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 أثـر ممارسات املوظف على تميـزه الوظيفي 
 في جائزة التميـز الحكومي فئة فائقي التميـز  »إمارة رأس الخيمة« 

دولة اإلمارات العربية املتحدة

منى جواد سلمان

 خبيـر التميـز والتطويـر املؤس�سي
 مركز املعالي لالستشارات والدراسات اإلدارية

اإلمارات العربية املتحدة

امللخص 1

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى أثـــر ممارســات املوظــف علــى تميـــزه الوظيفــي وحصولــه جائــزة التميـــز الحكومــي بإمــارة 
رأس الخيمــة »فئــة فائقــي التميـــز« فــي إطــار: األداء واإلنجــاز، املبــادرة واالبتــكار، التعلــم املســتمر. ولتحقيــق أهــداف الدراســة 
اســتخدمت الباحثــة املنهــج الكمــي والوصفــي التحليلــي، وطــورت االســتبانة كأداة للدراســة والتــي تكونــت مــن )4( محــاور و)45( 
عبــارة، مصدرهــا: معاييـــر التميـــز الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات واملتوافقــة مــع معاييـــر املؤسســة األوروبيــة للجــودة الشــاملة 
EFQM، وأنمــوذج القيــادة الحكوميــة لدولــة اإلمــارات، ومعاييـــر قيــاس أدوار جائــزة التميـــز الحكومــي فــي رأس الخيمــة ومــدى 

مالئمــة معاييـــر التنافــس للموظفيـــن املتميـزيـــن الحاصليـــن علــى جائــزة فائقــي التميـــز.

يتكون مجتمع الدراسة من املوظفيـن املتميـزيـن الحاصليـن على جائزة التميـز الحكومي في راس الخيمة »فئة األوسمة 
ــًزا، وبلغــت عينــة الدراســة )83(  وفائقــي التميـــز«، خــالل األعــوام مــن 2017 إلــى 2020، وقــد بلــغ عددهــم )147( موظًفــا متميـ

.)SPSS( مــن مجتمــع الدراســة. وتــم معالجــة البيانــات مــن خــالل بـــرنامج الحزمــة اإلحصائيــة )%موظًفــا تمثــل نســبة )56

فائــق  التميـــز »فئــة  إلــى حصولــه علــى جائــزة  أدت  املتميـــز  املوظــف  تأثيـــًرا مرتفًعــا ملمارســات  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
التميـــز«. بينمــا أظهــرت نتائــج أبعــاد القيــادة الحكوميــة مســتوى متوســط، ويشيـــر ذلــك إلــى أن العينــة لديهــا درجــة موافقــة 
متوســطة بالنســبة ملــدى تأثيـــر أبعــاد املتغيـــرات املعدلــة علــى التميـــز الوظيفــي. أمــا نتائــج مقيــاس جائــزة التميـــز الحكومــي 
فقــد أظهــرت مســتوى مرتفــع ألدوار الجائــزة. وبنــاء علــى نتائــج الدراســة أوصــت الباحثــة املوظفيـــن بالثقــة بالــذات مــن خــالل 
الســعي نحــو تفوقهــم الذاتــي والتحسيـــن املســتمر فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة. وأوصــت القيــادات بوضــع املوظفيـــن ضمــن 
فــي املنافســات  األولويــات وطــرح مبــادرات التحفيـــز والتقديـــر ملختلــف املســتويات الوظيفيــة، ودعــم املتميـزيـــن بمشــاركتهم 
املحليــة والعامليــة. كمــا أوصــت جائــزة التميـــز الحكومــي بمتابعــة خطــط تحسيـــن وتطويـــر املــوارد البشــرية ومشــاركتها فــي بـــرامج 

التميـــز وتطويـــر القيــادات الحكوميــة وتحديــث ومراجعــة معاييـــر التنافــس فــي الجائــزة.

الكلمات املفتاحية: ممارسات املوظف، التميـز، التميـز الوظيفي، جائزة التميـز الحكومي، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات 
العربية املتحدة.

املقدمة

إن مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية ليــس وليــد العصــر الحديــث، إال أنــه بـــرز االهتمــام باملفهــوم فــي الوقــت الراهــن كعلــم 
وممارســات إداريــة ناجحــة نتيجــة توجــه العالــم نحــو أفضــل اســتثمار  لــرأس املــال البشــري باعتبــاره القــوة الداعمــة لتفــوق 
وتميـــز املؤسســة ونجاحهــا، وبذلــك عكفــت املؤسســات علــى تنميــة قــدرات مواردهــا البشــرية وتوجيــه طاقاتهــا نحــو األداء 
املتقــن واالبتــكار الخــالق، حيــث يمثــل الفــرد ومســتوى الكفــاءة البشــرية أهــم العوامــل املؤثـــرة علــى امتــالك املؤسســة للمّيــزة 
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تهــدف الدراســة إيجــاد أثـــر ممارســات املوظــف علــى تميـــزه الوظيفــي وحصولــه جائــزة التميـــز الحكومــي بإمــارة رأس الخيمــة فئــة 
 ملمارســات املوظــف 

ً
 مرتفعــا

ً
فائقــي التميـــز فــي إطــار: األداء واإلنجــاز، املبــادرة واالبتــكار، التعلــم املســتمر. أظهــرت نتائــج الدراســة تأثيـــرا

املتميـــز تعــزي حصولــه علــى جائــزة التميـــز فئــة فائــق التميـــز. بينمــا أظهــرت نتائــج أبعــاد القيــادة الحكوميــة مســتوى متوســط، ويشيـــر 
ذلــك إلــى أن العينــة لديهــا درجــة موافقــة متوســطة بالنســبة ملــدى تأثيـــر أبعــاد املتغيـــرات املعدلــة علــى التميـــز الوظيفــي. أمــا نتائــج 
مقيــاس جائــزة التميـــز الحكومــي فقــد أظهــرت مســتوى مرتفــع ألدوار الجائــزة. وبنــاء علــى نتائــج الدراســة أوصــت الباحثــة املوظفيـــن 
إلــى الثقــة بالــذات مــن خــالل الســعي نحــو تفوقهــم الذاتــي والتحسيـــن املســتمر فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة. وأوصــت القيــادات 
بوضــع املوظفيـــن ضمــن األولويــات وطــرح مبــادرات التحفيـــز والتقديـــر ملختلــف املســتويات الوظيفيــة، ودعــم املتميـزيـــن بمشــاركتهم 
فــي املنافســات املحليــة والعامليــة. كمــا أوصــت جائــزة التميـــز الحكومــي بمتابعــة خطــط تحسيـــن وتطويـــر املــوارد البشــرية ومشــاركتها فــي 

بـــرامج التميـــز وتطويـــر القيــادات الحكوميــة وتحديــث ومراجعــة معاييـــر التنافــس فــي الجائــزة.
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التنافســية )الهية االتحادية للموارد البشــرية الحكومية، 2018؛ أكرم، 2017(. وقد أشــارت العديد من الدراســات وأظهرت 
نتائج وآراء العديد من الباحثيـن وخبـراء االقتصاد أن كفاءة وفاعلية املوارد البشرية تمثل عنصًرا حاسًما في نجاح املؤسسة 
من فشلها، ما أدى إلى ظهور مفاهيم االستقطاب واالحتفاظ باملوهوبيـن والفائقيـن في العمل )السلمي، 2001؛ كافي، 2018(. 
فــي ضــوء ذلــك أخــذ مفهــوم املــوارد البشــرية باهتمــام الباحثيـــن وخبـــراء االقتصــاد فــي العلــوم اإلداريــة فــي الفكــر الحديــث  ووجهــت 
فــي مفهــوم اإلدارة باعتبارهــا عالقــات  بالتغييـــر الشــامل  تنــادي  ثــورة فكريــة جديــدة وفلســفة إداريــة  إلــى  النظريــات اإلداريــة 
تفاعليــة متـــرابطة ومتداخلــة بيـــن العامليـــن واملؤسســة تعتمــد فــي نجاحهــا علــى العنصــر البشــري، مــن أمثالهــا نظريــة اإلدارة 
العلميــة لـــ »فريدريــك تايلــور« )1856-1915(، ونظريــة العالقــات اإلنســانية للبـــروفيسور والطبيــب وعالــم االجتمــاع والنف�ســي 
»جــورج إلتــون مايــو« )1949-1880( والنظريــة الســلوكية لعالــم النفــس األمريكــي »إدوارد لــي ثورندايــك« )1949-1874(. حيــث 
ربطــت النظريــات بيــن كفــاءة األداء ورفــع إنتاجيــة املؤسســة مقابــل املغريــات واملحفــزات ممــا أدى إلــى ظهــور أســلوب إداري جديــد 
في التعامل التحفيـزي مع العامليـن في املؤسسات )السكارنه، 2019؛ كنعان، 1995(. حفزت هذه األفكار الباحثيـن والخبـراء 
وعلمــاء االقتصــاد للمزيــد مــن الدراســات حــول االهتمــام بــأداء املــوارد البشــرية ورفــع اإلنتاجيــة وتحقيــق التفــوق الوظيفــي 
واملؤس�سي، وذلك من خالل التحفيـز والتشجيع والدعم. ويعتبـر »ويليام إدواردز ديمنغ« )1900-1993( من أبـرز أنصار هذا 
الفكــر الحديــث، عندمــا أدرك »ديمنــغ« أن املوظفيـــن هــم وحدهــم الذيـــن يتحكمــون فــي إنتاجيــة املؤسســة، وأنــه مــن األهميــة أن 

يتصــدروا محــور اهتمــام قيــادات املؤسســية )ســلمان، 2018(. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 - الدراسات السابقة

ً
أوال

اهتمــت العديــد مــن الدراســات فــي موضــوع التميـــز والرضــا الوظيفــي وأثـــره علــى تحسيـــن األداء، وتناولــت الدراســات 
كذلــك مفاهيــم املــوارد البشــرية وأثـــر التحفيـــز والتقديـــر علــى أداء املوظفيـــن وأدوار القيــادة وتأثيـــرهم علــى املوظفيـــن، إال 
أن هنــاك نــدرة فــي الدراســات املتعلقــة بجوائــز التميـــز الوظيفــي بشــكٍل عــام؛ واملؤثـــرات التــي تدفــع املوظفيـــن للمشــاركة فــي 
منافســات التميـــز وحصولهــم الجوائــز التقديـــرية. ولــم تـــرد أي دراســة مطبقــة علــى املجتمــع الوظيفــي فــي رأس الخيمــة بدولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، علــى املوظفيـــن الحاصليـــن علــى »جائــزة فائقــي التميـــز«.

ومن الدراسات ذات العالقة بتأثيـر سمات القيادات على املوظفيـن وأثـر الجوائز والتميـز الوظيفي: 

دراســة )Vallina; Simone & Guerrero, 2020(، بعنــوان »الجانــب اإلنســاني للقيــادة وأثـــر القيــادة امللهمــة علــى - 
بقــت علــى )389( موظًفــا فــي الخدمــات املاليــة فــي )5( بنــوك 

ُ
خصائــص التابعيـــن وتحقيــق التفــوق فــي العمــل«، والتــي ط

مــن إســبانيا وإيطاليــا، وقــد صمــم الباحــث اســتبيان إلكتـــروني يتضمــن أربعــة محــاور لقيــاس جوانــب التابعيـــن وفــق 
بــاس وافيليــو: التفكيـــر املســتقل والنشــاط والتعلــم النشــط واالبتــكار. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن القيــادة امللهمــة 
تمــارس تأثيـــًرا أكثـــر إيجابيــة عندمــا تكــون خصائــص التابعيـــن أكثـــر إيجابيــة، وإن القيــادة الفاعلــة قــد تلهــم األتبــاع 
وتعــزز أدوارهــم نحــو أداء متقــن، حيــث يـــركز القــادة امللهمــون علــى إثــارة عواطــف التابعيـــن عــن طريــق اللغــة والرمــوز 

والصــور. وســلطت النتائــج علــى أهميــة فهــم احتياجــات التابعيـــن لزيــادة تأثيـــرها علــى فعاليــة القيــادة امللهمــة.

دراســة )Mitchell; Boyle, 2019(، بعنــوان »دراســة تأثيـــر املــزاج اإليجابــي للقائــد علــى االبتــكار والتفــوق املنهــي - 
للموظفيـــن«، وتهــدف الدراســة إلــى دعــم الفــرق املتعــددة التخصصــات فــي سياســة الرعايــة الصحيــة وتوجيــه قدرتهــا 
لتطويـــر حلــول مبتكــرة لتحديــات الخدمــة والرعايــة املســتعصية. طبقــت الدراســة علــى )60( فريــق للرعايــة الصحيــة 
فــي اململكــة املتحــدة، وســلطت الضــوء علــى قــدرات القيــادة امللهمــة فــي تعزيـــز االبتــكار لــدى فــرق العمــل والعوامــل 
املؤثـــرة علــى االبتــكار. وفرضــت تناقًضــا بيـــن قــدرة القــادة علــى توليــد األفــكار االبتكاريــة وبيـــن فهــم الظــروف املحيطــة 
بالتابعيـــن واحتياجاتهــم. بينــت النتائــج أن العالقــة طرديــة بيـــن فرضيــات الدراســة مــن حيــث تأثيـــر أســلوب القيــادة 
وارتفــاع املــزاج اإليجابــي علــى تعزيـــز االبتــكار لــدى فــرق العمــل، ممــا يدعــم هــذه النتائــج فــي توفيـــر رؤى مهمــة للمــوارد 

البشــرية عنــد الشــروع فــي تصميــم بـــرامج التطويـــر لفــرق العمــل.

ورؤســاء -  عمــداء  لــدى  التنظيمــي  باإلبــداع  وعالقتهــا  التحويليــة  »القيــادة  بعنــوان   ،)2018 )الرشــيدي،  دراســة 
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األقســام بالجامعات الحكومية واألهلية بمدينة الرياض«، وتهدف الدراســة إلى تحديد مســتوى ممارســة القيادات 
األكاديميــة لنمــط القيــادة التحويليــة، وأثـــره علــى اإلبــداع التنظيمــي. طبقــت علــى )8( جامعــات ســعودية حكوميــة. 
بلــغ حجــم العينــة )147( مــن عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن كافــة أبعــاد القيــادة 
التحويليــة تمــارس بمســتوى مرتفــع، وأن ممارســة اإلبــداع التنظيمــي جــاء بجميــع أبعــاده بمســتوى متوســط. وقــد 
أو�سى الباحث بإعادة النظر في املعاييـر التي يتم في ضوئها اختيار القيادات في الجامعة من رؤساء أقسام وعمداء 
للكليــات ليكونــوا أكثـــر انســجاًما مــع متطلبــات التغيـــرات املعاصــرة. كمــا أو�ســى بضــرورة توافــر منــاخ الســتقطاب 

املبدعيـــن فــي الوظيفــة، وتكثيــف بـــرامج التمكيـــن والتدريــب. 

دراسة )Basit;  Sebastian & Hassan, 2017(، بعنوان »أثـر النمط القيادي على أداء املوظف: دراسة حالة منظمة - 
خاصــة«، وتهــدف إلــى تحديــد تأثيـــر األســلوب القيــادي علــى أداء املوظفيـــن، وقــد طبقــت علــى شــركة فــي ســالنجور بماليـــزيا. 
اســتهدفت الدراســة )100( موظــف، وحــددت أداة الدراســة ان االســتبيان هــو لقيــاس ُبعــدي »القيــادة الديمقراطيــة 
واالســتبدادية« وكذلــك »أداء املوظــف«. وأظهــرت نتائــج الدارســة أن للقيــادة الديمقراطيــة أثـــر إيجابــي مرتفــع علــى أداء 
املوظفيـــن، وأظهرت انخفاض أداء املوظف في حال القيادة االستبدادية. وأوصت الدراسة بتشجيع القيادات املاليـــزية 
بتبنــي نمــط القيــادة الديمقراطيــة وإشــراك أعضــاء الفريــق فــي عمليــة صنــع القــرار، كمــا ينبغــي علــى القــادة املاليـزييـــن 

تشــجيع االبتــكار والعمــل الجماعــي واإلبــداع الــذي يــؤدي إلــى الرضــا الوظيفــي وزيــادة اإلنتاجيــة وبالتالــي زيــادة األداء.

دراسة )املحارمة، 2017(، بعنوان »مدى معرفـة معلمي الـتـربية الـرياضيـة املشاركــيـن   بجـائــزة امللك عبد هللا الثاني - 
للياقــــة الـبدنيــــة   بمتطلبــات الجـــودة الشاملــــــة مــن وجهــــة نظـــــر مـديـــريهم«، وطبقــت علــى جميــع املــدارس الحكوميــة 
املشاركة في جـائــزة امللك عبد هللا الثاني للياقــة الـبدنيــة في محافظة العاصمة عمان والبالغ عددها )474( مدرسة. 
منهــم )141( مدرســة إنــاث و)190( مدرســة ذكــور و)143( مدرســة مختلطــة. اســتخدم الباحــث أداة اســتبيان مكونــة 
مــن )25( عبــارة لقيــاس محــاور الجائــزة: محــور القيــادة، التخطيــط االستـــراتيجي، التدريــب والتطويـــر، تكنولوجيــا 
املعلومــات، ورعايــة الطلبــة. وقــد أظهــرت النتائــج أن معرفــة معلمــي التـــربية الرياضيــة املشاركيـــن بجائــزة امللــك عبــد 
هللا الثانــي للياقــة البدنيــة ملتطلبــات الجــودة الشــاملة جــاءت بدرجــة متوســطة باســتثناء محــور القيــادة فقــد جــاء 
مرتفًعــا. وبنــاًء علــى ذلــك أو�ســى الباحــث بتكثيــف التدريــب والتأهيــل للمشاركيـــن فــي الجائــزة لربــط التـــربية الرياضيــة 
باملفاهيــم اإلداريــة الحديثــة، وتعزيـــز دور معلــم التـــربية الرياضيــة مــن أجــل مواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي علــوم اإلدارة 

الرياضيــة واالطــالع بشــكل دائــم علــى أهــم األبحــاث العلميــة املرتبطــة.

دراســة )Rassel Kassem; Ajmal & Khan, 2016(، بعنــوان »العالقــة بيـــن الثقافــة التنظيميــة وتميـــز األعمــال: - 
دراســة حالــة مجتمــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة«، وتهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى أثـــر الفــوز بجوائــز التميـــز 
املؤس�ســي علــى تحسيـــن الثقافيــة املؤسســية مــن خــالل تأثيـــر أربعــة مكونــات: ثقافــة رســالة املؤسســة، والقــدرة علــى 
التكيف، وتأثيـــر تكنولوجيا املعلومات، واالتصال، وقد اســتهدفت الشــركات في قطاع األعمال وطبقت على شــركة 
إماراتيــة فــازت بجائــزة خليفــة لالمتيــاز، وبلغــت عينــة الدراســة )45( مديـــًرا مــن فئــة املوظفيـــن املتميـزيـــن الحاصليـــن 
علــى جوائــز التميـــز الوظيفــي، وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة إيجابيــة بيـــن مكونــات الثقافــة التنظيميــة والتميـــز 
التجــاري بشــكل عــام. كمــا أظهــرت وجــود تبايـــن بيـــن تأثيـــر أنــواع الثقافــة املســتخدمة، وأظهــرت نتائــج ثقافــة رســالة 
املؤسســة بشــكل مرتفــع بينمــا تنخفــض ثقافــة القــدرة علــى التكيــف، وتتوســط نتيجــة تأثيـــر تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــال. وأوصــت الدراســة بإعطــاء األولويــة ألنــواع الثقافــة التنظيميــة األكثـــر توافًقــا مــع ممارســات التميـــز فــي 
العمــل كمــا وجهــت إلــى املزيــد مــن الدراســات باســتخدام عينــة أكبـــر مــن الفائزيـــن فــي الجوائــز، وقوائــم جوائــز أخــرى.

دراســة )الجرايــدة و الجازيــة، 2015(، بعنــوان »دور جائــزة امللكــة رانيــا العبــد هللا للمعلــم املتميـــز فــي تطويـــر األداء - 
التـــربوي للمعلميـــن فــي مديـــرية التـــربية والتعليــم فــي شــمال غــرب الباديــة«، وتهــدف إلــى التعــرف علــى دور جائــزة امللكــة 
رانيــا العبــد هللا فــي تطويـــر املعلميـــن، وبلــغ مجتمــع الدراســة )248( معلًمــا مــن الذكــور واإلنــاث املشاركيـــن بـــرامج 
التأهيل والتدريب على معاييـر الجائزة في الفتـرة من 2006 إلى 2012 ويشكلون نسبة )36%( من مجتمع الدراسة. 
اســتخدمت الباحثتــان اســتبيان مكــون مــن )74( عبــارة تعبـــر عــن )9( معاييـــر فــي مجــاالت الجائــزة. كشــفت نتائــج 
الدراســة أن هنــاك تأثيـــر للجائــزة فــي جميــع األبعــاد. وجــاء ُبعــد أخالقيــات املهنــة فــي املرتبــة األولــى، يليــه ُبعــد الفلســفة 
عــزى إلــى 

ُ
الشــخصية. كشــفت النتائــج أيًضــا عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي أداء التدريــس يمكــن أن ت
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فــي أداء التدريــس  لــم تكــن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة  النــوع االجتماعــي لصالــح املعلميـــن الذكــور، بينمــا 
يمكــن أن تعــزى إلــى املؤهــالت وســنوات الخبـــرة وعــدد املشــاركة فــي الجائــزة. وفًقــا للنتائــج، أوصــت الباحثتــان بتطويـــر 

املشــاركة املجتمعيــة وزيــادة عــدد املعلميـــن املمنوحيـــن.

فــي دولــة -  بعنــوان »أثـــر الثقافــة علــى تطبيقــات إدارة الجــودة والتميـــز إلدارة الجــودة   ،)Alqaydi, 2015( دراســة
اإلمارات العربية املتحدة، وتهدف الدراسة الكشف عن تأثيـر الثقافة في دولة اإلمارات، وكذلك ثقافة املؤسسات 
الشــرطية بهــا علــى مــدى الحفــاظ وااللتـــزام بنمــوذج التميـــر األوروبــي إلدارة الجــودة، والتعــرف علــى أهــم العوامــل 
أو إيجابًيــا علــى عمليــة تطبيــق نمــوذج التميـــز األوروبــي إلدارة الجــودة فــي املؤسســات التابعــة لــوزارة 

ًً
املؤثـــرة ســلبا

الداخلية، وطبقت الدراســة على فئة املوظفيـــن والقيادات في وزارة الداخلية. أظهرت النتائج إلى أن عناصر ثقافة 
الشــرطة اإلماراتيــة التــي تشــمل اللغــة واملصطلحــات والنظــام اإلداري والتدريــب والتعليــم والحافــز للعمــل وأســلوب 
القيــادة واملرتــب والبــدالت؛ لهــا تأثيـــر كبيـــر علــى االلتـــزام بنمــوذج التميـــز األوروبــي إلدارة الجــودة فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة. 

وقــد خلصــت الدراســات أعــاله إلــى أنــه هنــاك أثـــر متبايـــن لســمات القائــد علــى املوظفيـــن، وقــد أظهــرت بعــض الدراســات 
أن للقائــد أثـــر فــي تحريــك عواطــف املوظفيـــن وزيــادة دافعيتهــم نحــو العمــل وبالتالــي تعزيـــز التميـــز الوظيفــي لديهــم، وأظهــرت 
بعــض الدراســات أن ممارســات القيــادة فــي بيئــة العمــل ال تعــزز األدوار الفعليــة فــي دعــم وتحفيـــز املوظفيـــن. كمــا بينــت بعــض 
الدراســات أن هنــاك عوامــل أخــرى تســهم فــي تعزيـــز التميـــز الوظيفــي، منهــا الثقافــة املؤسســية، وبيئــة العمــل والعالقــات بيـــن 

املوظفيـــن، والتمكيـــن والتدريــب املنهــي. 

ثانًيا - اإلطار النظري

التميـز الوظيفي: 1-

يشيـــر التميـــز إلــى أســلوب عمــل فــي الحيــاة يقتـــرن بــاإلداء املتقــن. وهــو نمــط فكــري وفلســفة إداريــة تعتمــد علــى تحقيــق 
نتائــج متفوقــة تجمــع عناصــر ومقومــات بنــاء املؤسســة. وقــد عرفهــا مكتــب التـــربية األمريكــي عــام 1972 بأنهــم فئــة األفــراد 
املؤهلــون بدرجــة عاليــة مــن األداء. وفــي تعريــف آخــر ُعــرف الفــرد املتميـــز بأنــه صاحــب األداء العالــي مقارنــة مــع املجموعــة 

العمريــة التــي ينتمــي إليهــا فــي قــدرة أو أكثـــر )هاجــرة، 2018(.

التميـــز فــي اللغــة مــن الجــذر الثالثــي مّيـــز، أي القــدرة علــى التمييـــز بيـــن الخطــأ والصــواب وبيـــن الحــق والباطــل. وورد فــي 
املعجــم الصحــاح مــاز ال�ســيء: أي عزلــه وفــرزه، وامتــاز وتميـــز: أي تفــّرد القــوم إذا تميـــز بعضهــم مــن بعــض، وفــالن يــكاد أن 
يتميـــز مــن الغيــظ: أي يــكاد أن يتقطــع. أمــا فــي املعجــم الوســيط فقــد ورد التميـــز بالتفضيــل والرفعــة، وقيــل: امتــاز ال�ســيء: أي 
ْيُز: التمييـــز بيـــن األشــياء. ويقال: ِمْزُت بعضه من بعض 

َ
بدأه وفضله على من مثله. وفي لســان العرب وردت عن ابن منظور امل

ــه. وفــي االصطــالح يشيـــر التميـــز إلــى اإلتقان 
ُ
َرْزت

َ
ِميــُزه َمْیــاًز: عزلتــه وف

َ
ِميــُزه َمْیــاًز، وقــد أمــاز بعَضــه مــن بعــض، وِمــْزُت ال�ســيَء أ

َ
نــا أ

َ
فأ

والتفــوق واإلبــداع، ويمثــل مرحلــة متقدمــة مــن األداء املنهــي املجــّود املتقــن وفــق معاييـــر اإلدارة الحديثــة، بالتـركيـــز علــى نتائــج 
 ملراحل 

ً
األداء املؤس�سي. ويشيـر الباحثون إلى أن التّميـز يمتد إلى مفهوم االستمرار من أجل البقاء في املقدمة، ويعد امتدادا

الجــودة واشــمله فــي التطبيــق واألثـــر املتـــرتب علــى األداء. ويعرفــه الباحثــون علــى أنهــا القــدرة علــى تفهــم متطلبــات املتعامليـــن 
وتقديــم أفضــل الخدمــات لهــم )هاجــرة، 2018؛ ســلمان، 2018؛ البحي�ســي، 2014(.

أمــا التميـــز الوظيفــي فهــو نمــط املوظــف فــي أداءه للواجبــات املهنيــة واملهمــات؛ بإتقــان وبأعلــى معاييـــر الجــودة فــي األداء، 
ويـــرتبط التميـــز الوظيفي بقدرات وسمات املوظف ومهاراته في إداء العمل بأفضل طريقة وبأقل تكلفة وجهد. ويـــرى الباحثون أن 
املوظــف املتميـــز أصبــح فــي العصــر الحديــث محــور اهتمــام املؤسســات وإدارات املــوارد البشــرية حيــث يمثــل العنصــر األول لنجــاح 
ــا وثيًقــا بســلوك قيــادات املؤسســة، إيجاًبــا 

ً
املؤسســة  )زائيـــري، 2007؛ كافــي، 2018(. وأن ســلوك املوظــف املتميـــز يـــرتبط ارتباط

.)Graves, Sarkis, 2018( وســلًبا، وأن قيــم القيــادات ودوافعهــم تؤثـــر علــى املوظفيـــن بدرجــة أكبـــر مــن ســلوك التحفيـــز املباشــر
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ممارسات املوظف املتميـز 2-

إدارة  بهــا  تقــوم  التــي  اإلداريــة  واملهــام  العمليــات  يمثــل مجموعــة  املوظــف  ممارســات  محــور  أن  إلــى  الدراســات  تشيـــر 
املــوارد البشــرية فــي املؤسســات بقصــد جــذب وتطويـــر املوظفيـــن لضمــان تحقيــق التميـــز والفعاليــة فــي األداء املؤس�ســي. ويمكــن 
تلخيصهــا فــي أربــع عمليــات رئيســة: تخطيــط املــوارد، االســتقطاب والجــذب، التدريــب والتأهيــل، التقديـــر والتحفيـــز. ويـــرى 
الباحثــون أن هــذه العمليــات تمثــل نقطــة إطــالق طاقــات املــوارد الشــرية وقدراتهــا ومهــارات فــي أي مؤسســة نحــو األداء املتميـــز 

لتحقيــق أهــداف املؤسســة ورؤاهــا )الشــروقي، 2018(.

ــًزا علــى ممارســات املوظــف املتميـــز، نظــًرا للنمــو االقتصــادي املتســارع والتطــور  فــي العصــر الحديــث أصبــح هنــاك تـركيـ
 جذرًيــا فــي تـــركيب املجتمعــات املهنيــة ومــدى أهميــة العنصــر البشــري املؤهــل 

ً
التكنولوجــي الهائــل، حيــث يشــهد العالــم تحــوال

ملواجهــة تحديــات العصــر الحديــث، وفًقــا لذلــك أخــذت الحكومــات واملؤسســات الرســمية فــي  تصميــم معاييـــر  وعناصــر تقييــم 
املوظــف املتميـــز وقيــاس مــدى تفــوق املمارســات املهنيــة لديــه، أشــهرها معاييـــر التميـــز الوظيفــي للمؤسســة األوروبيــة للجــودة 
الشــاملة، والتــي طورتهــا العديــد مــن الجهــات الرســمية علــى املســتوى العالمــي بمــا يتوافــق مــع ظروفهــا املؤسســية واملجتمعيــة، 
مــن أمثالهــا: »بـــرنامج الشــيخ خليفــة للتميـــز الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة|، و«بـــرنامج الشــيخ صقــر للتميـــز 
الحكومــي فــي رأس الخيمــة«. وتتمثــل فــي )بـــرنامج الشــيخ صقــر للتميـــز الحكومــي، 2020؛ جــدول معاييـــر وعناصــر تقييــم فئــات 

التفــوق الوظيفــي، 2018؛ بـــرنامج الشــيخ خليفــة للتميـــز الحكومــي ، 2019(:

ذلــك حجــم -  الوظيفيــة واملهنيــة، ويتضمــن  أداء املوظــف وإنجازاتــه  ويـــركز علــى  املعيــار األول  – األداء واإلنجــاز: 
علــى  ويتفــوق  املتوقــع  عــن  يـــزيد  بمــا  املؤسســة  أهــداف  تحقيــق  علــى  والقــدرة  اإلنجــازات  وطبيعــة  األداء  ونوعيــة 

دؤوًبــا.   
ً
وعمــال وجهــًدا  وقًتــا  تتطلــب  صعبــة  مهــام  إنجــاز  وكذلــك  للموظــف،  االعتيــادي  العمــل  متطلبــات 

املعيار الثاني  – املبادرة واإلبداع: ويـركز على قدرة املوظف على تقديم أفكار أو اقتـراحات أو دراسات أو مبادرات - 
أو أســاليب عمــل متميـــزة ومبدعــة تســاهم فــي تطويـــر األداء أو تحسيـــن اإلنتاجيــة أو االرتقــاء بمســتوى الخدمــات 
املقدمــة للمتعامليـــن أو تبســيط اإلجــراءات، وُيعنــى هــذا املعيــار بدرجــة اإلبــداع واملبــادرة ومســتوى التميـــز والتفــرد 

فيمــا قدمــه املوظــف مــن أفــكار أو اقتـــراحات وإنجــازات. 

املعيــار الثالــث  – التعــاون وااللتـــزام الوظيفــي: ويـــركز علــى درجــة تعــاون املوظــف مــع املتعامليـــن مــن خــارج املؤسســة - 
ومــن داخلهــا ومــدى إيجابيتــه فــي التعامــل معهــم، كمــا يـــركز علــى درجــة االلتـــزام الوظيفــي والســلوكي للموظــف مــن 

خــالل التـــزامه باألنظمــة املؤسســية واحتـــرامه لهــا مدعًمــا بســجل وظيفــي خــاٍل مــن املخالفــات بأنواعهــا. 

النشــاطات -  فــي  املشــاركة  علــى  املوظــف  حــرص  مــدى  علــى  ويـــركز  املســؤولية:  وتحمــل  املشــاركة   – الرابــع   املعيــار 
التطوعيــة  الجهــود  فــي  مســاهمته  ومــدى  املؤسســة،  بهــا  تشــارك  أو  تنظمهــا  الرســمية  وغيـــر  الرســمية  والفعاليــات 
التــي تـــرعاها الدائــرة، ويـــركز هــذا املعيــار علــى درجــة تحمــل املوظــف ملســؤولياته الوظيفيــة خاصــه فــي الحــاالت غيـــر 

الروتينيــة. 

املعيار الخامس  – املهارات اإلشــرافية: ويعبـــر عن املهارات والقدرات اإلشــرافية للموظف خاصة املتعلقة بالقدرة - 
واإلشــرافية  القياديــة  املهــارات  مــن  وغيـــرها  والتدريــب  والتحفــز  والتفويــض  والتوجيــه  والتنظيــم  التخطيــط  علــى 

واإلداريــة التــي يطبقهــا املوظــف أثنــاء ممارســته لواجبــات عملــه. 

املعيــار الســادس  – التعلــم املســتمر: ويشيـــر إلــى مــدى رغبــة وقــدرة املوظــف علــى تعلــم املهــارات املتعلقــة بمهــام - 
عملــه، ومــدى اســتفادته مــن خبـــرات زمالئــه األكثـــر خبـــرة ومعرفــة، ويشيـــر كذلــك إلــى جهــود املوظــف لالطــالع علــى 

أيــة معــارف أو معلومــات حديثــة تتعلــق بعملــه وتســاهم فــي تطويـــر أدائــه.

القيادة 3-

ا فطرًيــا بــدأ مــذ أن بــدأت الخليقــة علــى وجــه األرض، وامتــدت عبـــر الحضــارات القديمــة والعصــور 
ً
تمثــل القيــادة نشــاط

الوســطى والحديثــة إلــى عصــر املعرفــة اآلنــي، متمثلــة فــي أنشــطة وممارســات القائــد، أبـــرزها يتمثــل فــي تأثيـــر وســيطرة شــخص 
القائــد علــى مجموعــة األتبــاع. 
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القيــادة لغــة مصــدر مــن الفعــل قــاد يقــود قــوًدا والقــود نقيــض الســوق، ويقــال يقــود الدابــة مــن أمامهــا، ويســوقها مــن 
الخلــف )ابــن منظــور، 1986(.  والقيــادة اصطالًحــا فــن التأثيـــر فــي اآلخريـــن وتوجيههــم ألداء عمــل مــا. ويتطلــب مــن الفــرد أن 
يكــون مؤثـــًرا فــي التابعيـــن وفــق أهــداف املؤسســة وتحقيــق الخطــط. وتأخــذ عمليــة القيــادة شــكل مــن أشــكال التفاعــل اللفظــي 
والفكــري بيـــن شــخص القائــد واألتبــاع بمراعــاة احتياجاتهــم واتجاهاتهــم ومشــكالتهم )القريوتــي، 2013: 223(. ورغــم تعــدد 
تعريفات القيادة لدى الباحثيـن والخبـراء، إال أن أغلب اآلراء تتمحور حول مفهوم السلوك االستثنائي للقائد في فهم وتقديـر 
األتبــاع وقدرتــه علــى التأثيـــر فيهــم بطواعيــة، ومهارتــه فــي تعزيـــز مواهبهــم وقدراتهــم الكامنــة والظاهــرة وتحفيـــزهم علــى النجــاح 
الشــخ�سي واملنهــي )ســرحان، 2018؛ بيندليتــون و آدرايـــن، 2019(. يـــراها املســاد أنهــا عـــالقة بيـــن طرفيـــن، طــرف مؤثـــر وطــرف 
متأثـــر، مدخلهــا الحقيقــي »شــخص القائــد وتمكنــه مــن املهــارات النوعيــة األساســية الالزمــة لفعاليــة العمليــة القياديــة وإتقانهــا 
بــدًء مــن تنفيــذ العمليــات وإدارتهــا وانتهــاًء بإلهــام اآلخريـــن والتأثيـــر بهــم إلــى مــا يقودهــم لتحقيــق التميـــز )املســاد، محمــود، 2003: 
91(. وعرفهــا األخضــر »أنهــا نشــاط يمارســه شــخص نحــو تحقيــق األهــداف املشتـــركة للقائــد والتابعيـــن واملنظمــة« )األخضــر، 
2018( واختصرها السكارنة في دالة من أربعة عناصر أساسية تتمثل في: شخص القائد، التابعيـن، الهدف املشتـرك، املوارد. 
)السكارنه، 2019: 19(. وعرفها كل من هانت والرسون في كتاب )القيادة املتطورة( أنها وسيلة لبث روح التآلف والتعاون بيـــن 

.)Hunt & Larson, 1977( .موظفــي املؤسســة لتحقيــق أهدافهــا بتنميــة صلــة التبعيــة املؤثـــرة بيـــن القائــد والتابعيـــن

وقــد أثبتــت نتائــج العديــد مــن الدراســات وآراء الباحثيـــن والخبـــراء أن الصفــات القياديــة للمديـريـــن مهــارة يمكــن تنميتهــا، 
لــت الظــروف املحيطــة باملوقــف أو الهــدف 

ّ
وتطويـــر ممارســتها بأســلوب علمــي متــى ُعرفــت عناصرهــا وأنماطهــا ومقوماتهــا وحل

فــي دولــة اإلمــارات  الــذي تســعى الجماعــة إلــى تحقيقــه )Apak; Gümüs, 2015(. ووفًقــا لذلــك اهتمــت حكومــة رأس الخيمــة 
بتطويـــر القيــادات الحكوميــة، وصــدرت تعليمــات صاحــب الســمو الشــيخ/ ســعو د بــن  صقــر القاســمي عضــو املجلــس األعلــى 
ــة تطويـــر 

ّ
2013 بشــأن خط فــي 09 سبتمبـــر  فــي االجتمــاع الســادس للمجلــس التنفيــذي املنعقــد  حاكــم اإلمــارة )حفظــه هللا( 

ــة مســتوياتها بالتعــاون مــع مراكــز تطويـــرية عامليــة وينــدرج هــذا البـــرنامج فــي إطــار مبــادرات صاحــب 
ّ
القيــادات الحكوميــة بكاف

بـــرامج تطويـــر القيــادات التنفيذيــة، بـــرامج تطويـــر  الســمو الشــيخ/ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة )حفظــه هللا(، 
القيــادات الوســطى، وبـــرامج تطويـــر القيــادات التنفيذيــة اإلشــرافية )بـــرنامج الشــيخ صقــر للتميـــز الحكومــي، 2020(.

جائزة التميـز الحكومي 4-

الكــوادر  وتطويـــر  اإلمــارات،  دولــة  فــي  الشــاملة  التنميــة  لدعــم  الرئيســة  البـــرامج  إحــدى  الحكومــي  التميـــز  جوائــز  تمثــل 
الحكوميــة واملحليــة وتنميــة قدراتهــا ومهاراتهــا وفــق أعلــى املعاييـــر العامليــة. وقــد اهتمــت حكومــة رأس الخيمــة فــي دعــم التنميــة 
فــي اإلمــارة وإعــداد قــادة املســتقبل وبنــاء القــدرات املؤسســية وتمكيـــن املؤسســات الحكوميـــة مــن تطبيــق املعاييـــر العامليــة للتميـــز 

عبـــر تأســيس بـــرنامج الشــيخ صقــر للتميـــز الحكومــي بفئاتــه الشــاملة )وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء واملســتقبل، 2020(.

ة الحيوية املنوط إليها تطويـر القطاع الحكومي  سات الحكوميَّ و يمثل بـرنامج الشيخ صقر للتميـز الحكومي أحد املؤسَّ
ــس البـــرنامج بموجــب املرســوم  ة. تأسَّ ــة والبشــريَّ ة والتنظيميَّ ة والتشــغيليَّ فــي اإلمــارة بجميــع جوانبــه ومســتوياته االستـــراتيجيَّ
لبــة، 

َّ
ة وتطويـــر الط األميـــري رقــم )10( للعــام 2004 بتاريــخ 2004/10/23. ويتكــون مــن أربعــة مجــاالت: بـــرنامج املنــح الدراســيَّ

ة، وجائــزة رأس الخيمــة للتميـــز التعليمــي. ويهــدف البـــرنامج - وجائــزة  جائــزة التميـــز الحكومــي، مكتــب رأس الخيمــة للتنافســيَّ
فــــي 

َّ
التميـــز الحكومي - إلى تـــرسيخ دعائم التنافسية والجودة واإلبداع في عمل املؤسسات الحكومية، وتحفيــــز وتشجيــــع موظ

ات، وخدمــــة 
َّ

ــــة علــــى االبتكـــار، والتميــز، وااللتـــزام الوظيفــي، وتطويــــر الــذ الحكومــــة املحليــة بمختلــــف مستوياتهــــم الوظيفيَّ
فــي مختلــــف مجــــاالت  ــزة  ِ

ّ
ــــة إلنجازاتهــــم املتميــ ســات الحكوميَّ ــــفء، وتكريــــم األفــــراد واملؤسَّ

ُ
املتعامليــــن، واألداء الوظيفــــي الك

ســــي إلــــى مستويــــات  ــــة تدفــــع بــاألداء الفــــردي والجماعــــي واملؤسَّ ســــي. كمــا يســعى البـــرنامج إلــى صنــــع بيئــــة تنافسيَّ العمــــل املؤسَّ
د اتجاهــــات التميــز وتساعــد  حــــّدِ

ُ
ســــس ومعاييــــر ت

ُ
ــــة مــــن خــــالل اعتمــــاد أ ــــة إرشاديَّ عاليــــة مــــن التميــــز واالبتكـــــار، وتوفيــــر مرجعيَّ

ســـــات  راكـــــة بيـــن املؤسَّ عــــاون والشَّ ــــة فــي اإلمــــارة، وتعزيـــــز التَّ ســات الحكوميَّ ر فــي أداء املؤسَّ م والتطــــوُّ علــــى قيــــاس مــــدى التقــــدُّ
الحكوميــة وموظفيهــا. تشــمل الجائــزة )10( جوائــز لتكريــم فئــات الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة رأس الخيمــة، و)8( فئــات للتميـــز 
والتفوق الوظيفي: املوظف املبتكر، واملوظف املتميـــز في إسعاد املتعامليـــن، واملديـــر / املشرف املتميـــز، واألخصائي املتميـــز، 

واإلداري املتميـــز )بـــرنامج الشــيخ صقــر للتميـــز الحكومــي، 2020(.
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مشكلة الدراسة

ــا ملــوارده البشــرية وعملــت علــى تعزيـــز قــدرات املوظفيـــن 
ً
فــي دولــة اإلمــارات اهتماًمــا بالغ أولــت حكومــة رأس الخيمــة 

املتفوقيـــن، واالهتمــام بتطويـــر الكــوادر وتنميتهــا وتحفيـــزها لتحقيــق التفــوق الوظيفــي فــي الدوائــر املحليــة فــي رأس الخيمــة 
بإطــالق جائــزة التميـــز الحكومــي، وجــاءت هــذه الدراســة لتســلط الضــوء علــى أثـــر ممارســات املوظــف مــن فئــة فائــق التميـــز؛ 
تعــزي تميـــزه وحصولــه جائــزة التميـــز الحكومــي فــي إمــارة رأس الخيمــة. حيــث لــم تـــرد األبحــاث والدراســات الكافيــة لتســليط 
الضــوء علــى فئــة فائــق التميـــز وممارســاتهم الوظيفيــة التــي أهلتهــم للحصــول علــى جائــزة التميـــز الحكومــي. وتكمــن األهميــة 
 -  Google Scholar والقيمــة العلميــة والعمليــة للدراســة كونهــا األولــى مــن نوعهــا - بحــد علــم الباحــث  ومحــرك الباحــث العلمــي
التــي تطبــق علــى عينــة املوظفيـــن املتميـزيـــن الحاصليـــن علــى جائــزة التفــوق الوظيفــي فــي جائــزة التميـــز الحكومــي بـــرأس الخيمــة، 
وتنفــرد الدراســة عنــد تطبيــق متغيـــراتها املســتقلة واملعِدلــة علــى املتغيـــر التابــع وإيجــار األثـــر والتـــرابط بينهــا مــن خــالل معاييـــر 
املوظــف املتميـــز فــي الجائــزة - واملتوافقــة مــع معاييـــر التميـــز الوظيفــي فــي املؤسســة األوروبيــة للجــودة الشــاملة EFQM: األداء 
واإلنجــاز، املبــادرة واالبتــكار، التعلــم املســتمر، وأنمــوذج اإلمــارات للقيــادة الحكوميــة: النظــرة املســتقبلية، والــروح القياديــة، 

واإلنجــاز والتأثيـــر، وأدوار جائــزة التميـــز فــي رأس الخيمــة. ويمكــن تحديــد أســئلة الدراســة فــي:

أثـر ممارسات املوظف تعزي تميـزه وحصوله على جائزة التميـز الحكومي في إمارة رأس الخيمة فئة فائق التميـز- 

أثـــر ممارســات وأدوار القيــادة علــى العالقــة بيـــن ممارســات املوظــف وحصولــه علــى فئــة فائــق التميـــز فــي جائــزة التميـــز - 
الحكومــي

أثـــر جائــزة التميـــز الحكومــي فــي رأس الخيمــة علــى العالقــة بيـــن ممارســات املوظــف وحصولــه علــى فئــة فائــق التميـــز - 
فــي الجائــزة

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

إيجــاد أثـــر ممارســات املوظــف تعــزي تميـــزه الوظيفــي وحصولــه جائــزة التميـــز الحكومــي فــي إمــارة رأس الخيمــة فئــة - 
فائــق التميـــز 

إيجــاد أثـــر ممارســات وأدوار القيــادة تعــزي حصــول املوظفيـــن جائــزة التميـــز الحكومــي فــي إمــارة رأس الخيمــة فئــة - 
فائقــي التميـــز

تحديد أثـر جائزة التميـز الحكومي في حصول موظفو إمارة رأس الخيمة على جائزة التميـز فئة فائقي التميـز- 

الحدود الزمانية واملكانية

تطبق هذه الدراسة على املوظفيـن املتميـزيـن الحاصليـن على جائزة التفوق الوظيفي في جائزة التميـز الحكومي بـرأس 
الخيمــة خــالل األعــوام مــن 2017 إلــى 2020.

تصميم الدراسة

الكمــي  املنهــج  الباحثــة  اســتخدمت  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 
والوصفي، وطورت أداة الدراســة املتمثلة في االســتبانة عن دراســة: القيادة 
امللهمــة وأثـــرها علــى صناعــة التميـــز الوظيفــي فــي القطــاع الحكومــي بدولــة 
املحتــوى  لصــدق  االســتبانة  خضعــت  حيــث  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
الحكوميــة  اإلماراتيــة  الجامعــات  فــي  علــى محكميـــن متخصصيـــن  بعرضهــا 
والخاصــة )جامعــة اإلمــارات، جامعــة الشــارقة، جامعــة عجمــان( و أســاتذة 
اإلمــام  وجامعــة  عبدالعزيـــز  امللــك  )جامعــة  الدولــة  خــارج  جامعــات  مــن 
والجــودة  البشــرية  املــوارد  إدارة  فــي  الخبـــرة  ذوي  مــن  محمــد(  بــن  ســعود 

جدول رقم )1( 
معامالت الثبات لالختبار وكرونباخ ألفا

عدد األبعاد
الفقرات

معامل 
كرونباخ ألفا

50.869فائقو التميـز
150.825ممارسات املوظف املتميـز

150.802القيادة
100.822جائزة التميـز الحكومي

املصدر: دراسة )سلمان، 2020(
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التحقــق  بهــدف  فــي صالحيتهــا  والتميـــز الوظيفــي والتـــربوي إلبــداء أراءهــم 
مــن الصــدق الظاهــري لــأداة، باعتبــار آراء املحكميـــن وتعديالتهــم داللــة 
علــى صــدق املحتــوى )كراســيل، 2018؛ ســلمان، 2020(. وقامــت الباحثــة 
بالتحقــق مــن ثبــات األداة ودقتــه واتســاق فقراتــه بتطبيــق اختبــار معامــل 
كرونبــاخ ألفــا )Cronbach-Alpha( إليجــاد قــوة االرتبــاط بيـــن درجــات كل 
مجــال ودرجــات أســئلة االســتبانة الكليــة ومــدى تـــرابط الوحــدات أو البنــود 
مــع بعضهــا البعــض داخــل االســتبانة وكذلــك ارتبــاط كل فقــرة أو محــور 
مــع االســتبانة ككل، وقــد بيـــن التحليــل نتائــج مقبولــة ألغــراض الدراســة 
)الجــدول 1( تتـــراوح بيـــن: )0.869( لفائفــي التميـــز، و)0.825( ملمارســات 
املوظــف املتميـــز، و )0.802( للقيــادة، و)0.822( لجائــزة التميـــز الحكومــي. 
حيــث يفتـــرض أن تتجــاوز قيــم معامــالت ألفــا كرونبــاخ عــن )0.70( كمــا 

.)Hair et al., 2010( أشــار إليــه

يشــكل مجتمــع الدراســة املوظفيـــن املتفوقيـــن فــي إمــارة رأس الخيمــة 
خــالل  الوظيفــي  التفــوق  فئــة  الحكومــي  التميـــز  جائــزة  علــى  الحاصليـــن 
 فــي 

ً
، موضحــا

ً
األعــوام مــن 2017 إلــى 2020، ويبلــغ عددهــم )147( موظفــا

الجــدول )2( وتمثــل العينــة نســبة 50% مــن مجتمــع الدراســة، بينمــا بلغــت 
االســتجابة الفعليــة لالســتبيان نســبة )56.5( بواقــع )83( اســتجابة، وفــق 

الجــدول: )3(:

الوصفيــة  اإلحصائيــة  األســاليب  باســتخدام  الباحثــة  قامــت 
والتحليليــة عبـــر بـــرنامج الحزمــة اإلحصائيــة )SPSS( واعتمــدت مقاييــس 
االنحرافــات  الحســابية،  املتوســطات  )التكــرارات،  الوصفــي  اإلحصــاء 

البحثيــة. األســئلة  علــى  والــرد  الدراســة  نتائــج  الســتخراج  املعياريــة( 

نتائج الدراسة

للخصائــص  وصًفــا  الرابــع،  املحــور  فــي  األول  الجــزء  يتضمــن 
الديموغرافيــة ألفــراد عينــة الدراســة وهــي: )الجنــس، واملؤهــل التعليمــي، 
عينــة  خصائــص  وصــف  وألجــل  الخبـــرة(  وســنوات  الوظيفيــة،  الفئــة 
الدراســة تــم إيجــاد التكــرارات والنســب املئويـــة للمتغيـــرات الديموغرافيـــة 

:)4( الجــدول  وفــق  وذلــك  الدراســـة  عينـــة  ألفــراد 

املتعلقــة  الديموغرافيــة  الخصائــص   )4( الجــدول  مــن  يتبيـــن 
بالجنــس، حيــث بلغــت نســبة الذكــور )39%( مــن أفــراد العينــة، فــي حيـــن 
العنصــر  النســبة وجــود  هــذه  )61%(، وتفســر  نســبته  مــا  اإلنــاث  شــكلت 
النســائي فــي الوظائــف الحكوميــة فــي رأس الخيمــة ودولــة اإلمــارات بشــكل 
عــام، وذلــك وفــق مؤشــرات مركــز اإلحصــاء وحكومــة اإلمــارات فــإن املــرأة 
 .)2020 إمــارات،  )حكومــة.  الحكومــي  القطــاع  وظائــف  مــن   %66 تشــغل 
 مــن 

ً
 منطقيــا

ً
بينمــا تشــكل الخصائــص املتعلقــة باملؤهــل التعليمــي توزيعــا

البكالوريــوس  شــهادة  يحملــون  املبحوثيـــن  مــن  األكبـــر  النســبة  أن  حيــث 
الدكتــوراة  شــهادة  يحملــون  واألقــل  العينــة،  إجمالــي  مــن   )%44( بنســبة 
العامــة  الثانويــة  شــهادة  يحملــون   )%16( التوالــي:  وعلــى   .)%4( بنســبة 

جدول رقم )2( 
مجتمع الدراسة يتكون من مجموع الفائزيـن في 

جائزة التميـز الحكومي في الفتـرة من 2017 إلى 2020

اإلجمالي عدد املوظفيـن 
املتفوقيـن

فئة التفوق السنة 
التقييمية

 
33

6 مديـر/ مشرف
/2017
20187 أخصائي

20 تنفيذي مساند
 

60
10 مديـر/ مشرف

/2018
201933 أخصائي

17 تنفيذي مساند
 

54
17 مديـر/ مشرف

/2019
202024 أخصائي

13 تنفيذي مساند
147 اإلجمالي

املصدر: دائرة املوارد البشرية في رأس الخيمة

جدول رقم )3( 
العينة املمثلة من مجتمع الدراسة من الفائزيـن في 
جائزة التميـز الحكومي في الفتـرة من 2017 إلى 2020

إجمالي 
الفائزيـن

نسبة 
التمثيل

عدد 
املمثليـن 

للعينة

نسبة 
االستجابة 

الفعلية

عدد 
االستجابات

147%5074%5683
 إلى نتائج تحليل البيانات

ً
املصدر: إعداد الباحثة استنادا

جدول رقم )4( 
افية توزيع أفراد العينة وفق الخصائص الديمغر

النسبة املئويةالتكرارالفئةالخصائص

الجنس
39%32ذكر
61%51أنثى

100%83املجموع

املؤهل 
التعليمي

19%16ثانوية وأقل
9%7دبلوم

53%44بكالوريوس
14%12ماجستيـر
5%4دكتوراة
100%83املجموع

الفئة 
الوظيفية

63%52موظف
23%19رئيس قسم

14%12قيادي
100%83املجموع

سنوات 
الخبـرة

263%0522 وأقل
34%0628 إلى 10
19%1116 إلى 15
10%168 إلى 20
11%209 وأكثـر
100%83املجموع

 إلى نتائج تحليل البيانات
ً
املصدر: إعداد الباحثة استنادا
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شــهادة  يحملــون  و)%12(  دبلــوم،  و)%7(  وأقــل، 
املاجستيـــر. وشــكلت العينــة فــي الفئــة الوظيفيــة بنــاء علــى 
هيكليــة مؤسســية منطقيــة، حيــث بلغــت النســبة األكبـــر 
)52%( مــن املوظفيـــن بمختلــف املســتويات واملســميات 
أقســام،  ورؤســاء  إشــرافية  قيــادة  و)%19(  الوظيفيــة، 
فقــد  الخبـــرة،  ســنوات  وفــي  تنفيذيــة.  قيــادة  و)%12( 
للعينــة،  املهنيــة  للخبـــرة   

ً
متقاربــا  

ً
توزيعــا العينــة  شــكلت 

 .)%10( بلغــت  وأدناهــا   )%28( بلغــت  أعالهــا  وجــاء 

عــرض  الرابــع،  املحــور  فــي  الثانــي  الجــزء  يتضمــن 
هدفــت  حيــث  األســئلة،  عــن  واإلجابــة  الدراســة  نتائــج 
التميـــز  علــى  املوظــف  ممارســات  أثـــر  إيجــاد  الدراســة 
الوظيفــي لفئــة فائقــي التميـــز فــي جائــزة التميـــز الحكومــي 
بإمــارة رأس الخيمــة بدولــة اإلمــارات. واشــتملت الدراســة 
علــى ثالثــة أســئلة: أثـــر ممارســات املوظــف تعــزي تميـــزه 
رأس  إمــارة  فــي  الحكومــي  التميـــز  جائــزة  علــى  وحصولــه 
الخيمــة فئــة فائــق التميـــز، وأثـــر ممارســات القيــادة علــى 
فئــة  علــى  وحصولــه  املوظــف  ممارســات  بيـــن  العالقــة 

فائــق التميـــز فــي جائــزة التميـــز الحكومــي، وأثـــر جائــزة التميـــز الحكومــي فــي رأس الخيمــة علــى العالقــة بيـــن ممارســات املوظــف 
فــي الجائــزة. تمــت اإلجابــة عــن هــذه األســئلة مــن خــالل احتســاب املتوســطات الحســابية  وحصولــه علــى فئــة فائــق التميـــز 

:)5( الجــدول  اآلتــي،  النحــو  عــن فقــرات االســتبانة علــى  العينــة  أفــراد  املعياريــة والرتــب واملــدى إلجابــات  واالنحرافــات 

 

 

 أبعاد القيادة 

شكل رقم )1( األوساط الحسابية إلجابات العينة حول أبعاد االستبانة

إلــى أن  النتيجــة اإلجماليــة للمتوســط العــام للمقيــاس )SD = 0.727 ،M = 3.74( عنــد مســتوى مرتفــع، ممــا يشيـــر 
العينــة لديهــا درجــة موافقــة كبيـــرة بالنســبة ملــدى تأثيـــر أبعــاد املتغيـــرات، تعــزي حصــول املوظفيـــن علــى جائــزة التميـــز فئــة 

فائقــي التميـــز فــي جائــزة التميـــز الحكومــي بإمــارة رأس الخيمــة.

جدول رقم )5( 
افات املعيارية   األوساط الحسابية واالنحر

إلجابات العينة حول أبعاد االستبانة

املتوسط األبعاد
الحسابي

االنحراف 
املدىالرتبةاملعياري

مرتفع4.150.7281فائقو التميـزالتميـز الوظيفي

ممارسات 
املوظف

مرتفع4.140.7072األداء واإلنجاز
مرتفع4.120.7343املبادرة واالبتكار
مرتفع4.160.7291التعلم املستمر

مرتفع-4.140.723املتوسط

أبعاد القيادة 
الحكومية

متوسط3.120.7221النظرة املستقبلية
متوسط 3.090.7472الروح القيادية

متوسط3.070.7513اإلبداع واالبتكار
متوسط-3.010.733املتوسط

جائزة التميـز
مرتفع4.110.7021أدوار الجائزة
متوسط3.160.7442معاييـر التميـز

مرتفع-3.640.723املتوسط
مرتفع-3.740.727املتوسط العام

 إلى نتائج تحليل البيانات
ً
املصدر: إعداد الباحثة استنادا
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 )SD = 0.728 ،M = 4.15( وفيمــا يخــص النتائــج التفصيليــة أظهــرت نتائــج املتوســط العــام ملقيــاس التميـــز الوظيفــي 
عند مستوى مرتفع، ويشيـــر ذلك إلى أن العينة لديها درجة موافقة كبيـــرة ملدى تأثيـــر متغيـــر التميـــز الوظيفي يعزي حصول 
املوظفيـــن علــى الجائــزة فئــة فائقــي التميـــز. كمــا أظهــرت نتائــج أبعــاد ممارســات املوظــف عــن مســتوى مرتفــع لــكل منهــا، بلغــت 
)SD = 0.723 ،M = 4.14(، ممــا يشيـــر إلــى أن أفــراد العينــة يـــرون أثـــر ملمارســات املوظــف تعــزي حصولــه علــى جائــزة التميـــز 
فئــة فائــق التميـــز. بينمــا أظهــرت نتائــج أبعــاد القيــادة الحكوميــة )SD = 0.733 ،M = 3.01( عنــد مســتوى متوســط، ويشيـــر 
ذلــك إلــى أن العينــة لديهــا درجــة موافقــة متوســطة بالنســبة ملــدى تأثيـــر أبعــاد املتغيـــرات املعدلــة علــى التميـــز الوظيفــي. أمــا 
 )SD = 0.723 ،M = 4.64( نتائــج مقيــاس جائــزة التميـــز الحكومــي، فقــد أظهــرت فــي املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري

ممــا يشيـــر إلــى أن العينــة لديهــا درجــة موافقــة كبيـــرة علــى أدوار الجائــزة تجــاه املوظفيـــن ومعاييـــر التميـــز فــي الجائــزة. 

املناقشة والتوصيات
املناقشة

فــي ضــوء مــا أوردتــه الدراســة مــن نتائــج يتبيـــن تحقيــق أهــداف الدراســة فــي إيجــاد أثـــر ممارســات املوظــف تعــزي تميـــزه 
الوظيفــي وحصولــه جائــزة التميـــز الحكومــي فــي إمــارة رأس الخيمــة »فئــة فائقــي التميـــز«، وإيجــاد أثـــر ممارســات القيــادة تعــزي 
حصــول املوظفيـــن جائــزة التميـــز الحكومــي فــي إمــارة رأس الخيمــة فئــة فائقــي التميـــز، وتحديــد أثـــر جائــزة التميـــز الحكومــي فــي 
حصــول موظفــو إمــارة رأس الخيمــة علــى جائــزة التميـــز فئــة فائقــي التميـــز. حيــث أظهــرت النتائــج العامــة لأهــداف الثالثــة 
مســتوى مرتفــع، ويفســر ذلــك وجــود أثـــر للمتغيـــرات املســتقلة واملعدلــة علــى تحقيــق التميـــز لفئــة فائقــي التميـــز فــي جائــزة 

التميـــز الحكومــي بدرجــات متفاوتــة.

ا، حيــث جــاءت نتائــج مقيــاس التميـــز الوظيفــي وممارســات املوظــف فــي إمــارة 
ً
أظهــرت النتائــج التفصيليــة تفاوًتــا بســيط

رأس الخيمــة بمســتوى مرتفــع لأبعــاد كافــة؛ ممــا يفســر أســباب حصــول املوظفيـــن املتميـزيـــن علــى جائــزة التميـــز الحكومــي 
فئــة فائقــي التميـــز. بينمــا جــاءت نتائــج أبعــاد القيــادة الحكوميــة بمســتوى متوســط، وقــد يعــزي ذلــك انشــغال القيــادات بأمــور 
متعــددة تقلــل مــن أولوياتهــا فــي االهتمــام باملوظفيـــن املتميـزيـــن وتحفيـــزهم. كمــا جــاءت نتائــج ُبعــدي جائــزة التميـــز الحكومــي، 
مرتفعــة عنــد ُبعــد أدوار الجوائــز ومتوســطة عنــد ُبعــد معاييـــر التميـــز، ويفســر ذلــك أن إدارة الجائــزة تبــذل جهــوًدا فــي تعزيـــز 
التميـــز الوظيفــي لفئــة فائقــي التميـــز، وتعقــد ورش ودورات تأهيليــة للتميـزيـــن، ممــا يعكــس اهتمامهــا باملوظفيـــن املتفوقيـــن، 
بينما تحتاج معاييـــر الجائزة إلى إعادة النظر في دقتها وصعوبتها وتقييمها بشكل دوري من قبل املرشحيـــن والفائزيـــن سنوًيا. 

وجــاءت نتائــج الدراســة متوافقــة مــع بعــض الدراســات ومختلفــة فــي بعــض الجوانــب، ففــي دراســة محليــة أجريــت علــى 
العالقة بيـن الفوز في جوائز التميـز وتحسيـن ثقافة املجتمع املنهي وتميـز األعمال في اإلمارات، استهدفت فئة القيادات الفائزيـن 
في جوائز التميـز؛ أظهرت نتائج الدراسة تبايًنا في التأثيـر، فإن القيادة يؤثـرون ويتأثـرون ببعض جوانب العمل فقط، وأوصت 
فــي العمــل  )Rassel Kassem, Ajmal & Khan, 2016(. ودراســة  الدراســة منــح القيــادة أولويــة االهتمــام بممارســات التميـــز 
)Alqaydi, 2015( عــن أثـــر الثقافــة علــى تطبيقــات إدارة الجــودة والتميـــز إلدارة الجــودة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
التــي طبقــت علــى فئــة القيــادات واملوظفيـــن فــي وزارة الداخليــة، فقــد أظهــرت وجــود أثـــر كبيـــر يعكــس االلتـــزام بتطبيــق نمــوذج 
التميـــز األوروبــي للجــودة الشــاملة، فــي مجــاالت: االلتـــزام بالنظــام والتدريــب والتحفيـــز وأســلوب تعامــل القيــادة. أمــا دراســة دور 
جائــزة امللكــة رانيــا العبــد هللا للمعلــم املتميـــز فــي تطويـــر األداء التـــربوي للمعلميـــن فــي مديـــرية التـــربية والتعليــم فــي شــمال غــرب 
البادية، فقد أظهرت وضوح أدوار الجائزة في تعزيـــز التميـــز الوظيفي في جميع األبعاد، كما بينت النتائج أثـــر أخالقيات املهنة 
ــز تأثيـــرWا علــى زيــادة عــدد الفائزيـــن فــي الجائــزة. )الجرايــدة و الجازيــة، 2015(. وفــي دراســة  والفلســفة الشــخصية تجــاه التميـ
أجريــت علــى متطلبــات ومحــاور التميـــز حــول: مــدى معرفـــة معلمــي الـتـــربية الـرياضيـــة املشاركــيـــن   بجـائــــزة جائــزة امللــك عبــد هللا 
الثانــي للياقــــة الـبدنيــــة، أظهــرت نتائــج الدراســة مــدى متوســط ملعرفــة املعلميـــن بمتطلبــات ومحــاور املشــاركة فــي كافــة املعاييـــر 
املتمثلــة فــي: التخطيــط االستـــراتيجي، والتدريــب والتطويـــر، وتكنولوجيــا املعلومــات، ورعايــة الطلبــة، وجــاءت مرتفعــة فــي محــور 
القيــادة )املحارمــة، 2017(. بالتالــي يتبيـــن مــن عــرض الدراســات أن هنــاك عوامــل أخــرى تســهم فــي تعزيـــز التميـــز الوظيفــي، منهــا 

الثقافــة املؤسســية، وبيئــة العمــل والعالقــات بيـــن املوظفيـــن، والتمكيـــن والتدريــب املنهــي. 
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أثـــر  فــي ذات الســياق أظهــرت نتائــج الدراســات املتعلقــة بســمات القيــادة وأثـــرها علــى أداء املوظفيـــن وتميـــزهم، عــن 
للقيــادة فــي زيــادة دافعيــة املوظفيـــن نحــو العمــل، بينمــا أظهــرت الدراســات أن بعــض ممارســات القيــادة فــي بيئــة العمــل ال تعــزز 
األدوار الفعلية في دعم وتحفيـــز املوظفيـــن. ففي دراســة »أثـــر النمط القيادي على أداء املوظف: دراســة حالة منظمة خاصة 
فــي ماليـــزيا« أظهــرت النتائــج أثـــر إيجابــي مرتفــع علــى أداء املوظفيـــن فــي ممارســات القيــادة للنمــط الديمقراطــي، وأثـــر منخفــض 
التحويليــة  القيــادة  عــن   )2018 و)الرشــيدي،   ،)Basit, Sebastian & Hassan, 2017( االســتبدادية  القيــادة  ملمارســات 
وعالقتهــا باإلبــداع التنظيمــي لــدى عمــداء ورؤســاء األقســام بالجامعــات الحكوميــة واألهليــة بمدينــة الريــاض، فقــد أظهــرت 
النتائــج ممارســة مرتفعــة لكافــة أبعــاد القيــادة التحويليــة، بينمــا أظهــرت ممارســة متوســطة ملمارســات اإلبــداع التنظيمــي. أمــا 
دراســة تأثيـــر املــزاج اإليجابــي للقائــد علــى االبتــكار والتفــوق املنهــي لفريــق الرعايــة الصحيــة فــي اململكــة املتحــدة، فقــد خلصــت 
النتائــج إلــى أن العالقــة طرديــة بيـــن املــزاج اإليجابــي وأثـــره علــى تفــوق املوظفيـــن، حيــث يؤثـــر أســلوب القيــادة وارتفــاع املــزاج 
اإليجابــي علــى تعزيـــز االبتــكار لــدى فــرق العمــل، ممــا يدعــم هــذه النتائــج فــي توفيـــر رؤى مهمــة للمــوارد البشــرية عنــد الشــروع فــي 
تصميــم بـــرامج التطويـــر لفــرق العمــل )Mitchell; Boyle, 2019(. وأكــدت علــى ذلــك دراســة: الجانــب اإلنســاني للقيــادة وأثـــر 
القيــادة امللهمــة علــى خصائــص التابعيـــن وتحقيــق التفــوق فــي العمــل، فقــد أظهــرت النتائــج أن القيــادة تمــارس تأثيـــًرا أكثـــر 
إيجابية عندما تكون خصائص التابعيـــن أكثـــر إيجابية، بما يعني العالقة االرتباطية بيـــن الطرفيـــن، وأن للقيادة أدوار مهمة 

 .)Vallina; Simone & Guerrero, 2020( تتمثــل فــي تعزيـــز املوظفيـــن نحــو إتقــان العمــل

وفًقا للعرض أعاله يتبيـن اختالف وتبايـن نتائج الدراسات حول ممارسات املوظف والتميـز الوظيفي، وأدوار القيادة، 
ــًرا علــى تفوقــه الوظيفــي وحصولــه علــى  ــر تأثيـ وأدوار الجوائــز. وتـــرى الباحثــة أن ممارســات املوظــف ودوافعــه نحــو األداء أكثـ
الجوائــز التقديـــرية، وإن جائــزة التميـــز الحكومــي فــي رأس الخيمــة تمــارس أدواًرا إيجابيــة تجــاه املتفوقيـــن ودعمهــم نحــو األداء 
فــي منافســات التميـــز الوظيفــي، بينمــا يحتــاج القيــادات لفهــم أدوارهــم تجــاه املوظفيـــن وتعزيـــز جوانــب  املتقــن واملشــاركة 
التفــوق الوظيفــي لديهــم، حيــث يمثــل القائــد املحــرك واملؤثـــر األول لنجــاح املؤسســة وأن األدوار الفعليــة للقيــادات تتمثــل فــي 
دعــم املوظفيـــن وتحريــك دوافعهــم تجــاه التفــوق املنهــي والشــخ�سي. ففــي مقولــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم حاكــم دبــي )بوســم #علمتنــي الحيــاة(، عبـــر حســابه علــى تويتـــر: »اإلرث الحقيقــي ألي قائــد فــي أيــة مؤسســة هــو صناعــة 
الرجــال« كمــا ورد عــن ســموه فــي كتــاب )قصتــي( الوصيــة التاســعة التــي تنــص علــى: »صنــع القيــادات ســر ال يفهمــه إال رجــال 
تغلبــوا علــى تضخــم األنــا والــذات، وفهمــوا أن أعظــم إنجــاز يصنعونــه هــو بنــاء البشــر وليــس الحجــر« )آل مكتــوم، 2018(. 

وبالتالــي فــإن املوظــف املتفــوق قــد يواجــه تحديــات كثيـــرة فــي ظــل غيــاب أدوار القائــد املباشــر واملشــرف علــى أدائــه.

التوصيات

فــي ضــوء نتائــج الدراســة ووفًقــا ألهدافهــا ومعالجــة الفجــوة البحثيــة، ونتائجهــا التــي تشيـــر إلــى مســتوى مرتفــع ملمارســات 
للقيــادة  اإلمــارات  أنمــوذج  أبعــاد  وفــق  القيــادة  ملمارســات  متوســط  ومســتوى  الحكومــي،  التميـــز  جائــزة  وأدوار  املوظــف 

الحكوميــة، ومســتوى متوســط ملعاييـــر التميـــز، تو�ســى الباحثــة:

توصيــات املوظــف املتميـــز: تعزيـــز القــدرات الذاتيــة لديــه، والتـركيـــز علــى األداء واإلنجــاز املتقــن، وإطــالق اإلبــداع - 
الذاتــي واالهتمــام بمجــاالت االبتــكار الوظيفــي والتحسيـــن املســتمر فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة، واالســتمرارية فــي 

التعلــم واالطــالع علــى املمارســات الناجحــة محلًيــا وعاملًيــا.

توصيــات القيــادات الحكوميــة: رســم مخطــط األولويــات بوضــع تفــوق املوظفيـــن ضمــن أهــم األولويــات، باعتبــار - 
 للنجــاح املؤس�ســي وتحقيــق رؤاهــا. وضــع خطــط ومبــادرات قابلــة للتنفيــذ 

ً
تفــوق املوظفيـــن وتميـــز أدائهــم مدخــال

لتعزيـــز مشــاركة املوظفيـــن املتميـزيـــن فــي منافســات التميـــز الوظيفــي محلًيــا وعاملًيــا.

توصيــات جائــزة التميـــز الحكومــي: تو�ســي الباحثــة إدارة الجائــزة بتكثيــف بـــرامج دعــم وتأهيــل القيــادات الحكوميــة - 
منصــات  وإطــالق  التميـــز.  منافســات  فــي  للمشــاركة  الفائقيـــن  املوظفيـــن  ودعــم  الوظيفــي  التميـــز  أهميــة  لتفهــم 
إلكتـرونية الستكشاف قدرات املوظفيـن الحكومييـن في إمارة رأس الخيمة، واالهتمام بتطويـر املوظفيـن على كافة 
املستويات الوظيفية. كما تو�سي الباحثة بتطويـر معاييـر التميـز ومراجعتها وتحديثها دورًيا بما يواكب مستجدات 

الحيــاة املهنيــة ويحقــق طمــوح الحكومــة والدولــة فــي أن تكــون اإلمــارات مــن أفضــل دول العالــم بحلــول 2021.
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الخاتمة

فــي ختــام الدراســة التــي أعــدت الســتكمال متطلبــات الحصــول علــى درجــة دكتــوراة الفلســفة فــي إدارة املــوارد البشــرية، 
كليــة القيــادة واإلدارة بجامعــة العلــوم اإلســالمية املاليـــزية حــول: أثـــر ممارســات املوظــف علــى تميـــزه الوظيفــي فــي جائــزة التميـــز 
الحكومــي فئــة فائقــي التميـــز - إمــارة رأس الخيمــة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، تحققــت أهــداف الدراســة بالتحليــل والــرد 
علــى األســئلة البحثيــة: إيجــاد أثـــر ممارســات املوظــف تعــزي تميـــزه وحصولــه علــى جائــزة التميـــز الحكومــي فــي إمــارة رأس الخيمــة 
فئــة فائقــي التميـــز، وأثـــر  ممارســات القيــادة علــى العالقــة بيـــن ممارســات املوظــف وحصولــه علــى فئــة فائــق التميـــز فــي جائــزة 
التميـــز الحكومــي، وأثـــر جائــزة التميـــز الحكومــي فــي رأس الخيمــة علــى العالقــة بيـــن ممارســات املوظــف وحصولــه علــى فئــة 
فائــق التميـــز فــي الجائــزة. وقــد اســتخدمت الباحثــة االســتبانة أداة للدراســة التــي تكونــت مــن )4( محــاور و)45( عبــارة تعكــس 

متغيـــرات الدراســة، إضافــة إلــى االطــالع الواســع علــى األدبيــات ذات العالقــة باملوضــوع. 

خلصــت الدراســة إلــى وجــود أثـــر مرتفــع ملمارســات املوظــف تعــزي حصولــه علــى جائــزة التميـــز الوظيفــي، بمــا يعكــس 
بمــا يعكــس انخفــاض مســتويات التحفيـــز  القيــادات  الذاتيــة للموظــف، وأثـــر متوســط ملمارســات  مفهــوم ارتفــاع الدوافــع 
والتقديـــر في املؤسســة، وأثر مرتفع ألدوار جائزة التميـــز الحكومي بـــرأس الخيمة، بما يعكس جهود القيادة الرشــيدة في دعم 
التميـــز الوظيفــي، وتأثيـــر متوســط ملعاييـــر التميـــز بمــا يعكــس الحاجــة إلــى مراجعــة وتحديــث املعاييـــر بصفــة دوريــة. فــي ضــوء 
ذلــك أوصــت الباحثــة املوظفيـــن لتوســعة الثقــة بالــذات مــن خــالل الســعي نحــو تفوقهــم الذاتــي وتعلمهــم املســتمر ورســم إطــار 
طموحهــم ومســتقبلهم املنهــي، والتحسيـــن املســتمر فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة. وأوصــت القيــادات بوضــع املوظفيـــن ضمــن 
أولــى االهتمامــات وطــرح مبــادرات التعزيـــز والتحفيـــز والتقديـــر ملختلــف املســتويات الوظيفيــة، ودعــم املتميـزيـــن بمشــاركتهم فــي 
املنافســات املحلية والعاملية. وأوصت جائزة التميـــز الحكومي بمتابعة خطط تحسيـــن وتطويـــر املوارد البشــرية ومشــاركتها في 

بـــرامج التميـــز وتطويـــر القيــادات الحكوميــة وتحديــث ومراجعــة معاييـــر التنافــس فــي الجائــزة
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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 Foun-
dation 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 compe-
tition criteria for the distinguished employees who received the Super Excellence Award. The study popu-
lation 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 av-
erage 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 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, devel-
oping government leaders, updating and reviewing the criteria for competition in the award.

Key Words: Employee practices, Excellence, Job Excellence, Government Excellence Award, Ras Al 
Khaimah, United Arab Emirates.


