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 خص :لامل

فدددد  اإل دددتياتي ية التوجهدددات واملما  ددددات  تبنددددي إلددد  الدددددو   بمعظدددم دفعلدددد اليدددو  يشدددهدل العددددالماملتسدددا اة ال ددددي  تأدت األحدددداا واراددددطرابا          

 من أهمية البشرية هاتطوير وتحسين أداء موا د  من أجلاملياتها  
ً
 امة،املسدتد ارقتصدادية التنميدة ف  شركات القطاع الخاص، وانطالقا

 اند و 
ً
 التاز ، فقدد صدا   لكو وندا املسدت د وااردا  املتيتدي اليد  وبداء ظهدو  خصوصا

ً
 تحليدل جدراءإل اإل دتياتيي   التوجد التفكيدي و  الد  زيديكمدا

وا د الدد  بندداء مدد  وتأريياتددالتحليلدد  أهميددة التوجدد  اإل ددتياتيي  بحدد  ال اهدد  تندداو  لدد ا ، الشدداملة املسددتدامة الهادفددة التنميددة يحقددق بمددابيئدي 

بدع املدن ا الوصدفل التحليلد كو ونا.   خال  أزمة وجائحة متميزة ذات طابع تنافس يبشرية  
ُ
شدركات  اددد مدن فد البحد   كدان تطبيدق, و فقد ات

مفدردة  (176) ادددها البدال بحد  ال ايندة الد  توزيعهداو  ما ة ار تبيانا ت خال بمدينة طرابلس، ومن  األدوية واملعدات الطبية الخاصة

متو ددددن وب سددددبة للمددددوا د البشددددرية األداء املتميددددز و  اإل ددددتياتيي   التحليلدددد التوجدددد  ايأن مسددددتو وقددددد أظهددددرت النتددددائ   ،ف مختلفددددةفدددد  وظددددائ

 التحليل  اإل تياتيي   التوج ( إل  أن  2R)والتأريي   التفسيي    ويشيي معامل،%(91)  وه  هماار تباط بينوأن معامل  ال  التوال ،    %(%60،62)

 .الخاصة واملعدات الطبية للموا د البشرية العاملة بشركات األدوية تميز اين ف  األداء امل%( من التب84فسر)ي
 

   الستراتيجي، األداء املتميز ، جائحة كورونا.الكلمات املفتاحية : التوجه التحليلي  •
 

 

ABSTRACT: 

   The accelerating Events and Turmoil that the world is witnessing today has led most Countries to 

adopt Strategic Directions and Practices in their Operations in order to Develop and Improve the 

performance of their Human Resources, and Based on the importance of Private Sector Companies in 

Sustainable Economic Development, Especially when the emergence of the new Corona Epidemic and 

its Consequences, it has become Imperative. Focusing on Strategic thinking and Direction to Conduct 

an Environmental analysis in order to achieve Comprehensive, Sustainable and Purposeful 

Development. Therefore, this Research addressed the importance of the analytical Strategic Direction 

and its Effects on Building distinct and Competitive Human Resources during the Corona crisis and 

pandemic. The descriptive and Analytical Approach was followed, The application of the research was 

in a number of pharmaceutical companies and private medical equipment in the city of Tripoli, and 

through the questionnaire form and its distribution to the research sample numbering (176) single in 

different jobs, and the results showed that my level of strategic analytical orientation and outstanding 

performance of human resources is average at (62% 60%), respectively, and that the correlation 

coefficient between them is (91%), and the interpretation and impact coefficient (R2) indicates that the 
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strategic analytical approach explains (84%) of the variance in the distinguished Performance of Human 

Resources working in Pharmaceutical Companies and Private Medical Equipment. 
 

•key words: The  analytical  Strategic  Direction, Outstanding  Performance, Corona  Pandemic 

 املقدمة : -1

قددددددد شددددددملت جميددددددع السددددددارت ارقتصددددددادية والسيا ددددددية وارجتماايددددددة كبددددددي  وتغيدددددديات األخيددددددية تحددددددديات  اونددددددةالعددددددالم فدددددد  اعدددددد   ي    

أن و ، ة ارقتصدداديةكددل امليددات التنميدد  تعطلددتفقددد   ويقددف العددالم كلدد  فدد  حالددة خددوج وقلددق مددن السائحددة ال ددي اجتاحتدد والثقافيددة، 

 ددواء أكانددت  شددركاتالتتسددم ب ئددة كمددا ، لمعاندداة البشددريةل تتعد  ح دد بل فحسي الدو   جائحة كو ونا ر تمثل معاناة اقتصاديات

فددد  حاجدددة ما دددة للتفكيدددي فددد   الشدددركاتتلددد  ن وأل ، والديناميكيدددة بد جدددة كبيدددية مدددن التعقيدددد فتددديةهددد ل الاامدددة أو خاصدددة فددد   شدددركات

ي  وتحدددد ،اإلبداايدددةالتنافسددية و ا مددن أهدددم أصدددولها، وماددادة تصدددميم وظائفهدددا و يا دداتها وتنميدددة مها اتهدددا ة بصدددف هالبشدددري هدداموا د

 
ً
 يحقددددق املإوت ديددددد أفاا هددددا لتصددددب  شددددرياا

ً
 شددددركات وتلعددددي، إلدددد  القمددددة فدددد  األداء اتيددددزات التنافسددددية ال ددددي تدددددفع بالشددددرك  ددددتياتي يا

  القطاع الخاص
ً
  دو ا

ً
  هاما

ً
 هدداطريق  ددائرة فدد  أو متقدمددة كانت العالم  واءدو   ش   املستدامة ف  ارقتصادية ميةالتن ف  وأ ا يا

 ارقتصددادية السيا ددات تبنددي إلدد  الدددو   بمعظددم تدفعدد  والتغيدديات ارقتصددادية الهائددل الددديمغراف  النمددو  أن بحيدد  النمددو،نحددو 

 ال  التوجهات واملما  ات  تستند الحديثة وال ي
ً
أحددد املفدداهيم مددن   ددتياتيي إل ا يعتبي التوجدد  ، ل ااتهاامليف    تياتي يةاإل أ ا ا

 وهو آلية إدا ية تخطيطية  ،السريعة للتغييات ف  الب ئة الخا جية والداخلية   ت ابةإل وااإلدا ية الحديثة ال ي تسااد ال  التأقلم  

   . تياتي يات منا بةمو  ،واضحة وأهداج مر ومة من خال  خطواتواألزمات حداا األ  مع التعامل من  اتشرك ال نكتم

 الب ئددة اناصددر وتحليددل فحدد ب ين للقيددا  الخططدد  دامت ال ي القد ات واملها ات توافر إل  تياتيي  إل االتحليل     التوج   يشيي كما     

 .ب ئةظروج ال تتكيف مع قرا ات واتخاذ  تياتي ياتاإل  صياغة إماانية مع  الدقيقة، املستقبلية ماداد الت بؤاتو   الختلفة،

التكيددددف والتددددأقلم مددددع ب ئ هددددا الخا جيددددة ح دددد  تسددددتطيع ار ددددتمرا  والنمددددو والبقدددداء, ومر الخاصددددة ات شددددرك يسددددتوجي الدددد  ال ل لدددد     

 اندددد ارنتشدددا  السدددريع لفيددديو   ارختفددداء دددياون 
ً
 كو وندددا املسدددت د زمنيددد والتالشددد ي مصدددييها، وخصوصدددا

ً
 وجغرافيددد  ا

ً
وااردددا  املتيتدددي  ا

 التفكيددي والعمليددات اإل ددتياتي ية أليهددا تتددي  الدد  يرتكددز ومؤشددرات  معددايييل باددل املتميددز افسدد ي تنال كفدداءة األداء، وحيدد  أن اليدد 

األداء  مرونددة إطددا  الشدداملة املسددتدامة فدد  التنميددة منتظمددة بمددا يحقددق بصددو ة مؤ سدد ي وتحديثدد  تنظيمددي تحليددل إجددراء الدد  القددد ة

 املستمر. التطوير إل  الهادج
   

 : بحثلل لعاماالطار  -2

  :وتساؤالته بحث إشكالية ال -2-1

 لغددر  نوايددة  ددالييأل  ا ددتخدا  هددو  ومنمددا  دديحدا، الدد ي مددا اكتشدداج مهددا ة الدد   ددتياتيي اإل التحليلدد   التوجدد يقتصددر  ر     

 كلل   أشا  فقد ل ل  ،  يات تياتيواإل  العمليات ال  األرر ذات التحديات من العديد ملواجهة تنافسية متميزة جديدة  أفاا   تطوير

إذا تددم إدا تهددا بطريقددة كفددؤة فميهددا تسددهم فدد  وأهمي هددا  تياتيي  ال ي تلعبدد  املددوا د البشددرية إل ( إل  الدو  اAmit & Belcourt,1999)  من

األدويدددة واملعددددات الطبيددددة شددددركات )فددد  ليبيدددا للشدددركات الخاصددددة   دددتياتيي اإل التحليلدددد  والتوجددد   الفكدددر غددددر ألن و  ،التمييدددز تحقيدددق 

  تهددا قدددومدا   (الخاصددة
ً
  يعددد متطلبددا

ً
 التميددز لتلدد  الشددركات تحقيددقمددن رددم و  ،واألزمددات البيئيددة للتغيدديات  ددت ابةإل ا أجددل مددنأ ا دديا

 ارقتصددددادياملاادددية اتخدددد ت أجهدددزة الدولدددة فددد  ليبيدددا خطدددوات إلادددادة التنظددديم األخيدددية والددد  مدددد  العقدددود ، كفاءتهدددا مسدددتو   و فدددع

البندد  الدددول  وم مواددة وضدد  قتصدداد السددووق  وقددد أااملوجدد  إلدد   ارقتصادمن  ا لالنتقوتشسيع القطاع الخاص ف  إطا  جهودها 

األامددا   تسددييي ي عددل مددن إطددالو و  تعددا ل مددن قصددو  فدد  العديددد مددن السددارت مددا فدد  ليبيدداأن ب ئددة العمددل فدد  السددنوات األخيددية  املراقبددة
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 مقا نددة باملعدداييي  ،الخاصددة مسددألة معقدددة
ً
: العمددل ، خطددةم لددس التخطددين الددوطني ) واملواصددفات العامليددة. ومنتاجيددة وتنافسددية متدنيددة جدددا

 .(ليبيا -2018 -2008

 اإلنتددا أد  إلدد  انخفددا    ،2020الحقددو  واملددوا ن النفطيددة فدد  يندداير  ومغددالو، فدد  ليبيددا الداخليددة غيددي املواتيددة األوادداع أدتوقددد     

إلدد   أد  الدد ي األمددر ،جائحددة كو ونددابسددبي  العامليددة األ ددواو ، ناهي  ان الهبوط الحدداد فدد  أ ددعا  الددنفن فدد %(95)ب سبة ت اوزت  

، كمددا أرددرت هدد ل السائحددة بشددال ملحددوا الدد  الددوا دات مددن السددلع والخدددمات اإلجمددال  انكماشية ف  النددات  الحلدد   معدرتتسسيل  

    (.2020 - أغسطس -العربلالنقد صندوو  ،تقرير) . 2020اا   خال %(  5.27)الليبي ب سبة  ارقتصادانكماش و  ،اإلنتا ومستلزمات 

خددال  النصددف  املصددريةيددة األدو صددنااة شددركات  مبيعددات تراجعددتعلدد   ددبيل املثددا  فقددد ف وتأريياتهددا (19)كوفيددد زمددة ففددل ظددل أ     

 ةجائحدد لدد  لتقييددد حركددة املددواطنين خددال  الشددركات أ ددبا  ذهدد ل فدد   ، وأ جع العدداملون (%8)ب سبة   2020  عا  الحال ال  األو  من

عدددددات ا ددددتيياد األدويددددة واملوتعتمددددد ليبيددددا بشددددال كبيددددي فدددد  ، ، واددددعف اإلقبددددا  الدددد  الخدددددمات الطبيددددة إر لل ددددرو ة القصددددو  كو ونددددا

مددن  ار ددتييادحيدد  أن و ، (19كوفيددد ) فيدديو أزمة اص مما  اهم ف  تعميق ال  شركات القطاع الخإلشباع السوو الحل   الطبية  

لددد   ،العددالمفدد   فيدديو الة الدد  األغ يددة واألدويددة بعددد تف دد ي يدد سددلطات الرقابالال ددي تتخدد ها بسددبي اإلجددراءات  الخددا   قددد يددنخف 

أو الحصددو  الدد  تسددهيالت  ا ددتييادها  و   األدويددة صددعوبات بالغددة فدد  تددوفيي  فدد  ليبيددا  ت ددا ة األدويددة واملعدددات الطبيددة  واجدد  شددركات  ت 

 .السائحددة   ظهددو  مندد     عثدديت امل   تلدد  الشددركات    شدداط    ية ا ددتمرا مددن أجددل  مددن مصددرج ليبيددا املركددزي  وااتمددادات مسددتندية  مصرفية  

 .(2020 –8 -19،مني الليبي أل االمل للقطاع اإل املرصد ا)

وتحددد  شددركات القطدداع الخدداص )شددركات األدويددة واملعدددات الطبيددة(حو  التحددديات ال ددي تواجدد  تتمركز  بحثإشكالية ال ل ا فمنو       

بددل   ددتياتيي اإل   تحليلدد لا التوجدد تبنددي  مددد هدد  التنافسددية تها امددن قددد   املنا ددبة   ددتياتي ياتاإل لواددع إدا ات تلدد  الشددركات مددن قل

 ددددديما فددددد  تحقيدددددق األداء التنافسددددد ي واملتميدددددز للمدددددوا د البشدددددرية  ر ،واملعوقدددددات لتفدددددادي األزمدددددات البشدددددريةالقدددددد ات واملهدددددا ات ميدددددة نلت

  .ظل جائحة كو وناف  العاملين بتل  الشركات 

الدد   طددالعواإل بع  شركات األدوية واملعدات الطبيددة الخاصددة بمدينددة طددرابلس ال ي قا  بها الباح  ل يدانيةت املمن خال  الزيا او      

 ،بهدددددا  دددددتياتيي اإل   حليلددددد التالتوجددددد  نحدددددو املقدددددابالت الشخصدددددية مدددددع مدددددد ا ها، للوقدددددوج الددددد  واقدددددع بعددددد  ومجدددددراء الت دددددا ي،  هدددددادليل

 انددد واددع الخطددن 
ً
إشدداالية  التعبيددي اددنيمكددن لدد ل   ،(19 كوفيددد ) فدد  وقددت األزمدداتة البشددري املددوا دوتطددوير ر ددتثما  وخصوصددا

 :هما  ينالتالي ينالتساؤلف   بح ال

 التحليل  اإل تياتيي  نظريالتوج   مستو   ما  -
ً
 وتطبيق  املي ا

ً
   ؟.إدا ات الشركات الخاصة باألدوية واملعدات الطبيةف   ا

 كوفيدددد )أرنددداء أزمددة و  ددتياتيي  إل االتحليلدد  التوجددد   مدددن خددال يددز  تنافسدد ي واملتمذات األداء الاملددوا د البشدددرية مددا مددد  تدددوافر   -

 ؟.الخاصة  ف  شركات األدوية واملعدات الطبية (19
 

 : بحثال أهمية -2-2

واملما  ددات مددا تمثلدد  التوجهددات و  ،والتطبيقددل العلمددي املسددتويين الدد  إاددافات مددن قدمدد ي بمددا بحدد ال اهدد  أهميددة ت بددع    

اتبدداع وتحديددد  خددال  مددن وذلدد  ، هددامعالسو  ف ددددددددددددددال ع جوانددي الدد  والوقددوج ،ودامهددا القددوة جوانددي الدد  الوقددوج ية فدد اإل ددتياتي 

 مددددن)شددددركات األدويددددة واملعدددددات الطبيددددة( القطدددداع الخددداص  شددددركاتفدددد  القيدددادات اإلدا يددددة سدددداادة واضدددد  ملتحليلدددد  إ ددددتياتيي   توجددد 

التحددددديات  ومواجهددددة إحددددداا التغييددددي  الدددد  القددددد ةكدددد ل  و  ،هددددامماانياتو هددددا وا دمل  الفعددددا والتخصددددي  ،تشددددخي  الب ئددددة الحيطددددة

 البشددريةلمددوا د ل مددن تطددويريتوجي اليهددا  وما، اأاماله أداء ف   هتواج الظروج واألحداا ال ي مع يتنا ي  السوقية واملنافسة، بما

  املتميزة
ً
 .وماتا تثما  املعلالتكنولوج  و   والت ديدلإلبداع واربتاا    بااتبا ها مصد ا
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  أربددت القطدداع الخدداص فدد  ليبيدداف أما من الناحية التطبيقيددة    
ً
)جائحددة كو ونددا(  األزمددات مددع التعامددل فدد  وأهميتدد  ن احدد  مددد  مددؤخرا

 ،والتنميددة األ ددواو متطلبددات مددع التكيددف  فدد  هائلددة و ددراة وقابليددة مرونددة مددن لدد  ملا وذل  ،اليو  ارقتصادي  انظ بال تعصف  ال ي

 األشاا  وفقالحل   السوو  احتياجات لتلبية الالزمة املنت ات ضخ خال  من قوملال والدخل الحل  النات  تنمية ف  ساهمي حي 

 اهدد كمددا أن مددن أهميددة  .فددرص امددل بوظددائف مختلفددة تددوفيي  طريددق اددن البطالددة امتصدداصأخددر  ناحيددة  ومددن ،ناحيددة مددن واألذواو

 كو ونا.أزمة  خال  ال  بناء موا د بشرية متميزة ذات طابع تنافس ي  وتأريياتتحليل   لاأهمية التوج  اإل تياتيي  بيان  بح ال
 

 : بحثال أهداف -2-3

باملعددددا ج فدددد  شددددركات األدويددددة واملعدددددات الطبيددددة الخاصددددة تزويددددد القيددددادات اإلدا يددددة مددددن خددددال  إلدددد  تحقيددددق أهدافدددد  بحدددد  سددددل  الي    

 ق اإل ددتياتيي التحليلدد  والتوجدد   تعزيددز األداء مثددل مددا يعددرج بددالتفكيي  فدد تسدداهم  يل دد واالختلفة واملفدداهيم الحديثددة فدد  م ددا  العمددل 

 التحليلددد  قدددد تواجددد  التوجددد   ال ددديومعرفدددة الصدددعوبات والتحدددديات 
ً
نظدددري يبدددين  مدددن خدددال  إطدددا  و ، اإل دددتياتيي  اندددد تطبيقددد  امليدددا

   األداء املتميز للموا د والبشرية ومتطلبات  ومعوقات .ك ل، و اناصرلوالتيكيز ال  مقومات  اإل تياتيي  و التحليل  مفهو  التوج  

 إلددد  م بحدد ال اهددد  هددددج يوكمددا    
ً
وتنميدددة قدددد اتها  ،املبحوردددةفددد  الشددركات  اإل ددتياتيي  ومما  دددات التحليلددد   التوجددد عرفددة واقدددع أي دددا

ومددن ردددم تحديدددد تدددأريي ، (19)كوفيدددد  يةخيددد األ  املتسدددا اة خددال  الفتدددية ارقتصددداديةظدددل التحددورت  فددد مددع األزمدددات  البشددرية فددد  التعامدددل

بمدنيددة طددرابلس فدد  تحقيددق األداء التنافسدد ي واملتميددز الخاصددة اإل ددتياتيي  لددد  شددركات األدويددة واملعدددات الطبيددة التحليلدد  التوجدد  

 للموا د البشرية العاملة بها.
 

    

 : بحثفرضية ال  -2-4

شدددددركات األدويدددددة ب للمدددددوارد البشدددددرية املتميدددددز األداء علددددد  ي راتيجالسدددددتالتحليلدددددي توجددددده يوجدددددد أثدددددر صو داللدددددة إح دددددائية لل)) 

 ((.واملعدات الطبية بمدينة طرابلس
 

 :بحث منهجية ال -2-5

فدد  تحديددد وتحليددل األرددر املفتياددة بددين  ت فرادد مد  صددحة ومعرفة إجابات تساؤرت ، واختبا    بح   تم التحقق من أهداج ال        

اإل ددتياتيي  التحليلدد  وذل  بت ميع الحقائق والبيانات حددو  مواددوا  )التوجدد   التحليل  ا الوصفل ، من خال  اتباع املن متغييات

 وتحليلهددا وا ددتخالص دررتهددا، و تلدد  البيانددات تفسدديي  (، ومحاولددةللمددوا د البشددريةواألداء املتميددز 
ً
 كافيددا

ً
اراتمدداد الدد  تددم قددد تفسددييا

 دددتبيان حيددد  وزادددت الددد  جميددددع إل فلدددد ا ا دددتخد  الباحددد  ا دددتما ة ا ،بحددد زمدددة للاملصددداد  األوليدددة فددد  الحصدددو  الددد  البياندددات الال 

با ددتخدا  برنددام  الحزمددة اإلحصددائية ، وتددم تحليددل النتددائ  األدويددة واملعدددات الطبيددة الخاصددة(شددركات العدداملين بالعينددة ) مفددردات

(SPSS.)  املراجع والددددددو يات كددددد  ،لددددد  العملدددد  ين النظدددددري و وبنددددداء اإلطدددددا بحدددد ال اال ددددي لهدددددا االقدددددة بهددددد املصددددداد  الثانويدددددة  باإلاددددافة إلددددد

   .وشبكة املعلومات الدولية )اإلنتينت(والد ا ات السابقة والر ائل السامعية 
 

 :  بحثحدود ال -2-6

 : كااتل بح لقد حدد ال  

  (. 2020نوفمبي   و 2020مايو خال  الفتية الزمنية بين )  بح : أجري ال الحدود الزمنية -

 . طرابلس  شركات األدوية واملعدات الطبية )الخاصة( بمدينةتتمثل ف  :  الحدود املاانية -

  للموا د البشرية.      واألداء املتميز ، التحليل التوج  اإل تياتيي    مواوا بح : تناو  ال الحدود املواواية -
 

 :والدراسات السابقة  الطار النظري  -3
 

 :  م واألبعادو هالستراتيجي بين املفالتوجه   -3-1
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 : املفهوم  -3-1-1 

تحديددد  فدد  املنظمددات بهددا تستيشددد ال ي املعالم لتحديد  تياتي يةإل واملما  ات ا التفكيي  نتائ  من اإل تياتيي  ينطلق التوج  إن   

 كافددة املنظمددةونظددم لعناصددر  الشددامل التطددوير العمددل الدد الخاصة ات الشرك  اتإدا   ال يتطلي من  وقد، اإل تياتي ية أهدافها

  ،فيهددا العمددل اتوآليدد 
ً
، لدد ل  املعاصددرة الدوليددة األزمددات يواكددي بشددال  ددتياتي يةإل وأهدددافها ا توجيهاتهددا وصددياغة إاددادة اددن ف ددال

 هدد ل بددأن يعتقددد املتميددزة كمددا تشددركالل  ددتياتيي إل ا بالتوجدد  االقددة ذات املية وظيفيددة ه  التنافسية امليزة تحسين مستو   فمن

اإلدا ة  فدد  بعدد  الختصددين نظددر وجهددة ومددن املددوا د البشددرية، تلعبدد  الدد ي الدددو    ال خدد  مددن أكثددي  تتحسددن أن يمكددن العالقددة

 ت ت سددد  الددد ي العدددا  التوجددد  وأ التنافسدددية اإلجدددراءات " بددددددديعدددرج التوجددد  اإل دددتياتيي    (Miles & Snow, 1978) فدددمناإل دددتياتي ية 

 ) :) أو دل ، ومددن التعريفددات الحديثددة مدداالتددا ي   سددياوال حسددي األولدد  ويعددد هدد ا التعريددف مددن التعريفددات ،األ ددواو فدد  املنظمددات

Ferraresi et al, 2014,2 مددن تعتبددي  كمددا املتفوو  باألداء للقيا  السليم السلوك لخلق املنظمة تنف ها محددة طرو  ان ابا ة" و هف 

  املنظمددات ابددي  مالحظ هددا يمكددن ال ددي تاالقددد   النددوع هدد ا مقدداي س
ً
، "الفرديددة املنظمددات فدد  ااهدد نو  مددن فريدددة تاددون  أن مددن بدددر

 هدد ا وفدد , والتكنولوجيددا, واملنافسددة, العمددالء متميددزة وجهددات رددالا مددن يتددألف  األبعدداد متعدددد بندداء بوصددف " اإل ددتياتيي  : والتوجدد 

 يرالتطددو  ، باإلاددافة إلدد ار ددتثما  خددال  مددن األاما  م ارت تطوير ف  يكمن اإل تياتيي  التوج " أن إل ( Aliza) أشا ت  الصدد

 Aliza D.,2006 . )"التنافسددية املزايددا تحقيددق ال  للعمل مشتيكة  ؤية ظل ف  البشرية للموا د التد يبية النظم خال  من اإلبداع ف 

,71.)  

ال ددي و  ،لت ددا   الناةحددة بددين أا دداء التنظدديماددن ااكتسددا  الخبددية واملعددا ج مددن خددال  تبدداد  املعلومددات كمددا يعددرج الدد  أندد  "    

 ،األخدددر  الناةحدددة واملنافسدددة الشدددركاتار دددتفادة مدددن ت دددا   و  ،فددد  املسدددتقبل هدددافددد  املا ددد ي وال دددي ي دددي أن تحقق ةشدددركحقق هدددا ال

للمنظمددات  اإل ددتياتيي  ومددن تددم فددمن التوجدد   .)2007 هدداي،ز، ) .دة منهددا فدد  م ددا  التطبيددق العملدد لدد  جميددع العدداملين لال ددتفاإونقلهددا 

 إل ددتياتي يةاالدد  التوفيددق بددين  أندد  معمددل كمددا، مسددتمرو  متفددوو  إلدد  تحقيددق أداء  سللل إل تياتي ياتا  تنفي   یدام    بصفة اامة

 (Sainio & Hurmelinna, 2012, p3). السوو.  مع ظروج املتاحة للتكيف   واملوا د
 

 : ف  تت ل  اإل تياتيي  التوج  أهمية فمن  بق ما إل  وباإلاافة  

 .البشرية الكفاءات وتطوير اكتشاجو ، بليةاملستق توجهاتها وتحديد  التفكيي  اادات تنمية -

 .وتغيياتها ةيالبيئ للظروج ا ت ابة أكثي  شركاتال إدا ات جعل طريق ان املتميز  املال   األداء تطوير -

 .املستدامة التنافسية  وامليزة األف ل األداء لتحقيقيسل   اإل تياتيي  التوج  -

 املددد  الدد  لشددركةا قيمددة لتنميددة األولویددة وماطدداء والداخليددة، الخا جيددة یئددةالب وتحليددل فهددم الدد  اإل ددتياتيي   التوجدد   مستند  -

  ويعد  الطویل،
ً
 (.2020، لفتةو  ،حسن)  .فيها  الخطن جميع  لربن دليال

 

 :  الستراتيجي التحليليبالتركيز عل  التوجه التوجه الستراتيجي أبعاد  -3-1-2

 :كآرتل وه   ،( (Miles & Snowنموذ  هو أشهرها لعل من  دعاأبالتوج  اإل تياتيي  إل  ادة  يقسم              

بقصدددو  الشددددركات فددد  التعامددددل والتكييدددف مددددع الب ئدددة الحيطددددة بهددددا، ويتعلددددق  : Aggressiveness)) العددددا   التوجددده السدددتراتيجي -

  وتنمية موا دها أكثي من منافسيها.

 الوادددددع التسدددددويقل، ا دددددتقرا التوجهدددددات ال دددددي تسدددددل  إلددددد  صدددددرفات و وهددددد  الت :Defensiveness) ) التوجدددده السدددددتراتيجي الدددددفا ي -

 التنافسية لها. امليزة لتعزيز وخصائصها مزاياها وار  منت اتهاان  الدفاع ال   الشركات قد ة زيادة ف  وتسهم

ملسددددتقبلية وهدددد  مددددد  جاهزيددددة وا ددددتعداد الشددددركات ملواجهددددة الظددددروج البيئيددددة ا: Futurity) ) التوجدددده السددددتراتيجي املسددددتقبلي -

 (Morgan, et.al, 2009). . ي ابية مستقبلية ت ال السوو إويرتبن بعالقة 
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 للكشددف ويبدداد   ،وهددو السددلوك واملاددون الرئ سدد ي لالبتاددا  والت ديددد الفعددا :  (Proactiveness)  التوجدده السددتراتيجي االسددتبا ي -

 .التنافس ي التغيي  ومواجهة ا تثما ها وكيفيةها، ا تغاللو  الفرص ان

القيددادة والتنظدديم  م ددا  فدد  املبتكددرة السديدددة باألفاددا  اإلبددداا  التوجدد  يتعلددق : (Creativeness) الستراتيجي البدددا ي  التوجه  -

 .جديدة منت ات ومي اد ،لعمالءا خدماتاملنت ات و  وتطوير  ،اإلدا ي 

يعتمددد الدد  تقددديم   ددا  أن التمييددز والن ددا ويقددو  هدد ا التوجدد  الدد  أ:   (Technologically)السددتراتيجي التونولددو ي التوجدده -

، وتعزيدددز
ً
املاانددددة والقددددد ة  يعددددزز  بمددددا والتطدددوير البحدددد  امليدددات تطددددوير ا ددددتخدا  التقنيددددة فددد   دددلع وخدددددمات متقدمدددة تقنيددددا

 .(336 ،2019،املوااية) التنافسية.

 الداخليدددددددة  هدددددددالب ئ ةري الشدددددددركومد اك مددددددددي فهدددددددمموادددددددوع البحددددددد  ويعندددددددي  هدددددددو و :  (Analysis) التحليلدددددددي سدددددددتراتيجيال التوجددددددده  -

مددن  حسددني بمددا وا ددتثما ها ،واتبدداع اإل ددتياتي ات املنا ددبة للتغيدديات السددريعة  ددت ابةاإل   ددبل  أف ل  تحديديتم  ل  ،والخا جية

 التيكيدددز  وتف ددل التحليددل نحدددو  الشددركة تت دد  وفيددد  ، جابندداء املعدد الددتعلم التنظيمدددي و الدد   اإلدا ةويعكددس قدددد ة  ،األداء مسددتو  

  قرا  يأ اتخاذ  قبل  والد ا ات  بحاااأل   ال 
ً
 الدد  للحفدداا جاهدددة تعمددلفهي  ،واقتناصها بالفرص املتعلقة القرا ات وخصوصا

  .(مرجع  ابق ،لفتةو ، حسن).  تقرا واإل  املهنية من اا    داءأ ل إ  تؤدي ال ي  والخدمات الحالية  السلع

  يعتبي  النوع  وه ا   
ً
 التيكيددز  الدد  قدداد ة فيدد  لشددركاتا وتاون  ار تباق   تياتيي اإل  والتوج  الدفاا   تياتيي اإل  التوج  بين مزی ا

 مستقر  اندها السوو  وياون  اإلنتا   ال 
ً
  سبيا

ً
  السوو  یاون  واندما نفس  الوقت وف  ،ا

ً
  أو ديناميكيا

ً
 فدد   حدد  ة تاددون م طربا

 .واإلبداع الدقيق الفح املية 
  

  : التحليل الستراتيجيجائحة كورونا و  -3-2

بدددء  حيدد  ة،يسددبب  آخددر فيدديو  تددم اكتشدداف  مددن  دداللة فييو ددات كو ونددا السديددد يهو مددر  معددد (19  -كوفيد)فييو     إن    

 دو  اقتصدددداديات . وقددددد تحددددو  اان إلدددد  جائحددددة تددددؤرر الدددد  العديددددد مددددن ( 2019ديسددددمبي )تفشددددي  فدددد  مدينددددة ووهددددان الصدددد نية فدددد  

أداة تحليددددل  : نهددددايددددتم د ا دددد ها وتحليلهددددا اددددمن ادددددة أدوات للتحليددددل موأصددددب  وبدددداء كو ونددددا مددددن املتغيدددديات البيئيددددة ال ددددي ، العددددالم

حي  يحتوي ال  أ بعة اناصر  ئ سددة   )PESTEL -تحليل)التسويق با م و  تياتي ية إل تيي  معروفة لد   جا  اإلدا ة ا تياإ

لثقافددة ارجتماايددة و دية، اوتعنددي السيا ددة، ارقتصددا(  )Cultural and Technological  Political, Economic, Social: هدد 

 كبيددية فدد  ب ئددة األامددا ، فهدد ا التحليددل يت دد  نحددو  يا ددات طويلددة األجددلق ؤ ( و تمثددل هدد ل العناصددر مدد التكنولوجيددة
ً
مددع زيددادة و ررا

 ملا قد يتعر  ل  بع  العاملين من لإل  نق  مؤقت  مما يشيي ادد املصابين بفييو  كو ونا، 
ً
لكفاءات ف   وو العمل، نظرا

 لإلصددددابة، وتاددددون حينهددددا الحصددددلة واحدددددة، وهدددد   ددددل   همنددددازلمين فدددد  أو الحسددددر الصددددء ، وبقدددداء ااخددددر بددددالفييو  بة اإلصددددا
ً
ت نبددددا

 ف   وو معقدة وتنافس ي. ةتميز املة القطاع العا  والقطاع الخاص للبح  ان األيدي العامل

الدد  تحليددل وتوصدديف جائحددة بتيكيددا اإل ددتياتيي  قامددت م مواددة التفكيددي  فقدددوآرا هددا الختلفددة  يدديو  كو ونددازمددة فأولتحليددل    

والسيو ددتياتيي ،  ارقتصددادي، والسيو يايدد ي، الساندديق مثل سوانيوتأريياتها الختلفة ال  ادد من ال ومسا  انتشا هاكو ونا  

ة الدد  الفيدديو  احتماليددة السدديطر  ومنهدداوالوقوج ال  السدد نا يوهات املتوقعددة رنتشددا  السائحددة، ية، واملنطقة العربية واإلقليم

امتددداد  لددو  أشهر قددد ر تددؤرر بشددال كبيددي الدد  كثيددي مددن الق ددايا فدد  املددد  البعيددد أو القصدديي، فدد  حددين (6) عد فتية وجيزة ر تت  ف 

  بمددا يددؤ  (12) فتية السيطرة ال  الفييو  ملا يقا  
ً
دي إلدد  تغييدديات كبيددية فدد  املنطقددة والعددالم والنظددا  الدددول ، أمددا إذا امتددد شهرا

  دد و ( 19الدد  )كوفيدددفيهددا السدديطرة  يصددعي حرجددةمددر إلدد  مددا بعددد ذلدد  فددمن العددالم مقبددل الدد  مرحلددة األ 
ً
 جديدددا

ً
 اامليددا

ً
 ،،ي  نظامددا

بناء إل   صلتخال  اا  من انتشا ها( وتو  وقد تب ت م مواة التفكيي اإل تياتيي  الس نا يو املتو ن )السيطرة ال  السائحة

 : الس نا يو بمن سية المية تقو  ال 
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لتددددداايات  نالرئ سددددي ينالحدددركهمددددا ارقتصددددادي و الصدددء  ن العددددامال و ، السائحدددة رنتشددددا سدددا  السغرافدددد  التيكيدددز الدددد  ال -

 .لهما اامل حر الزمن السائحة، و 

( بلدد  Focusgroupالبؤ يددة ) وفددق تقنيددة السمواددة، توجهات السدد نا يو املددرة     م ف  لرأياا تطالع   ب تائ   ار تيشاد -

 من دو  اربية مختلفة. (30) ادد أفرادها
ً
 وخبييا

ً
 مختصا

ل السدددد نا يو  -
 
ة إلدددد  يهايددددة شددددهر ديسددددمبي مددددن اددددا املددددرة  يغطدددد  فدددد   2020 الفتددددية الزمنيددددة املمتددددد 

ً
م يهائيددددا

 
، إلدددد  حددددين الددددتحك

 التعاي  الواقل  معها.السائحة، أو 

مسدددتقبل املنطقدددة  -»كو وندددا  العدددالم وجائحدددة  ، دددتياتييم موادددة التفكيدددي اإل )    .(19)كوفيددددالخددداطر والفدددرص الناجمدددة ادددن توادددي   -

 .(2020 ،العربية

 : األداء املتميز  للموارد البشرية -3-3

 مفهوم األداء املتميز : -3-3-1

 وقت األزماتأشاالها اختالج ال  املوا د فيها وتن   املعاصرة، األاما  ب ئة  ف   املنافسة  تشتد    
ً
شركات  فمن ل ل  ،، وخصوصا

  أكثي  البشرية املوا د ت عل بأن مطالبة اصالقطاع الخ
ً
،و  تنواا

ً
فدد   اإل تياتيي التحليل   توج ال يأتل وهنا تنافسية، وأكثي  مبدااا

 دو   يلعددي كنظددا  البشددرية املددوا دمددن  توليفددة املددديرون ويصددمم يدددير بوا ددط ها ال دديالعمليددات 
ً
الشددركات،  اتإ ددتياتي ي إن ددازفدد   ا

 البشددرية للمددوا د املتميددزة والخصددائ  والقددد ات املهددا ات الدد  البشددرية لمددوا دل بدداألداء املتميددز  علقددةاملت املفدداهيم معظددم  كددزتلدد ا 

 كبيددي  حددد إلدد  وأغفلددت العشددرين القددرن  بدايددة فدد  ظهرت األداء ف  التميز  يمهمفا أن إل  اإلشا ة  كنميو   التنافسية،  ال   وا عاا اتها

 أدخلدددت األن ح ددد القدددرن املا ددد ي  السدددبعي يات بدايدددة منددد  ظهدددرت ال دددي داءأل ا فددد  ز التميددد  نمددداذ  فدددمن ولددد ل ، البيئيدددة تغيدددياتامل أردددر

 . ارامددا  ب ئددة وطبيعددة ،قددا ن امل األداء ,سدد هل امل ,نافسددةامل ,السددوو : ومنهددا املتميددز  داءأل ا مفهددو  امن يةيئالب املتغييات من  العديد

 املنظمددات فدد  البشددرية املددوا د مددن غيدديهم اددن تميددزهم ال ددي لشددركةا فدد  هددا اتامل مسددتو  هددو  األداء املتميددز   أن الدد ( زايددددددد) أشددا  فقددد

 .(2003،11،زايد)  .األخر   املنافسة

  األداء فدد  بددالتميز  يقصدددكما      
ً
متااملددة حيدد   منظومددة بااتبا هددا ختلفددةالنظمددة امل اناصددر أداء مددن التفددرد مددن حالددة":   بأندد أي ددا

:  املتميددددز  األداء اناصدددرتشدددمل و  ،"العمدددل نفددددس فددد  نظمدددات املنافسدددةامل مددددن اهددد غيي  أداء الددد  وتفوقهددداتبددديز شدددأن وصدددفات املنظمددددة 

  األداء وتطددددددوير تحسددددددينو  (، و ددددددلوك األداء،الكيفيددددددة املسددددددتغرو، الوقددددددت التالفددددددة، السددددددودة، الكميددددددة،معدددددددرت األداء )
ً
 مسددددددتقبال

 .(323 ،2010الدو ي،) .التغييات مع  والتكيف 

 ارجتماايددددة الفددددرص ب ميددددع واألخدددد  األهددددداج تحقيددددق أجددددل مددددن العمددددل الدددد  وقابلي هددددا الشددددركة إماانيددددة فدددد  التميددددز  إدا ة وتكمددددن    

الحافظددة الدد  ماان هددا و  ،وا ددتدامة التميددز  املسدداهمين قيمددة زيددادة أجددل مددن  ددتياتيي إل ا النحو  ال   والعمل  والبيئية  وارقتصادية

ل الدد  تددوفيي جميددع الفددرص املطلوبددة بأ ددلو  متميددز ا تعمدد كويهدد  معهددا املتعدداملينبالعدداملين و  احتفاظهددا خددال فدد   ددوو العمددل مددن 

 (.2016،93  الكسا بة،) .ومبتكر
 

 لتحقيق األداء املتميز :إدارة املورد البشري  قوماتم -3-3-2

   ومدا تها البشرية املوا د تلعي   
ً
  دو ا

ً
 : ااتل خال  من ،التميز ف  األداءو اإل تياتيي   ج التو  بناء ف  مهما

 تيكيز ال  برام  التد يي والتحفيز وتقييم األداء.والء، ملين والعمال مشا كة العا -

 وار ددتخدا ، والقابليددة للتغيددي  املشددكالت، وتقليددل املقاومددة للتغيددي،وتطددوير مهددا ات تشددخي  وحددل  التغيددي  تسددييي امليددات -

 العالية.والسودة   ةالسليم للموا د البشرية ذوي املرون
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الفريددددددة واملعرفدددددة يمكدددددن أن تحقدددددق مزايدددددا اقتصدددددادية متعدددددددة، وهددددد ا  ة ذوي القدددددد اتلمدددددوا د البشدددددريلار دددددتخدا  األمثدددددل  -

املعرفددة، وم ددتياتي ية املوجدددودات املرئيددة مثددل: السدددمعة،  ي ددمنوفيمدددا  ،ا اتهدداومهاملدددوا د البشددرية يسددتدا  تطددوير معددا ج 

 ساذبية للعاملين والعمالء.والوجودة الخدمات،  

من خال  التأريي ال  األداء الوظيفل والراددا الددوظيفل  تحسين وتطوير التوافق والتاامل بين املوا د البشرية وبين األاما  -

 الدو ان.وتطوير املها ات ومعد  

 مااية الطا ئة.  تد يي املوا د البشرية ملواجهة التغييات ارقتصادية والسيا ية وارجت -

 األداء تحقيددق فدد الخاصة  شركاتال فرص تؤكد وبرام  لخطن السليمة التنفي ية قوماتامل وتوفر عاييي وامل األ ا   واع -

 .للموا د البشرية تميز امل

 وقدددت األزمدددات ةالتقليديددد  غيدددي بددداد ات وامل اإلبدددداا  السدددلوك وتشدددسع قددديمال عدددزز ت ال دددي اإلبداايدددة التنظيميدددة الثقافدددةغدددر   -

 .(20 -2011،15حسن،)،(2008،28مصطفى،) .ك ائحة كو ونا
 

 :  في األداء املتميز للموارد البشرية ةالعوامل املؤثر  -3-3-3

 العاملة بعدة مؤررات منها :قد يتأرر مستو  األداء املتميز للموا د البشرية       

 القددد ات، و والتددد يي العلمددي التأهيددلو  ،النفسدد ي وارجتمدداا  والتاددوين ،الشخصددية الصددفات وهدد   خصددائ  األفددراد : -

 والتطوير املنهي، والخبية.  الشخصية األهداجو  ،القياديةو  وكيةالسل واملها ات

أداء  املصدددداحبة للوظيفددددة، وتقنيددددات النفسددددية وارجتماايددددة الخصددددائ  الوظيفيددددة : وهدددد  ماونددددات الوظيفددددة، واألابدددداء -

 .خر  األ  بالوظائف  الوظيفة واالقة الوظيفية، الوظيفة، واملعاييي 

 ركددزاملو  ،التنظدديم فدد  الوظيفددة وموقددع، والهياددل التنظيمددي، الشددركةداج وأهدد   شدداط طبيعددةالخصددائ  التنظيميددة: وهدد   -

 (.2012،115،مناصري ). العامة  ارقتصادية األوااعو   ،التقني املستو  و  التنافس ي
 

 الدراسات السابقة :  -3-4

 تعددددت الد ا ددات املرتبطددة بدداملتغييات ال ددي تحقددق األداء املتميددز للمددوا د البشددرية  ددواء كانددت مباشدد    
ً
رة وغيددي مباشددرة وخصوصددا

 .اإل تياتيي  التحليل  ال  األداء املتميز   تأريي التوج  إر أن هناك ند ة ف  الد ا ات ال ي بي ت .ف  قطاع األاما  الخاصة

 امللكيددة فدد  شددركة خطددوط األداء اإل ددتياتيي  تحسددين فدد  اإل ددتياتيي  د ا ددة حددو  أرددر أبعدداد التوجدد 2017) )دالددين،   فقددد أجددر     

 اإل ددتياتيي  التوجدد  أبعدداد وأن األ دنيددة، امللكيددة خطددوط األداء فدد  فدد  اإل ددتياتيي  التوجدد  ألبعدداد أرددر وجددود إلدد  وتوصددلت ، دنيددةاأل 

( فدد  د ا دد ها اددن 2017كمددا هدددفت )غددانم،  ،األ دنيددة امللكيددة خطددوط فدد  اإل ددتياتيي  األداء فدد  التبدداين مددن (72%) لمقدددا   مددا تفسددر

املؤ سددة الخدميددة إلدد  تحديددد دو  تسددييي املددوا د البشددریة فدد  األداء  للعدداملين فدد شریة فدد  تحقيددق األداء املتميددز دو  تسييي املوا د الب

بمتغيدددي مسددتقل تمثدددل فدد   يا دددات تسددييي املدددوا د البشددریة، ومتغيدددي تددابع تمثدددل فدد  التميدددز  وقددد تحدددددت الد ا ددة ،املتميددز للعددداملين

املبددداد ة واإلبدددداع، التعددداون وارلتدددزا  الدددوظيفل، املشدددا كة وتحمدددل )األداء واإلن ددداز، بمختلدددف أبعدددادل الخمسدددة  التنظيمدددي للعددداملين

 املتميددز  األداء تحقيددق فدد  ةیالبشددر  املددوا د ي ييتسدد  لدددو   إحصددائية درلددة ذو أرددر بوجددد أندد  إلدد  املسددؤولية، الددتعلم املسددتمر( وتوصددلت

 التحليلدد   ددتياتيي إل ا التوج قيا  و  أرر إل ( 2011)العسمي ةد ا هدفت و  ، العمومية الخدمية املؤ سات ف  للعاملين  اإلدا ي 

 أن النتدددائ  وبي دددت الاويتيدددة، الوطنيدددة البتددديو  شدددركة الددد  ذلددد  وتطبيدددق املتاحدددة التسدددويقية القدددد ات ادددوء فددد  املنظمدددة أداء الددد 

 رددرأو  ،(4ps) التسددويقية  اتالقددد الدد  ومباشددر موجددي رددرأو  داءأل ا مسددتو   الدد  ومباشددر  موجي  ررأ  التحليل   ار تياتيي   للتوج 

  .و ين كمتغيي  التسويقية القد ات بوجود املبيعات نمو  معد  ال  مباشر وغيي  موجي
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 الدد  التعددرج إلدد  وهدفت ،األزمات تأريي  شدة من الحد ف  تيي يااإل ت التوج  أررب  ها املو ومة  اد2011) الشواو ة، ( أجرتو     

ات   أن تصددو  إلدد  توصددلت وقددد الهاشددمية، األ دنيددة اململكددة فدد  امليال قطاع ف  األزمات تأريي  دةش من الحد ف  اتيي ي التوج  اإل ت أرر

اتيي  فدددد  الحدددددد مددددن شدددددة تدددددأريي ي وجدددددود أرددددر ألبعدددداد التوجددددد  اإل ددددتو ، ذات مسددددتو  متو ددددن ياتيي العدددداملين ألبعدددداد التوجدددد  اإل دددددت

فددروو  وأن هندداك، مددن التبدداين فدد  الحددد مددن شدددة تددأريي األزمددات %( 46.9اتيي  تفسر ما مقدددا ل )ي  تاإل األزمات، وأن أبعاد التوج  

  ةدالددد 
ً
لدددة )املؤهدددل العلمدددي، املسدددتو  الدددوظيفل، العمدددر، الحا ياتاتيي  تعدددز  للمتغيددد ي املبحدددورين للتوجددد  اإل دددت  اتفددد  تصدددو إحصدددائيا

 ارجتمااية، الخبية، النوع ارجتماا (.
 

 : بحثالطار التطبيق  لل -4

 : البيانات تحليلو  بيقيةلتطالجراءات ا -4-1

 مدينددة فدد  واملنتشددرة الخاصددة الطبيددة واملعدددات األدويددة شددركات مددن بحدد ال م تمددع تاددون  لقددد :وأداتدده  تددهوعينالبحددث مجتمدد   -

اددا   فدد  طددرابلس مدينددة فدد  بدد  املسددسلة والشددركات الت ددا ي  الدددليل طريددق واددن ،لهددا ودقيددق شددامل حصددر يوجددد ر وال ددي طددرابلس

 البشددددرية املددددوا د ومددددد اء العددددامون  املددددد اء) شددددملت إذ( امديددددة اينددددة) لتاددددون  قصدددددية بصددددو ة للبحدددد  اينددددة انتقدددداء تددددم  ،2018

 ا ددتما ات توزيددع ليددتم شددركة،( 50)املد جددة فدد  البحدد   الشددركات ادددد ليبلدد  بحدد ال قيددد بالشددركات( واملبيعددات التسددويق ومددد اء

  الختددددا ة العينددددة أفددددراد الدددد   ددددتبيانر ا
ً
( 6) وا ددددتبعاد ا ددددتما ة،( 176) ادددددد ا ددددتيداد وتددددم مفددددردة،( 182) ادددددد والبددددال  قصددددديا

  ا ددت ابة وب سددبة ،اإلحصددا ل للتحليددل صالحة  ي غي  ا تما ات
ً
ا ددتما ة ار ددتبيان ت ددم وبعددد التحكدديم أصددبحت  %(.97) تقريبددا

لتوجددد  التحليلددد  ل اتفقدددر ( 10)و (ةوتشدددمل )السدد س، والعمدددر، واملسدددتو  التعليمدددي، والوظيفدد للمتغيددديات الشخصدددية  اتفقددر ( 4)

 للموا د البشرية.ألداء املتميز ل فقرة( 14و)، اإل تياتيي 

( للصدددددو والثبددددات، )فقددددد تددددم ا ددددتخدا  معامددددل كرونبددددا  ألفددددا ار ددددتبيان  فقددددرات ختبددددا  مصددددداقيةر  : بحددددثصدددددا أداة ال  -

(، 1( كمددا فدد  السدددو   قددم )0.85كانددت ) تحليلدد  اإل ددتياتيي بالتوجدد  الاملتعلقددة  اتفقددر فوجددد أن قدديم معامددل كرونبددا  لسميددع ال

(، وهدد  2( كمددا فدد  السدددو   قددم)0.91كانددت )البشددرية  لمددوا داملتميددز لاألداء املتعلقددة بدد  عبددا اتوأن قدديم معامددل كرونبددا  لسميددع ال

يددد  الدد  وجددود  ممددا (0.05) فقددرات كانددت دالددة انددد مسددتو  معنويددةالأن معامالت ار تباط بين كل فقرة مددن (، و 0.60أكبي من )

غيددي الخمايدد ي لإلجابددة اددن فقددرات ا ددتما ة ار ددتبيان، ) تددم ا ددتخدا  مقيددا  ليكددرتو  ،بحدد ا تبدداط قددوي بددين إجابددات اينددة ال

 
ً
  -موافق -محايد -غيي موافق -موافق تماما

ً
 ( ال  التوال .موافق تماما

 
  

 ستراتيجي.  ( صدا االتساا الداخلي لفقرات التوجه التحليلي ال 1) جدول 
 

 (.Sig)القيمة االحتمالية ارتباط بيرسون معامل  الفقرة  (.Sig)القيمة االحتمالية معامل ارتباط بيرسون  الفقرة 

1 0.92 0.00* 6 0.94 0.00* 

2 0.80 0.00* 7 0.86 0.00* 

3 0.93 0.00* 8 0.85 0.00* 

4 0.95 0.00* 9 0.90 0.00* 

5 0.87 0.00* 10 0.45 0.00* 

  0.85 ل ارتباط بيرسون الولي معام 
 

 .األداء املتميز للموارد البشرية ( صدا االتساا الداخلي لفقرات 2) جدول 

 (.Sig)القيمة االحتمالية معامل ارتباط بيرسون  الفقرة  (.Sig)القيمة االحتمالية معامل ارتباط بيرسون  الفقرة 

1 0.92 0.00* 8 0.96 0.00* 

2 0.93 0.00* 9 0.91 0.00* 

3 0.90 0.00* 10 0.92 0.00* 
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4 0.93 0.00* 11 0.93 0.00* 

5 0.91 0.00* 12 0.90 0.00* 

6 0.93 0.00* 13 0.90 0.00* 

7 0.86 0.00* 14 0.89 0.00* 

  0.91 معامل ارتباط بيرسون الولي  
 

 :  بحثال لعينةالشخ ية تغيرات املوصف  -

 .عينةلل الشخصية متغيياتلاملئوي لتوزيع التكرا ي وال سبي  يبين ال( 3 قم ) السدو   
 

 لعينة. لالشخ ية  متغيراتالتوراري والنسبي املئوي لل(: التوزي  3جدول )

 النسبة % التورار العينة تغير امل م النسبة % التورار العينة تغير امل م

لج 1
ا

س 
ن

 

 %76 134 صكر 

3 

مي 
لي

تع
 ال

ى و
ست

امل
 

 %36 63 متوسط وثانوي 

 %45 80 جامعي %24 42 أنثى 

 %11 19 ماجستير % 100 176 املجموع 

2 

مر 
لع

ا
 

 %8 14 دكتوراه  %34 60 سنة 35أقل من 

 % 100 176 املجموع  %37 65 سنة  45إل   35من 

 %23 40 سنة  55إل   45من 

4 

فة 
ظي

لو
ا

 

 %38 67 مدير شركة

 %28 49 مدير املوارد البشرية 

 %6 11 سنة فأكثر 55من 
 %16 28 التسويقمسؤول 

 %18 32 مدير املبيعات

 % 100 176 املجموع  % 100 176 املجموع 
 

(، والبددداق  مدددن اإلنددداا وتمثددددل %76العيندددة مدددن الددد كو  وتمثدددل  سدددب هم ) مفدددردات( نالحدددن أن معظدددم 3مدددن خدددال  السددددو   قدددم )   

التوقيدددددت والو ديدددددات  حيددددد مدددددن لطبيع هدددددا شدددددركات هددددد ل الفددددد  عمدددددل ادددددزوج العنصدددددر ال سدددددا ل للويشددددديي ذلددددد  إلددددد   (،%24 سددددب هم )

ل معدددد  العمدددر مدددن )والسهدددود الع دددل ، 
م
، كمدددا جددداءت أالددد   سدددبة فددد  املسدددتو  عيندددةال( مدددن %37( مدددا  سدددبت  ) دددنة 45إلددد   35وشدددا

 ،، وذل  ر تقطا  القطاع الخاص لفئة الخددري ين مددن السامعددات(%45التعليمي اند مستو  التعليم السامل  فاانت  سبت  )

 (.%38ف اءت  سب هم ) ةبحورمد اء للشركات املكانوا  العينةظيفل فقد تبين أن معظم أما بخصوص املركز الو 
 

 : البحث وتساؤالته اخددتبار فدددرضية -4-2

رية ))يوجددد أرددر ذو درلددة إحصدددائية للتوجدد  التحليلدد  اإل ددتياتيي  الددد  األداء املتميددز للمددوا د البشددد وهددد   البحدد فراددية ورختبددا    

  مستو  التوجدد  التحليلدد يتم اختبا   وج  ولإلجابة ان تساؤرت  ،بمدينة طرابلس((الخاصة بشركات األدوية واملعدات الطبية  

ا تخدا  اختبا  ولاوكسددن وذل  ب، يب نان ذل  (5( والسدو   قم )4السدو   قم )و  ،، ومستو  أداء املوا د البشريةاإل تياتيي 

 : ل  النحو التال الفراية الصفرية والبديلة لها لال فقرة ا ( حي  كانت3حو  املتو ن )

  ر متو ن د جة املوافقة:Null Hypothesis -OHالفراية الصفرية  -
ً
 (.3) ان يختلف معنويا

 ان : Hypothesis Alternate - 1H البديلةالفراية  -
ً
 (.3) متو ن د جة املوافقة يختلف معنويا

 

 نتائج اختبار ولووكسن حول متوسطاتو (التوزي  النسبي املئوي 4جدول )

 .الستراتيجي يالتوجه التحليل عن فقراتعينة ال مفرداتإجابات  

 الفقرات م

ط  
س

تو
امل

جح
ملر

ا
ف  

را
ح

الن
ا

ي  ر
يا

ملع
ا

ل  
ام

مع

ف
ال

خت
اال

 

بة
س

لن
ا

ية  
ئو

امل
 

ي 
رأ

ال
ئد  

سا
ال

 

1 
 ومتطلباته  التوجيه التحليلي الستراتيجي مفاهيموضوح 

 ية واملعدات الطبية.شركات األدو لدى قيادات 
3.33 0.97 %29 %59 

افق   أو

 حد ما  إل 
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2 
 تسع  إدارة الشركة لوض  الخطط والستراتيجيات وفق 

 الداخلية والخارجية املحيطة بها.متطلبات ومتغيرات البيئة 
4.60 0.65 %14 %90 

افق  أو

 بشدة

3 
 لعمالء وتخططل املستقبلية حتياجاتاال  بتحليل الشركة تقوم

 . (19كوفيد )يتعرض له السوا من تقلبات وقت   ما في ظل لرضائهم
3.50 0.95 %27 %65 

 

افق   أو

4 
  قرار  أي  اتخاص قبل والدراسات األبحاث عل  التركيز  .

 
 وخ وصا

اقتناصها وتفادي املخاطر.  بالفرص املتعلقة القرارات  و
افق  %62 %31 1.09 350  أو

5 
 وارد البشرية ملباملنافسة عن طريق تطوير أداء اتقوم الشركة 

 بها لتحسين جودة الخدمات املقدمة للعمالء.
افق  %33 %44 1.02 2.33  ال أو

6 
 رؤية ورسالة واضحة ومرنة للشركة 

 
 وخ وصا

 اسات املتعلقة باملوارد البشرية. للسي
افق  %68 %25 0.91 3.73  أو

7 
 القرارات التي  نالنتائج املترتبة عالشركة تناقش إدارة 

 نشاط التوزي  والبي  في وقت األزمات.  يمون أن تؤثر عل
افق  %29 %41 0.88 2.14  ال أو

8 
 واملبيعات دة في التسويق تسع  الشركة البتكار وسائل جدي 

 جائحة كورونا.  مخاطر ملواجهة 
4.56 0.66 %14 %89 

افق  أو

 بشدة

9 
 جمي  لدى  واضحة  الشركة عليها تعتمدها التي ستراتيجياتل ا

 . كورونا أزمة ظل في تنفيذها يضمن مما وارد البشرية بهاامل
افق  %63 %26 0.93 3.53  أو

10 
ألهداف  اتحقيق دون تضارب م   واالبتكار  التطوير  بأهميةالتحفيز 

 ستراتيجيات.وتنفيذ ال 
افق  %40 %33 0.84 2.56  ال أو

 %62 %34 0.76 3.36 الدرجة الكلية 
افق   أو

 إل  حد ما 

 

    

التوجددددد  بمسددددتو  ( يتبدددددين أن قيمددددة املتو ددددن الحسدددددابل املددددوزون اإلجمددددال  للفقدددددرات الخاصددددة 4م)مددددن خددددال  نتدددددائ  السدددددو   قدددد     

  التوجدددددد  التحليلدددددد  (، ويددددددد  الدددددد  أن مسددددددتو  0.76(، وبددددددانحراج معيددددددا ي قددددددد ل )3.36بلدددددد  ) بحدددددد عينددددددة الل اإل ددددددتياتيي   التحليلدددددد 

( 4.60لدد  متو ددن حسددابل مددرة  للفقددرات هددو)أا(، كمددا يالحددن أن %62بشددال اددا  هددو بد جددة متو ددطة، وب سددبة ) اإل ددتياتيي 

تسدددل  إدا ة الشدددركة لوادددع الخطدددن واإل دددتياتي يات وفدددق متطلبدددات ومتغيددديات الب ئدددة الداخليدددة والخا جيدددة ادددن الفقدددرة ال دددي تشددديي إلددد  )

القدرا ات  نتيتبدة ادملتنداق  إدا ة الشدركة النتدائ  ا(انددد الفقددرة ال ددي تشدديي إلدد  )2.14(، ف  حين كددان أقددل متو ددن حسددابل )الحيطة بها

 (.ال ي يمكن أن تؤرر ال   شاط التوزيع والبيع ف  وقت األزمات
 

 إجابات مفردات  نتائج اختبار ولووكسن حول متوسطاتالتوزي  النسبي املئوي و  (5) جدول 

 األداء املتميز للمورد البشرية بشركات األدوية واملعدات الطبية الخاصة. العينة عن فقرات 

  
 

 فقراتال

امل
ط  

س
تو

جح
ملر

ا
ف 

را
ح

الن
ا

ي   ر
يا

ملع
ا

ل  
ام

مع

ف
ال

خت
اال

 

بة
س

لن
ا

ية  
ئو

امل
 

ي 
رأ

ال
ئد  

سا
ال

 

افق  66% 34% 1.23 3.64 العمل في بيئة تنظيمية مشجعة عل  البداع واالبتكار في وقت األزمات. 1  أو

2 
األدوية واملعدات الطبية القدرة   املوارد البشرية العاملة في شركاتلدى 

 الوقت املناسب.  في واملعارف تاملعلوما اكتسابعل  
افق  %61 %29 0.99 3.45  أو

3 
  العالية صات املهارة املوارد البشرية  الستقطاب الشركة تسعي

 
م   تمشيا

 .األداء املتميز التنافس ي خالل أزمة كورونا  متطلبات
3.09 0.90 %29 %52 

افق   أو

 ما إل  حد 

4 
  وارد البشريةأداء املر لتطوي واألساليب املبتورة الجديدة  القراراتدعم 

 نحو التمييز  والبداع. 
افق  %77 %16 0.67 4.09  أو

5 
عل  تحمل املسئولية والملام بمتطلبات  املوارد البشرية العاملة قدرة 

 العمالء وتلبية احتياجاتهم. 
4.36 0.77 %18 %84 

افق  أو

 بشدة

6 
   عمال وتنفيذها في موعدهاعل  تنظيم األ  ةمقدرة املوارد البشري 

 خطاء.األ دون الوقوع في 
افق  %27 %32 0.67 2.09  ال أو

7 
 والبداعية في الفوريةطاقاتهم  املوارد البشرية من خالل استثمار تشجي  

 .وارد البشرية العاملة بالشركةونشره بين امل املعرفية املجاالت
افق  %70 %19 0.72 3.82  أو
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8 
للمؤسسات  زمةالال  واملساندة والدعم فنيةتقديم االستشارات ال

 .ية في أزمة كورونااملجتمع
افق  %61 %34 1.16 3.45  أو

9 
 املعارف لتحويل حديثةال ساليبواأل  املتطورة التقنیات مناالستفادة 

 ومعارف جماعية. تميزةم اتقدر الفردية إل  
3.36 1.15 %34 %59 

افق   أو

 إل  حد ما 

افق  61% 34% 1.16 3.45 .يبيةوالدورات التدر  واالجتماعات ورش العمل في املشاركة 10  أو

افق  39% 35% 0.89 2.55 التعاون ومهارات التواصل وتنفيذ األعمال كفريق واحد.  11  ال أو

12 
 وتعزيز واالستقرار وعدم التذمر عند أداء الوظيفةباألمن الشعور بالرضا و 

 نتماء للشركة. ل ا 
افق  %39 %54 1.38 2.55  ال أو

13 
في  وأخالقيات املهنة العمل الفنية والنسانيةيير ومعا مواصفاتم ب التز اال

 . واملعدات الطبية مجال األدوية
4.36 0.64 %15 %84 

افق  أو

 بشدة

 52% 22% 0.67 3.12 الشركة. تخاص القرارات دون الرجوع لدارةوجود صالحيات وامتيازات ال 14
افق   أو

 إل  حد ما 

 60% 26% 0.87 3.38 الدرجة الكلية 
افق   أو

 ما إل  حد 
    

     

بمسددتو  األداء املتميددز يتبين أن قيمة املتو ن الحسددابل املددوزون اإلجمددال  للفقددرات الخاصددة  (5 قم )ومن خال  نتائ  السدو   

العاملدددددة للمدددددوا د البشدددددرية مسدددددتو  األداء املتميدددددز (، ويدددددد  الددددد  أن 0.87( وبدددددانحراج معيدددددا ي قدددددد ل )3.38بلددددد  )للمدددددوا د البشدددددرية 

%(. كمددددا يالحددددن أن أالدددد  متو ددددن 60بد جددددة متو ددددطة، وب سددددبة )بشددددال اددددا  هددددو  واملعدددددات الطبيددددة الخاصددددةبشددددركات األدويددددة 

الدد  تحمددل املسددئولية واإلملددا  املددوا د البشددرية العاملددة قددد ة ( اددن الفقددرتين اللتددين تشددييان إلدد  )4.36البعددد هددو) حسددابل لفقددرات هدد ا

نية وأخالقيددددات املهنددددة فدددد  م ددددا  األدويددددة واصددددفات ومعدددداييي العمددددل الفنيددددة واإل سدددداارلتددددزا  بم( و)العمددددالء وتلبيددددة احتياجدددداتهمبمتطلبددددات 

 امدا  وتنفيد هاأل الد  تنظديم ا ة املدوا د البشدريةقدد  م(، ف  حين كان أقل متو ن حسابل اند الفقددرة ال ددي تشدديي إلدد  )واملعدات الطبية

  (.2.09) حي  بل  املتو ن الحسابل( خطاءاأل دون الوقوع ف   ف  موادها

 التحليل  اإل تياتيي  ال  األداء املتميز للموا د البشرية العاملة بشركات األدويددة واملعدددات الطبيددة الخاصددةتأريي التوج   عرج  ملو   •

نتي ددددة تددددأريي املتغيددددي املسددددتقل اددددمن معادلددددة  معامددددل ار تبدددداط، ولتحديددددد مقدددددا  التبدددداين فدددد  قيمددددة املتغيددددي التددددابع،تددددم ا ددددتخدا  

 يبين ملخ  لتحليل التباين: (6 قم )  والسدو    .تفسيي التباين ف  املتغيي التابعد ة املتغيي املستقل ف  ارنحدا ، واختبا  ق
 

 ( ملخص تحليل التباين لنموصج االنحدار البسيط :6جدول )

 للموا د البشرية(.واألداء املتميز  التوج  التحليل  اإل تياتيي )
 

 امل در
مجموع  

 املربعات

درجات  

 الحرية 

ط  متوس 

 املربعات

 قيمة

F 

Sig. 

 الداللة

R 

 معامل االرتباط 

2R  

 معامل التحديد

ل  
حلي

الت
  
وج

الت
 

 18.100 174 101.601 االنحدار 

 013. 2 3.727 الخطأ 840. 910. 0000. 476.6

  176 105.328 املجموع 

 Dependent Variableاألداء املتميز  
 
 

( وهددددد  أقدددددل مدددددن 0.00تسددددداوي)( p-value( والقيمدددددة ارحتماليدددددة )476.6بلغدددددت ) F)أن قيمدددددة )يتضددددد  مدددددن جددددددو  تحليدددددل التبددددداين      

(، وممددددا يددددد  الدددد  أن ارنحدددددا  معنددددوي، وأن املتغيددددي املسددددتقل لدددد  تددددأريي فدددد  املتغيددددي التددددابع، وأن معامددددل ار تبدددداط بددددين املتغيددددي 0.05)

( مددن التبدداين فدد  %84فسددر)ي   التحليلدد  اإل ددتياتيي التوجدد لدد  أن إ( 2R(. ويشدديي معامددل التفسدديي )%91)  و املستقل واملتغيي التددابع هدد 

وللتأكددد مددن تددأريي املتغيددي مسددتقل ، والبدداق  يرجددع إلدد  اوامددل أخددر  منهددا الخطددأ العشددوا ل. للمددوا د البشددرية املتميددز مسددتو  األداء 

 : (7 قم )(، كما ف  السدو  Tإل  اختبا ) ألسنال  املتغيي التابع 
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افقة بين:نموصج  ( معالم7جدول )  االنحدار والح اءات املر

 للموا د البشرية(.واألداء املتميز  التوج  التحليل  اإل تياتيي )
 

ل 
تق
س
امل
ي 
غي
ملت
ا

 

 املعامالت غير املعيارية 

Unstandardized 

Coefficients 

 املعامالت املعيارية 

Standardized 

Coefficients 

 قيمة

T 

الداللة 

Sig. 

معامل 

  ارتباط   

 بيرسون 

ل
ام

مع
 

 
ن

باي
لت

م ا
ضخ

ت
  

V
IF

 

 الثابت

B 

Std. Error  

 الخطأ املعياري 
Beta 

-

2.366 

 

0.019 

ت 910.
ثاب

ال
 

-0.111 0.047 --- 

التوجه   3.60

التحليلي 

 الستراتيجي 

0.213 0.049 .2190 4.350 0.000 

 Dependent Variable :األداء املتميز   املتغير التاب 
 

الشدددددروط ( وهدددددو مدددددن 10أقدددددل مدددددن ) VIF (03.6)) ) قيمدددددة معامدددددل تضدددددخم التبددددداين :أن ات السددددددو  السدددددابق يتبدددددين مدددددن خدددددال  بيانددددد  •

( دالدددددة T( وأن قيمدددددة إحصدددددائية )0.91معامدددددل ا تبددددداط يبلددددد  )لددددد   التوجددددد  التحليلددددد  اإل دددددتياتيي أن ، و األ ا دددددية لتحليدددددل ارنحددددددا 

 اندددد مسدددتو  )
ً
العاملددددة بشدددركات األدويدددة واملعدددددات  للمدددوا د البشدددريةداء املتميددددز األ فددد   إلددد  أن لدددد  تدددأريي (، ممددددا يشددديي 0.00إحصدددائيا

 .الخاصة  الطبية
 

 

 : النتائج والتوصيات -5

وال ددي تسدداهم فدد  تطبيددق التوجدد  التحليلدد  اإل ددتياتيي  فدد   التوصدديات املقتيحددة وأهددم إليهددا، املتوصددل النتددائ  فيمددا يلدد  أهددم   

 ف  شركات األدوية واملعدات الطبية الخاصة. املتميز للموا د البشريةتحقيق األداء 

 : النتائج -5-1

 : التوصل إل   للبح الساني التطبيقل النظري و تحليل اليتبين من خال  

يتدددددألف التوجددددد  اإل دددددتياتيي  بشدددددال ادددددا  مدددددن ردددددالا وجهدددددات متميدددددزة العمدددددالء, واملنافسدددددة, والتكنولوجيدددددا, كمدددددا يركدددددز التوجددددد   -

حدداا والد ا ددات والقددرا ات املتعلقددة بددالفرص واقتناصددها، للحفدداا الدد  أداء اددا   مددن املهنيددة التحليلدد  اإل ددتياتيي  الدد  األب

 .واإل تقرا 

القطدداع الخدداص للبحدد  اددن األيدددي العاملددة ممددا أد  ب فدد   ددوو العمددل،املتميددزة الكفدداءات  أدت جائحددة كو ونددا إلدد  نقدد  فدد  -

 .ةمعقدة وتنافسي ب ئةف   ةاملتميز 

باألداء املتميز للموا د البشرية  كددزت الدد  املهددا ات والقددد ات والخصددائ  املتميددزة للمددوا د البشددرية  معظم املفاهيم املتعلقة -

 .اما أل واألداء املقا ن، وطبيعة ب ئة اافسة, واملس هل , وا عاا اتها ال  السوو, واملن

للمدددددوا د البشددددددرية داء املتميددددددز األ و  بشدددددركات األدويددددددة واملعددددددات الطبيددددددة الخاصدددددة اإل ددددددتياتيي   التوجدددددد  التحليلددددد  ايأن مسدددددتو  -

 .ال  التوال  %(60%،62وب سبة ) ينبشال اا  متو ط العاملة بها 

الدددد  أن  ( ممددددا يددددد 0.00)دالدددة انددددد ( p-value( والقيمددددة ارحتماليددددة )476.6بلغددددت ) F)يتضددد  مددددن تحليددددل التبدددداين أن قيمدددة ) -

( إلدددد  أن 2Rالتفسدددديي ) %(. ويشدددديي معامددددل91) و تددددابع هدددد املسددددتقل واليددددن ارنحدددددا  معنددددوي، وأن معامددددل ار تبدددداط بددددين املتغيددددي 

فددد   لممدددا يشددديي إلددد  تدددأريي  للمدددوا د البشدددرية. %( مدددن التبددداين فددد  مسدددتو  األداء املتميدددز 84فسدددر)ي التوجددد  التحليلددد  اإل دددتياتيي 

 .الخاصة  للموا د البشرية العاملة بشركات األدوية واملعدات الطبيةداء املتميز  األ 
 

 : التوصيات -5-2
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 التوج  التحليل  وذل  تطبيق    -
ً
شركات األدوية الحليددة  انالتمييز واملنافسة  تحقيق ل مان التوج  اإل تياتيي  وخصوصا

 .والعاملية ف  ظل األزمات

 اقتنداصو  الخداطر ت نديلو  إدا ة األزمدات م دا  فد  وتدد يههم العداملين مها ات تطويرشركات األدوية واملعدات الطبية الخاصة  ال   -

 .وا تغاللها الفرص

 فدد   -
 
ا ددتثما  البحددوا والد ا ددات فدد  متابعددة املتغيدديات البيئيددة ومددا يطددرأ انهددا مددن تغيدديات فدد  تددوفيي املددوا د البشددرية املتميددزة وخصوصددا

 جائحة كو ونا.

خال  ا تخدا  وحاجات العمالء وااتماد برنام  خدمات التوصيل للمصحات الطبية والصيدليات وذل  من ارهتما  بمتطلبات     -

 التكنولوجيا ف  املعامالت.وتطوير 
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