


رشاكالسعادةمنكٌليؤثر جيابياٌ تأأثرياٌ التجاريةوالأعاملاملوظفنييفالعملبيئةيفاملوظفنيوا  املوظفنيارشاكيعملكام.ا 

املوظفنيا ن.اجامتعيةٌ كةٌ ومشاٌروحصةٌ سعادةٌ أأكرثوجعلهماملؤسسة،أأهدافحتقيقيفمساعدهتمعىلالفعالوتوظيفهم

نتاجاٌ أأكرثموظفونمهالسعداء بداعاٌ ا  تدرككام.فهيايعملوناليتؤسسةاملعىلال جيابيةبصمهتميرتكونأأهنمكاموتعاوان ،وا 

مصلحةيفيصبجيداٌ راٌ أأثلهاوأأنجتاريةحمصالتا ىلترتمجالسعادةأأنمس تقبليةرؤيةدلهيااليتالتجاريةاملؤسسات

.التجاريةأأعاملها

املسؤوليةجماليفرائداسرتاتيجيمركزوهو.مايندزنابولٌيساس ٌتقبلمنتدارجائزةالعملماكنيفالسعادةجائزة

املتبعةالتقليديةوالس بلالطرقأأناملركزيؤمن.الأوسطوالرشقاخلليجمنطقةيفاملؤسس يةوالاس تدامةالاجامتعية

ذلا.املطلوبالتغيريل حداثاهوحدتكفيلوالاجامتعيالبييئاملس توينيعىلمسؤوةلأأكرثتصبحليكالرشاكتلمتكني

.ومس تدامةجذابةٌوممتعةبطرقوحتسينهاملؤسيسالأداءتطويرخاللمنمس تداممس تقبلبناءعىلاملركزيعمل

لىإيرميالذيابتكارهاعبر!والحياةوالتفكيرالعملأسلوبيُغيرعلمالسعادةعلم
هذهدتحديإلىالجائزةهذهتهدفالعالم؛أنحاءجميعفيالسعيدةالعملبأماكناالحتفاء
العمليئةبفيالسعادةثقافةإليجادابُتكرتالتيواإلبداعيةوالتحوليةالعظيمةاألفكار

.مستدامٍ مستقبلٍ تحقيقفيدورهموتعزيزالموظفينوإشراك

قافةثترسيخإلىدائما ُتسعىالتيالمؤسساتتقدرالعملمكانفيالسعادةجائزةإن
بإنتاجيةينالموظفسعادةبارتباطمنهاإيمانا ُوذلكالعمللمكانباالنتماءوالشعوراإليجابية
المؤسسةوكفاءة

عملبيئةلقخفيالمستداماالبتكارعلىالحريصةالمؤسساتعلىالضوءالجائزةتسلطكما
المستدامالمؤسساتمستقبلفيودورهممشاركتهموتعزيزلموظفيهمملهمة

لتقديرصةفُرهيكماالمجال،هذافيبإنجازاتهملالحتفالللمؤسساتفرصةالجائزةوتعتبر
الجائزةعلىالحصولبطلبالمتقدمةالمؤسساتقبلمنالمبذولةالجهود

قبلمنوتدارالمنطقةهذهفينوعهامناألولىهيالعملمكانفيالسعادةجائزةوتعد
كةمايندزساستينابول ابوأصحرائدةوشركاتقياديةحكوميةمؤسساتمعوبالشرا

المصلحة



جائزةللالتقديمإلىتدفعكمأسبابخمسة

وأصحابموظفيكممعنوياتورفعبإنجازاتكمالفخر
.لكمالتابعينالمصلحة

بهجاذبيئةذاتمسؤولةكمؤسسةتقديرعلىالحصول
للعمل

.وعمالئكمموظفيكموالءزيادة

كثرالتجاريةسمعتكمتحسين كثرأ ..المجتمعلدىوأ

اإلعالميةالتغطيةمنالمحققةالمنافعمناالستفادة
جالكممفيالمقدمةوالتغطيةمؤسساتكمألنشطةالشاملة
.تحديدا ٍالمهني

جنازاتمكالاحتفالفرصةلمكس توفركام.املنافعمنابلعديدمؤسساتمكعىلاملنافسةهذهس تعود برازها،اب  وتمثنيوا 

ظهارالمتزيحنورحلتمك .موظفيمكدلىغرس متوهااليتالرائعةال جيابيةالآاثروا 

.  يتنافسُالمشاركونُفيُجائزةُالسعادةُفيُمكانُالعملُفيُستُفئاٍتُمختلفةٍُ
كثرُأماكنُالعملُسعادةُ "باإلضافةُلفئةُسابعةُوهيُ وستتخذُلجنةُ". جائزةُأ

للعروضُالمقدمةُوتوصياتُالمقيمين التحكيمُقرارهاُوفقاُ 



ةُأفضلُبرنامجُللرعايةُالصحي
فيُمكانُالعمل

لرفاهيةأفضلُبرنامجُ
العمال

أفضلُبرنامجُإلشراكُوُ
مشاورةُالموظفين

لتوازنُالعملأفضلُبرنامجُ
معُالحياةُالشخصية

أفضلُبرنامجُلتحقيقُ
االستدامةُالبيئيةُفيُمكانُ

العمل

كثرُأماكنُالعملُسعادةُ  أ
(قرارُلجنةُالتحكيم)

:

لُأفضلُبرنامجُللتنوعُوالشمو
فيُمكانُالعمل



العملمكانفيالصحيةللرعايةبرنامجأفضل
دارةيفمتزياٌ تظهراليتاملؤسساتالفئةهذهتس هتدف برانمجأأيهوالصحيةالرعايةبرانمج.العملماكنيفالصحيةالرعايةبرامجا 

.ابلصحةتتعلقحمددةٌ الكت ٌمشعىلوالتغلبوحصيةٌ ذكيةٌ خيارات ٌاختاذيفومساعدهتمموظفهيا،حصةلتحسنيمامؤسسةتنفذه

.العملعنتغيهبمةنس بوتقليلاملوظفنيحيويةوزايدةالصحيةالرعايةتاكليفتقليلعرباملؤسساتالربانمجهذايساعد

الممكنات
الصحة؟الرعايةمؤسس تكتعرفكيف•

ملؤسس تك؟الصحةالرعايةأأمهيةما•

سرتاتيجيةدليكهل• ا؟فهيومشاركهتاهباالقيادةالزتاممدىهووماالعمل؟ماكنيفالصحةلرعايةشامةلا 

الصحة؟لرعايةمؤسس تكاحتياجاتبتقديرتقومكيف•

الصحة؟الرعايةمبادراتتمنيةيفوالبياانتالأحباثتس تخدمكيف•

سهاماتتس تخدمكيف• الصحة؟لرعايةجيةال سرتاتٌيواملبادراتالقامئةالاحتياجاتتمنيةيفالراجعةوتغذيتهاملوظفا 

لها؟والتخطيطالصحةلرعايةمبادراتلتصمميمتبعةمعليةدليكهل•

املوجودة؟الربامجعنبرانجمكمتزياليتاملس تخدمةالفكرةأأواملهنجية/الطريقةيهما•

م.بكاخلاصالصحةالرعايةبرامجِصف• .ا خل...ملس تخدمةاوالتقنيةوالعملياتوالتواصلالتنفيذعنتفاصيلقد ِ

النجاحات؟/التحدايتومشاركةاملوظفنيوحتفزيلتحديثمس مترةتواصلوس يةلدليكهل•

.املس تخدمةتدابريواٌلاملقاييسوحضاملؤسيس؟وأأداهئماملوظفنيا رشاكعىلالصحةالرعايةبرامجتأأثريتقيسكيف•

.حمددةتفاصيلتقدمييُرىجحققته؟اذليللقياسالقابلالتأأثريهوما•

آراهئماملوظفنيتعليقاتاس تخدمت ٌكيف• .حمددةأأمثةلاركةمشيُريجوحتسيهنا؟الصحةلرعايةبرامجاس متراريفوأ

بنجاحك؟حتتفلكيف•

واملؤسسةاملوظفنيعىلبكاخلاصالصحةالرعايةلربامجال جيايبالتأأثريتوحضقصصثالثأأوقصتنيمشاركةيُرىج•

النتائج.
.العملماكنيفالصحةلرعايةالواحضالفهملتوضيحدليل•

.املؤسس يةال سرتاتيجيةمعالربانمجتوافقلتوضيحدليل•

.والتوقعاتالاحتياجاتتقديرمعليةلتوضيحدليل•

.والتنفيذالشامةلوال سرتاتيجيةواملهنجيةالتخطيطمعلية•

.وتوقعاهتماملوظفنياحتياجاتمعوالتوافقالتواصل•

.وفريدةمشوليةبأأهناالربامج/الربانمجعىلدليل•

ا خل...الرئيس يةالأداءومؤرشاتوالأهدافاملكتوبةالس ياسات•

.(قصة)نوعيتأأثري•

.(أأرقام)للقياسقابلتأأثري•



العماللرفاهيةبرنامجأفضل
والعقليةالبدنيةالراحةحتسنيعىللتعماليتالاجامتعيةالرعايةتدابريتوفرييفالمتزيتُظهراليتللمؤسساتخمصصةالفئةهذه

قامةأأوالعملماكنيفتُنشأأٌاليتواملرافقاخلدماتذكلويشمل.للموظفنيوالاجامتعية حىتومتجانسةيةحٌصبيئةيفال 

للموظفنيالاجامتعيةالراحةعاملالرعايةتوفركام.العاليةاملعنويةالروحوجتلبحصهتمحتسناليتاملرافقمناملوظفونيس تفيد

.مس تقرةعامةلقوةوتبين

الممكنات
ملؤسس تك؟هممةالعاملرفاهيةبرامجتُعدملاذا•

سرتاتيجيةدليكهل• رشاكهم؟العامللرفاهيةشامةلا  فهيا؟ومشاركهتاهباالقيادةالزتاممدىهووماوا 

رشاكهم؟العامللرفاهيةمؤسس تكاحتياجاتبتقديرتقومكيف• وا 

آراهئمالعاملتعليقاتتس تخدمكيف• .العاملل رشاكجيةال سرتاتٌيالربامج/والربانمجالقامئةالاحتياجاتتمنيةيفوأ

املوجودة؟الربامجعنبرانجمكمتزياليتاملس تخدمةالفكرةأأواملهنجية/الطريقةيهما•

رشاكهمالعاملرفاهيةبرانمجِصف• .ا خل...املس تخدمةقنيةوالٌتوالعملياتوالتواصلالتنفيذعنتفاصيلقدم.بكاخلاصوا 

رشاكهمالعاملرفاهيةبرامجتأأثريتقيسكيف• .املس تخدمةابريوالتداملقاييسوحضاملؤسيس؟وأأداهئمالعاملعىلوا 

.حمددةتفاصيلتقدمييُرىجحققته؟اذليللقياسالقابلالتأأثريهوما•

رشاكهمالعاملرعايةبرامج/برانمجاس متراريفوالآراءالتعليقاتاس تخدمت ٌكيف• .حمددةأأمثةلمشاركةيجيُروحتسيهنا؟وا 

بنجاحك؟حتتفلكيف•

العاملعىلبكاصاخلوال رشاكالرفاهيةبرامج/لربانمجال جيايبالتأأثريتوحضقصصثالثأأوقصتنيمشاركةيُرىج•

.واملؤسسة

النتائج.
رشاكهمالعاملرفاهيةبرامج/برانمجأأمهيةلتوضيحدليل• .وا 

.املؤسس يةال سرتاتيجيةمعالربانمجتوافقلتوضيحدليل•

.والتوقعاتالاحتياجاتتقديرمعليةلتوضيحدليل•

.والتنفيذالشامةلوال سرتاتيجيةواملهنجيةالتخطيطمعلية•

.وتوقعاهتماملوظفنياحتياجاتمعوالتوافقالتواصل•

.وفريدةمشوليةبأأهناالربامج/الربانمجعىلدليل•

ا خل...الرئيس يةالأداءومؤرشاتوالأهدافاملكتوبةالس ياسات•

.(قصة)نوعيتأأثري•

.(أأرقام)للقياسقابلتأأثري•



الموظفينومشاورةإلشراكبرنامجأفضل
والثقةالاحرتامعىلقامئمشويلمجبرانا ىلوتستنداملوظفنيا رشاكتبينيفمتزياٌ تظهراليتاملؤسساتالفئةهذهتس هتدف

وتمثناملوظفنيمجيعدلىالقوةمواطنمنتس تفيدواليتوموظفهيا،املؤسساتبنياملتبادلوالتواصلوالالزتاموالأمانة

الزتاهممعنفضالٌ دلهيممالأأفض-يومكيف-املوظفنيمجيعيبذلحىتالصحيحالنحوعىلاملمزيةوقميهتمالفرديةقدراهتم

.مهنمفردٌ كداخلمحليدةاابملساعيالشعورمنوالتعزيزالتنظمييالنجاحيفاملسامهةا ىلودفعهموقميها،املؤسسةبأأهداف

الممكنات
املوظفني؟ومشاورةل رشاكمؤسس تكتعريفهوما•

ملؤسس تك؟همام ٌاملوظفنيومشاورةا رشاكيُعدملاذا•

سرتاتيجيةدليكهل• ا؟فهيومشاركهتمهباالقيادةالزتاممدىهوومااملوظفني؟ومشاورةل رشاكشامةلا 

املوظفني؟ومشاورةل رشاكمؤسس تكاحتياجاتبتقديرتقومكيف•

سهاماتتس تخدمكيف• ل رشاكل سرتاتيجيةاالربامج/والربانمجالقامئةالاحتياجاتتمنيةيفوأأراءهوتعليقاتهاملوظفا 

املوظفني؟ومشاورة

املوجودة؟الربامجعنبرانجمكمتزياليتاملس تخدمةالفكرةأأواملهنجية/الطريقةيهما•

م.بكاخلاصاملوظفنيومشاورةا رشاكبرامج/برانمجِصف• والتقنيةعملياتواٌلوالتصالالتنفيذعنتفاصيلقد ِ

.ا خل...املس تخدمة

والتدابرياملقاييسحضواملؤسيس؟وأأداهئماملوظفنيومشاورةا رشاكعىلوالشمولالتنوعبرامج/برانمجتأأثريتقيسكيف•

.املس تخدمة

.حمددةتفاصيلتقدمييُرىجحققته؟اذليللقياسالقابلالتأأثريهوما•

مشاركةيُريجيهنا؟وحتٌساملوظفنيومشاورةا رشاكبرامج/برانمجاس متراريفوأأراءمهاملوظفنيتعليقاتاس تخدمتكيف•

.حمددةأأمثةل

بنجاحك؟حتتفلكيف•

عىلبكاخلاصفنياملوظومشاورةا رشاكبرامج/لربانمجال جيايبالتأأثريتوحضقصصثالثأأوقصتنيمشاركةيُرىج•

.واملؤسسةاملوظفني

النتائج.
.العملماكنداخلاملوظفنيومشاورةا رشاكلربانمجالواحضالفهملتوضيحدليل•

.املؤسس يةال سرتاتيجيةمعالربانمجتوافقلتوضيحدليل•

.والتوقعاتالاحتياجاتتقديرمعليةلتوضيحدليل•

.والتنفيذالشامةلوال سرتاتيجيةواملهنجيةالتخطيطمعلية•

.وتوقعاهتماملوظفنياحتياجاتمعوالتوافقالتصال•

.وفريدةمشوليةبأأهناالربامج/الربانمجعىلدليل•

.ا خل...الرئيس يةالأداءومؤرشاتوالأهدافاملكتوبةالس ياسات•

.(قصة)نوعيتأأثري•

.(أأرقام)للقياسقابلتأأثري•



الشخصيةالحياةمعالعمللتوازنبرنامجأفضل
أأوال نتاجيةيفالتأأثريدونالعملئةبٌييفالعمليةاحلياةيفالتوازنتعزيزيفمتزياٌ تظهراليتاملؤسساتالفئةهذهتس هتدف

التوازنا ن.احلياةيفالأخرىمةاملهواجملالتالعملبنيوطاقهتموقهتمتوزيعيفموظفهياتسانداليتاملؤسساتتكل.الكفاءة

والتطويرابلنفسلوةواخلاجملمتعيةواملشاركةوالأصدقاءللأرسةالوقتتوفريا ىلهيدفيويمجمهودهوالعمليةاحلياةيف

ضافةالأخرىالشخصيةالأنشطةمنذكلوغرياذلاتيتنيوالرعاية ىلا  .ملالعبيئةمبتطلباتالالزتاما 

الممكنات
الشخصية؟احلياةمعالعمللتوازنمؤسس تكفهمهوما•

مؤسس تك؟يفللموظفنيالشخصيةواحلياةالعملبنيالتوازنأأمهيةمدىما•

سرتاتيجيةدليكهل• فهيا؟ومشاركهتمهباالقيادةالزتاممدىهووماللموظفني؟عامبشلكالشخصيةاحلياةمعالعملتوازنا 

سهاماتاس تخدامميكنككيف• عىلالقامئةسرتاتيجيةوالااملرنةواحلياةالعملبنيالتوازنلتوفريوأأراءهوتعليقاتهاملوظفا 

العمل؟ماكنيفاحلاجة

اس تخدمهتا؟اليتاملمزيةالفكرةأأواملهنجية/الطريقةيهما•

م.دليكالشخصيةاحلياةمعالعملتوازنمبادراتِصف• .ا خل...املس تخدمةوالتقنيةاتوالعمليوالتصالالتنفيذعنتفاصيلقد ِ

وأأداهئموظفنياملومشاورةا رشاكعىلبكاخلاصةالشخصيةاحلياةمعالعملتوازنمبادرات/مبادرةتأأثريتقيسكيف•

.املس تخدمةوالتدابرياملقاييسوحضاملؤسيس؟

.حمددةتفاصيلتقدمييرىجحققته؟اذليللقياسالقابلالتأأثريهوما•

.حمددةأأمثةلشاركةٌميُريجوحتسيهنا؟املبادرات/املبادرةهذهاس متراريفوأأراءمهاملوظفنيتعليقاتاس تخدمتكيف•

بكاخلاصالشخصيةياةاحٌلمعالعملتوازنمبادرات/ملبادرةال جيايبالتأأثريتوحضقصصثالثأأوقصتنيمشاركةيُرىج•

.واملؤسسةاملوظفنيعىل

النتائج.
.العملماكنيفالشخصيةواحلياةالعملتوازنملبادراتالواحضالفهملتوضيحدليل•

.املؤسس يةال سرتاتيجيةمعاملبادرةتوافقلتوضيحدليل•

.والتوقعاتالاحتياجاتتقديرمعليةلتوضيحدليل•

.والتنفيذالتخطيطمعلية•

.وتوقعاهتماملوظفنياحتياجاتمعوالتوافقالتصال•

.وفريدةمشوليةبأأهنااملبادرات/املبادرةعىلدليل•

.ا خل...الرئيس يةالأداءومؤرشاتوالأهدافاملكتوبةالس ياسات•

.(قصة)النوعيتأأثري•

.(أأرقام)للقياسقابلتأأثري•



العملمكانفيوالشمولللتنوعبرنامجأفضل
المتيزيوماكحفةاملساواةزيزتعخاللمنوشامةلمتنوعةمعلبيئةهتيئةيفالمتزيتظهراليتللمؤسساتخمصصةالفئةهذه

ىلللوصولواملضايقاتالتمنُّرمنوالتحرر نصافالأفرادمجيعمعامةلفيهيمتمعلماكنا  ىلامواحرٌتاب  الفرصتاكفؤجانبا 

وال عاقةثقافةواٌلواخللفيةوالعمروالعرقاجلنسمثلمرئيةوغريمرئيةعواملالعملماكنداخلالتنوعيشمل.واملوارد

الاختالفاتيقدراملتنوعالعملماكنا ن.الناسبنياملمزيةالأخرىالاختالفاتا ىلابل ضافةالعمل،وأأسلوبوالشخصية

وابلتايلالعملماكنيفلفريدةاخبرباهتماملسامهةهلميتيحممااملوظفنيمجليعالفرصويوفرالاختالفاتهذهويسخرالفردية

.املوظفورضارفاهيةعىلال جيايبالتأأثريوأأيضاٌ التنظمييالنجاحيفاملسامهة

الممكنات
والشمول؟التنوعمؤسس تكتعرفكيف•

ملؤسس تك؟همام ٌوالشمولالتنوعيُعدملاذا•

سرتاتيجيةدليكهل• فهيا؟ومشاركهتاهباالقيادةالزتاممدىهووماوالشمول؟للتنوعشامةلا 

والشمول؟للتنوعمؤسس تكاحتياجاتبتقديرتقومكيف•

سهاماتتس تخدمكيف• آرائهوتعليقاتهاملوظفا  والشمول؟نوعالٌتبرامج/وبرانمجالقامئةالاحتياجاتتمنيةيفوأ

املوجودة؟الربامجعنبرانجمكمتزياليتاملس تخدمةالفكرةأأواملهنجية/الطريقةيهما•

م.بكاخلاصةوالشمولالتنوعبرامج/برانمجصف• .ا خل...املس تخدمةوالتقنيةوالعملياتوالتواصلالتنفيذعنتفاصيلق د ِ

.املس تخدمةوالتدابرياييساملقوحضاملؤسيس؟وأأداهئماملوظفنيا رشاكعىلوالشمولالتنوعبرامج/برانمجتأأثريتقيسكيف•

.حمددةتفاصيلتقدمييُرىجحققته؟اذليللقياسالقابلالتأأثريهوما•

آراهئماملوظفنيتعليقاتاس تخدمت ٌكيف• .حمددةأأمثةلمشاركةيُريج؟وحتسيهناوالشمولالتنوعبرامج/برانمجاس متراريفوأ

بنجاحك؟حتتفلكيف•

.واملؤسسةاملوظفنيىلعبكاخلاصوالشمولالتنوعلربامجال جيايبالتأأثريتوحضقصصثالثأأوقصتنيمشاركةيُرىج•

النتائج.
.العملماكنداخلوالشموللتنوعالواحضالفهملتوضيحدليل•

.املؤسس يةال سرتاتيجيةمعالربانمجتوافقلتوضيحدليل•

.والتوقعاتالاحتياجاتتقديرمعليةلتوضيحدليل•

.والتنفيذالشامةلوال سرتاتيجيةواملهنجيةالتخطيطمعلية•

.وتوقعاهتماملوظفنياحتياجاتمعوالتوافقالتواصل•

.وفريدةمشوليةبأأهناالربامج/الربانمجعىلدليل•

ا خل...الرئيس يةالأداءومؤرشاتوالأهدافاملكتوبةالس ياسات•

.(قصة)نوعيتأأثري•

.(أأرقام)للقياسقابلتأأثري•



العملمكانفيالبيئيةاالستدامةلتحقيقبرنامجأفضل
آمنةمعلبيئةعىلاحلفاظيفمتزياٌ تظهراليتاملؤسساتالفئةهذهتس هتدف العميلجمهودهاتوظفواليت،وفعاةلوحصيةأ

العملبيئةيفالاس تدامةعىلابحلفاظيُعين.عواجملمتابلبيئةيتعلقفامياملوظفنيل نتاجالسليبالأثرلتقليلجيداٌ توظيفاٌ والفعال

للموظفني،الرضوريةغريقالتالتنمنواحلدوتدويرها،هتيئهتااملعاداملوادرشاء:مثلالسلبيةاخلارجيةالبيئيةالآاثروتقليل

.واملياهالطاقةاس هتالكوترش يد

الممكنات
للبيئة؟صديقةمعلمساحة/مس تداممعلملاكنمؤسس تكتعرفهوما•

ملؤسس تك؟العملمساحةداخلالاس تدامةأأمهيةمدىما•

وحصية؟خرضاءمعلمساحةخلقيفوتشاركالقيادةتلزتمكيف•

ىلاحلاجةبتقديرتقومكيف• ملؤسس تك؟خرضاءمعلممارساتا 

احلالية؟واملامرساتالاجتاهاتلفهموالبياانتالبحوثتس تخدمكيف•

آراءاس تخدامميكنككيف• املوظفحصةعىلريتأأثلهاواليتالعملماكنيفمس تدامةممارساتل نشاءوتعليقاهتماملوظفنيأ

البيئة؟عىلاملؤسساتتأأثريمنتقللوكذكل

ملوجودة؟االأخرىالربامجعنمبادراتكمتزيواليتاس تخدمهتااليتاملمزيةالفكرةأأواملهنجية/الطريقةيهما•

م.بكاخلاصةالربامج/الربانمجصف• .ا خل...س تخدمةامٌلوالتقنيةوالعملياتوالتواصلالتنفيذعنتفاصيلق د ِ

املوظفني؟معالنجاحات/التحدايتومشاركةوحتفزيلتحديثمس مترةتواصلطريقةدليكهل•

وضعالبيئة؟عىلهوتأأثرٌياملوظفرفاهيةعىلاخلرضاء/املس تدامةالعملأأماكنمبادرات/مبادرةتأأثريقياسميكنككيف•

.املس تخدمةوالتدابرياملقاييس

.حمددةتفاصيلتقدمييرىجحققته؟اذليللقياسالقابلالتأأثريهوما•

آراهئماملوظفنيتعليقاتاس تخدمتكيف• ماكنيفالأخرضاملكتب/الاس تدامةمبادرات/مبادرةوحتسنياس متراريفوأ

.حمددةأأمثةلمشاركةيُريجمعكل؟

ابلنجاح؟حتتفلكيف•

املوظفنيعىلبكاخلاصةمةاملس تداالعملماكنمبادرات/ملبادرةال جيايبالتأأثريتوحضقصصثالثأأوقصتنيمشاركةيُرىج•

.واملؤسسة

النتائج.
.العملماكنيفلالس تدامةالواحضالفهملتوضيحدليل•

.املؤسس يةالاسرتاتيجيةمعاملبادرةتوافقلتوضيحدليل•

.والتوقعاتالاحتياجاتتقديرمعليةلتوضيحدليل•

.والتنفيذالشامةلوالاسرتاتيجيةواملهنجيةالتخطيطمعلية•

.وتوقعاهتماملوظفنياحتياجاتمعوالتوافقالتواصل•

.وفريدةمشوليةبأأهنااملبادرات/املبادرةعىلدليل•

ا خل...الرئيس يةالأداءومؤرشاتوالأهدافاملكتوبةالس ياسات•

.(قصة)نوعيتأأثري•

.(أأرقام)للقياسقابلتأأثري•



معاييرُالتقييمُالرئيسية

لهيايستندرئيس يةوعنارصمعايريس تةهناك مكونمقياسابس تخداموذكلالتقدميطلباتلتقيميواحملمكوناملقميونا 
:)8الصفحةيفاجلدولمراجعةيرىج(درجةأأعىليه5أأنحيث(5ا ىل1)درجات5من

 %20امتيازٌوتفردٌاملبادراتٌاملتخذة•

 %15الزتامٌالقيادة•

 %20التخطيطٌوالتنظميٌوالتناسقٌمعٌالرساةلٌوالرؤيةٌوالقميٌالتنظمييةٌللمؤسسة•

%15نس بةٌاملوظفنيٌاملشاركنيٌوقنواتٌالت صالٌاملس تخدمةٌوالتواصـلٌالفعـالٌمعٌاملوظفيـنٌ•

دارةٌالأداءٌوالأثرٌالاجامتعي• %20( املشاركةٌالعامةٌاحملمتةل)التنظمييٌعىلٌاملؤسسةٌ/ نظامٌا 

%10اس تدامةٌاملبادرةٌوقابليةٌتكرارهاٌ•

:وفيماُيليُشرحُتوضيحيُلكلُمنُهذهُالمعايير

لٌوادلراسةٌاذليٌمتٌملاذاٌاملبادرةٌمبتكرةٌوفريدةٌمنٌنوعها؟ٌماٌهوٌمس توىٌالتحلي: امتيازٌوتفردٌاملبادراتٌاملتخذة•
ىلٌالقيامٌبهٌحلرصٌاملبادرات؟ٌماٌهوٌعنرصٌالتفرد؟ٌهلٌيهٌالفكرة؟ٌأأمٌطريقةٌالتخطيطٌوالتنٌف يذٌواملشاركةٌوماٌا 

ذكل

ابيةٌيفٌماكنٌالعملٌوتقدميٌالزتامٌالقيادةٌومشاركهتاٌيفٌاملبادراتٌلتعزيزٌوترس يخٌبيئةٌالسعادةٌوال جي: الزتامٌالقيادة•
ا .ادلمعٌواملواردٌللمبادراتٌللميضٌقدم 

الأهدافٌالطويةلٌمعليةٌتطويرٌاملبادرةٌومدىٌا رشاكٌاملوظفنيٌيفٌمعليةٌالتطوير،ٌوماٌيه: التخطيطٌوالتنظمي•
ءمةٌوالقصريةٌاملدى،ٌوماٌيهٌعواملٌالنجاحٌاحلامسة،ٌوهلٌهناكٌمؤرشاتٌأأداءٌرئيس يةٌللمبادرة؟ٌٌومدىٌمال

دوىٌتلكفةٌاس تخدامٌابل ضافةٌا ىلٌحتليلٌتاكليفٌوج. املبادرةٌللرؤيةٌوالرساةلٌوالأهدافٌالاسرتاتيجيةٌللمؤسسة
املواردٌاملطلوبةٌواملتوفرةٌأأوٌكيفيةٌتطويرهاٌأأوٌاحلصولٌعلهيا

س بةٌاملوظفنيٌاملنخرطنيٌٌن: نس بةٌاملوظفنيٌاملشاركنيٌوٌقنواتٌالت صالٌاملس تخدمةٌوالتواصـلٌالفعـالٌمعٌاملوظفيـنٌ•

كيفيةٌ. عدٌالتنفيذمعليةٌتضمنيٌالاقرتاحاتٌوردودٌالفعلٌقبلٌبدءٌاملبادرةٌوقياسٌأأثرهاٌب. واملشاركنيٌابملبادرة

وكيفيةٌال فصاحٌعنٌنتاجئٌ.التواصلٌمعٌاملوظفنيٌلتشجيعهمٌوحتفزيمهٌعىلٌاملشاركةٌيفٌاملبادرةٌوالأدواتٌاملس تخدمة
.وجناحاتٌاملبادرة

دارةٌالأداءٌوالأثرٌالاجامتعي: • هذهٌ. تطبيقٌاملبادرةمؤرشاتٌالأداءٌالرئيس يةٌوتقيميٌال جنازاتٌوالنتاجئٌاخلاصةٌٌب: نظامٌا 
اجعةٌوتقيميٌجناحاتٌاملبادرةٌالتدابريٌتشملٌكيفيةٌمجعٌالبياانتٌواملعلوماتٌالرمقيةٌلرصدٌوقياسٌالنجاحٌمباٌيفٌذكلٌمٌر

.   والتحدايتٌوالأخطاءٌوال جراءاتٌالتصحيحية

ماكنيةٌواحضةٌللمبادرةٌ: اس تدامةٌاملبادرةٌوقابليةٌتكرارها• ماكٌنابل س مترارجيبٌأأنٌتكونٌهناكٌا  يةٌتطبيقهاٌبشلكٌوا 
.أأوسعٌوأأمشلٌيفٌاملؤسسة



الوصفالعالمة

1

.املبادرةٌأأقلٌمنٌاملتوسطة•

ضعفٌالتناسقٌبنيٌأأهدافٌوقميٌاملؤسسةٌواملبادرةٌووضوحٌالتناقضٌبيهنامغيابٌالرؤيةٌال داريةٌالواحضة،•

.والأدةلٌغريٌدقيقةاملعلوماتٌ•

.غريٌواحضالتنفيذٌالتخطيطٌضعيفٌأأوٌمعدومٌٌو•

.أ ليةٌالتحسنيٌغريٌواحضة،ٌالتطويرٌوالتحسنيٌفقطٌعندٌمواهجةٌبعضٌاملشالكتٌأأوٌالعقبات•

الزتامٌالقيادةٌغريٌواحضٌأأوٌمعدوم•

داءٌواحضة• .لٌتوجدٌمقاييسٌللأ

.مشاركةٌاملوظفنيٌوأ ليةٌالتواصلٌمعهمٌليستٌواحضة•

ماكنيةٌواحضةٌلتكرارٌالتجربة• .عدمٌوجودٌا 

2

.الفكرةٌمأألوفةٌولكنٌمعٌوجودٌعنرصٌممزيٌذاتٌقميةٌمضافةٌحولٌالتخطيطٌوالتنفيذٌواملشاركةٌأأوٌالتصال•

الأسلوبٌاملهنجيٌواحض•

.هناكٌأ ليةٌولكنٌغريٌرمسيةٌللتحسني•

تالءمٌالهنجٌمعٌالرؤيةٌالتنظمييةٌوالاسرتاتيجيةٌللمؤسسةٌبشلكٌبس يطٌ•

الالزتامٌمنٌالقيادةٌموجودٌلكنهٌبنس بةٌمتدنية•

مقاييسٌالأداءٌاملس تخدمةٌغريٌمالمئة•

ا رشاكٌاملوظفنيٌوالتواصلٌمعهمٌيفٌاحلدٌالأدىن•

.احامتلٌمنخفضٌلتكرارٌالتجربة•

3

عنرصينٌفريدينٌحولٌالتخطيطٌوالتنفيذٌواملشاركةٌأأوٌالتصالالفكرةٌاعتياديةٌولكنٌمع•

منٌالواحضٌاتباعٌهنجٌأأسايسٌفعالٌومهنجيٌومتجاوبٌمعٌاملتطلباتٌالأساس يةٌللمبادرة•

منٌالواحضٌأأنٌهناكٌهنجا ٌنظاميا ٌلتقيميٌوحتسنيٌالعملياتٌالرئيس ية•

هذاٌالهنجٌيفٌاملراحلٌالأوىلٌمنٌاملواءمةٌمعٌالرؤيةٌالتنظمييةٌواملهمةٌوالاسرتاتيجية•

مقاييسٌالأداءٌاملس تخدمةٌمالمئةٌولكهناٌحباجةٌلتعديالت•

الالزتامٌابلقيادةٌواحضٌولكنٌمبس توىٌمنخفضٌمنٌاملشاركة•

اخنراطٌاملوظفٌواحضٌولكنٌلٌيوجدٌمؤرشٌواحضٌعىلٌكيفيةٌاملشاركةٌوالتواصلٌ•

ماكنيةٌتكرارٌالتجربةٌولكنٌبعدٌالتحسني• ا 

4

حولٌالتخطيطٌوالتنفيذٌواملشاركةٌأأوٌالتصالعنارصٌفريدة3فكرةٌممزيةٌمع•

هنجٌفعالٌومهنجيٌواحضٌوبني•

نٌملٌيكنٌابلاكمل• يمتٌنرشٌالهنجٌوا 

نٌاكنٌغريٌقويٌللغاي• ةومنٌالواحضٌأأاتباعٌهنجٌمهنجيٌقامئٌعىلٌاحلقائقٌيفٌتقيميٌالعملياتٌالرئيس يةٌوحتسيهناٌأأمرٌجيلٌوا 

يوحضٌهذاٌالهنجٌوجودٌانسجامٌقويٌمعٌالرؤيةٌالتنظمييةٌواملهمةٌوالاسرتاتيجية•

الالزتامٌابلقيادةٌأأقوىٌولكنٌمبس توىٌمشاركةٌمنخفض•

مقاييسٌالأداءٌاملس تخدمةٌواقعيةٌولكنٌحباجةٌل ضافةٌمقاييسٌالنتاجئٌبشلكٌأأوحض•

مشاركةٌاملوظفٌواحضةٌولكنٌمعٌوجودٌأأدةلٌضعيفةٌعىلٌمس توايتٌاملشاركةٌولكنهٌعشوايئٌمعٌوجودٌبعضٌأأنظمةٌالتغذيةٌالراجعةٌ•

ماكنيةٌالتكرارٌمعٌبعضٌالتغيرياتٌوالتحسيناتٌالبس يطة• ا 

5

معفكرةٌفريدة• عنارصٌفريدةٌحولٌالتخطيطٌوالتنفيذ،ٌواملشاركةٌأأوٌالتواصلجداٌ 

معٌمتطلباتٌاملبادرةٌ• منٌالواحضٌأأنٌالهنجٌفعالٌومنتظمٌومتجاوبٌمتاماٌ 

.يمتٌنرشٌالهنجٌابلاكملٌدونٌوجودٌنقاطٌضعفٌأأوٌجفواتٌكبرية•

.ملنظمةٌمجيعٌأأحناءٌاالتقيميٌاملهنجيٌالقامئٌعىلٌاحلقائقٌوالتعملٌالتنظمييٌموجود،ٌوال صالحٌوالابتاكرٌمدعومانٌابلتحليلٌواملشاركةٌوواحضانٌيف•

.يتاكملٌهذاٌاملهنجٌمعٌالرؤيةٌوالرساةلٌوالاسرتاتيجيةٌالتنظمييةٌاحلاليةٌواملس تقبلية•

يفٌصياغةٌأأهدافٌوغاايتٌاملبادرةٌوحتقيقٌترابطهاٌمعٌالرؤيةٌوالرساةلٌوالاسرتاتيجيةٌا• حموراي ٌمؤثراٌ  .يةٌواملس تقبليةلتنظمييةٌاحلاٌلتلعبٌالقيادةٌدوراٌ 

.ينخرطٌاملوظفونٌبشلكٌاكملٌيفٌحتملٌاملس ئولياتٌواختاذٌالقرارات•

مقاييسٌالأداءٌوالنتاجئٌاملس تخدمةٌواقعية•

ماكنياتٌللمشاركةٌكأفضلٌممارسةٌمنظمة• ماكانتٌتكرارٌقويةٌمعٌا  .ا 



االستحقاقُوالتقديمُ

معليةا ن.ال لكرتوينجيلالتٌسمنوذجتعبئةعربمؤسساتمكتسجيليرىج"العملماكنيفالسعادة"جائزةيفللمشاركة

وادلليلالاشرتاكوذجمنفهيامبااجلائزةبياانتقاعدةا ىلالفوريالوصوللمكتتيحوسهةلمبارشةمعليةالتسجيل

.الأوقاتمنوقتأأييف-التسجيلمبجرد-ادلخولوميكنمكال رشادي،

المؤسساتُالصغيرةُوالمتوسطة

الشركات
القطاعُالعام

أنُتكونُالمؤسسةُقيدُالعملُلمدةُ
عامينُقبلُالموعدُالنهائيُالمحددُ

االلتزامُبقياسُاألداءُوالتقييمُوالتطورُللتقدمُبطلبُاالشتراك
المستمر

يجبُأنُتكونُجميعُالبرامجُالمقدمةُ
ةُقابلةُللتخطيطُوالتنفيذُولمدةُزمني

تتراوحُعامُعلىُاألقلُمنُتاريخُتقديمُ
.الطلب

أأو-التقدميورشوطلقواعدثالالامٌتيفالطلبمقدما خفاقبسببالتقدميعنالرتاجعأأوالطلبحسبحاةليفلالسرتدادقابلغريالتقدميرسومبأأنالعمليرىج

(العملماكنيفالسعادةجائزةعربأأوالطلبمقدمعربالطلبحسب

https://www.happinessaward.com/registration


عملية التقديم

التسجيلُوُودفعُ
رسومُالترشيح

استكمالُاستمارةُ
طلبُالترشيح

تحميلُالوثائقُ
الداعمةُللطلب

مراجعةُأوليةُُ
وتقييمُاستمارةُ
طلبُالترشيح

التقييمُوالزيارةُ
الميدانية

تقييمُالمتأهلينُ
للتصفياتُالنهائيةُمن
قبلُلجنةُالتحكيم

تحديدُالمتأهلينُللتصفياتُ
النهائية

اإلعالنُعنُالفائزينُفيُ
حفلُتوزيعُالجوائز

إصدارُالتقاريرُوالتوصياتُ
للمشتركين

: تنقسمُعمليةُالتقييمُإلى

يلٌواختيارٌمجموعةٌاملرحشنيٌالأولية،ٌاملرحةلٌالأوىل تلفئاانمفئةللکرةمختصقائمةدادبإعنلمقیمیالجنةحيثٌس تقومٌالتقيميٌالأو 

ىلٌهيئةٌاحملمكنيٌاملوقرة .ورفعهاٌا 

ىلٌمٌراملرحةلٌالثانية حةلٌاملرحشنيٌالأولينيٌمنٌقبلٌجلنةٌاختيارٌاملرحشنيٌالهنائيني،ٌحيثٌسيمتٌتقيميٌالطلباتٌاليتٌجنحتٌيفٌالوصولٌا 

فائزينٌمنٌقبلٌوبعدهٌسيمتٌاختيارٌال. طلبا ٌملرحةلٌاملرحشنيٌالهنائيني20التحكميٌاخلاصةٌابملرحشنيٌالأولينيٌاليتٌس تختارٌماٌلٌيزيدٌعنٌ

.جلنةٌالتحكميٌللمرحشنيٌالهنائيني



نجاحقصةسيحكيستقدمونهماأنتذكروا
اوأثرهخيوطهاترسمسعادة ُالسعادة،عنمؤثرة

شائقةقصةاجعلوهالذلكعملكمبيئةفي
لجنةإعجابلتنالالقراءةوسهلةوممتعة
:التحكيم

العامترتاوحنيةزٌموملدةللتخطيطقابةلاملقدمةالربامجمجيعتكونأأنجيب

للتقدمياحملددالهنايئاملوعدقبلالواحد

للمرشوعاتالرئيس يةاملراحلالأمرهذاويتضمن

قصريةوفقراتعباراتاس تخدام

الرئيس يةوالقوامئالنقاطاس تخدام

واحضةحاةلٌ ودراساتتوضيحيةأأمثةلاس تخدام

ضافة جرافيكيةورسوماتبيانيةوخمططاتصورا 

دراجا ىلحاجةهناكليس .ةحساسأأورسيةطبيعةذاتمعلوماتأأيا 

معلمكأأماكنيفالسعادةاس تدامةلضامنوبراجممكاملس تقبليةخططمكعرض



info@happinessaward.com212 4417 4 971+دبي،ُاإلماراتُالعربيةُالمتحدة

info@happinessaward.com


