االطار االسترشادي للرفاه الوظيفي في الحكومة االتحادية

-2017مايو18-

هذه الوثيقة لالستخدام الداخلي فقط .ال يسمح بإعادة طبع أي جزء منها أو نسخها بأي شكل أو وسيلة خارج الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة

المحتويات
• الميثاق الوطني للسعادة وااليجابية
• مفهوم الرفاه الوظيفي

• نموذج السعادة وااليجابية المؤسسية
• فوائد تطبيق برامج الرفاه الوظيفي على الموظفين
• عوامل نجاح برامج الرفاه الوظيفي
• النموذج المقترح للرفاه الوظيفي في الحكومة االتحادية
• ارشادات لتطوير مبادرات الرفاه الوظيفي
• المؤشرات التشغيلية والمبادرات المطروحة على المستوى االتحادي
• األدوار والمسؤوليات
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -
حفظه هللا " -أن السعادة واإليجابية أسلوب حياة
والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع اإلمارات
 ..وأضاف " أن منظومة العمل الحكومي تتطور
لتحقق الغايات التي يسعى لها كل إنسان وهي السعادة
له وألسرته
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الميثاق الوطني للسعادة وااليجابية

اعتمد مجلس الوزراء في دولة االمارات العربية المتحدة في
مارس  2016ميثاقاً وطنياً للسعادة وااليجابية ينص على:
•

التزام الحكومة من خالل سياستها العليا بتهيئة البيئة
المناسبة لسعادة الفرد واالسرة والمجتمع

•

التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل ايجابية وسعيدة
للموظفين في القطاع الحكومي وضرورة تبني وتجذير
القيم المؤسسية االيجابية في جميع المؤسسات الحكومية
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مفهوم الرفاه الوظيفي
يمكن تعريفه بأنه «مجموعة من البرامج والمبادرات والخدمات التي تهدف لتعزيز وتحسين الصحة النفسية
والجسدية والعقلية للموظفين ،لما تمثله من أهمية في تطوير سلوكهم وأدائهم الوظيفي وإنتاجيتهم ،وتحسين
دافعيتهم للعمل مما ينعكس إيجاباً على سعادتهم ووالئهم وانتمائهم المؤسسي» حيث يمكن تحقيق الرفاه
الوظيفي من خالل بيئة عمل سعيدة وايجابية.
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فوائد تطبيق برامج الرفاه الوظيفي
على سعادة الموظفين في بيئة العمل
•

برامج الرفاه الوظيفي التي تتبناها الجهة تؤثر بشكل عميق ومباشر في
تعزيز المشاعر االيجابية للموظفين وتنعكس على أدائهم وعالقاتهم
االنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل ،كما تؤثر على
صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي

•

تضمن برامج الرفاه الوظيفي تحسين مستويات األداء ورفع االنتاجية
من خالل تقليل نسب الغياب والتسرب الوظيفي ورفع قابلية الجهة
الجتذاب المواهب والخبرات والحفاظ على الموظفين وتعزيز والئهم
المؤسسي

تتأثر سعادة الموظفين إلى حد كبير بطبيعة العمل وجودة الوقت الذي يمضونه في مكان العمل حيث تدعم بيئة
العمل السعيدة وااليجابية وبرامج الرفاه الوظيفي أداء الموظفين وكفاءتهم وتعزز الثقافة االيجابية التي تتسم بها
بيئة العمل مما ينعكس ايجاباً على قدرة الجهات على الحفاظ على موظفيها وقدرتهم على االبتكار وتعزز
سعادتهم وتناغمهم في بيئة العمل

6

نموذج السعادة وااليجابية المؤسسية
يقوم نموذج السعادة وااليجابية المؤسسية على المستويات التالية:
المستوى األول الموظف السعيد وااليجابي المتناغمًفي بيئةً
العملًالمؤسسيًوذوًالسماتًالشخصيةًااليجابية
المستوي الثاني المؤسسة السعيدة وااليجابية القائمة علىً
معاييرًالثقافةًالمؤسسيةًوالسياساتًوالممارساتًالفضلىًفيً
الجهة
المستوى الثالث المتعامل /المجتمع السعيد وااليجابي وهوً
المحركًلكلًالسياساتًالوطنيةًوعلىًمختلفًالمستويات

المتعامل /المجتمعًالسعيدً
وااليجابي
المؤسسةًالسعيدةً
وااليجابيةً
الموظفًالسعيدً
وااليجابيً
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معايير الثقافة المؤسسية
وبيئة العمل السعيدة وااليجابية
تتميز المؤسسة السعيدة ببيئة عمل سعيدة وايجابية قائمة على مجموعة من معايير الثقافة المؤسسية وهي:
 oوضح الغاية والهدف األسمى
 oالتواصل
 oالتوازن

 oالتمكين الوظيفي
 oالتعلم المستمر
 oالمسؤولية المجتمعية
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كيف تؤثر برامج الرفاه الوظيفي على
سعادة الموظفين
سعادةًالعميل

مواطنونًسعداء

ثقافةًداعمة ومحفزة

موظفونًسعداء

مشاعر/عواطف ايجابية

مكانًعملًإيجابي

الرفاهًالوظيفي

• تخلق اإليجابية الجماعية ثقافة مؤسسية إيجابية ينتج عنها موظفون سعداء.
• يساعد ذلك في تقديم خدمة استثنائية للمتعاملين تؤدي حتما إلى خلق مواطنين سعداء و إيجابيين.
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نموذج بيرما للسعادة والرفاه الوظيفي
يعتمد على  5عناصر هي:
 oالشعور بالرضا والتقدير الذاتي وااليجابية والوعي بكيفية النظر لألمور بإيجابية
 oاالندماج واالرتباط فيما يسهم في تطوير الذات بتعلم مهارات جديدة
 oتعزيز العالقات االيجابية وتطوير العالقات االجتماعية
 oاستيعاب المعنى والهدف من الوجود في الحياة وتقبل الحقائق
o

التحقيق واالنجاز والسعي لتحقيق األهداف الشخصية

المصدر :نموذجًطريقًالسعادةًالوظيفيةًwalking into the light model
Positive Psychologyنموذجًبيرما
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عوامل نجاح الرفاه الوظيفي
• يعتمد نجاح برامج ومبادرات الرفاه الوظيفي على عدة عوامل ومنها:

دورًالجهة
منًخاللًفهمً
احتياجاتًالموظفين
واالستجابةًلهاً

تصميمًوقياسً
مدىًفاعليةًبرامجً
الرفاهًالوظيفيً
المقدمةًللموظفين

ال يشكل حجم مبادرة الرفاه أو تكلفتها أساساً للنجاح وعليه من المهم جدا أن يتم تصميم كل مبادرة للرفاه الوظيفي
بناء على فهم احتياجات الموظفين لضمان نجاحها.
حيث أظهرت نتائج األبحاث أن كل دوالر يستثمر في رفاهية الموظفين يوفر  6دوالرات كمدخرات في العناية
بالصحة( .دراسة مجلة هارفرد لألعمال )2014
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دور الجهة
يعتمد نجاح أي مبادرة رفاه على دور الجهة حيث يتوجب على الجهات:
•

تفهم وتحليل احتياجات موظفيهم والقيام بدراسة واستطالع آرائهم بشكل دوري
وديناميكي

• ضمان دعم واشراك القيادة العليا للجهة في مختلف مبادرات الرفاه
• قياس فعالية البرامج المصممة والمقدمة والتقييم المستمر للمبادرات
• التأكد من دمج الموظفين في المبادرات المختلفة الخاصة بالرفاه الوظيفي
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االستجابة الحتياجات الموظفين
•

مراعاة االستجابة الحتياجات األجيال عامل أساسي لنجاح مبادرات
برامج ومبادرات الرفاه الوظيفي

•

مقولةً"حل واحد يناسب الجميع" الًيمكنًتطبيقهاًفيً

توزيع الموظفين

برنامجًالرفاهًالوظيفيًحيثًأن:
جيل ما قبل الطفرة النفطية

16%

%22

• لكلًجيلًمنظوره المختلف من
جيل الطفرة النفطية

• القيم/المعتقدات (مفاهيمًالحياة)
• التوقعات (المرونة/النظام)

جيل األلفية

62%

• المحفزات ( فوائدًقصيرةًالمدى/فوائدًعلىًالمدىًالبعيد)
• المهارات و الكفاءات(اجتماعية /اكاديمية /خبرات)
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• ان نجاح أي مبادرة للرفاه الوظيفي يرتبط بفهم متطلبات وخصائص القوى العاملة ( )Generationو
تلبيتها الحتياجات الموظفين الفعلية.
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النموذج المقترح لالطار االسترشادي
للرفاه الوظيفي في الحكومة االتحادية

•

الرعاية الصحية للموظفين(اللياقة
البدنية ،اتباع اسلوب الحياة الصحية)

•

الصحة الذهنية والنفسية

الصحةً

المجتمعً
والعالقاتً
االجتماعية

• التوازن بين الحياة والعمل
• العالقات مع زمالء العمل

أماكنًالعملًوالبيئةً
المحيطة
• البيئة المكتبية

• سهولة الوصول لمواقع العمل

• الصحة والسالمة المهنية

• األمن واالستقرار ومالءمة السكن

• التقدير والتحفيز (المادي والمعنوي)

• التدريب والتطوير
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الصحة
وتشمل
• الرعاية الصحية للموظفين(اللياقةًالبدنيةً،اتباع اسلوبً

الصحة

المجتمعً
والعالقاتً
االجتماعية

الحياةًالصحية)
• الصحة الذهنية والنفسية

أماكنًالعملًوالبيئةً
المحيطة

أمثلة توضيحية عن مبادرات الرفاه التي يمكن أن تقوم بها الجهات






اجراءًفحوصاتًطبيةًدورية
الحصولًعلىًاالستشاراتًالنفسيةًوبرامجًالدعمًذاتًالصلةً
تعلمًتقنيات تعزيزًااليجابيةً(مثال :التأملً،االسترخاء...الخ)
االلتزامًبأنظمةًغذائية صحيةًوزيادةًالنشاطات الرياضية
تعلمًتقنياتًالتنفس الصحيحً
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أماكن العمل والبيئة المحيطة
وتشمل:
• البيئة المكتبية

الصحةً

المجتمعً
والعالقاتً
االجتماعية

• اتباع قواعد الصحة والسالمة المهنية
• العالقات مع زمالء العمل

• التقدير والتحفيز (المادي والمعنوي)

أماكن العمل
والبيئة
المحيطة

• التدريب والتطوير

نماذج توضيحية لمبادرات الرفاه الوظيفي التي يمكن أن تقوم بها الجهات:








ساعاتًالعملًالمرنة
برامجًاالرشادًوالتوجيهًالمهني للموظفين
تطويرًقدراتًالموظفينًوتعزيزًكفاءاتهمًمنًخاللًبرامجًالتطويرً
والتدريبً
تعزيزًالعالقاتًوبناءًفرقًالعملًبشكلًأكثرًايجابيةًفي الجهات
تفعيلًالتحفيزًالماديًوالمعنويًللموظفين
تصميمًبيئةًالعملًالمكتبيةًوفقًمبادئًالصحةًوالسالمةً
تقديمًاالستشاراتًالنفسيةًواألسريةًللموظفينًوأسرهمً(مثال:
االستشاراتًالماليةً،النفسيةً،االجتماعية....الخ(
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المجتمع والعالقات االجتماعية
وتعنى بالتوازن والتكامل بين الحياة االجتماعية والعملية.
الصحةً

أمثلة توضيحية عن مبادرات الرفاه في الجهات







تعزيزًمبادراتًالتوازنًوالتكاملًبينًالحياةًالشخصيةًوالعملً
(مثال :انشاءًالحضاناتًفيًمواقعًالعمل)
تعزيزًالتطوع /العملًالخيري
تكريسًمفهومًالمسؤوليةًالمجتمعيةً(بالعملًمعًالمستشفيات/
مخيماتً العمال /الخ)....
تشجيعًاألنشطةًالخارجيةًلفرقًالعمل (أمثلة :ممارسةًالهوايات
المشتركةً،االفطارًالشهريً،التجمعاتًالدورية...الخ)
اطالقًبرامجًلالمتيازاتً(مثال :بطاقاتًالخصوماتً....الخ)

المجتمع
والعالقات
االجتماعية

أماكنًالعملً
والبيئةًالمحيطة
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إرشادات لتطوير مبادرات الرفاه الوظيفي
• مبادرات الرفاه المذكوره سابقا هي لغايات
توضيحية فقط
• يمكن تطوير المزيد من البرامج لكل نطاق
لتحقيق رفاه الموظفين.

1.
البحث

5.

2.

إعادة
طرح

التصميم

• يجب اتباع منهجية منظمة لتطوير أي برنامج
للرفاه الوظيفي
• تعتمد استدامة أي مبادرة على متابعة
مؤشرات األداء الخاصة بكل مبادرة واتخاذ
الخطوات التصحيحية الالزمة للتحسين

3.

4.

التنفيذ

المتابعة
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تطبيق مبادرات الرفاه الوظيفي
ستنعكس نتائج تطبيق مبادرات الرفاه الوظيفي ايجابا على مؤشرات عدة ويمكن قياسها من خالل:
 نسبة التحسن في رفاه وسعادة الموظفين في الجهات بناء على دراسة «أسعد بيئة عمل» التي يقوم بها مكتب
رئاسة مجلس الوزراء الموقر

 نسبة التحسن في سعادة المتعاملين
 نسبة التحسن في معدالت الغياب ،والمشاركة الفاعلة أثناء الحضور « ...»Presenteesimالخ
من المهم أن يخاطب كل برنامج مصمم لرفاه الموظفين المؤشرات المذكورة أعاله ويتعامل مع توقعات األجيال
المتعددة في قوة العمل على أن تطور مقاييس أكثر خصوصية اعتمادا على طبيعة النشاطات ومجال التركيز
المستهدف من قبل مبادرة الرفاه المعينة
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المؤشرات التشغيلية
يتم قياس مدى كفاءة البرامج والمبادرات الخاصة ببيئة العمل على المستويات الثالثة:
الموظف

• نسبةًالتناغمًالوظيفي
• نسبةًالوالءًالوظيفي
• نسبةًوضوحًاألهدافً
المؤسسيةًللموظفين
• نسبةًالشعورًباألمانًالوظيفي
• نسبةًاالنخفاضًفيًاالجازاتً
المرضيةًللموظفين
• نسبةًالرضاًعنًالتواصلً
الداخليًفيًالجهةً
• نسبةًرضاًالموظفينًعنً
فرصًالتعلمًوالتدريب

•
•
•
•
•
•

الجهة /المؤسسة

المجتمع

نسبةًالتناغمًالوظيفي
نسبةًالوالءًالوظيفي
نسبةًاالنخفاضًفيًالتظلماتً
المقدمةًمنًقبلًالموظفين
نسبةًاالنخفاضًفيًاالجازات
المرضيةًللموظفين
نسبةًالرضاًعنًالتواصلً
الداخليًفيًالجهةً
نسبةًاالقتراحاتًالمطبقةًالى
االقتراحاتًالمقدمة

• نسبةًالموظفينًالمساهمينًفيً
األنشطةًالمجتمعيةًمنًاجماليً
الموظفينًفيًالجهة

• نسبة تحقق الرفاه الوظيفي في بيئة
العمل
• نسبة الرضا الموظفين عن فرص
التعلم والتدريب
• نسبة االنخفاض في الدوران
الوظيفي
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دورية قياس المؤشرات
المؤشر

دورية القياس

نسبةًالتناغمًالوظيفي

سنويةً

نسبةًالوالءًالوظيفي

سنويةً

نسبةًوضوحًاألهدافًالمؤسسيةًللموظفينً

سنوية

نسبةًالشعورًباألمانًالوظيفي

سنوية

نسبةًاالنخفاضًفيًاالجازاتًالمرضيةًللموظفين

نصفًسنويةً

نسبةًالرضاًعنًالتواصلًالداخليًفيًالجهةً

سنوية

معدلًالنموًفيًاقتراحاتً /ابتكاراتًالموظفين

ربعًسنوية

نسبةًرضاًالموظفينًعن فرصًالتعلمًوالتدريب

سنوية

نسبةًاالنخفاضًفيًالتظلماتًالمقدمةًمنًقبلًالموظفين

نصفًسنويةً

نسبةًاالقتراحاتًالمطبقةًالىًاالقتراحاتًالمقدمة

سنوية

نسبةًتحققًالرفاهًالوظيفيًفيًبيئةًالعمل

سنوية

نسبةًاالنخفاضًفيًالدورانًالوظيفي
نسبةًالموظفينًالمساهمينًفيًاألنشطة المجتمعية منً
اجماليًموظفيًالجهة

نصفًسنوية
سنوية
21

المبادرات المرتبطة بمحاور السعادة
وااليجابية المؤسسية
محاور السعادة واإليجابية
المؤسسية

الموظف

المؤسسة

المجتمع

مبادرات الحكومة االتحادية
برنامج امتيازات
الدوام المرن
نظام التدريب والتطوير
نظام االقتراحات
نظام المكافآت والحوافز
تفعيل الدليل االسترشادي للصحة والسالمة المهنية في بيئة
العمل
جائزة اإلمارات للموارد البشرية
استبيانات السعادة والتناغم والوالء الوظيفي
نظام إدارة األداء
قدرات
ما قصرت
منظومة االبتكار المؤسسي
جائزة اإلمارات للموارد البشرية
معارف
مسار
الحضانات في مواقع العمل
مبادرات المسؤولية المجتمعية
مراكز خدمة  7نجوم
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األدوار والمسؤوليات
الدور

مجلس السعادة
(ضمن كل جهة)

الرئيس التنفيذي
للسعادة
وااليجابية

المسؤولية
•

اإلشراف على تطبيق متطلبات االطار االسترشادي للرفاه الوظيفي على الموظفين
وضمان اتباع اإلطار الموحد لنطاق واسع من مبادرات الرفاه بالتوازي مع
البرنامج الوطني للسعادة و االيجابية
اعتماد برامج/نشاطات الرفاه الوظيفي واالشراف على المراجعة الدورية لها بغرض
التحسين

•

التنسيق مع مكتب معالي وزيرة الدولة للسعادة لتنفيذ مبادرات البرنامج الوطني
للسعادة واإليجابية في الجهة الحكومية ونتائج محور السعادة ضمن دراسة أسعد
بيئة عمل
إدارة و تطوير مبادرات ومشاريع الرفاه الجديدة مع المعنيين (الموارد البشرية/
المالية /االتصال الحكومي/االستراتيجية..../الخ لتعزيز السعادة واإليجابية لدى
الموظفين والمتعاملين
متابعة فعالية برنامج الرفاه باستخدام المؤشرات و باالعتماد على نتائج دراسة أسعد
بيئة عمل

•

•

•
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تابع:األدوار والمسؤوليات
الدور

المسؤولية

الرؤساء المباشرون

•
•

تفعيل وممارسة مبادرات الرفاه الوظيفي
قيادة التغيير اإليجابي في التعامالت اليومية مع الموظفين

•

دعم الرئيس التنفيذي للسعادة وتحديد المجاالت الممكنة للتركيز عليها أثناء تصميم
مبادرات الرفاه الوظيفي.
التأكد بأن جميع الموظفين وفي كافة المستويات لديها موارد وبرامج مناسبة للتواصل
وقيادة التغيير الثقافي في بيئة العمل
دعم القيادة في مراجعة اإلدارة لبرنامج الرفاه الوظيفي

•

المشاركة االيجابية في النشاطات المتعلقة بالرفاه ودعم السلوكيات االيجابية في بيئة
العمل
اقتراح األفكار و المبادرات الجديدة لدعم الرفاه الوظيفي و خلق بيئة عمل سعيدة

ادارة الموارد البشرية

•
•

الموظفون /األفراد

•
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تابع:األدوار والمسؤوليات
الدور

المسؤولية

الهيئة االتحادية
للموارد البشرية
الحكومية

•
•

•

تصميم إطار استرشادي للرفاه الوظيفي للحكومة االتحادية
تقديم النصح والدعم للوزارات والجهات االتحادية حول مبادرات الرفاه
الوظيفي في مكان العمل (عند اللزوم) و ذلك دعما لجهد الحكومة االتحادية
في خلق بيئة عمل سعيدة و ايجابية و منتجة.
تبني معايير الرفاه الوظيفي كجزء من جائزة االمارات للموارد البشرية
(ممارسة أسعد بيئة عمل).
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شكرا ً
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إرشادات لتطوير مبادرات الرفاه
الوظيفي
•

تعريف نطاق/مجاالت الرفاه الممكنة التي يجب التركيز عليها

1.

•

اإلطالع على أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية

البحث

•

تحليل البيانات اإلحصائية ،االستبيانات والتغذية الراجعة

•

تقييم الوضع الحالي ،ودراسة الغاية من المبادرات.

•

تحديد هدف مبادرات الرفاه وعوامل نجاحها

•

تطوير خارطة طريق مفصلة للتنفيذ

•

التعاون مع شركاء مناسبين ووضع إطار زمني للتنفيذ

•

وضع خطة للتوعية بالمبادرات

•

تحديد الميزانية الالزمة لتنفيذ المبادرات

2.
التصميم
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إرشادات لتطوير مبادرات الرفاه
الوظيفي
3.
التنفيذ

4.
المتابعة

•

دعم المسؤول عن مشروع قيادة التغيير

•

نشر مزايا برنامج الرفاه وتوعية المستفيدين

•

التأكد من التطبيق األمثل وفق مؤشرات األداء المستهدفة

•

التواصل واشراك جميع المعنيين

•

متابعة مشاركة الموظف

•

مراقبة جودة التفاعل مع مزودي الخدمة

•

رفع تقرير عن التحديات

•

اعداد تقرير حول المؤشرات التشغيلية للمبادرات

•

فهم نتائج و مؤشرات دراسة أسعد بيئة عمل الذي يشرف عليه مكتب
رئاسة مجلس الوزراء الموقر وتقييم الحاجة لتعديل مبادرات الرفاه .

5.
إعادة طرح
وترتيب

•

إعادة تقييم العائد على االستثمار ألهداف مبادرات الرفاه

•

الموافقة على تعديل البرنامج الحالي أو البدء ببرنامج جديد
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شكرا
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