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 اإلهداء 
 

.إلى من أنار لنا الطريق وحمل عنا متاعب الحياة  

.إلى من سير عمينا الميالي وأرشدني إلى الصواب  

رؤيو ىذا لالعطاء بدون انتظار إلى من فارقنا من ىذه الحياة ولم أجد أكثر منيا شوقا إلى من عممني 
 وأدعو اهلل مخمصا إن(، أخي ....أمي  ....أبي ) ال يوجد من ىو أحق منكم اىديو إليو العمل،

ن يرحم أخي العزيز عصام، يرحميما كما ربياني صغيرا  .وا 

.ومتعك بالصحة والعافيةحفظك اهلل لي  إلى زوجتي الغالية )دانا(  

(.لين....كندة) والى بنتاي وفمذة كبدي  

، كاريمان،  ناريمان) وأخواتي األعزاء ،إخوتي ،واستعين بيم عمى أمري ،إلى من اشدد بيم أزري
 محمد، موفق، سامح، سامي(.

 أصدقائي األعزاء. إلى من سرنا سويا نشق طريق النجاح ....

 أطروحتيىذا أىديكم  الميالي وتعب األيام وخالصة مشوارناىا نحن اليوم والحمد هلل نطوي 
 .ةالمتواضع

 

  الباحث

 
 

 

 



 أ

 إقرار

بناء /أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير في التنمية المستدامه
مؤسسات وتنمية الموارد البشرية، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة بإستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، 

 .ي جامعة أو معهدوأن هذة الرسالة أو أي جزء منها لم تقدم لنيل أي درجة عليا أل

 :....................التوقيع

سلطان توفیق قاسم أبو صالح  
التاریخ: 4/2/8109 م 
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 كر وعرفانش
 
فإن لم تستطع فال  ،فإن لم تستطع فأحب العلماء فأن لم تستطع فكن متعلما، ...كن عالما"

 ."تبغضهم

 نحمد اهلل عزة، المتواضع هذه الدراسةتكللت بإنجاز  واالجتهاد ،والجهد ،بعد رحلة طويلة من البحث
واصلي واسلم وأبارك  التي من بها علينا فهو العلي القدي، تهوجل حيث يبلغ الحمد منتهاه على نعم

 ىخص باسماإال إن  يكما وال يسعن اهلل عليه وسلم، ىعلى رسول الهدى محمد بن عبد اهلل صل
 تكرمه الفاضل أحمد حرز اهلل على إلى الدكتور بالجميل العرفانواالمتنان و عبارات الشكر والتقدير 

 كما الدراسة، هذهومعرفة طيلة انجاز  ،ونصح ،لما قدمه لي من جهد على هذه الرسالة باإلشراف
خص بالذكر الدكتور أو  العملهذا  إلنجازوأتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون 

عبارات الشكر  ىبأرقى واسم أتقدمإن  انسىكما ال  ،ابة الجندي المجهولإياد خليفة الذي كان بمث
عماد أبو كشك وكل العاملين  د.أوالعرفان إلى القائمين على جامعة القدس أبو ديس وعلى رأسها 

لى الذين كانوا عونا ، فيها  نانورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريق العملفي هذا  لناوا 
 .فلهم منا كل الشكر العملإلى هذا  فيهم وصلنا

  

  الباحث
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 تعريفات

            
    
 

 

 

 

 

 

 

هو الموهبة والمهارات والمعرفة التقنية والعالقات وكذلك الماكينات التي  : رأس المال الفكري
 (5102الربيعاوي، عباس، . )تجسدها، والممكن استخدامها لخلق الثروة

 
تديرها عائلة اكتسبت شهرتها من الشركة هي الشركات التي تمتلكها و  : الشركات العائلية

. نفسها والعكس وتنتسب في التأهيل التاريخي الى شخص واحد مؤسسها
 (5112ورد، )

هي عبارة عن نسيج يجب أن يلف جميع اوجه الحياة ويرتب علينا  : االستدامة
تحديات لتطبيق المصفوفات الجديدة والحلول المناسبة في قراراتنا 

االستدامة إلى خيارات وكل خيار له تكلفة حقيقية وهي  اليومية  وتترجم
عبارة عن مجموع التكاليف البيئية واالجتماعية واالقتصادية مقابل 

 (5100عبد الرحمن، . )المنافع العائدة في كل خيار



ث  

 

 ملخص الدراسة 


مة الشركات العائلية في محافظة هدفت الدراسة الى التعرف على دور رأس المال الفكري في استدا
فقرة فعيلة موزعة على ( 25)تصميم استبانة ضمت  من خاللالمنهج الوصفي،  وتم اتباعجنين، 
رأس المال البشري، ) :ين، األول مكونات رأس المال الفكري وهيئمقسمة الى جز  مجاالتخمسة 

لجزء الثاني يشمل استدامة ، وا(رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات، رأس المال االبداعي
وتمتعت بدرجة صدق وبدرجة ثبات بلغت لألداة الكلية لمجال رأس المال الفكري  الشركات العائلية،

جميع الشركات العائلية ، وتكون مجمع الدراسة (0..1)، والدرجة الكلية لمجال االستدامة (2..1)
عينة الدراسة  البسيطة، حيث بلغتواستخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية  في محافظة جنين،

 .عينه ممثلة للمجتمعاستبانة اعتبرت ( 051)مفردة، وتم استرداد ( 021)
 

وتوصلت الدراسة الى ان الدرجة الكلية لرأس المال الفكري كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي كلي 
، كما (..0.)وبوزن نسبي ( 1.20)وبدرجة تقدير كبيرة، وبلغت قيمة اإلنحراف المعياري ( 2..4)

أن الدرجة الكلية لمجال االستدامة في الشركات العائلية في محافظة جنين كانت مرتفعة وبمتوسط 
، وبوزن (1.24)وبدرجة تقدير كبيرة، وبلغت قيمة اإلنحراف المعياري حوالي ( 2..4)حسابي كلي 

لشركات العائلية في ، مما يؤكد على الدور المباشر لرأس المال الفكري في استدامة ا(00.0)نسبي 
 .محافظة جنين

 

رأس المال )ذات داللة إحصائية بين مكونات رأس المال الفكري  موجبه تبين وجود عالقة طرديةكما 
ستدامه الشركات العائلية ، (البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات، رأس المال االبداعي وا 

في ( α≤1.12)وق معنوية عند مستوى الداللة عدم وجود فر ، وأظهرت النتائج في محافظة جنين
اتجاهات المبحوثين نحو دور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين في 

، كما تبين وجود فروق (عدد العاملين، سنوات الخبرةالعمر، )جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير 
 (."عمر الشركة"المؤهل العلمي، سنة التأسيس)معنوية في مجال رأس المال الفكري تبعًا لمتغير 


 

 وردم أنه على الفكري المال راس مع ضرورة التعامل أهمهاوخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات 
 بشكل قياسه خالل من ومراقبته لتي تمتلكها الشركات العائلية،ا الموارد بين من واستراتيجي رئيس
 داعمة لراس إيجابية تنظيمية ثقافة المستمر، وبناء التطوير بغرض واستثماره عليه والحفاظ دوري



ج  

 

 التنظيمية للشركات العائلية والتخلي عن الهياكل التقليدية الهياكل العمل على تعزيز الفكري، المال
 الداخلية العمليات بينها وبين ويحقق االنسجام العمل، بيئة في اإلدارية كفاءةوال يتناسب بشكل

 ووسائل آليات تطوير خالل من المستفيدين، مع العالقة تعزيزو  وتطويرها باستمرار وبشكل مرن،
 .واشباعها تلبيتها على والعمل للزبائن المتغيرة الحاجات على للتعرف التواصل مستوى على فاعلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ح  

 

The role of Intellectual capital on family business companies sustainability 

in Jenin Governorate 

Prepared by: Sultan Tawfiq Qasem Abu Salah 

Supervisor: Dr. Ahmad Herzallah 

 

Abstract 
The study aimed to identify the role of intellectual capital in the sustainability of family 

in Jenin Governorate. The researcher followed the descriptive approach. He designed a 

questionnaire which included 56 active sections divided into five areas divided into two 

parts. (0.94), the total degree of sustainability (0.87), and the total value of the total area 

of investment (0.87) , And the study complex is all family businesses in Mah The word 

Jenin, and the researcher used the simple random sampling method, where the total study 

sample (150) single, was recovery (120) questionnaire was considered a representative 

sample of the community. 

 

The study found that the total degree of intellectual capital was high, with a total 

mathematical mean (3.94) and a high degree of estimation. The standard deviation was 

(0.51) and relative weight (87.8). The overall degree of sustainability in family 

businesses in Jenin governorate was high, (3.85). The standard deviation is about 0.43 

and a relative weight (77.1). This confirms the direct role of intellectual capital in the 

sustainability of family businesses in Jenin Governorate. 

 

The results showed that there was no significant difference at the level of α (α), which 

was a significant positive correlation between the components of intellectual capital 

(human capital, structural capital, capital relations, creative capital) 00.05) in the attitudes 

of the respondents towards the role of intellectual capital in the sustainability of family 

businesses in Jenin governorate in all fields of study due to the variable (age, number of 

employees, years of experience), and significant differences in the field of intellectual 

capital, Year of Establishment "Age of Company"). 

 

The study concluded with a set of recommendations, including the need to deal with 

intellectual capital as a major and strategic resource among the resources owned by 

family companies, and monitor it through periodic measurement and preservation and 

investment for the purpose of continuous development, and building a positive 

organizational culture supportive of intellectual capital, Strengthening the organizational 

structures of family businesses and abandoning the traditional structures in a manner 

commensurate with the administrative efficiency in the work environment, and 

harmonizing them with internal processes and developing them continuously and 

flexibly, enhancing the relationship with the beneficiaries through developing 

mechanisms and means At the level of communication to identify the changing needs of 

customers and to meet and satisfy them. 
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 الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خلفية الدراسة وأهميتها
 

 مقدمة  .1.1
 

إن مصطلح رأس المال الفكري هو مصطلح حديث االهتمام، ولكنه موجود منذ خلق اهلل سيدنا آدم 
إن في خلق السماوات : "عليه السالم حيث أمر اهلل تعالى آدم بالعلم والتفكير كما في قوله تعالى

 .(091سورة آل عمران، آية " )بواألرض واختالف الليل والنهار آيات ألولي األلبا
 

يعد موضوع رأس المال الفكري في الموضوعات االدارية التي طرحتها األدبيات االدارية المعاصرة 
والتي برز االهتمام بها من قبل الباحثين في بداية عقد التسعينات في القرن الماضي، إذ أظهرت 

عباس، و  الربيعاوي)م رأس المال والربحية األدبيات مواضيع متعددة غيرت النظرة التقليدية لمفهو 
، فقد شهد القرن الحالي تطورات كبيرة جدا في كافة مناحي الحياة ومجاالتها عامة، واإلدارية (5102

واالقتصادية خاصة، وهذه التطورات أصبحت تعمل على بروز تحديات كبيرة على منظمات األعمال، 
د المالية والموارد االساسية هي الممثل الوحيد لالقتصاد، فلم تعد األرض، والموارد البشرية، والموار 

نما طرأت تغيرات وتطورات جذرية في وجود اقتصاد المعرفة، وهذه المعرفة والخبرة بدت معالمها  وا 
واضحة وجلية في مفهوم جديد وهو رأس المال الفكري الذي يتطور بإستمرار وبشكل مستدام 

Khavandkar&  Jalil, 2013)). 

 
األكثر تأثيرا في أدركت الشركات العالمية في ظل تحوالت البيئة التنافسية أن العامل االنتاجي  لقد

الميزة التنافسية المتواصلة هو رأس مالها الفكري ذو المعرفة والمهارات العالمية القادرة على تحقيق 
مات الى اقتصاد المعرفة االبداع، ومنه زادت أهمية االستراتيجية التي تدفع للتحول من اقتصاد المعلو 

والعقول الذكية، ونظرًا لتوفر الموارد المالية لتمويل المشاريع ونظرأ لصعوبة احتكار المعلومات 
الداخلية البيئة التغيرات في العوامل المؤثرة على والتكنولوجيا المتقدمة فإن المنظمات المعاصرة في 
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النشاط، وذلك من ن المنظمات العاملة في نفس متسعى إلى كسب ميزة تنافسية على غيرها والخارجية 
خالل اضافة قيمة للزبون وتحقيق التميز عن طريق استغالل الطاقة الفكرية والعقلية لألفراد، وتؤدي 
ادارة رأس المال الفكري دورًا هامًا في جعل األصول غير المادية ميزة تنافسية من خالل تدعيم 

كفاءات البشرية بما فيها من معرفة ومهارات وقدرات تؤهلها لإلبداع االمكانات والطاقات التي تمتلكها ال
 (.5112يوسف، )والتجديد وخلق وايصال القيمة للزبائن والتي تمثل المصدر الجديد للميزة التنافسية 

 
 نظامًا متكامال،الشركات العائلية ودورها المؤثر قد بدأ االهتمام بدراستها والنظر اليها باعتبارها ان 
وقد  ،لك من خالل عدد محدود من المقاالت خالل عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضيوذ

ركزت هذه المقاالت على مشكالت بعينها يعتقد أنها تؤدي إلى إعاقة نمو واستمرار الشركات العائلية 
           لشركاتمثل محاباة األقارب والمنافسة بين األبناء والصراع بين األجيال واالدارة المحترفة ل

 (.5100الريس، )العائلية 
 

نظرًا ألهمية رأس المال الفكري ودوره في تحقيق القيمة االقتصادية التي تعود بالنفع على الشركات 
العائلية والتقدم االقتصادي في فلسطين فال بد من التعرف على مفهومه ومكوناته وكيفية االستثمار 

رأس المال الفكري وتطويره وذلك لعدم وجود موارد متاحة في فيه، وأنه من الضروري االهتمام ب
رأس المال الفكري في الشركات  إسهامفلسطين يمكن أن يعول عليها، لذا يجب التعرف على مدى 

العائلية وكيف يساعد على استدامتها وجلب التقدم واالزدهار لدولة فلسطين، خاصة ما نشهده من 
مناحي التقدم واالزدهار والسيطرة الكاملة على الموارد والتي أدت  احتالل اسرائيلي وقيود على جميع

 .إلى تقليص االبداع والخبرات في فلسطين
 

 مشكلة الدراسة. 1.1
 

تسعى هذه الشركات إلى كسب ميزات تنافسية من خالل تطوير اإلمكانات وتدعيم الطاقات البشرية 
السبيل الوحيد لالستمرار والحصول على مركز لديها، وبالتالي أصبح االهتمام برأس المال الفكري 

، ألنه يجب على هذه الشركاتتنافسي، وهو في نفس الوقت من أخطر التحديات التي تواجهها 
الشركة ان تركز على زيادة المهارات والمعارف لديهم وذلك لمصلحة العناصر البشرية والمؤسسية معا 

أهمية رأس المال الفكري ودوره في تحقيق حديد توفي إطار ، وبالتالي تضمن تحقيق االستمرارية
النهوض للشركات بصفة عامة وفي الشركات العائلية بصفة خاصة جاءت هذه الدراسة التي تحاول 

 :اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي
 

 ما دور رأس المال الفكري في تحسين استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين ؟
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  ةالدراسمبررات . 1.1
 

 :تنبع مبررات هذه الدراسة من اآلتي
كان من الضروري الوقوف على هذه الدراسة لقلة الدراسات السابقة، ولمعرفة الدور المهم الذي يلعبه 
العنصر البشري في النهوض بالشركات والمضي قدمًا فيها إلى بر األمان، باإلضافة إلى أسباب 

  .ائلية نفسها، وأيضًا إضافة شيء جديد للمعرفة العلميةتتعلق بأهمية الموضوع للمجتمع وللشركات الع
 

  الدراسة أهمية. 1.1
 

تكمن أهمية الدراسة من خالل االهتمام بأهم األصول التي تمتلكها الشركة، وهو رأس المال الفكري 
فالتعامل مع موضوع رأس المال الفكري ، بكل أدواره وأبرزها في تحسين استدامة الشركات العائلية

شركات أصبح له ضرورة ملحة كونه يعكس استمرارها وديمومتها، كما يساعد على خلق نوع من لل
المنافسة بين الشركات المختلفة، وهذا من شأنه أن يدفع بالعنصر الفكري للعمل على تحسين استدامة 

 .داخل الشركة، واالستغناء عن العناصر التي ال تمتلك تلك الميزة من الكفاءة
 

نظرية وأهمية تطبيقية، فاألهمية النظرية تساعد هذه الدراسة الباحثين على التعرف على  وهناك أهمية
الشركات العائلية في فلسطين ودور رأس المال الفكري فيها حيث هناك قلة في المراجع، كما تضيف 

القرار  أما األهمية التطبيقية فيمكن ان تساعد نتائج الدراسة أصحاب ،للمكتبة العربية مرجعا إضافيا
في الشركات العائلية على التعرف على العوائق ومعالجة االخطاء وتحسين العمل وزيادة االهتمام 

 .برأس المال الفكري واالستفادة منه على الشكل األمثل
 

 أهداف الدراسة 1.1
 

 :الهدف العام
وعالقتها  جنينفي محافظة في تحسين استدامة الشركات العائلية  الفكريدور رأس المال التعرف على 

 .بإستدامه تلك الشركات
 

 :األهداف الفرعية
 .دور رأس المال البشري في الشركات العائلية في محافظة جنينالتعرف على  .0
 .دور رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية في محافظة جنينالتعرف على  .5
 .نيندور رأس المال العالقات في الشركات العائلية في محافظة جالتعرف على  .3
 .دور رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في محافظة جنينالتعرف على  .4
 .واقع استدامه الشركات العائلية في محافظة جنينالتعرف على  .2
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 أسئلة الدراسة. 1.1
 

 :تم من خالل هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة الفرعية والتي انبثقت من سؤال الدراسة الرئيس
 .البشري في الشركات العائلية في محافظة جنين؟ دور رأس المال ما .0
 .دور رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية في محافظة جنين؟ ما .5
 .دور رأس المال العالقات في الشركات العائلية في محافظة جنين؟ ما .3
 .دور رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في محافظة جنين؟ ما .4
 .العائلية في محافظة جنين؟ واقع استدامه الشركات ما .2
 

 :فرضيات الدراسة 1.1
دور رأس المال بين ( α≤1.12) توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة: األولى الرئيسةالفرضية  -

 .محافظة جنينفي  العائليةفي الشركات  استدامه الفكري في
 

 : وانبثقت عنها اربعة فرضيات فرعية كما يلي
 

رأس المال بين ( α≤1.12) توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة: ىالفرضية الفرعية األول .0
 .واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين البشري

رأس المال بين ( α≤1.12) توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة: الثانية الفرعية الفرضية .5
 .واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين الهيكلي

رأس المال بين ( α≤1.12) توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة: الثالثة رعيةالف الفرضية .3
 .محافظة جنينفي  العائليةالشركات  واستدامه العالقات

رأس المال بين ( α≤1.12) توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة: الرابعة الفرعية الفرضية .4
 .ناالبداعي واستدامه الشركات العائلية في محافظة جني

 

في  (α≤1.12)الداللة االحصائية  مستوى عند معنوية فروق توجدال : الثانية الرئيسةالفرضية  -
 دور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين اتجاهات المبحوثين نحو

 .("مر الشركةع" ، سنة التأسيسسنوات الخبرةالمؤهل العلمي، عدد العاملين، العمر، )تعزى لمتغيرات 
 

 .وأتخذت من كل متغير فرضية فرعية
 

 حدود الدراسة .1.1
 

 في الشركات العائلية مدراء وأصحاب عينة من هذه الدراسة على اقتصرت: لحدود البشريةا .0
 .محافظة جنين

 .محافظة جنينفي العائلية شركات الإجراء وتطبيق هذه الدراسة على  اقتصر: الحدود المكانية .5
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في تحسين  الفكريدور رأس المال تناول موضوع هذه الدراسة على  اقتصرت :الحدود الموضوعية .3
 .في محافظة جنيناستدامة الشركات العائلية 

 .5102خالل العام هذه الدراسة  تم اجراء: الحدود الزمنية .4
 

 مصادر جمع المعلومات والبيانات ...9 
 

األولية المتعلقة باإلستبانة  المصادر إعتمد الباحث على مصدرين رئيسين لجمع البيانات وهما
 .الميدانية، والمصدر الثانوي المتعلق بمراجعة األدب النظري من المراجع والمصادر

 

 هيكلة الدراسة . ..1.
 

 :من خمسة فصول وهي هذه الدراسةتكون ت
 

لتها عرض عام وتمهيد لهذه الدراسة، ومشكلتها، ومبرراتها، وأهدافها، وأسئتقديم فيه تم : الفصل األول
 .  وفرضياتها، وحدودها، ومصادرها

طاره تضمن اإلطار النظري للدراسة حيث يوضح مفهوم : الفصل الثاني رأس المال الفكري، وا 
  .وكذلك الدراسات السابقة ذات العالقة االستدامه، وكذلك التطرق لمفهوم المفاهيمي
نهجية اإلعداد، واألدوات، تناول هذا الفصل عرضا شامال لمنهجية الدراسة، كم: الثالث الفصل

 .والمجتمع، ومدى اختبار صدق وثبات أداة الدراسة
 .يحتوي على عرض للنتائج وتحليل بيانات أداة الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع

يتضمن ملخص النتائج، واالستنتاجات، والتوصيات التي انبثقت عن النتائج التي تم  :الفصل الخامس
 .ذات الصلة والمالحق قائمة بأهم المراجعتم اضافة  التوصل إليها، وأخيراً 
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 الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النظري والدراسات السابقة  االدب
 

 مقدمة1..

  ، أما الجزء الثاني فتناوللموضوع الدراسةفي هذا الفصل اإلطار المفاهيمي  ت الدراسةتعرضاس
 .  عرضًا للدراسات السابقة ذات العالقة والصلة بالموضوع الباحث

 

 ظرياالدب الن .1.1
 

 تمهيد . 1.1.1
 

مرت المجتمعات بمراحل هرمية عبر التاريخ شملت على مجتمع بدائي ومجتمع زراعي ثم تطور إلى 
لتغيرات السريعة وظهور التكنولوجيا واإلبداعات امع و  ،مجتمع صناعي ومن ثم إلى مجتمع معلوماتي

بسبب التطورات الكبيرة وثورة واالبتكارات والعولمة تحول االقتصاد إلى ما يسمى اقتصاد معرفي، و 
المعلومات وتنامي دور المعرفة وزيادة التركيز على مهارات ومعارف اإلفراد، واعتبار األفراد هم 

في المنظمة وليس عاملين، أدى ذلك إلى  ءحيث أصبح ينظر إليهم على أنهم شركا صانعي المعرفة،
الكبيرة والتي تعتبر العاملين هم مورد زيادة باالهتمام برأس المال الفكري خصوصْا في الشركات 

 (.5100المعاني وآخرون، ) حقيقي ومهم وأساس في تقدمها وتميزها
 

يعد رأس المال الفكري من األصول غير الملموسة في االقتصاد المعرفي، والذي يمثل الخبرات 
من شأنه أن يعمل والمعرفة والمعلومات المتراكمة في عقول األفراد العاملين داخل المنظمة، والذي 

على مواجهة الظروف غير المستقرة ويساعد في زيادة قدرة المنظمة التنافسية وزيادة األرباح والقيمة 
السوقية، وذلك عن طريق تطبيق طرق حديثة ومبتكرة أساسها المعرفة واإلبداع، مما يعود بالفائدة على 

 .(5104بني طه، و  البشتاوي)المنظمات والمجتمع على التوازي 
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االهتمام برأس المال الفكري منذ بداية التسعينات من القرن الماضي وكان أول من أطلق عبارة  تزايد
في السابق كانت : "لألطعمة حيث قال( رالف ستير)مدير شركة جونسون ( رأس المال الفكري)

س المال المصادر الطبيعية أهم مكونات الثروة الوطنية وأهم موجودات الشركات، بعد ذلك أصبح رأ
المتمثل في النقد والموجودات الثابتة هما أهم مكونات الشركات والمجتمع، أما اآلن فقد حل محل 
المصادر الطبيعية والنقد والموجودات الثابتة رأس المال الفكري الذي يعد أهم مكونات الثروة الوطنية 

 (.5113المفرجي وصالح، ) "وأغلى موجودات الشركات
 

موضوع رأس المال الفكري يتضح أن قياسه صعب جدًا بالمقارنة بسهولة قياس من خالل البحث في 
األصول المادية الثابتة، ومما يزيد من المهمة صعوبة أكثر أن لألصول المادية عمر يمكن تحديده 
بينما نجد أن قيمة رأس المال الفكري لها قيمة مفتوحة غير مقيدة بزمان أو مكان، وذلك لكونها ليست 

 (.5112ياسين، ) يمكن الوصول إليها بسهولة بل هي شبكة معقدة من القيمة ودالالتها لموسةمقيمة 
 

 مفهوم رأس المال الفكري2.2.2. 
 

انه يضم ( 5100المعاني وآخرون، )هناك عدة تعريفات تناولت مفهوم رأس المال الفكري فقد عرفه 
موعة من المعارف والخبرات التي مجموعة من األشخاص العاملين داخل المنظمة حيث يمتلكون مج

 .تعمل في تقدم أداء المنظمات التي يعملون بها
 

 فيلدى العاملين  المتوفرة المهارات مجموعة بأنه" الفكري المال رأس( Mention، 5105)ويعرف 
 االستجابة خالل من عالمية المنظمة جعل على قادرة تجعلها واسعة بمعرفة تتمتع التي المنظمة
 ".التكنولوجيا تتيحها التي والفرص العمالء لمتطلبات

 

رأس المال الفكري بأنه القيمة االقتصادية لفئتين من األصول غير ( DECD)كما تعرف منظمة 
الملموسة هي رأس المال التنظيمي والهيكلي ورأس المال البشري، ولتوضيح ذلك أشار نجم عبود ما 

 (:5112نجم، )يلي 
 

  رأس المال الفكري+ أس المال المالي ر = القيمة السوقية للشركة. 
  رأس المال الهيكلي+ رأس المال البشري = رأس المال الفكري. 
  رأس المال التنظيمي+ رأس المال الزبوني = رأس المال الهيكلي. 

 

الخبرات والتعليم المتراكم في )إن رأس المال الفكري هو المعرفة ( 5102الربيعاوي وعباس، )وعرف 
فقد ( 5119،العنزي، وصالح)والتي من الممكن تحويلها الى قيمة، أما ( ي والمهاراتالعنصر البشر 

عرف رأس المال الفكري بأنه المعرفة الجيدة التي يمكن االستثمار بها بالشكل األمثل لصالح المنظمة، 
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مجموع األصول أو العناصر غير الملموسة "رأس المال غير المادي انه ( 5101، نجم)كما عرفه 
إجمالي الموجودات خالف العناصر : لتي تستخدم في إدارة أوجه النشاط المختلفة أو هو باختصاروا

 .المادية المعروفة
 

إلى إن مفهوم رأس المال الفكري يتكون من ثالث فئات من الموارد غير ( 5112 ،ياسين)وأشار 
 :الملموسة وهي

 

 الموارد االنسانية التي تمثل رأس المال البشري. 
  جراءات العمل والنظم والمعرفة الصحيحةالموار  . د التنظيمية والتي تضم أساليب وا 
  الموارد العالئقية والتي تمثل عالقة المنظمة بالزبائن وأصحاب المصلحة والموردين وهو ما يطلق

 .عليه رأس المال االجتماعي
 

ها إلى إرباح ويعتبر رأس المال الفكري على انه المعرفة التي يمكن تحويلفيعرف ( 5112 حسن،) أما
العنصر البشري أهم عنصر لرأس المال الفكري لما لديه من معرفة وأفكار مثل براءة االختراع التي 

 .يمكن حمايتها قانونيا لتصبح ملكية فكرية
 

 أن يمكن التي المعرفية األصول مجموعةبأن رأس المال الفكري عبارة عن ( Marr، 5114)ويرى 
  االطراف ألهم القيمة بإضافة التنافسية قدرتها تحسين في فعال بشكل ساهموت ما، منشأة إلى تعزو

 .بالمنشأة المصلحة اتذ
 

وبناء على ما تقدم من تعاريف لرأس المال الفكري يرى الباحث ان رأس المال الفكري هو إدارة أداء 
وهم يمتلكون مجموعة  ،جيةالعاملين في المنظمة والعمل على زيادة قدرة المنظمة التنافسية وزيادة اإلنتا

التي تمكنهم من زيادة أداء المنظمة التي يعملون بها وذلك ( مهارة، ومعرفة، وخبرات)من الصفات 
 .يعود بالنفع على المجتمع ككل

 

 أهمية رأس المال الفكري3.2.2.
 

تقديم أفكار تنبع أهمية رأس المال الفكري من الدور الذي يلعبه العاملون داخل المنظمة والمتمثل في  
وتحسين مركزها التنافسي، حيث  القيمة السوقية للشركة، جديدة وابتكار واختراعات التي من شأنها رفع

إن إعطاء جهود التنمية البشرية والتدريب بعدا استراتيجيا جيدا يعمل ( 5112المفرجي وصالح،)ذكر
ي للمجتمع ككل، إضافة لتعزيز على تلبية طاقات اإلبداع والتعلم المؤسسي وقيمة رأس المال المعرف

االستفادة من جهود التنمية البشرية وذلك بتحقيق تكاملها في المنظمة مع أنظمة وسياسات الموارد 
 .البشرية
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مستمرة بين المنظمات وبين الدول في أصبحت المنافسة بأن ( 5102 ،وعباس الربيعاوي)وأضاف 
يعتبر العاملون في المنظمات ذوي الخبرة  محاولة تنمية رأس المال الفكري بكل الوسائل، حيث

والمعرفة هم المصدر الرئيسي لرأس المال الفكري وعلى هذا األساس يمكن عرض أهمية رأس المال 
 -:الفكري كما يلي

 

 القادر على التوظيف األمثل لجميع موارد المنظمة أنههمية رأس المال الفكري ان إ. 
 ألداء المنظمة إذ إن المنظمات تريد  األكثر أهميةتعتبر  أن اإلدارة الفاعلة لرأس المال الفكري

 . ستثمارات مناسبة للموجودات الفكريةا في ضوء ما تقوم به من النجاح
 إن رأس المال الفكري يعد من المصادر المهمة في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات المعاصرة. 
  اتنظماإلفراد والم بين للثروةيعد رأس المال الفكري مصدرا. 
  تعد المنظمات المعاصرة بان رأس المال الفكري اقوي سالح تنافسي والذي يتمثل بالموجودات

 .األكثر أهمية
  الثروة ألي منظمةو إن أهمية رأس المال الفكري كونه يتمثل بأهم مصادر القوة. 
 

الفكري  ومما سبق من أهمية لرأس المال الفكري يرى الباحث انه ال يمكن حصر أهمية رأس المال
وذلك لدوره الفاعل والمتميز في تطوير المنظمة وزيادة قيمتها السوقية وزيادة مركزها التنافسي والسعي 

إن تفوق المنظمات وتنوع منتجاتها يعود لتوافر رأس مال أو  المتواصل نحو النجاح، ويعتقد الباحث
ا إال أن األهم وراء ذلك هو توافر التكنولوجيا المستخدمة أو االنفتاح على األسواق بالرغم من أهميته

رأس المال الفكري لديها لما يمثله من موجودات معرفية وابتكارات قادرة على تحويل الفكرة إلى تطبيق 
التفوق على المنافسين، لذلك نجد المنظمات اليوم تملك قيمة سوقية من المنظمة  ساعدواقعي، مما ي

 .اكبر من القيمة الدفترية
 

 رأس المال الفكريخصائص 4.2.2. 
 

ومن خالل التعاريف السابقة لرأس المال الفكري حيث يمثل مجموعة من اإلفراد الذين يتوفر لديهم 
صفات خاصة مثل القدرة على المعرفة والقدرة التنظيمية التي تجعلهم يتميزون عن غيرهم من اإلفراد 

يعرض مجموعة من ( 5101لفتاح، عبد ا) ولتوضيح مفهوم رأس المال الفكري بشكل أكثر تجديدا فان
 :خصائص اإلفراد الذين يمثلون رأس مال فكري للمنظمة كما يلي

 

  يجب أن يتسم المناخ اإلداري داخل المنظمة بالالمركزية في اتخاذ القرارات في ظل هيكل
 .تنظيمي مرن ومناخ غير رسمي يحقق رأس المال الفكري الهدف المنشود منه

  على تحويل المعرفة الى أرباحقدرة رأس المال الفكري. 
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  إن المنظمة التي تعمل في بيئة غير مستقرة تحتاج إلى رأس مال فكري أكثر من غيرها وهذا
 .يمكنها من تقديم األفكار الجديدة والمبتكرة

 

 مكونات رأس المال الفكري 5.2.2.
 

 :د أهمها فيما يليلقد تعددت وجهات نظر الباحثين والكتاب حول تصنيفات رأس المال الفكري نور 
 

 : (5112، السعيد)حيث قسمه الى أربع مجموعات Brooking) ،5115)معهد  التصنيف الذي قدمه
 

  االتفاقيات، العقود، قنوات التوزيع، العالمات التجارية المسجلة، )موارد السوق غير الملموسة مثل
 (.العمالء

 المهارة، واإلبداع، القدرة على )لمنظمة من األصول البشرية والتي تمثل ما يتميز به األفراد داخل ا
 (.العمل تحت ضغط العمل، المقدرة على حل المشكالت، األداء المتوازن

 التحتية والتي تمثل طريقة عمل المنظمة والمنهجيات والتقنيات والهيكل اإلداري  ىأصول البن
 .والمالي والسياسات

 سرار التجاريةأصول الملكية الفكرية والتي تمثل حقوق الطبع واإل. 
 

 : (5101، عبد الفتاح) لرأس المال الفكري حيث قسمه إلى Drapex))التصنيف الذي قدمه 
 

 رأس المال البشري والذي يمثل المهارات والقدرات اإلبداعية للعاملين والخبرات المعارف. 
 رأس المال الهيكلي ويتكون من: 
 ة من األسرار التجارية والعالقات وبراءات ويتضمن الملكية الفكري: رأس مال االبتكار واإلبداع

 .االختراع والتصميم
 ويتضمن عمليات وتقنيات المنظمة وأنظمة المعلومات وأنظمة الرقابة والجودة : رأس مال العمليات

 .والثقافة التنظيمية السائدة بالمنظمة
 ويتضمن قيمة عالقات المنظمة مع العمالء: رأس مال العمالء. 
 ويشمل ثقافة المنظمة واألنظمة اإلدارية واإلجراءات: ميرأس المال التنظي. 
 

ويقوم على أساس أن رأس المال الفكري يتكون من ( 5100المعاني واخرون،)التصنيف الذي قدمه 
 : أربعة مكونات هي

 

 رأس المال الهيكلي ويمثل األنظمة، والبراءات، وقواعد البيانات. 
 رة، والتعليم، والمهارةرأس المال البشري ويمثل التدريب، والخب. 
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 رأس المال االجتماعي وتمثل العالقات الداخلية والخارجية. 
 رأس المال النفسي ويمثل التفاؤل، والثقة، واألمل، والقدرة على المقاومة. 

 

لرأس المال الفكري وقسمته إلى  (ASTD)التصنيف الذي قدمته الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير 
 : (5113المفرجي وصالح، ) ية هيأربعة أقسام رئيس

 

  (.معارف، ومهارات، وكفاءات)رأس المال البشري والذي يمثل 
  (.القدرة على اإلبداع ومنتجات جديدة)رأس مال العمليات والذي يمثل 
  عمليات المنظمة، والتقنيات داخل المنظمة وأنظمة المعلومات، )رأس مال اإلبداع والذي يمثل

 (.والفني مقدار اإلنفاق اإلداري
  رأس مال الزبائن والذي يمثل مكانة المنظمة عند الزبائن ويتكون من إشباع رغبات الزبون، تقديم

 .الدعم له، العالقة مع الزبائن، التسويق
 

وفي ضوء ما سبق من تصنيفات لرأس المال الفكري يتضح أنه ال يوجد اتفاق على العناصر المكونة 
 :الباحث تصنيف مقترح يمكن االعتماد عليه وهو كما يلي لرأس المال الفكري ولذلك استخلص

 

  رأس المال البشري ويتمثل في المهارات والخبرات واالبتكارات والمعارف التي يمتلكها العاملين في
 .المنظمة لتعزيز عمليات التطوير وتقديم حلواًل للمشاكل التي تحدث

 البحث والتطوير وقدرة المنظمة  رأس المال الهيكلي ويتمثل في نظم المعلومات وعمليات
 .التنظيمية

 رأس مال العالقات ويتمثل في عالقة المنظمة بمورديها وزبائنها وتحالفاتها اإلستراتيجية. 
 رأس المال اإلبداعي ويتمثل في إنتاج منتجات جديدة وتقديم خدمة جديدة أو مزيج من اإلبداعات. 

 

 أدوار رأس المال الفكري.2.1.1
 

يشغلها في البناء  الذيي يؤديه رأس المال الفكري في المنظمة مستمر في المكان إن الدور الذ
االجتماعي داخل المنظمة حيث انه يعد مورد ال يمكن تجاهله أو تقليده ويتوقف مستقبل الشركات 
 على أدارتها الجيدة لرأس المال الفكري وفي ضوء ذلك فان رأس المال الفكري له ادوار مهمة حددها

(2111sulivan, &Harrison) وهذه األدوار هي( 5119الفنري وصالح، ) كما ورد في: 
 

 :األدوار الدفاعية وتشمل-أ
 حماية منتجات الشركة وخدماتها. 
 حماية التصميم واإلبداع. 
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 تخفيف الصراعات وتجنب رفع الدعاوى. 
 :األدوار الهجومية وتشمل-ب
 ات، الملكية الفكرية، الموجودات الفكرية المنتجات والخدم: توليد العائد عن طريق المنتجات

 (.أي براعة الشركة)كيف –للشركة ومعرفة 
 ابتكار مقياس لألسواق الجديدة والخدمات والمنتجات الجديدة. 
 ةفتح منافذ تكنولوجي. 
 تحديد آليات الدخول إلى األسواق الجديدة. 
 صياغة استراتيجية تحول دون دخول منافسين جدد. 
 

 التميز بين رأس المال الفكري ورأس المال التقليدي يبين( : 0.5)جدول
 رأس المال التقليدي رأس المال الفكري البعد

 مادي ملموس غير ملموس التكويني
 يعبر عن أحداث يعبر عن عمليات الوظيفي
 نحو الماضي نحو المستقبل الزمني
 ذو تكلفة ذو قيمة المحتوى
 نقدية/ مالية غير مالية الطبيعة
 وقتية مستمرة ومةالديم

 ينقص ويستهلك يزيد باالستعمال االستعمال
 يرتبط بسلسة القيمة يرتبط بشبكات القيمة تشكيالت  القيمة

 كمي نوعي الكمي/ النوعي
 .، نظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكري العربي7002سعد غالب ياسين، : المصدر 

 طرق المحافظة على رأس المال الفكري .1.1.1 
 

تعتبر المحافظة على رأس المال الفكري من أولويات المنظمات المعاصرة، حيث بدأت بعض 
ضافة ابتكارات حديثة  جذب الكفاءات لتطوير األفكار القديمة، هدفها برصد موازنات المنظمات وا 

بقاء المنظمة في سوق المنافسة حيث تعمل في بيئة  وهذا يدعو المنظمة إلى المحافظة ( مضطربة)وا 
 :(5113المفرجي وصالح ) ى رأس المال الفكري خوفا من التعرض إلى المشكالت التاليةعل

 

  نتاجه ال تساوي شيء، وهذا سيعرض المنظمة إلى انخفاض رأس المال الفكري وتصبح أفكاره وا 
 .القيمة السوقية لها ويؤثر على مركزها التنافسي
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  ،وذلك بسبب عدم قيام منظماتهم بتحويل قد يهاجر رأس المال الفكري إلى دول أو منظمات أخرى
خبراتهم وأفكارهم إلى ممارسات حقيقية والذي قد يعرض منظماتهم األولى لتهديد وموطن ضعف 

 .إمام المنظمات الجديدة
  إذا لم تتمكن المنظمة من معرفة رغبات وحاجات وتطلعات رأس المال الفكري فهذا سيعرقل خطط

 .المنظمة ويصبحون أداة إعاقة لها
 

 رأس المال البشري . 1.1.1
 

تعددت المفاهيم لرأس المال البشري وذلك حسب هدف الباحث من ذلك، حيث يعد رأس المال البشري 
من المفاهيم المهمة التي بدأ الباحثون بالبحث عنها ودراستها بعمق، ووضعوا الكثير من التعاريف 

أس المال البشري في كونه جزء من لتحديد مفهومه، وقد اختلف بعض الباحثين في النظر إلى ر 
وتعلم تخص اإلنسان نفسه وتربط به،  اتمهارات وخبر من المنظمة والبعض اآلخر يرى أنه يتكون 

 (. 5100المعاني وآخرون، )وفيما يلي عرض لمجموعة من التعاريف لرأس المال البشري 
 

 يبين تعريفات مجموعة من المؤلفين لرأس المال البشري(: 5.5)جدول 
مجموع المعرفة والتعليم والجدارة والكفاءات الجوهرية لألفراد العاملين داخل المنظمة  (2007) ياسين

 . من اجل تحقيقه المهام والبرامج واألهداف الموكلة إليهم
مجموع الطاقات واإلبداع والخبرات والمعارف والحماس والصفات التي يمتلكها  ( 1112)العلي وآخرون 

 . ركة ويستثمرون هذه الصفات في العملالعاملون في الش
Weatherly (2003)   مجموع المواقف والخبرات والمعرفة والحماس والطاقة المتراكمة التي يبذلها األشخاص

 .الستثمارها في أعمالهم
Xuet.al. (2002) يشتمل على المعرفة والمهارة والقدرة المتجددة لدى العاملين بالمنظمة . 

DECD(1999)  كون رأس المال البشري من المعرفة والمهارات والجدارة الموجودة داخل األفراد يت
 . والمرتبطة بالنشاط االقتصادي لهم 

 .7022المعاني وآخرون : المصدر

رأس المال البشري بأنه الخبرة والمعرفة  ان ه يتضحالسابقة لرأس المال البشري فإنريفات من خالل التع
مل ضمن فريق عمل باإلضافة إلى الذكاء هذا ما يسمى برأس المال البشري والمهارة واالبتكار والع

 .ويعمل على تحقيق الميزة التنافسية لها في المنظمهللمنظمة الذي يعد من الموارد غير الملموسة 
 

 أهمية رأس المال البشري . 9.1.1 
 

اعل في منظمات األعمال وان يعد رأس المال البشري المكون األول لرأس المال الفكري وذلك لدوره الف
فهو القيمة   دوره ال يقل أهمية عن رأس المال المادي، فهو المحور الرئيسي في تعظيم ثروة المنظمة،
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 المشتركة البشرية القدرة وهو والخبرات اإلدارية المهارات تطبيق خالل من األعمال موظفو يوفرها التي
بنية  في متأصل البشري المال الفكرية،، فرأس هاملكيت واستغالل األعمال مشاكل حل في للمؤسسة

 مواردها استخدام في الشركات فعالية للمنظمة، إذ أن  مملوك يكون أن يمكن المؤسسات والشركات وال
، وعليه ((Khavand kar,2016واالبتكار الذي يعتبر مؤشرًا للقياس  لإلبداع لقياسها وفقاً  البشرية

وهو حسب توجهات عدد من ( 5102الربيعاوي وعباس، )ا جاء في أهمية رأس المال البشري كم فإن
 : األكاديميين كما يلي

 

 صورة المنظمة وقيمتها وفلسفتها وثقافتها، وهذا ما أكده  يعكس((Edvinsson ,1997. 
  من خالل القدرات المعرفية والتقنية يمكن المنظمة من سرعة االستجابة للتغيرات البيئية والتنظيمية

Ulrich,1998).) 
  يمثل المعرفة الضمنية التي تملكها المنظمة(Bonits,1998). 
  قدرته على تقديم الحلول المناسبة من خالل االبتكار ويعمل على تحقيق األداء الجيد كونه قادر

 .(Lothgren,1999)على خلق التفاعل داخل المنظمة 
 (.5110الفندي،)في إدارة الفكر اإلنساني بمهارة وسرعة حاسمة  يسهم 
 في التأثير على اإلبداع واالبتكار يسهم (Kullan,2007)، (Wang &chang,2005).  
 (.5112يوسف، ) تكمن أهميته لكونه مصدر الميزة التنافسية 

 

 رأس المال الهيكلي 10.2.2. 
 

هو الذي يضع قيمة المنظمة الدفترية من الناحية المحاسبية من الناحية المفاهيمية رأس المال المادي 
 و البشتاوي)أن رأس المال الهيكلي هو من يصنع قيمة المنظمة السوقية ويضع مكانتها وسمعتها و 

 (. 5104بني طه، 
 

أن رأس المال الهيكلي هو ملكية الشركة الالملموسه في جوانبها الصلبة، وهو ( 5101نجم، )وأضاف 
ظمة التي تبنى وتتطور في مجموعة السياسات والصيغ والبراءات وقواعد ومستودعات البيانات واألن

القيام بمهامها في إنشاء المعرفة وتوليفاتها وتحقيق رافعتها  منالشركة عبر الزمن لتمكن األفراد 
 . وتطوير منتجات وخدمات الشركة

 

فإن رأس المال الهيكلي يتكون من ( 5100شعبان، )نقاًل عن ( Roos,1997) أما من وجهة نظر
فكرية والعمليات اإلدارية وأنظمة المعلومات وأي أصول ال تظهر في الهيكل التنظيمي والملكية ال

 . المنظمة العمومية وتمتلكها ميزانية
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يعتبر هذا النوع في رأس المال عن عمليات المنظمة والبنية واألشياء التقليدية مثل براءات وعليه 
مثل كل األشياء التي االختراع والمباني والبرمجيات ونظم المعلومات الخاصة في المنظمة فهو ي

 .Maddocks, & Beaney)،(2002 ين لهالتمتلكها المنظمة حتى عند مغادرة العام
 

 :المنظمات في الهيكلي المال رأس مؤشرات. 1.1.1...
 

 :كالتالي المنظمات في الهيكلي المالمؤشرات رأس ( 5119العنزي وصالح، ) حدد
 ورؤيتها المنظمة منظور مع العاملين طابقوت المنظمة، ثقافة بناء طبيعة: العامة الثقافة 

 .المستقبلية
 والمسؤولية السلطة بين العالقة وضوح بالمنظمة، الرقابة نظام صالحية: التنظيمي الهيكل . 
 للمنظمة تعليمي مخزون بناء الشبكة، هذه واستخدام داخلية معلومات شبكة بناء: التنظيمي التعلم 

 . المخزون هذا واستخدام
 التشغيلية العمليات وكفاءة المنتج، جودة مستوى واألعمال، األنشطة عمليات مدة :العمليات. 
 العالقة ذات والمعلومات البيانات توفر العاملين، بين والتنسيق المتبادل الدعم: المعلومات نظام 

 . المعرفة في والمشاركة وأعمالها، المنظمة بأنشطة
 

مال الهيكلي بأنه البنية التحتية سواء كانت مادية أو ومن خالل ما سبق يمكن للباحث تعريف رأس ال
غير مادية والتي تعمل على مساعدة رأس المال البشري في اإلنتاجية وتنفيذ األفكار، والربط بالعالقة 
بين المنظمة والعمالء الداخليين والخارجين والمزودين والبائعين وهذا من شأنه ان يعمل على زيادة 

 . مة والعمل على استمرار نشاطهاالحصة السوقية للمنظ
 

 س مال العالقاتأر . 1.1...
 

 :مفهوم رأس مال العالقات-
 

 يعبر رأس مال العالقات عن عالقة متلقي الخدمات والسلع مع المنظمات والشركات، ويوضح عالقات
 يقو  شعور من تنبع والتي واألفراد، والمؤسسات الشركات بين تنشأ التي التعاون وعالقات السوق

 المماثلة، وقد والمؤسسات الناس بشكل نموذجي من التعاون من عالية بدرجة متطورة وقدرة باالنتماء
 لتشكيل ،أو من أعلى الى أسفل، أو من أسفل الى أعلى أفقية، أو عمودية العالئقية التبعية تكون
 .((Capello, 2005المختلفة  التعاونية اآلليات من مختلفة أنواع

 

 يتمثلون والذين المنظمة معهم تتعامل الذين الناس مع العالقةمال العالقات يتمثل في  وعليه فإن رأس
 رضا زيادة خالل من الزبائن مع المنظمة تقيمها التي العالقات قيمة يمثل وهو وعمالئها، زبائنها في
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 في لوالسه الفكري المال راس مكونات بين قيمة األعلى وهو به، االحتفاظ ومدى ووالئه، الزبون
 .االيرادات خالل من القياس

 

 للمنشأة، الخارجية بالعالقات المتعلقة الموارد جميع هو العالقاتي المال رأس أن (5103مهنا، ) يرى
راف األط بعض مع المنشأة وعالقة والتطوير، البحوث في والشركاء والموردين العمالء مع العالقة مثل

 المالية، العقود المشتركة، البحوث التعاون، التوزيع، واتقن العمالء، الماركات، وكذلك ذات العالقة
 تستخدم والتي األسعار حساسية األعمال،تكرار  العمالء، إشباع العمالء، والء الترخيص، اتفاقات
 .العمالء مال لرأس كمؤشر

 

 ىومد ووالئه، الزبون رضا زيادة خالل من الزبائن مع المنظمة تقيمها التي العالقات قيمة ويمثل
 الحلول وايجاد قبله، من المقدمة الشكاوى إلى واالستماع بمقترحاته االهتمام طريق عن به االحتفاظ
عبيد، ) قوية تعاون عالقات إقامة أو وصفقاتها، أعمالها في ومشاركته الممكنة، بالسرعة لها الناجعة
5111.) 

 

 حياة على المؤثرين الزبائن صةوخا المصالح بأصحاب المتعلقة المعرفة عن العالقات مال سأر  ويعبر
 اكتسابها من البد التي الزبائن لدى الموجودة المعرفة في المكون هذا جوهر يكمن هحيث المنظمة،
 كامل لقوة راس انعكاس بأنه ويمكن النظر اليه جدد، زبائن وكسب للمنظمة، والئهم راراستم بضمان
 المعرفة تحديد خالل من ووالئهم، رضاهم تحقيقل الزبائن مع العالقة باتجاه والهيكلي البشري المال

 بهدف البيئة معراتيجية االست التحالفات من شبكة وتكوين ورغباتهم، احتياجاتهم لتلبية المطلوبة
، 5112)الزبائن  مع حميمة عالقات بناء نحو ودفعها استحسانها ونيل بالمنظمة، ترغيبها

Solitander.) 
 

 :المنظمات في قاتالعال مال مؤشرات رأس.1.1.....
 

 :يلي كما المنظمات في العالقات مال مؤشرات رأس أهم (5119العنيزي وصالح، ) حدد
 لخدمات الالزمةالقدرات  توفير للعمالء، بيانات قاعدة واستخدام بناء: األساسية التسويقية القدرات 

 . العمالء حاجة تحديد على والقدرة العمالء،
 العالمة سمعة العمالء، عدد إلى المباعة الوحدات لمحتملة،ا السوقية الحصة: السوق كثافة 

 .والتوزيع البيع قنوات بناء للمنظمة، التجاري واالسم التجارية،
  مع العالقات بناء في االستثمار حجم العمالء، شكاوى العمالء، رضا: الزبائن والءمؤشرات 

 .حاليين عمالء خسارة مستوى جدد، عمالء كسب مستوى العمالء،
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 بعمالئها المنظمة تربط التي العالقات طبيعة يعكس العالقات مال أن رأس القول يمكن لذلك وتبعاً 
 تقدمها التي الخدمة أو المنتج عن ورضاه الجمهور والء يفرزها التي القيمة ويمثل وحلفائها، ومورديها
 .المنظمة

 

 رأس المال اإلبداعي  .11.1.1
 

لوجيا االتصاالت والمعرفة جعل من االقتصاد المعرفي موردا مهما أن التطور الحالي القائم على تكنو 
في حياة اإلنسان وهو ما تقوم عليه التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما جعل اإلبداع جوهر التقدم االقتصادي 

 .واإلنساني وأصبح أكثر أهمية من السابقة
 

الفكري، فهو يمثل منتوج جديد أو ويعتبر رأس المال اإلبداعي المكون الرابع من مكونات رأس المال 
 (:5113المفرجي وصالح، )ث أجزاء يكون على شكل مزيج من اإلبداعات ويتكون من ثال

 إنتاج منتجات جديدة. 
 قدرة المنظمة على اإلبداع. 
 تقديم خدمات جديدة. 
 

 .دور رأس المال الفكري في الشركات العائلية13.2.2. 
 

أس مال كبير أو موارد طبيعية أو ر تند إلى مجرد امتالكها لإن استمرار الشركات العائلية ال يس
نما يستند إلى امتالكها العنصر البشري الذي له  دور األهم في تعظيم االستفادة من تلك التكنولوجيا، وا 

الموارد، حيث إن الكفاءات البشرية يبرز دورها كعنصر مهم في عملية االستمرار والبقاء للشركات 
والتوظيف األمثل لكل عناصر  عتباره مصدر للفكر واإلبداع واالبتكار وبراعة االختراعالعائلية وذلك با

على الشركات التي تسعى إلى النمو والبقاء واالستمرارية إن تعمل على  لزاما، فقد أصبح اإلنتاج
 .امتالك وتطوير مواردها البشرية

 
 

نما بعدة عوامل أخرى مثل وكذلك فان نمو الشركات ال يتوقف على امتالكها لحسابات مال ية كبيرة، وا 
المهارات اإلدارية واإلبداع والمعرفة لدى العاملين وهذه األصول غير الملموسة تعود على الشركة 

 (.5100خرون،آالمعاني و )وتشكل أساس رأس المال الفكري والبشري للمنظمات  ،بالكثير من الفوائد
 

عليها أن تفكر في تحويل رأس المال الفكري إلى ففكري، مال الالوعندما تدرك الشركة امتالكها لرأس 
 شيء ذو قيمة للشركة، ومن ضمن الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من رأس مالها الفكري ما يلي

 :(5112حسن، )
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 تراكم األرباح. 
 والء العميل. 
 تحسين اإلنتاج. 
 تخفيض التكلفة. 
 االستحواذ على ابتكار اآلخرين. 
 الحصة السوقية، االبتكار، وضع المعايير، العالمة التجارية : )ستراتيجي مثلتحديد الوضع اال

 (.والسمعة
 

إن رأس المال الفكري بمكوناته هو الركيزة األساسية في التقدم االقتصادي بصفة  يتصح مما سبق ذكره
رة رأس في الشركات العائلية هي إدا األساس عامة وللشركات العائلية بصفة خاصة، كما انه المحور

المال الفكري بشكل فعال ألنه من أهم القرارات االستراتيجية التي تقف عليه نجاح الشركات، ويشكل 
الدعامة والركيزة لتلك الشركات، ويجب التأكيد على زيادة وعي الشركات العائلية بأهمية الثروة الفكرية 

من العمل على تنميتها وحسن واالبتكارات واإلبداعات الموجودة في العنصر البشري، لذلك ال بد 
 .توظيفها من اجل البقاء والنمو واالستمرار

 

أيضا الجوانب التي يجب إن تهتم بها الشركة لتنمية رأس المال الفكري ( 5100شعبان، )كما وضح 
 :وذلك كما يلي

 

 أي على الشركة استخدام نظام فعال لنقل الخبرات إلى : استقطاب أفضل المواهب البشرية
 .ن الجدد، وفي عملية االختبارالعاملي

 وذلك من خالل تحفيز العاملين الى االلتحاق بالدورات التدريبية : إغناء رأس المال البشري
 .ومشاركة المعرفة

 وذلك من خالل تشجيع العاملين على الوالء للشركة عن : المحافظة على العاملين المتميزين
 .طريق الثقة والتشجيع على االبتكار

 

 مية قياس رأس المال الفكري للشركاتأه.14.2.2
 

تعتبر مهمة قياس رأس المال الفكري صعبة وذلك تبعا لطبيعة الشركة وعملها، وذلك لحداثة مفهوم 
رأس المال الفكري، إال أنها مهمة للشركات لمعرفة نقاط القوة والضعف لديها، لتعزيز مكانتها 

 (:5104 قشقش،)لفكري بصورة كبيرة كما ذكرها تتميز أهمية قياس رأس المال ا، و والمحافظة عليها
 

 ضرورة قياس أداء الشركة وقيمتها السوقية. 
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  األساليب المحاسبية التقليدية تركز على الماضي بينما تركز األساليب الحديثة لقياس رأس المال
 .على قيمة الشركات على الحاضر والمستقبلالفكري 

 النوعية وحقائق غير مادية، بينما تركز األساليب  تركز أساليب مقياس رأس المال الفكري على
 .التقليدية على الكميات والحقائق المادية

  عدم استطاعة األساليب المحاسبية التقليدية قياس رأس المال الفكري للشركات، وال تعطي له
 .أهمية مع العلم يشكل جزء من أصول الشركة

 

 الشركات التجارية 15.2.2.
 

ي الشركات العائلية موضوع البحث سنتعرف أوال على الشركات التجارية بأنواعها  بداية وقبل الخوض ف
حيث أنه من المعروف أن العالقات التبادلية بين األفراد كبرت وتطورت في المنشآت التجارية فهي 
ليست وليدة العصر، فكان ظهور نظام الشركات جليا مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر 

تفصل ما بين رأس مال الشركة وقوانين الشركاء فأصبح نشاطها يشمل كافة ميادين الحياة ثم بقوانين 
تطورت إلى أن وصلت إلى هذه األنواع والمسميات الحالية، وان الغاية األساسية في أي شركة هو 
 الربح وتحقيق المكاسب والنجاح وهذا ما جعل للشركات ضوابط وأحكام وقوانين لكي تسير على نهج
حديث يتوائم مع العلم الحديث والتكنولوجيا السائدة فأصبح هناك أنواع كثيرة للشركات وأشكال تتميز 
كل واحدة بالنشاط التجاري وبرأس المال وأصبح لها غايات ورؤية ورسالة تميزها عن غيرها، وان 

 .جميع  الشركات تسعى لهدف البقاء والربح واالستمرارية
 

 نوني للشركات التجاريةالتعريف القا1.15.2.2. 
 

الشركات هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي 
يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة في مال أو عمل واقتسام ما ينشا عن هذا المشروع من ربح أو 

 (.5112الفلسطيني،  قانون الشركات)خسارة 
 

 ة أنواع الشركات التجاري2.15.2.2. 
 

، شركة المحاصة، و شركة التوصية البسيطة، و شركة التضامنمنها تتعدد أنواع الشركات التجارية 
سيتم عرض موجز عن ، و شركة ذات مسؤولية محدودة، و شركة التوصية باألسهم، و شركة المساهمةو 

 : كل شركة من أنواع الشركات التجارية السابقة الذكر كما يلي
 

 شركة التضامن : أوالا 
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الشركة التي تتكون من شخصين طبيعيين او اكثر كلهم متضامنين أي مسئولين جميعا مسؤولية  هي
ن مسؤوليتهم مسؤولية غير محدودة ويتكون اسمها و شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وخسائرها  ا 

( وشركائه)من جميع أسماء الشركاء ويجوز إن يقتصر اسمها على اسم شريك أو أكثر مع إضافة 
 (.5105وزارة االقتصاد، )إن يكون للشركة اسم تجاري خاص  ويجوز

 

 شركة التوصية البسيطة: ثانياا 
 

هي الشركة التي تتألف من قسمين من الشركاء المتضامنون وهم الذين يقومون بإدارة الشركة ويكونوا 
مون في وهم يساه ،مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها من اموالهم الخاصة والشركاء الموصون

وزارة ) قدموه من مال اراس مال الشركة دون ان يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة اال بقدر م
 (.5105االقتصاد، 

 

 شركة المحاصة: ثالثاا 
 

هي شركة مؤقته بين بعض االفراد إلنجاز عمليه معينه وبعد انتهائها تنتهي الشركة ويقسمون االرباح 
هم، اال ان هذه الشركة ليس لها رأس مال شركة وال عنوان شركة والخسائر حسب العقد المحرر بين

وبالتالي ليس لها شخصية معنوية ومن ثم يظهر مدير شركة المحاصة امام الغير بمظهر من يتعامل 
 (.5100محمود،) باسم نفسه وحساب نفسه

 

 شركة المساهمة: رابعاا 
 

القيمة وقابلة للتداول وتنقل ملكيتها بالوفاة هي الشركة التي يقسم فيها رأس المال الى اسهم متساوية 
 وال تضم اال نوعا واحدا من المساهمين وتتحدد مسؤوليه الشريك المساهم فيها بقدر ما يملكه من اسهم

 (.5102عبد اهلل، )
 

 شركة التوصية باألسهم: خامساا 
 

يكون الشريك الموصي فيها هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول و 
خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة ويكون شريك واحد أو أكثر 

 (0992طه، )مسؤوال مسؤولية شخصية وتضامنيه عن ديون الشركة
 

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة: سادساا 
 

وال يسأل أي ( 5)شريكا وال يقل عن ( 21)هي الشركة التي ال يجوز ان يزيد عدد الشركاء فيها عن 
               منهم اال بقدر حصته من راس المال وال تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة

 .(5105وزارة االقتصاد، )للتداول 
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 الشركات العائلية 16.2.2. 
 

 من العظمى غالبيةال اعتبار ويمكن االقتصادي، للتنظيم نموذج وأشهر أقدم هي العائلية األعمال
 في المدرجة الجنسيات متعددة المنظمات إلى الصغيرة المتاجر من  العالم أنحاء جميع في الشركات
 & Carlok،2117)عائلية  شركات الموظفين من اآلالف مئات تضم والتي العالمية البورصة

Randel). 
 

وذلك في اكثر من مجال تجاري، تلعب الشركات العائلية دورا مهما ومحوريا في االقتصاد العالمي، 
وحرفي، وزراعي، وعقاري، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل النسبة الكبرى من اجمالي 
الشركات العاملة لهذه الدول، كما انها سجلت الكثير من النجاحات على مستوى التاريخ ومواكبة 

ى الصعيد التكنولوجي، اما على الصعيد التطورات العصرية الهائلة اضافة الى ثورة االتصاالت عل
 (.5114ورد، )البشري، فقد عملت على مواكبة التطورات العصرية لتنمية مهاراتها االدارية والتقنية 

 

شركة من ( 21)تعد الغالبية العظمى من اساس الشركات في العالم شركات عائلية، فإن اكبر 
تعتبر من اهم و من اجمالي الشركات %( 91-21)ته وتمثل ما نسب عائليةالشركات القائمة في العالم 

، حيث تتراوح نسبة الشركات (5102هاني،)محركات الناتج االجمالي، وتوظيف االيدي العاملة 
من اجمالي الشركات العاملة، وفي الواليات %( 92-21)العائلية في دول االتحاد االوروبي ما بين 
من الناتج %49حيث تمثل  مليون شركة، 51ة قرابة المتحدة يبلغ عدد الشركات العائلية المسجل

 (.5112عيسى،.)القومي
 

 نسب الشركات العائلية في دول العالم يبين (: 3.5)جدول 
 الدول نسبة الشركات العائلية

 بريطانيا 75%
 سويسرا 85%
 السويد 91%
 اسبانيا 65%
 البرتغال 71%
 الدول العربية 95%

 .7022الطاوي،: المصدر 

ع تزايد عدد الشركات العائلية في وطننا العربي، فهي تعمل على تحقيق الكثير من النجاحات لهذه وم
من عدد الشركات العاملة % 92الشركات وتبلغ نسبة الشركات العائلية في الدول العربية قرابة 

 (.5102طاوي، )
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 تعريف الشركات العائلية 1.16.2.2. 
 

 : 4.5ت العائلية تختلف باختالف الباحثين ويمكن اجمالها بالجدول هناك العديد من التعريفات للشركا
 

 أراء حول تعريف الشركات العائلية لعدة باحثين (: 4.5)جدول 
 الباحث التعريف

سيطر عليها وتشغل أعضاء العائلة المناصب تلشركة التي تكون لعائلة واحدة، و هي ا
 .تتاليينوتبقى إدارة العائلة للشركة لجيلين م اإلدارية،

 (5100الريس، )

وقد اكتسبت شهرتها وتكون في أصلها  هي الشركة التي تمتلكها عائلة وتقوم بإدارتها،
 .التاريخي إلى شخص واحد هو مؤسسها

 (5114ورد،)

وهي إن يقوم اثنان أو أكثر من عائلة واحدة بهدف  هي نموذج مميز لشركة األشخاص،
 .ة شخصية عن جميع التزامات الشركةويكونو ملتزمين بصف ممارسة التجارة،

 (5113الدوري، )

 (5115عبد المجيد،) .هي الشركة التي يعمل بها اثنان أو أكثر، وينتمون لعائلة واحدة أو تكون ملكا إلحداهما
هي أي شركة تكون ملكيتها إلفراد ينتمون لعائلة واحدة، ويقيمون بإدارتها وتحقيق منافع 

 .عائلةمستقبلية لجميع إفراد ال
 (5115زيدان،)

وتكون القرارات واتخاذ القرارات اإلستراتيجية  هي الشركة التي تكون مملوكة لعائلة واحدة،
 .متفردة إلفراد العائلة دون غيرهم

 (5115كانو،)

 

 األركان التي تقوم عليها الشركات العائلية2.16.2.2.
 

 -(:5112 ابو بكر،) وأهمها كما ورد في، تقوم عليها الشركات العائلية هناك مجموعة من االركان
 

 تبدأ من خالل مؤسس يطلق عليه احيانا رب العائلة او المؤسس االول للشركة: الركن االول. 
 تكون ملكيتها او غالبية ملكيتها ألفراد العائلة: الركن الثاني. 
 رقابة والتخطيط يسيطر افراد العائلة على معظم ادارة الشركة، وخاصة ما يتعلق بال: الركن الثالث

 .والمتابعة من خالل العاملين من افراد العائلة جميعا او من خالل الذين يتم انتخابهم
 االستفادة من اراء ومقترحات افراد العائلة غير العاملين او شاغلي الوظائف االدارية : الركن الرابع

 .في الشركة العائلية في توجيه مسار الشركة
 نموها وبقائها ونشأتها على وجود عالقات شخصية ومهنية بين  فية تعتمد الشرك: الركن الخامس

 .مؤسس الشركة، وابناء العائلة مع العديد من االطراف في بيئة الشركة
 

 انواع الشركات العائلية3.16.2.2. 
 

ربط تان هناك ثالثة انواع من الشركات العائلية على اساس نوع العالقات التي ( 5112، جردات)بين 
 :العائلة وهذه االنواع هيافراد 
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 التي مضى على تأسيس عملها فترة طويلة، وتعاقب فيها اكثر من جيل، : الشركة العائلية التقليدية
 .وتمتلك والء الزبائن لها

 التي يظهر بين اعضائها صراع رئيسي يكون مصدره االختالف في : الشركة العائلية المتضاربة
 .وجهات النظر حول كيفية توجيه العمل

 التي تنمي روح المبادرة وتشجع البعد الريادي لدى اعضائها وابنائها: الشركات العائلية الريادية. 
 

 نقاط القوة والضعف في الشركات العائلية 4.16.2.2. 
 

وعليه فقد تم تعددت أبعاد نقاط القوة والضعف في الشركات العائلة، باختالف وجهات نظر الباحثين، 
 .من خالل الجدول التاليتوضح ذلك بشكل مختصر 

 

 :نقاط القوة ومواطن الضعف في الشركات العائليةيبين أبعاد  (2.5) جدول
 مواطن الضعف نقاط القوة االبعاد
، المرونة، انخفاض درجة الرسمية البنية االساسية

 .االبتكار، الطبيعة الريادية
المشكالت الحدودية  ،الغموض والتناقض، عدم الوضوح

مقاومة ، التردد وعدم الحسم، (والعائلةبين الشركة )
عدم وجود خرائط  ،الحاجة الى التطور االداري ،التغيير
 تنظيمية

، القيام بأكثر من دور في الوقت نفسه االدوار
سرعة ، العالقات المزدوجة، المرونة

 .صناعة القرارات

محاباة ، عدم اداء الوظائف المطلوبة، غموض االدوار
وار المزدوجة مع الحاجة الى التعلم تعارض االد ،االقارب

الحقوق المترتبة على االنتماء للعائلة قد  ،والموضوعية
 .تؤدي الى تعيين افراد غي مؤهلين في الوظائف

االعتماد على السلطة ، طموح، ابداعي نمط القيادة
 الصيغة الريادية ،غير المترتبة

تجنب ، مقاوم للهياكل والنظم والخطط ،ديكتاتوري
 ث عن التقاعدالحدي

القيم والمعتقدات  ،الوالء ،التزام العاملين االنتماء للعائلة
 ،اسم العائلة الروح العائلية، المشتركة

االحساس القوي برؤية  ،الحلم العائلي
 .ورسالة العائلة

عدم القدرة على الفصل بين مشكالت العائلة ومشكالت 
جات عدم القدرة على تحقيق التوازن بين احتيا ،الشركة

 .كل من الشركة والعائلة والسيولة النقدية

القدرة  ،االلتزام ،النظرة طويلة االجل الزمن
الروابط  ،الوالء ،على الصمود والمثابرة

بناء جسور الثقة  ،والعالقات العميقة
 بشكل مستمر

تأثير تاريخ العائلة ، االرتباط بالتقاليد ،صعوبة التغيير
الثقة السائدة  تأثير درجة ،على قرارات الشركة

 باالحباطات السابقة

 ،المرونة، عدم الرسمية ،االبتكارية الثقافة
 ،اللغة المشتركة ،القدرة على التكيف
 االتصالت الفعالة

ارتفاع  ،انعدام الكفاءة ،دور المؤسس يعيق االبتكار
االعتياد على  ،مقاومة التغيير ،درجة المشاعر والعاطفة

 ارتفاع ، ردة الفعل
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 ،الملكية محدودة بعدد قليل من االفراد الملكية / ة الحوكم
 ،الرقابة الصارمة ،ملكية العائلة للشركة

المكاسب المادية هي المحرك والدافع 
 الى استمرارية الشركة

عدم  ،امكانية التضحية بالنمو في مقابل تحقيق الرقابة
عدم االستعانة  ،االلتزام بالرد على استفسارات المالك

ارتفاع درجة خصوصية  ،ة خارجي محترفبمجلس ادار 
 .شؤون الشركة

انتقال ) الخالفة
السلطة من جيل الى 

 (جيل

امكانية تدريب افراد العائلة في مراحل 
 امكانية اختيار توقيت التقاعد ،مبكرة

عدم  ،وقوف المشكالت العائلية في طريق انتقال السلطة
  .فةعدم القدرة على اختيار الخلي ،الرغبة في التقاعد

 ،يمكن ان تدعم القدرة على االبداع درجة التعقد
 ثراء في االدوار واالهداف

يجب ان تدار الشركة بطريقة تساعد على تجنب 
 يمكن ان تؤدي الى فقدان الموارد والطاقة، الغموض

 .7022، الدبل: المصدر 
 

القوة، وهذا يتطلب من ومن خالل االطالع على الجداول السابقة نجد ان نقاط الضعف اكبر من نقاط 
الشركات العائلية اتخاذ إلجراءات تناسبها للتغلب على هذه المشكلة، ومن هذا المنطلق يجب على 

 (:5102النصبان،)الشركات العائلية إعادة صياغة سياستها المتعلقة بالمتغيرات التالية 
 

 على مستوى العائلة، وعلى  إرساء القواعد التي تعتمد عليها العائلة في صناعة القرارات: الرقابة
 .مستوى ملكية الشركة، وعلى مستوى اإلدارة

 العمل على إتاحة الفرصة أمام جميع إفراد العائلة للرسم الوظيفي، : تخطيط المستقبل الوظيفي
 .والقيام بإعمال أخرى والعمل طبقا ألدائهم

 إعادة استثمار أموالهم عند من خالل القيام بوضع أنظمة تمكن إفراد العائلة من : توفر رأس المال
الضرورة، وذلك عن طريق بيع أسهم دون التأثير على بقية إفراد العائلة، او عدم استمرارية 

 .الشركة
 تحديد المجاالت التي من المتوقع ان تقع في الصراع من خاللها، نتيجة للعالقات : إدارة الصراع

 .القوية بين عالقات العمل والعالقات الشخصية
 القيام بصياغة خطط وقرارات الشركة بناء على قيم ومعتقدات ومبادئ العائلة: الثقافة. 

 

 خصائص الشركات العائلية 5.16.2.2. 
 

 (.5112العثيم ،: )تتمثل أهم الخصائص للشركات العائلية بوجه عام في الجوانب التالية
 

 نتماء العائلة الكبيرة، زيادة تالحم العائلة وترابطها وذلك من خالل اشتراكهم في المصالح واال
 .وتعمل على توفير فرص عمل ألفراد العائلة المؤهلين

  ارتفاع ثقة السوق في الشركة العائلية لما تتمتع به العائلة من سمعة طيبة، وكذلك تساعدها في
 .عمليات البيع والشراء
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 :، بعض الخصائص المهمة أيضا(5100الحيات،)وأضاف 
 

 ية، فإن مالكين الشركة ال ينظرون إلى الربح فقط بل والى وضعهم الحفاظ على المكانة االجتماع
 .االجتماعي

 زيادة الثقة بين المالك واألشخاص القائمين على اإلدارة. 
 

 :فقد ذكر أنها تمثل الخصائص التالية( 5112أبو بكر، )ومن وجهة نظر 
 

 االنتماء والثقة والحرص على أموال الشركة وتحقيق المصالح. 
 اذ القراراتمرونة اتخ. 
 الجرأة في اتخاذ القرارات. 
 االستعداد لتحمل اكبر للمخاطر. 
 النظرة طويلة األجل للشركة. 

 

 نماذج إدارة الشركات العائلية  6.16.2.2.
 

يلي  امن خالل خصائص الشركات العائلية واشكالها القانونية يمكن تصنيف نماذج ادارتها وفق م
 :(5102نجار،)
 

  (نموذج الدائرتين)العائلة واالعمال نموذج تداخل حلقتي. 
  (نموذج الدوائر الثالثة)نموذج تداخل حلقات االعمال والملكية والعائلة. 

 

  .تقديم نموذج الدوائر الثالث الذي يعد من اكثر النماذج قوةب( 5100,زيدان) قام
 

 

 

 

 

 

 يبين نموذج الدوائر الثالث لنظام الشركات العائلية ( 0)شكل 
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اعتباره مكون من ثالث نظم فرعية مستقلة، ومتداخلة في ان واحد وهي بالشركة العائلية ف صحيث ي
فأي فرد في الشركة العائلية يمكن ان يوجد في احد القطاعات السبعة التي  ،الشركة، والملكية، والعائلة

انه ( 5100ابو فخر،)قد أكد و  ،نتجت عن الدوائر المتداخلة الممثلة بالنظم الفرعية المشار اليها
من نظام الشركة العائلية االنتماء الى واحدة من القطاعات السبعة  ءيتوجب على أي شخص يعتبر جز 

 .المحتملة والتي تتركز حول ثالثة خطوط رئيسية لالرتباط بالشركة
 

 :بتقديم تفسير للنموذج كاالتي( 5104الرميحي، )قام و 
 

  عاملين في الشركةافراد من عائلة مالك الشركة، وغير مالك، وغير . 
  نتمون الى عائلة مالك الشركة وال يشاركون في ادارتهايمالك ال. 
 موظفو الشركة من خارج العائلة. 
 افراد العائلة مالك الشركة الذين يمتلكون حصة في الشركة ولكن ال يعملون فيها. 
 مالك يشاركون في ادارة الشركة ولكن ال ينتمون الى عائلة مالك الشركة . 
  اد عائلة مالك الشركة الذين يعملون في الشركة، ولكن ال يملكون حصص فيهاافر . 
 مالك ينتمون الى عائلة مالك الشركة ويعملون في الشركة. 

 

 ميزات الشركات العائلية 7.16.2.2. 
 

تشكل الشركات العائلية دورا مهما ومؤثرا في اقتصاديات الدول سواء كانت كيانات صغيرة ام شركات، 
تلعب الشركات العائلية دورا مهما في تشكيل رؤية العائلة في افرادها، وتصبح  كما ،ات عمالقةومؤسس

وقد بين  .(5112ابو بكر، ) حاضرهم، ومستقبلهم مما يجعلهم يشعرون بأهمية الشركة بالنسبة لهم
ا ومن ان للشركات العائلية الكثير من الميزات التي تربط بطبيعتها، وخصوصيته( 5114العباسي، )

  :هااهم
 

o الحرية التي يوفرها الشكل القانوني للشركة العائلية. 
o االحساس بكيان وكبرياء العائلة. 
o توفير تفاعل واهتمامات مشتركة للعائلة. 
o اتاحة الفرصة لتنمية قيادات عائلية في المستقبل. 
o ترك اثار واضحة عن قوة العائلة عندما تعمل سويا. 
o توفير فرص في مجاالت أخرى. 
o  جود مبرر لبدء تطور خطط واهداف العملو. 
o اتاحة الفرصة للتأكيد على قيمة التضحية واالدخار واالستثمار والمخاطرة. 
o اتاحة فرصة تعليمية للعائلة للتالفي، والعمل مع نوعيات مختلفة من البشر. 
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 االستدامة في الشركات العائلية . 17.2.2

ة من خالل قوة دفع وموارد المؤسسات المحلية من خالل تعرف االستدامة بأنها تدفق الفوائد المستمر 
استمرارية األنشطة بعد نهاية المشروع بمعنى آخر قدرة الشركات على إدارة نفسها بنفسها وبتمويل 

 (.5101 زيد،) ذاتي بعد رد رأس المال وعوائده المتحققة من العملية التشغيلية للسلع والخدمات
 

فهي تشير إلى : وقد تم تعريفها بطرق مختلفة، طبقًا لنشاط التنمية ،االستدامة تشمل عدة مفاهيمو 
ستدامة هي عملية الحفاظ الاستمرارية األنشطة بعد نهاية المشروع، وكثيرًا ما تعني التمويل الذاتي، فا

على التغيير بطريقة متوازنة، حيث أن استغالل الموارد، واتجاه االستثمارات، وتوجه التطور 
التغيير المؤسسي، كلها في تناغم تعمل على تعزز كل من اإلمكانات الحالية والمستقبلية التكنولوجي و 

 (.James, 2015)لتلبية احتياجات األفراد وتطلعاتهم 
 

أما بالنسبة للكثيرين في هذا المجال، يتم تعريف االستدامة من خالل النطاقات أو األركان المترابطة 
ة، كما تم النظر في المجاالت الفرعية للتنمية المستدامة الثقافية منها في البيئة االقتصادية واالجتماعي

والتكنولوجية والسياسية، في حين أن التنمية المستدامة قد تكون المبدأ المنظم لالستدامة بالنسبة 
، (أي أن التنمية غير مستدامة بطبيعتها)للبعض ، وبالنسبة لآلخرين، فإن المصطلحين متناقضان 

المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على فالتنمية 
 (.  Williams، 5114) تلبية احتياجاتها الخاصة

 

يطلق مصطلح إستمرارية األنشطة بعد نهاية أي مشروع فردي أو جماعي باإلستدامه األمر الذي 
دفع الموارد المحلية من خالل تطوير برامجها وتوفير يؤدي إلى تدفق الفوائد المستمرة من خالل قوة 

التمويل الالزم بكافة أشكاله إلستمرارية األنشطة والبرامج بعد االنتهاء من تنفيذها، مما يعني وجود 
قيادات محلية وفي حالة الشركات في هذه الدراسة وجود مالك للشركات العائلية، أو مدراء تنفيذيين 

ر اإلنجازات سواء على صعيد تحقيق األرباح للمالكين أو المساهمين، تحقيق قادرين على حماية وتطو 
 (.5101زيد، )المزيد من اإلنجازات االقتصادية على المستوى المحلي أو الوطني 

 

إن االستدامه مرتبطه بشكل كبير في ظل السلوكيات والقرارات المتخذه على مستوى المنظمات وفي 
قدرة المنافسين على التصرف  الشركات العائلية والتي من شأنها تحديد حالة هذه الدراسة على مستوى

األعمال بعد  بحرية الستدامة مزاياهم التنافسية بوصفها مخرجات لحالة تنافسية تمارس في منظمات
في الدفاع  تسهمأن تمكنت من تحقيقها، وهنا تتطلب إستخدام نقاط قوة وقدرات متفردة لدى الشركات 

 (.5102مجدي، )د حاالت التقليد من قبل الشركات األخرى أعمالها ض عن
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 : لدراسات السابقةا .1.1
 

 :المقدمة. 1.1.1
 ولكن والدارسين، الباحثين من اهتماماً  القت التي المواضيع من رأس المال الفكري موضوع يعتبر

 لعدد ضيحتو  يلي وفيما، الفلسطيني المستوى على الجديدة المواضيع من يعتبر الدراسة هذه موضوع
: كالتالي مقسمة وهي عام، بشكل االستدامة مجال أو الدراسة مجال في أجريت التي الدراسات من
 .أجنبية ساتدرا عربية، ساتدرا

 

 :الدراسات العربية .1.1.1
 

 رأس المال الفكري ودورة في تحقيق التمييز المؤسسي لدى " بعنوان :(11.2)أبو لبدة  دراسة
 ."جامعة القدس

 

ه الدراسة إلى توضيح رأس المال الفكري في الوصول إلى التمييز المؤسس لدى جامعة هدفت هذ
والتعرف إلى دوره في تنمية القدرات اإلبداعية ومن ثم قيمة مضافة وتحقيق تميز مؤسسي ، القدس
 .لها

 

( 015)استخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالستبانة لتحليل البيانات وعرضها وتكونت االستبانة من 
محاور وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة األكاديمية في جامعة ( 2) موزعة على ،فقرة

وزعت  ،وتم تطبيق العينة العشوائية الطبقية على مجتمع الدراسة( 424)القدس والبالغ عددهم 
 .من أعضاء الهيئة األكاديمية استردت كلها( 502)االستبانة على 

 

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين رأس المال الفكري وبين التميز  ةومن أهم نتائج الدراس
ظهرت النتائج أن رأس المال الفكري في جامعة القدس جاء بدرجة متوسطة حيث أن كما اأ، المؤسسي

رأس المال البشري يسهم بدرجة كبيرة في رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يليه رأس المال 
 .مال العالقات الهيكلي ثم رأس

 

 دور التمكين االداري في تنمية رأس المال الفكري "بعنوان  :(11.2) عبد الرحمن دراسة
 ."دارسة تحليلية لعينة من المسؤولين بالمؤسسات الصحية في والية بشار: بالمنظمة

 

صره هدفت هذه الدراسة الى معرفة دور التمكين االداري في تنمية رأس المال الفكري من خالل عنا
تنشيط الحفز المادي واالعتباري، التعدي للتقادم التنظيمي، مواجهة االحباط التنظيمي، تقليل ضغوط )

 . في المؤسسات الصحية بالجزائر( العمل، تعزيز التمييز التنظيمي، تقليل غرض االغتراب التنظيمي
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ل على البيانات اعتمدت الدراسة االحصاء الوصفي واالحصاء االستداللي واعدت استبانة للحصو 
للمقابالت الشخصية )مسؤواًل من المؤسسات الصحية باإلضافة ( 020) حيث تكون حجم العينة من

 .(والمشاهدات الميدانية
 

تمكين االداري وتنمية رأس المال ابعاد الوجود عالقة طردية تتفاوت قوتها بين ومن أهم نتائج الدراسة 
 . الفكري

 

 المؤسسي  األداء جودة في ودوره الفكري رأس المال" وانبعن: (11.2)عبد الهادي  دراسة
في قطاع  UNRWAطبيقية على برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث وتشغيل الالجئين تدراسة "

 ."غزة
 

 التربية برنامج في المؤسسي األداء جودة في ودوره الفكري المال راس إلى التعرف إلى راسةالد هدفت
 .غزة قطاع في الالجئين وتشغيل غوث بوكالة والتعليم

 

الدراسة  لمجتمع الشامل الحصر أسلوب استخدام وتم التحليلي، الوصفي المنهج علىراسة الد واعتمدت
 توزيعها تم وقد ،للدراسة كأداة األولية البيانات جمع في االستبانة واستخدمتمديرًا،  (522)بلغ   الذي
 .الموزعة االستبانات من %(93) بنسبة استبانة،( 549)اداسترد وتم ،راسةالد مجتمع رادأف جميع على

 

 توافر، و كبيرة درجة بلغ البرنامج في الفكري المال راس مكونات توافرهو أن ومن أهم نتائج الدراسة 
 موجبة قوية ارتباطية عالقة وجودتبين ، و كبيرة درجة بلغ البرنامج في المؤسسي األداء جودة معايير
 في األونروا في والتعليم التربية برنامج في المؤسسي األداء وجودة الفكري الالم راس مكونات بين

 بكل إحصائية داللة وذات جوهرية بصورة تتأثر البرنامج في المؤسسي األداء جودة، كذلك غزة قطاع
 توجد ال، كما وتبين انه (العالقاتي المال راس البشري، المالراس  الهيكلي، المال راس)المتغيرات  من

 الفكري المال راس توافر حول راسةالد عينة رات أفرادتقدي متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق
 توجد ال، كذلك (الخدمة سنوات الوظيفي، المسمى العلمي، المؤهل الجنس،(لمتغير تعزى البرنامج في

 األداء جودة توافر حول راسةالد عينةتقديرات أفراد  متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق
 (.الخدمة سنوات الوظيفي، لمسمىا  العلمي، المؤهل الجنس،) لمتغير تعزى البرنامج في المؤسسي

 

 حوكمة الشركات العائلية ودورها في تحقيق التنمية "بعنوان  :(11.2) النصبان دراسة
 ."المستدامة

 

تنمية المستدامة هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور حوكمة الشركات العائلية في تحقيق ال
 .والتعرف على ادراك القيادات بالشركات العائلية ألبعاد التنمة المستدامة
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يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجلس اإلدارة في جميع الشركات العائلية في الرياض البالغ عددها 
 ،فرداً  (5104)أفراد من كل شركة وبلغ الحد األدنى لعينة الدراسة ( 3)شركة وتم اختيار ( 021)

 .واعتمد الباحث المنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات
 

أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية جدًا على توافر واحدًا من هي أن ومن أهم نتائج الدراسة 
تمتلك الشركة ميثاقًا عائليًا "مالمح واقع تطبيق معايير الحوكمة في الشركات العائلية تتمثل في 

الشركة لها هيكل تنظيمي : وموافقون بدرجة عالية على اآلتي" ن حقوق وواجبات كافة األطرافيتضم
ويعمل أفراد العائلة في الشركة بوصفهم مساهمين ال يحق لهم  ،يهيئ الشركة لمراحل المستقبلية

، ويراعي مجلس اإلدارة الشفافية منظمة انتخاب االعضاء ،التدخل في غير اختصاصهم الوظيفي
د عالقة طردية ذات داللة احصائية عند مستواه بين واقع تطبيق معايير الحوكمة وادراك و وجبين و وت

 .الشركات العائلية ألبعاد التنمية المستدامة
 

 ادارة رأس المال الفكري وتنمية في الكليات الجامعية لتحقيق " بعنوان: (11.2) الكسر دراسة
 .لعلوم والدراسات االنسانية بثادق وضرماءدراسة ميدانية بكلية ا: االبداع المنظمية

 

الدراسة إلى تعريف الكليات الناشئة بأهمية رأس المال الفكري في مواجهة المنافسة الداخلية  تهدف
مما يساعد  ،وذلك لالستفادة من رأس المال الفكري بطرق فعالة ،والخارجية وتحسين مركزها التنافسي
 .نواعه وتحسين رأس المال الفكري مما يحقق االبداع المنظميفي الحفاظ على رأس المال الفكري بأ

 

وتكون مجتمع الدراسة من مديري  ،استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات
 .فردا( 53)االدارات ورؤساء االقسام والموظفات االداريات وبلغت عينة الدراسة 

 

تباط معنوية ايجابية عالية بين المكون البشري لرأس المال وجود عالقة ار ومن أهم نتائج الدراسة 
كما كشفت عن عالقة ارتباط معنوية موجبة عالية بين المكون الهيكلي ، الفكري واالبداع المنظمي

الدراسة أن هناك عالقة ارتباط موجبة عالية بين المكون  ، وبينتلرأس المال الفكري واالبداع المنظمي
 .ل الفكري واالبداع المنظميالعالقاتي لرأس الما

 

 دور الحوكمة في استمرار ونجاح الشركات العائلية" بعنوان: (11.2) الحاج أحمد دراسة :
 "دراسة تطبيقية على الشركات العائلية السعودية

 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الشركات العائلية السعودية ودورها في االقتصاد السعودي ومدى 
 .وأثر ذلك على نجاحها واستمرارها ،دئ الحوكمةتطبيقها لمبا
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استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكانت عينة الدراسة العاملين والمهتمين بامر الشركات 
 .العائلية

 

وفصل الملكية عن االدارة يؤدي الى تحسين األداء  ،تطبيق مبادئ الحوكمةأن ومن أهم نتائج الدراسة 
وبالتالي نجاحها واستمرارها، كما ان تطبيق مبادئ الحوكمة  ،العائلية السعوديةاالداري في الشركات 

 .والمساءلة واالفصاح والشفافية يساعد على نجاح واستمرار الشركات العائلية السعودية
 

 في ( البشري واالجتماعي)أثر رأس المال الفكري "بعنوان  :(11.2) حواجرة والمحاسنة دراسة
 ."ة ميدانية في شركات صناعة األدوية األردنيةدراس: أداء األعمال

 

هدفت هذه الدراسة الى قياس وتحليل أثر رأس المال البشري واالجتماعي في أداء األعمال من وجهة 
 .نظر المديرين العاملين في شركة صناعة األدوية األردنية

 

عليا والوسطى وبلغت وقد صممت استبانة للوصول للنتائج وقد وزعت على المديرين في اإلدارة ال
 .استبانة( 29)منهم وتم استعادة ( 92)مديرًا وتم توزيع االستبانة على ( 021)العينة 

 

هناك أثر لرأس المال البشري واالجتماعي في تعزيز أداء االعمال في  لى أن ومن أهم نتائج الدراسة 
جتماعي في شركات األدوية ان مستوى رأس المال البشري واال، كما شركات صناعة االدوية األردنية

االردنية كان مرتفعًا وكان هناك تباين بسيط في آراء المستجيبين حول أهمية أبعادهما وجاء ترتيبها 
 .رأس المال االجتماعي وأخيرًا رأس المال البشري: من حيث األهمية

 

 ه في استغالل رأس المال الفكري لزيادة نسبة مساهمت"بعنوان  :(11.2) عبد القادر دراسة
 "التنمية المستدامة من وجهة نظر االكاديميين في جامعة االستقالل

 

استخدم ، و هدفت الدراسة الى التعرف على ادارة رأس المال الفكري ومتطلبات التنمية المستدامة
 .الباحث المنهج الوصفي التحليل مستخدمًا االستبانة كأداة لجمع البيانات

 

اس المال الفكري يساعد في تحقيق اهداف الجامعة العلمية ونشر ر الى أن  ومن أهم نتائج الدراسة 
دم وجود فروق ذات داللة احصائية بين ادارة راس المال ، وتبين عالمعرفة داخل الجامعة وخارجها

 . الفكري ومتطلبات التنمية المستدامة تعزى لمتغير الدراسة
 

 شري على أداء الشركات العائلية أثر رأس المال الب"بعنوان  :(11.1) وآخرون, دراسة جردات
 ."الفلسطينية



32 

 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر رأس المال البشري على أداء الشركات العائلية وتناولت رأس 
 ،البقاء ،الربحية)كما قاست أداء الشركات من خالل ( التدريب, الخبرة, التعليم)المال البشري من خالل 

 (.النمو
 

شركة من أصل ( 503)يقة العينة العشوائية في محافظة الخليل التي شملت على استخدام الباحث طر 
 .واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كما ورد في وزارة االقتصاد( 5122)
 

وجود عالقة ارتباط قوية بين رأس المال البشري واألداء وجاء التعليم في  ومن أهم نتائج الدراسة هو
 ،كان المؤشر األفضل لألداء هو مؤشر البقاء، لى تليه الخبرة وكان تأثير التدريب ضعيفاً المرتبة األو 
 .فيما كان مؤشر الرضا عن الربحية ضعيفاً  ،يليه النمو

 

 رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة "بعنوان  :(..11) شعبان دراسة
 ."االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال

 

دفت هذه الدراسة الى التعرف على دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لشركة ه
( العالقات ،البشري ،الهيكلي)وعلى مدى توافر متطلبات أبعاد رأس المال الفكري الثالث  ،االتصاالت

 .لدى شركة جوال ودراسة العالقة بين توافر تلك المتطلبات وتحقيق الميزة التنافسية
 

عتمدت هذه الدراسة على جمع المعلومات المطلوبة عن طريق استبانة وزعت على مجتمع العينة ا
مدير  ،رئيس قسم ،مدير دائرة ،مدير إدارة)موظف وزعت على أفراد العينة ( 051)والبالغ عددهم 

 .استبانة( 012)وتم استرداد ( معرض
 

توافر متطلبات رأس المال الفكري بأبعاده  عالقة إحصائية بينالى أنه يوجد ومن أهم نتائج الدراسة 
هناك تفاوت في دور ، و وتحقيق الميزة التنافسية لشركة جوال( البشري والهيكلي والعالقات)الثالث 

مكونات رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية للشركة حيث ظهر أن رأس مال العالقات يسهم 
 .الميزة التنافسية بشكل أكبر في المكونين اآلخرين في تحقيق

 

 تأثير مبادئ الحوكمة على الشركات" بعنوان :(1112) الخطيب دراسة. 
 

هدفت هذه الدراسة الى استعراض مفهوم حوكمة الشركات من منظور محاسبي واألطراف المؤثرة في 
 .يق السليم لمفهوم وقواعد الحوكمةالتطب

 

 .دام استبانة كاداة للدراسةاتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم استخ
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الى إن حوكمة الشركات العائلية عبر إنشاء مجالس للعائلة وفصل الملكية عن ومن أهم نتائج الدراسة 
عادة الهيكلة واالستعانة بالموظفين األكفاء هي مطالب ضرورية لبقاء  األداة وبناء استراتيجيات فعالة وا 

ن الحوكمة تشك، و الشركات بصورتها الحالية ل الخطوة األولى في تعزيز قدرات القطاع الخاص ا 
 .القيادية ليس فقط بالجوانب االقتصادية وحسب بل أيضًا في الجوانب االجتماعية والسياسية

 

 الموارد البشرية ودورها في تدعيم مستوى القدرة التنافسية " بعنوان: (1112) ابو سعدة دراسة
 .في الشركات العائلية

 

ى التعرف على واقع الموارد البشرية في الشركات العائلية والتحديات التي يمكن هدفت هذه الدراسة ال
والمتطلبات الواجب توفرها للقوى العاملة حتى يمكن تحقيق أهداف تلك ، أن تقلل االستفادة منها

 . الشركات في النمو والبقاء واالستمرارية
 

احث العينة العشوائية واشتملت العينة على اعتمد الباحث على االستبانة في جمع البيانات واعتمد الب
 .العاملين بجميع الشركات العائلية سواء أكانت هذه الشركات صناعية او خدماتية أم تجارية

 

ثير من الشركات العائلية تعطي اهتمام أكبر للتخطيط المالي واالنتاج الى أن ك ومن أهم نتائج الدراسة
عف التكامل بين إدارة الموارد البشرية وغيرها من االدارات في ض.والتسويق واهتمام أقل للقوى البشرية

ان تنمية القدرات التنافسية للشركات العائلية ، و الشركات العائلية بسبب النظر اليها أنها نشاط هامشي
 .وادارة الموارد البشرية بكفاءة هي اآللية المناسبة لتحقيق ذلك ،يتطلب وجود آلية جديدة وغير تقليدية

 

 دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات االعمال"بعنوان  :(1112) يوسف سةدرا". 
 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور رأس المال الفكري في منظمات االعمال واالقتصاد بشكل 
 .فاظ عليه والتعامل معه اجرائياً عام وكيف يمكن للشركات ومنظمات االعمال تنمية والح

 

 .لمنهج التحليلي االستنتاجي لتحليل اآلراء المطروحةاستخدم الباحث ا
 

اعتماد القيمة السوقية للشركات كأساس لتحديد رأس المال الفكري كون الى ومن أهم نتائج الدراسة 
الزالت الشركات العظمى أي صيغة لتحديد  ،هذه القيمة تتذبذب صعودًا ونزواًل بتأثير متغيرات كثيرة

 . رأس مالها الفكري
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 :الدراسات االجنبية .3.3.1
 

  دراسة (Gogan et.al,2016) :أثر رأس المال الفكري على األداء التنظيمي" بعنوان"، 
 

هدفت هذه الدراسة الى تطوير واختبار نموذج إلدارة رأس المال الفكري مستمد من رؤية استراتيجية 
الساس لتطوير ذلك النموذج الذي المنظمة، وقد شكلت الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع، ا

يلخص كافة المظاهر المختلفة التي يتوجب على المنظمة اخذها بعين االعتبار عند ادارة رأس مالها 
 .الفكري

 

المدراء التنفيذيين في الشركات في نيوزلندا باإلضافة من جمع البيانات تم استخدام اسلوب المقابلة ل
 . موظفاً ( 44) ك قدم الباحث استبيان تم توزيعه علىموظفًا تم مقابلتهم، وكذل( 02) الى

 

رأس المال البشري )الى أن رأس المال الفكري يتكون من ثالثة عناصر وهي  ومن أهم نتائج الدراسة 
وتلك المكونات هي من يسهم في تمييز المنظمات عن ( ورأس المال الهيكلي ورأس مال العالقات

 .يكن هناك ادراك لدى ادارة الشركة إلدارة رأس المال الفكري م، كما وتبين أنه لبعضها في السوق
 

  دراسة(1111 ،Ramirez and Gordillo) :التعرف على رأس المال الفكري وتقديره " بعنوان
 ".في الجامعات االسبانية

 

هذه الدراسة الى تقديم نموذج لغرض التعرف على رأس المال الفكري وتقديره في الجامعات  هدفت
نية، من خالل تقديم مجموعة من مؤشرات رأس المال الفكري لمساعدة الجامعات عن طريق االسبا

تقديم معلومات مفيدة الى حملة أسهمها بما يساسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة 
ي تم توزيع استبيان على أعضاء المجالس االجتماعية ف، و والقابلية للمقارنة في قطاع التعليم العالي

الجامعات االسبانية العامة بهدف التعرف على العناصر غير الملموسة التي يطلبها حملة االسهم أكثر 
 .من أي شيء أخر

 

هو تحديد العناصر غير الملموسة التي تحتاج الى قياس، والتي تشكلت نتائج ومن أهم نتائج الدراسة 
لمؤشرات أن المؤلفات العلمية والمهنية الدراسة التجريبية منها، والتعرف الى مجموعة متجانسة من ا

 (.5102عبد الهادي، (قدمت العديد من المقترحات لقياس رأس المال الفكري
 

  دراسة(1111 ،Kweh et al) :قياس قعالية رأس المال الفكري في قطاع البرمجيات " بعنوان
 ."الماليزية
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اليزية المدرجة كشركات عامة في هذه الدراسة التعرف على مدى فاعلية شركات البرمجيات الم هدفت
تحويل رأس المال الفكر الى قيم مؤسسية، وتم استخدام الحصر الشامل للبيانات، وتم اختيار عينة من 

 .شركة 52
 

 Eduspecالى أن من بين الشركات التي اختيرت كعينة فإن شركةومن أهم نتائج الدراسة 

Holdings Berhand لى تردد لعالمة االسناد وتبقى النتائج قائمة هي الشركة االكثر فعالية مع أع
بالرغم من االنتقادات حول صالحية نموذج معامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري كمؤشر لحساب 

 (.5102عبد الهادي، )رأس المال الفكري 
 

  دراسة(1111 ،Ahangar) :تحقيق : داء الماليالقة بين رأس المال الفكري واالالع" بعنوان
  ،"االيرانيةقي في الشركة تطبي

 

داء االإلى فحص القيمة الفكرية المضافة أثرها على أداء الشركة، استنادا الى مقاييس  الدراسة هدفت
 .نتاجية والنمو في المبيعاتاالالمالية مثل الربحية، 

 

نتاجية االالربحية و ) قة ارتباط بين رأس المال الفكري وأداء الشركةالوجود ع ومن أهم نتائج الدراسة
كما وارتأت  ،نتاجية الموظفعلى امع تفوق ملحوظ لتأثير رأس المال الفكري  ،(ونمو المبيعات

زيادة استثمار الشركة في  اللمن خوانتاجية الموظف يمكن تحسينها  الدارسة أن معدل نمو المبيعات
ي كأحد مكونات رأس يجاد رابطة قوية بين رأس المال الهيكلإرأسمالها البشري، وفشلت الدراسة في 

 .المال الفكري وبين أداء الشركة
 

  دراسة(11.1 ،Mitchell :)نموذج الدارة رأس المال الفكري لتوليد الثورة" بعنوان". 
 

هدفت هذه الدراسة الى تطوير واختيار نموذج الدارة رأس المال الفكري مستمد من رؤية واستراتيجية 
 .المنظمة

 

رأس المال البشري، والهيكلي، )مال الفكري بالمكونات الثالثة ولخصت الدراسة عناصر رأس ال
من المدراء التنفيذيين لوحدات عمل مستقلة في واحدة من الشركات  9، حيث تم اختيار (والعالقات

موظفًا للمقابلة  02الكبرى في نيوزيالندا بغرض جمع بيانات منهم عن طريق المقابلة باالضافة الى 
موظف من خالل استبانة تم اعدادها وتوزيعها لبيان وجهة نظرهم بخصوص  44أيضًا، وجمع بيانات 

 .قضايا تتعلق برأس المال الفكري
 

 .أنه ال يوجد إدراك لدى الشركة الدارة رأس المال الفكريومن أهم نتائج الدراسة 
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  دراسة(1111Sharabati et al,) :عمال في القطاع االرأس المال الفكري وأداء " بعنوان
 ."االردنلدوائي في ا
 

 االعمالوأداء  (والعالئقيالبشري والهيكلي )بين مكونات رأس المال الفكري  العالقةهدفت إلى فحص 
 . االردنفي  االدويةفي ضمن قطاع صناعة 

 

إيجابية قوية بين أداره رأس المال الفكري للشركات المبحوثة  عالقةأن هنالك  ومن أهم نتائج الدراسة 
إيجابية قويه بين مكونات  عالقةكما وخلصت الدراسة إلى أن هنالك  العمالها،لشركات وأداء هذه ا

 االداءالتي تمتلكها هذه الشركات وبين محاور  (العالئقيالبشري، الهيكلي، )رأس المال الفكري 
 .التنظيمي لهذه الشركات

 

  دراسة(1111 ،Puhakka) :ي في اكتشاف تنوع ومرونة استخدام رأس المال الفكر " بعنوان
  ،"فرص المبادرة

 

 االستراتيجياتبين ما يمتلكه أصحاب المشاريع من رأس مال فكري وبين  العالقةالى  ةهدفت الدراس
 .الناجحة االعمالالتي يستخدمونها في اكتشاف فرص 

 

االتجاهات أن أصحاب المشاريع يمتلكون خبرة إدارية تمكنهم من معرفة ومن أهم نتائج الدراسة 
معرفتهم  المدراء يعتمدون علىهؤالء فان  فضاًل  عن ذلك تقبلية المختلفة التي تواجه أعمالهم، المس

مسبق بالفرص الحاصلة في الساحة التنافسية وتمكينهم من التنبؤ بشكل وابداعاتهم في تقليص الفجوة 
 .التي تساعهم على تقليص هذه الفجوة

 

  دراسة(11.1 ،Paula et al :)البشري المال ورأس الهيكلي المال رأس بين علالتفا " بعنوان 
 ."اإليطالية الحكومية غير المنظمات في

 

هـدفت الدراسـة إلـى تحليـل البيانـات االستكـشافية فـي دراسـة العالقـة بـين رأس المـال البـشري ورأس 
 .ينالمال الهيكلي في المنظمات غير الربحية اإليطالية، مع التركيز على كبار المـدير 

 

عينـة مـن كبـار  055اعتمـدت الدراسـة على المقابالت الشخصية شبه المنظمة واسـتخدمت عـدد 
عينة من المديرين في المنظمات غير الربحية  055المـديرين فـي المنظمـات الربحية وعلى عدد 

 .االيطالية وتم تحليـل المقـابالت باستخدام تقنيات تحليل المستوى
 

الثقافـة التنظيميـة فـي المنظمـات غيـر الربحيـة االيطاليـة هـي المنحنـى  لدراسة انومن أهم نتائج ا
الـذاتي ولـيس التوجـه المعرفـي، ال يعتبـر التــدريب أداه اســتراتيجية إلدارة المــوارد البــشرية، ال تــساعد 
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م استخدام اجراءات منظمة الختيار الثقافــة التنظيميــة علــى تطــوير رأس المــال البشري ألنه ال يت
. أفضل المرشـحين، ال يـتم تطـوير برنـامج التـدريب علـى اسـاس االحتياجـات المحـددة التنظيميـة

أوصـت الدراسـة باسـتخدام رأس المـال الفكـري كـأداة فعالـة لمعالجة المعرفة للمنظمات غير الربحية، 
 .ارة االسـتراتيجية للمـوارد البشريةضرورة التغلـب علـى الثغـرات فـي اإلد

 

  دراسة(1111 ،Meng – Yuh Cheng et al) :الموارد المستثمرة ورأس المال  " بعنوان
  "الفكري التنافسي وأداء الشركات

 

تحديـد أثـر رأس المـال الفكـري علـى أداء الـشركات، تحديـده باسـتخدام اسـلوب هدفت الدراسة الى  
تنبـع أهميـة الدراسـة مـن تقـديم و  ،جـات العمليـة، بيـان الوسـائل الملموسـة لقياسـهالمـدخالت والمخر 

 .وسـائل ملموسة لتحديد كمي لرأس المال الفكري

 

اعتمدت الدراسة على نموذج المـسار الهيكلـي للبيانـات الماليـة لتحليـل عالقـة إنـشاء القيمــة بمكونــات 
 .يــد اآلثــار العرضــية المترتبــة علــى أداء الــشركةرأس المــال الفكــري، وتحد

 

هنـاك عالقـة ايجابيـة بـين رأس المـال الفكـري وأداء الـشركة، تعتبـر القـدرة أن  ومن أهم نتائج الدراسة
 علـى االبتكار وعمليات اإلصالح الركيزة األساسـية فـي أداء الـشركة، يمكـن للـشركة تحـسين أدائهـا مـن

 .خـالل القيمة المضافة لرأس المال البشري
 

 دراسة (1112 ،Liu :)تقصي أثر رأس المال الفكري على أداء الشركات" بعنوان"، 
 

 .إلى الكشف عن أثر رأس المال الفكري على أداء عينة من الشركات الصينيةالدراسة هدفت 
 

شركة  95تكونت عينة الدراسة من لتحقيق أغراض الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، إذ و 
 .من شركات التكنولوجيا الصينية الفائقة

 

 .أبرز النتائج وجود أثر إيجابي لرأس المال الفكري على أداء الشركاتومن أهم نتائج الدراسة 
 

  دراسة(1112، Bejar) :أثر رأس المال الفكري على بقاء الشركات التكنولوجية " بعنوان
 "الفرنسية

 

 – 0992دراسة محددات بقاء شركات التكنولوجيا الفرنسية في البورصة في الفترة ما بين هدفت إلى 
لتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث بتحليل نتاج الشركات واالستفادة من بيانات الشركات ،  و 5114
 .الفرنسية
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 .ي بها الفشلإلى أن نوعية رأس المال الفكري تحسن نتاج الشركات أو تود ومن أهم نتائج الدراسة 
 

 دراسة (Gannon et al.2008) :إدارة رأس المال الفكري من أجل ميزة تنافسية " بعنوان
 "مستدامة في صناعة السياحة األيرلندية

 

هدفت هذه الدراسة الى تطوير عمل خاص بشرح آلية انتفاع الشركات من عناصر رأس المال البشري 
 . يد الميزة التنافسية المستدامةوالتنظيمي وعالقته برأس المال الفكري لتول

 

ان االختالف والتمييز في االداء بين الشركات انتقل من العوامل الخارجية الى العناصر الداخلية في 
الشركة والتي تمثل عنصر االبداع في عصر المعرفة الحالي واهميتها في تحقيق التمييز التنافسي 

 .للمؤسسة
 

الميزة التنافسية المستدامة مرتبط بمدى االستخدام االمثل للموارد بأن مصدر  ومن أهم نتائج الدراسة 
الفكرية الداخلية للمنظمة وذلك باالعتماد على اداة المعرفة وعملياتها، واعتمدت الدراسة مدخل الموارد 

 . كأساس لتحديد الموارد القيمة التي تمثل ميزة تنافسية للمنظمة
 

  دراسة(Mazlan,2005) :رأس المال الفكري على أداء تليكوم ماليزيا تأثير" بعنوان". 
 

التعرف  ، كذلك هدفت هذه الدراسة الى تقييم تأثير رأس المال الفكري على االداء لشركة ماليزيا تيليكوم
على مستوى رأس المال الفكري لدى الشركة، مدى قوة وأثر رأس المال الروحاني، أهمية ادارة المعرفة 

 . ي كمتغيرات مستقلة ودورها في تعزيز االداء لماليزيا تيليكوم كمتغير تابعوادارة رأس المال الفكر 
 

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعدت استبانة لغرض الحصول على البيانات 
مفردة مقسمة على المستويات االدارية من اداري حتى مساعد مدير ( 411) الالزمة هينة الدراسة

 .ادارة عامة موزعة في انحاء ماليزيا( 04) موزعة على
 

 .وجود عالقة ايجابية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابعالى ومن أهم نتائج الدراسة 
 

 دراسة (1112santarelli &lotti) :أهمية السيطرة على الروابط : بقاء العائلة" بعنوان
 ."العائلية

 

ركات العائلية التي مضى على وجودها في السوق على هدفت هذه الدراسة الى تحليل انماط البقاء للش
شركة عائلية ايطالية واستخدم اسلوب المالحظة ( 512)تكونت العينة من ، و عاماً  (52) االقل

 .المباشرة والمقابلة في جمع البيانات مع الرياديين
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لية في السوق هناك عالقة ارتباط قوية بين احتمال خروج الشركة العائأن ومن أهم نتائج الدراسة 
ان مشكلة التعاقب تؤثر  ،وعمر الشركة، فكلما تقدم عمر الشركة ازدادت احتمالية خروجها من السوق

يرى اغلب المالكين ان شركاتهم ذات قيمة  ،بشكل كبير على احتماالت بقاء الشركة العائلية الصغيرة
إلدارة تلك الشركات عندما تبدأ  لوارثتهم ويجب ان تنتقل اليهم، لذلك يرفضون تعيين مديرين خارجيين

 . مشكلة التعاقب بالظهور
 

  دراسة(111. ،King et al :)نموذج إستراتيجي للموارد : تنمية األعمال العائلية" بعنوان
 "البشرية

 

هدفت الدراسة الى اهتمام االعمال العائلية بالموارد البشرية، وتحديد العوامل التي تحد من قدرة هذه 
لنمو، كذلك تناولت نظرية النظم الطبقية في عملية التخطيط االستراتيجي للموارد االعمال على ا

البشرية في االعمال العائلية، وهذه النظرية قائمة على التسلسل المهم في السلم االداري والذي يبني 
 . حسب المهمة الملقاة على عاتق المديرين من حيث اهميتها وتعقيدها

 

انع تابعة ألحدى الشركات الكبرى في شمال والية كارولينا بالواليات مص( 4)جمعت البيانات من 
عن طريق اجراء مقابالت معمقة مع عدد من المديرين في مستويات ادارية ( دراسة حالة) المتحدة
 .مختلفة

 

يساعد المقياس في عمليات التخطيط للموارد البشرية : جملة في النتائج اهمهاومن أهم نتائج الدراسة 
فيما يتعلق بسياسات التعيين واجراءات التدريب الالزمة للموارد البشرية، يسهم استخدام مقياس  خاصة

النظم الطبقية في تقرير فاعلية المنظمة وتحسين ادائها، يساعد هذا المقياس في التغيرات االدارية في 
 . الهيكل التنظيمي بشكل مرن

 

  دراسة(1999، Luthy :)الفكري في الواليات المتحدة األمريكيةقياس رأس المال " بعنوان.  
 

هدفت إلى تطوير تعريف عملي لرأس المال الفكري، وتحديد وتصنيف مختلف مكونات رأس المال 
الفكري، كما هدفت الدراسة إلى دراسة طرق قياس رأس المال الفكري على الصعيدين الفردي 

 .صفي التحليليوالمكونات، ولتحقيق أغراض الدراسة تم اعتماد المنهج الو 
 

 .إلى أن رأس المال الفكري هو المورد البارز لخلق الثروة االقتصادية ومن أهم نتائج الدراسة 
 

  دراسة(.222 ،M.Z. Lgpal) : محاسبة رأس المال الفكري"بعنوان". 
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الدراسة إلي عرض ومناقشه مفهوم رأس الفكـري وعناصـره ومؤشـرات قياسـه، باإلضافة إلي هدفت 
المـنهج الوصـفي التحليلـي حيـث قامـت بـاقتراح  ىاعتمدت الدراسة عل. نموذج مقترح لقياسهتقديم 

 .نمـوذج لقيـاس رأس المـال الفكـري
 

صـعوبة قيـاس رأس المـال الفكــري فــي المنــشآت العتمــاد المحاســبه التقليديــة ومن أهم نتائج الدراسة 
تاريخيــه، تــم تطــوير النظام المحاسبي بالنموذج المقترح ليستوعب مؤشــرات ومقــاييس ماليــه  ىعلــ

 .قياس رأس المال الفكـري، اعتبـار رأس المـال البـشري أحـد المكونات األساسية لرأس المال الفكري
 

 

 : السابقة الدراسات على تعقيب 1.1.1

كري في استدامة الشركات دور رأس المال الف الدراسات السابقة انطالقها جميًعا منيتضح من 
دور رأس المال الفكري في تحقيق التميز  راسات علىلدإذ أكدت هذه ا والمؤسسات في مناطق مختلفة،

وجودة االداء المؤسسي، ودور التمكين في تنمية رأس المال الفكري وتحقيق االبداع التنظيمي ونجاح 
االستفادة رأس المال الفكري في تحقيق  وقد أوصت هذه الدراسات بضرورةالشركات في أداء أعمالها، 

التنمية المستدامة، والتعامل معه على انه مورد رئيسي واستراتيجي من بين الموارد المختلفة التي 
هذه  تمتلكها المؤسسات، والعمل على بناء ثقافة تنظيمية ايجابية حول رأس المال الفكري، وقد قدمت

مت، وأجريت في بيئات مختلفة، وأزمان مختلفة، وقد مص ةعدد من الدراسات السابقالدراسة عرضا لـ
 :راسات السابقة اآلتيدفي عرض ال الحظ الباحث

 

 : يمن حيث المنهج العلم.1.1.1.1
 

  .المنهج الوصفي والمنهج الوصفي التحليلي كمنهج علمي للدراسةالدراسات السابقة  أغلب استخدمت
 

 :على صعيد األهداف.1.1.1.1
 

سة، وموضوعها، والمتغيرات، والمنهج رات السابقة إلى مجموعة أهداف حددها مجال الدراسادهدفت ال
أهم أهداف هذه الدراسة ت التي تناولتها، فكان من االذي اتبعته باإلضافة إلى األسئلة والفرضي العلمي

يجاد التعرف الى رأس المال الفكري ودوره في جودة االداء المؤسسي وفي تحقيق التميز المؤسسي وا
ميزة تنافسية لهذه المؤسسات، وتقييم تأثير رأس المال الفكري على أداء المؤسسات، وآليات استفادة 

 .الشركات من عناصر رأس المال الفكري والتنظيمي وكيفية إدارته، وغيرها من االهداف الهامة
 

 :كانت كما يلي حيثعلى مستوى النتائج، وما خرجت به الدراسات السابقة .1.1.1.1
 

 .لرأس المال الفكري في استدامة المؤسساتهنالك تأثيرًا ايجابيًا  .0
 .مكونات رأس المال الفكري وجودة االداء المؤسسي وجود عالقة موجبة بين .5
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 .وجود عالقة ايجابية بين رأس المال الفكري واالبداع التنظيمي .3
وتحقيق الميزة  مختلفةرأس المال الفكري بابعادة ال أبعاد بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود .4

 .التنافسية
 

 :التي قدمتها الدراسات السابقة المشتركة التوصياتأهم .1.1.1.1
 

برأس المال الفكري بابعادة المختلفة داخل المؤسسات، ضرورة االهتمام بالكادر البشري في االهتمام 
على توفير مناخ تنظيمي المؤسسات والمحافظة عليه والعمل على تطوير الهياكل االدارية فيها، العمل 

مناسب يساد في عملية دعم الموظفين والعمل على تدريبهم وتحفيزهم ودفعهم نحو االبداع، التعامل 
مع رأس المال الفكري باعتباره مورد استراتيجي مهم، االهتمام بموضوع الموجودات الفكرية والمعرفية 

 .لدى المؤسسات
 

 :االستفادة من الدراسات السابقة.1.1.1.1
 

 المتبعة في اإلحصائية واألساليب الدراسة منهج اختيار في السابقة الدراسات من الباحث استفاد 
 .الدراسات هذه في البيانات تحليل فيها تمت التي والكيفية الدراسات، هذه
 استفاد الباحث من هذه الدراسة في تصميم االستبانة. 
 للدراسة النظري اإلطار عرض في السابقة الدراسات من استفاد الباحث. 
  الوقوف الى ما توصل إليه الباحثين واالنطالق من حيث إنتهوا للخروج بنتائج لتعميمها على

 .متخذي القرار
 راسةداستفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد محاور ال. 
 االستفادة من النتائج والتوصيات لهذه الدراسات. 

 

 : ابقةما يميز هذه الدراسة عن الّدراسات الس .1.1.1.1
 

هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في كونها ترتبط معها في موضوع الدراسة الرئيسي وهو دور  اتفقت
 :رأس المال الفكري في استدامة الشركات، ولكن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو ما يلي

  بالتعرف على دور من حيث هدفها الخاص ( حسب علم الباحث)تعتبر هذه الدراسة هي االولى
رأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين، حيث قامت بربط مكونات 

 .رأس المال الفكري باالستدامة، وقد قامت اغلب الدراسات السابقة بتناول قطاعات مختلفة
  ال رأس المال البشري، رأس الم)تناولت الدراسة موضوع رأس المال الفكري ضمن مكوناته

 (.الهيكلي، راس مال العالقات، رأس المال االبداعي
 تم تطبيق الدراسة على جميع العاملين في الشركات العائلية. 
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 الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جراءاتها    منهجية الدراسة وا 
 

 :مقدمة. 3..
 

دور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائليـة فـي محافظـة من أجل تحقيق هدف الدراسة، وهو 
هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها كما يعطـي وصـفا مفصـال ألداة  ، فقد تضمنجنين

الدراســة وصــدقها وثباتهــا وكــذلك إجــراءات الدراســة والمعالجــة اإلحصــائية التــي اســتخدمها الباحــث فــي 
 .استخالص نتائج الدراسة وتحليلها

 

 :منهج الدراسة 1.1
 

المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في اختار الباحث المنهج الوصفي للتعرف على دور رأس 
 .محافظة جنين

 

 :مجتمع الدراسة. 3.3
 

جميع الشركات العائلية في محافظة جنين بإختالف أعمار مالكيها، تكون مجتمع الدراسة من ي
  .ومؤهالتهم العلمية، وعدد العاملين فيها، وسنوات خبرتهم، وفترة تأسسيس الشركات

 

 :ةعينة الدراسـ 4.3
 

من الشركات العائلية حجم المجتمع  دراسة إستخدم الباحث اسلوب العينة العشوائية البسيطة حيث تم
، ونظرًا لوجود عدد مفرده تم توزيعها على افراد المجتمع( 021)عينة الدراسة حيث بلغت  وتم تحديد

خر، وجزء من من االستبانات غير معبئة بشكل كامل من قبل المستجيبين، وعدم جدية البعض اآل
من االستبانات الموزعة، وهي نسبة ( 051)تم استرداد المستجيبين قاموا برفض تعبئة االستبيان 

 :فيما يلي توضيح لخصائص العينة بحسب متغيرات الدراسة المستقلةو ، استرداد مناسبة ومقبولة
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 .العمرتوزيع أفراد العينة بحسب : 0.3 رقم جدول
 ويةالنسبة المئ التكرار العمر
سنة 25أقل من   9 7.5 

سنة 35-25من   42 35.0 

سنة 45-36من   43 35.8 

سنة 46أكثر من   26 21.7 

 100.0 111 المجموع

 

سنة،  52ت أعمارهم أقل من كانمن افراد العينة % 2.2ان ما نسبته ( 0.3)يتضح من الجدول رقم 
في حين أن ما نسبته ( 42-52) من أفراد العينة أعمارهم ما بين% 22في حين أن ما يرزيد عن 

 .عاماً  42أعمارهم تزيد عن % 50.2
 

 .المؤهل العلميتوزيع أفراد العينة بحسب متغير : 5.3 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 40.0 48 دبلوم متوسط فأقل

 55.8 67 بكالوريوس

 4.2 5 دراسات عليا

 100.0 11. المجموع
 

مؤهالتهم العلمية دبلوم فأقل، في من افراد العينة % 41ان ما نسبته ( 5.3)رقم  يتضح من الجدول
هم من حملة % 4.5منهم يحملون درجة البكالوريس، في حين أن % 22.2حين أن ما نسبه 

  .الدراسات العليا
 

 .عدد العاملينتوزيع أفراد العينة بحسب متغير : 3.3 رقم جدول
 المئويةالنسبة  التكرار عدد العاملين

موظف 21أقل من   66 55.0 

موظف 21أكثر من   54 45.0 

 100.0 111 المجموع

 

من مالك الشركات يقل أعداد من افراد العينة % 22ان ما نسبته ( 3.3)يتضح من الجدول رقم 
 51منهم يزيد أعداد الموظفين لديهم عن % 42موظف، في حين أن  51الموظفين لديهم عن 

  .موظف
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 سنوات الخبرةتوزيع أفراد العينة بحسب متغير : 4.3 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

سنوات 5أقل من   14 11.7 

سنوات 11-5من  73 60.8 

سنوات 11أكثر من   33 27.5 

 100.0 111 المجموع

 

 2 سنوات خبرتهم تقل عن من افراد العينة% 00.2ان ما نسبته ( 4.3)يتضح من الجدول رقم 
من أفراد % 52.2سوات، وأن  01-2منهم سنوات خبرتهم ما بين % 21.2سنوات، في حين أن 

 .سنوات 01العينة سنوات خبرتهم تعدت 
 

 مدة التأسيستوزيع أفراد العينة بحسب متغير : 2.3 رقم جدول
 النسبة المئوية التكرار مدة التأسيس

سنوات 4-8  27 22.5 

سنة 12-9من   51 42.5 

سنة 13 أكثر من  42 35.0 

 100.0 111 المجموع

 

من مالك الشركات تأسست  من أفراد العينة% 55.2ان ما نسبته ( 2.3)يتضح من الجدول رقم 
من % 32عام، وأن ما نسبته  05تأسس شركاتهم قبل % 45.2أعوام، في حين أن  2شركاتهم قبل 

  .عام03أفراد العينة تزيد أعمار شركاتهم عن 
 

 ةأداة الدراسـ 1.1
تمام هذه الدراسة وبلوغ أهدافها قام الباحث باستخدام أداة للدراسة   من اجل جمع البيانات وتحليلها وا 

جراء الزيارات الميدانية  تمثلت باالستبانة الميدانية بعد االطالع على األدب السابق المتعلق بالدراسة وا 
، العائلية في محافظة جنين دور رأس المال الفكري في استدامه الشركاتالضرورية للتعرف على 

 :واالطالع على بعض الدراسات السابقة قام الباحث بتصميم استبانه تكونت من أربعة أقسام
 

 الفقرة اإلرشادية: القسم األول. 

 تعليمات للمبحوثين: القسم الثاني. 

 البيانات األولية الخاصة بالمستجيب: القسم الثالث. 

 وهي وتضمن مجاالت الدراسة: القسم الرابع:- 

 .المجاالت الخاصة برأس المال الفكري - أ
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o رأس المال البشري. 

o رأس المال الهيكلي. 
o رأس مال العالقات. 
o رأس المال االبداعي. 
 .مجال االستدامة - ب

 .مجاالت أساسية خمسفقرة فعيلة موزعة على ( 22)من  نهائيةبصورتها ال هتكونت االستبانوعليه 
 

 صدق أداة الدراسة  1.5.3
 

 (: صدق المحكمين) ظاهريالصدق ال -
تم عرض االستبانة بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين ممن لهم صلة بالبحث العلمي، ومن 
ذوي الخبرات والتخصصات اإلدارية للتأكد من أن الفقرات التي تضمنتها مناسبة لكل مجال من 

بعد المناقشة مع بعض  واعتمد الباحث جزًء منها ،مجاالت الدراسة، وكذلك صياغتها اللغوية
عادة توزيع الفقرات على المجاالت  .فقرة فعلية( 22)والتي تضمت  المحكمين، وا 

 

 صدق البناء  -
المبني على ( Factor Analysis)أسلوب التحليل العاملي  إستخدامتم حساب معامالت االستخراج ب

معامالت االستخراج لكل والتي توضح قيم ( Principal Components)ية األساسطريقة المكونات 
الذي تنتمي إليه الفقرة،  المجالمع الدرجة الكلية لذلك  مجالفقرة من فقرات أداة الدراسة حسب كل 

تتمتع بدرجة صدق عالية عندما تزيد جميع أو معظم معامالت االستخراج  بأنهاوتعتبر أداة الدراسة 
 .لعاملي، والجدول التالي يوضح نتائج التحليل ا(1.2)عن القيمة 

 
 

 رأس المال الفكري لمجاللفقرات  مصفوفة قيم معامالت االستخراج أ.2.3جدول رقم 
 معامالت االستخراج رقم الفقرة معامالت االستخراج رقم الفقرة

1.  1.700 17 1.819 

2.  1.749 18 1.796 

3.  1.745 19 1.762 

4.  1.800 20 1.751 

5.  1.743 21 1.739 

6.  1.763 22 1.757 

7.  1.800 23 1.753 

8.  1.748 24 1.739 

9.  1.780 25 1.764 

11.  1.791 26 1.669 

11.  1.812 27 1.722 

12.  1.866 28 1.705 
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 لمجال رأس المال الفكريلفقرات  مصفوفة قيم معامالت االستخراج ب.2.3جدول رقم 
 معامالت االستخراج رقم الفقرة معامالت االستخراج رقم الفقرة

13 1.826 29 1.667 

14 1.756 30 1.700 

15 1.812 31 1.707 

16 1.748 32 1.705 
 

 االستدامه  لمجاللفقرات  مصفوفة قيم معامالت االستخراج 2.3 جدول رقم
 معامالت االستخراج رقم الفقرة معامالت االستخراج رقم الفقرة

1.  1.582 13 1.670 

2.  1.784 14 1.723 

3.  1.757 15 1.732 

4.  1.795 16 1.789 

5.  1.752 17 1.639 

6.  1.796 18 1.784 

7.  1.689 19 1.671 

8.  1.705 20 1.686 

9.  1.802 21 1.736 

11.  1.743 22 1.764 

11.  1.732 23 1.638 

12.  1.767 24 1.745 
 

  أداة الدراسةثبات  .1.1.1
 

  (Cronbach-Alpha) ألفا–للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم حساب معامل الثبات كرونباخ
بلغ و فقرة، ( 56)، واستقرت األداة على (Consistency)باعتباره مؤشرًا على التجانس الداخلي 

 (1.22) لالستدامه، والدرجة الكلية (1.93) رأس المال الفكري لمجالمعامل الثبات لألداة الكلية 
يتضح والمجال الكلي، حيث الدراسة  تمجاالمن  مجالوفيما يلي جدول يوضح معامل الثبات لكل 

المتعلقة  المجاالتعند ( 1.22-1.25) تراوحت بين الثباتمعامالت بأن قيم ( 2.3)من الجدول 
 .لهاألهداف التي وضعت لو ، وهذه القيم اعتبرت مناسبة ألغراض الدراسة برأس المال الفكري،

 معامالت الثبات كرونباخ ألفا: 2.3جدول رقم 
 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحاور

 1.87 9 رأس المال البشري مجال

 1.72 7 رأس المال الهيكلي جالم

 1.88 8 لعالقاترأس المال ا مجال

 1.84 8 المال االبداعيرأس  مجال

 1.93 32 الكلي لرأس المال افكري المجال

 1.87 24 الكلي لالستدامه المجال
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 إجراءات تطبيق الدراسة 2.3
 

ديد المشكلة، والتي تم وجمع المعلومات التي ساعدت في تح بعد اإلطالع على األدبيات السابقة
دور رأس تم تصميم اإلستبانة لمعرفة  صياغتها بسؤال رئيسي وأسئلة فرعية، وتحديد المجتمع والعينة،
تم توزيعها على أفراد العينة بطريقة و ، المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين

 (SPSS)وتم استخراج النتائج بواسطة  مستجيب،( 051) على عدد المقابلة الشخصية وجهًا لوجه
 .للمعالجات االحصائية

 

 متغيرات الدراسة  7.3
 

 :لقد ضمت هذه الدراسة عدة متغيرات وهي كما يلي
 : ويتضمن رأس المال الفكري تشمل: المتغيرات المستقلة 1.7.3
 رأس المال البشري مجال. 
  رأس المال الهيكليمجال. 
  مال العالقاترأس مجال. 
 المال االبداعيرأس  المج. 

 .االستدامه: المتغيرات التابعة 2.7.3
 :صائص عينة الدراسة وهيتشمل خ :الضابطةالمتغيرات  3.7.3
 العمر. 
 المؤهل العلمي. 
 عدد العاملين. 
 سنوات الخبرة. 
 عمر الشركة. 

يوضح النموذج الخاص بهذه الدراسة( : 0.3)شكل رقم   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 االستدامه

 ، تأسيس الشركةسنوات الخبرة، عد العاملين، العلمي المؤهلالعمر، 

 بعد رأس المال البشري 

 بعد رأس المال الهيكلي 
 

 رأس مال العالقات 
 

 رأس المال االبداعي 
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 معالجة اإلحصائيةال أساليب 1.1

دخالها إلى الحاسب اآللي، تم  بعد جمع االستبانات من عينة الدراسة، وتفريغ استجابات أفراد العينة وا 
بهدف الحصول على معالجات إحصائية دقيقة للبيانات ( SPSS)معالجتها باستخدام برمجية الـ 

اة الدراسة ومعامالت االستخراج ، حيث تم حساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا لفحص ثبات أدالمتوفرة
( Principal Components)بطريقة التحليل العاملي المبني على طريقة المكونات األساسية 

لفحص صدق أداة الدراسة، كذلك تم حساب التوزيعات التكرارية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات 
للعينات ( ت)كذلك تم إجراء اختبار  المعيارية والوزن النسبي، بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة،

المستقلة، كما تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في استجابات أفراد عينة 
لفحص الفرضية ( Pearson Correlation)الدراسة، كما تم إجراء اختبار معامل ارتباط بيرسون 

 .جاالته وبين االستدامه للشركات العائليةالمتعلقة بالعالقة ما بين رأس المال الفكري وم
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 الفصل الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عرض النتائج ومناقشتها
 

 المقدمة  1.1

على تعرف لليتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، والتي هدفت 
ك من خالل اإلجابة على وذل ،دور رأس المال الفكري في إستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين

 : وفحص فرضياتها أسئلتها

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها 1.1

 : إعادة توزيع درجات السلم الخماسي ليكرت كما يأتيلتسهيل عملية عرض النتائج، فقد تم 
 

 الخماسي مفتاح التصحيح: (0.4)جدول رقم 
 .بدرجة منخفضة جداا  1.11 – 1.11
 .بدرجة منخفضة 1.11 – 1.11
 .بدرجة متوسطة 1.11 – 1.11
 .بدرجة كبيرة 1.11 – 1.11

 .بدرجة كبيرة جداا  1 – 1.11
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 .دور رأس المال البشري في الشركات العائلية في محافظة جنين :1.2..
 

مال البشري في دور رأس الما "من أسئلة الدراسة والذي ينص على  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 ".؟الشركات العائلية في محافظة جنين

 

والوزن المعيارية  اتاإلنحرافلإلجابة على سؤال الدراسة السابق، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية و 
رقم  ، والجدولرأس المال البشري في الشركات العائلية في محافظة جنينلمجال ودرجة التقدير  النسبي

 .يوضح ذلك( 5.4)
 

رأس المال البشري في الشركات العائلية في لمجال  دور إجابات المبحوثين حول(: 5.4) جدول
 : مرتبة تنازليا محافظة جنين

 

رأس المال البشري كإحد مجاالت رأس المال لمجال أن معامل االختالف  (5.4)أظهرت نتائج جدول 
وهذه الفروقات % 51الى % 02محافظة جنين تراوحت ما بين الشركات العائلية في الفكري في 

بأقل معامل اختالف عن بقية الفقرات وهذا  ليست كبيرة حيث حظيت الفقرة الخامسة والسادسة واألولى
يدل على أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتًا فيما يتعلق بمجال رأس المال البشري كأحد 

المتوسط  مجال رأس المال البشري الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

المدراء في تقديم  تسهم الخبرة العملية والكفاءة التي يمتلكها  .0
 .حلول متميزة للمشكالت التي تواجههم في العمل

 كبيرة %22 82 7713. 4.100

يتوفر لدى المديرين في الشركات العائلية المعرفة الالزمة   .5
 .ألداء مهامهم

 كبيرة %21 81.5 7903. 4.075

يتوافر لدى المديرين في الشركات القدرة علي تحمل   .3
 .مسؤوليات العمل

 كبيرة %22 81.1 7367. 4.058

 81 7316. 4.050 .يسعى المديرين للبحث عن المعرفة الالزمة ألداء مهامهم  .4
 كبيرة %22

 79.1 7028. 3.958 .يمتلك المدراء الخبرة ألداء مهامهم  .2
 كبيرة %22

 79 7082. 3.950 .يتمتع المدراء بالقدرة على التكييف مع ضغوط العمل  .2
 كبيرة %22

 75.8 7547. 3.791 .ير الشركة بناء على الخبرةيتم اختيار مد  .2
 كبيرة %21

يتوافر لدى المديرين في الشركات العائلية المهارات الالزمة   .2
 .ألداء مهامهم

 كبيرة %70 75.8 7874. 3.791

 73.6 9073. 3.683 .يمتلك المدراء الشهادة العلمية التي تناسب مواقعهم االدارية  .9
 كبيرة %70

 كبيرة 3.% 78.7 5381. 3.939 للمجال الدرجة الكلية
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 مجاالت رأس المال الفكري، حيث أن مدراء الشركات يمتلكون خبرات واسعة في أدائهم ألعمالهم
لمختلقة وضغوط العمل وتدفعهم لوضع الحلول كنقاط تميز تدفعهم الى التكيف مع المتغيرات ا

 للمجال، وكان معامل االختالف للدرجة الكلية المختلفة للتغلب على مشكالت العمل بكفاءة عالية 
كون معامل  المجالؤكد على أن هنالك درجة ثقة كبيرة  بهذا ي  ، وبناًء على ذلك فان الباحث03%

 .االختالف قليل
 

مجال رأس المال أن الفقرة التي حظيت بأعلى متوسط حسابي في ( 2.4)أظهرت نتائج الجدول كما 
تسهم الخبرة العملية والكفاءة التي يمتلكها المدراء في تقديم حلول )التي تنص على كانت الفقرة البشري 

 ، وبدرجة(4.11)حيث حظيت بمتوسط حسابي قدره ، (متميزة للمشكالت التي تواجههم في العمل
أفراد عينة الباحث ذلك إلى أن  ويفسر، %(82)وبوزن نسبي  (1.77)انحراف معياري ، وبكبيرة تقدير

الدراسة من العاملين في الشركات العائلية في محافظة جنين يلمسون أهمية توفر الموارد البشرية في 
ارات المهب الذين يعتبرون قادة هذه الشركات شركاتهم العائلية، حيث من المهم أن يتملك هؤالء المدراء

 العلمية والخبرات العلمية والكفاءة العالية من أجل القدرة على ادارة هذه الشركات والحفاظ عليها،
 من أجل تمكينهم ومساعدتهم على لدى هؤالء المدراءتوفر الخبرة والمهارات الالزمة وبالتالي فإن 

باع منهجية علمية قائمة تمن خالل ا، وذلك المشكالت المختلفة التي تواجههم بالعمل وتذليلمواجهة 
حث والتحليل واالستنتاج وليس على التخمين والتخبط، وبالتالي فان تمتع الكوادر البشرية على الب

مهم  ءابتداًء من رأس الهرم ولغاية اصغر العاملين في هذه الشركات بالمهارات والخبرات لهو شي
، االمر الذي الداخلية والخارجةة هذه الشركات على مواجهة التحديات المتنوع تمكينواساسي في 

يمكنها من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية عالية، تمكنها من تحقيق أهدافها في خدمة عمالئها، وصواًل 
 .الى تحقيق االستدامة

 

يمتلك المدراء الشهادة العلمية التي تناسب )التي تنص على أن الفقرة ( 2.4)كما ونجد من جدول 
وبانحراف معياري  كبيرة، وبدرجة (3.68) باقل متوسط حسابي والذي كانيت حظ (مواقعهم االدارية

السبب في تدني مستوى االستجابة لدى افراد عينة  ويفسر الباحث ،%(73.6)وبوزن نسبي  (1.91)
أن اغلب الشركات العائيلة العاملة في السوق المحلي لمحافظة جنين بسبب  الدراسة على هذه الفقرة

ريع تنموية قام بانشائها اشخاص ذوي خبرات مهنية عملية، ولم يكن توفر الخبرة هي باالساس مشا
االكاديمية هي االساس في إنشاء هذه الشركات، بل اعتمدت باالساس على الخبرة الذاتية ألفرادها، 
 وبالتالي فان اغلب افراد عينة الدراسة ومن خالل مؤشر استجابتهم على هذه الفقرة يؤكدون على عدم

اغلب مدراء الشركات على المؤهالت العلمية الالزمة الدارة هذه الشركات، بل انهم باالساسي  تالكام
ن إه وبال شك لشركات، وبالتالي فانوقيادة ا في ادارة لديهم يعتمدون على خبراتهم التراكمية السابقة 
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تها ومواجهة اشكالياتها للخبرة العملية دور اساسي في نجاح ادارة الشركات والعمل على تلبية احتياجا
  .استدامتهاتحقيق في اشباع احتياجات زبائنها و ر الذي يساعدها بكفاءة وفاعلية، االموتحقيق أهدافها 

 

رأس الخاص بمجال ( 5.4)يتضح من إجابات المبحوثين على هذا المجال الواردة في الجدول رقم 
الحسابي العام إلجابات  المتوسطمة أن قيالمال البشري في الشركات العائلية في محافظة جنين 

 (1.23)معياري  انحرافوب كبيرة وبدرجة تقدير( 3.93)المبحوثين على هذا المجال قد بلغت حوالي 
ذلك بسبب أن أفراد عينة الدراسة يدركون للدور الهام الباحث  ويعزو، %(22.2)وبوزن نسبي 

والخبرات المهم توفر المهارات  فمن، ةشركاتهم العائليوالحيوي لرأس المال البشري في استدامة 
، المختلفة العمل تفي مجاالعلى اختالفهم  هذه الشركات والعاملين فيها لمدراء والكفاياتوالقدرات 

تدريب والتطوير للعنصر للر برامج يتوفمن خالل ، بشكل ايجابي سلوكياتهمتعديل والعمل على 
لعام الذي ينعكس على اداء هذه الشركات، ا متحسين مستوى ادائهو البشري في هذه الشركات، 

ومراعاة ، والحفيز وتعزيز روح االبتكار واالبداع، ممارسة انماط القيادة والعمل الجماعيوتشجيع 
، االمر الذي ينعكس على مستوى االداء العام لهذه الشركات، همشكالتاحتياجات العاملين وحل م

بكفاءة وفاعلية،  زبائنهامن القدرة على المنافسة وخدمة  يمكنها مماوتحسين نوعية خدماتها ومنتجاتها، 
االستدامة بالسوق، ويتفق  تغطية نفقاتها التشغيلية، وبالتالي تحقيق وتحقيق مستويات ربح تمكنها من

أثر لرأس المال البشري واالجتماعي في تعزيز حول وجود  (5102) حواجرة والمحاسنةذلك مع دراسة 
وجود عالقة قوية بين رأس المال البشري حول  (5105) وآخرون اسة جردات، كذلك در أداء االعمال

 حول أن مكونات رأس المال الفكري تسهم (Gogan et.al,2016) راسةالمؤسسي، كذلك دواألداء 
 ارتباطيةوجود عالقة حول  (5102) الكسر، كذلك دراسة في تمييز المنظمات عن بعضها في السوق

 .المال الفكري واالبداع المنظميبين المكون البشري لرأس 
 

 .دور رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية في محافظة جنين :1.1.2
 

دور رأس المال الهيكي في ما "من أسئلة الدراسة والذي ينص على  الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 ".الشركات العائلية في محافظة جنين؟

 

والوزن ، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لإلجابة على سؤال الدراسة السابق
 ، والجدولرأس المال الهيكلي في الشركات العائلية في محافظة جنينلمجال ودرجة التقدير  النسبي
 .يوضح ذلك( 3.4)رقم 

 

رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية في لمجال  دور إجابات المبحوثين حول(: 3.4)جدول 
 : مرتبة تنازلياً  محافظة جنين
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كإحد مجاالت رأس المال  الهيكليالمال رأس لمجال أن معامل االختالف  (3.4)أظهرت نتائج جدول 
مما يؤكد وجود فروقات  %52الى % 09محافظة جنين تراوحت ما بين الشركات العائلية الفكري في 

وهذه الفروقات  ة أيضافي إجابات المبحوثين وبدرجة مقبولة، ودرجة عدم التأكد أو عدم التيقن مقبول
بأقل معامل اختالف عن بقية  واألولى، والثالثة، والسادسة الثانية،ليست كبيرة حيث حظيت الفقرة 

 الهيكليالفقرات وهذا يدل على أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتًا فيما يتعلق بمجال رأس المال 
لديهم هيكل تنظيمي واحد تحدد فيه  اتكأحد مجاالت رأس المال الفكري، حيث أن مدراء الشرك

خطوط السلطة والمسؤولية، وتسلسل إداري واضح، أضف الى ذلك وجود نظام معلومات إدارية 
، وبناًء %04وكان معامل االختالف للدرجة الكلية للمجال  ،حجم اعمالهاوحاسوبية في الشركات بما و 

 .ة  بهذا المجال كون معامل االختالف قليلؤكد على أن هنالك درجة ثقة كبير يعلى ذلك فان الباحث 
 

مجال رأس المال أن الفقرة التي حظيت بأعلى متوسط حسابي في ( 3.4)أظهرت نتائج الجدول كما 
حيث ، ( تساهم نظم المعلومات بالشركة في سرعة انجاز العمل)التي تنص كانت الفقرة  الهيكلي

وبوزن نسبي  (1.82)، وبانحراف معياري بيرةك تقدير ، وبدرجة(3.95)حظيت بمتوسط حسابي قدره 
أفراد عينة الدراسة من العاملين في الشركات العائلية في الباحث ذلك إلى أن  ويفسر، %(79)

من مساهمة نظم المعلومات المتوفرة بالشركات في سرعة انجاز العمل،  محافظة جنين يلمسون أهمية
يا والعاملين في أداء مهامهم ومسؤولياتهم بكفاءة خالل ما توفره هذه النظم من دعم االدارة العل

وفاعلية، وتوفير الدعم المتبادل والتنسيق بين العاملن ضمن مختلف المستويات التنظيمية داخل 

 مجال رأس المال الهيكلي الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

 كبيرة 51% 79 8285. 3.950 . تساهم نظم المعلومات بالشركة في سرعة انجاز العمل  .0
 كبيرة 09% 78.1 7669. 3.908 .تتبع الشركة تسلسل اداري واضح  .5
تستخدم الشركة برامج حديثة بما يتناسب مع حجم   .3

 .اعمالها
 كبيرة %51 77.6 8010. 3.883

 كبيرة 55% 77.3 8786. 3.866 .يدرك العاملين في الشركة اهداف المؤسسة  .4
تعطي االدارة الحوافز المالئمة للعاملين في الشركة   .2

 .للقيام بمهامهم
 بيرةك %55 75.3 8573. 3.766

تستخدم الشركة منظومة ربط متكاملة تساعد في   .2
 .الحصول على المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب

 كبيرة %51 73.6 7776. 3.683

ينفرد المدير باتخاذ القرارات الهامة دون الرجوع الى   .2
 .مجلس االدارة

 كبيرة %52 69.3 1.01 3.466

 كبيرة 2.% 78.7 5776. 3.935 الدرجة الكلية للمجال
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، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العالقة بأنشطة الشركة واعمالها والعمل على وفروعها الشركة
، وبالتالي فإن نظم المعلومات تساعد هذه الشركات ونشرها لجميع العاملين في هذه الشركاتتعميمها 

وفي تقديم الخدمات المتميزة للزبائن على  والمهام على تحقيق التكاملية في اداء جميع االعمال
، اختالف احتياجاتهم، وبالتالي تحقيق رضاهم وزيادة اقبالهم على شراء هذه الخدمات والمنتجات

 . وتوسيع الحصة السوقية لهذه الشركات، وتحقيق اهدافها واستدامتها
 

ينفرد المدير باتخاذ القرارات الهامة دون الرجوع )التي تص على أن الفقرة ( 3.4)كما ونجد من جدول 
كبيرة وبانحراف معياري ، وبدرجة (3.46) باقل متوسط حسابي والذي كانحظيت  (الى مجلس االدارة

السبب في تدني مستوى االستجابة لدى افراد عينة  ويفسر الباحث ،%(69.3)زن نسبي وبو  (1.19)
الدراسة على هذه الفقرة بسبب أن اغلب الشركات العائيلة العاملة في السوق المحلي لمحافظة جنين 

صغيرة ومتوسطة الحجم باغلبها وبالتالي فان الهيكل االداري الخاص بهذه الشركات هو هي باالساس 
بها مجالس لإلدارة، وبالتالي يقع على عاتق  دكل مبسط، يتكون من مدير للشركة وعاملون وال يوجهي

مالك الشركة او مديرها اتخاذ القرارات الخاصة بها بشكل مباشر دون الرجوع الى أي مرجعية أخرى، 
قرار مرتبط  ن أيإفوذلك باالستناد على خبرته وتجاربه ومهاراته ومعارفه الشخصية فقط، وبالتالي 

وبشكل رئيس برأس الهرم االداري، الذي يقرر التوجهات المستقبلية للشركة باالستناد على رأس مالها 
 .وحصتها السوقية

 

رأس الخاص بمجال ( 3.4)يتضح من إجابات المبحوثين على هذا المجال الواردة في الجدول رقم 
الحسابي العام إلجابات  المتوسطقيمة  أنفي الشركات العائلية في محافظة جنين  الهيكليالمال 

 (1.22)انحراف معياري كبيرة وب وبدرجة تقدير( 3.93)المبحوثين على هذا المجال قد بلغت حوالي 
رأس المال  أهميةذلك بسبب أن أفراد عينة الدراسة يدركون الباحث  ويفسر، %(22.2)وبوزن نسبي 

 وتوفر الدارتهالخبرة والمهارة االدارية والقيادة توفر ا من خالل استدامة الشركاتالهيكلي في دعم 
التجهيزات والمباني واالستراتيجيات التطويرية والهياكل ونظم المعلومات واالجراءات االدارية التمويل و 

 والرقابية المتنوعة في شركاتهم، من اجل مساعدتها في االستجابة للمتغيرات الحاصلة في بيئة العمل
اخلية والخارجية، وانتاج وتقديم سلع وخدمات تلبي احتياجات الزبائن بشكل الد ومواجهة المخاطر

متميز وبجودة عالية، يمكنها من خاللها المحافظة على النمو والتطور وتحقيق ربحيتها واستدامتها 
عالية بين  ارتباطيةعالقة  حول وجود (5102) الكسر، ويتفق ذلك مع دراسة وسمعتها السوقية
مساهمة رأس  لحو  (5102)، ودراسة أبو لبدة لرأس المال الفكري واالبداع المنظمي المكون الهيكلي

 .الهيكلي في رأس المال الفكريالمال 
 

 



55 

 

 .دور رأس مال العالقات في الشركات العائلية في محافظة جنين :3.1.2
 

ل العالقات دور رأس الماما "من أسئلة الدراسة والذي ينص على  الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 ".في الشركات العائلية في محافظة جنين؟

 

والوزن لإلجابة على سؤال الدراسة السابق، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 
 ، والجدولرأس المال العالقات في الشركات العائلية في محافظة جنينلمجال ودرجة التقدير  النسبي
 .يوضح ذلك( 4.4)رقم 

 

رأس المال العالقات في الشركات العائلية في لمجال  دور إجابات المبحوثين حول(: 4.4)ول جد
 : تنازلياً  ةمرتب محافظة جنين

 

رأس مال العالقات كإحد مجاالت رأس المال لمجال أن معامل االختالف  (4.4)أظهرت نتائج جدول 
مما يؤكد وجود فروقات في % 52الى % 09ة محافظة جنين تراوحت ما بين الفكري في العائلي

وهذه الفروقات ليست إجابات المبحوثين وبدرجة مقبولة، ودرجة عدم التأكد أو عدم التيقن مقبولة أيضا 
كبيرة حيث حظيت الفقرة األولى، والرابعة، والخامسة، بأقل معامل اختالف عن بقية الفقرات وهذا يدل 

ن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتًا فيما يتعلق بمجال رأس مال العالقات كأحد مجاالت على أ
قنوات من العالقات المترابطة تجعلهم يدركون حيث أن مدراء الشركات لديهم ، رأس المال الفكري

 مجال رأس مال العالقات الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

 كبيرة 09% 81.5 8008. 4.075 .زبائنللشركة قدرة كبيرة على تحديد حاجات ال  .0
 كبيرة %53 79.8 9212. 3.991 لدى الشركة عالقات جيدة مع الزبائن  .5
 كبيرة 51% 79.6 8094. 3.983 .لدى الشركة عالقات جيدة مع الموردين  .3
 كبيرة 09% 79.5 7934. 3.975 .لدى الشركة عالقات جيدة مع المؤسسات المالية  .4
ستماع لشكاوي الزبائن والعمل على تعمل الشركة على اال  .2

 .حلها
 كبيرة %09 79.5 7934. 3.975

تسعى الشركة على تطوير القدرة التنافسية لضمان   .2
 .استمراريتها

 كبيرة %52 78 9821. 3.900

تمنح الشركة زبائنها الدائمين مزايا اضافية تميزهم عن   .2
 .الزبائن العاديين

 كبيرة %51 77.8 7970. 3.891

لشركة خطط مستمرة بعمل حمالت دعائية لدى ا  .2
 .وترويجية من اجل توسيع نطاق قاعدة الزبائن

 كبيرة %53 76.5 8950. 3.825

 كبيرة 2.% 79 6388. 3.952 الدرجة الكلية للمجال
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ر نظام دوافع وحاجات الزبائن إضافة الى وجود عالقة ثقة مع المؤسسات المالية والمصرفية، في إطا
وكان معامل االختالف متكامل من استقبال الشكاوى ومتابعتها أواًل بأول ووضع الحلول المناسبة لها، 

، وبناًء على ذلك فان الباحث يؤكد على أن هنالك درجة ثقة كبيرة  بهذا %02للدرجة الكلية للمجال 
 .المجال كون معامل االختالف قليل

 

مجال رأس المال الفقرة التي حظيت بأعلى متوسط حسابي في أن ( 4.4)أظهرت نتائج الجدول كما 
حيث حظيت ،  (للشركة قدرة كبيرة على تحديد حاجات الزبائن)التي تنص  كانت الفقرة العالقات

وبوزن نسبي  (1.81)، وبانحراف معياري كبيرة تقدير ، وبدرجة(4.17)بمتوسط حسابي قدره 
عينة الدراسة من العاملين في الشركات العائلية في  أفرادذلك إلى أن ويفسر الباحث ، %(81.5)

في تحديد احتياجات زبائنها،  ما تقوم به هذه الشركات ومن أجل تعزيز قدرتهايدركون محافظة جنين 
وتوفير المتنوعة لتعرف على احتياجات الزبائن لة يسوق بطريقة مهنالدراسة التوجه نحو من خالل 

في تحديد خصائص هذه  ، والعمل على محاولة اشراكهموتوقعاتهم خدمات ومنتجات تلبي احتياجاتهم
عبر استطالعات الرأي وتلقي الشكاوي واالنتقادات على المنتجات والخدمات  الخدمات والمنتجات،

د والئهم لهذه الشركات، ياالمر الذي يعزز رضا الزبائن ويز  ة في تحسينها وتطويرها،غبالمقدمة، والر 
 .على ربحيتها وقدرتها على البقاء واالستدامة في السوقشكل ايجابي وباالمر الذي ينعكس 

 

لدى الشركة خطط مستمرة بعمل حمالت )التي تنص على أن الفقرة ( 4.4)كما ونجد من جدول 
 باقل متوسط حسابي والذي كانحظيت ( دعائية وترويجية من اجل توسيع نطاق قاعدة الزبائن

ويفسر الباحث ذلك الى  ،%(76.5)وبوزن نسبي  (1.89)عياري كبيرة وبانحراف م، وبدرجة (3.82)
في تقديم  يعود الى السبب في تدني مستوى االستجابة لدى افراد عينة الدراسة على هذه الفقرة

الخدمات في الشركات العائلية هو محدود النطاق يشمل زبائن دائمين لهذه الشركات ونسبة توسع في 
فإن قدرة هذه الشركات على القيام بحمالت دعائية عتدل، وبالتالي الحصة السوقية تتزايد بشكل م

وترويجية لمنتجاتها من أجل توسيع نطاق قاعدة الزبائن يترتبط بشكل اساسي بنوعية الخدمات 
والمنتجات المقدمة وبمقدرتها المالية المتوفرة للجانب االعالمي، وعلى الرغم من كل ذلك يتوجب على 

في تقديم خدماتها ومنتجاتها والتسويق لها لجذب مزيدًا من الزبائن ومن أجل  هذه الشركات التوسع
 .قدرتها على االستدامة وتحقيق الربح

 

رأس الخاص بمجال ( 4.4)يتضح من إجابات المبحوثين على هذا المجال الواردة في الجدول رقم 
الحسابي العام على هذا  طالمتوسأن قيمة في الشركات العائلية في محافظة جنين  العالقاتالمال 

وبوزن نسبي  (1.23)انحراف معياري كبيرة وب وبدرجة تقدير( 3.92)المجال قد بلغت حوالي 
في دعم  العالقاتأن أفراد عينة الدراسة يدركون أهمية رأس المال ويفسر الباحث ذلك الى ، %(29)
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وتكوين العالقات االيجابية على من تعزيز  المجالما يوفره هذا من خالل  استدامة الشركات العائيلة
المستوى الداخلي بين الموظفين وخلق بيئة عمل ايجابية ومحفزة تساعد في تحسين مستوى االداء العام 
ن احسن استخدامه واالهتمام به سينعكس ايجابًا على زيادة  وتميزة،  وبالتالي فإن رأس مال العالقات وا 

وصواًل ، وتحقيق اهدافها وتوفير السيولة المالية يادة ارباحهاها الكلية وز تمبيعات الشركات وتعظيم منفع
بين المكون حول وجود عالقة ارتباطية  (5102) الكسر دراسة، ويتفق ذلك مع استدامتهاالى تمكينها و 
مال العالقات في اسهام رأس حول  (5100) شعبان، ودراسة س المال الفكري واالبداعالعالقاتي لرأ

 .فسيةتحقيق الميزة التنا
 

 .دور رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في محافظة جنين :2.1.2
 

دور رأس المال االبداعي ما "من أسئلة الدراسة والذي ينص على  الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 ".في الشركات العائلية في محافظة جنين؟

 

والوزن ت الحسابية واإلنحرافات المعيارية لإلجابة على سؤال الدراسة السابق، فقد تم حساب المتوسطا
 ، والجدولرأس المال االبداعي في الشركات العائلية في محافظة جنينلمجال ودرجة التقدير  النسبي
 .يوضح ذلك( 2.4)رقم 

 

رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في لمجال  دور إجابات المبحوثين حول(: أ.2.4)جدول 
  :تنازلياً مرتبة  محافظة جنين

 مجال رأس المال االبداعي الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

تقوم الشركة باجراء دراسات للتعرف على حاجات   .0
 .السوق المستمرة

 كبيرة 02% 82.3 7579. 4.116

تحرص على ان تسبق منافسيها في ابداع وابتكار   .5
 .ات جديدةمنتج

 كبيرة 51% 81 8183. 4.050

تعمل الشركة على تطوير اآلالت والمعدات بما   .3
 .يتناسب مع حاجات السوق

 كبيرة 51% 80.6 8192. 4.033

( تقليدية، الكترونية)تستخدم الشركة طرق متنوعة   .4
 .للترويج لمنتجاتها

 كبيرة 04% 78.7 5776. 3.935

عة في الشركة على تساعد االجراءات التنظيمية المتب  .2
  .تامين فرص االبداع

 كبيرة 51% 77.8 7864. 3.891

 كبيرة %09 77.5 7510. 3.875 .تخصص الشركة موازنة خاصة لعملية التطوير  .2
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رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في لمجال  دور إجابات المبحوثين حول(: ب.2.4)جدول 
 : محافظة جنين مرتبة تنازلياً 

 

كإحد مجاالت  المال اإلبداعيرأس لمجال أن معامل االختالف  (ب.أ.2.4)جدول الأظهرت نتائج 
مما يؤكد وجود % 52الى % 04رأس المال الفكري في العائلية محافظة جنين تراوحت ما بين 

وهذه وبدرجة مقبولة، ودرجة عدم التأكد أو عدم التيقن مقبولة أيضا  فروقات في إجابات المبحوثين
، بأقل معامل اختالف السادسة والثامنة، و واألولى، الرابعةالفروقات ليست كبيرة حيث حظيت الفقرة 

مال العن بقية الفقرات وهذا يدل على أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتًا فيما يتعلق بمجال رأس 
وسائل تسويقية وترويجية  حيث أن مدراء الشركات لديهم، كأحد مجاالت رأس المال الفكري داعياإلب

متعددة لمنتجاتهم سواًء بالطرق التقليدية أو عبر المواقع االلكترونية لشركاتهم، وعبر وسائل التواصل 
ة الذوق اإلجتماعي وغيرها، أضف الى ذلك ما تقوم به الشركات من استطالعات للرأي إلستمال

الشرائي للزبائن من خالل وضع موازنات خاصة بالتطوير والتسويق للمنتجات، مع تركيزهم على تنمية 
، وكان معامل االختالف للدرجة الكلية للمجال المهارات اإلبداعية لدى العاملين في الشركات العائلية

بهذا المجال كون معامل  ، وبناًء على ذلك فان الباحث يؤكد على أن هنالك درجة ثقة كبيرة 04%
 .االختالف قليل

مجال رأس المال أن الفقرة التي حظيت بأعلى متوسط حسابي في  (ب.أ.2.4)أظهرت نتائج الجدول 
، (تقوم الشركة باجراء دراسات للتعرف على حاجات السوق المستمرة)التي تنص كانت الفقرة  االبداعي

وبوزن  (1.75)، وبانحراف معياري كبيرة تقدير ، وبدرجة(4.11)حيث حظيت بمتوسط حسابي قدره 
أفراد عينة الدراسة من العاملين في الشركات العائلية أن ويفسر الباحث ذلك الى ، %(82.6)نسبي 

تقوم  ماأهمية رأس المال االبداعي في تعزيز رأس المال الفكري من خالل يؤكدون  في محافظة جنين
للسوق تستطيع من خاللها التعرف على حاجات السوق هذه الشركات من دراسات متنوعة بعض به 

المختلفة من السلع والخدمات ومستوى التطورات المرغوب فيها ، وكذلك تستطيع اضافة عنصر 
لتقديم منتجات وخدمات بجودة عالية، حيث أن بعضها يستخدم الوسائل االلكترونية في االبداع 

 الزبائن اتفهم التغيرات في طلب بد لهذه الشركات من لذا الالتسويق وعرض منتجاته وخدماته للزبائن، 

 مجال رأس المال االبداعي بالترتي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

تعمل الشركة على تطوير قدرات العاملين من خالل   .0
  .عمل دورات تدريبية دورية

 كبيرة 52% 76.1 9727. 3.808

 كبيرة 09 75.5 7271. 3.775 .تعتبر الشركة االبداع اولوية استراتيجية  .5
 كبيرة %2. 78.7 1.111 1.911 الدرجة الكلية للمجال
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ميزة تنافسية وزيادة نسبة مبيعاتها االجمالية في تحقيق  بما يحقق رضا الزبون وأذواقهم الشرائية
 .وتحقيق االباح وتعظيم المنافع وصواًل لضمان استدامتها

 

 (ة االبداع اولوية استراتيجيةتعتبر الشرك)التي تنص  أن الفقرة (ب.أ.2.4)جدول الكما ونجد من 
كبيرة ، وبدرجة (3.77) والذي كانمجال رأس المال االبداعي في باقل متوسط حسابي حظيت 

في تدني مستوى االستجابة لدى ويفسر الباحث  ،%(75.2)وبوزن نسبي  (1.72)وبانحراف معياري 
عائلية هو ضمان تقديم المنتجات من اولويات الشركات الافراد عينة الدراسة على هذه الفقرة بسبب أن 

والخدمات وتحقيق الربح لضمان استدامتها، ويكون جانب االبداع في نوعية الخدمات والمنتجات 
المقدمة هو ابداع نسبي ويقع على اولوية البعض من هذه الشركات، علمًا أن االبداع يحقق فوائد 

البقاء  على الشركاتمما يساعد تخدامة، متنوعة لهذه الشركات ويمكنها االستفادة منه لو احسنت اس
تحقيق و  الزبائنعلى تطوير منتجات جديدة إلشباع حاجات ويعزز من قدرتها ، والتنافس في السوق

 .بها واالرتقاء بمستوى أدائها وأداء العامليناالنتاجئة والتسويقية  هاأهداف
 

الخاص بمجال  (ب.أ.2.4)قم يتضح من إجابات المبحوثين على هذا المجال الواردة في الجدول ر 
الحسابي العام على  المتوسطأن قيمة في الشركات العائلية في محافظة جنين  االبداعيرأس المال 

وبوزن نسبي  (1.22)انحراف معياري كبيرة وب وبدرجة تقدير( 3.93)هذا المجال قد بلغت حوالي 
وتحقيق دعم رأس المال الفكري في  االبداعيأهمية رأس المال ويفسر الباحث ذلك الى ، %(22.2)

مواجهة التحديات ما يوفره لهذه الشركات من قدرة على من خالل االستدامة للشركات العائلية 
كما يساعدها على تطوير وتحسين بيئة العمل وايجاد بيئة داعمة،  واالستفادة من الفرص، المختلفة،

دخال سلع وخدمات جديدة ويمكن الشركات من القدرة على تلبية حاجات ورغبات الزبائ ن، وتطوير وا 
وتحقيق اهدافها االستراتيجية بكفاءة وفاعلية والتكيف المستمر مع االحتياجات المتغيرة بالسوق، 

حول وجود عالقة بين مكونات رأس المال  (5102) الكسر، ويتفق ذلك مع دراسة وضمان استدامتها
راس المال الفكري يساعد في تحقيق حول أن ( 5104) عبد القادر دراسةالفكري واالبداع التنظيمي، و 

أن مصدر الميزة التنافسية المستدامة حول  (Gannon et al.2008) دراسة، و ونشر المعرفة االهداف
مرتبط بمدى االستخدام االمثل للموارد الفكرية الداخلية للمنظمة وذلك باالعتماد على اداة المعرفة 

 الفكري المال راس مكونات بين ارتباطية عالقةحول وجود  (5102)عبد الهادي  دراسةا، و وعملياته
 .المؤسسي األداء وجودة
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بدور رأس المال المعيارية لمجاالت الدراسة المتعلقة  اتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و  2.1.2
 .الفكري

 

ين على مجاالت ودرجة االستجابة للمبحوث ،المعيارية اتاإلنحرافالحسابية و  المتوسطات :(2.4) جدول
 : مرتبة تنازلياً  بدور رأس المال الفكريالدراسة المتعلقة 

 

في العائلية  للمجاالت الخاصة برأس المال الفكريأن معامل االختالف  (2.4)أظهرت نتائج جدول 
مما يؤكد وجود فروقات في إجابات المبحوثين % 02الى % 03محافظة جنين تراوحت ما بين 

وهذا يدل ، وهذه الفروقات ليست كبيرةوبدرجة مقبولة، ودرجة عدم التأكد أو عدم التيقن مقبولة أيضا 
% 03الكلية للمجال  ، وكان معامل االختالف للدرجةعلى أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتاً 

وبناًء على ذلك فان الباحث يؤكد على أن هنالك درجة ثقة كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة من 
 . المبحوثين بأهمية رأس المال الفكري في الشركات العائلية في محافظة جنين

 

لرأس ية الدرجة الكلتبين أن ( 2.4)الجدول السابق رقم من خالل يتضح من إجابات المبحوثين كما 
 وبلغت قيمة اإلنحراف، وبدرجة تقدير كبيرة (3.94)وسط حسابي كلي متكانت ب المال الفكري

دور رأس المال الفكري في استدامة ، وهذا يؤكد على (22.2)وبوزن نسبي  (1.20)معياري ال
لزبائن من زيادة قدرة الشركات على االبداع وجذب مزيدًا من امن خالل ما يقدمه ، الشركات العائلية

للحصول على خدمات ومنتجات الشركات وتعزيز والئهم لها، وزيادة وتعزيز قدرة الشركات على 
المنافسة وتحسين االنتاجية وخفض التكاليف وتعظيم االرباح، وبالتالي يعتبر رأس المال الفكري ميزة 

فظ على مكانتها ويحاتنافسية لجميع الشركات يساعدها على النجاح والتطور اذا احسنت استغالله، 
عبد  راسةدافها وزيادة ارباحها واستدامتها، ويتفق ذلك مع دبالسوق، ويعزز قدرتها على تحقيق اه

المكونة لرأس المال الفكري  وجود عالقة طردية تتفاوت قوتها بين االبعادحول  (5102) الرحمن
فر متطلبات رأس المال عالقة بين تواحول وجود  (5100) شعبان راسة، ودراسة دلتمكين االدارياو 

وجود عالقة بين رأس المال الفكري حول  (5102)، ودراسة أبو لبدة وتحقيق الميزة التنافسية الفكري
 .وبين التميز المؤسسي

 المجاالت الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

معامل 
 االختالف

مستوى 
 التقدير

%16 79.0 6388. 3.952 .مال العالقات رأسمجال  .  كبيرة 

%13 78.7 5381. 3.939 .مجال رأس المال البشري 1  كبيرة 

%14 78.7 5776. 3.935 .مجال  رأس المال الهيكلي 3  كبيرة 

%14 78.7 5776. 3.935 .مجال المال االبداعي 2  كبيرة 

%13 78.8 5138. 3.940 الدرجة الكلية لرأس المال الفكري  كبيرة 
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 الشركات العائلية في محافظة جنينفي  االستدامهواقع  2.1.2
 

االستدامه في  واقع ما"من أسئلة الدراسة والذي ينص على  الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 ".؟الشركات العائلية في محافظة جنين

 

والوزن  المعيارية اتاإلنحرافلإلجابة على سؤال الدراسة السابق، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية و 
 .يوضح ذلك( 2.4)رقم  ، والجدولالنسبي ودرجة التقدير

 

  كات العائلية في محافظة جنينواقع االستدامه في الشر  إجابات المبحوثين حول(: أ.2.4)جدول 
 :مرتبة تنازلياً 

 الرقم
 الفقرات 

 الوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 معامل
 االختالف

درجة 
 التقدير

تعمل الشركة على االستخدام واالستفادة من المقدرات الموجودة   .0
 .بشكل االمثل

 كبيرة %20 81.5 851. 4.07

 كبيرة 17% 80 698. 4.00 .تنفيذية مشاريع شركة إلىيتم ترجمة رؤية إدارة ال  .5
 كبيرة 19% 79.8 793. 3.99 . هناك تفويض في الصالحيات داخل الشركة  .3
 كبيرة 22% 79.5 893. 3.97 .االهتمام بصيانه الدورية لآلالت ومعدات الشركة  .4
 كبيرة 19% 79.3 755. 3.96 .هناك مرونة في الهيكل التنظيمي للشركة  .2
 كبيرة 19% 78.8 770. 3.94 . ي استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف الشركةيجر   .2
 كبيرة 22% 78 892. 3.90 .تساهم الشركة برعاية الموهوبين العاملين داخلها  .2
 كبيرة 22% 78 873. 3.90 . يوجد رؤية واضحة في الشركة بضوء اإلمكانيات المتوفرة  .2
واالهتمام بالجوانب االنسانية للعاملين  تركز الشركة على االنتاجية  .9

 .معا
 كبيرة %20 79 818. 3.95

 كبيرة 21% 78.8 833. 3.94 .هناك مشاركة في عملية اتخاذ القرارات داخل الشركة  .01
 كبيرة 19% 78.5 768. 3.92 . يتوافر في الشركة نظام رقابة فاعل يخدم أهدافها  .00
الفرص المتاحة لها )تقوم الشركة بتقييم دوري للتعرف على   .05

 كبيرة 16% 78.3 642. 3.91 (.والتحديات التي تواجهها

( الكفاءة والفاعلية)تقيس الشركة بصورة دورية مستويات   .03
 .المتحققة

 كبيرة %21 78 854. 3.90

تعمل الشركة على تحقيق التوافق بين االداء الحالي والتطلعات   .04
 .المستقبلية

 كبيرة %25 77.8 977. 3.89

 كبيرة 21% 77.2 821. 3.88 .رص الشركة على ترشيد االنفاق العامتح  .02
هناك تشبيك مع الشركات ذات العالقة من خالل تبادل   .02

 . المعلومات
 كبيرة %23 76.8 888. 3.84
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 واقع االستدامه في الشركات العائلية في محافظة جنين إجابات المبحوثين حول(: ب.2.4)جدول 
  : مرتبة تنازليًا 

 تيبالتر 
 الوسط الفقرات 

 الحسابي
 اإلنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

معامل 
 االختالف

درجة 
 التقدير

 كبيرة 22% 76.6 863. 3.83 .هناك شفافية في توفير المعلومات لذوي العالقة  .02
 كبيرة 20% 76 762. 3.80 .تتوافر قيادة رشيدة للشركة تمكنها من إدارة شؤونها ذاتياً   .02
 كبيرة 19% 75.8 743. 3.79 .الفئات المستهدفة من عمل الشركةيتم تحقيق رضا   .09
هناك تكامل في تنفيذ األعمال بين شركتك والشركات ذات   .51

 .  القطاع المشترك
 كبيرة %21 75.3 806. 3.76

 كبيرة 22% 74.5 829. 3.72 .تمت صياغة رسالة الشركة بشكل يعكس أهدافها  .50
 كبيرة 25% 73.6 952. 3.68 .مويل من ممولينهناك استمرارية في الحصول على الت  .55
 كبيرة 27% 72 0.11 3.60 .هناك اهتمام بتعزيز الشرعية القانونية للشركة  .53
من أجل التوسع في بشكل مستمر  زيادة رأس الماليتم   .54

 .النشاط المستقبلي
 كبيرة %29 68 1.11 3.40

 كبيرة 11% 77.1 436. 3.85 الدرجة الكلية للمجال
 

أن معامل االختالف لمجال واقع االستدامة في الشركات العائلية  (ب.أ.2.4)جدول النتائج  أظهرت
مما يؤكد وجود فروقات في إجابات المبحوثين  %59الى % 02في محافظة جنين  تراوحت ما بين 

يدل وهذه الفروقات ليست كبيرة، وهذا  وبدرجة مقبولة، ودرجة عدم التأكد أو عدم التيقن مقبولة أيضا،
حيث أن مدراء الشركات لديهم تقييم مستمر في ، على أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتاً 

التعرف على الفرص المتاحة والتحديات والمخاطر المستقبلية للعمل مما يوفر لديهم إستراتيجية في 
سياسات تسويقية  الحصول على البدائل المتاحة، كذلك ترجمة الرؤية الى مشاريع تنفيذية مبنية على

وأولويات في ظل نظام فاعل من الرقابة على األداء والمخرجات، وعليه كان معامل االختالف للدرجة 
وبناًء على ذلك فان الباحث يؤكد على أن هنالك درجة ثقة كبيرة لدى أفراد عينة % 00الكلية للمجال 

 . في محافظة جنينالدراسة من المبحوثين بأهمية االستدامة في الشركات العائلية 
 

واقع ب الخاص (ب.أ.2.4)جدول اليتضح من إجابات المبحوثين على هذا المجال الواردة في 
أن قيمة الوسط الحسابي العام إلجابات المبحوثين  في محافظة جنين العائليةشركات الفي  االستدامه

      المعياري حوالي اإلنحراف، وبلغت قيمة وبدرجة تقدير كبيرة( 3.22) على هذا المجال قد بلغت حوالي
(1.43 .) 
 

أن أعلــى فقــرة حظيــت بمتوســط حســابي فــي اســتجابات المبحــوثين  (ب.أ.2.4)جــدول الأظهــرت نتــائج 
السادسـة والتـي تـنص علـى ، كانـت الفقـرة واقع االستدامة في الشركات العائليـة فـي محافظـة جنـينحول 
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قيمــة حيــث بلغــت ، (رات الموجــودة بشــكل االمثــلتعمــل الشــركة علــى االســتخدام واالســتفادة مــن المقــد)
وبـــــوزن نســـــبي  (1.22)انحراف معيـــــاري كبيـــــرة وبـــــ وبدرجـــــة تقـــــدير( 4.12)لهـــــا الحســـــابي  المتوســـــط

نياتهـا مـن المـوارد الماليـة احيث ان هذه الشركات تعمل وبشكل اساسي باالستناد علـى امك ،%(20.2)
عــض االحيــان مــن اجــل تلبيــة احتيجاتهــا الماليــة وتلجــأ للحصــول علــى االقتــراض فــي ب ،المتــوفرة لــديها

وشراء المواد والمعدات االنتاجية التي تمكنها مـن ادارة عملياتهـا، كـذلك فانهـا تعمـد علـى مـوارد البشـرية 
يليهــا العائليــة المتــوفرة لــديها بشــكل اساســي، وتلجــأ الــى االســتعانة بــبعض الخبــرات فــي اوقــات محــددة، 

 المتوســطقيمــة حيــث بلغــت ( يــتم ترجمــة رؤيــة الشــركة الــى مشــاريع تنفيذيــة)الفقــرة الثامنــة والتــي تــنص 
حيث أن  ،%(21)وبوزن نسبي  (1.29)انحراف معياري كبيرة وب وبدرجة تقدير( 4.11)لها الحسابي 

هذه الشركات تقوم بتسخير كافة امكانياتها لتحقيق رؤيتها في تنفيذ مشـاريع تنمويـة تعتمـد علـى خبرتهـا 
ـــ ـــاك تفـــويض فـــي الصـــالحيات داخـــل )والتـــي تـــنص  ونوالعشـــر  الرابعـــةيليهـــا الفقـــرة ي، وأرثهـــا المهن هن

انحراف معيـــاري كبيـــرة وبـــ وبدرجـــة تقـــدير( 3.11)لهـــا الحســـابي  المتوســـطقيمـــة حيـــث بلغـــت ( الشـــركة
كون ادارة هذه الشركات تعتمـد بشـكل اساسـي علـى متانـة العالقـات  ،%(29.2)وبوزن نسبي  (1.29)

افرادهـــا كـــونهم باالســـاس ضـــمن نســـق العائيلـــة الواحـــدة وجمـــيعهم متضـــامنون فـــي العمـــل المتبادلـــة بـــين 
ويســعون الــى نجاحــة وتحقيــق االربــاح التــي تعــود بالنهايــة علــى الجميــع، لــذا فــان لكــل مــنهم مســؤوليات 

االهتمــــام بصـــيانة دوريـــة لــــآلالت )يليهـــا الفقـــرة الخامســــة والتـــي تـــنص  محـــددة وصـــالحيات متقاطعــــة،
انحراف كبيــرة وبــ وبدرجــة تقــدير( 3.92)لهــا الحســابي  المتوســطقيمــة حيــث بلغــت ( الشــركةبمعــدات الو 

وذلــك مــن أجــل ضــمان اســتمرارية العمــل وتقــديم الخــدمات  ،%(29.2)وبــوزن نســبي  (1.29)معيــاري 
والمنتجات للزبائن والحفاظ على رأس المال والحد مـن الخسـائر والتكـاليف االضـافية فانهـا تقـوم وبشـكل 

ي بعمــل الصــيانة وضــمان حســن تشــغيلها، االمــر الـــذي ضــمن لهــا االســتدامة فــي تقــديم منتجاتهـــا دور 
 .وخدماتها بكفاءة وفاعلية

 

على المجال الخاص بواقع االستدامه في  (ب.أ.2.4)جدول اليتضح من إجابات المبحوثين الواردة في 
بــادنى درجــات االســتجابة والتــي حظيــت  ةالحاديــة عشــر  ةأن الفقــر  فــي محافظــة جنــين العائليــةشــركات ال

قيمـــة ، حيـــث بلغـــت (يـــتم حشـــد المـــوارد الماليـــة مـــن أجـــل التوســـع فـــي النشـــاط المســـتقبلي)تـــنص علـــى 
، %(22)وبوزن نسبي  (0.00)انحراف معياري كبيرة وب وبدرجة تقدير( 3.41)لها الحسابي  المتوسط

وعلى االرباح المتوفرة لديها من تستند وبشكل اساسي على مدخراتها الشخصية حيث ان هذه الشركات 
، العمــل، وال تعتمــد علــى المــانحين او اي جهــات اخــرى فــي الحصــول علــى التمويــل الخــاص بنشــاطاتها

حيــث بلغــت ( هنــاك اهتمــام بتعزيــز الشــرعية القانونيــة للشــركات)يليهــا الفقــرة الرابعــة عشــر والتــي تــنص 
وبــوزن نســـبي  (0.05)انحراف معيـــاري ة وبــكبيــر  وبدرجــة تقـــدير( 3.21)لهــا الحســـابي  المتوســطقيمــة 

يوجد متطلب اساسي النشائها من خـالل تسـجيلها بالغرفـة التجاريـة او ،حيث أن هذه الشركات %(25)
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، يليهـــا الفقـــرة فـــي وزارة االقتصـــاد الـــوطني، ويتبـــع ذلـــك حجـــم رأس مالهـــا وطبيعـــة التكـــوين الخـــاص بهـــا
قيمـــة حيـــث بلغـــت ( علـــى التمويـــل مـــن الممـــولينهنـــاك اســـتمرارية فـــي الحصـــول )العاشـــرة والتـــي تـــنص 

وبـــــوزن نســـــبي  (1.92)انحراف معيـــــاري كبيـــــرة وبـــــ وبدرجـــــة تقـــــدير( 3.22)لهـــــا الحســـــابي  المتوســـــط
حيــث ان هــذه الشــركات وفــي حــاالت محــددة قــد تتوجــه الــى البنــوك للحصــول علــى تمويــل  ،%(23.2)

هــــي اســــاس منحهــــا لهــــذه  لــــبعض اوجــــه النشــــاط، وســــمعة هــــذه الشــــركات فــــي الســــوق وحجــــم نشــــاطها
تمـــت صـــياغة ورســـالة الشـــركة بشـــكل يعكـــس )والتـــي تـــنص  التاســـعة، يليهـــا الفقـــرة التســـهيالت البنكيـــة

انحراف معيـــاري كبيـــرة وبـــ وبدرجـــة تقـــدير( 3.25)لهـــا الحســـابي  المتوســـطقيمـــة حيـــث بلغـــت ( أهـــدافها
اس لتحقيــق رغبــة ان معظــم الشــركات العائليــة وجــدت باالســ حيــث، %(24.2)وبــوزن نســبي  (1.25)

وتوجهــات محــددة عنــد انشــائها، والتــي يســعى جميــع العــاملون بهــا ومالكوهــا الــى تحقيــق هــذه االهــداف 
ة محـــددة، والتوجهـــات المســـتقبلية الخاصـــة بهـــا، وبالتـــالي فهـــي وجـــدت نتيجـــة دافـــع محـــدد ورغبـــة تنمويـــ

تــوافر معــايير حــول أن  (5102) النصــبان دراســةوتوافــق مــا ورد أعــاله مــع  .تضــمن اســتدامتها وبقائهــا
إن حوكمــة حــول  (5119) الخطيــبيســهم فــي اســتدامتها، كــذلك دراســة الحوكمــة فــي الشــركات العائليــة 

تنميـــة حـــول أن  (5112) ابـــو ســـعدة، ودراســـة لبقـــاء الشـــركات هـــي مطلـــب ضـــروريالشـــركات العائليـــة 
 .وفاعليةوارد البشرية بكفاءة وادارة الم ،ة يتطلب وجود آلية جديدةالقدرات التنافسية للشركات العائلي

 

 :النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها .1.1
 

 توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة"والتي تنص على أنه : األولى الرئيسةالفرضية  3.2..
(α≤1.12 ) محافظة جنينفي  العائليةالشركات  استدامه فيدور رأس المال الفكري بين" 
 

دور رأس المال فرضية الرئيسية األولى تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين من أجل فحص ال
 :والجدول التالي يوضح ذلك محافظة جنينفي  العائليةفي الشركات  استدامه الفكري في

 

 العائليةفي الشركات  استدامه دور رأس المال الفكري فيمعامل ارتباط بيرسون بين : (2.4) جدول
 .محافظة جنينفي 

Pearson Correlation االستدامه 

 رأس المال الفكري
779. بيرسون ارتباطمعامل 

**
 

 1.111 مستوى المعنوية

 121 عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

ستدامه ا دور رأس المال الفكري بيرسون إليجاد العالقة بين ارتباطمعامل  حسابتم  لشركات العائلية وا 
ومستوى  (1.779) تساوي االرتباطأن قيمة معامل ( 2.4)، ويظهر الجدول رقم محافظة جنينفي 
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دور رأس أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين ، مما يؤكد قبول الفرضية 1.111المعنوية 
ستدامه الشركات العائلية في محافظةالمال الفكري  بسبب منطقية كانت لنتيجة ويبدو أن هذه ا، جنين وا 

الدور الهام لرأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين من خالل مساهمته 
في توفير المعرفة الالزمة لمدراء هذه الشركات في تأدية واجباتهم من خالل توفير المهارات والقدرات 

يب المتنوعة التي يمكن لها من خاللها تطوير هذه الفكرية والعقلية والخبرات لهم من خالل برامج التدر 
المهارات، كذلك فإن توفر نظم للمعلومات بالشركات يساعدها على سرعة انجاز العمل بالشكل 
المطلوب، ويمكنها من تكوين عالقات جيدة مع الزبائن من خالل دراسة احتياجاتهم السوقية ومحاولة 

توقعاتهم واحتياجاتهم، االمر الذي يساعد هذه الشركات  تقديم منتجات وخدمات جديدة متطورة تلبي
على تعزيز وضعها التنافسي في السوق من خالل القدرة على ابتكار وتكوير هذه المنتجات 
والخدمات، االمر الذي ينعكس وبشكل ايجابي على قدرة هذه الشركات على االستدامة من خالل 

 وزيادة انتاجيتها ورعايتهم بشكل يخدم تحقيق أهدافها، فيهااالهتمام بالجوانب االنسانية للعاملين 
، وتوافق بلية التطويرية لهذه الشركاتتحقيق التوافق بين االداء الحالي والتطلعات المستق والسعي نحو
وجود عالقة طردية بين رأس حول  (5102)ودراسة عبد الهادي  (5102)أبو لبدة  دراسةذلك مع 

 . لمؤسسيالمال الفكري وبين التميز ا
 

           توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة " والتي تنص على أنه :الفرضية الفرعية األولى 3.2....
(α≤1.12 )واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين رأس المال البشري بين". 

 

 

المال البشري رأس  بيرسون بين ارتباط معامل استخراج تم الفرعية األولى الفرضية فحص أجل من
 :ذلك يوضح التالي والجدولوبين استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين 

 

رأس المال البشري وبين استدامه الشركات العائلية في  بينبيرسون  ارتباطمعامل : (9.4)جدول 
 .محافظة جنين

Pearson Correlation االستدامه 

 رأس المال البشري
720. معامل إرتباط بيرسون

**
 

 1.111 مستوى المعنوية

 121 عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 

ستدامه الشركات  دور رأس المال البشري بيرسون إليجاد العالقة بين ارتباطمعامل  حسابتم  وا 
 (1.721) تساوي الرتباطاأن قيمة معامل ( 1.4)، ويظهر الجدول رقم محافظة جنينفي العائلية 

أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين ، مما يؤكد قبول الفرضية 1.111ومستوى المعنوية 
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ستدامه الشركات العائلية في محافظةدور رأس المال البشري  ويرى الباحث أن هذه النتيجة ، جنين وا 
تدامة الشركات العائلية في محافظة الدور الهام لرأس المال الفكري في اسجاءت بشكل منطقي نتيجة 

جنين من خالل مساهمته في تطوير رأس المال البشري ودفع المدراء الى البحث عن المعرفة الالزمة 
الداء مهامهم بالشكل المطلوب دون االعتماد على الخبرات الشخصية التراكمية لديهم في مجال 

العامل في هذه الشركات وتوجيهه نحو الحصول  واالهتمام بالناحية التعليمية للكادر البشريالعمل، 
على البرامج التدريبية التي من شأنها تعزيز قدراته ومهاراته وخبراته العملية الدارة هذه الشركات بكفاءة 
وفاعلية، حيث أنه ومن المهم أن تتمتع ادارة هذه الشركات بالخبرات االكاديمية بالتوازي مع الخبرات 

نه يتوجب عليها السعي الدائم لتوفير البرامج التدريبية التي يمكن من خاللها توفير وبالتالي فإالعملية، 
المعرفة والمهارة للعاملين فيها من أجل تحسين مقدرتهم وكفائتهم في تأدية االعمال وبما يخدم رؤيتها 

لعمل لاستخدام برامج متطورة بهذه الشركات اهتمام  ال بد منكذلك التوسعية في السوق المحلي، 
وذلك في سبيل تحسين نوعية الخدمات والمنتجات  ،اعمالهاوبشكل مستمر وبما يتناسب مع حجم 

وبصورة مباشرة  من شان ذلك المساهمة وتحقيق وفورات الحجم وتقديم منتجات ذات كفاءة وفاعلية،
على االستفادة في استدامة الشركات العائلية عبر تمكينها من تحقيق وفورات في االنفاق العام، والعمل 

قة كفوءة وفاعلة، مع االهتام المستمر بالحفاظ على موجودات يمن المقدرات الموجودة لديها بطر 
وجود عالقة حول  (5102) الكسر دراسةويتوافق ذلك مع  ،الشركة والقيام بالصيانة الدورية لها

 .واالستدامةبين المكون البشري لرأس المال الفكري  ارتباطية
 

 توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة" أنه على تنص والتي :الثانية الفرعية رضيةالف 3.2...1
(α≤1.12) واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين رأس المال الهيكلي بين". 

 

 رأس المال الهيكليبين  بيرسون ارتباط معامل استخراج تم الثانية الفرعية الفرضية فحص أجل من
 :ذلك يوضح التالي والجدولالعائلية في محافظة جنين  واستدامه الشركات

 

واستدامه الشركات العائلية في محافظة  رأس المال الهيكليمعامل إرتباط بيرسون : (01.4)جدول 
 .جنين

Pearson Correlation االستدامه 

 رأس المال الهيكلي
711. معامل إرتباط بيرسون

**
 

 1.111 مستوى المعنوية

 121 لعينةعدد أفراد ا

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

ستدامه الشركات  دور رأس المال الهيكلي بيرسون إليجاد العالقة بين ارتباطمعامل  حسابتم  وا 
 (1.711) تساوي االرتباطأن قيمة معامل ( 20.4)، ويظهر الجدول رقم محافظة جنينفي العائلية 
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أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين ، مما يؤكد قبول الفرضية 1.111 ومستوى المعنوية
ستدامه الشركات العائلية في محافظةدور رأس المال الهيكلي  يرى أن هذه حيث أن الباحث ، جنين وا 

لرأس المال الفكري في استدامة الشركات والهام  المباشرالنتيجة جاءت بشكل منطقي نتيجة الدور 
من خالل توفير نظم ، رأس المال الهيكليتعزيز ة في محافظة جنين من خالل مساهمته في العائلي

معلومات تساعد هذه الشركات على السرعة في أداء االعمال بالشكل المطلوب، من خالل استخدام 
برامج حديثة ومتطوره بشكل مستمر وبما يتناسب مع حجم أعمالها الحالية والمستقبلية، كذلك فإن 

في الحصول على  هااستخدام منظومة ربط متكاملة تساعدالمال الهيكلي يساعد الشركات على رأس 
المعلومات المطلوبة حول نشاطها في الوقت المناسب االمر الذي ينعكس على فعاليتها وكفائتها في 

جودة وبما واالهتمام بجودة منتجاتها واعتماد مقاييس عالمية للتأدية مهامها وواجباتها تجاه الزبائن، 
يعزز سمعتها في السوق المحلي ويجعل منتجاتها وخدماتها جاذبة للزبائن، ويمكنها من خدمة شريحة 

االمر الذي يسهم في استدامة هذه الشركات في واسعة من الزبائن، وبما يشبع احتياجاتهم ورغباتهم، 
وتنفيذ مشاريع متنوعة محافظة جنين عبر توفير رؤية واضحة لديها ضمن االمكانيات الخاصة بها، 

تخدم أهدافها ورؤيتها، وبما يمكنها من تحقيق االستدامة بالعمل وزيادة نسبة مبيعاتها وأرباحها 
  راس مكونات بين ارتباطية عالقة وجودحول  (5102)عبد الهادي  دراسة، ويتفق ذلك مع االجمالية

وجود عالقة طردية بين رأس حول  (5102)، ودراسة أبو لبدة المؤسسي األداء وجودة الفكري لمالا
 .استدامة المؤسساتفي الهيكلي واسهام  رأس المال  المال الفكري وبين التميز المؤسسي

 

 توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة" أنه على تنص والتي :الثالثة الفرعية الفرضية 3.2...3
(α≤1.12 ) محافظة جنيني ف العائليةالشركات  واستدامه رأس مال العالقاتبين". 

 

 رأس مال العالقاتبين بين  بيرسون إرتباط معامل استخراج تم الثالثة الفرعية الفرضية فحص أجل من
 ذلك يوضح التالي والجدولمحافظة جنين، في  العائليةالشركات  واستدامه

 

محافظة ي ف العائليةالشركات  واستدامه رأس مال العالقاتمعامل إرتباط بيرسون بين : (00.4)جدول 
 .جنين

Pearson Correlation االستدامه 

 رأس مال العالقات
614. معامل إرتباط بيرسون

**
 

 1.111 مستوى المعنوية

 121 عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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ستدامه الشركات  عالقاتدور رأس مال ال بيرسون إليجاد العالقة بين ارتباطمعامل  حسابتم  وا 
 (1.614) تساوي االرتباطأن قيمة معامل ( 22.4)، ويظهر الجدول رقم محافظة جنينفي العائلية 

أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين ، مما يؤكد قبول الفرضية 1.111ومستوى المعنوية 
ستدامه الشركات العائلية في محافظةدور رأس مال العالقات  ه النتيجة ويرى الباحث أن هذ، ينجن وا 

جاءت نتيجة لما يساهمه رأس المال العالقاتي في تطوير عالقات الشركات مع زبائنها ومورديها 
واالطراف ذات العالقة، وتمكينها من منح زبائنها مزايا اضافية تشجيعية للحصول على خدماتها 

الى كما أنه يسهم في اهتمام الشركات وسعيها ومنتجاتها االمر الذي يزيد من نسبة مبيعاتها وارباحها، 
هم في تصميم كتلها عبر مشار  ووالئهم انتمائهمالزبائن وكسب لرضا الوصول دراسة السوق من أجل 

واخذ رغباتهم بعين االعتبار بالمنتجات والخدمات المستقبلية والعمل على تلقي الشكاوي المنتجات 
الهتمام بالموردين لهذه الشركات وبما يضمن لهم الحصول ومعالجتها واالهتمام بها، والعمل على ا

وبالتالي على حقوقهم دون تأخير في مقابل الحصول على المواد االنتاجية الكفؤة وبأسعار منافسة، 
فإن كل ذلك يوجهها نحو السلوك االبداعي في جميع االنشطة التي تمارسها واعتبار االبداع 

عها التنافسي في السوق واضافة منتجات وخدمات جديدة ومحسنة استراتيجية للعمل من اجل دعم موق
، كل ذلك من شأنه الحفاظ على استدامة هذه الشركات العائيلة، ومساعدتها على تلقى رضا الزبائن

رأس مال حول اسهام ( 7022)، ويتفق ذلك مع دراسة ابو لبدة تحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية
حول وجود  (5102) الكسروتحقيق االستدامة، ودراسة  لمال الفكريالعالقات بدرجة كبيرة في رأس ا

 .واالبداع واالستدامةعالقة ارتباط موجبة بين المكون العالقاتي لرأس المال الفكري 

 

 توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة" أنه على تنص والتي :الرابعة الفرعية الفرضية 3.2...2
(α≤1.12 ) عي واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنينرأس المال االبدابين". 

 

رأس المال بين بين  بيرسون ارتباط معامل استخراج تم الرابعة الفرعية الفرضية فحص أجل من
 :ذلك يوضح التالي الجدولاالبداعي واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين و 

 

بداعي واستدامه الشركات العائلية في رأس المال االبين معامل إرتباط بيرسون : (05.4)جدول 
 .محافظة جنين

Pearson Correlation االستدامه 

 رأس المال االبداعي
711. معامل إرتباط بيرسون

**
 

 1.111 مستوى المعنوية

 121 عدد أفراد العينة

**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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ستدامه الشركات  دور رأس المال االبداعي ون إليجاد العالقة بينبيرس ارتباطمعامل  حسابتم  وا 
 (1.614) تساوي االرتباطأن قيمة معامل ( 12.4)، ويظهر الجدول رقم محافظة جنينفي العائلية 

أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين ، مما يؤكد قبول الفرضية 1.111ومستوى المعنوية 
ستدامه الشركات العائلية في محافظةي دور رأس المال االبداع أن هذه النتيجة ويرى الباحث ، جنين وا 

جاءت بشكل منطقي نتيجة الدور المباشر والهام لرأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية في 
محافظة جنين من خالل مساهمته في تعزيز رأس المال االبداعي، من خالل ما تقوم به هذه 

للتعرف على واستطالعات للرأي واجراء دراسات للسوق  هتمام بالجانب االبداعيالشركات من اال
باالضافة الى ، تلبي احتياجاتهم المتنوعة نتجات وخدمات متطورةم وتقديمالمستمرة احتياجات الزبائن 

الهادفة  ةتقديم البرامج التدريبيلتأمين فرص االبداع والمبادرة و الداعمة التنظيمية لتوفير البيئة  سعيها
من شأنها  الى تطوير قدرات العاملين فيها وتوجيه وتشجيع العاملين نحو تقديم أفكار ابداعية تطويرية

بتطوير اساليبها االنتاجية والتسويقية تنمية قدرتها على المنافسة في السوق، كما وتهتم هذه الشركات 
ستدامتها من خالل تحقيق رضا كل ذلك من شأنه مساعدتها ودعم اوبما يتالئم مع حاجات السوق، 

نها من استغالل يوتمكالزبائن من خالل حصولهم على منتجات تحقق رغباتهم وتطلعاتهم المستقبلية، 
الفرص المتاحة ومواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق التوافق بين أدائها الحالي وتطلعاتها 

قة من الشركات الشبيهه بقطاع عملها المستقبلية، وايجاد نوع من التشبيك مع االطراف ذات العال
وتبادل المعلومات بما يخدم مصالحهم، ويزيد من قدرتها على ترشيد النفقات وتعظيم المنافع واالرباح 

هناك أثر حول أن  (5102) حواجرة والمحاسنة، ويتفق ذلك مع دراسة وبالتالي القدرة على االستدامة
  .في تعزيز أداء االعمالفكري لرأس المال ال

 

الداللة  مستوى عند معنوية فروق توجدال "والتي تنص على أنه : الثانية الرئيسةالفرضية  1.3.2
دور رأس المال الفكري في استدامه الشركات  في اتجاهات المبحوثين نحو (α≤1.12)االحصائية 

، الخبرة سنوات، عدد العاملين، المؤهل العلمي، العمر)تعزى لمتغيرات  العائلية في محافظة جنين
 ."("عمر الشركة"سنة التأسيس

 

 : ولفحص الفرضية أعاله تم فحص الفرضيات الفرعية كما يلي
 

  متغير العمر  1.3.2.. 
 

 One)، فقد تم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي العمرلفحص هذه الفرضية الخاصة بمتغير 

way- ANOVA )اد عينة الدراسة، والجداول التالية مستوى داللة الفروق بين إستجابات أفر  إلختبار
 :  توضح نتائج هذا اإلختبار
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المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين : (03.4) جدول
بدور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

 .مرالعبحسب  محافظة جنين

 المجاالت
 المتوسطات الحسابية

 سنة 11  من أكثر 11-11 11-11 سنة 11 اقل من

 4.004 3.871 3.919 4.188 رأس المال الفكري

 3.802 3.841 3.876 4.018 االستدامه

 

في  واالستدامهبدور رأس المال الفكري الخاصة المتوسطات الحسابية ( 03.4)أظهرت بيانات جدول 
، حيث يالحظ من هذه القيم بأن معظم العمرحسب متغير  ية في محافظة جنينالشركات العائل

 .المتوسطات الحسابية درجاتها مرتفعة
 

في إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير ( ANOVA)نتائج إختبارات تحليل التباين : (04.4) جدول
 .العمر

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مربعاتال

 قيمة
 F  

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 رأس المال الفكري
 1.112 293. 3 879. بين المجموعات

  263. 116 30.540 داخل المجموعات 1.342

   119 31.419 المجموع

 االستدامه
 584. 112. 3 337. بين المجموعات

  192. 116 22.293 داخل المجموعات 1.252

   119 22.630 المجموع

 

 ال"انه  والتي تنص ىلاالو نتائج إختبار الفرضية الفرعية ( 04.4)يالحظ من خالل استعراض الجدول 
دور رأس  في اتجاهات المبحوثين نحو( α≤1.12) الداللة االحصائية مستوى عند معنوية فروق توجد

مجاالت في جميع " مرتعزى لمتغير الع المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين
 .الدراسة

 

 االستدامة ، ولمجال(1.342) رأس المال الفكريالداللة اإلحصائية لمجال وتشير نتائج التحليل ان 
، (α≤1.15) عند المفترضةاالحصائية من قيمة الداللة  أعلىوهذه القيم  العمر عند متغير( 1.252)

 جيدةلديهم مستويات  مستوياتهم العمريةالف العينة على اختعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد يو 
، العائيلة في محافظة جنينالشركات استدامة على  رأس المال الفكريتجاه تأثير من الفهم واإلدراك 

 التي تمكنهم من المعرفة الالزمةحيث أنهم يؤكدون على ضرورة أن يتوفر لدى مدراء هذه الشركات 
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الخبرات ومهارات التي تساعدهم على تأدية واجباتهم في ادارة  والسعي الدائم لتوفير هذه مهامهمأداء 
هذه الشركات، والعمل على توفير نظم للمعلومات والتي من شأنها المساهمة في دعم انجاز االعمال 

برامج حديثة ومتطورة بشكل مستمر بما يتناسب مع بالشكل المطلوب، وتمكين الشركات من استخدام 
التي تهدف منها خدمة رغبات زبائنها الحاليين والمتوقعين، وبالتالي فأنه يجب المتنوعة و  حجم اعمالها

على هذه الشركات السعي لتكوين عالقات جيدة مع الزبائن من خالل التعرف على احتياجاتهم 
حل االشكاليات الخاصة بهم، عبر ابتكار منتجات متطورة ومنافسة والعمل على ومحاولة اشباعها 
العمالء والموردين الذي يعتبرون العصب الرئيسي للعملية االنتاجية في هذه الشركات، كذلك االهتمام ب

توفير البيئة التنظيمية الداعمة لإلبداع وتحفيز العاملين فإن هذه الشركات مطلوب منها وبالتالي 
العمل،  ورعايتهم واالهتمام بالجوانب االنساية الخاصة ببيئة العمل لتقديم أي افكار من شأنها تطوير

 تطلعاتهاالحالي و ادائها تحقيق التوافق بين وبالتالي فإن كل ذلك من شأنه دعم توجهات الشركات في 
، والحفاظ على ممتلكاتها، وترشيد االنفاق العام فيها، االمر الذي ينعكس ايجابًا على قدرتها المستقبلية

، الفرضية المفترضة قبولوعلية تم  على تعزيز موقعها التنافسي وتحقيق استدامتها وتعظيم ارباحها،
وجود فروق ذات داللة احصائية بين ادارة راس  حول عدم ( 5104)ويتفق ذلك مع دراسة عبد القادر 

 ذات فروقحول عدم وجود  (5102)، ودراسة عبد الهادي المال الفكري ومتطلبات التنمية المستدامة
ات لمتغير  تعزى المال الفكري راس حول دراسةعينة ال تقديرات أفراد متوسطات بين إحصائية داللة

 .الدراسة
 
 

 متغير المؤهل العلمي  1.3.2..
 

، فقد تم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي المؤهل العلميلفحص هذه الفرضية الخاصة بمتغير 
(One way- ANOVA )مستوى داللة الفروق بين إستجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول  إلختبار

 :  التالية توضح نتائج هذا اإلختبار
 

المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين : (02.4) جدول
بدور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

 .المؤهل العلميبحسب  محافظة جنين

 المجاالت
 وسطات الحسابيةالمت

 دراسات عليا بكالوريس دبلوم متوسط فأقل
 4.008 3.829 4.089 رأس المال الفكري

 3.900 3.807 3.925 االستدامه
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 في واالستدامهبدور رأس المال الفكري  الخاصة المتوسطات الحسابية ( 02.4)أظهرت بيانات جدول 
، حيث يالحظ من هذه القيم بأن ل العلميالمؤهحسب متغير  الشركات العائلية في محافظة جنين

 .معظم المتوسطات الحسابية درجاتها مرتفعة
 

في إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير ( ANOVA)نتائج إختبارات تحليل التباين : (02.4) جدول
 .المؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F  

ستوى الداللة م
 اإلحصائية

 رأس المال الفكري
 3.794 957. 2 1.914 بين المجموعات

  252. 117 29.505 داخل المجموعات 1.025

   119 31.419 المجموع

 االستدامه
 1.051 200. 2 399. بين المجموعات

  190. 117 22.231 داخل المجموعات 1.353

   119 22.630 المجموع

 

ال "نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص انه ( 02.4)ن خالل استعراض الجدول يالحظ م
في اتجاهات المبحوثين نحو دور رأس ( α≤1.12) توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة االحصائية

نه يوجد با "نين تعزى لمتغير المؤهل العلميالمال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة ج
 .فروق في مجال رأس المال الفكري

 

المؤهل  ، عند متغير(1.152)رأس المال الفكري الداللة اإلحصائية لمجال تشير نتائج التحليل ان 
السبب في عزو الباحث يو ، (α≤1.15) المفترضةاالحصائية من قيمة الداللة  أقل ةوهذه القيم العلمي

في مجال رأس  لين في الشركات العائلية في محافظة جنينالعينة العامأفراد  جود فروق في تقييمو 
مستويات متابينة من الفهم واالدراك تجاه أهمية  وجودالمؤهل العلمي، نتيجة تبعا لمتغير  المال الفكري

، واالخذ بالفرضية الفرضية المفترضةرفض وعلية تم ، تحقيق االستدامةدور رأس المال الفكري في 
 إحصائية داللة ذات فروق توجد الحول انه ( 2117)مع دراسة عبد الهادي ويتعارض ذلك ، البديلة
، المؤسسي األداء دور رأس المال الفكري في تحسين حول راسةالد عينةتقديرات أفراد  متوسطات بين
لبعديه اللمقارنات ( Scheffe)تم إجراء اختبار  المجاالتللكشف عن مواطن الفروق على مستوى و 

 .نتائج هذا االختبارالجداول أدناه توضح ، وفيما يلي المؤهل العلميسب متغير إلظهار الفروق ح
 

لبعديه لداللة الفروق بين متوسطات متغير اللمقارنات ( Scheffe)نتائج اختبار  (:17.4)جدول
 .المؤهل العلمي لمجال رأس المال الفكري
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 (2.11) دراسات عليا (3.21) بكالوريس (2.12) دبلوم متوسط فأقل متغير المؤهل العملي
25996.--  (4.12)  دبلوم متوسط فأقل

*
 .08112 

 -17884.- -- -- (3.25) بكالوريس

 -- -- -- (4.11) دراسات عليا

 

تبعا  في مجال رأس المال الفكريوجود فروق في تقييم أفراد عينة الدراسة ( 17.4)يتضح من الجدول 
أن هذه الفروق كانت بين استجابات أفراد العينة الذين  ، حيث تشير النتائجالمؤهل العلميلمتغير 

حيث كان دبلوم متوسط فأقل وبين حملة البكالوريس لصالح حملة الدبلوم المتوسط  مؤهلهم العلمي
 .(4.18) المتوسط الحسابي أعلى

 

 ميالمؤهل العل ، عند متغير(1.323) االستدامةالداللة اإلحصائية لمجال وتشير نتائج التحليل ان 
عزو الباحث سبب ذلك إلى أن يو ، (α≤1.15) المفترضةاالحصائية من قيمة الداللة  أعلى ةوهذه القيم

أهمية ودور تجاه من الفهم واإلدراك  جيدةلديهم مستويات  العلمية مؤهالتهمالعينة على اختالف أفراد 
جنين، حيث أن هذه الشركات العائلية في محافظة التي تؤثر على استدامة  الممارساتالعديد من 

قبل لتي تكون مرشدة وموجه لها بالمسترسالة واهداف واضحة لها واؤية و الشركات تعمل على وضع ر 
ستفادة من لإلتحقيق أهدافها ورسالتها، وتسعى بشكل متواصل لوتبني أنشطتها وبرامجها التطويرية 

التوسع في أنشطتها وبرامجها  وحشدها من أجل مواردها وموجوداتها المادية والبشرية بالشكل االمثل
من قلل يتصادية و اقوفورات التطورية المستقبلية، وبما يحقق استدامتها ويعظم من أرباحها ويحقق 

وهذه الشركات تسعى للحصول على التمويل الالزم لتنفيذ أنشطتها المتنوعة والتي التشغيلية،  نفقاتها
وعليه تم قبول الفرضية المفترضة، ويتفق  ،سوقيةويعظم حصتها التخدم احتياجات زبائنها المختلفة، 

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين رأس المال الفكري حول  (5102)أبو لبدة  دراسةذلك مع 
 بصورة تتأثر المؤسسي األداء ودةحول أن ج (5102)عبد الهادي  دراسة، و وبين التميز المؤسسي

 .بمتغيرات رأس المال الفكري جوهرية
 

 متغير عدد العاملين  1.3.2..
 

للعينات  (T-Test)، فقد تم إجراء إختبار عدد العاملينلفحص هذه الفرضية الخاصة بمتغير 
 :المستقلة، والجدول التالي يوضح نتائج اإلختبار

 

للعينات المستقلة لفحص مستوى داللة الفروق بين " T-Test"نتائج إختبار (: 02.4) جدول
بدور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في العينة فيما يتعلق  متوسطات إجابات أفراد

 . عدد العاملينبحسب متغير  محافظة جنين
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 العدد عدد العاملين المجال
المتوسط 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

-Tقيمة 

Test 

درجات 

 الحرية

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

مجال رأس المال 

 الفكري

 118 -984.- 51190. 3.8991 66 موظف 21اقل من 
1.327 

 112.954 -983.- 51635. 3.9918 54 موظف 21اكثر من 

 االستدامة
 118 -816.- 45020. 3.8289 66 موظف 21اقل من 

1.416 
 115.974 -822.- 41954. 3.8943 54 موظف 21اكثر من 

 

ال "والتي تنص انه  الثالةرضية الفرعية نتائج إختبار الف( 02.4)يالحظ من خالل استعراض الجدول 
في اتجاهات المبحوثين نحو دور رأس ( α≤1.12) توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة االحصائية

في جميع " عدد العاملينالمال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين تعزى لمتغير 
 .مجاالت الدراسة

 

االستدامة  ، ولمجال(1.352)رأس المال الفكري داللة اإلحصائية لمجال النتائج التحليل ان تبين 
 المفترضةاالحصائية من قيمة الداللة  أعلىوهذه القيم  عدد العاملين في الشركة عند متغير( 1.402)
(α≤1.15) ، عدد العاملين في الشركات العينة على اختالف عزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد يو

على استدامة  تجاه تأثير رأس المال الفكريمن الفهم واإلدراك  جيدةلديهم مستويات  هاالتي يعملون ب
مهارات خبرات و يتوفر لمدراء هذه الشركات من من خالل ما الشركات العائيلة في محافظة جنين، 

عالية تساعدهم على تحمل المسؤولية وضغط العمل وتمكنهم من اداء مهامهم وكفاءات وقدرات 
، ويعمل على والتكيف مع ضغوط العمل وبما يخدم تحقيق مصالح الشركات بكفاءة وفاعلية الوظيفية

باجراء الدراسات واالستطالعات التي من  اهتمامهاكذلك ، ايجاد قيادة رشيدة داعمة لعمل الشركها
شباع إشأنها المساهمة في تطوير أدائها وتمكينها من استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل من أجل 

رغبات وتفضيالت زبائنها وتقديم مزايا اضافية لهم وعالج الشكاوي الخاصة بالزبائن وتقبل مقترحاتهم 
، والعمل على نسج عالقات قوية مع الموردين من اجل الحصول على رضاهم ووالئهم التطويرية

ارات بشكل جماعي، على اتخاذ القر  واعتمادها، وتحقيق التكامل وتبادل المعلومات والشركاء والممولين
واثارة الدافعية لدى افرادها وتحفيزهم نحو بذل مزيد من الجهود تقديم االفكار االبداعية لخدمة أهداف 

االمر الذي سيكون له االثر المباشر في استدامة هذه الشركات، وزيادة حصتها السوقية، الشركة، 
 توجد الحول انه  (5102)الهادي عبد  دراسةترضة، ويتفق ذلك مع وعليه تم قبول الفرضية المف

في  الفكري المال راس دور حول راسةالد عينة رات أفرادتقدي متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق
 .تبعًا لمتغيرات الدراسة الضابطة المؤسسي األداء جودة تعزيز
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 متغير سنوات الخبرة  1.3.2..
 

فقد تم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي ، سنوات الخبرةلفحص هذه الفرضية الخاصة بمتغير 
(One way- ANOVA )مستوى داللة الفروق بين إستجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول  إلختبار

 :  التالية توضح نتائج هذا اإلختبار
 

المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين : (09.4) جدول
بدور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في جابات أفراد العينة فيما يتعلق متوسطات إ

 .سنوات الخبرةبحسب  محافظة جنين

 المجاالت
 المتوسطات الحسابية

 سنوات 1.اكثر من  1.-2من سنوات 2اقل من 
 4.0867 3.8840 3.8934  رأس المال الفكري

 3.9268 3.8282 3.8542 االستدامه

 

 في واالستدامهالخاصة بدور رأس المال الفكري المتوسطات الحسابية ( 09.4)أظهرت بيانات جدول 
، حيث يالحظ من هذه القيم بأن معظم سنوات الخبرةحسب متغير  الشركات العائلية في محافظة جنين
 .المتوسطات الحسابية درجاتها مرتفعة

 

في إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير ( ANOVA)نتائج إختبارات تحليل التباين : (51.4) جدول
 .سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F  

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 رأس المال الفكري
 1.863 485. 2 970. بين المجموعات

  260. 117 30.449 داخل المجموعات 0.160

   119 31.419 المجموع

 االستدامه
 577. 111. 2 221. بين المجموعات

  192. 117 22.409 داخل المجموعات 0.563

   119 22.630 المجموع

 

 ال"انه  والتي تنص الثانيةنتائج إختبار الفرضية الفرعية ( 51.4)يالحظ من خالل استعراض الجدول 
دور رأس  في اتجاهات المبحوثين نحو( α≤1.12) ئيةالداللة االحصا مستوى عند معنوية فروق توجد

في جميع " تعزى لمتغير سنوات الخبرة  المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين
 .مجاالت الدراسة
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االستدامة  ، ولمجال(1.021)رأس المال الفكري الداللة اإلحصائية لمجال تشير نتائج التحليل ان 
 عند المفترضةاالحصائية من قيمة الداللة  أعلىوهذه القيم  سنوات الخبرة تغيرعند م( 1.223)
(α≤1.15) ، لديهم  سنوات خبرتهمالعينة على اختالف عزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد يو

من حيث على استدامة الشركات العائيلة،  تجاه تأثير رأس المال الفكري الوعيمن  جيدةمستويات 
رات والكفاءات لدى العاملين فيها وتوفر البرامج التدريبية المستمر التي تهدف ضرورة توفر الخب

ن اختيار مدراء لتطوير قدرات العاملين وياجاد قيادة ادارية متميزة الدارة هذه الشركات، وبالتالي فإ
بعمل الخاصة للمشكالت  في تقديم حلول متميزةيتميزون بالخبرة والكفاءة الدارة هذه الشركات يساهم 

عالقات  وجودالن الهياكل التنظيمية الخاصة بها تتمتع بالمرونة العالية وتسمح بباالضافة الشركات، 
وظيفية وتسلسل اداري واضح بهذه الشركات يسمح بمشاركة الجميع في تحقيق اهدافها وتعزيز قدرتها 

من اجل الترويج  ةمتوعوتعمل هذه الشركات على وضع خطط التنافسية من أجل ضمان استمراريتها، 
وتوسيع قاعدة الزبائن وتلبية احتياجاتهم، وتكوين سمعة جيدة لها في لمنتجاتها وخدماتها في السوق 

كما  ،اهم والمحافظة عليهم وكسب والئهممن خدمة الزبائن وتحقيق رض يمكنهاالسوق االمر الذي 
كس واقعها الفعلي ومدى قدرتها بتوفير معلومات ذات مصداقية عالية الصحاب العالقة تع وانها تهتم

نظام رقابي فعال يخدم فإنها تعمل على توفير  خدماتهاعلى تحقيق أهدافها، ومن أجل قياس جودة 
مقاييس للجودة للتعرف على مستويات الكفاءة والفاعلية المتحققة لنتائج اعمالها، والتعرف اهدافها و 

كل ذلك ، متوقعة واتخاذ السبل الكفيلة بمواجهتهاوالتحديات ال وكيفية استغاللهاعلى الفرص المتاحة 
 قبولعلية تم ، و كري في استدامة الشركات العائليةمن شأنه أن يعكس الدور المباشر لرأس المال الف

عالقة إحصائية بين توافر حول وجود  (5100) شعبان، ويتفق ذلك مع دراسة الفرضية المفترضة
دم وجود حول ع (5104) عبد القادر، ودراسة زة التنافسيةمتطلبات رأس المال الفكري وتحقيق المي

 .بين ادارة راس المال الفكري ومتطلبات التنمية المستدامة دالة احصائياً فروق 
 

 متغير عمر الشركة  1.3.2..
 

، فقد تم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي عمر الشركةلفحص هذه الفرضية الخاصة بمتغير 
(One way- ANOVA )مستوى داللة الفروق بين إستجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول  إلختبار

 :  التالية توضح نتائج هذا اإلختبار
 

المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين : (50.4) جدول
امه الشركات العائلية في بدور رأس المال الفكري في استدمتوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 

 .عمر الشركةبحسب  محافظة جنين
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 المجاالت
 المتوسطات الحسابية

 سنة فأكثر 3. سنة 1. -2 سنوات 2-2
 4.1373 3.8268 3.8505  رأس المال الفكري

 3.9266 3.8219 3.8210 االستدامه

 

 واالستدامه فيالفكري  الخاصة بدور رأس المالالمتوسطات الحسابية ( 50.4)أظهرت بيانات جدول 
، حيث يالحظ من هذه القيم بأن معظم عمر الشركةحسب متغير  الشركات العائلية في محافظة جنين
 .المتوسطات الحسابية درجاتها مرتفعة

 

في إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير ( ANOVA)نتائج إختبارات تحليل التباين : (55.4) جدول
 .عمر الشركة

مجموع  ر التباينمصد المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F  

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 رأس المال الفكري
 5.068 1.252 2 2.505 بين المجموعات

  247. 117 28.914 داخل المجموعات 1.008

   119 31.419 المجموع

 االستدامه
 789. 151. 2 301. بين المجموعات

  191. 117 22.329 ل المجموعاتداخ 1.457

   119 22.630 المجموع

 

انه  والتي تنص الخامسةنتائج إختبار الفرضية الفرعية ( 55.4)يالحظ من خالل استعراض الجدول 
دور  في اتجاهات المبحوثين نحو( α≤1.12) الداللة االحصائية مستوى عند معنوية فروق توجد ال"

في " تعزى لمتغير عمر الشركة  ه الشركات العائلية في محافظة جنينرأس المال الفكري في استدام
 .جميع مجاالت الدراسة

 

عمر  ، عند متغير(1.112)رأس المال الفكري الداللة اإلحصائية لمجال وتشير نتائج التحليل ان 
ب في السبعزو الباحث يو ، (α≤1.15) المفترضةاالحصائية من قيمة الداللة  أقل ةوهذه القيم الشركة

في مجال رأس  العينة العاملين في الشركات العائلية في محافظة جنينأفراد  جود فروق في تقييمو 
وجود مستويات متابينة من الفهم واالدراك تجاه أهمية ، نتيجة عمر الشركةتبعا لمتغير  المال الفكري

، واالخذ بالفرضية الفرضية المفترضةرفض وعلية تم دور رأس المال الفكري في تحقيق االستدامة، 
 إحصائية داللة ذات فروق توجد الحول انه ( 2117)ويتعارض ذلك مع دراسة عبد الهادي  البديلة،

 ، المؤسسي األداء دور رأس المال الفكري في تحسين حول راسةالد عينةتقديرات أفراد  متوسطات بين
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لبعديه اللمقارنات ( Scheffe)تم إجراء اختبار  المجاالتللكشف عن مواطن الفروق على مستوى و 
 .نتائج هذا االختبارالجداول أدناه توضح ، وفيما يلي عمر الشركةإلظهار الفروق حسب متغير 

 

لبعديه لداللة الفروق بين متوسطات متغير اللمقارنات ( Scheffe)نتائج اختبار  (:23.4) جدول
 .عمر الشركة لمجال رأس المال الفكري

 (3..2)  سنة فأكثر 3. (3.21) سنة 1.-2 (3.22)  اتسنو  2-2 متغير عمر الشركة
 -28686.- 02363.--  (3.22) سنوات 4-2

-31048.- -- -- (3.25) سنة 9-05
*
 

 -- -- -- (4.03)  سنة فأكثر 03

 

تبعا  في مجال رأس المال الفكريوجود فروق في تقييم أفراد عينة الدراسة ( 23.4)يتضح من الجدول 
، حيث تشير النتائج أن هذه الفروق كانت بين استجابات أفراد العينة الذين كةعمر الشر لمتغير 

سنة لصالح  13سنة، والشركات التي يزيد تاريخ تأسيسها عن  12-9يمتلكون شركات أسست ما بين 
مما يؤكد  (4.13) حيث كان المتوسط الحسابي أعلىسنة  13الشركات التي يزيد تاريخ تأسيسها عن 

ات األكثر عمرًا أكثر تقديرًا لرأس المال الفكري نظرًا لوجود نقاط تميز واضح في تلك على أن الشرك
  .الشركات في مواقعها الجغرافية وأماكن التوزيع

 

وهذه  عمر الشركة ، عند متغير(1.422)االستدامة الداللة اإلحصائية لمجال وتشير نتائج التحليل ان 
عزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد يو ، (α≤1.15) المفترضةة االحصائيمن قيمة الداللة  أعلى ةالقيم

تجاه أهمية من الفهم واإلدراك  جيدةلديهم مستويات  عمر الشركة التي يعملون بهاالعينة على اختالف 
تؤثر على استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين، من شأنها أن تدعم و ممارسات التي الودور 

توفير وحشد المصادر المالية من أجل ضمان استمرار عملها عمل على حيث أن هذه الشركات ت
وتوسعها المستقبلي، وتوفير المرونة في هياكلها التنظيمية والمشاركة في اتخاذ القرارات ضمن نطاق 
مالكي هذه الشركات، والسعي لتوفير نظام فعال للرقابة على سير العمل وتحقيق جودة المنتجات، 

لتوفير بيئة حاضنة وداعمة لإلبداع، واالستفادة من الخبرات والكفاءات واالمكانيات والسعي المتواصل 
أبو لبدة  دراسة، ويتفق ذلك مع وعليه تم قبول الفرضية المفترضةالمتوفرة فيها بالشكل االمثل، 

 .وجود عالقة إحصائية بين رأس المال الفكري وبين التميز المؤسسيحول  (5102)
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 خامسالفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنتائج واالستنتاجات والتوصيات املخص 
 

 النتائجملخص  2..
وسط حسابي كلي متبمرتفعة و كانت لرأس المال الفكري الدرجة الكلية أظهرت نتائج الدراسة أن  .0

، (22.2)وبوزن نسبي  (1.20)معياري ال وبلغت قيمة اإلنحراف، وبدرجة تقدير كبيرة (3.94)
الشركات العائلية في محافظة جنين كانت مرتفعة كما أن الدرجة الكلية لمجال االستدامة في 

      ، وبلغت قيمة اإلنحراف المعياري حواليوبدرجة تقدير كبيرة( 3.22)وبمتوسط حسابي كلي 
 (.22.0)، وبوزن نسبي (1.43)

وبوزن نسبي ( 1.23)، وانحرافه المعياري (3.93)لمجال رأس المال البشري بلغ المتوسط العام  .5
 .قدير كبيرةوبدرجة ت( 22.2)

وبوزن نسبي ( 1.22)، وانحرافه المعياري (3.93)لمجال رأس المال الهيكلي بلغ المتوسط العام  .3
 .وبدرجة تقدير كبيرة( 22.2)

، وانحرافه (3.92)بلغ المتوسط الحسابي لمجال رأس المال العالقات بلغ المتوسط الحسابي له  .4
 .بيرةوبدرجة تقدير ك( 29)وبوزن نسبي ( 1.23)المعياري 

وبوزن ( 1.22)، وانحرافه المعياري (3.93)بلغ المتوسط الحسابي لمجال رأس المال االبداعي  .2
 .وبدرجة تقدير كبيرة( 22.2)نسبي 

ستدامه الشركات دور رأس المال الفكري عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين تبين وجود  .2 وا 
 .العائلية في محافظة جنين

ستدامه الشركات دور رأس المال البشري اللة إحصائية بين عالقة طردية ذات د تبين وجود .2 وا 
 .جنين العائلية في محافظة

ستدامه الشركات دور رأس المال الهيكلي عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين تبين وجود  .2 وا 
 .العائلية في محافظة جنين
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سدور رأس مال العالقات عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين  تبين وجود .9 تدامه الشركات وا 
 .العائلية في محافظة جنين

ستدامه الشركات دور رأس المال االبداعي عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين تبين وجود  .01 وا 
 .العائلية في محافظة جنين

دور  اتجاهات المبحوثين نحوفي ( α≤1.12)فروق معنوية عند مستوى الداللة  عدم وجودتبين  .00
 ه الشركات العائلية في محافظة جنين في جميع مجاالت الدراسةرأس المال الفكري في استدام

، كما تبين وجود فروق معنوية في مجال رأس (سنوات الخبرةعدد العاملين، العمر، )تعزى لمتغير 
 (."عمر الشركة"المؤهل العلمي، سنة التأسيس)المال الفكري تبعًا لمتغير 
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 االستنتاجات 1.2
دور مباشر لرأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين، حيث انه هنالك  .0

يمكن هذه الشركات من زيادة قدرتها على االبداع وجذب مزيدًا من الزبائن للحصول على خدماتها 
ومنتجاتها وتعزيز والئهم لها، وزيادة وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحسين االنتاجية وخفض 

اليف وتعظيم االرباح، وبالتالي فإنه يحقق لها ميزة تنافسية ويساعدها على النجاح والتطور اذا التك
احسنت استغالله، ويحافظ على مكانتها بالسوق، ويعزز قدرتها على تحقيق اهدافها وزيادة ارباحها 

 .واستدامتها
محافظة جنين، من خالل ما تتأثر الشركات العائلية بالعديد من العوامل التي تعزيز استدامتها في  .5

تقوم به هذه الشركات من حسن استغاللها واستفادتها من االمكانيات البشرية والمادية الموجودة 
لديها بشكل أمثل، وتوجهها نحو ترجمة رؤيتها الى مشاريع تنفيذية، وممارستها لعملية تفويض 

الت والمعدات بالشركة من أجل الصالحيات داخل الشركة، واالهتمام بتنفيذ الصيانة الدورية لآل
ضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات والمنتجات للزبائن والحفاظ على رأس المال والحد من 
الخسائر والتكاليف االضافية المفاجئة، االمر الذي ضمن لها االستدامة في تقديم منتجاتها 

 .وخدماتها بكفاءة وفاعلية
ري في استدامة الشركات العائلية، من خالل ما يوفره من يوجد دور هام وحيوي لرأس المال البش .3

مهارات وخبرات وقدرات وكفايات للعاملين فيها من موظفين ومدراء، والعمل على توفير برامج 
للتدريب والتطوير للعنصر البشري في هذه الشركات من أجل تنمية وتطوير الخبرات والمهارات، 

س على اداء هذه الشركات، والعمل على تشجيع ممارسة وتحسين مستوى االداء العام الذي ينعك
انماط القيادة الديمقراطية والعمل الجماعي، وتعزيز روح االبتكار واالبداع والحفيز، ومراعاة 
احتياجات العاملين وحل مشكالتهم، االمر الذي ينعكس على مستوى االداء العام لهذه الشركات، 

ا يمكنها من القدرة على المنافسة وخدمة زبائنها بكفاءة وتحسين نوعية خدماتها ومنتجاتها، مم
وفاعلية، وتحقيق مستويات ربح تمكنها من تغطية نفقاتها التشغيلية، وبالتالي تحقيق االستدامة 

 .بالسوق
يوجد تأثير مباشر لرأس المال الهيكلي في دعم استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين من  .4

هارة االدارية والقيادة الدارتها، وتوفر التمويل والتجهيزات والمباني خالل توفر الخبرة والم
واالستراتيجيات التطويرية والهياكل ونظم المعلومات واالجراءات االدارية والرقابية المتنوعة في هذه 
الشركات، من اجل ضمان مساعدتها في االستجابة للمتغيرات الحاصلة في بيئة العمل ومواجهة 

اخلية والخارجية، وتوفير سلع وخدمات تلبي احتياجات الزبائن بشكل متميز وبجودة المخاطر الد
عالية، يمكنها من خاللها المحافظة على النمو والتطور وتحقيق ربحيتها واستدامتها وسمعتها 

 .السوقية
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لرأس المال العالقات دور هام في دعم استدامة الشركات العائلية من خالل تعزيز وتكوين  .2
ات االيجابية على المستوى الداخلي بين الموظفين وخلق بيئة عمل ايجابية ومحفزة تساعد العالق

في تحسين مستوى االداء العام وتميزة، وعلى مستوى العالقة مع الموردين والزبائن من خالل 
االهتمام بالجانب االعالمي عن خدمات ومنتجات الشركات وتقديم معلومات على البرامج 

دمات والمنتجات المقدمة، االمر الذي يساهم في زيادة التواصل مع الزبائن وحل واالنشطة والخ
مشكالتهم وكسب ثقتهم ورضاهم ووالئهم لما تقدمه هذه الشركات، وتوسيع الشريحة المستفيدة من 
خدمات ومنتجات هذه الشركات، وبالتالي فإن رأس مال العالقات يسهم في زيادة مبيعات 

ها الكلية وزيادة ارباحها وتوفير السيولة المالية، وتحقيق اهدافها وصواًل الى تالشركات وتعظيم منفع
 .تمكينها واستدامتها

يوجد دور مباشر لرأس المال االبداعي في استدامة الشركات العائيلة في محافظة جنين من خالل  .2
الفرص المتاحة، زيادة قدرة الشركات على مواجهة التحديات المتنوعة، وتمكينها من االستفادة من 

والعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل، والعمل على زيادة قدرتها على تلبية حاجات ورغبات 
دخال سلع وخدمات جديدة والتكيف المستمر مع االحتياجات المتغيرة بالسوق،  الزبائن، وتطوير وا 

ة، وزيادة االنتاجية وتطوير إجراءات العمل من خالل ايجاد طرق جديدة أكثر فعالية للقيام باالنشط
ورفع جودة منتجاتها وخدماتها، ومساندة هذه الشركات في تحسين وتطوير بيئة االبداع من خالل 
تحفيز وتشجيع العاملين، وتقديم الدعم لألفكار االبداعية، لزيادة قدرتها على التكيف، وخدمة 

 .ءة وفاعلية وضمان استدامتهارغبات زبائنها والمحافظة عليهم، وتحقيق اهدافها االستراتيجية بكفا
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 التوصيات  3.2
الباحث، ومن أجل أن تؤدي هذه الدراسة دورها  تأسيسًا على النتائج واالستنتاجات التي توصل إليها

 مجاالتمن  مجالعلى مستوى كل  وتنجز أهدافها على خير وجه، ال بد من تقديم بعض التوصيات
 : كما يلي هذه الدراسة

تمتلكها  التي الموارد بين من واستراتيجي رئيسي مورد أنه على الفكري المال راس مع ملالتعا .0
 التطوير بغرض واستثماره عليه والحفاظ دوري بشكل قياسه خالل من راقبتهوم ،ليةالشركات العائ

 .المستمر
 قيمة نم يمثله لما وتعزيزهارها ونش الفكري، المال راسداعمة ل إيجابية تنظيمية ثقافة بناء .5

 .المحلي المستوى على للشركات
 والكفاءة يتناسب بشكل العائلية والتخلي عن الهياكل التقليدية ة للشركاتالتنظيمي اكلالهي تعزيز .3

وبشكل  ا باستمراروتطويره الداخلية العمليات وبينها بين االنسجام ويحقق العمل، بيئة في اإلدارية
، ويمكنها من تطوير رأس اإلدارية المستويات ميعلج الالزمة المعرفة تدفق يضمن وبما ،مرن

 .مالها الفكري
 تحسين على تشجيعهم أجل من ،العائلية الشركات في للعاملين والمكافآت الحوافز أنظمة تعزيز .4

 .البشرية بالموارد واالحتفاظ االستقطاب مجاالت في المؤسسية القدرة وزيادة الوظيفي، األداء
لتدريبية التأهيلية وبشكل دائم ومستمر للعاملين في هذه الشركات على العمل على توفير الدورات ا .2

 وتطوير والمهارية، الفكرية الموظفين احتياجات تلبية اختالف مستوياتهم الوظيفية، من اجل
 .العلمية مداركهم وتوسيع العملية، قدراتهم

 على العائلية الشركات في العاملين لتشجيع مالئمة بيئة وايجادالعمل على تحسين بيئة العمل،  .2
 حاجة وحسب عالية بجودةوالمنتجات  الخدمات تقديم آلية حول االبداع وتنمية واالبتكار المبادرة
 .الزبائن

 معهم التواصل مستوى على فاعلة ووسائل آليات تطوير خالل من المستفيدين، مع العالقة تعزيز .2
 شباعهااو  تلبيتها على والعمل للزبائن تغيرةالم الحاجات على للتعرف المستمرة بالمتابعة يتعلق فيما

 .لها االستجابة وسرعة
 التي الخدمات وتحديد المقدمة، الخدمات تخطيط في اشراكهم خالل من الزبائن مع العالقة تعزيز .2

 .احتياجاتهم مع تتفق
 منتجات وخدمات عن المعلومات نشر إتاحة خالل منالترويجي  اإلعالمي بالجانب االهتمام .9

 .المختلفة االلكترونية اإلعالم وسائل في تالشركا
 .توفير أنظمة للمتابعة والتقييم الداء عمل الشركات، ولقياس جودة خدماتها .01
 .االهتمام بتوفير موازنات للبحث والتطوير، واكتشاف الفرص االبداعية في السوق .00
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 :المقترحات البحثية 2.2
 

 .الشركات العائليةاستدامة اجراء دراسة حول معوقات  .0
 .اجراء دراسة حول واقع االداء المؤسسي للشركات العائيلة .5
 .حول عالقة االبداع باالداء المؤسسي للشركات العائيلةاجراء دراسة  .3
 .اجراء دراسة حول كفاءة رأس المال الفكري في الشركات العائيلة .4
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 االستبانة بصورتها النهائية: 2ملحق

 

 القدس –جامعة القدس 
 عمادة الدراسات العليا

 معهد التنمية المستدامة 
 ؤسسات وتنمية موارد بشريةبناء م

 
 أختي الكريمة...أخي الكريم 

 تحية طيبه وبعد،،،
محافظة لشركات العائلية في ا استدامة في الفكريرأس المال  دور)قوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان ي

تخصص بناء /وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية المستدامة، (جنين
سات والتنمية البشرية في جامعة القدس، فيرجى اإلجابة على فقرات هذه االستبانة بإهتمام المؤس

 .وموضوعية، علمًا بان إجاباتك ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط
 لكم حسن تعاونكماا شاكر 

 
 سلطان ابو صالح/الباحث 

                                         أحمد محمد حرزاهلل . د/ إشراف                                                                            
 :تعليمات للمبحوثين

 يرجى قراءة العناوين والشرح. 
  أمام الخيار األكثر مالئمة بك حسب خبرتك في مجاالت الدراسة( √)يرجى وضع إشارة. 
 يرجى مراعاة الدقة في قراءة بنود االستبانة. 

 البيانات األساسية: ولالقسم األ 
 :في الخانة التي تالئمك( √)يحتوى هذا القسم على البيانات الشخصية الخاصة بك، يرجى وضع إشارة 

 سنة 53أكثر من  □. 5  سنة  52-53من  □. 5  سنة  52-52من   □. 5   سنة 52أقل من  □. 1 : العمر .1

 دراسات عليا   □.  5            بكالوريوس      □. 5            دبلوم متوسط فأقل   □. 1 : المؤهل العلمي .5

   موظف 52أكثر من  □. 5             موظف 52أقل من  □. 1    :عدد العاملين .5

 سنوات  12أكثر من  □ .5       سنوات  12-2من □. 5             سنوات    2أقل من □. 1  :سنوات الخبرة .5

 سنة 15أكثر من  □ .5                  سنة 15-9 □. 5          سنوات           8-5 □ .1  :  عمر الشركة .2
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 مجاالت الدارسة: القسم الثاني
ر رأس المال يأثتيرجى قراءة كل عبارة في هذا القسم، وتحديد إلى أي درجة توافق على ما جاء فيها استناداا إلى 

في المكان المناسب الذي يمثل  (√)ع إشارة وذلك بوض ،محافظة جنينلشركات العائلية في ا استدامةعلى  الفكري
 :إجابتك على المجاالت اآلتية

 المجال
 االول

وتشمل على المعرفة والمواهب والمهارات : رأس المال البشري
شدة والقدرات والخبرات والتدريب واالبتكار التي يمتلكها الفرد

ق ب
مواف

 

فق
موا

 ما 
وعا

ن
فق 
موا
ير 

غ
شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

0 
لمديرين في الشركات العائلية المعرفة الالزمة ألداء يتوفر لدى ا

 .مهامهم
     

      .يسعى المديرين للبحث عن المعرفة الالزمة ألداء مهامهم  5
      .يمتلك المدراء الشهادة العلمية التي تناسب مواقعهم االدارية  3

4  
يتوافر لدى المديرين في الشركات العائلية المهارات الالزمة ألداء 

 .امهممه
     

2  
يتوافر لدى المديرين في الشركات القدرة علي تحمل مسؤوليات 

 .العمل
     

      .يتمتع المدراء بالقدرة على التكييف مع ضغوط العمل  2
      .يمتلك المدراء الخبرة ألداء مهامهم  2

2  
تسهم الخبرة العملية والكفاءة التي يمتلكها المدراء في تقديم حلول 

 .كالت التي تواجههم في العملمتميزة للمش
     

      .يتم اختيار مدير الشركة بناء على الخبرة   9
 

المجال 
 الثاني

ويشتمل على الهيكل التنظيمي والبرامج : رأس المال الهيكلي
شدة والسياسات واإلجراءات وقواعد البيانات الخاصة بالشركة

ق ب
مواف

 

فق
موا

 ما 
وعا

ن
فق 
موا
بر 

غ
شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

      . تساهم نظم المعلومات بالشركة في سرعة انجاز العمل  01
      .تستخدم الشركة برامج حديثة بما يتناسب مع حجم اعمالها  00
تستخدم الشركة منظومة ربط متكاملة تساعد في الحصول على   05

 .المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب
     

      .رجوع الى مجلس االدارةينفرد المدير باتخاذ القرارات الهامة دون ال  03
      .تعطي االدارة الحوافز المالئمة للعاملين في الشركة للقيام بمهامهم  04

      .يدرك العاملين في الشركة اهداف المؤسسة  02
      .تتبع الشركة تسلسل اداري واضح  02
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المجال 
 الثالث

ويشير الى العالقات التي تربط المنظمة : رأس المال العالقات
شدة زبائنها ومورديها وتحالفاتها االستراتيجيةب

ق ب
مواف

 

فق
موا

 ما 
وعا

ن
فق 
موا
ير 

غ
شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

      لدى الشركة عالقات جيدة مع الزبائن  02
      .لدى الشركة عالقات جيدة مع الموردين  02
تمنح الشركة زبائنها الدائمين مزايا اضافية تميزهم عن الزبائن   09

 .العاديين
     

      .شركة قدرة كبيرة على تحديد حاجات الزبائنلل  51
      .لدى الشركة عالقات جيدة مع المؤسسات المالية  50
      .تعمل الشركة على االستماع لشكاوي الزبائن والعمل على حلها  55
      .تسعى الشركة على تطوير القدرة التنافسية لضمان استمراريتها  53
مالت دعائية وترويجية من اجل لدى الشركة خطط مستمرة بعمل ح  54

 .توسيع نطاق قاعدة الزبائن
     

 
المجال 
 الرابع

ويشتمل على عناصر اإلنتاج األساسية : رأس المال االبداعي
والعناصر ذات العالقة بنظام اإلنتاج بالمنظمة واإلبداع، قد يكون 

شدة .منتوج جديد أو مزيج من اإلبداع
ق ب

مواف
 

فق
موا

 ما 
وعا

ن
فق 
موا
ير 

غ
شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

      .تحرص على ان تسبق منافسيها في ابداع وابتكار منتجات جديدة  52
تساعد االجراءات التنظيمية المتبعة في الشركة على تامين فرص   52

  .االبداع
     

      .تعتبر الشركة االبداع اولوية استراتيجية  52
      .تخصص الشركة موازنة خاصة لعملية التطوير  52
      .الشركة باجراء دراسات للتعرف على حاجات السوق المستمرةتقوم   59
تعمل الشركة على تطوير اآلالت والمعدات بما يتناسب مع حاجات   31

 .السوق
     

تعمل الشركة على تطوير قدرات العاملين من خالل عمل دورات   30
  .تدريبية دورية

     

      .للترويج لمنتجاتها (تقليدية، الكترونية)تستخدم الشركة طرق متنوعة   35
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هو نهج في ادارة االعمال بشكل مسؤول ينجم عنه تأثيرات ايجابية  :استدامة الشركات العائلية :الثالثالقسم 
 .على الصعيد االقتصادي والبيئي واالجتماعي
ك بخصوص كل عبارة في المكان المناسب الذي يمثل وجهة نظر  (X)يرجى اإلجابة على الفقرات اآلتية بوضع إشارة 

 :من العبارات اآلتية

رقم
ال

 استدامة الشركات العائلية 

 درجات التقدير
شدة

ق ب
مواف

 

فق
موا

 ما 
وعا

ن
فق 
موا
ير 

غ
 

فق
موا
ير 

غ
 

شدة
ب

 

      .تساهم الشركة برعاية الموهوبين العاملين داخلها 11
      .ستقبليةتعمل الشركة على تحقيق التوافق بين االداء الحالي والتطلعات الم 11
      .نسانية للعاملين معااالجوانب التركز الشركة على االنتاجية واالهتمام ب 11
      .تحرص الشركة على ترشيد االنفاق العام 11
      .ومعدات الشركة لآلالتاالهتمام بصيانه الدورية  11
      .شكل االمثلتعمل الشركة على االستخدام واالستفادة من المقدرات الموجودة ب 11
      . ضوء اإلمكانيات المتوفرةالشركة بيوجد رؤية واضحة في  19
      .تنفيذية مشاريع إلى الشركةترجمة رؤية إدارة  يتم 11
      .بشكل يعكس أهدافها الشركةتمت صياغة رسالة  11
      .هناك استمرارية في الحصول على التمويل من ممولين 11
      .من أجل التوسع في النشاط المستقبليبشكل مستمر  ة رأس المالزياديتم  11
      .  ذات القطاع المشترك والشركات شركتكهناك تكامل في تنفيذ األعمال بين  11
      . ذات العالقة من خالل تبادل المعلومات الشركاتهناك تشبيك مع  11
      .ةللشركهناك اهتمام بتعزيز الشرعية القانونية  11
      .الشركةيتم تحقيق رضا الفئات المستهدفة من عمل  11
      . الشركةيجري استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف  11
      .تمكنها من إدارة شؤونها ذاتياً  للشركةتتوافر قيادة رشيدة  19
      .هناك شفافية في توفير المعلومات لذوي العالقة 11
      .المتحققة (والفاعلية الكفاءة)بصورة دورية مستويات  الشركةس تقي 11
      .(والتحديات التي تواجهها الفرص المتاحة لها)بتقييم دوري للتعرف على  الشركةتقوم  11
      .الشركةهناك مشاركة في عملية اتخاذ القرارات داخل  11
      .للشركةهناك مرونة في الهيكل التنظيمي  11
      . نظام رقابة فاعل يخدم أهدافها الشركةيتوافر في  11
      . هناك تفويض في الصالحيات داخل الشركة 11

 شاكراا لكم حسن تعاونكم
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 .رسالة تحكيم االستبانة:  7 ملحق

 

 ة/المحترم ................................... ة /حضرة الدكتور
 تحية طيبة وبعد،،،

 يم استبانه لرسالة ماجستيرتحك: الموضوع
أتقدم لحضرتكم بأجمل التحيات وأتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وأرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم 

 : هذه االستبانة التي سيتم إستخدامها كأداة بحث في دراستي الحالية وهي بعنوان
 " نمحافظة جنيلشركات العائلية في ا استدامة في الفكريرأس المال  دور "

 أحمد حرز اهلل. د: إشراف
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

 سلطان أبو صالح:  الباحث
 :قائمة المحكمين

 .فلسطين/ جامعة القدس اياد خليفه. د  ..
 .فلسطين/ جامعة القدس سلوى البرغوثي. د  .1
 .فلسطين/ جامعة القدس نضال درويش. د  .3
 .فلسطين/ جامعة القدس بسام بنات. د  .2
 .فلسطين/ جامعة النجاح الوطنية  سامح العطعوط. د  .2
 .فلسطين/ جامعة القدس المفتوحة شاهر عبيد. د  .2
 .فلسطين/ جامعة فلسطين األهلية ناصر جردات. د  .2
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 فهرس المالحق 
 

 الصفحة عنوان الملحق الرقم
 91 .................................................االستبانة بصورتها النهاية .0
 95 .....................................................رسالة تحكيم االستبانة .5
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 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 12 ……....………………التميز بين رأس المال الفكري ورأس المال التقليدي 0.5
 13 ……….......…………لمال البشريتعريفات مجموعة من المؤلفين لرأس ا 5.5
 21 ………….......…………………نسب الشركات العائلية في دول العالم  3.5
 22 .…………………………أراء حول تعريف الشركات العائلية لعدة باحثين  4.5
 23 ………………ابعاد نقاط القوة ومواطن الضعف في الشركات العائليةيبين  2.5
 43 .............................................مرالعتوزيع أفراد العينة بحسب  0.3
 43 ..............................المؤهل العلميتوزيع أفراد العينة بحسب متغير  5.3
 43 ................................عدد العاملينتوزيع أفراد العينة بحسب متغير  3.3
 44 ...............................الخبرة سنواتتوزيع أفراد العينة بحسب متغير  4.3
 44 ................................مدة التأسيستوزيع أفراد العينة بحسب متغير  2.3
 42 ............مجال رأس المال الفكريلفقرات  مصفوفة قيم معامالت االستخراج أ.2.3
 42 ............المال الفكريمجال رأس لفقرات  مصفوفة قيم معامالت االستخراج ب.2.3
 42  ....................االستدامةمصفوفة قيم معامالت االستخراج لفقرات لمجال  2.3
 42 ...............................................معامالت الثبات كرونباخ ألفا 2.3
 49 ..................................................الخماسي مفتاح التصحيح 0.4

5.4 
رأس المال البشري في الشركات العائلية لمجال  دورجابات المبحوثين حول ا

 21 ..........................................................في محافظة جنين

3.4 
رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية لمجال  دورجابات المبحوثين حول ا

 25 ..........................................................في محافظة جنين

4.4 
رأس المال العالقات في الشركات العائلية لمجال  دورإجابات المبحوثين حول 

 22 ..........................................................في محافظة جنين

 أ.2.4
ل االبداعي في الشركات العائلية رأس المالمجال  دورإجابات المبحوثين حول 

 22 ..........................................................في محافظة جنين

رأس المال االبداعي في الشركات العائلية لمجال  دورإجابات المبحوثين حول  ب.2.4
 ..........................................................في محافظة جنين

22 
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2.4 
ودرجة االستجابة للمبحوثين على  ،المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية

 21 ............................بدور رأس المال الفكريمجاالت الدراسة المتعلقة 

 أ.2.4
واقع االستدامة في الشركات العائلية في محافظة إجابات المبحوثين حول 

 20 ......................................................................جنين

 ب.2.4
واقع االستدامة في الشركات العائلية في محافظة إجابات المبحوثين حول 

 25 ......................................................................جنين

2.4 
في الشركات  استدامه دور رأس المال الفكري فيمعامل ارتباط بيرسون بين 

 24 ..................................................محافظة جنينفي  العائلية

9.4 
رأس المال البشري وبين استدامه الشركات العائلية  بينبيرسون  ارتباطمعامل 

 22 ..........................................................في محافظة جنين

01.4 
واستدامه الشركات العائلية في  رأس المال الهيكليعامل إرتباط بيرسون م

 22 ..............................................................محافظة جنين

00.4 
في  العائليةالشركات  واستدامه رأس مال العالقاتمعامل إرتباط بيرسون بين 

 22 ..............................................................محافظة جنين

رأس المال االبداعي واستدامه الشركات العائلية في بين معامل إرتباط بيرسون  05.4
 ..............................................................محافظة جنين

22 

03.4 
لة الفروق بين المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى دال

بدور رأس المال الفكري في استدامه متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 
 ............................العمربحسب  الشركات العائلية في محافظة جنين

21 

04.4 
في إستجابات أفراد العينة وفقًا ( ANOVA)نتائج إختبارات تحليل التباين 

 ..............................................................العمرلمتغير 
21 

02.4 
المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين 

بدور رأس المال الفكري في استدامه متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 
 ...................المؤهل العلميبحسب  الشركات العائلية في محافظة جنين

20 

02.4 
أفراد العينة وفقًا  استجاباتفي ( ANOVA)نتائج إختبارات تحليل التباين 

 ......................................................المؤهل العلميلمتغير 
25 

02.4 
لبعديه لداللة الفروق بين متوسطات متغير اللمقارنات ( Scheffe)نتائج اختبار

 ....................................هل العلمي لمجال رأس المال الفكريالمؤ 
25 
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02.4 
للعينات المستقلة لفحص مستوى داللة الفروق بين " T-Test"نتائج إختبار 

بدور رأس المال الفكري في استدامه متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 
 ..............عدد العاملينغير بحسب مت الشركات العائلية في محافظة جنين

23 

09.4 
المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين 

بدور رأس المال الفكري في استدامه متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق 
 ....................سنوات الخبرةبحسب  الشركات العائلية في محافظة جنين

22 

في إستجابات أفراد العينة وفقًا ( ANOVA)نتائج إختبارات تحليل التباين  51.4
 .......................................................سنوات الخبرةلمتغير 

22 

50.4 
المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين 

بدور رأس المال الفكري في استدامه يما يتعلق متوسطات إجابات أفراد العينة ف
 .....................عمر الشركةبحسب  الشركات العائلية في محافظة جنين

22 

55.4 
في إستجابات أفراد العينة وفقًا ( ANOVA)نتائج إختبارات تحليل التباين 

 22 ........................................................عمر الشركةلمتغير 

53.4 
لبعديه لداللة الفروق بين متوسطات اللمقارنات ( Scheffe)نتائج اختبار 

 22 ................................عمر الشركة لمجال رأس المال الفكريمتغير 
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