوالاجامتعيالبييئاملس توينيعىلمسؤوةلأأكرثتصبحليكالرشاكتلمتكني

.ومس تدامةجذابةٌوممتعةبطرقوحتسينهاملؤسيسالأداءتطويرخاللمنمس تداممس تقبلبناءعىلاملركزيعمل





لفئةباإلضافة.مختلفةٍ فئاتٍ خمسفيالعملمكانفيالسعادةجائزةفيالمشاركونيتنافس

للعروضوفقا ٍقرارهاالتحكيملجنةوستتخذ."سعادة ٍالعملأماكنأكثرجائزة"وهيسادسة

المقيمينوتوصياتالمقدمة

امتيازٌوتفردٌاملبادراتٌاملتخذة•

الزتامٌالقيادة•

.سسةالتناسقٌمعٌالرساةلٌوالرؤيةٌوالقميٌالتنظمييةٌللمٌؤالتخطيطٌوالتنظميٌٌو•

.املوظفنيٌاملشاركنينس بة•

قنواتٌالتّصالٌاملس تخدمة•

دارةٌالأداءٌٌونظام• (حملمتةلاملشاركةٌالعامةٌا)التنظمييٌعىلٌاملؤسسةٌ/ الأثرٌالاجامتعيا 

اس تدامةٌاملبادرةٌوقابليةٌتكرارها•

لهيايستندمعايريس بعةوهناك :عىلبناءاٌ وذكلاحملمكونٌواملقميونا 

امتيازٌوتفردٌاملبادراتٌاملتخذة•

الزتامٌالقيادة•

.سسةالتناسقٌمعٌالرساةلٌوالرؤيةٌوالقميٌالتنظمييةٌللمٌؤالتخطيطٌوالتنظميٌٌو•

.املوظفنيٌاملشاركنينس بة•

قنواتٌالتّصالٌاملس تخدمة•

دارةٌالأداءٌٌونظام• (حملمتةلاملشاركةٌالعامةٌا)التنظمييٌعىلٌاملؤسسةٌ/ الأثرٌالاجامتعيا 

اس تدامةٌاملبادرةٌوقابليةٌتكرارها•







لهيايستندرئيس يةوعنارصمعايريس بعةهناك درجات5منمكونمقياستخدامابسٌ وذكلالتقدميطلباتلتقيميواحملمكوناملقميونا 
ىل1) :8الصفحةيفاجلدولمراجعةيرىجدرجةأأعىليه5أأنحيث(5ا 

.وتفردٌاملبادراتٌاملتخذةامتيازٌ•

.الزتامٌالقيادة•

ٌمعٌالرساةلٌوالرؤيةٌوالقميٌالتنظمييةٌللمؤسسةالتخطيطٌ• .والتنظميٌوالتناسق

.  املوظفنيٌاملشاركنينس بةٌ•

.التّصالٌاملس تخدمةٌوالتواصـلٌالفعـالٌمعٌاملوظفيـنقنواتٌ•

دارةٌالأداءٌوالأثرٌالاجامتعينظامٌ• (.املشاركةٌالعامةٌاحملمتةل)التنظمييٌعىلٌاملؤسسةٌ/ ا 

.املبادرةٌوقابليةٌتكرارهااس تدامةٌ•

يٌمتٌالقيامٌبهٌلرصٌملاذاٌاملبادرةٌمبتكرةٌوفريدةٌمنٌنوعها؟ٌماٌهوٌمس توىٌالتحليلٌوادلراسةٌاذل: وتفردٌاملبادراتٌاملتخذةامتيازٌ•
ىلٌذكل؟ ٌواملشاركةٌوماٌا  املبادرات؟ٌماٌهوٌعنرصٌالتفرد؟ٌهلٌيهٌالفكرة؟ٌأأمٌطريقةٌالتخطيطٌوالتنفيذ

نٌالعملٌوتقدميٌادلمعٌواملواردٌالزتامٌالقيادةٌومشاركهتاٌيفٌاملبادراتٌلتعزيزٌوترس يخٌبيئةٌالسعادةٌوال جيابيةٌيفٌماك: القيادةالزتامٌ•
ا .للمبادراتٌللميضٌقدم 

رشاكٌاملوظفنيٌيفٌمعليةٌالتطوير،ٌوماٌيهٌالأهدافٌالط: والتنظميالتخطيطٌ• ويةلٌوالقصريةٌاملدى،ٌوماٌمعليةٌتطويرٌاملبادرةٌومدىٌا 
هدافٌيهٌعواملٌالنجاحٌالامسة،ٌوهلٌهناكٌمؤرشاتٌأأداءٌرئيس يةٌللمبادرة؟ٌٌومدىٌمالءمةٌاملبادرةٌللرؤيةٌوالرساةلٌوالٌأ

ىلٌحتليلٌتاكليفٌوجدوىٌتلكفةٌاس تخدامٌاملواردٌاملطلوبةٌواملتٌو. الاسرتاتيجيةٌللمؤسسة فرةٌأأوٌكيفيةٌتطويرهاٌأأوٌالصولٌابل ضافةٌا 
علهيا

اتٌوردودٌالفعلٌقبلٌبدءٌاملبادرةٌمعليةٌتضمنيٌالاقرتاح. نس بةٌاملوظفنيٌاملنخرطنيٌواملشاركنيٌابملبادرة: املوظفنيٌاملشاركنينس بةٌ•
.   وقياسٌأأثرهاٌبعدٌالتنفيذ

حتفزيمهٌعىلٌاملشاركةٌيفٌاملبادرةٌكيفيةٌالتواصلٌمعٌاملوظفنيٌلتشجيعهمٌٌو: التّصالٌاملس تخدمةٌوالتواصـلٌالفعـالٌمعٌاملوظفيـنقنواتٌ•
.وكيفيةٌال فصاحٌعنٌنتاجئٌوجناحاتٌاملبادرة.  والأدواتٌاملس تخدمة

دارةٌالأداءٌوالأثرٌالاجامتعينظامٌ• هذهٌالتدابريٌتشملٌ. ملبادرةمؤرشاتٌالأداءٌالرئيس يةٌوتقيميٌال جنازاتٌوالنتاجئٌاخلاصةٌبتطبيقٌا: ا 
ٌوالأخطاءٌكيفيةٌمجعٌالبياانتٌواملعلوماتٌالرمقيةٌلرصدٌوقياسٌالنجاحٌمباٌيفٌذكلٌمراجعةٌوتقيميٌجناحاتٌاملبادٌر ةٌوالتحدايت

.  وال جراءاتٌالتصحيحية

ماكنيةٌواحضةٌللمبادرةٌ: املبادرةٌوقابليةٌتكرارهااس تدامةٌ• ماكنيةٌتطبيٌقابل س مترارجيبٌأأنٌتكونٌهناكٌا  هاٌبشلكٌأأوسعٌوأأمشلٌيفٌوا 
.املؤسسة



تلفئاانمفئةللکرةمختصقائمةدادبإعنلمقیمیالجنةحيث ستقوم التقييم األّولي واختيار مجموعة المرشحين األولية، المرحلة األولى
.ورفعها إلى هيئة المحكمين الموقرة

ين األوليين من قبل اختيار المرشحين النهائيين، حيث سيتم تقييم الطلبات التي نجحت في الوصول إلى مرحلة المرشحالمرحلة الثانية

ائزين وبعده سيتم اختيار الف. طلباً لمرحلة المرشحين النهائيين20لجنة التحكيم الخاصة بالمرشحين األوليين التي ستختار ما ال يزيد عن 
.من قبل لجنة التحكيم للمرشحين النهائيين

الوصفالعالمة

1

.المبادرة أقل من المتوسطة•

ن أهداف وقيم المؤسسة والمبادرة ووضوح التناقض بينهماغياب الرؤية اإلدارية الواضحة،• ضعف التناسق بي 

.واألدلة غي  دقيقةالمعلومات •

.غي  واضحالتنفيذ التخطيط ضعيف أو معدوم و •

ن فقط عند مواجهة بعض المشكالت أو العقبات• ن غي  واضحة، التطوير والتحسي  .آلية التحسي 

ام القيادة غي  واضح أو معدوم• ن
الي 

.ال توجد مقاييس لألداء واضحة•

ن وآلية التواصل معهم ليست واضحة• .مشاركة الموظفي 

.عدم وجود إمكانية واضحة لتكرار التجربة•

2

ن ذات قيمة مضافة حول التخطيط والتنفيذ والمشاركة أو االتصال• .الفكرة مألوفة ولكن مع وجود عنرص ممي 

ي واضح• األسلوب المنهج 

ن • .هناك آلية ولكن غي  رسمية للتحسي 

اتيجية للمؤسسة بشكل بسيط تالءم النهج • مع الرؤية التنظيمية واالسي 

ام من القيادة موجود لكنه بنسبة متدنية• ن االلي 

مقاييس األداء المستخدمة غي  مالئمة•

ي الحد األدنن •
ن
ن والتواصل معهم ف اك الموظفي  إشر

.احتمال منخفض لتكرار التجربة•

3

عنرصين فريدين حول التخطيط والتنفيذ والمشاركة أو االتصالالفكرة اعتيادية ولكن مع•

ي ومتجاوب مع المتطلبات األساسية للمبادرة• من الواضح اتباع نهج أساسي فعال ومنهج 

ن العمليات الرئيسية•  لتقييم وتحسي 
ً
 نظاميا

ً
من الواضح أن هناك نهجا

اتيجية• ي المراحل األوىل من المواءمة مع الرؤية التنظيمية والمهمة واالسي 
ن
هذا النهج ف

مقاييس األداء المستخدمة مالئمة ولكنها بحاجة لتعديالت•

ام بالقيادة واضح ولكن بمستوى منخفض من المشاركة• ن االلي 

انخراط الموظف واضح ولكن ال يوجد مؤشر واضح عىل كيفية المشاركة والتواصل •

ن • إمكانية تكرار التجربة ولكن بعد التحسي 

4

ة مع• ن حول التخطيط والتنفيذ والمشاركة أو االتصالعنارص فريدة3فكرة ممي 

ن • ي واضح وبي  نهج فعال ومنهج 

يتم نشر النهج وإن لم يكن بالكامل•

ي تقييم العمليات الرئيسية وتحسينها أمر جىلي وإن كان غي  قو •
ن
ي قائم عىل الحقائق ف ي للغايةومن الواضح أاتباع نهج منهج 

اتيجية• يوضح هذا النهج وجود انسجام قوي مع الرؤية التنظيمية والمهمة واالسي 

ام بالقيادة أقوى ولكن بمستوى مشاركة منخفض• ن االلي 

مقاييس األداء المستخدمة واقعية ولكن بحاجة إلضافة مقاييس النتائج بشكل أوضح•

ي مع وجود بعض أنظمة التغ•
ذية الراجعة مشاركة الموظف واضحة ولكن مع وجود أدلة ضعيفة عىل مستويات المشاركة ولكنه عشوان 

ات والتحسينات البسيطة• إمكانية التكرار مع بعض التغيي 

5

 معفكرة فريدة•
ً
عنارص فريدة حول التخطيط والتنفيذ، والمشاركة أو التواصلجدا

 مع متطلبات المبادرة •
ً
من الواضح أن النهج فعال ومنتظم ومتجاوب تماما

ة• .يتم نشر النهج بالكامل دون وجود نقاط ضعف أو فجوات كبي 

ي القائم عىل الحقائق والتعلم التنظيمي موجود، واإلصالح واالبتكار مدعومان بالتحليل والمشاركة• ي جميع التقييم المنهج 
ن
وواضحان ف

.أنحاء المنظمة

اتيجية التنظيمية الحالية والمستقبلية• .يتكامل هذا المنهج مع الرؤية والرسالة واالسي 

ات• ي صياغة أهداف وغايات المبادرة وتحقيق ترابطها مع الرؤية والرسالة واالسي 
ن
 ف
ً
 مؤثرا

ً
 محوريا

ً
يجية التنظيمية تلعب القيادة دورا

.الحالية والمستقبلية

ي تحمل المسئوليات واتخاذ القرارات•
ن
.ينخرط الموظفون بشكل كامل ف

مقاييس األداء والنتائج المستخدمة واقعية•

.إمكانات تكرار قوية مع إمكانيات للمشاركة كأفضل ممارسة منظمة•



ا ن.ال لكرتوينجيلالتٌسمنوذجتعبئةعربمؤسساتمكتسجيليرىج"العملماكنيفالسعادة"جائزةيفللمشاركة

ىلالفوريالوصوللمكتتيحوسهةلمبارشةمعليةالتسجيلمعلية وادلليلالاشرتاكمنوذجهيافمبااجلائزةبياانتقاعدةا 

.الأوقاتمنوقتأأييف-التسجيلمبجرد-ادلخولوميكنمكال رشادي،

جاميلمن%10قميتهخصمعىلطلباتثالثٌبتتقدماليتاملؤسساتس تحصل سدادميكنكاماملس تحقة،التقدميرسوما 

رسالعربأأوش يكأأوائامتنيةبطاقةعربالرسوم .(حلسابابياانتملعرفةبناالتصاليُرىج)مرصفيةحواةلا 

خفاقببسبالتقدميعنالرتاجعأأوالطلبحسبحاةليفلالسرتدادقابلغريالتقدميرسومبأأنالعمليرىج يفالطلبمقدما 

(العملماكنيفالسعادةجائزةعربأأوالطلبمقدمعربالطلبحسبأأو-التقدميورشوطلقواعدالامتثال



اتحةيفاجلائزةهذهمنالهدفيمتثل.املمكنةالطرقبأأيرسطلبمكاجنازعىلحنرص -املؤسساتمجليعةالفرصا 

رشاكمس توىاختالفعنالنظربغضوالفعاةلالسهةلاملشاركة-والصغريةمهناالكبرية .العملماكنيفظفنياملٌوا 
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info@happinessaward.com


