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 الملخص

الحكومي بإمارة رأس الخيمة على تميزه الوظيفي وحصوله جائزة التميز ممارسات الموظف تهدف الدراسة إيجاد أثر  

ولتحقي   أد داف الدراس ة اس تخدمب الباحث ة ادرة واالبتك ار، ال تعلا المس تمر.  المب األداء واإلنجاز،    في إطار:  فئة فائقي التميز

( عب ارة، مص دردا: 45و) ( مح اور4)  الت ي تكون ب م ن  ك دداة للدراس ة  االس تبانة  وطورتالمنهج الكمي والوصفي التحليلي،  

أنم وج  القي ادة ، وEFQM مع ايير المؤسس ة األوروبي ة للج ودة الش املةمعايير التميز الحكومي في دولة اإلمارات والمتوافق ة 

للم وظفين  ومدى مالئمة معايير التنافسس الخيمة أفي ر الحكوميالتميز   جائزةالحكومية لدولة اإلمارات، ومعايير قياس أدوار  

ج ائزة التمي ز يتكون مجتمع الدراس ة م ن الم وظفين المتمي زين الحاص لين عل ى حاصلين على جائزة فائقي التميز. المتميزين ال

( موظف ا  147وق د بل ع ع دددا )م، 2020إل ى  2017خالل األع وام م ن التميز،  يالحكومي في راس الخيمة فئة األوسمة وفائق

وت ا معالج ة البيان ات م ن خ الل برن امج . م ن مجتم ع الدراس ة (%56نس بة )( موظفا  تمثل 83متميزاَ، وبلغب عينة الدراسة )

تع ز  حص وله عل ى ج ائزة مرتفع ا  لممارس ات الموظ ف المتمي ز نتائج الدراسة تدثيرا     أظهرت(.  SPSSالحزمة اإلحصائية )

موافق ة  درج ة ك إلى أن العينة لديهاالتميز فئة فائ  التميز. بينما أظهرت نتائج أبعاد القيادة الحكومية مستوى متوسط، ويشير جل

فق د أظه رت  التميز الحك وميلمدى تدثير أبعاد المتغيرات المعدلة على التميز الوظيفي. أما نتائج مقياس جائزة   بالنسبة  متوسطة

نحو تف وقها الموظفين إلى الثقة بالذات من خالل السعي  ةالباحث بوبناء على نتائج الدراسة أوصمستوى مرتفع ألدوار الجائزة. 

الذاتي والتحسين المستمر في تقديا الخدمات الحكومية. وأوصب القيادات بوضع الم وظفين ض من األولوي ات وط را مب ادرات 

التحفيز والتقدير لمختلف المستويات الوظيفية، ودعا المتميزين بمشاركتها في المنافسات المحلية والعالمية. كما أوص ب ج ائزة 

د البش رية ومش اركتها ف ي ب رامج التمي ز وتط وير القي ادات الحكومي ة ارخط ط تحس ين وتط وير الم و  التميز الحكومي بمتابعة

 وتحديث ومراجعة معايير التنافس في الجائزة.

، دول ة اإلم ارات التميز، التميز الوظيفي، جائزة التمي ز الحك ومي، إم ارة رأس الخيم ةممارسات الموظف،  الكلمات المفتاحية:  

 المتحدةالعربية 

Abstract. The study aims at finding the impact of employees’ practices on their job excellence 

and obtaining the Government Excellence Award in the Emirate of Ras Al Khaimah, a category 

of super-distinction in the framework of: performance and achievement, initiative and 

innovation, continuous learning. To achieve the objectives of the study, the researcher used the 

quantitative and descriptive analytical approach, and developed the questionnaire as a tool for the 

study that consisted of (4) axes and (45) statements, sourced from: criteria of government 

excellence in the UAE that are in line with the criteria of the European Foundation for Total 

Quality (EFQM), the model of government leadership in the UAE, and standards Measuring the 

roles of the Government Excellence Award in Ras Al Khaimah and the appropriateness of the 

competition criteria for the distinguished employees who received the Super Excellence Award. 

The study population consists of the distinguished employees who received the Government 

Excellence Award in Ras Al Khaimah, the category of the most distinguished, during the years 

from 2017 to 2020 AD, and their number reached (147) distinguished employees, and the study 

sample reached (83) employees, representing (56%) of the community under study. The data was 

processed through the statistical package program (SPSS). The results of the study showed a 

high impact of the practices of the distinguished employees, which was attributed to them 

obtaining the Excellence Award, in the category of Super Excellence. While the results of the 

government leadership dimensions showed an average level, this indicates that the sample has an 

average degree of approval regarding the extent of the impact of the dimensions of the modified 

variables on job excellence. As for the results of the Government Excellence Award scale, the 

results showed a high level of award roles. Based on the results of the study, the researcher 

recommended employees to boost their self-confidence by seeking their own excellence and 

continuous improvement in providing government services. The leaders recommended placing 

employees among the priorities and offering motivation and appreciation initiatives for various 
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job levels and supporting distinguished employees by their participation in local and 

international competitions. The Government Excellence Award also recommended following up 

on plans to improve and develop human resources and their participation in excellence programs, 

developing government leaders, updating and reviewing the criteria for competition in the award. 

 

Keywords: Employee practices, Excellence, Job Excellence, Government Excellence Award, 

Ras Al Khaimah, United Arab Emirates 

المقدمة -1  

كعل ا إن مفهوم إدارة الموارد البشرية ليس وليد العص ر الح ديث، إال أن ه ب رز االدتم ام ب المفهوم ف ي الوق ب ال رادن 

تمي ز تف و  ونتيجة توجه العالا نحو أفض ل اس تثمار  ل رأس الم ال البش ر  باعتب اره الق وة الداعم ة ل  وممارسات إدارية ناجحة

دا البشرية وتوجيه طاقاته ا نح و األداء الم تقن واالبتك ار دالمؤسسة ونجاحها، وبذلك عكفب المؤسسات على تنمية قدرات موار

)مجلة صدى  لعوامل المؤثرة على امتالك المؤسسة للميّزة التنافسية ، حيث يمثل الفرد ومستوى الكفاءة البشرية من أدا االخال 

الب احثين وخب راء  العدي د م ن وآراءالعديد من الدراسات وأظه رت نت ائج  وقد أشارت. (2017؛ أكرم،  2018الموارد البشرية،  

كفاءة وفاعلية الموارد البشرية تمثل عنص را  حاس ما  ف ي نج اا المؤسس ة م ن فش لها، م ا أدى إل ى ظه ور مف اديا االقتصاد أن  

مفه وم الم وارد أخ ذ ف ي ض وء جل ك    .(2018؛ ك افي،  2001)الس لمي،  ف ي العمل  والف ائقيناالستقطاب واالحتفاظ بالمودوبين  

ووجهب النظري ات اإلداري ة إل ى ث ورة فكري ة   م الباحثين وخبراء االقتصاد في العلوم اإلدارية في الفكر الحديثالبشرية بادتما

جديدة وفلسفة إداري ة تن اد  ب التغيير الش امل ف ي مفه وم اإلدارة باعتبارد ا عالق ات تفاعلي ة مترابط ة ومتداخل ة ب ين الع املين 

(، 1915-1856) فري دريك ت ايلوروالمؤسسة تعتم د ف ي نجاحه ا عل ى العنص ر البش ر ، م ن أمثاله ا نظري ة اإلدارة العلمي ة ل

( والنظري  ة 1880-1949لنفس  ي ج  ور  إلت ون م  ايو )ونظري ة العالق  ات اإلنس  انية للبروفيس ور والطبي  ب وع  الا االجتم اع وا

حي ث ربط ب النظري ات بكف اءة األداء ورف ع اإلنتاجي ة (. 1874-1949السلوكية لعالا النفس األمريك ي إدوارد ل ي ثورن دايك )

دى إلى ظهور أسلوب إدار  جديد في التعامل التحفيز  مع العاملين في المؤسسات أابل المغريات والمحفزات مما  مق  المؤسسية

. حفزت دذه األفكار الباحثين والخبراء وعلماء االقتصاد للمزيد من الدراسات حول االدتمام (1995؛ كنعان، 2019)السكارنه،  

 ويعتب رالوظيفي والمؤسسي، وجلك من خ الل التحفي ز والتش جيع وال دعا.  التفو اء الموارد البشرية ورفع اإلنتاجية وتحقي  بدد

من أبرز أنصار دذا الفكر الح ديث، عن دما أدرك ديمن ع أن الم وظفين د ا وح ددا ال ذين  (1993-1900) ويليام إدواردز ديمنع

 . (2018سلمان، )أن يتصدروا محور ادتمام قيادات المؤسسية  وأنه من األدمية، انتاجية المؤسسةيتحكمون في عملية 

الدراسة  مشكلة .11  

أولب حكومة رأس الخيمة في دولة دولة اإلمارات العربية المتحدة ادتماما  بالغا  لموارده البشرية وعملب عل ى تعزي ز 

قدرات الموظفين المتفوقين، واالدتمام بتطوير الكوادر وتنميتها وتحفيزدا لتحقي  التفو  الوظيفي في الدوائر المحلي ة ف ي رأس 

ومي، وجاءت دذه الدراسة لتسلط الضوء على أثر ممارسات الموظ ف م ن فئ ة ف ائ  التمي ز؛ الخيمة بإطال  جائزة التميز الحك

لتس ليط الض وء حيث لا ترد األبح ا  والدراس ات الكافي ة تعز  تميزه وحصوله جائزة التميز الحكومي في إمارة راس الخيمة. 

العلمي ة لقيم ة ألدمي ة واتكم ن االتمي ز الحك ومي. و على فئة فائ  التميز وممارساتها الوظيفية التي أدلتها للحصول على جائزة

التي تطب   -  Google scholarومحرك الباحث العلمي   بحد علا الباحث -الدراسة األولى من نوعها  كونها والعملية للدراسة

تنفرد الدراس ة ة، والحاصلين على جائزة التفو  الوظيفي في جائزة التميز الحكومي برأس الخيم  على عينة الموظفين المتميزين

مع ايير الموظ ف المتمي ز ف ي  على المتغير التابع وإيجار األثر والترابط بينها من خالل  والمعِدلةعند تطبي  متغيراتها المستقلة  

: األداء واإلنج از، المب ادرة EFQM  ف ي المؤسس ة األوروبي ة للج ودة الش املة  والمتوافقة مع معايير التمي ز ال وظيفي  -الجائزة

 وأدوارأنموج  اإلمارات للقيادة الحكومية: النظرة المستقبلية، والروا القيادية، واإلنجاز والت دثير،   ، وكار، التعلا المستمرواالبت

 يمكن تحديد أسئلة الدراسة في: .جائزة التميز في رأس الخيمة

 الخيمة فئة فائ  التميزأثر ممارسات الموظف تعز  تميزه وحصوله على جائزة التميز الحكومي في إمارة رأس  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1900
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
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أثر ممارسات وأدوار القيادة على العالق ة ب ين ممارس ات الموظ ف وحص وله عل ى فئ ة ف ائ  التمي ز ف ي ج ائزة التمي ز   -

 الحكومي

أثر جائزة التميز الحكومي في رأس الخيمة على العالق ة ب ين ممارس ات الموظ ف وحص وله عل ى فئ ة ف ائ  التمي ز ف ي   -

 الجائزة

 :إلى الدراسة دذه تهدف :الدراسة أهداف  1.2

تعز  تميزه الوظيفي وحصوله جائزة التمي ز الحك ومي ف ي إم ارة رأس الخيم ة فئ ة ف ائ  أثر ممارسات الموظف    إيجاد  -

  التميز

ف ائقي أثر ممارسات وأدوار القيادة تعز  حصول الم وظفين ج ائزة التمي ز الحك ومي ف ي إم ارة رأس الخيم ة فئ ة   إيجاد  -

 التميز

 تحديد أثر جائزة التميز الحكومي في حصول موظفو إمارة رأس الخيمة على جائزة التميز فئة فائقي التميز -

 

 الحدود الزمانية والمكانية 1.3

تطب  دذه الدراسة على الموظفين المتميزين الحاص لين عل ى ج ائزة التف و  ال وظيفي ف ي ج ائزة التمي ز الحك ومي ب رأس 

 م2020إلى  2017الخيمة خال األعوام من 

 

النظري والدراسات السابقة إلطارا -.2  

اإلطار النظري  2.1  

لتميز الوظيفي:ا 2.1.1  
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يشير التميز إلى أسلوب عمل في الحياة يقترن باإلداء المتقن. ودو نمط فكر  وفلسفة إدارية تعتمد عل ى تحقي   نت ائج 

أنه ا فئ ة األف راد المؤدل ون بدرج ة  1972متفوقة تجمع عناصر ومقومات بناء المؤسسة. عرفها مكتب التربية األمريك ي ع ام 

المتميز بدنه صاحب األداء العالي مقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتمي إليها  عالية من األداء، وفي تعريف آخر عرف الفرد

 .(2018)داجرة، في قدرة أو أكثر 

التميز في اللغة من الجذر الثالثي ميّز، أ  القدرة على التمييز بين الخط د والص واب وب ين الح   والباط ل. وورد ف ي 

المعجا الصحاا ماز الشيء: أ  عزله وفرزه، وامتاز وتميز: أ  تفّرد القوم إجا تميز بعضها من بع ،، وف الن يك اد أن يتمي ز 

عجا الوسيط فقد ورد التميز بالتفض يل والرفع ة، وقي ل: امت از الش يء: أ  ب دأه وفض له من الغيظ: أ  يكاد أن يتقطع. أما في الم

ْزُت بعض ه م ن بع ، فدَن ا أَِمي ُزه  على من مثله. وفي لسان العرب وردت عن ابن منظور الَمْيُز: التمييز بين األَشياء. ويقال: م ِ

، وقد أماز بعَضه من بع،، وِمْزُت الشيَء أَِميُزه َميْ  : عزلته وفََرْزتُه. وفي االصطالا يشير التميز إل ى االتق ان والتف و  َمْياز  از 

واإلبداع، ويمث ل مرحل ة متقدم ة م ن األداء المهن ي المج ّود الم تقن وف   مع ايير اإلدارة الحديث ة، ب التركيز عل ى نت ائج األداء 

بق اء ف ي المقدم ة، ويع د امت دادا  لمراح ل الج ودة المؤسسي. ويشير الباحثون إلى أن التّميز يمتد إلى مفهوم االستمرار من أجل ال

واشمله في التطبي  واألثر المترتب على األداء. ويعرفه الباحثون على أنها القدرة على تفها متطلبات المتع املين وتق ديا أفض ل 

أما التميز الوظيفي فهو نم ط الموظ ف ف ي أدائ ه للواجب ات   .(2014؛ البحيصي،  2018؛ سلمان،  2018)داجرة،  الخدمات لها  

المهنية والمهمات؛ بإتقان وبدعلى معايير الجودة في األداء، ويرتبط التميز الوظيفي بقدرات وسمات الموظف ومهاراته ف ي إداء 

ص ر الح  ديث مح  ور ادتم  ام العم ل بدفض  ل طريق  ة وبدق ل تكلف  ة وجه  د. وي رى الب  احثون أن الموظ  ف المتمي ز أص  ب  ف  ي الع

. وأن س لوك (2018؛ ك افي، 2007)زائي ر ، المؤسسات وإدارات الموارد البشرية حيث يمثل العنصر األول لنجاا المؤسسة  

ات ودوافعه ا ت ؤثر عل ى الم وظفين الموظف المتميز يرتبط ارتباطا  وثيقا  بسلوك قيادات المؤسسة، إيجاباَ وسلبا ، وأن ق يا القي اد

 (Graves, Sarkis, 2018) بدرجة أكبر من سلوك التحفيز المباشر.

مارسات الموظف المتميز م 2.1.2  

تشير الدراسات إل ى أن مح ور ممارس ات الموظ ف يمث ل مجموع ة العملي ات والمه ام اإلداري ة الت ي تق وم به ا إدارة 

الموارد البشرية في المؤسسات بقصد جذب وتط وير الم وظفين لض مان تحقي   التمي ز والفعالي ة ف ي األداء المؤسس ي. ويمك ن 

قطاب والجذب، التدريب والتدديل، التقدير والتحفي ز. وي رى الب احثون تلخيصها في أربع عمليات رئيسة: تخطيط الموارد، االست

أن دذه العمليات تمثل نقطة إطال  طاقات الموارد الشرية وقدراتها ومهارات في أ  مؤسسة نحو األداء المتميز لتحقي  أد داف 

أصب  دناك تركيزا  على ممارس ات الموظ ف المتمي ز، نظ را  للنم و  في العصر الحديث  .(2018)الشروقي،  المؤسسة ورؤادا.  

االقتصاد  المتسارع والتطور التكنولوجي الهائل، حيث يشهد العالا تحوال  جذريا  في تركيب المجتمع ات المهني ة وم دى أدمي ة 

ت الرسمية في  تصميا معايير  العنصر البشر  المؤدل لمواجهة تحديات العصر الحديث، وفقا  لذلك أخذت الحكومات والمؤسسا

وعناصر تقييا الموظف المتميز وقياس مدى تفو  الممارسات المهنية لديه، أشهردا معايير التميز الوظيفي للمؤسسة األوروبية 

، للجودة الشاملة، والتي طورتها العديد من الجهات الرسمية على المستوى العالمي بما يتواف  مع ظروفها المؤسسية والمجتمعية

من أمثالها: برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبرنامج الشيخ صقر للتمي ز الحك ومي ف ي 

ف و  ال وظيفي، ؛ جدول معايير وعناص ر تقي يا فئ ات الت2020)برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي،  رأس الخيمة. وتتمثل في  

 :(2019؛ برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ، 2018

األداء واإلنجاز: ويركز على أداء الموظف وإنجازاته الوظيفي ة والمهني ة، ويتض من جل ك حج ا ونوعي ة األداء   –المعيار األول  

وطبيعة اإلنجازات والقدرة على تحقي  أدداف المؤسسة بما يزيد عن المتوقع ويتفو  على متطلبات العمل االعتياد  للموظ ف، 

 ا  وجهدا  وعمال  دؤوبا. وكذلك إنجاز مهام صعبة تتطلب وقت

المبادرة واإلبداع: ويركز على قدرة الموظف على تقديا أفكار أو اقتراحات أو دراسات أو مبادرات أو أس اليب   –المعيار الثاني  

عمل متميزة ومبدعة تسادا في تطوير األداء أو تحسين اإلنتاجية أو االرتق اء بمس توى الخ دمات المقدم ة للمتع املين أو تبس يط 

اإلجراءات، ويعنى دذا المعيار بدرجة اإلبداع والمبادرة ومستوى التمي ز والتف رد فيم ا قدم ه الموظ ف م ن أفك ار أو اقتراح ات 

 وإنجازات. 
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التعاون وااللتزام الوظيفي: ويركز على درجة تعاون الموظف مع المتعاملين من خار  المؤسسة وم ن داخله ا  –المعيار الثالث 

تعامل معه ا، كم ا يرك ز عل ى درج ة االلت زام ال وظيفي والس لوكي للموظ ف م ن خ الل التزام ه باألنظم ة ومدى إيجابيته في ال

 المؤسسية واحترامه لها مدعما  بسجل وظيفي خاٍل من المخالفات بدنواعها. 

ي ات المشاركة وتحم ل المس ؤولية: يرك ز عل ى م دى ح رص الموظ ف عل ى المش اركة ف ي النش اطات والفعال –المعيار الرابع  

الرسمية وغير الرسمية تنظمها / تشارك بها المؤسسة، ومدى مسادمته في الجهود التطوعي ة الت ي ترعاد ا ال دائرة، يرك ز د ذا 

 المعيار على درجة تحمل الموظف لمسؤولياته الوظيفية خاصه في الحاالت غير الروتينية. 

رات اإلش رافية للموظ ف خاص ة المتعلق ة بالق درة عل ى المه ارات اإلش رافية: ويعب ر ع ن المه ارات والق د  –المعيار الخ امس  

التخطيط والتنظيا والتوجيه والتفوي، والتحفز والت دريب وغيرد ا م ن المه ارات القيادي ة واإلش رافية واإلداري ة الت ي يطبقه ا 

 الموظف أثناء ممارسته لواجبات عمله. 

موظ ف عل ى تعل ا المه ارات المتعلق ة بمه ام عمل ه، وم دى التعلا المستمر: ويشير إلى مدى رغب ة وق درة ال  –المعيار السادس  

استفادته من خبرات زمالئه األكثر خبرة ومعرفة، ويشير كذلك إل ى جه ود الموظ ف لالط الع عل ى أي ة مع ارف أو معلوم ات 

 حديثة تتعل  بعمله وتسادا في تطوير أدائه.

لقيادةا 2.1.3  

ق ة عل ى وج ه األرو، وامت دت عب ر الحض ارات القديم ة والعص ور تمثل القيادة نشاطا  فطريا  بدأ م ذ أن ب دأت الخلي

الوسطى والحديثة إلى عصر المعرفة اآلني، متمثلة في أنشطة وممارسات القائد، أبرزدا يتمثل في تدثير وسيطرة شخص القائ د 

 على مجموعة األتباع. 

)ابن منظور,، د الدابة من أمامها، ويسوقها من الخلف. القيادة لغة مصدر من الفعل قاد يقود قودا  والقود نقي، السو ، ويقال يقو

.  والقيادة اصطالحا  فن التدثير في اآلخرين وتوجيهها ألداء عمل ما. ويتطل ب م ن الف رد أن يك ون م ؤثرا  ف ي الت ابعين (1986

وف  أدداف المؤسسة وتحقي  الخطط. وتدخذ عملية القيادة شكل من أشكال التفاعل اللفظي والفكر  بين ش خص القائ د واألتب اع 

. ورغ  ا تع  دد تعريف  ات القي  ادة ل  دى الب  احثين (223، ص  فحة 2013)القري  وتي، تها بمراع  اة احتياج  اتها واتجاد  اتها ومش  كال

والخبراء، إال أن أغلب اآلراء تتمحور حول مفهوم السلوك االستثنائي للقائ د ف ي فه ا وتق دير األتب اع وقدرت ه عل ى الت دثير ف ي 

)س رحان، موادبها وقدراتها الكامنة والظادرة وتحفيزدا على النجاا الشخصي والمهن ي   األتباع بطواعية، ومهارته في تعزيز

. يرادا المساد أنها ع القة بين ط رفين، ط رف م ؤثر وط رف مت دثر، م دخلها الحقيق ي:   (2019؛ بيندليتون و آدراين،  2018

نوعية األساسية الالزمة لفعالية العملية القيادي ة وإتقانه ا ب دء  م ن تنفي ذ العملي ات وإدارته ا شخص القائد وتمكنه من المهارات ال

. وعرفها األخضر  أنه ا (91، صفحة 2003)المساد, محمود، وانتهاء  بإلهام اآلخرين والتدثير بها إلى ما يقوددا لتحقي  التميز 

واختص ردا الس كارنة ف ي  (2018)األخض ر، نحو تحقي  األدداف المشتركة للقائد والتابعين والمنظمة    نشاط يمارسه شخص

. (19، ص فحة 2019)الس كارنه، دالة من أربع عناصر أساسية تتمثل في: شخص القائد، التابعين، اله دف المش ترك، الم وارد. 

وعرفها كل من دانب والرسون في كتاب )القي ادة المتط ورة( أنه ا وس يلة لب ث روا الت للف والتع اون ب ين م وظفي المؤسس ة 

 .(Hunt & Larson , 1977)لتحقي  أددافها بتنمية صلة التبعية المؤثرة بين القائد والتابعين. 

الدراسات وآراء الباحثين والخبراء أن الصفات القيادية للمديرين مهارة يمك ن تنميته ا، وتط وير   وقد أثبتب نتائج العديد من

أو اله دف ال ذ  تس عى  ممارستها بدسلوب علمي متى عُرفب عناصردا وأنماطها ومقوماتها وحلّلب الظروف المحيطة بالموقف

ومة رأس الخيمة ف ي دول ة اإلم ارات العربي ة المتح دة (. ووفقا  لذلك ادتمب حكApak, Gümüs, 2015الجماعة إلى تحقيقه )

ص قر القاس مي عض و المجل س األعل ى ح اكا د ب ن بتطوير القيادات الحكومية، وصدرت تعليمات صاحب السمو الش يخ/ س عو

الحكومي ة  بشدن خّطة تطوير القي ادات 2013سبتمبر  09اإلمارة )حفظه هللا( في االجتماع السادس للمجلس التنفيذ  المنعقد في 

بكافّة مستوياتها بالتعاون مع مراكز تطويرية عالمية ويندر  دذا البرنامج في إطار مبادرات صاحب الس مو الش يخ/ خليف ة ب ن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة )حفظه هللا(، برامج تطوير القيادات التنفيذي ة، ب رامج تط وير القي ادات الوس طى، وب رامج تط وير 

 .(2020)برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، اإلشرافية القيادات التنفيذية 

ائزة التميز الحكوميج 2.1.4  
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تمثل جوائز التميز الحكومي إحدى البرامج الرئيس ة ل دعا التنمي ة الش املة ف ي دول ة اإلم ارات العربي ة المتح دة، وتط وير 

الكوادر الحكومية والمحلية وتنمية قدراتها ومهاراتها وف  أعلى المع ايير العالمي ة. وق د ادتم ب حكوم ة رأس الخيم ة ف ي دع ا 

ستقبل وبناء القدرات المؤسسية وتمك ين المؤسس ات الحكومي  ة م ن تطبي   المع ايير العالمي ة التنمية في اإلمارة وإعداد قادة الم

 .(2020)وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، للتميز عبر تدسيس برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي بفئاته الشاملة 

ة الحيوي ة المن وط إليه ا تط وير القط اع الحك ومي ف ي ب رنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي يمثل   أحد المؤسَّسات الحكومي َّ

ومستوياته االستراتيجيَّة والتشغيليَّة والتنظيميَّة والبشريَّة. تدسَّس البرنامج بموجب المرسوم األمي ر  رق ا  جوانبهاإلمارة بجميع  

 رنامج الم ن  الدراس يَّة وتط وير الطَّلب ة، ج ائزة التمي ز . ويتكون من أربع مجاالت: ب 23/10/2004بتاريخ  2004( للعام 10)

إل ى  -وج ائزة التمي ز الحك ومي  -الحكومي، مكتب رأس الخيمة للتنافسيَّة، وجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي. يهدف البرنامج

ف   ي الحكوم   ة المحلي ة ترسيخ دع ائا التنافس ية والج ودة واإلب داع ف ي عم ل المؤسس ات الحكومي ة، وتحفي   ز وتشجي   ع موظَّ 

وخدم   ة المتعاملي   ن،  وتطوي   ر ال   ذَّات، وااللت   زام الوظيف   ي، والتمي  ز، بمختل  ف مستوياته  ا الوظيفيَّ  ة عل  ى االبتك   ار،

ختل   ف مج   االت العم   ل واألداء الوظيف  ي الكُ  فء، وتكري  ا األف  راد والمؤسَّسات الحكوميَّ   ة إلنجازاته   ا المتمي   ِّزة ف ي م

كما يسعى البرنامج إلى صن  ع بيئ  ة تنافسيَّ  ة تدف   ع ب األداء الف   رد  والجماع   ي والمؤسَّس   ي إل   ى مستوي   ات   .المؤسَّس  ي

د اتجاد   ات التمي   ز  عالي  ة م  ن التمي  ز واالبتك   ار، وتوفي  ر مرجعيَّ  ة إرشاديَّ  ة م  ن خ  الل اعتم  اد أُس  س ومعايي  ر تُح  دِّ

ر في أداء المؤسَّسات الحكوميَّ   ة ف ي اإلم   ارة، وتعزي    ز التَّع   اون والشَّراك    ة وتساع  د   عل  ى قي  اس م  دى التق  دُّم والتط  وُّ

( 8( جوائز لتكريا فئات الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيم ة، و)10بين المؤسَّس   ات الحكومية وموظفيها. تشمل الجائزة )

و  ال  وظيفي: الموظ  ف المبتك  ر، والموظ  ف المتمي  ز ف  ي إس  عاد المتع  املين، والم  دير / المش  رف المتمي  ز، فئ  ات للتمي  ز والتف  

 .(2020)برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، واألخصائي المتميز، واإلدار  المتميز 

الدراسات السابقة  2.2  

ادتمب العديد من الدراسات في موضوع التمي ز والرض ا ال وظيفي وأث ره عل ى تحس ين األداء، وتناول ب الدراس ات ك ذلك 

أن دناك ن درة ف ي مفاديا الموارد البشرية وأثر التحفيز والتقدير على أداء الموظفين وأدوار القيادة وتدثيردا على الموظفين، إال 

والمؤثرات التي تدفع الموظفين للمشاركة في منافسات التمي ز وحص ولها  التميز الوظيفي بشكٍل عام؛الدراسات المتعلقة بجوائز  

عل ى دول ة اإلم ارات العربي ة المتح دة، رأس الخيم ة ب المجتم ع ال وظيفي ف يلا ترد أ  دراسة مطبقة على  الجوائز التقديرية. و

القيادات عل ى الم وظفين وأث ر الج وائز  بتدثير سماتجات العالقة    الموظفين الحاصلين على جائزة فائقي التميز. ومن الدراسات

 والتميز الوظيفي: 

 الت ابعين خص ائص عل ى الملهمة القيادة وأثر: للقيادة اإلنساني : الجانب(Vallina, Simone, & Guerrero, 2020دراسة )

وإيطالي ا، ص ما الباح ث  إس بانيا م ن بن وك (5) ف ي المالي ة الخ دمات ف ي ( موظف ا389العمل. طُبقب على )  في  وتحقي  التفو 

النش ط  وال تعلا والنش اط المس تقل إلكتروني يتضمن أربعة مح اور لقي اس جوان ب الت ابعين وف   ب اس وافيلي و: التفكي ر  استبانة

الت ابعين أكث ر إيجابي ة، واالبتكار. وأظهرت نتائج الدراسة أن القيادة الملهمة تمارس تدثيرا  أكثر إيجابية عندما تكون خص ائص 

 الت ابعين ع ن عواط ف الملهمون على إثارة القادة وإن القيادة الفاعلة قد تلها األتباع وتعزز أدواردا نحو أداء متقن، حيث يركز

 وسلطب النتائج على أدمية فها احتياجات التابعين لزيادة تدثيردا على فعالية القيادة الملهمة.  والصور.  والرموز اللغة طري 

والتف و  المهن ي للم وظفين، ته دف  االبتك ار للقائ د عل ى المزا  اإليج ابي (: دراسة تدثيرMitchell, Boyle, 2019دراسة )

 الخدم ة لتحديات مبتكرة حلول لتطوير قدرتها وتوجيه الصحية الرعاية سياسة في التخصصات  المتعددة  الدراسة إلى دعا الفر 

( فري  للرعاية الصحية في المملكة المتحدة، سلطب الدراسة الضوء على قدرات القي ادة 60طبقب على )  .المستعصية  والرعاية

الملهمة في تعزيز االبتكار لدى فر  العمل والعوامل المؤثرة على االبتكار. وفرضب تناقضا  بين قدرة القادة على تولي د األفك ار 

واحتياجاتها. بينب النتائج أن العالقة طردية بين فرض يات الدراس ة م ن حي ث االبتكارية وبين فها الظروف المحيطة بالتابعين  

تدثير أسلوب القيادة وارتفاع المزا  اإليجابي على تعزيز االبتكار لدى فر  العمل، مما يدعا دذه النتائج ف ي ت وفير رؤى مهم ة 

 للموارد البشرية عند الشروع في تصميا برامج التطوير لفر  العمل.

العن وان: القي ادة التحويلي ة وعالقته ا باإلب داع التنظيم ي ل دى عم داء ورؤس اء األقس ام بالجامع ات   (2018)الرش يد ،  دراسة  

الحكومية واألدلية بمدينة الرياو. تهدف الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسة القيادات األكاديمية لنمط القي ادة التحويلي ة، وأث ره 

( من عمداء الكليات ورؤس اء األقس ام. 147حكومية. بلع حجا العينة ) ( جامعات سعودية8على اإلبداع التنظيمي. طبقب على )
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توصلب نتائج الدراسة إلى أن كافة أبعاد القيادة التحويلية تمارس بمستوى مرتف ع، وأن ممارس ة اإلب داع التنظيم ي ج اء بجمي ع 

اختي ار القي ادات ف ي الجامع ة م ن  النظر في المع ايير الت ي ي تا ف ي ض وئها  ةأبعاده بمستوى متوسط. وقد أوصى الباحث بإعاد

رؤساء أقسام وعمداء للكلي ات ليكون وا أكث ر انس جاما  م ع متطلب ات التغي رات المعاص رة. كم ا أوص ى بض رورة ت وافر من ا  

 الستقطاب المبدعين في الوظيفة، وتكثيف برامج التمكين والتدريب. 

: أثر النمط القياد  على أداء الموظف: دراسة حالة منظمة خاصة. وتهدف (Basit, Sebastian, & Hassan, 2017)دراسة 

( 100ماليزي ا. اس تهدفب الدراس ة ) -إلى تحديد تدثير األسلوب القياد  على أداء الموظفين، وقد طبقب على شركة في سالنجور

لقياس بعد  القي ادة الديمقراطي ة واالس تبدادية وك ذلك أداء الموظ ف. أظه رت نت ائج   االستبانةموظف وحددت أداة الدراسة في  

أن للقي  ادة الديمقراطي  ة أث  ر إيج  ابي مرتف  ع عل  ى أداء الم  وظفين، وأظه  رت انخف  او أداء الموظ  ف ف  ي ح  ال القي  ادة  ةالدارس  

 ص نع عملي ة في الفري  لديمقراطية وإشراك أعضاءاالستبدادية، وأوصب الدراسة بتشجيع القيادات الماليزية بتبني نمط القيادة ا

 وزي ادة ال وظيفي الرض ا إل ى ي ؤد  ال ذ  واإلب داع الجم اعي  والعم ل  االبتك ار  تش جيع  الماليزيين  القادة  على  كما ينبغي  القرار

 األداء. زيادة وبالتالي اإلنتاجية

بج ائ  زة الملك عبد هللا الثاني للياق  ة ال بدني  ة  معرف ة معلمي ال تربية ال رياضي ة المشارك  ين مدى  :  (2017)المحارمة،  دراسة  

ج ائ   زة المل ك طبقب على جميع الم دارس الحكومي ة المش اركة ف ي  .بمتطلبات الج ودة الشامل    ة من وجه  ة نظ   ر م ديريها  

( 190( مدرس ة إن ا  و)141( مدرس ة. م نها )474افظة العاصمة عمان والبالع ع دددا )في مح عبد هللا الثاني للياق  ة ال بدني  ة

( عب ارة لقي اس مح اور الج ائزة: مح ور 25مك ون م ن )  االستبانة( مدرسة مختلطة. استخدم الباحث أداة  143مدرسة جكور و)

الطلبة. وقد أظهرت النتائج أن معرفة معلم ي القيادة، التخطيط االستراتيجي، التدريب والتطوير، تكنولوجيا المعلومات، ورعاية 

الثاني للياقة البدنية لمتطلبات الجودة الشاملة جاءت بدرجة متوسطة باس تثناء   عبد هللاالتربية الرياضية المشاركين بجائزة الملك  

الج ائزة ل ربط التربي ة  محور القيادة فقد جاء مرتفعا . وبناء  على جلك أوصى الباحث بتكثي ف الت دريب والتددي ل للمش اركين ف ي

الرياضية بالمفاديا اإلدارية الحديثة، تعزيز دور معلا التربي ة الرياض ية م ن أج ل مواكب ة ك ل م ا د و جدي د ف ي عل وم اإلدارة 

 الرياضية واالطالع بشكل دائا على أدا األبحا  العلمية المرتبطة.

األعم ال، دراس ة حال ة مجتم ع  وتميز التنظيمية الثقافة بين : العالقة(Rassel Kassem, Ajmal, & Khan, 2016)دراسة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. تهدف الدراسة إلى إيجاد أثر الفوز بجوائز التميز المؤسسي على تحسين الثقافي ة المؤسس ية م ن 

التكيف، ت دثير تكنولوجي ا المعلوم ات، واالتص ال، وق د اس تهدفب خالل تدثير أربع مكونات: ثقافة رسالة المؤسسة، القدرة على 

( مديرا  من فئة 45الشركات في قطاع األعمال وطبقب على شركة إماراتية فازت بجائزة خليفة لالمتياز، وبلغب عينة الدراسة )

 التنظيمي ة الثقاف ة مكون ات بين ةإيجابي عالقة وجود الموظفين المتميزين الحاصلين على جوائز التميز الوظيفي، أظهرت النتائج

رس الة المؤسس ة  المستخدمة، وأظهرت نتائج ثقافة الثقافة أنواع  تدثير  بين  كما أظهرت وجود تباين.  عام  بشكل  التجار   والتميز

 بشكل مرتفع بينما تنخف، ثقافة القدرة على التكيف، وتتوسط نتيجة تدثير تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص ال. وأوص ب الدراس ة

العم ل كم ا وجه ب إل ى المزي د م ن الدراس ات   ف ي  التمي ز  ممارسات  مع  توافق ا  األكثر  التنظيمية  الثقافة  ألنواع  األولوية  بإعطاء

 باستخدام عينة أكبر من الفائزين في الجوائز، وقوائا جوائز أخرى.

 ف ي للمعلم ين الترب و  األداء تط وير ف ي المتمي ز  للمعل ا  العبدهللا  رانيا  الملكة  جائزة  : دور(2015)الجرايدة و الجازية،  دراسة  

المعلم ين، بل ع  تط وير البادية. تهدف الدراسة إيجاد دور جائزة الملكة رانيا العبد هللا في  غرب  شمال  في  والتعليا  التربية  مديرية

 2006( معلما  من الذكور واإلنا  المشاركين برامج التدديل والتدريب على معايير الجائزة في الفترة من 248مجتمع الدراسة )

( معايير 9( عبارة تعبر عن )74مكون من )  استبانة%( من مجتمع الدراسة. استخدمب الباحثتان  36م يشكلون نسبة )2012إلى  

 المرتب ة ف ي المهن ة أخالقي ات بُع د وج اء. األبع اد جمي ع ف ي للج ائزة  تدثير  دناك  أن  نتائج الدراسة  . كشفبفي مجاالت الجائزة

ا النتائج كشفب.  الشخصية  الفلسفة  بُعد  يليه  األولى،  تع زى أن يمك ن الت دريس أداء في إحصائية داللة جات فرو  وجود عن أيض 

 تع زى أن يمك ن الت دريس أداء ف ي إحصائية داللة جات فرو  دناك  تكن  لا  بينما  الذكور،  المعلمين  لصال   االجتماعي  النوع  إلى

 وزي ادة المجتمعي ة المشاركة بتطوير أوصب الباحثتان  للنتائج،  وفق ا.  الجائزة  في  المشاركة  وعدد  الخبرة  وسنوات  المؤدالت  إلى

 الممنوحين. المعلمين عدد

: أث ر الثقاف ة عل ى تطبيق ات إدارة الج ودة والتمي ز إلدارة الج ودة ف ي دول ة اإلم ارات العربي ة (ALQAYDI, 2015)دراسة 

تهدف الدراسة الكشف عن تدثير الثقافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك ثقافة المؤسس ات الش رطية به ا عل ى .  المتحدة
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األوروبي إلدارة الجودة، والتعرف على أدا العوامل الم ؤثرة س لبا  او إيجابي ا  عل ى عملي ة مدى الحفاظ وااللتزام بنموج  التمير  

تطبي  نموج  التميز األوروب ي إلدارة الج ودة ف ي المؤسس ات التابع ة ل وزارة الداخلي ة، وطبق ب الدراس ة عل ى فئ ة الم وظفين 

اللغ ة والمص طلحات والنظ ام التي تش مل الشرطة اإلماراتية إلى أن عناصر ثقافة والقيادات في وزارة الداخلية. أظهرت النتائج  

االلت زام بنم وج  التمي ر ت دثير كبي ر عل ى  والب دالت؛ له ااإلدار  والتدريب والتعليا والحافز للعم ل وأس لوب القي ادة والمرت ب 

 دولة االمارات العربية المتحدة. في   األوروبي إلدارة الجودة

اك أثر متباين لسمات القائد على الموظفين، وقد أظهرت بع، الدراس ات أن للقائ د أث ر خلصب الدراسات أعاله إلى أنه دن

دافعيتها نحو العمل وبالتالي تعزيز التميز الوظيفي لديها، وأظه رت بع ، الدراس ات أن   وزيادةفي تحريك عواطف الموظفين  

ممارسات القيادة في بيئة العمل ال تعزز األدوار الفعلية في دعا وتحفيز الموظفين. كما بينب بع، الدراس ات أن دن اك عوام ل 

ة العم ل والعالق ات ب ين الم وظفين، والتمك ين والت دريب أخرى تسها في تعزيز التميز الوظيفي، منه ا الثقاف ة المؤسس ية، وبيئ 

 المهني. 

المنهجية واالجراءات   -3  

صميم الدراسة ت 3.1  

أداة الدراسة المتمثلة في االستبانة عن دراس ة:  طورتولتحقي  أدداف الدراسة استخدمب الباحثة المنهج الكمي والوصفي، 

القيادة الملهمة وأثردا عل ى ص ناعة التمي ز ال وظيفي ف ي القط اع الحك ومي بدول ة اإلم ارات العربي ة المتح دة، حي ث خض عب 

ت، اإلم اراجامع ة اإلماراتية الحكومية والخاص ة ) الجامعات في االستبانة لصد  المحتوى بعرضها على محكمين متخصصين

وجامعة اإلمام س عود ب ن محم د(  عبدالعزيز الملكو أساتذة من جامعات خار  الدولة )جامعة    (الشارقة، جامعة عجمان  جامعة

به دف التحق   م ن  ص الحيتها في أراءدا  والتربو  إلبداء  إدارة الموارد البشرية والجودة والتميز الوظيفي  في  الخبرة  جو   من

(. 2020س لمان، ؛ 2018كراس يل، )محت وى  الآراء المحكمين وتع ديالتها دالل ة عل ى ص د   الصد  الظادر  لألداة، باعتبار  

 إليج اد( Cronbach-Alphaمعامل كرونبا  ألفا )التحق  من ثبات األداة ودقته واتسا  فقراته بتطبي  اختبار ب  وقامب الباحثة

قوة االرتباط بين درجات كل مجال ودرجات أسئلة االستبانة الكلية ومدى ترابط الوح دات أو البن ود م ع بعض ها ال بع، داخ ل 

( 3.1)الج دول: االستبانة وكذلك ارتباط كل فقرة أو محور مع االستبانة ككل، وقد بين التحليل نتائج مقبول ة ألغ راو الدراس ة 

لج ائزة التمي ز ( 0.822و)، ( للقي ادة0.802)  ، و( لممارسات الموظف المتمي ز0.825)، وميزالت  لفائفي(  0.869)  تتراوا بين:

 (.(Hair et al., 2010كما أشار إليه  (0.70. حيث يفترو أن تتجاوز قيا معامالت ألفا كرونبا  عن )الحكومي

 معامالت الثبات لالختبار وكرونبا  ألفا (:3.1جدول )

 معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  األبعاد 

 0.869 5 فائقو التميز 

 0.825 15 ممارسات الموظف المتميز

 0.802 15 القيادة 

 0.822 10 جائزة التميز الحكومي 

 ( 2020المصدر: دراسة )سلمان، 

والعينة الدراسة مجتمع 3.2  

الحاص لين عل ى ج ائزة التمي ز الحك ومي فئ ة التف و  الم وظفين المتف وقين ف ي إم ارة رأس الخيم ة  الدراس ة مجتمع يشكل

وتمث ل العين ة نس بة  (3.2( موظف ا ، موض حا  ف ي الج دول: )147ويبلع عدددا )  ،2020إلى    2017الوظيفي خالل األعوام من  

 :(3.3( استجابة، وف  الجدول: )83) ( بواقع56.5يان نسبة )الفعلية لالستب دراسة، بينما بلغب االستجابة% من مجتمع ال50

 2020إلى  2017الفائزين في جائزة التميز الحكومي في الفترة من (: مجتمع الدراسة يتكون من مجموع 3.2جدول )

 يمية السنة التق فئة التفوق  عدد الموظفين المتفوقين  اإلجمالي 

  مدير/ مشرف 6  



10 
 

 2017/2018 اخصائي 7 33

 تنفيذ  مساند 20

  

60 

 مدير/ مشرف 10
 

2018/2019 
 اخصائي 33

 تنفيذ  مساند 17

  

54 

 مدير/ مشرف 17
 

2019/2020 
 اخصائي 24

 تنفيذ  مساند 13

 االجمالي 147

 المصدر: دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة 

 
 2020إلى  2017الدراسة من الفائزين في جائزة التميز الحكومي في الفترة من من مجتمع  العينة الممثلة(: 3.3جدول )

 عدد االستجابات  نسبة االستجابة الفعلية  عدد الممثلين للعينة  نسبة التمثيل  اجمالي الفائزين 

147 50 % 74 56 % 83 

 المصدر: إعداد الباحثة استنادا  إلى نتائج تحليل البيانات 

  

االحصائيةألساليب ا 3.3  

( واعتم دت SPSSقامب الباحثة باس تخدام األس اليب اإلحص ائية الوص فية والتحليلي ة عب ر برن امج الحزم ة اإلحص ائية )

نت ائج الدراس ة وال رد عل ى  الس تخرا مقاييس اإلحصاء الوصفي )التكرارات، المتوسطات الحس ابية، االنحراف ات المعياري ة(  

 األسئلة البحثية.

نتائج الدراسة  -4  

والمؤد ل ص فا  للخص ائص الديمغرافي ة ألف راد عين ة الدراس ة ود ي: )الج نس، و في المحور الرابع،  األوليتضمن الجزء  

ت ا إيج اد التك رارات والنس ب المئوي  ة  وس نوات الخب رة( وألج ل وص ف خص ائص عين ة الدراس ة،  الفئ ة الوظيفي ةالتعليمي،  

 :(4.1)لشامل وف  الجدول الك  للمتغيرات الديموغرافي ة ألفراد عين ة الدراس ة وج

 وف  الخصائص الديمغرافية  زيع أفراد العينة( تو4.1) الشامل الجدول

 النسبة المئوية  التكرار  الفئة  الخصائص

 الجنس 

 % 39 32 جكر 

 % 61 51 أنثى 

 % 100 83 المجموع
 

 المؤدل التعليمي 

 % 19 16 ثانوية واقل

 % 9 7 دبلوم

 % 53 44 بكالوريوس

 % 14 12 ماجستير

 % 5 4 دكتوراة 
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 % 100 83 المجموع
 

 الفئة الوظيفية

 % 63 52 موظف

 % 23 19 رئيس قسا

 % 14 12 قياد  

 % 100 83 المجموع
 

 سنوات الخبرة 

 % 263 22 وأقل  05

 % 34 28 10إلى  06

 % 19 16 15إلى  11

 % 10 8 20إلى  16

 % 11 9 وأكثر  20

 % 100 83 المجموع

 المصدر: إعداد الباحثة استنادا  إلى نتائج تحليل البيانات 
 

ف راد العين ة، ف ي أ%( م ن 39الذكور )  حيث بلغب نسبةغرافية المتعلقة بالجنس،  ( الخصائص الديم4.1يتبين من الجدول )

الحكومية ف ي رأس الخيم ة ودول ة وتفسر دذه النسبة وجود العنصر النسائي في الوظائف %(، 61نا  ما نسبته )اإل بحين شكل

م ن وظ ائف القط اع  %66تش غل الم رأة وحكوم ة اإلم ارات ف إن  م، وجلك وف  مؤشرات مرك ز االحص اءاالمارات بشكل عا

النس بة  إنتوزيع ا  منطقي ا  م ن حي ث  ص ائص المتعلق ة بالمؤد ل التعليم ي. بينما تشكل الخ(2020،  تحكومة. إمارا)  الحكومي

واألق ل يحمل ون ش هادة ال دكتوراة بنس بة  من إجم الي العين ة،  %(44األكبر من المبحوثين يحملون شهادة البكالوريوس بنسبة )

. الماجس تيريحمل ون ش هادة  %(12و)دبل وم،  %(7)و، %( يحمل ون ش هادة الثانوي ة العام ة وأق ل16. وعلى الت والي: )%(4)

م وظفين بمختل ف ال%( م ن 52األكب ر )العينة في الفئة الوظيفية بناء على ديكلية مؤسسية منطقية، حيث بلغب النس بة   وشكلب

قي ادة تنفيذي ة. وف ي س نوات الخب رة، فق د  %(12و)افية ورؤس اء أقس ام، رقيادة إش %(  19و)المستويات والمسميات الوظيفية،  

 %(. 10%( وأدنادا بلغب )28أعالدا بلغب )ة للعينة، وجاء شكلب العينة توزيعا  متقاربا  للخبرة المهني

أث ر ، حي ث د دفب الدراس ة إيج اد األس ئلةع ن  واإلجاب ةفي المحور الرابع، ع رو نت ائج الدراس ة   يتضمن الجزء الثاني

دول ة اإلم ارات  -ف ي ج ائزة التمي ز الحك ومي بإم ارة رأس الخيم ة فئ ة ف ائقي التمي زالتميز الوظيفي لعلى    ممارسات الموظف

حصوله على جائزة التميز الحكومي تميزه وأثر ممارسات الموظف تعز  الدراسة على ثال  أسئلة:  اشتملب  و  .العربية المتحدة

وحص وله عل ى فئ ة ف ائ   القيادة على العالق ة ب ين ممارس ات الموظ ف وأثر ممارسات،  في إمارة رأس الخيمة فئة فائ  التميز

أثر جائزة التميز الحكومي في رأس الخيمة على العالقة بين ممارس ات الموظ ف وحص وله ، والتميز في جائزة التميز الحكومي

المعياري ة  واالنحراف اتحتساب المتوسطات الحسابية اجابة عن دذه األسئلة من خالل اإل  بتم  .على فئة فائ  التميز في الجائزة

 (:4.2، الجدول )تياآلعلى النحو  االستبانةإلجابات أفراد العينة عن فقرات  والمدى  والرتب

 

 أبعاد االستبانةإلجابات العينة حول واالنحرافات المعيارية  األوساط الحسابية (4.2) جدولال

 األبعاد  المتغير 
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 المدى الرتبة 

التميز  

 الوظيفي 
 مرتفع 1 0.728 4.15 التميز فائقو 

ممارسات  

 الموظف 

 مرتفع 2 0.707 4.14 األداء واإلنجاز

 مرتفع 3 0.734 4.12 المبادرة واالبتكار 
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 مرتفع 1 0.729 4.16 التعلا المستمر

 مرتفع - 0.723 4.14 المتوسط 

أبعاد  

القيادة  

 الحكومية

 متوسط 1 0.722 3.12 النظرة المستقبلية 

 متوسط  2 0.747 3.09 القياديةالروا 

 متوسط 3 0.751 3.07 االبداع واالبتكار

 متوسط - 0.733 3.01 المتوسط 

جائزة  

 التميز 

 مرتفع 1 0.702 4.11 أدوار الجائزة

 متوسط 2 0.744 3.16 معايير التميز 

 مرتفع - 0.723 3.64 المتوسط 

 مرتفع - 0.727 3.74 المتوسط العام

 إعداد الباحثة استنادا  إلى نتائج تحليل البيانات المصدر: 

 

 أبعاد االستبانة إلجابات العينة حول  ( األوساط الحسابية4.1الشكل )

 

، مم ا يش ير إل ى أن عن د مس توى مرتف ع( M = 3.74 ،SD = 0.727لمقياس )للمتوسط العام لالنتيجة اإلجمالية  أظهرت

الموظفين على جائزة التميز فئة فائقي التميز  لمدى تدثير أبعاد المتغيرات، تعز  حصول بالنسبة موافقة كبيرة درجة الديه  العينة

 في جائزة التميز الحكومي بإمارة رأس الخيمة.

عند ( M = 4.15 ،SD = 0.728) التميز الوظيفيلمقياس  المتوسط العام  نتائج وفيما يخص النتائج التفصيلية فقد أظهرت 

ن حص ول الم وظفي الوظيفي يع ز موافقة كبيرة لمدى تدثير متغير التميز   درجة  الديه  العينةإلى أن    ويشير جلك،  وى مرتفعمست

، M = 4.14بلغ ب )نتائج أبعاد ممارسات الموظف عن مستوى مرتف ع لك ل منه ا،  كما أظهرت على الجائزة فئة فائقي التميز.

SD = 0.723 أفراد العينة يرون أثر لممارسات الموظف تعز  حصوله على جائزة التميز فئة فائ  التميز. (، مما يشير إلى أن

 عند مستوى متوسط، ويشير جلك إل ى أن العين ة ل ديها (M = 3.01 ،SD = 0.733)بينما أظهرت نتائج أبعاد القيادة الحكومية 

، التميز الحكوميالتميز الوظيفي. أما نتائج مقياس جائزة  على المعدلةالمتغيرات   لمدى تدثير أبعاد  بالنسبة  موافقة متوسطة درجة

مم ا يش ير إل ى أن العين ة ل ديها درج ة  (M = 4.64 ،SD = 0.723)فقد أظهرت في المتوسط الحسابي واالنحراف المعي ار  

 موافقة كبيرة على أدوار الجائزة تجاه الموظفين ومعايير التميز في الجائزة. 

المناقشة والتوصيات  -5  

 أبعاد القيادة
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المناقشة 5.1  

تعز  تميزه ال وظيفي أثر ممارسات الموظف  في ضوء ما أوردته الدراسة من نتائج يتبين تحقي  أدداف الدراسة في إيجاد

القيادة تعز  حص ول الم وظفين  أثر ممارسات وحصوله جائزة التميز الحكومي في إمارة رأس الخيمة فئة فائقي التميز، وإيجاد

جائزة التميز الحكومي في إمارة رأس الخيمة فئة فائقي التميز، وتحديد أثر جائزة التمي ز الحك ومي ف ي حص ول موظف و إم ارة 

وج ود  ويفسر جلكرأس الخيمة على جائزة التميز فئة فائقي التميز. حيث أظهرت النتائج العامة لألدداف الثال  مستوى مرتفع، 

 التميز في جائزة التميز الحكومي بدرجات متفاوتة.للمتغيرات المستقلة والمعدلة على تحقي  التميز لفئة فائقي  أثر

ف ي إم ارة رأس  ممارس ات الموظ فأظهرت النتائج التفصيلية تفاوتا  بسيطا ، حيث جاءت نتائج مقي اس التمي ز ال وظيفي و

حصول الموظفين المتميزين على جائزة التميز الحكومي فئة فائقي التميز. ب أسباالخيمة بمستوى مرتفع لألبعاد كافة؛ مما يفسر 

بينما جاءت نتائج أبعاد القيادة الحكومية بمستوى متوسط، وقد يعز  جلك انشغال القيادات بدمور متعددة تقل ل م ن أولوياته ا ف ي 

الحك ومي، مرتفع ة عن د بُع د أدوار الج وائز  االدتمام بالموظفين المتميزين وتحفي زدا. كم ا ج اءت نت ائج بُع د  ج ائزة التمي ز

ومتوسطة عند بُعد معايير التميز، ويفسر جلك أن إدارة الجائزة تبذل جهودا  في تعزيز التميز الوظيفي لفئة ف ائقي التمي ز، وتعق د 

 النظ ر ف يل ى إع ادة ودورات تدديلية للتميزين، مما يعكس ادتمامها بالموظفين المتفوقين، بينما تحت ا  مع ايير الج ائزة إ  ورش

 دقتها وصعوبتها وتقييمها بشكل دور  من قبل المرشحين والفائزين سنويا . 

وفقا  لذلك جاءت نتائج الدراسة متوافقة مع بع، الدراسات ومختلفة في بع، الجوانب، فف ي دراس ة محلي ة أجري ب عل ى 

، اس تهدفب فئ ة عم الالمهن ي وتمي ز األ المجتم ع اف ةتحس ين ثقالعالقة بين الفوز في جوائز التمي ز وب ين مجتمع اإلمارات عن  

 ، فإن القيادة يؤثرون ويتدثرون ببع، جوان ب العم لالقيادات الفائزين في جوائز التميز؛ أظهرت نتائج الدراسة تباينا  في التدثير

 ,Rassel Kassem, Ajmal, & Khan)ممارس ات التمي ز ف ي العم ل  ب، وأوصب الدراسة من  القيادة أولوية االدتم ام فقط

عن أثر الثقافة على تطبيقات إدارة الجودة والتميز إلدارة الجودة في دول ة اإلم ارات  (ALQAYDI, 2015). ودراسة (2016

، فق د أظه رت وج ود أث ر كبي ر يعك س االلت زام الداخلي ةالعربية المتحدة، التي طبقب على فئة القي ادات والم وظفين ف ي وزارة  

النظ ام والت دريب والتحفي ز وأس لوب تعام ل القي ادة. أم ا بتطبي  نموج  التميز األوروبي للجودة الشاملة، في مجاالت: االلتزام ب

 ش مال ف ي والتعل يا التربي ة مديرية في للمعلمين التربو  األداء تطوير في المتميز للمعلا  العبدهللا  رانيا  الملكة  جائزة  دراسة دور

األبع اد، كم ا بين ب النت ائج أث ر أخالقي ات أظهرت وضوا أدوار الجائزة في تعزيز التميز الوظيفي في جميع البادية، فقد    غرب

. وف ي دراس ة (2015)الجراي دة و الجازي ة، ثيرا  على زيادة عدد الفائزين ف ي الج ائزة. دالمهنة والفلسفة الشخصية تجاه التميز ت

الملك عبد هللا جائزة  بج ائ  زة ال رياضي ة المشارك  ين مدى معرف ة معلمي ال تربية التميز حول:  ومحاورأجريب على متطلبات  

المع ايير المش اركة ف ي كاف ة  ومح اور، أظهرت نتائج الدراسة مدى متوسط لمعرفة المعلم ين بمتطلب ات الثاني للياق  ة ال بدني  ة

، وج اءت مرتفع ة ف ي مح ور ةب في: التخطيط االستراتيجي، التدريب والتط وير، تكنولوجي ا المعلوم ات، ورعاي ة الطل  المتمثلة

الدراسات أن دناك عوامل أخرى تسها في تعزيز التمي ز ال وظيفي، عرو بالتالي يتبين من  .  (2017)المحارمة،  القيادة دراسة  

 منها الثقافة المؤسسية، وبيئة العمل والعالقات بين الموظفين، والتمكين والتدريب المهني. 

لقي ادة ف ي لأث ر  ع نفي جات السيا  أظهرت نتائج الدراسات المتعلقة بسمات القيادة وأثردا على أداء الم وظفين وتمي زدا، 

بع، ممارسات القيادة في بيئة العمل ال تعزز األدوار الفعلية في أن  الدراسات أظهرتبينما ادة دافعية الموظفين نحو العمل، زي

في ماليزيا أظهرت النت ائج  ففي دراسة أثر النمط القياد  على أداء الموظف: دراسة حالة منظمة خاصةدعا وتحفيز الموظفين.  

لموظفين في ممارس ات القي ادة لل نمط ال ديمقراطي، وأث ر م نخف، لممارس ات القي ادة االس تبدادية أثر إيجابي مرتفع على أداء ا

(Basit, Sebastian, & Hassan, 2017) عن القي ادة التحويلي ة وعالقته ا باإلب داع التنظيم ي  (2018)الرشيد ، ، ودراسة

لدى عمداء ورؤساء األقسام بالجامعات الحكومية واألدلية بمدينة الري او، فق د أظه رت النت ائج ممارس ة مرتفع ة لكاف ة أبع اد 

 للقائ د عل ى اإليج ابيالم زا   القيادة التحويلية، بينما أظهرت ممارسة متوسطة لممارسات اإلبداع التنظيم ي. أم ا دراس ة ت دثير

والتفو  المهني لفري  الرعاية الصحية في المملكة المتح دة، فق د خلص ب النت ائج إل ى أن العالق ة طردي ة ب ين الم زا    االبتكار

اإليجابي وأثره على تفو  الموظفين، حيث يؤثر أسلوب القيادة وارتفاع المزا  اإليجابي على تعزيز االبتكار لدى ف ر  العم ل، 

 ,Mitchellا دذه النتائج في توفير رؤى مهمة للموارد البشرية عند الشروع في تصميا برامج التطوير لفر  العم ل  )مما يدع

Boyle, 2019 .)وتحقي  التف و  التابعين خصائص على الملهمة القيادة وأثر للقيادة اإلنساني الجانب :دراسة وأكدت على جلك 

، فقد أظهرت النتائج أن القيادة تمارس تدثيرا  أكثر إيجابي ة عن دما تك ون خص ائص الت ابعين أكث ر إيجابي ة، بم ا يعن ي العمل  في
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 & ,Vallina, Simoneالعمل )العالقة االرتباطية بين الطرفين، وأن للقيادة أدوار مهمة تتمثل في تعزيز الموظفين نحو اتقان 

Guerrero, 2020 .) 

التمي ز ال وظيفي، أدوار القي ادة، أدوار و  ممارسات الموظف  يتبين اختالف وتباين نتائج الدراسات حول  هأعال  فقا  للعروو

الج وائز نح و األداء أكث ر ت دثيرا  عل ى تفوق ه ال وظيفي وحص وله عل ى  ودوافع ه الموظفممارسات الجوائز. وترى الباحثة أن 

المتف  وقين ودعمه  ا نح  و األداء الم  تقن  هيجابي  ة تج  اإن ج  ائزة التمي  ز الحك  ومي ف  ي رأس الخيم  ة تم  ارس أدوارا  إ، والتقديري  ة

زي ز جوان ب التف و  ال وظيفي يحتا  القيادات لفها أدوارد ا تج اه الم وظفين وتعوالمشاركة في منافسات التميز الوظيفي، بينما  

لنجاا المؤسسة وأن األدوار الفعلية للقيادات تتمثل في دع ا الم وظفين وتحري ك لديها، حيث يمثل القائد المحرك والمؤثر األول  

#علمتن ي  وس ابآل مكت وم ح اكا دب ي  الشيخ محمد بن راشد دوافعها تجاه التفو  المهني والشخصي. ففي مقولة لصاحب السمو

  كم ا ورد ع ن س موه ف ي كت اب لرج الاإلر  الحقيقي أل  قائد في أية مؤسسة دو ص ناعة اتويتر: “الحياة، عبر حسابه على 

:  صنع القيادات سر ال يفهمه إال رجال تغلبوا عل ى تض خا األن ا وال ذات، وفهم وا أن )قصتي( الوصية التاسعة التي تنص على

الموظف المتفو  قد يواجه تحديات كثيرة وبالتالي فإن  .(2018)آل مكتوم،  أعظا إنجاز يصنعونه دو بناء البشر وليس الحجر  

 في ظل غياب أدوار القائد المباشر والمشرف على أدائه.

التوصيات  5.2  

في ضوء نتائج الدراسة ووفقا  ألددافها ومعالجة الفجوة البحثية، ونتائجها التي تشير إلى مستوى مرتفع لممارسات الموظف 

ممارسات القي ادة وف   أبع اد أنم وج  االم ارات للقي ادة الحكومي ة، ومس توى وأدوار جائزة التميز الحكومي، ومستوى متوسط ل

 متوسط لمعايير التميز، توصى الباحثة:

االبداع الذاتي واالدتم ام  وإطال : تعزيز القدرات الذاتية لديه، والتركيز على األداء واإلنجاز المتقن، توصيات الموظف المتميز

بمجاالت االبتكار الوظيفي والتحسين المستمر في تقديا الخدمات الحكومية، واالستمرارية في التعلا واالطالع على الممارس ات 

 الناجحة محليا  وعالميا .

: رسا مخطط األولويات بوضع تف و  الم وظفين ض من أد ا األولوي ات، باعتب ار تف و  الم وظفين لحكوميةتوصيات القيادات ا

قابلة للتنفيذ لتعزيز مش اركة الم وظفين المتمي زين ومبادرات وتميز أدائها مدخال  للنجاا المؤسسي وتحقي  رؤادا. وضع خطط 

 في منافسات التميز الوظيفي محليا  وعالميا .

: توصي الباحثة إدارة الجائزة بتكثيف برامج دعا وتدديل القيادات الحكومية لتفها أدمية التمي ز جائزة التميز الحكوميتوصيات  

منص ات إلكتروني ة الستكش اف ق درات الم وظفين  وإط ال الوظيفي ودعا الموظفين الف ائقين للمش اركة ف ي منافس ات التمي ز.  

بتطوير الموظفين عل ى كاف ة المس تويات الوظيفي ة. كم ا توص ي الباحث ة بتط وير   الحكوميين في إمارة رأس الخيمة، واالدتمام

معايير التميز ومراجعتها وتحديثها دوريا  بما يواكب مس تجدات الحي اة المهني ة ويحق   طم وا الحكوم ة والدول ة ف ي أن تك ون 

 م.2012اإلمارات من أفضل دول العالا بحلول  

 

الخاتمة  5.3  

كلي ة -في ختام الدراسة التي أعدت الستكمال متطلبات الحصول على درجة دكتوراة الفلسفة في إدارة الموارد البش رية

القيادة واإلدارة بجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية حول: أثر ممارسات الموظف على تميزه الوظيفي في جائزة التميز الحك ومي 

األس ئلة  بالتحلي ل وال رد عل ىتحقق ب أد داف الدراس ة ة بدولة اإلم ارات العربي ة المتح دة، إمارة رأس الخيم  -فئة فائقي التميز  

إيجاد أثر ممارسات الموظف تعز  تميزه وحصوله عل ى ج ائزة التمي ز الحك ومي ف ي إم ارة رأس الخيم ة فئ ة ف ائقي :  البحثية

على فئة فائ  التميز في ج ائزة التمي ز الحك ومي، التميز، وأثر  ممارسات القيادة على العالقة بين ممارسات الموظف وحصوله 

وأثر جائزة التميز الحكومي في رأس الخيمة على العالقة بين ممارسات الموظف وحصوله على فئ ة ف ائ  التمي ز ف ي الج ائزة. 

إض افة إل ى ( عب ارة تعك س متغي رات الدراس ة، 45( محاور و)4وقد استخدمب الباحثة االستبانة أداة للدراسة التي تكونب من )

 االطالع الواسع على األدبيات جات العالقة بالموضوع. 
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خلصب الدراسة إلى وجود أثر مرتفع لممارسات الموظف تعز  حصوله على جائزة التميز الوظيفي، بما يعكس مفهوم ارتف اع 

تق دير ف ي المؤسس ة، وات ر الدوافع الذاتية للموظف، وأثر متوسط لممارسات القيادات بما يعكس انخفاو مس تويات التحفي ز وال

ثير متوس ط ددوار جائزة التميز الحكومي برأس الخيمة، بما يعكس جهود القيادة الرشيدة ف ي دع ا التمي ز ال وظيفي، وت مرتفع أل

لتوس عة وء جلك أوصب الباحث ة الم وظفين ضفي لمعايير التميز بما يعكس الحاجة إلى مراجعة وتحديث المعايير بصفة دورية. 

ومستقبلها المهن ي، والتحس ين المس تمر طموحها رسا إطار السعي نحو تفوقها الذاتي وتعلمها المستمر و  ات من خاللالثقة بالذ

في تقديا الخدمات الحكومية. وأوصب القيادات بوضع الموظفين ض من أول ى االدتمام ات وط را مب ادرات التعزي ز والتحفي ز 

زين بمش اركتها ف ي المنافس ات المحلي ة والعالمي ة. وأوص ب ج ائزة التمي ز والتقدير لمختلف المستويات الوظيفية، ودعا المتمي

البشرية ومش اركتها ف ي ب رامج التمي ز وتط وير القي ادات الحكومي ة وتح ديث   المواردالحكومي بمتابعة خطط تحسين وتطوير  

 ومراجعة معايير التنافس في الجائزة

 المرجع

 دبي: إكسبلورر للنشر والتوزيع. -اإلمارات العربية المتحدة .قصتي(. 2018آل مكتوم، محمد بن راشد. )

أطروحةةة دكتةةوراه فةةي علةةو  (.  دور القي ادة التحويلي ة ف ي تحقي   التمي ز التنظيم ي بالمؤسس ة االقتص ادية . 2018األخضر، صياحي. )
 بوضياف بالمسيلة.. الجزائر: جامعة محمد التيسيير غير منشورة

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -جامعة الدول العربية(.  تطوير األداء اإلدار  بتطبي  مفاديا الجودة الشاملة ، 2017أكرم، محمد. )

 2020, 10 10. تاريخ االسترداد 2010المجلد العاشر  -لسان العرب(. 1986ابن منظور,. )

 . بيروت: دار صادر.2010المجلد العاشر  -لسان العرب(. 1986. )ابن منظور, محمد المصر  األفريقي

 عمان: األردن: المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. .القيادة اإلدارية الفعالة(. 2019بالل خلف السكارنه. )

الجزائ ر: وزارة التعل يا الع الي والبح ث  .إدارة المةةوارد البشةةرية فةةي الماسسةةات االقتصةةادية(. 2014بودنة، زينب؛ وباله اد ، م ريا. )

 العلمي.

(.  دور جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلا المتميز في تحسين األداء التعليمي للمعلمين في مديري ة 2015الجرايدة، دالل؛ والجازية، نهاية. )

 .(4) (، العدد21، المجلد )مجلة المنارة للبحوث والدراساتالبادية الشمالية الغربية ، 
 مكتبة جرير . .تحديات القيادة(. 2018جيمس كوزيس، و بار  بوسنر. )

 مكتبة جرير. .الكتاب الصغير لنظريات اإلدارة الكبيرة وكيفية استخدامها(. 2019جيمس ماكجرا ، و بوب بايتس. )

 عمان: دار البداية ناشرون وموزعون. .إدارة المواد البشرية في القطاع العا (. 2011حسام حسن. )

 مصر: اإلسكندرية: الدار الجامعية. .السلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية(. 2010حنفي، عبدالغفار. )

مص ر: المجموع ة  -)عاص ا س يد، المترجم ون( الق ادرة .كل ما ترغب معرفته عةةن القيةةادة(.  2019ديفيد بيندليتون، و فورنهام آدراين. )

 العربية للتدريب والنشر.

(.  القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع التنظيمي لدى عمداء ورؤساء األقسام بالجامعات الحكومي ة واألدلي ة بمدين ة 2018الرشيد ، علي. )

 . السعودية.2018( الرياو 71) ( العدد33المجلد ) المجلة العربية للدراسات األمنيةالرياو .  

)د اني ول يا، المترجم ون( اإلم ارات: دب ي: مرك ز التعري ب والنش ر: الكلي ة   .دليةةل عملةةي  -التميةةز فةةي األداء(.  2007زائير ، محم د. )

 اإللكترونية للجودة الشاملة.

 لتوزيع.األردن: دار وائل للنشر وا .القيادة الملهمة واألزمات(. 2018سرحان، سليمان عبدهللا. )

(  القيادة الملهمة وأثردا على صناعة التميز الوظيفي في القط اع الحك ومي بدول ة اإلم ارات العربي ة المتح دة ، 2020سلمان، منى جواد )

 2020نوفمبر  30-24. ورقة بحثية مقدمة للماتمر الدولي الثالث إلدارة األعمال اإلسالمية

 الشارقة: مكتبة الجامعة . .اذج التميّز الماسسيالحوكمة في ضوء نم(. 2018سلمان، منى جواد. )

 القادرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. .إدارة الموارد البشرية(. 2001السلمي، علي. )

(.  تدثير ممارسات إدارة الم وارد البش رية عل ى التمي ز المؤسس ي ف ي و ا زرة الداخلي ة بمملك ة البح رين . 2018الشروقي، خليفة علي. )

 .كلية تدريب الضباط -كاديمية الملكية للشرطةاأل

 الكويب: مكتبة الفالا للنشر والتوزيع. .مقدمة في اإلدارة العامة(. 2013القريوتي، محمد قاسا. )

 الجزائر: ألفا للوثائ  نشر واستيراد وتوزيع الكتب. .إدارة المواهب البشرية في المنظمات(. 2018كافي، مصطفى يوسف. )

 األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع. -عمان .القيادة اإلدارية(. 1995. )كنعان، نواف

.   ترجم ة )عبدالمحس ن القحط  اني(، الك وتي: دار المس يلة للنش  ر المزجيةةة -النوعيةةة -تصةةميم البحةةوث الكميةةة( 2018كراس يل، ج ون. )

 والتوزيع

 دبي: دار الكتب. .والتطبيقإدارة الموارد البشرية بين النظرية (. 2016كداو، ياسر. )

بمتطلب ات  (.  مدى معرف ة معلمي ال تربية ال رياضي  ة المش اركين بج ائزة المل ك عب د هللا الث اني للياق ة ال  بدنية 2017. )المحارمة، ياسين

 األردن.. (3(، العدد )23المجلد ) مجلة المنارة للبحوث والدراساتالجودة الشاملة من وجهة نظ ر مديريها . 

 بيروت لبنان: مكتبة لبنان ناشرون. .اإلدارة الفعالة(. 2003المساد، محمود. )
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 مراجع االنترنب 

، م   ن منظوم   ة التمي   ز الحك   ومي: 2020, 10 01(. ت   اريخ االس   ترداد 2019برن   امج الش   يخ خليف   ة للتمي   ز الحك   ومي . )

https://www.skgep.gov.ae/ 

 Retrieved 10 10, 2020, from .(2020) .برن     امج الش     يخ ص     قر للتمي     ز الحك     ومي

http://www.sspge.rak.ae/ar/Pages/default.aspx 

 Retrieved 02 20, 2020, from .(2020) .برن      امج قي      ادات حكوم      ة اإلم      ارات

https://www.uaeglp.gov.ae/ar/areas-of-focus 

 2020, 10 01(. تاريخ االسترداد 2018الدليل التعريفي بجائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز. )

 2020, 10 01(. تاريخ االسترداد 2020الدليل التعريفي بجائزة التميز الحكومي في رأس الخيمة،الدورة الخامسة عشرة. )

: 09/09/2020( ت         اريخ االس         ترداد 2020دائ         رة الم         وارد البش         رية. حكوم         ة رأس الخيم         ة )

http://www.hr.rak.ae/ar/pages/historyandbackground.aspx 

https://www.skgep.gov.ae/
https://www.skgep.gov.ae/
https://www.skgep.gov.ae/
http://www.hr.rak.ae/ar/pages/historyandbackground.aspx
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، م  ن الهي  ة اإلتحادي  ة للم  وارد البش  رية 2020, 06 13(. ت  اريخ االس  ترداد 2017, 11 01مجل  ة ص  دى الم  وارد البش  رية. )

 www.fahr.gov.ae(: 7العدد ) -الحكومية

، م   ن برن   امج الش   يخ خليف   ة للتمي   ز الحك   ومي: 2020, 10 01(. ت   اريخ االس   ترداد 2019منظوم   ة التمي   ز الحك   ومي. )

https://www.skgep.gov.ae/ 

، م   ن ع   ن الهيئ   ة: 2020, 02 02(. ت   اريخ االس   ترداد 2019, 10 17الهيئ   ة االتحادي   ة للم   وارد البش   رية الحكومي   ة. )

https://www.fahr.gov.ae/Portal/ar/about-fahr/about-fahr.aspx 


