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شكر وعرفان
"كن عالما ...فأن لم تستطع فكن متعلما ،فإن لم تستطع فأحب العلماء ،فإن لم تستطع فال
تبغضهم".
بعد رحلة طويلة من البحث ،والجهد ،واالجتهاد تكللت بإنجاز هذه الدراسة المتواضعة ،نحمد اهلل عز
وجل حيث يبلغ الحمد منتهاه على نعمته التي من بها علينا فهو العلي القدي ،واصلي واسلم وأبارك
على رسول الهدى محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،كما وال يسعني إال إن اخص باسمى
عبارات الشكر والتقدير واالمتنان والعرفان بالجميل إلى الدكتور الفاضل أحمد حرز اهلل على تكرمه
باإلشراف على هذه الرسالة لما قدمه لي من جهد ،ونصح ،ومعرفة طيلة انجاز هذه الدراسة ،كما
وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون إلنجاز هذا العمل وأخص بالذكر الدكتور
إياد خليفة الذي كان بمثابة الجندي المجهول ،كما ال انسى إن أتقدم بأرقى واسمى عبارات الشكر
والعرفان إلى القائمين على جامعة القدس أبو ديس وعلى رأسها أ.د عماد أبو كشك وكل العاملين
فيها ،والى الذين كانوا عونا لنا في هذا العمل نو ار يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقنا
فيهم وصلنا إلى هذا العمل فلهم منا كل الشكر.

الباحث
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تعريفات
رأس المال الفكري

:

هو الموهبة والمهارات والمعرفة التقنية والعالقات وكذلك الماكينات التي

الشركات العائلية

:

هي الشركات التي تمتلكها وتديرها عائلة اكتسبت شهرتها من الشركة

االستدامة

:

تجسدها ،والممكن استخدامها لخلق الثروة( .الربيعاوي ،عباس)5102 ،

نفسها والعكس وتنتسب في التأهيل التاريخي الى شخص واحد مؤسسها.
(ورد)5112 ،
هي عبارة عن نسيج يجب أن يلف جميع اوجه الحياة ويرتب علينا
تحديات لتطبيق المصفوفات الجديدة والحلول المناسبة في ق ارراتنا

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

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


ت

ملخص الدراسة


هدفت الدراسة الى التعرف على دور رأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية في محافظة
جنين ،وتم اتباع المنهج الوصفي ،من خالل تصميم استبانة ضمت ( )25فقرة فعيلة موزعة على

خمسة مجاالت مقسمة الى جزئين ،األول مكونات رأس المال الفكري وهي( :رأس المال البشري،

رأس المال الهيكلي ،رأس مال العالقات ،رأس المال االبداعي) ،والجزء الثاني يشمل استدامة

الشركات العائلية ،وتمتعت بدرجة صدق وبدرجة ثبات بلغت لألداة الكلية لمجال رأس المال الفكري

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

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

وتوصلت الدراسة الى ان الدرجة الكلية لرأس المال الفكري كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي كلي

( )4..2وبدرجة تقدير كبيرة ،وبلغت قيمة اإلنحراف المعياري ( )1.20وبوزن نسبي ( ،).0..كما
أن الدرجة الكلية لمجال االستدامة في الشركات العائلية في محافظة جنين كانت مرتفعة وبمتوسط

حسابي كلي ( )4..2وبدرجة تقدير كبيرة ،وبلغت قيمة اإلنحراف المعياري حوالي ( ،)1.24وبوزن
نسبي ( ،)00.0مما يؤكد على الدور المباشر لرأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية في

محافظة جنين.

كما تبين وجود عالقة طردية موجبه ذات داللة إحصائية بين مكونات رأس المال الفكري (رأس المال

البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس مال العالقات ،رأس المال االبداعي) ،واستدامه الشركات العائلية

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

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


وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التعامل مع راس المال الفكري على أنه مورد

رئيس واستراتيجي من بين الموارد التي تمتلكها الشركات العائلية ،ومراقبته من خالل قياسه بشكل
دوري والحفاظ عليه واستثماره بغرض التطوير المستمر ،وبناء ثقافة تنظيمية إيجابية داعمة لراس

ث

المال الفكري ،العمل على تعزيز الهياكل التنظيمية للشركات العائلية والتخلي عن الهياكل التقليدية
بشكل يتناسب والكفاءة اإلدارية في بيئة العمل ،ويحقق االنسجام بينها وبين العمليات الداخلية
وتطويرها باستمرار وبشكل مرن ،وتعزيز العالقة مع المستفيدين ،من خالل تطوير آليات ووسائل

فاعلة على مستوى التواصل للتعرف على الحاجات المتغيرة للزبائن والعمل على تلبيتها واشباعها.
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The role of Intellectual capital on family business companies sustainability
in Jenin Governorate
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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
 .1.1مقدمة
إن مصطلح رأس المال الفكري هو مصطلح حديث االهتمام ،ولكنه موجود منذ خلق اهلل سيدنا آدم
عليه السالم حيث أمر اهلل تعالى آدم بالعلم والتفكير كما في قوله تعالى" :إن في خلق السماوات

واألرض واختالف الليل والنهار آيات ألولي األلباب" (سورة آل عمران ،آية .)091

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

األدبيات مواضيع متعددة غيرت النظرة التقليدية لمفهوم رأس المال والربحية (الربيعاوي وعباس،
 ، )5102فقد شهد القرن الحالي تطورات كبيرة جدا في كافة مناحي الحياة ومجاالتها عامة ،واإلدارية
واالقتصادية خاصة ،وهذه التطورات أصبحت تعمل على بروز تحديات كبيرة على منظمات األعمال،

فلم تعد األرض ،والموارد البشرية ،والموارد المالية والموارد االساسية هي الممثل الوحيد لالقتصاد،

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

).)Khavandkar& Jalil, 2013

لقد أدركت الشركات العالمية في ظل تحوالت البيئة التنافسية أن العامل االنتاجي األكثر تأثي ار في
تحقيق الميزة التنافسية المتواصلة هو رأس مالها الفكري ذو المعرفة والمهارات العالمية القادرة على
االبداع ،ومنه زادت أهمية االستراتيجية التي تدفع للتحول من اقتصاد المعلومات الى اقتصاد المعرفة

والعقول الذكية ،ونظ اًر لتوفر الموارد المالية لتمويل المشاريع ونظ أر لصعوبة احتكار المعلومات
والتكنولوجيا المتقدمة فإن المنظمات المعاصرة في التغيرات في العوامل المؤثرة على البيئة الداخلية
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والخارجية تسعى إلى كسب ميزة تنافسية على غيرها من المنظمات العاملة في نفس النشاط ،وذلك من
خالل اضافة قيمة للزبون وتحقيق التميز عن طريق استغالل الطاقة الفكرية والعقلية لألفراد ،وتؤدي

ادارة رأس المال الفكري دو اًر هاماً في جعل األصول غير المادية ميزة تنافسية من خالل تدعيم
االمكانات والطاقات التي تمتلكها الكفاءات البشرية بما فيها من معرفة ومهارات وقدرات تؤهلها لإلبداع
والتجديد وخلق وايصال القيمة للزبائن والتي تمثل المصدر الجديد للميزة التنافسية (يوسف.)5112 ،

ان الشركات العائلية ودورها المؤثر قد بدأ االهتمام بدراستها والنظر اليها باعتبارها نظاماً متكامال،
وذلك من خالل عدد محدود من المقاالت خالل عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي ،وقد
ركزت هذه المقاالت على مشكالت بعينها يعتقد أنها تؤدي إلى إعاقة نمو واستمرار الشركات العائلية

مثل محاباة األقارب والمنافسة بين األبناء والصراع بين األجيال واالدارة المحترفة للشركات

العائلية (الريس.)5100 ،

نظ اًر 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

فيه ،وأنه من الضروري االهتمام برأس المال الفكري وتطويره وذلك لعدم وجود موارد متاحة في

فلسطين يمكن أن يعول عليها ،لذا يجب التعرف على مدى إسهام رأس المال الفكري في الشركات
العائلية وكيف يساعد على استدامتها وجلب التقدم واالزدهار لدولة فلسطين ،خاصة ما نشهده من

احتالل اسرائيلي وقيود على جميع مناحي التقدم واالزدهار والسيطرة الكاملة على الموارد والتي أدت

إلى تقليص االبداع والخبرات في فلسطين.
 .1.1مشكلة الدراسة

تسعى هذه الشركات إلى كسب ميزات تنافسية من خالل تطوير اإلمكانات وتدعيم الطاقات البشرية

لديها ،وبالتالي أصبح االهتمام برأس المال الفكري السبيل الوحيد لالستمرار والحصول على مركز
تنافسي ،وهو في نفس الوقت من أخطر التحديات التي تواجهها الشركات ،ألنه يجب على هذه
الشركة ان تركز على زيادة المهارات والمعارف لديهم وذلك لمصلحة العناصر البشرية والمؤسسية معا

وبالتالي تضمن تحقيق االستم اررية ،وفي إطار تحديد أهمية رأس المال الفكري ودوره في تحقيق
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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 .1.1مبررات الدراسة
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 قدماً فيها إلى بر األمان ،باإلضافة إلى أسباب
تتعلق بأهمية الموضوع للمجتمع وللشركات العائلية نفسها ،وأيضاً إضافة شيء جديد للمعرفة العلمية.

 .1.1أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة من خالل االهتمام بأهم األصول التي تمتلكها الشركة ،وهو رأس المال الفكري

بكل أدواره وأبرزها في تحسين استدامة الشركات العائلية ،فالتعامل مع موضوع رأس المال الفكري

للشركات أصبح له ضرورة ملحة كونه يعكس استمرارها وديمومتها ،كما يساعد على خلق نوع من
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.

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

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

برأس المال الفكري واالستفادة منه على الشكل األمثل.
 1.1أهداف الدراسة
الهدف العام:
التعرف على دور رأس المال الفكري في تحسين استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين وعالقتها
بإستدامه تلك الشركات.

األهداف الفرعية:

 .0التعرف على دور رأس المال البشري في الشركات العائلية في محافظة جنين.
 .5التعرف على دور رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية في محافظة جنين.

 .3التعرف على دور رأس المال العالقات في الشركات العائلية في محافظة جنين.

 .4التعرف على دور رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في محافظة جنين.
 .2التعرف على واقع استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين.
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 .1.1أسئلة الدراسة
تم من خالل هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة الفرعية والتي انبثقت من سؤال الدراسة الرئيس:
 .0ما دور رأس المال البشري في الشركات العائلية في محافظة جنين؟.

 .5ما دور رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية في محافظة جنين؟.

 .3ما دور رأس المال العالقات في الشركات العائلية في محافظة جنين؟.
 .4ما دور رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في محافظة جنين؟.
 .2ما واقع استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين؟.
 1.1فرضيات الدراسة:

 -الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة ( )1.12≤αبين دور رأس المال

الفكري في استدامه في الشركات العائلية في محافظة جنين.
وانبثقت عنها اربعة فرضيات فرعية كما يلي:
 .0الفرضية الفرعية األولى :توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة ( )1.12≤αبين رأس المال
البشري واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين.

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

 .3الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة ( )1.12≤αبين رأس المال
العالقات واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين.

 .4الفرضية الفرعية الرابعة :توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة ( )1.12≤αبين رأس المال
االبداعي واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين.
 الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة االحصائية ( )1.12≤αفياتجاهات المبحوثين نحو دور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين
تعزى لمتغيرات (العمر ،المؤهل العلمي ،عدد العاملين ،سنوات الخبرة ،سنة التأسيس "عمر الشركة").
وأتخذت من كل متغير فرضية فرعية.
 .1.1حدود الدراسة
 .0الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على عينة من مدراء وأصحاب الشركات العائلية في
محافظة جنين.

 .5الحدود المكانية :اقتصر إجراء وتطبيق هذه الدراسة على الشركات العائلية في محافظة جنين.
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 .3الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على تناول موضوع دور رأس المال الفكري في تحسين
استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين.

 .4الحدود الزمنية :تم اجراء هذه الدراسة خالل العام .5102
 .9..مصادر جمع المعلومات والبيانات
إعتمد الباحث على مصدرين رئيسين لجمع البيانات وهما المصادر األولية المتعلقة باإلستبانة
الميدانية ،والمصدر الثانوي المتعلق بمراجعة األدب النظري من المراجع والمصادر.
 ..1..هيكلة الدراسة
تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول وهي:
الفصل األول :فيه تم تقديم عرض عام وتمهيد لهذه الدراسة ،ومشكلتها ،ومبرراتها ،وأهدافها ،وأسئلتها
وفرضياتها ،وحدودها ،ومصادرها.

الفصل الثاني :تضمن اإلطار النظري للدراسة حيث يوضح مفهوم رأس المال الفكري ،واطاره
المفاهيمي ،وكذلك التطرق لمفهوم االستدامه وكذلك الدراسات السابقة ذات العالقة.

الفصل الثالث :تناول هذا الفصل عرضا شامال لمنهجية الدراسة ،كمنهجية اإلعداد ،واألدوات،
والمجتمع ،ومدى اختبار صدق وثبات أداة الدراسة.

الفصل الرابع :يحتوي على عرض للنتائج وتحليل بيانات أداة الدراسة ومناقشتها.

الفصل الخامس :يتضمن ملخص النتائج ،واالستنتاجات ،والتوصيات التي انبثقت عن النتائج التي تم
التوصل إليها ،وأخي اًر تم اضافة قائمة بأهم المراجع والمالحق ذات الصلة.
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الفصل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االدب النظري والدراسات السابقة
..1مقدمة
استعرضت الدراسة في هذا الفصل اإلطار المفاهيمي لموضوع الدراسة ،أما الجزء الثاني فتناول

الباحث عرضاً للدراسات السابقة ذات العالقة والصلة بالموضوع.
 .1.1االدب النظري
 .1.1.1تمهيد

مرت المجتمعات بمراحل هرمية عبر التاريخ شملت على مجتمع بدائي ومجتمع زراعي ثم تطور إلى
مجتمع صناعي ومن ثم إلى مجتمع معلوماتي ،ومع التغيرات السريعة وظهور التكنولوجيا واإلبداعات
واالبتكارات والعولمة تحول االقتصاد إلى ما يسمى اقتصاد معرفي ،وبسبب التطورات الكبيرة وثورة

المعلومات وتنامي دور المعرفة وزيادة التركيز على مهارات ومعارف اإلفراد ،واعتبار األفراد هم

صانعي المعرفة ،حيث أصبح ينظر إليهم على أنهم شركاء في المنظمة وليس عاملين ،أدى ذلك إلى

زيادة باالهتمام برأس المال الفكري خصوص ْا في الشركات الكبيرة والتي تعتبر العاملين هم مورد
حقيقي ومهم وأساس في تقدمها وتميزها (المعاني وآخرون.)5100 ،

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

المنظمات والمجتمع على التوازي (البشتاوي وبني طه.)5104 ،
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تزايد االهتمام برأس المال الفكري منذ بداية التسعينات من القرن الماضي وكان أول من أطلق عبارة

(رأس المال الفكري) مدير شركة جونسون (رالف ستير) لألطعمة حيث قال" :في السابق كانت
المصادر الطبيعية أهم مكونات الثروة الوطنية وأهم موجودات الشركات ،بعد ذلك أصبح أرس المال
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
وأغلى موجودات الشركات" (المفرجي وصالح.)5113 ،
من خالل البحث في موضوع رأس المال الفكري يتضح أن قياسه صعب جداً بالمقارنة بسهولة قياس
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

قيمة ملموسة يمكن الوصول إليها بسهولة بل هي شبكة معقدة من القيمة ودالالتها (ياسين.)5112 ،
 .2.2.2مفهوم رأس المال الفكري
هناك عدة تعريفات تناولت مفهوم رأس المال الفكري فقد عرفه (المعاني وآخرون )5100 ،انه يضم

مجموعة من األشخاص العاملين داخل المنظمة حيث يمتلكون مجموعة من المعارف والخبرات التي
تعمل في تقدم أداء المنظمات التي يعملون بها.
ويعرف ( )Mention ،5105رأس المال الفكري "بأنه مجموعة المهارات المتوفرة لدى العاملين في
المنظمة التي تتمتع بمعرفة واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالمية من خالل االستجابة
لمتطلبات العمالء والفرص التي تتيحها التكنولوجيا".

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

يلي (نجم:)5112 ،

 القيمة السوقية للشركة = رأس المال المالي  +رأس المال الفكري.
 رأس المال الفكري = رأس المال البشري  +رأس المال الهيكلي.

 رأس المال الهيكلي = رأس المال الزبوني  +رأس المال التنظيمي.
وعرف (الربيعاوي وعباس )5102 ،إن رأس المال الفكري هو المعرفة (الخبرات والتعليم المتراكم في
العنصر البشري والمهارات) والتي من الممكن تحويلها الى قيمة ،أما (العنزي ،وصالح )5119،فقد

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

المادية المعروفة.
وأشار (ياسين )5112 ،إلى إن مفهوم رأس المال الفكري يتكون من ثالث فئات من الموارد غير
الملموسة وهي:
 الموارد االنسانية التي تمثل رأس المال البشري.

 الموارد التنظيمية والتي تضم أساليب واجراءات العمل والنظم والمعرفة الصحيحة.

 الموارد العالئقية والتي تمثل عالقة المنظمة بالزبائن وأصحاب المصلحة والموردين وهو ما يطلق
عليه رأس المال االجتماعي.
أما (حسن )5112 ،فيعرف رأس المال الفكري على انه المعرفة التي يمكن تحويلها إلى إرباح ويعتبر
العنصر البشري أهم عنصر لرأس المال الفكري لما لديه من معرفة وأفكار مثل براءة االختراع التي

يمكن حمايتها قانونيا لتصبح ملكية فكرية.

ويرى ( )Marr ،5114بأن رأس المال الفكري عبارة عن مجموعة األصول المعرفية التي يمكن أن

تعزو إلى منشأة ما ،وتساهم بشكل فعال في تحسين قدرتها التنافسية بإضافة القيمة ألهم االطراف
ذات المصلحة بالمنشأة.

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

من الصفات (مهارة ،ومعرفة ،وخبرات) التي تمكنهم من زيادة أداء المنظمة التي يعملون بها وذلك
يعود بالنفع على المجتمع ككل.
.3.2.2أهمية رأس المال الفكري
تنبع أهمية رأس المال الفكري من الدور الذي يلعبه العاملون داخل المنظمة والمتمثل في تقديم أفكار

جديدة وابتكار واختراعات التي من شأنها رفع القيمة السوقية للشركة ،وتحسين مركزها التنافسي ،حيث
ذكر(المفرجي وصالح )5112،إن إعطاء جهود التنمية البشرية والتدريب بعدا استراتيجيا جيدا يعمل
على تلبية طاقات اإلبداع والتعلم المؤسسي وقيمة رأس المال المعرفي للمجتمع ككل ،إضافة لتعزيز
االستفادة من جهود التنمية البشرية وذلك بتحقيق تكاملها في المنظمة مع أنظمة وسياسات الموارد

البشرية.
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وأضاف (الربيعاوي وعباس )5102 ،بأن المنافسة أصبحت مستمرة بين المنظمات وبين الدول في
محاولة تنمية رأس المال الفكري بكل الوسائل ،حيث يعتبر العاملون في المنظمات ذوي الخبرة
والمعرفة هم المصدر الرئيسي لرأس المال الفكري وعلى هذا األساس يمكن عرض أهمية رأس المال

الفكري كما يلي-:

 ان إهمية رأس المال الفكري أنه القادر على التوظيف األمثل لجميع موارد المنظمة.

 أن اإلدارة الفاعلة لرأس المال الفكري تعتبر األكثر أهمية ألداء المنظمة إذ إن المنظمات تريد
النجاح في ضوء ما تقوم به من استثمارات مناسبة للموجودات الفكرية.

 إن رأس المال الفكري يعد من المصادر المهمة في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات المعاصرة.
 يعد رأس المال الفكري مصد ار للثروة بين اإلفراد والمنظمات.

 تعد المنظمات المعاصرة بان رأس المال الفكري اقوي سالح تنافسي والذي يتمثل بالموجودات
األكثر أهمية.

 إن أهمية رأس المال الفكري كونه يتمثل بأهم مصادر القوة والثروة ألي منظمة.
ومما سبق من أهمية لرأس المال الفكري يرى الباحث انه ال يمكن حصر أهمية رأس المال الفكري
وذلك لدوره الفاعل والمتميز في تطوير المنظمة وزيادة قيمتها السوقية وزيادة مركزها التنافسي والسعي

المتواصل نحو النجاح ،ويعتقد الباحث إن تفوق المنظمات وتنوع منتجاتها يعود لتوافر رأس مال أو

التكنولوجيا المستخدمة أو االنفتاح على األسواق بالرغم من أهميتها إال أن األهم وراء ذلك هو توافر
رأس المال الفكري لديها لما يمثله من موجودات معرفية وابتكارات قادرة على تحويل الفكرة إلى تطبيق

واقعي ،مما يساعد المنظمة من التفوق على المنافسين ،لذلك نجد المنظمات اليوم تملك قيمة سوقية
اكبر من القيمة الدفترية.
 .4.2.2خصائص رأس المال الفكري
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

ولتوضيح مفهوم رأس المال الفكري بشكل أكثر تجديدا فان (عبد الفتاح )5101 ،يعرض مجموعة من

خصائص اإلفراد الذين يمثلون رأس مال فكري للمنظمة كما يلي:

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

 قدرة رأس المال الفكري على تحويل المعرفة الى أرباح.
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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.

 .5.2.2مكونات رأس المال الفكري
لقد تعددت وجهات نظر الباحثين والكتاب حول تصنيفات رأس المال الفكري نورد أهمها فيما يلي:
التصنيف الذي قدمه معهد ( (Brooking ،5115حيث قسمه الى أربع مجموعات(السعيد:)5112 ،
 موارد السوق غير الملموسة مثل (االتفاقيات ،العقود ،قنوات التوزيع ،العالمات التجارية المسجلة،
العمالء).

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

 أصول البنى التحتية والتي تمثل طريقة عمل المنظمة والمنهجيات والتقنيات والهيكل اإلداري
والمالي والسياسات.

 أصول الملكية الفكرية والتي تمثل حقوق الطبع واإلسرار التجارية.
التصنيف الذي قدمه ( (Drapexلرأس المال الفكري حيث قسمه إلى (عبد الفتاح:)5101 ،
 رأس المال البشري والذي يمثل المهارات والقدرات اإلبداعية للعاملين والخبرات المعارف.
 رأس المال الهيكلي ويتكون من:

 رأس مال االبتكار واإلبداع :ويتضمن الملكية الفكرية من األسرار التجارية والعالقات وبراءات
االختراع والتصميم.

 رأس مال العمليات :ويتضمن عمليات وتقنيات المنظمة وأنظمة المعلومات وأنظمة الرقابة والجودة
والثقافة التنظيمية السائدة بالمنظمة.

 رأس مال العمالء :ويتضمن قيمة عالقات المنظمة مع العمالء.
 رأس المال التنظيمي :ويشمل ثقافة المنظمة واألنظمة اإلدارية واإلجراءات.
التصنيف الذي قدمه (المعاني واخرون )5100،ويقوم على أساس أن رأس المال الفكري يتكون من
أربعة مكونات هي:
 رأس المال الهيكلي ويمثل األنظمة ،والبراءات ،وقواعد البيانات.
 رأس المال البشري ويمثل التدريب ،والخبرة ،والتعليم ،والمهارة.
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 رأس المال االجتماعي وتمثل العالقات الداخلية والخارجية.

 رأس المال النفسي ويمثل التفاؤل ،والثقة ،واألمل ،والقدرة على المقاومة.
التصنيف الذي قدمته الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير ( )ASTDلرأس المال الفكري وقسمته إلى

أربعة أقسام رئيسية هي (المفرجي وصالح:)5113 ،

 رأس المال البشري والذي يمثل (معارف ،ومهارات ،وكفاءات).

 رأس مال العمليات والذي يمثل (القدرة على اإلبداع ومنتجات جديدة).
 رأس مال اإلبداع والذي يمثل (عمليات المنظمة ،والتقنيات داخل المنظمة وأنظمة المعلومات،
مقدار اإلنفاق اإلداري والفني).

 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

لرأس المال الفكري ولذلك استخلص الباحث تصنيف مقترح يمكن االعتماد عليه وهو كما يلي:

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

 رأس المال الهيكلي ويتمثل في نظم المعلومات وعمليات البحث والتطوير وقدرة المنظمة
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.
.2.1.1أدوار رأس المال الفكري
إن الدور الذي يؤديه رأس المال الفكري في المنظمة مستمر في المكان الذي يشغلها في البناء
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

( )Harrison&sulivan, 2111كما ورد في (الفنري وصالح )5119 ،وهذه األدوار هي:
أ-األدوار الدفاعية وتشمل:
 حماية منتجات الشركة وخدماتها.
 حماية التصميم واإلبداع.
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 تخفيف الصراعات وتجنب رفع الدعاوى.

ب-األدوار الهجومية وتشمل:

 توليد العائد عن طريق المنتجات :المنتجات والخدمات ،الملكية الفكرية ،الموجودات الفكرية
للشركة ومعرفة –كيف (أي براعة الشركة).

 ابتكار مقياس لألسواق الجديدة والخدمات والمنتجات الجديدة.
 فتح منافذ تكنولوجية.

 تحديد آليات الدخول إلى األسواق الجديدة.

 صياغة استراتيجية تحول دون دخول منافسين جدد.
جدول( : )0.5يبين التميز بين رأس المال الفكري ورأس المال التقليدي
البعد

رأس المال الفكري

رأس المال التقليدي

التكويني

غير ملموس

مادي ملموس

الوظيفي

يعبر عن عمليات

يعبر عن أحداث

الزمني

نحو المستقبل

نحو الماضي

المحتوى

ذو قيمة

ذو تكلفة

الطبيعة

غير مالية

مالية /نقدية

الديمومة

مستمرة

وقتية

االستعمال

يزيد باالستعمال

ينقص ويستهلك

تشكيالت القيمة

يرتبط بشبكات القيمة

يرتبط بسلسة القيمة

النوعي /الكمي

نوعي

كمي

المصدر  :سعد غالب ياسين ،7002 ،نظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكري العربي.

 .1.1.1طرق المحافظة على رأس المال الفكري
تعتبر المحافظة على رأس المال الفكري من أولويات المنظمات المعاصرة ،حيث بدأت بعض
المنظمات برصد موازنات هدفها جذب الكفاءات لتطوير األفكار القديمة ،واضافة ابتكارات حديثة
وابقاء المنظمة في سوق المنافسة حيث تعمل في بيئة (مضطربة) وهذا يدعو المنظمة إلى المحافظة

على رأس المال الفكري خوفا من التعرض إلى المشكالت التالية (المفرجي وصالح :)5113
 رأس المال الفكري وتصبح أفكاره وانتاجه ال تساوي شيء ،وهذا سيعرض المنظمة إلى انخفاض
القيمة السوقية لها ويؤثر على مركزها التنافسي.
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 قد يهاجر رأس المال الفكري إلى دول أو منظمات أخرى ،وذلك بسبب عدم قيام منظماتهم بتحويل
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.

 .1.1.1رأس المال البشري
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

لتحديد مفهومه ،وقد اختلف بعض الباحثين في النظر إلى رأس المال البشري في كونه جزء من
المنظمة والبعض اآلخر يرى أنه يتكون من مهارات وخبرات وتعلم تخص اإلنسان نفسه وتربط به،

وفيما يلي عرض لمجموعة من التعاريف لرأس المال البشري (المعاني وآخرون.)5100 ،
جدول ( :)5.5يبين تعريفات مجموعة من المؤلفين لرأس المال البشري
ياسين )(2007

مجموع المعرفة والتعليم والجدارة والكفاءات الجوهرية لألفراد العاملين داخل المنظمة

من اجل تحقيقه المهام والبرامج واألهداف الموكلة إليهم.

العلي وآخرون ( )1112مجموع الطاقات واإلبداع والخبرات والمعارف والحماس والصفات التي يمتلكها
العاملون في الشركة ويستثمرون هذه الصفات في العمل.

) Weatherly (2003مجموع 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

يتكون رأس المال البشري من المعرفة والمهارات والجدارة الموجودة داخل األفراد
والمرتبطة بالنشاط االقتصادي لهم .

المصدر :المعاني وآخرون .7022

من خالل التعريفات السابقة لرأس المال البشري فإنه يتضح ان رأس المال البشري بأنه الخبرة والمعرفة
والمهارة واالبتكار والعمل ضمن فريق عمل باإلضافة إلى الذكاء هذا ما يسمى برأس المال البشري

للمنظمة الذي يعد من الموارد غير الملموسة في المنظمه ويعمل على تحقيق الميزة التنافسية لها.
 .9.1.1أهمية رأس المال البشري

يعد رأس المال البشري المكون األول لرأس المال الفكري وذلك لدوره الفاعل في منظمات األعمال وان
دوره ال يقل أهمية عن رأس المال المادي ،فهو المحور الرئيسي في تعظيم ثروة المنظمة ،فهو القيمة
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التي يوفرها موظفو األعمال من خالل تطبيق المهارات والخبرات اإلدارية وهو القدرة البشرية المشتركة

للمؤسسة في حل مشاكل األعمال واستغالل ملكيتها الفكرية ،،فرأس المال البشري متأصل في بنية

المؤسسات والشركات وال يمكن أن يكون مملوك للمنظمة ،إذ أن فعالية الشركات في استخدام مواردها

البشرية وفقاً لقياسها لإلبداع واالبتكار الذي يعتبر مؤش اًر للقياس ) ،)Khavand kar,2016وعليه

فإن أهمية رأس المال البشري كما جاء في (الربيعاوي وعباس )5102 ،وهو حسب توجهات عدد من
األكاديميين كما يلي:
 يعكس صورة المنظمة وقيمتها وفلسفتها وثقافتها ،وهذا ما أكده (.(Edvinsson ,1997

 يمكن المنظمة من سرعة االستجابة للتغيرات البيئية والتنظيمية من خالل القدرات المعرفية والتقنية
).)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
على خلق التفاعل داخل المنظمة ).(Lothgren,1999

 يسهم في إدارة الفكر اإلنساني بمهارة وسرعة حاسمة (الفندي.)5110،

 يسهم في التأثير على اإلبداع واالبتكار (.(Wang &chang,2005) ،)Kullan,2007
 تكمن أهميته لكونه مصدر الميزة التنافسية (يوسف.)5112 ،
 .10.2.2رأس المال الهيكلي
رأس المال المادي من الناحية المفاهيمية هو الذي يضع قيمة المنظمة الدفترية من الناحية المحاسبية

وأن رأس المال الهيكلي هو من يصنع قيمة المنظمة السوقية ويضع مكانتها وسمعتها (البشتاوي و
بني طه.)5104 ،
وأضاف (نجم )5101 ،أن رأس المال الهيكلي هو ملكية الشركة الالملموسه في جوانبها الصلبة ،وهو
مجموعة السياسات والصيغ والبراءات وقواعد ومستودعات البيانات واألنظمة التي تبنى وتتطور في

الشركة عبر الزمن لتمكن األفراد من القيام بمهامها في إنشاء المعرفة وتوليفاتها وتحقيق رافعتها
وتطوير منتجات وخدمات الشركة.
أما من وجهة نظر ( )Roos,1997نقالً عن (شعبان )5100 ،فإن رأس المال الهيكلي يتكون من
الهيكل التنظيمي والملكية الفكرية والعمليات اإلدارية وأنظمة المعلومات وأي أصول ال تظهر في

ميزانية المنظمة العمومية وتمتلكها.
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وعليه يعتبر هذا النوع في رأس المال عن عمليات المنظمة والبنية واألشياء التقليدية مثل براءات

االختراع والمباني والبرمجيات ونظم المعلومات الخاصة في المنظمة فهو يمثل كل األشياء التي

تمتلكها المنظمة حتى عند مغادرة العاملين لها ).(Maddocks, & Beaney،2002
 ....1.1.1مؤشرات رأس المال الهيكلي في المنظمات:
حدد (العنزي وصالح )5119 ،مؤشرات رأس المال الهيكلي في المنظمات كالتالي:

 الثقافة العامة :طبيعة بناء ثقافة المنظمة ،وتطابق العاملين مع منظور المنظمة ورؤيتها
المستقبلية.

 الهيكل التنظيمي :صالحية نظام الرقابة بالمنظمة ،وضوح العالقة بين السلطة والمسؤولية.

 التعلم التنظيمي :بناء شبكة معلومات داخلية واستخدام هذه الشبكة ،بناء مخزون تعليمي للمنظمة
واستخدام هذا المخزون.

 العمليات :مدة عمليات األنشطة واألعمال ،مستوى جودة المنتج ،وكفاءة العمليات التشغيلية.
 نظام المعلومات :الدعم المتبادل والتنسيق بين العاملين ،توفر البيانات والمعلومات ذات العالقة
بأنشطة المنظمة وأعمالها ،والمشاركة في المعرفة.

ومن خالل ما سبق يمكن للباحث تعريف رأس المال الهيكلي بأنه البنية التحتية سواء كانت مادية أو
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

الحصة السوقية للمنظمة والعمل على استمرار نشاطها.
 ....1.1أرس مال العالقات
-مفهوم رأس مال العالقات:

يعبر رأس مال العالقات عن عالقة متلقي الخدمات والسلع مع المنظمات والشركات ،ويوضح عالقات

السوق وعالقات التعاون التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات واألفراد ،والتي تنبع من شعور قوي
باالنتماء وقدرة متطورة بدرجة عالية من التعاون بشكل نموذجي من الناس والمؤسسات المماثلة ،وقد

تكون التبعية العالئقية عمودية أو أفقية ،أو من أعلى الى أسفل ،أو من أسفل الى أعلى ،لتشكيل
أنواع مختلفة من اآلليات التعاونية المختلفة ).)Capello, 2005
وعليه فإن رأس مال العالقات يتمثل في العالقة مع الناس الذين تتعامل معهم المنظمة والذين يتمثلون
في زبائنها وعمالئها ،وهو يمثل قيمة العالقات التي تقيمها المنظمة مع الزبائن من خالل زيادة رضا
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الزبون ووالئه ،ومدى االحتفاظ به ،وهو األعلى قيمة بين مكونات راس المال الفكري والسهل في

القياس من خالل االيرادات.

يرى (مهنا )5103 ،أن رأس المال العالقاتي هو جميع الموارد المتعلقة بالعالقات الخارجية للمنشأة،

مثل العالقة مع العمالء والموردين والشركاء في البحوث والتطوير ،وعالقة المنشأة مع بعض األطراف
ذات العالقة وكذلك الماركات ،العمالء ،قنوات التوزيع ،التعاون ،البحوث المشتركة ،العقود المالية،
اتفاقات الترخيص ،والء العمالء ،إشباع العمالء ،تكرار األعمال ،حساسية األسعار والتي تستخدم

كمؤشر لرأس مال العمالء.
ويمثل قيمة العالقات التي تقيمها المنظمة مع الزبائن من خالل زيادة رضا الزبون ووالئه ،ومدى
االحتفاظ به عن طريق االهتمام بمقترحاته واالستماع إلى الشكاوى المقدمة من قبله ،وايجاد الحلول

الناجعة لها بالسرعة الممكنة ،ومشاركته في أعمالها وصفقاتها ،أو إقامة عالقات تعاون قوية (عبيد،
.)5111
ويعبر أرس مال العالقات عن المعرفة المتعلقة بأصحاب المصالح وخاصة الزبائن المؤثرين على حياة
المنظمة ،حيثه يكمن جوهر هذا المكون في المعرفة الموجودة لدى الزبائن التي البد من اكتسابها

بضمان استمرار والئهم للمنظمة ،وكسب زبائن جدد ،ويمكن النظر اليه بأنه انعكاس كامل لقوة راس

المال البشري والهيكلي باتجاه العالقة مع الزبائن لتحقيق رضاهم ووالئهم ،من خالل تحديد المعرفة

المطلوبة لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم ،وتكوين شبكة من التحالفات االستراتيجية مع البيئة بهدف

ترغيبها بالمنظمة ،ونيل استحسانها ودفعها نحو بناء عالقات حميمة مع الزبائن (،5112

.)Solitander
......1.1مؤشرات رأس مال العالقات في المنظمات:
حدد (العنيزي وصالح )5119 ،أهم مؤشرات رأس مال العالقات في المنظمات كما يلي:

 القدرات التسويقية األساسية :بناء واستخدام قاعدة بيانات للعمالء ،توفير القدرات الالزمة لخدمات
العمالء ،والقدرة على تحديد حاجة العمالء.

 كثافة السوق :الحصة السوقية المحتملة ،الوحدات المباعة إلى عدد العمالء ،سمعة العالمة
التجارية ،واالسم التجاري للمنظمة ،بناء قنوات البيع والتوزيع.

 مؤشرات والء الزبائن :رضا العمالء ،شكاوى العمالء ،حجم االستثمار في بناء العالقات مع
العمالء ،مستوى كسب عمالء جدد ،مستوى خسارة عمالء حاليين.
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وتبعاً لذلك يمكن القول أن رأس مال العالقات يعكس طبيعة العالقات التي تربط المنظمة بعمالئها

ومورديها وحلفائها ،ويمثل القيمة التي يفرزها والء الجمهور ورضاه عن المنتج أو الخدمة التي تقدمها

المنظمة.
 .11.1.1رأس المال اإلبداعي
أن التطور الحالي القائم على تكنولوجيا االتصاالت والمعرفة جعل من االقتصاد المعرفي موردا مهما
في حياة اإلنسان وهو ما تقوم عليه التكنولوجيا الحديثة ،وهذا ما جعل اإلبداع جوهر التقدم االقتصادي

واإلنساني وأصبح أكثر أهمية من السابقة.
ويعتبر رأس المال اإلبداعي المكون الرابع من مكونات رأس المال الفكري ،فهو يمثل منتوج جديد أو
يكون على شكل مزيج من اإلبداعات ويتكون من ثالث أجزاء (المفرجي وصالح:)5113 ،

 إنتاج منتجات جديدة.

 قدرة المنظمة على اإلبداع.
 تقديم خدمات جديدة.

 .13.2.2دور رأس المال الفكري في الشركات العائلية.
إن استمرار الشركات العائلية ال يستند إلى مجرد امتالكها لرأس مال كبير أو موارد طبيعية أو

تكنولوجيا ،وانما يستند إلى امتالكها العنصر البشري الذي له الدور األهم في تعظيم االستفادة من تلك
الموارد ،حيث إن الكفاءات البشرية يبرز دورها كعنصر مهم في عملية االستمرار والبقاء للشركات

العائلية وذلك باعتباره مصدر للفكر واإلبداع واالبتكار وبراعة االختراع والتوظيف األمثل لكل عناصر

اإلنتاج ،فقد أصبح لزاما على الشركات التي تسعى إلى النمو والبقاء واالستم اررية إن تعمل على
امتالك وتطوير مواردها البشرية.
وكذلك فان نمو الشركات ال يتوقف على امتالكها لحسابات مالية كبيرة ،وانما بعدة عوامل أخرى مثل
المهارات اإلدارية واإلبداع والمعرفة لدى العاملين وهذه األصول غير الملموسة تعود على الشركة

بالكثير من الفوائد ،وتشكل أساس رأس المال الفكري والبشري للمنظمات (المعاني وآخرون.)5100،

وعندما تدرك الشركة امتالكها لرأس المال الفكري ،فعليها أن تفكر في تحويل رأس المال الفكري إلى

شيء ذو قيمة للشركة ،ومن ضمن الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من رأس مالها الفكري ما يلي

(حسن:)5112 ،
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 تراكم األرباح.
 والء العميل.

 تحسين اإلنتاج.

 تخفيض التكلفة.

 االستحواذ على ابتكار اآلخرين.
 تحديد الوضع االستراتيجي مثل( :الحصة السوقية ،االبتكار ،وضع المعايير ،العالمة التجارية
والسمعة).

يتصح مما سبق ذكره إن رأس المال الفكري بمكوناته هو الركيزة األساسية في التقدم االقتصادي بصفة

عامة وللشركات العائلية بصفة خاصة ،كما انه المحور األساس في الشركات العائلية هي إدارة رأس
المال الفكري بشكل فعال ألنه من أهم الق اررات االستراتيجية التي تقف عليه نجاح الشركات ،ويشكل
الدعامة والركيزة لتلك الشركات ،ويجب التأكيد على زيادة وعي الشركات العائلية بأهمية الثروة الفكرية

واالبتكارات واإلبداعات الموجودة في العنصر البشري ،لذلك ال بد من العمل على تنميتها وحسن
توظيفها من اجل البقاء والنمو واالستمرار.
كما وضح (شعبان )5100 ،أيضا الجوانب التي يجب إن تهتم بها الشركة لتنمية رأس المال الفكري
وذلك كما يلي:
 استقطاب أفضل المواهب البشرية :أي على الشركة استخدام نظام فعال لنقل الخبرات إلى
العاملين الجدد ،وفي عملية االختبار.

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

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

.14.2.2أهمية قياس رأس المال الفكري للشركات
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

والمحافظة عليها ،وتتميز أهمية قياس رأس المال الفكري بصورة كبيرة كما ذكرها (قشقش:)5104 ،
 ضرورة قياس أداء الشركة وقيمتها السوقية.
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 األساليب المحاسبية التقليدية تركز على الماضي بينما تركز األساليب الحديثة لقياس رأس المال
الفكري على قيمة الشركات على الحاضر والمستقبل.

 تركز أساليب مقياس رأس المال الفكري على النوعية وحقائق غير مادية ،بينما تركز األساليب
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.
.15.2.2الشركات التجارية
بداية وقبل الخوض في الشركات العائلية موضوع البحث سنتعرف أوال على الشركات التجارية بأنواعها

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

بقوانين تفصل ما بين رأس مال الشركة وقوانين الشركاء فأصبح نشاطها يشمل كافة ميادين الحياة ثم
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 واالستم اررية.
 .1.15.2.2التعريف القانوني للشركات التجارية
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

خسارة (قانون الشركات الفلسطيني.)5112 ،
 .2.15.2.2أنواع الشركات التجارية

تتعدد أنواع الشركات التجارية منها شركة التضامن ،وشركة التوصية البسيطة ،وشركة المحاصة،
وشركة المساهمة ،وشركة التوصية باألسهم ،وشركة ذات مسؤولية محدودة ،وسيتم عرض موجز عن
كل شركة من أنواع الشركات التجارية السابقة الذكر كما يلي:

أوالا :شركة التضامن
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هي الشركة التي تتكون من شخصين طبيعيين او اكثر كلهم متضامنين أي مسئولين جميعا مسؤولية

شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وخسائرها وان مسؤوليتهم مسؤولية غير محدودة ويتكون اسمها
من جميع أسماء الشركاء ويجوز إن يقتصر اسمها على اسم شريك أو أكثر مع إضافة (وشركائه)

ويجوز إن يكون للشركة اسم تجاري خاص (و ازرة االقتصاد.)5105 ،
ثاني ا :شركة التوصية البسيطة

هي الشركة التي تتألف من قسمين من الشركاء المتضامنون وهم الذين يقومون بإدارة الشركة ويكونوا

مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها من اموالهم الخاصة والشركاء الموصون ،وهم يساهمون في
راس مال الشركة دون ان يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة اال بقدر ما قدموه من مال (و ازرة

االقتصاد.)5105 ،

ثالثا :شركة المحاصة
هي شركة مؤقته بين بعض االفراد إلنجاز عمليه معينه وبعد انتهائها تنتهي الشركة ويقسمون االرباح

والخسائر حسب العقد المحرر بينهم ،اال ان هذه الشركة ليس لها رأس مال شركة وال عنوان شركة
وبالتالي ليس لها شخصية معنوية ومن ثم يظهر مدير شركة المحاصة امام الغير بمظهر من يتعامل

باسم نفسه وحساب نفسه (محمود.)5100،
رابع ا :شركة المساهمة
هي الشركة التي يقسم فيها رأس المال الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتنقل ملكيتها بالوفاة

وال تضم اال نوعا واحدا من المساهمين وتتحدد مسؤوليه الشريك المساهم فيها بقدر ما يملكه من اسهم

(عبد اهلل.)5102 ،

خامس ا :شركة التوصية باألسهم
هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ويكون الشريك الموصي فيها

خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة ويكون شريك واحد أو أكثر

مسؤوال مسؤولية شخصية وتضامنيه عن ديون الشركة(طه)0992 ،
سادس ا :الشركة ذات المسؤولية المحدودة
هي الشركة التي ال يجوز ان يزيد عدد الشركاء فيها عن ( )21شريكا وال يقل عن ( )5وال يسأل أي
منهم اال بقدر حصته من راس المال وال تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة

للتداول (و ازرة االقتصاد.)5105 ،
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 .16.2.2الشركات العائلية
األعمال العائلية هي أقدم وأشهر نموذج للتنظيم االقتصادي ،ويمكن اعتبار الغالبية العظمى من
الشركات في جميع أنحاء العالم من المتاجر الصغيرة إلى المنظمات متعددة الجنسيات المدرجة في

البورصة العالمية والتي تضم مئات اآلالف من الموظفين شركات عائلية (Carlok & ،2117
.)Randel
تلعب الشركات العائلية دو ار مهما ومحوريا في االقتصاد العالمي ،وذلك في اكثر من مجال تجاري،
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

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

تعد الغالبية العظمى من اساس الشركات في العالم شركات عائلية ،فإن اكبر ( )21شركة من

الشركات القائمة في العالم عائلية وتمثل ما نسبته ( )%91-21من اجمالي الشركات وتعتبر من اهم
محركات الناتج االجمالي ،وتوظيف االيدي العاملة (هاني ،)5102،حيث تتراوح نسبة الشركات

العائلية في دول االتحاد االوروبي ما بين ( )%92-21من اجمالي الشركات العاملة ،وفي الواليات
المتحدة يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة قرابة  51مليون شركة ،حيث تمثل %49من الناتج

القومي(.عيسى.)5112،
جدول ( :)3.5يبين نسب الشركات العائلية في دول العالم
الدول

نسبة الشركات العائلية

بريطانيا

%75

سويس ار

%85

السويد

%91

اسبانيا

%65

البرتغال

%71

الدول العربية

%95

المصدر  :الطاوي.7022،

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

(طاوي.)5102 ،
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 .1.16.2.2تعريف الشركات العائلية
هناك العديد من التعريفات للشركات العائلية تختلف باختالف الباحثين ويمكن اجمالها بالجدول :4.5
جدول ( :)4.5أراء حول تعريف الشركات العائلية لعدة باحثين
الباحث
(الريس)5100 ،

التعريف
هي الشركة التي تكون لعائلة واحدة ،وتسيطر عليها وتشغل أعضاء العائلة المناصب
اإلدارية ،وتبقى إدارة العائلة للشركة لجيلين متتاليين.

(ورد)5114،

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

(الدوري)5113 ،

هي نموذج مميز لشركة األشخاص ،وهي إن يقوم اثنان أو أكثر من عائلة واحدة بهدف

ممارسة التجارة ،ويكونو ملتزمين بصفة شخصية عن جميع التزامات الشركة.

(عبد المجيد )5115،هي الشركة التي يعمل بها اثنان أو أكثر ،وينتمون لعائلة واحدة أو تكون ملكا إلحداهما.
(زيدان)5115،

هي أي شركة تكون ملكيتها إلفراد ينتمون لعائلة واحدة ،ويقيمون بإدارتها وتحقيق منافع
مستقبلية لجميع إفراد العائلة.

(كانو)5115،

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

.2.16.2.2األركان التي تقوم عليها الشركات العائلية
هناك مجموعة من االركان تقوم عليها الشركات العائلية ،وأهمها كما ورد في (ابو بكر-:)5112 ،
 الركن االول :تبدأ من خالل مؤسس يطلق عليه احيانا رب العائلة او المؤسس االول للشركة.
 الركن الثاني :تكون ملكيتها او غالبية ملكيتها ألفراد العائلة.

 الركن الثالث :يسيطر افراد العائلة على معظم ادارة الشركة ،وخاصة ما يتعلق بالرقابة والتخطيط
والمتابعة من خالل العاملين من افراد العائلة جميعا او من خالل الذين يتم انتخابهم.

 الركن الرابع :االستفادة من اراء ومقترحات افراد العائلة غير العاملين او شاغلي الوظائف االدارية
في الشركة العائلية في توجيه مسار الشركة.

 الركن الخامس :تعتمد الشركة في نموها وبقائها ونشأتها على وجود عالقات شخصية ومهنية بين
مؤسس الشركة ،وابناء العائلة مع العديد من االطراف في بيئة الشركة.
 .3.16.2.2انواع الشركات العائلية
بين (جردات )5112 ،ان هناك ثالثة انواع من الشركات العائلية على اساس نوع العالقات التي تربط
افراد العائلة وهذه االنواع هي:
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 الشركة العائلية التقليدية :التي مضى على تأسيس عملها فترة طويلة ،وتعاقب فيها اكثر من جيل،
وتمتلك والء الزبائن لها.

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

 الشركات العائلية الريادية :التي تنمي روح المبادرة وتشجع البعد الريادي لدى اعضائها وابنائها.
 .4.16.2.2نقاط القوة والضعف في الشركات العائلية
تعددت أبعاد نقاط القوة والضعف في الشركات العائلة ،باختالف وجهات نظر الباحثين ،وعليه فقد تم
توضح ذلك بشكل مختصر من خالل الجدول التالي.
جدول ( )2.5يبين أبعاد نقاط القوة ومواطن الضعف في الشركات العائلية:
االبعاد
البنية االساسية

مواطن الضعف

نقاط القوة

انخفاض درجة الرسمية ،المرونة ،عدم الوضوح ،الغموض والتناقض ،المشكالت الحدودية
(بين الشركة والعائلة) ،التردد وعدم الحسم ،مقاومة

الطبيعة الريادية ،االبتكار.

التغيير ،الحاجة الى التطور االداري ،عدم وجود خرائط
تنظيمية
االدوار

القيام بأكثر من دور في الوقت نفسه ،غموض االدوار ،عدم اداء الوظائف المطلوبة ،محاباة

المرونة ،العالقات المزدوجة ،سرعة االقارب ،تعارض االدوار المزدوجة مع الحاجة الى التعلم
والموضوعية ،الحقوق المترتبة على االنتماء للعائلة قد

صناعة الق اررات.

تؤدي الى تعيين افراد غي مؤهلين في الوظائف.
نمط القيادة

ابداعي ،طموح ،االعتماد على السلطة ديكتاتوري ،مقاوم للهياكل والنظم والخطط ،تجنب
غير المترتبة ،الصيغة الريادية

االنتماء للعائلة

الحديث عن التقاعد

التزام العاملين ،الوالء ،القيم والمعتقدات عدم القدرة على الفصل بين مشكالت العائلة ومشكالت
المشتركة ،اسم العائلة الروح العائلية ،الشركة ،عدم القدرة على تحقيق التوازن بين احتياجات
الحلم العائلي ،االحساس القوي برؤية كل من الشركة والعائلة والسيولة النقدية.
ورسالة العائلة.

الزمن

النظرة طويلة االجل ،االلتزام ،القدرة صعوبة التغيير ،االرتباط بالتقاليد ،تأثير تاريخ العائلة
على الصمود والمثابرة ،الوالء ،الروابط على ق اررات الشركة ،تأثير درجة الثقة السائدة

والعالقات العميقة ،بناء جسور الثقة باالحباطات السابقة
بشكل مستمر
الثقافة

االبتكارية ،عدم الرسمية ،المرونة ،دور المؤسس يعيق االبتكار ،انعدام الكفاءة ،ارتفاع
القدرة على التكيف ،اللغة المشتركة ،درجة المشاعر والعاطفة ،مقاومة التغيير ،االعتياد على
ردة الفعل ،ارتفاع

االتصالت الفعالة
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الحوكمة  /الملكية

الملكية محدودة بعدد قليل من االفراد ،امكانية التضحية بالنمو في مقابل تحقيق الرقابة ،عدم
ملكية العائلة للشركة ،الرقابة الصارمة ،االلتزام بالرد على استفسارات المالك ،عدم االستعانة
المكاسب المادية هي المحرك والدافع بمجلس ادارة خارجي محترف ،ارتفاع درجة خصوصية

الى استم اررية الشركة
الخالفة (انتقال
السلطة من جيل الى

شؤون الشركة.

امكانية تدريب افراد العائلة في مراحل وقوف المشكالت العائلية في طريق انتقال السلطة ،عدم
مبكرة ،امكانية اختيار توقيت التقاعد

الرغبة في التقاعد ،عدم القدرة على اختيار الخليفة.

جيل)
درجة التعقد

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

ثراء في االدوار واالهداف
المصدر  :الدبل.7022 ،

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

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

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

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

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

الشركة.

 إدارة الصراع :تحديد المجاالت التي من المتوقع ان تقع في الصراع من خاللها ،نتيجة للعالقات
القوية بين عالقات العمل والعالقات الشخصية.

 الثقافة :القيام بصياغة خطط وق اررات الشركة بناء على قيم ومعتقدات ومبادئ العائلة.
 .5.16.2.2خصائص الشركات العائلية
تتمثل أهم الخصائص للشركات العائلية بوجه عام في الجوانب التالية( :العثيم .)5112،
 زيادة تالحم العائلة وترابطها وذلك من خالل اشتراكهم في المصالح واالنتماء العائلة الكبيرة،
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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وأضاف (الحيات ،)5100،بعض الخصائص المهمة أيضا:
 الحفاظ على المكانة االجتماعية ،فإن مالكين الشركة ال ينظرون إلى الربح فقط بل والى وضعهم
االجتماعي.

 زيادة الثقة بين المالك واألشخاص القائمين على اإلدارة.
ومن وجهة نظر (أبو بكر )5112 ،فقد ذكر أنها تمثل الخصائص التالية:
 االنتماء والثقة والحرص على أموال الشركة وتحقيق المصالح.
 مرونة اتخاذ الق اررات.

 الجرأة في اتخاذ الق اررات.
 االستعداد لتحمل اكبر للمخاطر.
 النظرة طويلة األجل للشركة.

 .6.16.2.2نماذج إدارة الشركات العائلية
من خالل خصائص الشركات العائلية واشكالها القانونية يمكن تصنيف نماذج ادارتها وفق ما يلي
(نجار:)5102،
 نموذج تداخل حلقتي العائلة واالعمال (نموذج الدائرتين).

 نموذج تداخل حلقات االعمال والملكية والعائلة (نموذج الدوائر الثالثة).
قام (زيدان )5100,بتقديم نموذج الدوائر الثالث الذي يعد من اكثر النماذج قوة.

شكل ( )0يبين نموذج الدوائر الثالث لنظام الشركات العائلية
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حيث يصف الشركة العائلية باعتباره مكون من ثالث نظم فرعية مستقلة ،ومتداخلة في ان واحد وهي

الشركة ،والملكية ،والعائلة ،فأي فرد في الشركة العائلية يمكن ان يوجد في احد القطاعات السبعة التي
نتجت عن الدوائر المتداخلة الممثلة بالنظم الفرعية المشار اليها ،وقد أكد (ابو فخر )5100،انه

يتوجب على أي شخص يعتبر جزء من نظام الشركة العائلية االنتماء الى واحدة من القطاعات السبعة

المحتملة والتي تتركز حول ثالثة خطوط رئيسية لالرتباط بالشركة.
وقام (الرميحي )5104 ،بتقديم تفسير للنموذج كاالتي:

 افراد من عائلة مالك الشركة ،وغير مالك ،وغير عاملين في الشركة.
 مالك ال ينتمون الى عائلة مالك الشركة وال يشاركون في ادارتها.
 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.

 افراد عائلة مالك الشركة الذين يعملون في الشركة ،ولكن ال يملكون حصص فيها.
 مالك ينتمون الى عائلة مالك الشركة ويعملون في الشركة.
 .7.16.2.2ميزات الشركات العائلية
تشكل الشركات العائلية دو ار مهما ومؤث ار في اقتصاديات الدول سواء كانت كيانات صغيرة ام شركات،

ومؤسسات عمالقة ،كما تلعب الشركات العائلية دو ار مهما في تشكيل رؤية العائلة في افرادها ،وتصبح
حاضرهم ،ومستقبلهم مما يجعلهم يشعرون بأهمية الشركة بالنسبة لهم (ابو بكر .)5112 ،وقد بين

(العباسي )5114 ،ان للشركات العائلية الكثير من الميزات التي تربط بطبيعتها ،وخصوصيتها ومن
اهمها:

 oالحرية التي يوفرها الشكل القانوني للشركة العائلية.
 oاالحساس بكيان وكبرياء العائلة.

 oتوفير تفاعل واهتمامات مشتركة للعائلة.
 oاتاحة الفرصة لتنمية قيادات عائلية في المستقبل.

 oترك اثار واضحة عن قوة العائلة عندما تعمل سويا.
 oتوفير فرص في مجاالت أخرى.

 oوجود مبرر لبدء تطور خطط واهداف العمل.

 oاتاحة الفرصة للتأكيد على قيمة التضحية واالدخار واالستثمار والمخاطرة.
 oاتاحة فرصة تعليمية للعائلة للتالفي ،والعمل مع نوعيات مختلفة من البشر.
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 .17.2.2االستدامة في الشركات العائلية
تعرف االستدامة بأنها تدفق الفوائد المستمرة من خالل قوة دفع وموارد المؤسسات المحلية من خالل
استم اررية األنشطة بعد نهاية المشروع بمعنى آخر قدرة الشركات على إدارة نفسها بنفسها وبتمويل

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

واالستدامة تشمل عدة مفاهيم ،وقد تم تعريفها بطرق مختلفة ،طبقاً لنشاط التنمية :فهي تشير إلى

استم اررية األنشطة بعد نهاية المشروع ،وكثي اًر ما تعني التمويل الذاتي ،فاالستدامة هي عملية الحفاظ
على التغيير بطريقة متوازنة ،حيث أن استغالل الموارد ،واتجاه االستثمارات ،وتوجه التطور

التكنولوجي والتغيير المؤسسي ،كلها في تناغم تعمل على تعزز كل من اإلمكانات الحالية والمستقبلية
لتلبية احتياجات األفراد وتطلعاتهم (.)James, 2015

أما بالنسبة للكثيرين في هذا المجال ،يتم تعريف االستدامة من خالل النطاقات أو األركان المترابطة

في البيئة االقتصادية واالجتماعية ،كما تم النظر في المجاالت الفرعية للتنمية المستدامة الثقافية منها
والتكنولوجية والسياسية ،في حين أن التنمية المستدامة قد تكون المبدأ المنظم لالستدامة بالنسبة

للبعض  ،وبالنسبة لآلخرين ،فإن المصطلحين متناقضان (أي أن التنمية غير مستدامة بطبيعتها)،

فالتنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على
تلبية احتياجاتها الخاصة (.)Williams ،5114
يطلق مصطلح إستم اررية األنشطة بعد نهاية أي مشروع فردي أو جماعي باإلستدامه األمر الذي

يؤدي إلى تدفق الفوائد المستمرة من خالل قوة دفع الموارد المحلية من خالل تطوير برامجها وتوفير
التمويل الالزم بكافة أشكاله إلستم اررية األنشطة والبرامج بعد االنتهاء من تنفيذها ،مما يعني وجود
قيادات محلية وفي حالة الشركات في هذه الدراسة وجود مالك للشركات العائلية ،أو مدراء تنفيذيين

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

إن االستدامه مرتبطه بشكل كبير في ظل السلوكيات والق اررات المتخذه على مستوى المنظمات وفي
حالة هذه الدراسة على مستوى الشركات العائلية والتي من شأنها تحديد قدرة المنافسين على التصرف
بحرية الستدامة مزاياهم التنافسية بوصفها مخرجات لحالة تنافسية تمارس في منظمات األعمال بعد

أن تمكنت من تحقيقها ،وهنا تتطلب إستخدام نقاط قوة وقدرات متفردة لدى الشركات تسهم في الدفاع

عن أعمالها ضد حاالت التقليد من قبل الشركات األخرى (مجدي.)5102 ،
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 .1.1الدراسات السابقة:
 .1.1.1المقدمة:
يعتبر موضوع رأس المال الفكري من المواضيع التي القت اهتماماً من الباحثين والدارسين ،ولكن

موضوع هذه الدراسة يعتبر من المواضيع الجديدة على المستوى الفلسطيني ،وفيما يلي توضيح لعدد

من الدراسات التي أجريت في مجال الدراسة أو مجال االستدامة بشكل عام ،وهي مقسمة كالتالي:

د ارسات عربية ،د ارسات أجنبية.
 .1.1.1الدراسات العربية:

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

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح رأس المال الفكري في الوصول إلى التمييز المؤسس لدى جامعة

القدس ،والتعرف إلى دوره في تنمية القدرات اإلبداعية ومن ثم قيمة مضافة وتحقيق تميز مؤسسي
لها.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالستبانة لتحليل البيانات وعرضها وتكونت االستبانة من ()015

فقرة ،موزعة على ( )2محاور وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة األكاديمية في جامعة
القدس والبالغ عددهم ( )424وتم تطبيق العينة العشوائية الطبقية على مجتمع الدراسة ،وزعت

االستبانة على ( )502من أعضاء الهيئة األكاديمية استردت كلها.
ومن أهم نتائج الدراسة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين رأس المال الفكري وبين التميز

المؤسسي ،أكما اظهرت النتائج أن رأس المال الفكري في جامعة القدس جاء بدرجة متوسطة حيث أن
رأس المال البشري يسهم بدرجة كبيرة في رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يليه رأس المال

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

هدفت هذه الدراسة الى معرفة دور التمكين االداري في تنمية رأس المال الفكري من خالل عناصره

( تنشيط الحفز المادي واالعتباري ،التعدي للتقادم التنظيمي ،مواجهة االحباط التنظيمي ،تقليل ضغوط
العمل ،تعزيز التمييز التنظيمي ،تقليل غرض االغتراب التنظيمي) في المؤسسات الصحية بالجزائر.
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اعتمدت الدراسة االحصاء الوصفي واالحصاء االستداللي واعدت استبانة للحصول على البيانات

حيث تكون حجم العينة من ( )020مسؤوالً من المؤسسات الصحية باإلضافة (للمقابالت الشخصية

والمشاهدات الميدانية).

ومن أهم نتائج الدراسة وجود عالقة طردية تتفاوت قوتها بين ابعاد التمكين االداري وتنمية رأس المال
الفكري.
 دراسة عبد الهادي ( :)11.2بعنوان "رأس المال الفكري ودوره في جودة األداء المؤسسي
"دراسة تطبيقية على برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث وتشغيل الالجئين  UNRWAفي قطاع
غزة".

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

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة

الذي بلغ ( )522مدي اًر ،واستخدمت االستبانة في جمع البيانات األولية كأداة للدراسة ،وقد تم توزيعها
على جميع أفراد مجتمع الدراسة ،وتم استرداد( )549استبانة ،بنسبة ( )%93من االستبانات الموزعة.
ومن أهم نتائج الدراسة هو أن توافر مكونات راس المال الفكري في البرنامج بلغ درجة كبيرة ،وتوافر
معايير جودة األداء المؤسسي في البرنامج بلغ درجة كبيرة ،وتبين وجود عالقة ارتباطية قوية موجبة
بين مكونات راس المال الفكري وجودة األداء المؤسسي في برنامج التربية والتعليم في األونروا في

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

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول توافر راس المال الفكري

في البرنامج تعزى لمتغير)الجنس ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة) ،كذلك ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول توافر جودة األداء
المؤسسي في البرنامج تعزى لمتغير (الجنس ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).

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

المستدامة".

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور حوكمة الشركات العائلية في تحقيق التنمية المستدامة
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

( )021شركة وتم اختيار ( )3أفراد من كل شركة وبلغ الحد األدنى لعينة الدراسة ( )5104فرداً،
واعتمد الباحث المنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات.

ومن أهم نتائج الدراسة هي أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية جداً على توافر واحداً من

مالمح واقع تطبيق معايير الحوكمة في الشركات العائلية تتمثل في "تمتلك الشركة ميثاقاً عائلياً

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

التدخل في غير اختصاصهم الوظيفي ،ويراعي مجلس اإلدارة الشفافية منظمة انتخاب االعضاء،

وتبين ووجود عالقة طردية ذات داللة احصائية عند مستواه بين واقع تطبيق معايير الحوكمة وادراك
الشركات العائلية ألبعاد التنمية المستدامة.
 دراسة الكسر ( :)11.2بعنوان "ادارة رأس المال الفكري وتنمية في الكليات الجامعية لتحقيق
االبداع المنظمية :دراسة ميدانية بكلية العلوم والدراسات االنسانية بثادق وضرماء.

هدفت الدراسة إلى تعريف الكليات الناشئة بأهمية رأس المال الفكري في مواجهة المنافسة الداخلية
والخارجية وتحسين مركزها التنافسي ،وذلك لالستفادة من رأس المال الفكري بطرق فعالة ،مما يساعد

في الحفاظ على رأس المال الفكري بأنواعه وتحسين رأس المال الفكري مما يحقق االبداع المنظمي.
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من مديري

االدارات ورؤساء االقسام والموظفات االداريات وبلغت عينة الدراسة ( )53فردا.

ومن أهم نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط معنوية ايجابية عالية بين المكون البشري لرأس المال

الفكري واالبداع المنظمي ،كما كشفت عن عالقة ارتباط معنوية موجبة عالية بين المكون الهيكلي
لرأس المال الفكري واالبداع المنظمي ،وبينت الدراسة أن هناك عالقة ارتباط موجبة عالية بين المكون

العالقاتي لرأس المال الفكري واالبداع المنظمي.

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

دراسة تطبيقية على الشركات العائلية السعودية"

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الشركات العائلية السعودية ودورها في االقتصاد السعودي ومدى

تطبيقها لمبادئ الحوكمة ،وأثر ذلك على نجاحها واستمرارها.
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استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكانت عينة الدراسة العاملين والمهتمين بامر الشركات

العائلية.

ومن أهم نتائج الدراسة أن تطبيق مبادئ الحوكمة ،وفصل الملكية عن االدارة يؤدي الى تحسين األداء

االداري في الشركات العائلية السعودية ،وبالتالي نجاحها واستمرارها ،كما ان تطبيق مبادئ الحوكمة
والمساءلة واالفصاح والشفافية يساعد على نجاح واستمرار الشركات العائلية السعودية.
 دراسة حواجرة والمحاسنة ( :)11.2بعنوان "أثر رأس المال الفكري (البشري واالجتماعي) في

أداء األعمال :دراسة ميدانية في شركات صناعة األدوية األردنية".

هدفت هذه الدراسة الى قياس وتحليل أثر رأس المال البشري واالجتماعي في أداء األعمال من وجهة

نظر المديرين العاملين في شركة صناعة األدوية األردنية.

وقد صممت استبانة للوصول للنتائج وقد وزعت على المديرين في اإلدارة العليا والوسطى وبلغت
العينة ( )021مدي اًر وتم توزيع االستبانة على ( )92منهم وتم استعادة ( )29استبانة.
ومن أهم نتائج الدراسة لى أن هناك أثر لرأس المال البشري واالجتماعي في تعزيز أداء االعمال في
شركات صناعة االدوية األردنية ،كما ان مستوى رأس المال البشري واالجتماعي في شركات األدوية

االردنية كان مرتفعاً وكان هناك تباين بسيط في آراء المستجيبين حول أهمية أبعادهما وجاء ترتيبها

من حيث األهمية :رأس المال االجتماعي وأخي اًر رأس المال البشري.

 دراسة عبد القادر ( :)11.2بعنوان "استغالل رأس المال الفكري لزيادة نسبة مساهمته في

التنمية المستدامة من وجهة نظر االكاديميين في جامعة االستقالل"

هدفت الدراسة الى التعرف على ادارة رأس المال الفكري ومتطلبات التنمية المستدامة ،واستخدم

الباحث المنهج الوصفي التحليل مستخدماً االستبانة كأداة لجمع البيانات.

ومن أهم نتائج الدراسة الى أن راس المال الفكري يساعد في تحقيق اهداف الجامعة العلمية ونشر

المعرفة داخل الجامعة وخارجها ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين ادارة راس المال
الفكري ومتطلبات التنمية المستدامة تعزى لمتغير الدراسة.
 دراسة جردات ,وآخرون ( :)11.1بعنوان "أثر رأس المال البشري على أداء الشركات العائلية

الفلسطينية".
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هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر رأس المال البشري على أداء الشركات العائلية وتناولت رأس

المال البشري من خالل (التعليم ,الخبرة ,التدريب) كما قاست أداء الشركات من خالل (الربحية ،البقاء،
النمو).
استخدام الباحث طريقة العينة العشوائية في محافظة الخليل التي شملت على ( )503شركة من أصل
( )5122كما ورد في و ازرة االقتصاد ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات.
ومن أهم نتائج الدراسة هو وجود عالقة ارتباط قوية بين رأس المال البشري واألداء وجاء التعليم في

المرتبة األولى تليه الخبرة وكان تأثير التدريب ضعيفاً ،كان المؤشر األفضل لألداء هو مؤشر البقاء،
يليه النمو ،فيما كان مؤشر الرضا عن الربحية ضعيفاً.

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

االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال".

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لشركة

االتصاالت ،وعلى مدى توافر متطلبات أبعاد رأس المال الفكري الثالث (الهيكلي ،البشري ،العالقات)
لدى شركة جوال ودراسة العالقة بين توافر تلك المتطلبات وتحقيق الميزة التنافسية.

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

معرض) وتم استرداد ( )012استبانة.

ومن أهم نتائج الدراسة الى أنه يوجد عالقة إحصائية بين توافر متطلبات رأس المال الفكري بأبعاده

الثالث (البشري والهيكلي والعالقات) وتحقيق الميزة التنافسية لشركة جوال ،وهناك تفاوت في دور
مكونات رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية للشركة حيث ظهر أن رأس مال العالقات يسهم

بشكل أكبر في المكونين اآلخرين في تحقيق الميزة التنافسية.

 دراسة الخطيب ( :)1112بعنوان "تأثير مبادئ الحوكمة على الشركات.
هدفت هذه الدراسة الى استعراض مفهوم حوكمة الشركات من منظور محاسبي واألطراف المؤثرة في
التطبيق السليم لمفهوم وقواعد الحوكمة.
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم استخدام استبانة كاداة للدراسة.
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ومن أهم نتائج الدراسة الى إن حوكمة الشركات العائلية عبر إنشاء مجالس للعائلة وفصل الملكية عن

األداة وبناء استراتيجيات فعالة واعادة الهيكلة واالستعانة بالموظفين األكفاء هي مطالب ضرورية لبقاء
الشركات بصورتها الحالية ،وان الحوكمة تشكل الخطوة األولى في تعزيز قدرات القطاع الخاص

القيادية ليس فقط بالجوانب االقتصادية وحسب بل أيضاً في الجوانب االجتماعية والسياسية.

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

في الشركات العائلية.

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

الشركات في النمو والبقاء واالستم اررية.

اعتمد الباحث على االستبانة في جمع البيانات واعتمد الباحث العينة العشوائية واشتملت العينة على

العاملين بجميع الشركات العائلية سواء أكانت هذه الشركات صناعية او خدماتية أم تجارية.

ومن أهم نتائج الدراسة الى أن كثير من الشركات العائلية تعطي اهتمام أكبر للتخطيط المالي واالنتاج
والتسويق واهتمام أقل للقوى البشرية.ضعف التكامل بين إدارة الموارد البشرية وغيرها من االدارات في
الشركات العائلية بسبب النظر اليها أنها نشاط هامشي ،وان تنمية القدرات التنافسية للشركات العائلية

يتطلب وجود آلية جديدة وغير تقليدية ،وادارة الموارد البشرية بكفاءة هي اآللية المناسبة لتحقيق ذلك.
 د ارسة يوسف ( :)1112بعنوان "دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات االعمال".

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور رأس المال الفكري في منظمات االعمال واالقتصاد بشكل

عام وكيف يمكن للشركات ومنظمات االعمال تنمية والحفاظ عليه والتعامل معه اجرائياً.
استخدم الباحث المنهج التحليلي االستنتاجي لتحليل اآلراء المطروحة.

ومن أهم نتائج الدراسة الى اعتماد القيمة السوقية للشركات كأساس لتحديد رأس المال الفكري كون

هذه القيمة تتذبذب صعوداً ونزوالً بتأثير متغيرات كثيرة ،الزالت الشركات العظمى أي صيغة لتحديد

رأس مالها الفكري.

33

 .3.3.1الدراسات االجنبية:
 دراسة ( :)Gogan et.al,2016بعنوان "أثر رأس المال الفكري على األداء التنظيمي"،
هدفت هذه الدراسة الى تطوير واختبار نموذج إلدارة رأس المال الفكري مستمد من رؤية استراتيجية

المنظمة ،وقد شكلت الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع ،االساس لتطوير ذلك النموذج الذي

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

الفكري.
تم استخدام اسلوب المقابلة لجمع البيانات من المدراء التنفيذيين في الشركات في نيوزلندا باإلضافة

الى ( )02موظفاً تم مقابلتهم ،وكذلك قدم الباحث استبيان تم توزيعه على ( )44موظفاً.

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

بعضها في السوق ،كما وتبين أنه لم يكن هناك ادراك لدى ادارة الشركة إلدارة رأس المال الفكري.
 دراسة ( :)Ramirez and Gordillo ،1111بعنوان "التعرف على رأس المال الفكري وتقديره
في الجامعات االسبانية".

هدفت هذه الدراسة الى تقديم نموذج لغرض التعرف على رأس المال الفكري وتقديره في الجامعات

االسبا نية ،من خالل تقديم مجموعة من مؤشرات رأس المال الفكري لمساعدة الجامعات عن طريق
تقديم معلومات مفيدة الى حملة أسهمها بما يساسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة

والقابلية للمقارنة في قطاع التعليم العالي ،وتم توزيع استبيان على أعضاء المجالس االجتماعية في

الجامعات االسبانية العامة بهدف التعرف على العناصر غير الملموسة التي يطلبها حملة االسهم أكثر
من أي شيء أخر.
ومن أهم نتائج الدراسة هو تحديد العناصر غير الملموسة التي تحتاج الى قياس ،والتي تشكلت نتائج
الدراسة التجريبية منها ،والتعرف الى مجموعة متجانسة من المؤشرات أن المؤلفات العلمية والمهنية

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

 دراسة ( :)Kweh et al ،1111بعنوان "قياس قعالية رأس المال الفكري في قطاع البرمجيات
الماليزية".
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هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى فاعلية شركات البرمجيات الماليزية المدرجة كشركات عامة في

تحويل رأس المال الفكر الى قيم مؤسسية ،وتم استخدام الحصر الشامل للبيانات ،وتم اختيار عينة من

 52شركة.
ومن أهم نتائج الدراسة الى أن من بين الشركات التي اختيرت كعينة فإن شركة Eduspec
 Holdings Berhandهي الشركة االكثر فعالية مع أعلى تردد لعالمة االسناد وتبقى النتائج قائمة
بالرغم من االنتقادات حول صالحية نموذج معامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري كمؤشر لحساب

رأس المال الفكري (عبد الهادي.)5102 ،
 دراسة ( :)Ahangar ،1111بعنوان "العالقة بين رأس المال الفكري واالداء المالي :تحقيق
تطبيقي في الشركة االيرانية"،

هدفت الدراسة إلى فحص القيمة الفكرية المضافة أثرها على أداء الشركة ،استنادا الى مقاييس االداء

المالية مثل الربحية ،االنتاجية والنمو في المبيعات.

ومن أهم نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط بين رأس المال الفكري وأداء الشركة (الربحية واالنتاجية

ونمو المبيعات) ،مع تفوق ملحوظ لتأثير رأس المال الفكري على انتاجية الموظف ،كما وارتأت
الدارسة أن معدل نمو المبيعات وانتاجية الموظف يمكن تحسينها من خالل زيادة استثمار الشركة في

رأسمالها البشري ،وفشلت الدراسة في إيجاد رابطة قوية بين رأس المال الهيكلي كأحد مكونات رأس
المال الفكري وبين أداء الشركة.
 دراسة ( :)Mitchell ،11.1بعنوان "نموذج الدارة رأس المال الفكري لتوليد الثورة".

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

المنظمة.

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

الكبرى في نيوزيالندا بغرض جمع بيانات منهم عن طريق المقابلة باالضافة الى  02موظفاً للمقابلة

أيضاً ،وجمع بيانات  44موظف من خالل استبانة تم اعدادها وتوزيعها لبيان وجهة نظرهم بخصوص
قضايا تتعلق برأس المال الفكري.

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

الدوائي في االردن".

هدفت إلى فحص العالقة بين مكونات رأس المال الفكري (البشري والهيكلي والعالئقي) وأداء االعمال
في ضمن قطاع صناعة االدوية في االردن.
ومن أهم نتائج الدراسة أن هنالك عالقة إيجابية قوية بين أداره رأس المال الفكري للشركات المبحوثة
وأداء هذه الشركات العمالها ،كما وخلصت الدراسة إلى أن هنالك عالقة إيجابية قويه بين مكونات

رأس المال الفكري (البشري ،الهيكلي ،العالئقي) التي تمتلكها هذه الشركات وبين محاور االداء
التنظيمي لهذه الشركات.
 دراسة ( :)Puhakka ،1111بعنوان "تنوع ومرونة استخدام رأس المال الفكري في اكتشاف
فرص المبادرة"،

هدفت الدراسة الى العالقة بين ما يمتلكه أصحاب المشاريع من رأس مال فكري وبين االستراتيجيات

التي يستخدمونها في اكتشاف فرص االعمال الناجحة.

ومن أهم نتائج الدراسة أن أصحاب المشاريع يمتلكون خبرة إدارية تمكنهم من معرفة االتجاهات

المستقبلية المختلفة التي تواجه أعمالهم ،فضالً عن ذلك فان هؤالء المدراء يعتمدون على معرفتهم
وابداعاتهم في تقليص الفجوة الحاصلة في الساحة التنافسية وتمكينهم من التنبؤ بشكل مسبق بالفرص

التي تساعهم على تقليص هذه الفجوة.

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

هـدفت الد ارسـة إلـى تحليـل البيانـات االستكـشافية فـي د ارسـة العالقـة بـين رأس المـال البـشري ورأس

المال الهيكلي في المنظمات غير الربحية اإليطالية ،مع التركيز على كبار المـديرين.

اعتمـدت الد ارسـة على المقابالت الشخصية شبه المنظمة واسـتخدمت عـدد  055عينـة مـن كبـار

المـديرين فـي المنظمـات الربحية وعلى عدد  055عينة من المديرين في المنظمات غير الربحية
االيطالية وتم تحليـل المقـابالت باستخدام تقنيات تحليل المستوى.
ومن أهم نتائج الدراسة ان الثقافـة التنظيميـة فـي المنظمـات غيـر الربحيـة االيطاليـة هـي المنحنـى
الـذاتي ولـيس التوجـه المعرفـي ،ال يعتبـر التــدريب أداه اســتراتيجية إلدارة الم ـوارد البــشرية ،ال تــساعد
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الثقافــة التنظيميــة علــى تطــوير رأس المــال البشري ألنه ال يتم استخدام اجراءات منظمة الختيار

أفضل المرشـحين ،ال يـتم تطـوير برنـامج التـدريب علـى اسـاس االحتياجـات المحـددة التنظيميـة.

أوصـت الد ارسـة باسـتخدام رأس المـال الفكـري كـأداة فعالـة لمعالجة المعرفة للمنظمات غير الربحية،

ضرورة التغلـب علـى الثغـرات فـي اإلدارة االسـتراتيجية للمـوارد البشرية.

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

هدفت الدراسة الى تحديـد أثـر رأس المـال الفكـري علـى أداء الـشركات ،تحديـده باسـتخدام اسـلوب

المـدخالت والمخرجـات العمليـة ،بيـان الوسـائل الملموسـة لقياسـه ،وتنبـع أهميـة الد ارسـة مـن تقـديم
وسـائل ملموسة لتحديد كمي لرأس المال الفكري.

اعتمدت الدراسة على نموذج المـسار الهيكلـي للبيانـات الماليـة لتحليـل عالقـة إنـشاء القيمــة بمكونــات
رأس المــال الفكــري ،وتحديــد اآلثــار العرضــية المترتبــة علــى أداء الــشركة.
ومن أهم نتائج الدراسة أن هنـاك عالقـة ايجابيـة بـين رأس المـال الفكـري وأداء الـشركة ،تعتبـر القـدرة
علـى االبتكار وعمليات اإلصالح الركيزة األساسـية فـي أداء الـشركة ،يمكـن للـشركة تحـسين أدائهـا مـن

خـالل القيمة المضافة لرأس المال البشري.

 دراسة ( :)Liu ،1112بعنوان "تقصي أثر رأس المال الفكري على أداء الشركات"،
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر رأس المال الفكري على أداء عينة من الشركات الصينية.
ولتحقيق أغراض الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تكونت عينة الدراسة من  95شركة
من شركات التكنولوجيا الصينية الفائقة.

ومن أهم نتائج الدراسة أبرز النتائج وجود أثر إيجابي لرأس المال الفكري على أداء الشركات.
 دراسة ( :)Bejar ،1112بعنوان "أثر رأس المال الفكري على بقاء الشركات التكنولوجية
الفرنسية"

هدفت إلى دراسة محددات بقاء شركات التكنولوجيا الفرنسية في البورصة في الفترة ما بين – 0992

 ،5114ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث بتحليل نتاج الشركات واالستفادة من بيانات الشركات
الفرنسية.
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ومن أهم نتائج الدراسة إلى أن نوعية رأس المال الفكري تحسن نتاج الشركات أو تودي بها الفشل.
 دراسة ( :)Gannon et al.2008بعنوان "إدارة رأس المال الفكري من أجل ميزة تنافسية

مستدامة في صناعة السياحة األيرلندية"

هدفت هذه الدراسة الى تطوير عمل خاص بشرح آلية انتفاع الشركات من عناصر رأس المال البشري
والتنظيمي وعالقته برأس المال الفكري لتوليد الميزة التنافسية المستدامة.
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.

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

كأساس لتحديد الموارد القيمة التي تمثل ميزة تنافسية للمنظمة.

 دراسة ( :)Mazlan,2005بعنوان "تأثير رأس المال الفكري على أداء تليكوم ماليزيا".
هدفت هذه الدراسة الى تقييم تأثير رأس المال الفكري على االداء لشركة ماليزيا تيليكوم ،كذلك التعرف
على مستوى رأس المال الفكري لدى الشركة ،مدى قوة وأثر رأس المال الروحاني ،أهمية ادارة المعرفة

وادارة رأس المال الفكري كمتغيرات مستقلة ودورها في تعزيز االداء لماليزيا تيليكوم كمتغير تابع.

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعدت استبانة لغرض الحصول على البيانات

الالزمة هينة الدراسة ( )411مفردة مقسمة على المستويات االدارية من اداري حتى مساعد مدير
موزعة على ( )04ادارة عامة موزعة في انحاء ماليزيا.
ومن أهم نتائج الدراسة الى وجود عالقة ايجابية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
 دراسة ( :)santarelli &lotti1112بعنوان "بقاء العائلة :أهمية السيطرة على الروابط

العائلية".

هدفت هذه الدراسة الى تحليل انماط البقاء للشركات العائلية التي مضى على وجودها في السوق على
االقل ( )52عاماً ،وتكونت العينة من ( )512شركة عائلية ايطالية واستخدم اسلوب المالحظة
المباشرة والمقابلة في جمع البيانات مع الرياديين.
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ومن أهم نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباط قوية بين احتمال خروج الشركة العائلية في السوق
وعمر الشركة ،فكلما تقدم عمر الشركة ازدادت احتمالية خروجها من السوق ،ان مشكلة التعاقب تؤثر
بشكل كبير على احتماالت بقاء الشركة العائلية الصغيرة ،يرى اغلب المالكين ان شركاتهم ذات قيمة

لوارثتهم ويجب ان تنتقل اليهم ،لذلك يرفضون تعيين مديرين خارجيين إلدارة تلك الشركات عندما تبدأ

مشكلة التعاقب بالظهور.

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

هدفت الدراسة الى اهتمام االعمال العائلية بالموارد البشرية ،وتحديد العوامل التي تحد من قدرة هذه

االعمال على النمو ،كذلك تناولت نظرية النظم الطبقية في عملية التخطيط االستراتيجي للموارد
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.

جمعت البيانات من ( )4مصانع تابعة ألحدى الشركات الكبرى في شمال والية كارولينا بالواليات

المتحدة (دراسة حالة) عن طريق اجراء مقابالت معمقة مع عدد من المديرين في مستويات ادارية
مختلفة.
ومن أهم نتائج الدراسة جملة في النتائج اهمها :يساعد المقياس في عمليات التخطيط للموارد البشرية

خاصة فيما يتعلق بسياسات التعيين واجراءات التدريب الالزمة للموارد البشرية ،يسهم استخدام مقياس
النظم الطبقية في تقرير فاعلية المنظمة وتحسين ادائها ،يساعد هذا المقياس في التغيرات االدارية في

الهيكل التنظيمي بشكل مرن.
 دراسة ( :)Luthy ،1999بعنوان "قياس رأس المال الفكري في الواليات المتحدة األمريكية.
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

والمكونات ،ولتحقيق أغراض الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي.

ومن أهم نتائج الدراسة إلى أن رأس المال الفكري هو المورد البارز لخلق الثروة االقتصادية.
 دراسة ( :)M.Z. Lgpal ،.222بعنوان "محاسبة رأس المال الفكري".
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هدفت الدراسة إلي عرض ومناقشه مفهوم رأس الفكـري وعناصـره ومؤشـرات قياسـه ،باإلضافة إلي
تقديم نموذج مقترح لقياسه .اعتمدت الدراسة على المـنهج الوصـفي التحليلـي حيـث قامـت بـاقتراح

نمـوذج لقيـاس رأس المـال الفكـري.
ومن أهم نتائج الدراسة صـعوبة قيـاس رأس المـال الفكــري فــي المنــشآت العتمــاد المحاســبه التقليديــة
عل ـى مؤش ـرات ومقــاييس ماليــه تاريخيــه ،تــم تطــوير النظام المحاسبي بالنموذج المقترح ليستوعب
قياس رأس المال الفكـري ،اعتبـار رأس المـال البـشري أحـد المكونات األساسية لرأس المال الفكري.

 1.1.1تعقيب على الدراسات السابقة:
جميعا من دور رأس المال الفكري في استدامة الشركات
يتضح من الدراسات السابقة انطالقها
ً
والمؤسسات في مناطق مختلفة ،إذ أكدت هذه الدراسات على دور رأس المال الفكري في تحقيق التميز
وجودة االداء المؤسسي ،ودور التمكين في تنمية رأس المال الفكري وتحقيق االبداع التنظيمي ونجاح

الشركات في أداء أعمالها ،وقد أوصت هذه الدراسات بضرورة االستفادة رأس المال الفكري في تحقيق
التنمية المستدامة ،والتعامل معه على انه مورد رئيسي واستراتيجي من بين الموارد المختلفة التي

تمتلكها المؤسسات ،والعمل على بناء ثقافة تنظيمية ايجابية حول رأس المال الفكري ،وقد قدمت هذه
الدراسة عرضا لـعدد من الدراسات السابقة صممت ،وأجريت في بيئات مختلفة ،وأزمان مختلفة ،وقد
الحظ الباحث في عرض الدراسات السابقة اآلتي:
.1.1.1.1من حيث المنهج العلمي:
استخدمت أغلب الدراسات السابقة المنهج الوصفي والمنهج الوصفي التحليلي كمنهج علمي للدراسة.
.1.1.1.1على صعيد األهداف:
هدفت الدراسات السابقة إلى مجموعة أهداف حددها مجال الد ارسة ،وموضوعها ،والمتغيرات ،والمنهج
العلمي الذي اتبعته باإلضافة إلى األسئلة والفرضيات التي تناولتها ،فكان من أهم أهداف هذه الدراسة
التعرف الى رأس المال الفكري ودوره في جودة االداء المؤسسي وفي تحقيق التميز المؤسسي وايجاد

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.
.1.1.1.1على مستوى النتائج ،وما خرجت به الدراسات السابقة حيث كانت كما يلي:
 .0هنالك تأثي اًر ايجابياً لرأس المال الفكري في استدامة المؤسسات.

 .5وجود عالقة موجبة بين مكونات رأس المال الفكري وجودة االداء المؤسسي.
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 .3وجود عالقة ايجابية بين رأس المال الفكري واالبداع التنظيمي.

 .4وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد رأس المال الفكري بابعادة المختلفة وتحقيق الميزة
التنافسية.
.1.1.1.1أهم التوصيات المشتركة التي قدمتها الدراسات السابقة:
االهتمام برأس المال الفكري بابعادة المختلفة داخل المؤسسات ،ضرورة االهتمام بالكادر البشري في
المؤسسات والمحافظة عليه والعمل على تطوير الهياكل االدارية فيها ،العمل على توفير مناخ تنظيمي
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.

.1.1.1.1االستفادة من الدراسات السابقة:
 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اختيار منهج الدراسة واألساليب اإلحصائية المتبعة في
هذه الدراسات ،والكيفية التي تمت فيها تحليل البيانات في هذه الدراسات.

 استفاد الباحث من هذه الدراسة في تصميم االستبانة.

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري للدراسة.

 الوقوف الى ما توصل إليه الباحثين واالنطالق من حيث إنتهوا للخروج بنتائج لتعميمها على
متخذي القرار.

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد محاور الدراسة.
 االستفادة من النتائج والتوصيات لهذه الدراسات.

الدراسات السابقة:
 .1.1.1.1ما يميز هذه الدراسة عن ّ
اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في كونها ترتبط معها في موضوع الدراسة الرئيسي وهو دور
رأس المال الفكري في استدامة الشركات ،ولكن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو ما يلي:

 تعتبر هذه الدراسة هي االولى (حسب علم الباحث) من حيث هدفها الخاص بالتعرف على دور
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.

 تناولت الدراسة موضوع رأس المال الفكري ضمن مكوناته (رأس المال البشري ،رأس المال
الهيكلي ،راس مال العالقات ،رأس المال االبداعي).

 تم تطبيق الدراسة على جميع العاملين في الشركات العائلية.
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الفصل الثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منهجية الدراسة واجراءاتها
 ...3مقدمة:

من أجل تحقيق هدف الدراسة ،وهو دور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائليـة فـي محافظـة
جنين ،فقد تضمن هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها كما يعطـي وصـفا مفصـال ألداة
الد ارســة وصــدقها وثباتهــا وكــذلك إج ـراءات الد ارســة والمعالجــة اإلحصــائية التــي اســتخدمها الباحــث فــي

استخالص نتائج الدراسة وتحليلها.
 1.1منهج الدراسة:
اختار الباحث المنهج الوصفي للتعرف على دور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في
محافظة جنين.
 .3.3مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات العائلية في محافظة جنين بإختالف أعمار مالكيها،
ومؤهالتهم العلمية ،وعدد العاملين فيها ،وسنوات خبرتهم ،وفترة تأسسيس الشركات.

 4.3عينة الدراسـة:
إستخدم الباحث اسلوب العينة العشوائية البسيطة حيث تم دراسة حجم المجتمع من الشركات العائلية

وتم تحديد عينة الدراسة حيث بلغت ( )021مفرده تم توزيعها على افراد المجتمع ،ونظ اًر لوجود عدد
من االستبانات غير معبئة بشكل كامل من قبل المستجيبين ،وعدم جدية البعض اآلخر ،وجزء من

المستجيبين قاموا برفض تعبئة االستبيان تم استرداد ( )051من االستبانات الموزعة ،وهي نسبة

استرداد مناسبة ومقبولة ،وفيما يلي توضيح لخصائص العينة بحسب متغيرات الدراسة المستقلة:
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جدول رقم  :0.3توزيع أفراد العينة بحسب العمر.
العمر

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  25سنة

9

7.5

من  35-25سنة

42

35.0

من  45-36سنة

43

35.8

أكثر من  46سنة

26

21.7

المجموع

111

100.0

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

 %50.2أعمارهم تزيد عن  42عاماً.

جدول رقم  :5.3توزيع أفراد العينة بحسب متغير المؤهل العلمي.
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية

دبلوم متوسط فأقل

48

40.0

بكالوريوس

67

55.8

دراسات عليا

5

4.2

المجموع

.11

100.0

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

الدراسات العليا.

جدول رقم  :3.3توزيع أفراد العينة بحسب متغير عدد العاملين.
عدد العاملين

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  21موظف

66

55.0

أكثر من  21موظف

54

45.0

المجموع

111

100.0

يتضح من الجدول رقم ( )3.3ان ما نسبته  %22من افراد العينة من مالك الشركات يقل أعداد

الموظفين لديهم عن  51موظف ،في حين أن  %42منهم يزيد أعداد الموظفين لديهم عن 51

موظف.
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جدول رقم  :4.3توزيع أفراد العينة بحسب متغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

14

11.7

من 11-5سنوات

73

60.8

أكثر من  11سنوات

33

27.5

المجموع

111

100.0

يتضح من الجدول رقم ( )4.3ان ما نسبته  %00.2من افراد العينة سنوات خبرتهم تقل عن 2

سنوات ،في حين أن  %21.2منهم سنوات خبرتهم ما بين  01-2سوات ،وأن  %52.2من أفراد
العينة سنوات خبرتهم تعدت  01سنوات.
جدول رقم  :2.3توزيع أفراد العينة بحسب متغير مدة التأسيس
مدة التأسيس

التكرار

النسبة المئوية

 8-4سنوات

27

22.5

من  12-9سنة

51

42.5

أكثر من  13سنة

42

35.0

المجموع

111

100.0

يتضح من الجدول رقم ( )2.3ان ما نسبته  %55.2من أفراد العينة من مالك الشركات تأسست
شركاتهم قبل  2أعوام ،في حين أن  %45.2تأسس شركاتهم قبل  05عام ،وأن ما نسبته  %32من
أفراد العينة تزيد أعمار شركاتهم عن 03عام.
 1.1أداة الدراسـة
من اجل جمع البيانات وتحليلها واتمام هذه الدراسة وبلوغ أهدافها قام الباحث باستخدام أداة للدراسة
تمثلت باالستبانة الميدانية بعد االطالع على األدب السابق المتعلق بالدراسة واجراء الزيارات الميدانية

الضرورية للتعرف على دور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين،
واالطالع على بعض الدراسات السابقة قام الباحث بتصميم استبانه تكونت من أربعة أقسام:
 القسم األول :الفقرة اإلرشادية.

 القسم الثاني :تعليمات للمبحوثين.
 القسم الثالث :البيانات األولية الخاصة بالمستجيب.
 القسم الرابع :وتضمن مجاالت الدراسة وهي-:

أ -المجاالت الخاصة برأس المال الفكري.
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 oرأس المال البشري.

 oرأس المال الهيكلي.
 oرأس مال العالقات.

 oرأس المال االبداعي.

ب -مجال االستدامة.

وعليه تكونت االستبانه بصورتها النهائية من ( )22فقرة فعيلة موزعة على خمس مجاالت أساسية.
 1.5.3صدق أداة الدراسة
 الصدق الظاهري (صدق المحكمين):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

مجاالت الدراسة ،وكذلك صياغتها اللغوية ،واعتمد الباحث جزًء منها بعد المناقشة مع بعض
المحكمين ،واعادة توزيع الفقرات على المجاالت والتي تضمت ( )22فقرة فعلية.
 صدق البناءتم حساب معامالت االستخراج بإستخدام أسلوب التحليل العاملي ( )Factor Analysisالمبني على
طريقة المكونات األساسية ( )Principal Componentsوالتي توضح قيم معامالت االستخراج لكل
فقرة من فقرات أداة الدراسة حسب كل مجال مع الدرجة الكلية لذلك المجال الذي تنتمي إليه الفقرة،

وتعتبر أداة الدراسة بأنها تتمتع بدرجة صدق عالية عندما تزيد جميع أو معظم معامالت االستخراج
عن القيمة ( ،)1.2والجدول التالي يوضح نتائج التحليل العاملي.
جدول رقم .2.3أ مصفوفة قيم معامالت االستخراج لفقرات لمجال رأس المال الفكري
رقم الفقرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

معامالت االستخراج

رقم الفقرة

معامالت االستخراج

1.700
1.749
1.745
1.800
1.743
1.763
1.800
1.748
1.780
1.791
1.812
1.866

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1.819
1.796
1.762
1.751
1.739
1.757
1.753
1.739
1.764
1.669
1.722
1.705
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جدول رقم .2.3ب مصفوفة قيم معامالت االستخراج لفقرات لمجال رأس المال الفكري
رقم الفقرة

معامالت االستخراج

رقم الفقرة

معامالت االستخراج

13
14
15
16

1.826
1.756
1.812
1.748

29
30
31
32

1.667
1.700
1.707
1.705

جدول رقم  2.3مصفوفة قيم معامالت االستخراج لفقرات لمجال االستدامه
رقم الفقرة

معامالت االستخراج

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

رقم الفقرة

1.582
1.784
1.757
1.795
1.752
1.796
1.689
1.705
1.802
1.743
1.732
1.767

معامالت االستخراج
1.670
1.723
1.732
1.789
1.639
1.784
1.671
1.686
1.736
1.764
1.638
1.745

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

 .1.1.1ثبات أداة الدراسة
للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،تم حساب معامل الثبات كرونباخ–ألفا ()Cronbach-Alpha

باعتباره مؤش اًر على التجانس الداخلي ( ،)Consistencyواستقرت األداة على ( )56فقرة ،وبلغ

معامل الثبات لألداة الكلية لمجال رأس المال الفكري ( ،)1.93والدرجة الكلية لالستدامه ()1.22
وفيما يلي جدول يوضح معامل الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة والمجال الكلي ،حيث يتضح

من الجدول ( )2.3بأن قيم معامالت الثبات تراوحت بين ( )1.22-1.25عند المجاالت المتعلقة

برأس المال الفكري ،وهذه القيم اعتبرت مناسبة ألغراض الدراسة ،ولألهداف التي وضعت لها.
جدول رقم  :2.3معامالت الثبات كرونباخ ألفا
عدد الفقرات

معامل الثبات ألفا كرونباخ

المحاور
مجال رأس المال البشري

9

1.87

مجال رأس المال الهيكلي

7

1.72

مجال رأس المال العالقات

8

1.88

مجال رأس المال االبداعي

8

1.84

المجال الكلي لرأس المال افكري

32

1.93

المجال الكلي لالستدامه

24

1.87
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 2.3إجراءات تطبيق الدراسة
بعد اإلطالع على األدبيات السابقة وجمع المعلومات التي ساعدت في تحديد المشكلة ،والتي تم
صياغتها بسؤال رئيسي وأسئلة فرعية ،وتحديد المجتمع والعينة ،تم تصميم اإلستبانة لمعرفة دور رأس

المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين ،وتم توزيعها على أفراد العينة بطريقة
المقابلة الشخصية وجهاً لوجه على عدد ( )051مستجيب ،وتم استخراج النتائج بواسطة ()SPSS

للمعالجات االحصائية.
 7.3متغيرات الدراسة

لقد ضمت هذه الدراسة عدة متغيرات وهي كما يلي:

 1.7.3المتغيرات المستقلة :تشمل رأس المال الفكري ويتضمن:
 مجال رأس المال البشري.
 مجال رأس المال الهيكلي.
 مجال رأس مال العالقات.

 مجال رأس المال االبداعي.

 2.7.3المتغيرات التابعة :االستدامه.

 3.7.3المتغيرات الضابطة :تشمل خصائص عينة الدراسة وهي:
 العمر.

 المؤهل العلمي.
 عدد العاملين.

 سنوات الخبرة.
 عمر الشركة.

شكل رقم ( : )0.3يوضح النموذج الخاص بهذه الدراسة
 بعد رأس المال البشري
 بعد رأس المال الهيكلي

االستدامه

 رأس مال العالقات
 رأس المال االبداعي

العمر ،المؤهل العلمي ،عد العاملين ،سنوات الخبرة ،تأسيس الشركة
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 1.1أساليب المعالجة اإلحصائية
بعد جمع االستبانات من عينة الدراسة ،وتفريغ استجابات أفراد العينة وادخالها إلى الحاسب اآللي ،تم
معالجتها باستخدام برمجية الـ ( )SPSSبهدف الحصول على معالجات إحصائية دقيقة للبيانات

المتوفرة ،حيث تم حساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا لفحص ثبات أداة الدراسة ومعامالت االستخراج

بطريقة التحليل العاملي المبني على طريقة المكونات األساسية ()Components Principal
لفحص صدق أداة الدراسة ،كذلك تم حساب التوزيعات التك اررية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات

المعيارية والوزن النسبي ،بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،كذلك تم إجراء اختبار (ت) للعينات
المستقلة ،كما تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في استجابات أفراد عينة

الدراسة ،كما تم إجراء اختبار معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلفحص الفرضية

المتعلقة بالعالقة ما بين رأس المال الفكري ومجاالته وبين االستدامه للشركات العائلية.
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الفصل الرابع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض النتائج ومناقشتها
 1.1المقدمة
يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة ،والتي هدفت للتعرف على
دور رأس المال الفكري في إستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين ،وذلك من خالل اإلجابة على

أسئلتها وفحص فرضياتها:
 1.1النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها:
لتسهيل عملية عرض النتائج ،فقد تم إعادة توزيع درجات السلم الخماسي ليكرت كما يأتي:
جدول رقم ( :)0.4مفتاح التصحيح الخماسي
بدرجة منخفضة جدا.

1.11 – 1.11
1.11 – 1.11

بدرجة منخفضة.

1.11 – 1.11

بدرجة متوسطة.

1.11 – 1.11

بدرجة كبيرة.

1 – 1.11

بدرجة كبيرة جد ا.
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 :..1.2دور رأس المال البشري في الشركات العائلية في محافظة جنين.
النتائج المتعلقة بالسؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على "ما دور رأس المال البشري في

الشركات العائلية في محافظة جنين؟".

لإلجابة على سؤال الدراسة السابق ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والوزن

النسبي ودرجة التقدير لمجال رأس المال البشري في الشركات العائلية في محافظة جنين ،والجدول رقم
( )5.4يوضح ذلك.
جدول ( :)5.4إجابات المبحوثين حول دور لمجال رأس المال البشري في الشركات العائلية في
محافظة جنين مرتبة تنازليا:
المتوسط

الترتيب

مجال رأس المال البشري

.0

تسهم الخبرة العملية والكفاءة التي يمتلكها المدراء في تقديم

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

معامل

مستوى

النسبي

االختالف

التقدير

4.100

.7713

82

%22

كبيرة

4.075

.7903

81.5

%21

كبيرة

4.058

.7367

81.1

%22

كبيرة

.4

يسعى المديرين للبحث عن المعرفة الالزمة ألداء مهامهم.

4.050

.7316

81

%22

كبيرة

.2

يمتلك المدراء الخبرة ألداء مهامهم.

3.958

.7028

79.1

%22

كبيرة

.2

يتمتع المدراء بالقدرة على التكييف مع ضغوط العمل.

3.950

.7082

79

%22

كبيرة

.2

يتم اختيار مدير الشركة بناء على الخبرة.

3.791

.7547

75.8

%21

كبيرة

.2

يتوافر لدى المديرين في الشركات العائلية المهارات الالزمة

3.791

.7874

75.8

%70

كبيرة

3.683

.9073

73.6

%70

كبيرة

3.939

.5381

78.7

%.3

كبيرة

حلول متميزة للمشكالت التي تواجههم في العمل.
.5

يتوفر لدى المديرين في الشركات العائلية المعرفة الالزمة
ألداء مهامهم.

.3

يتوافر لدى المديرين في الشركات القدرة علي تحمل
مسؤوليات العمل.

ألداء مهامهم.
.9

يمتلك المدراء الشهادة العلمية التي تناسب مواقعهم االدارية.
الدرجة الكلية للمجال

أظهرت نتائج جدول ( )5.4أن معامل االختالف لمجال رأس المال البشري كإحد مجاالت رأس المال

الفكري في الشركات العائلية في محافظة جنين تراوحت ما بين  %02الى  %51وهذه الفروقات
ليست كبيرة حيث حظيت الفقرة الخامسة والسادسة واألولى بأقل معامل اختالف عن بقية الفقرات وهذا

يدل على أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتاً فيما يتعلق بمجال رأس المال البشري كأحد
51

مجاالت رأس المال الفكري ،حيث أن مدراء الشركات يمتلكون خبرات واسعة في أدائهم ألعمالهم

كنقاط تميز تدفعهم الى التكيف مع المتغيرات المختلقة وضغوط العمل وتدفعهم لوضع الحلول

المختلفة للتغلب على مشكالت العمل بكفاءة عالية  ،وكان معامل االختالف للدرجة الكلية للمجال

وبناء على ذلك فان الباحث يؤكد على أن هنالك درجة ثقة كبيرة بهذا المجال كون معامل
،%03
ً
االختالف قليل.
كما أظهرت نتائج الجدول ( )2.4أن الفقرة التي حظيت بأعلى متوسط حسابي في مجال رأس المال
البشري كانت الفقرة التي تنص على (تسهم الخبرة العملية والكفاءة التي يمتلكها المدراء في تقديم حلول

متميزة للمشكالت التي تواجههم في العمل) ،حيث حظيت بمتوسط حسابي قدره ( ،)4.11وبدرجة

تقدير كبيرة ،وبانحراف معياري ( )1.77وبوزن نسبي ( ،)%82ويفسر الباحث ذلك إلى أن أفراد عينة
الدراسة من العاملين في الشركات العائلية في محافظة جنين يلمسون أهمية توفر الموارد البشرية في

شركاتهم العائلية ،حيث من المهم أن يتملك هؤالء المدراء الذين يعتبرون قادة هذه الشركات بالمهارات
العلمية والخبرات العلمية والكفاءة العالية من أجل القدرة على ادارة هذه الشركات والحفاظ عليها،

وبالتالي فإن توفر الخبرة والمهارات الالزمة لدى هؤالء المدراء من أجل تمكينهم ومساعدتهم على

مواجهة وتذليل المشكالت المختلفة التي تواجههم بالعمل ،وذلك من خالل اتباع منهجية علمية قائمة
على الب حث والتحليل واالستنتاج وليس على التخمين والتخبط ،وبالتالي فان تمتع الكوادر البشرية

ابتداء من رأس الهرم ولغاية اصغر العاملين في هذه الشركات بالمهارات والخبرات لهو شيء مهم
ً
واساسي في تمكين هذه الشركات على مواجهة التحديات المتنوعة الداخلية والخارجة ،االمر الذي

يمكنها من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية عالية ،تمكنها من تحقيق أهدافها في خدمة عمالئها ،وصوالً

الى تحقيق االستدامة.

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

( )1.91وبوزن نسبي ( ،)%73.6ويفسر الباحث السبب في تدني مستوى االستجابة لدى افراد عينة
الدراسة على هذه الفقرة بسبب أن اغلب الشركات العائيلة العاملة في السوق المحلي لمحافظة جنين
هي باالساس مشاريع تنموية قام بانشائها اشخاص ذوي خبرات مهنية عملية ،ولم يكن توفر الخبرة

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

امتالك اغلب مدراء الشركات على المؤهالت العلمية الالزمة الدارة هذه الشركات ،بل انهم باالساسي

يعتمدون على خبراتهم التراكمية السابقة لديهم في ادارة وقيادة الشركات ،وبالتالي فانه وبال شك إن
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للخبرة العملية دور اساسي في نجاح ادارة الشركات والعمل على تلبية احتياجاتها ومواجهة اشكالياتها

وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ،االمر الذي يساعدها في اشباع احتياجات زبائنها وتحقيق استدامتها.

يتضح من إجابات المبحوثين على هذا المجال الواردة في الجدول رقم ( )5.4الخاص بمجال رأس

المال البشري في الشركات العائلية في محافظة جنين أن قيمة المتوسط الحسابي العام إلجابات
المبحوثين على هذا المجال قد بلغت حوالي ( )3.93وبدرجة تقدير كبيرة وبانحراف معياري ()1.23

وبوزن نسبي ( ،)%22.2ويعزو الباحث ذلك بسبب أن أفراد عينة الدراسة يدركون للدور الهام

والحيوي لرأس المال البشري في استدامة شركاتهم العائلية ،فمن المهم توفر المهارات والخبرات

والقدرات والكفايات لمدراء هذه الشركات والعاملين فيها على اختالفهم في مجاالت العمل المختلفة،
والعمل على تعديل سلوكياتهم بشكل ايجابي ،من خالل توفير برامج للتدريب والتطوير للعنصر

البشري في هذه الشركات ،وتحسين مستوى ادائهم العام الذي ينعكس على اداء هذه الشركات،

وتشجيع ممارسة انماط القيادة والعمل الجماعي ،وتعزيز روح االبتكار واالبداع والحفيز ،ومراعاة
احتياجات العاملين وحل مشكالتهم ،االمر الذي ينعكس على مستوى االداء العام لهذه الشركات،

وتحسين نوعية خدماتها ومنتجاتها ،مما يمكنها من القدرة على المنافسة وخدمة زبائنها بكفاءة وفاعلية،

وتحقيق مستويات ربح تمكنها من تغطية نفقاتها التشغيلية ،وبالتالي تحقيق االستدامة بالسوق ،ويتفق
ذلك مع دراسة حواجرة والمحاسنة ( )5102حول وجود أثر لرأس المال البشري واالجتماعي في تعزيز
أداء االعمال ،كذلك دراسة جردات وآخرون ( )5105حول وجود عالقة قوية بين رأس المال البشري
واألداء المؤسسي ،كذلك دراسة ( )Gogan et.al,2016حول أن مكونات رأس المال الفكري تسهم
في تمييز المنظمات عن بعضها في السوق ،كذلك دراسة الكسر ( )5102حول وجود عالقة ارتباطية

بين المكون البشري لرأس المال الفكري واالبداع المنظمي.

 :1.1.2دور رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية في محافظة جنين.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ينص على "ما دور رأس المال الهيكي في

الشركات العائلية في محافظة جنين؟".

لإلجابة على سؤال الدراسة السابق ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والوزن

النسبي ودرجة التقدير لمجال رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية في محافظة جنين ،والجدول
رقم ( )3.4يوضح ذلك.
جدول ( :)3.4إجابات المبحوثين حول دور لمجال رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية في
محافظة جنين مرتبة تنازلياً:
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الترتيب

مجال رأس المال الهيكلي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

معامل

النسبي االختالف

مستوى
التقدير

.0

تساهم نظم المعلومات بالشركة في سرعة انجاز العمل.

3.950

.8285

79

%51

كبيرة

.5

تتبع الشركة تسلسل اداري واضح.

3.908

.7669

78.1

%09

كبيرة

.3

تستخدم الشركة برامج حديثة بما يتناسب مع حجم

3.883

.8010

77.6

%51

كبيرة

.4

يدرك العاملين في الشركة اهداف المؤسسة.

3.866

.8786

77.3

%55

كبيرة

.2

تعطي االدارة الحوافز المالئمة للعاملين في الشركة

3.766

.8573

75.3

%55

كبيرة

3.683

.7776

73.6

%51

كبيرة

3.466

1.01

69.3

%52

كبيرة

3.935

.5776

78.7

%.2

كبيرة

اعمالها.

للقيام بمهامهم.
.2

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

.2

ينفرد المدير باتخاذ الق اررات الهامة دون الرجوع الى

مجلس االدارة.

الدرجة الكلية للمجال

أظهرت نتائج جدول ( )3.4أن معامل االختالف لمجال رأس المال الهيكلي كإحد مجاالت رأس المال

الفكري في الشركات العائلية محافظة جنين تراوحت ما بين  %09الى  %52مما يؤكد وجود فروقات
في إجابات المبحوثين وبدرجة مقبولة ،ودرجة عدم التأكد أو عدم التيقن مقبولة أيضا وهذه الفروقات

ليست كبيرة حيث حظيت الفقرة الثانية ،واألولى ،والثالثة ،والسادسة بأقل معامل اختالف عن بقية

الفقرات وهذا يدل على أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتاً فيما يتعلق بمجال رأس المال الهيكلي
كأحد مجاالت رأس المال الفكري ،حيث أن مدراء الشركات لديهم هيكل تنظيمي واحد تحدد فيه
خطوط السلطة والمسؤولية ،وتسلسل إداري واضح ،أضف الى ذلك وجود نظام معلومات إدارية

وبناء
وحاسوبية في الشركات بما وحجم اعمالها ،وكان معامل االختالف للدرجة الكلية للمجال ،%04
ً
على ذلك فان الباحث يؤكد على أن هنالك درجة ثقة كبيرة بهذا المجال كون معامل االختالف قليل.
كما أظهرت نتائج الجدول ( )3.4أن الفقرة التي حظيت بأعلى متوسط حسابي في مجال رأس المال

الهيكلي كانت الفقرة التي تنص (تساهم نظم المعلومات بالشركة في سرعة انجاز العمل)  ،حيث
حظيت بمتوسط حسابي قدره ( ،)3.95وبدرجة تقدير كبيرة ،وبانحراف معياري ( )1.82وبوزن نسبي

( ،)%79ويفسر الباحث ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة من العاملين في الشركات العائلية في
محافظة جنين يلمسون أهمية مساهمة نظم المعلومات المتوفرة بالشركات في سرعة انجاز العمل ،من

خالل ما توفره هذه النظم من دعم االدارة العليا والعاملين في أداء مهامهم ومسؤولياتهم بكفاءة
وفاعلية ،وتوفير الدعم المتبادل والتنسيق بين العاملن ضمن مختلف المستويات التنظيمية داخل
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الشركة وفروعها ،وتوفير البيانات والمعلومات ذات العالقة بأنشطة الشركة واعمالها والعمل على
تعميمها ونشرها لجميع العاملين في هذه الشركات ،وبالتالي فإن نظم المعلومات تساعد هذه الشركات

على تحقيق التكاملية في اداء جميع االعمال والمهام وفي تقديم الخدمات المتميزة للزبائن على

اختالف احتياجاتهم ،وبالتالي تحقيق رضاهم وزيادة اقبالهم على شراء هذه الخدمات والمنتجات،

وتوسيع الحصة السوقية لهذه الشركات ،وتحقيق اهدافها واستدامتها.

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

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

هي باالساس صغيرة ومتوسطة الحجم باغلبها وبالتالي فان الهيكل االداري الخاص بهذه الشركات هو

هيكل مبسط ،يتكون من مدير للشركة وعاملون وال يوجد بها مجالس لإلدارة ،وبالتالي يقع على عاتق
مالك الشركة او مديرها اتخاذ الق اررات الخاصة بها بشكل مباشر دون الرجوع الى أي مرجعية أخرى،

وذلك باالستناد على خبرته وتجاربه ومهاراته ومعارفه الشخصية فقط ،وبالتالي فإن أي قرار مرتبط
وبشكل رئيس برأس الهرم االداري ،الذي يقرر التوجهات المستقبلية للشركة باالستناد على رأس مالها

وحصتها السوقية.
يتضح من إجابات المبحوثين على هذا المجال الواردة في الجدول رقم ( )3.4الخاص بمجال رأس

المال الهيكلي في الشركات العائلية في محافظة جنين أن قيمة المتوسط الحسابي العام إلجابات

المبحوثين على هذا المجال قد بلغت حوالي ( )3.93وبدرجة تقدير كبيرة وبانحراف معياري ()1.22

وبوزن نسبي ( ،)%22.2ويفسر الباحث ذلك بسبب أن أفراد عينة الدراسة يدركون أهمية رأس المال

الهيكلي في دعم استدامة الشركات من خالل توفر الخبرة والمهارة االدارية والقيادة الدارتها وتوفر
التمويل والتجهيزات والمباني واالستراتيجيات التطويرية والهياكل ونظم المعلومات واالجراءات االدارية

والرقابية المتنوعة في شركاتهم ،من اجل مساعدتها في االستجابة للمتغيرات الحاصلة في بيئة العمل

ومواجهة المخاطر الداخلية والخارجية ،وانتاج وتقديم سلع وخدمات تلبي احتياجات الزبائن بشكل
متميز وبجودة عالية ،يمكنها من خاللها المحافظة على النمو والتطور وتحقيق ربحيتها واستدامتها

وسمعتها السوقية ،ويتفق ذلك مع دراسة الكسر ( )5102حول وجود عالقة ارتباطية عالية بين
المكون الهيكلي لرأس المال الفكري واالبداع المنظمي ،ودراسة أبو لبدة ( )5102حول مساهمة رأس

المال الهيكلي في رأس المال الفكري.
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 :3.1.2دور رأس مال العالقات في الشركات العائلية في محافظة جنين.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي ينص على "ما دور رأس المال العالقات
في الشركات العائلية في محافظة جنين؟".

لإلجابة على سؤال الدراسة السابق ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والوزن

النسبي ودرجة التقدير لمجال رأس المال العالقات في الشركات العائلية في محافظة جنين ،والجدول

رقم ( )4.4يوضح ذلك.

جدول ( :)4.4إجابات المبحوثين حول دور لمجال رأس المال العالقات في الشركات العائلية في
محافظة جنين مرتبة تنازلياً:
الترتيب

المتوسط

مجال رأس مال العالقات

الحسابي

االنحراف

الوزن

معامل

مستوى

المعياري النسبي االختالف التقدير

.0

للشركة قدرة كبيرة على تحديد حاجات الزبائن.

4.075

.8008

81.5

%09

كبيرة

.5

لدى الشركة عالقات جيدة مع الزبائن

3.991

.9212

79.8

%53

كبيرة

.3

لدى الشركة عالقات جيدة مع الموردين.

3.983

.8094

79.6

%51

كبيرة

.4

لدى الشركة عالقات جيدة مع المؤسسات المالية.

3.975

.7934

79.5

%09

كبيرة

.2

تعمل الشركة على االستماع لشكاوي الزبائن والعمل على

3.975

.7934

79.5

%09

كبيرة

3.900

.9821

78

%52

كبيرة

3.891

.7970

77.8

%51

كبيرة

3.825

.8950

76.5

%53

كبيرة

3.952

.6388

79

%.2

كبيرة

حلها.
.2

تسعى الشركة على تطوير القدرة التنافسية لضمان
استم ارريتها.

.2

تمنح الشركة زبائنها الدائمين مزايا اضافية تميزهم عن
الزبائن العاديين.

.2

لدى الشركة خطط مستمرة بعمل حمالت دعائية
وترويجية من اجل توسيع نطاق قاعدة الزبائن.

الدرجة الكلية للمجال

أظهرت نتائج جدول ( )4.4أن معامل االختالف لمجال رأس مال العالقات كإحد مجاالت رأس المال

الفكري في العائلية محافظة جنين تراوحت ما بين  %09الى  %52مما يؤكد وجود فروقات في
إجابات المبحوثين وبدرجة مقبولة ،ودرجة عدم التأكد أو عدم التيقن مقبولة أيضا وهذه الفروقات ليست
كبيرة حيث حظيت الفقرة األولى ،والرابعة ،والخامسة ،بأقل معامل اختالف عن بقية الفقرات وهذا يدل

على أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتاً فيما يتعلق بمجال رأس مال العالقات كأحد مجاالت

رأس المال الفكري ،حيث أن مدراء الشركات لديهم قنوات من العالقات المترابطة تجعلهم يدركون
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دوافع وحاجات الزبائن إضافة الى وجود عالقة ثقة مع المؤسسات المالية والمصرفية ،في إطار نظام

متكامل من استقبال الشكاوى ومتابعتها أوالً بأول ووضع الحلول المناسبة لها ،وكان معامل االختالف

وبناء على ذلك فان الباحث يؤكد على أن هنالك درجة ثقة كبيرة بهذا
للدرجة الكلية للمجال ،%02
ً
المجال كون معامل االختالف قليل.
كما أظهرت نتائج الجدول ( )4.4أن الفقرة التي حظيت بأعلى متوسط حسابي في مجال رأس المال

العالقات كانت الفقرة التي تنص (للشركة قدرة كبيرة على تحديد حاجات الزبائن)  ،حيث حظيت
بمتوسط حسابي قدره ( ،)4.17وبدرجة تقدير كبيرة ،وبانحراف معياري ( )1.81وبوزن نسبي

( ،)%81.5ويفسر الباحث ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة من العاملين في الشركات العائلية في
محافظة جنين يدركون ما تقوم به هذه الشركات ومن أجل تعزيز قدرتها في تحديد احتياجات زبائنها،

من خالل التوجه نحو دراسة السوق بطريقة مهنية للتعرف على احتياجات الزبائن المتنوعة وتوفير
خدمات ومنتجات تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم ،والعمل على محاولة اشراكهم في تحديد خصائص هذه

الخدمات والمنتجات ،عبر استطالعات الرأي وتلقي الشكاوي واالنتقادات على المنتجات والخدمات

المقدمة ،والرغبة في تحسينها وتطويرها ،االمر الذي يعزز رضا الزبائن ويزيد والئهم لهذه الشركات،
االمر الذي ينعكس وبشكل ايجابي على ربحيتها وقدرتها على البقاء واالستدامة في السوق.

كما ونجد من جدول ( )4.4أن الفقرة التي تنص على (لدى الشركة خطط مستمرة بعمل حمالت

دعائية وترويجية من اجل توسيع نطاق قاعدة الزبائن) حظيت باقل متوسط حسابي والذي كان

( ،)3.82وبدرجة كبيرة وبانحراف معياري ( )1.89وبوزن نسبي ( ،)%76.5ويفسر الباحث ذلك الى
السبب في تدني مستوى االستجابة لدى افراد عينة الدراسة على هذه الفقرة يعود الى في تقديم
الخدمات في الشركات العائلية هو محدود النطاق يشمل زبائن دائمين لهذه الشركات ونسبة توسع في

الحصة السوقية تتزايد بشكل معتدل ،وبالتالي فإن قدرة هذه الشركات على القيام بحمالت دعائية
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

هذه الشركات التوسع في تقديم خدماتها ومنتجاتها والتسويق لها لجذب مزيداً من الزبائن ومن أجل

قدرتها على االستدامة وتحقيق الربح.

يتضح من إجابات المبحوثين على هذا المجال الواردة في الجدول رقم ( )4.4الخاص بمجال رأس
المال العالقات في الشركات العائلية في محافظة جنين أن قيمة المتوسط الحسابي العام على هذا
المجال قد بلغت حوالي ( )3.92وبدرجة تقدير كبيرة وبانحراف معياري ( )1.23وبوزن نسبي

( ،)%29ويفسر الباحث ذلك الى أن أفراد عينة الدراسة يدركون أهمية رأس المال العالقات في دعم
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استدامة الشركات العائيلة من خالل ما يوفره هذا المجال من تعزيز وتكوين العالقات االيجابية على
المستوى الداخلي بين الموظفين وخلق بيئة عمل ايجابية ومحفزة تساعد في تحسين مستوى االداء العام

وتميزة ،وبالتالي فإن رأس مال العالقات وان احسن استخدامه واالهتمام به سينعكس ايجاباً على زيادة

مبيعات الشركات وتعظيم منفعتها الكلية وزيادة ارباحها وتوفير السيولة المالية ،وتحقيق اهدافها وصوالً

الى تمكينها واستدامتها ،ويتفق ذلك مع دراسة الكسر ( )5102حول وجود عالقة ارتباطية بين المكون

العالقاتي ل أرس المال الفكري واالبداع ،ودراسة شعبان ( )5100حول اسهام رأس مال العالقات في
تحقيق الميزة التنافسية.

 :2.1.2دور رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في محافظة جنين.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي ينص على "ما دور رأس المال االبداعي
في الشركات العائلية في محافظة جنين؟".

لإلجابة على سؤال الدراسة السابق ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والوزن

النسبي ودرجة التقدير لمجال رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في محافظة جنين ،والجدول
رقم ( )2.4يوضح ذلك.
جدول (.2.4أ) :إجابات المبحوثين حول دور لمجال رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في
محافظة جنين مرتبة تنازلياً:
الترتيب

مجال رأس المال االبداعي

.0

تقوم الشركة باجراء دراسات للتعرف على حاجات
السوق المستمرة.

.5

تحرص على ان تسبق منافسيها في ابداع وابتكار
منتجات جديدة.

.3

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

.4

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

.2

تساعد االجراءات التنظيمية المتبعة في الشركة على
تامين فرص االبداع.

.2

تخصص الشركة موازنة خاصة لعملية التطوير.
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المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

معامل
االختالف

مستوى
التقدير

4.116

.7579

82.3

%02

كبيرة

4.050

.8183

81

%51

كبيرة

4.033

.8192

80.6

%51

كبيرة

3.935

.5776

78.7

%04

كبيرة

3.891

.7864

77.8

%51

كبيرة

3.875

.7510

77.5

%09

كبيرة

جدول (.2.4ب) :إجابات المبحوثين حول دور لمجال رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في

محافظة جنين مرتبة تنازلياً:
الترتيب

مجال رأس المال االبداعي

.0

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

.5

تعتبر الشركة االبداع اولوية استراتيجية.

الدرجة الكلية للمجال

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

معامل
االختالف

مستوى
التقدير

3.808

.9727

76.1

%52

كبيرة

3.775

.7271

75.5

09

كبيرة

1.911

1.111

78.7

%.2

كبيرة

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

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

عن بقية الفقرات وهذا يدل على أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتاً فيما يتعلق بمجال رأس المال

اإلبداعي كأحد مجاالت رأس المال الفكري ،حيث أن مدراء الشركات لديهم وسائل تسويقية وترويجية

اء بالطرق التقليدية أو عبر المواقع االلكترونية لشركاتهم ،وعبر وسائل التواصل
متعددة لمنتجاتهم سو ً
اإلجتماعي وغيرها ،أضف الى ذلك ما تقوم به الشركات من استطالعات للرأي إلستمالة الذوق
الشرائي للزبائن من خالل وضع موازنات خاصة بالتطوير والتسويق للمنتجات ،مع تركيزهم على تنمية

المهارات اإلبداعية لدى العاملين في الشركات العائلية ،وكان معامل االختالف للدرجة الكلية للمجال

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

أظهرت نتائج الجدول (.2.4أ.ب) أن الفقرة التي حظيت بأعلى متوسط حسابي في مجال رأس المال

االبداعي كانت الفقرة التي تنص (تقوم الشركة باجراء دراسات للتعرف على حاجات السوق المستمرة)،
حيث حظيت بمتوسط حسابي قدره ( ،)4.11وبدرجة تقدير كبيرة ،وبانحراف معياري ( )1.75وبوزن

نسبي ( ،)%82.6ويفسر الباحث ذلك الى أن أفراد عينة الدراسة من العاملين في الشركات العائلية

في محافظة جنين يؤكدون أهمية رأس المال االبداعي في تعزيز رأس المال الفكري من خالل ما تقوم
به بعض هذه الشركات من دراسات متنوعة للسوق تستطيع من خاللها التعرف على حاجات السوق
المختلفة من السلع والخدمات ومستوى التطورات المرغوب فيها  ،وكذلك تستطيع اضافة عنصر

االبداع لتقديم منتجات وخدمات بجودة عالية ،حيث أن بعضها يستخدم الوسائل االلكترونية في

التسويق وعرض منتجاته وخدماته للزبائن ،لذا ال بد لهذه الشركات من فهم التغيرات في طلبات الزبائن
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وأذواقهم الشرائية بما يحقق رضا الزبون في تحقيق ميزة تنافسية وزيادة نسبة مبيعاتها االجمالية

وتحقيق االباح وتعظيم المنافع وصوالً لضمان استدامتها.

كما ونجد من الجدول (.2.4أ.ب) أن الفقرة التي تنص (تعتبر الشركة االبداع اولوية استراتيجية)
حظيت باقل متوسط حسابي في مجال رأس المال االبداعي والذي كان ( ،)3.77وبدرجة كبيرة

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

والخدمات وتحقيق الربح لضمان استدامتها ،ويكون جانب االبداع في نوعية الخدمات والمنتجات

المقدمة هو ابداع نسبي ويقع على اولوية البعض من هذه الشركات ،علماً أن االبداع يحقق فوائد
متنوعة لهذه الشركات ويمكنها االستفادة منه لو احسنت استخدامة ،مما يساعد الشركات على البقاء

والتنافس في السوق ،ويعزز من قدرتها على تطوير منتجات جديدة إلشباع حاجات الزبائن وتحقيق

أهدافها االنتاجئة والتسويقية واالرتقاء بمستوى أدائها وأداء العاملين بها.

يتضح من إجابات المبحوثين على هذا المجال الواردة في الجدول رقم (.2.4أ.ب) الخاص بمجال

رأس المال االبداعي في الشركات العائلية في محافظة جنين أن قيمة المتوسط الحسابي العام على
هذا المجال قد بلغت حوالي ( )3.93وبدرجة تقدير كبيرة وبانحراف معياري ( )1.22وبوزن نسبي

( ،)%22.2ويفسر الباحث ذلك الى أهمية رأس المال االبداعي في دعم رأس المال الفكري وتحقيق
االستدامة للشركات العائلية من خالل ما يوفره لهذه الشركات من قدرة على مواجهة التحديات

المختلفة ،واالستفادة من الفرص ،كما يساعدها على تطوير وتحسين بيئة العمل وايجاد بيئة داعمة،

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

وضمان استدامتها ،ويتفق ذلك مع دراسة الكسر ( )5102حول وجود عالقة بين مكونات رأس المال

الفكري واالبداع التنظيمي ،ودراسة عبد القادر ( )5104حول أن راس المال الفكري يساعد في تحقيق
االهداف ونشر المعرفة ،ودراسة ( )Gannon et al.2008حول أن مصدر الميزة التنافسية المستدامة

مرتبط بمدى االستخدام االمثل للموارد الفكرية الداخلية للمنظمة وذلك باالعتماد على اداة المعرفة

وعملياتها ،ودراسة عبد الهادي ( )5102حول وجود عالقة ارتباطية بين مكونات راس المال الفكري
وجودة األداء المؤسسي.
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 2.1.2المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة المتعلقة بدور رأس المال

الفكري.

جدول ( :)2.4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،ودرجة االستجابة للمبحوثين على مجاالت
الدراسة المتعلقة بدور رأس المال الفكري مرتبة تنازلياً:
المجاالت

الترتيب

معامل

المتوسط

اإلنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي االختالف

مستوى
التقدير

.

مجال رأس مال العالقات.

3.952

.6388

79.0

%16

كبيرة

1

مجال رأس المال البشري.

3.939

.5381

78.7

%13

كبيرة

3

مجال رأس المال الهيكلي.

3.935

.5776

78.7

%14

كبيرة

2

مجال المال االبداعي.

3.935

.5776

78.7

%14

كبيرة

3.940

.5138

78.8

%13

كبيرة

الدرجة الكلية لرأس المال الفكري

أظهرت نتائج جدول ( )2.4أن معامل االختالف للمجاالت الخاصة برأس المال الفكري في العائلية
محافظة جنين تراوحت ما بين  %03الى  %02مما يؤكد وجود فروقات في إجابات المبحوثين
وبدرجة مقبولة ،ودرجة عدم التأكد أو عدم التيقن مقبولة أيضا وهذه الفروقات ليست كبيرة ،وهذا يدل

على أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتاً ،وكان معامل االختالف للدرجة الكلية للمجال %03
وبناء 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.

كما يتضح من إجابات المبحوثين من خالل الجدول السابق رقم ( )2.4تبين أن الدرجة الكلية لرأس

المال الفكري كانت بمتوسط حسابي كلي ( )3.94وبدرجة تقدير كبيرة ،وبلغت قيمة اإلنحراف
المعياري ( )1.20وبوزن نسبي ( ،)22.2وهذا يؤكد على دور رأس المال الفكري في استدامة

الشركات العائلية ،من خالل ما يقدمه من زيادة قدرة الشركات على االبداع وجذب مزيداً من الزبائن

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

تنافسية لجميع الشركات يساعدها على النجاح والتطور اذا احسنت استغالله ،ويحافظ على مكانتها

بالسوق ،ويعزز قدرتها على تحقيق اهدافها وزيادة ارباحها واستدامتها ،ويتفق ذلك مع دراسة عبد

الرحمن ( )5102حول وجود عالقة طردية تتفاوت قوتها بين االبعاد المكونة لرأس المال الفكري
والتمكين االداري ،ودراسة دراسة شعبان ( )5100حول وجود عالقة بين توافر متطلبات رأس المال

الفكري وتحقيق الميزة التنافسية ،ودراسة أبو لبدة ( )5102حول وجود عالقة بين رأس المال الفكري
وبين التميز المؤسسي.
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 2.1.2واقع االستدامه في الشركات العائلية في محافظة جنين
النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس من أسئلة الدراسة والذي ينص على "ما واقع االستدامه في

الشركات العائلية في محافظة جنين؟".

لإلجابة على سؤال الدراسة السابق ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والوزن

النسبي ودرجة التقدير ،والجدول رقم ( )2.4يوضح ذلك.

جدول (.2.4أ) :إجابات المبحوثين حول واقع االستدامه في الشركات العائلية في محافظة جنين

الرقم

مرتبة تنازلياً:

الوسط

اإلنحراف

الوزن

معامل

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

االختالف

التقدير

4.07

.851

81.5

%20

كبيرة

.5

يتم ترجمة رؤية إدارة الشركة إلى مشاريع تنفيذية.

4.00

.698

80

%17

كبيرة

.3

هناك تفويض في الصالحيات داخل الشركة.

3.99

.793

79.8

%19

كبيرة

.4

االهتمام بصيانه الدورية لآلالت ومعدات الشركة.

3.97

.893

79.5

%22

كبيرة

.2

هناك مرونة في الهيكل التنظيمي للشركة.

3.96

.755

79.3

%19

كبيرة

.2

يجري استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف الشركة.

3.94

.770

78.8

%19

كبيرة

.2

تساهم الشركة برعاية الموهوبين العاملين داخلها.

3.90

.892

78

%22

كبيرة

.2

يوجد رؤية واضحة في الشركة بضوء اإلمكانيات المتوفرة.

3.90

.873

78

%22

كبيرة

.9

تركز الشركة على االنتاجية واالهتمام بالجوانب االنسانية للعاملين

3.95

.818

79

%20

كبيرة

 .01هناك مشاركة في عملية اتخاذ الق اررات داخل الشركة.

3.94

.833

78.8

%21

كبيرة

 .00يتوافر في الشركة نظام رقابة فاعل يخدم أهدافها.

3.92

.768

78.5

%19

كبيرة

3.91

.642

78.3

%16

كبيرة

3.90

.854

78

%21

كبيرة

3.89

.977

77.8

%25

كبيرة

3.88

.821

77.2

%21

كبيرة

3.84

.888

76.8

%23

كبيرة

.0

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

معا.

 .05تقوم الشركة بتقييم دوري للتعرف على (الفرص المتاحة لها
والتحديات التي تواجهها).

 .03تقيس الشركة بصورة دورية مستويات (الكفاءة والفاعلية)
المتحققة.
 .04تعمل الشركة على تحقيق التوافق بين االداء الحالي والتطلعات
المستقبلية.
 .02تحرص الشركة على ترشيد االنفاق العام.
.02

هناك تشبيك مع الشركات ذات العالقة من خالل تبادل
المعلومات.
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جدول (.2.4ب) :إجابات المبحوثين حول واقع االستدامه في الشركات العائلية في محافظة جنين

مرتبة تنازلياً :
الترتيب

الوسط

الفقرات

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

الوزن

معامل

درجة

النسبي

االختالف

التقدير

.02

هناك شفافية في توفير المعلومات لذوي العالقة.

3.83

.863

76.6

%22

كبيرة

.02
.09

تتوافر قيادة رشيدة للشركة تمكنها من إدارة شؤونها ذاتياً.

3.80

.762

76

%20

كبيرة

يتم تحقيق رضا الفئات المستهدفة من عمل الشركة.

3.79

.743

75.8

%19

كبيرة

.51

هناك تكامل في تنفيذ األعمال بين شركتك والشركات ذات

3.76

.806

75.3

%21

كبيرة

.50

تمت صياغة رسالة الشركة بشكل يعكس أهدافها.

3.72

.829

74.5

%22

كبيرة

.55

هناك استم اررية في الحصول على التمويل من ممولين.

3.68

.952

73.6

%25

كبيرة

.53

هناك اهتمام بتعزيز الشرعية القانونية للشركة.

3.60

0.11

72

%27

كبيرة

.54

يتم زيادة رأس المال بشكل مستمر من أجل التوسع في

3.40

1.11

68

%29

كبيرة

3.85

.436

77.1

%11

كبيرة

القطاع المشترك.

النشاط المستقبلي.

الدرجة الكلية للمجال

أظهرت نتائج الجدول (.2.4أ.ب) أن معامل االختالف لمجال واقع االستدامة في الشركات العائلية
في محافظة جنين تراوحت ما بين  %02الى  %59مما يؤكد وجود فروقات في إجابات المبحوثين
وبدرجة مقبولة ،ودرجة عدم التأكد أو عدم التيقن مقبولة أيضا ،وهذه الفروقات ليست كبيرة ،وهذا يدل

على أن استجابة أفراد عينة الدراسة أقل تشتتاً ،حيث أن مدراء الشركات لديهم تقييم مستمر في

التعرف على الفرص المتاحة والتحديات والمخاطر المستقبلية للعمل مما يوفر لديهم إستراتيجية في

الحصول على البدائل المتاحة ،كذلك ترجمة الرؤية الى مشاريع تنفيذية مبنية على سياسات تسويقية
وأولويات في ظل نظام فاعل من الرقابة على األداء والمخرجات ،وعليه كان معامل االختالف للدرجة

وبناء على ذلك فان الباحث يؤكد على أن هنالك درجة ثقة كبيرة لدى أفراد عينة
الكلية للمجال %00
ً
الدراسة من المبحوثين بأهمية االستدامة في الشركات العائلية في محافظة جنين.
يتضح من إجابات المبحوثين على هذا المجال الواردة في الجدول (.2.4أ.ب) الخاص بواقع

االستدامه في الشركات العائلية في محافظة جنين أن قيمة الوسط الحسابي العام إلجابات المبحوثين
على هذا المجال قد بلغت حوالي ( )3.22وبدرجة تقدير كبيرة ،وبلغت قيمة اإلنحراف المعياري حوالي

(.)1.43

أظهــرت نتــائج الجــدول (.2.4أ.ب) أن أعلــى فق ـرة حظيــت بمتوســط حســابي فــي اســتجابات المبحــوثين
حول واقع االستدامة في الشركات العائليـة فـي محافظـة جنـين ،كانـت الفقـرة السادسـة والتـي تـنص علـى
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(تعمــل الشــركة علــى االســتخدام واالســتفادة مــن المقــدرات الموجــودة بشــكل االمثــل) ،حيــث بلغــت قيمــة

المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي له ـ ــا ( )4.12وبدرج ـ ــة تق ـ ــدير كبيـ ـ ـرة وبـ ـ ـانحراف معي ـ ــاري ( )1.22وب ـ ــوزن نس ـ ــبي
( ،)%20.2حيث ان هذه الشركات تعمل وبشكل اساسي باالستناد علـى امكانياتهـا مـن المـوارد الماليـة
المتــوفرة لــديها ،وتلجــأ للحصــول علــى االقت ـراض فــي بعــض االحيــان مــن اجــل تلبيــة احتيجاتهــا الماليــة
وشراء المواد والمعدات االنتاجية التي تمكنها مـن ادارة عملياتهـا ،كـذلك فانهـا تعمـد علـى مـوارد البشـرية

العائليــة المتــوفرة لــديها بشــكل اساســي ،وتلجــأ الــى االســتعانة بــبعض الخب ـرات فــي اوقــات محــددة ،يليهــا

الفق ـرة الثامنــة والتــي تــنص (يــتم ترجمــة رؤيــة الشــركة الــى مشــاريع تنفيذيــة) حيــث بلغــت قيمــة المتوســط
الحسابي لها ( )4.11وبدرجة تقدير كبيرة وبانحراف معياري ( )1.29وبوزن نسبي ( ،)%21حيث أن
هذه الشركات تقوم بتسخير كافة امكانياتها لتحقيق رؤيتها في تنفيذ مشـاريع تنمويـة تعتمـد علـى خبرتهـا

وأرثه ــا المهنـ ـي ،يليه ــا الفقـ ـرة الرابع ــة والعش ــرون والت ــي ت ــنص (هن ــاك تف ــويض ف ــي الص ــالحيات داخ ــل
الش ــركة) حي ــث بلغ ــت قيم ــة المتوس ــط الحس ــابي له ــا ( )3.11وبدرج ــة تق ــدير كبيــرة وبـ ـانحراف معي ــاري
( )1.29وبوزن نسبي ( ،)%29.2كون ادارة هذه الشركات تعتمـد بشـكل اساسـي علـى متانـة العالقـات
المتبادلــة بــين افرادهــا كــونهم باالســاس ضــمن نســق العائيلــة الواحــدة وجمــيعهم متضــامنون فــي العمــل
ويســعون الــى نجاحــة وتحقيــق االربــاح التــي تعــود بالنهايــة علــى الجميــع ،لــذا فــان لكــل مــنهم مســؤوليات

مح ــددة وص ــالحيات متقاطع ــة ،يليه ــا الفقـ ـرة الخامس ــة والت ــي ت ــنص (االهتم ــام بص ــيانة دوري ــة ل ــآلالت
والمعــدات بالشــركة) حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لهــا ( )3.92وبدرجــة تقــدير كبي ـرة وب ـانحراف

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

دوري بعمــل الصــيانة وضــمان حســن تشــغيلها ،االمــر الــذي ضــمن لهــا االســتدامة فــي تقــديم منتجاتهــا
وخدماتها بكفاءة وفاعلية.

يتضح من إجابات المبحوثين الواردة في الجدول (.2.4أ.ب) على المجال الخاص بواقع االستدامه في
الشــركات العائليــة فــي محافظــة جنــين أن الفقــرة الحاديــة عشــرة حظيــت بــادنى درجــات االســتجابة والتــي
ت ــنص عل ــى (ي ــتم حش ــد المـ ـوارد المالي ــة م ــن أج ــل التوس ــع ف ــي النش ــاط المس ــتقبلي) ،حي ــث بلغ ــت قيم ــة

المتوسط الحسابي لها ( )3.41وبدرجة تقدير كبيرة وبانحراف معياري ( )0.00وبوزن نسبي (،)%22
حيث ان هذه الشركات تستند وبشكل اساسي على مدخراتها الشخصية وعلى االرباح المتوفرة لديها من

العمــل ،وال تعتمــد علــى المــانحين او اي جهــات اخــرى فــي الحصــول علــى التمويــل الخــاص بنشــاطاتها،

يليهــا الفق ـرة الرابعــة عشــر والتــي تــنص (هنــاك اهتمــام بتعزيــز الشــرعية القانونيــة للشــركات) حيــث بلغــت

قيمــة المتوســط الحســابي لهــا ( )3.21وبدرجــة تقــدير كبيــرة وب ـانحراف معيــاري ( )0.05وبــوزن نســبي

(،)%25حيث أن هذه الشركات يوجد متطلب اساسي النشائها من خـالل تسـجيلها بالغرفـة التجاريـة او
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فــي و ازرة االقتصــاد الــوطني ،ويتبــع ذلــك حجــم رأس مالهــا وطبيعــة التكــوين الخــاص بهــا ،يليهــا الفق ـرة

العاش ـرة والتــي تــنص (هنــاك اســتم اررية فــي الحصــول علــى التمويــل مــن الممــولين) حيــث بلغــت قيمــة
المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي له ـ ــا ( )3.22وبدرج ـ ــة تق ـ ــدير كبيـ ـ ـرة وبـ ـ ـانحراف معي ـ ــاري ( )1.92وب ـ ــوزن نس ـ ــبي
( ،)%23.2حيــث ان هــذه الشــركات وفــي حــاالت محــددة قــد تتوجــه الــى البنــوك للحصــول علــى تمويــل
ل ــبعض اوج ــه النش ــاط ،وس ــمعة ه ــذه الش ــركات ف ــي الس ــوق وحج ــم نش ــاطها ه ــي اس ــاس منحه ــا له ــذه

التس ــهيالت البنكي ــة ،يليه ــا الفقـ ـرة التاس ــعة والت ــي ت ــنص (تم ــت ص ــياغة ورس ــالة الش ــركة بش ــكل يعك ــس

أه ــدافها) حي ــث بلغ ــت قيم ــة المتوس ــط الحس ــابي له ــا ( )3.25وبدرج ــة تق ــدير كبيــرة وبـ ـانحراف معي ــاري
( )1.25وبــوزن نســبي ( ،)%24.2حيــث ان معظــم الشــركات العائليــة وجــدت باالس ـاس لتحقيــق رغبــة
وتوجهــات محــددة عنــد انشــائها ،والتــي يســعى جميــع العــاملون بهــا ومالكوهــا الــى تحقيــق هــذه االهــداف
والتوجهــات المســتقبلية الخاصــة بهــا ،وبالتــالي فهــي وجــدت نتيجــة دافــع محــدد ورغبــة تنموي ـة محــددة،

تضــمن اســتدامتها وبقائهــا .وتوافــق مــا ورد أعــاله مــع د ارســة النصــبان ( )5102حــول أن تـوافر معــايير

الحوكمــة فــي الشــركات العائليــة يســهم فــي اســتدامتها ،كــذلك د ارســة الخطيــب ( )5119حــول إن حوكمــة
الشــركات العائليــة هــي مطلــب ضــروري لبقــاء الشــركات ،ود ارســة ابــو ســعدة ( )5112حــول أن تنميــة
القدرات التنافسية للشركات العائلية يتطلب وجود آلية جديدة ،وادارة الموارد البشرية بكفاءة وفاعلية.

 .1.1النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها:
 ..3.2الفرضية الرئيسة األولى :والتي تنص على أنه "توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة
( )1.12≤αبين دور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين"

من أجل فحص الفرضية الرئيسية األولى تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين دور رأس المال

الفكري في استدامه في الشركات العائلية في محافظة جنين والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول ( :)2.4معامل ارتباط بيرسون بين دور رأس المال الفكري في استدامه في الشركات العائلية
في محافظة جنين.
االستدامه

Pearson Correlation
رأس المال الفكري

معامل ارتباط بيرسون

**.779

مستوى المعنوية

1.111

عدد أفراد العينة

121

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

تم حساب معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين دور رأس المال الفكري واستدامه الشركات العائلية

في محافظة جنين ،ويظهر الجدول رقم ( )2.4أن قيمة معامل االرتباط تساوي ( )1.779ومستوى
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المعنوية  1.111مما يؤكد قبول الفرضية ،أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين دور رأس

المال الفكري واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين ،ويبدو أن هذه النتيجة كانت منطقية بسبب
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

الفكرية والعقلية والخبرات لهم من خالل برامج التدريب المتنوعة التي يمكن لها من خاللها تطوير هذه
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

تقديم منتجات وخدمات جديدة متطورة تلبي توقعاتهم واحتياجاتهم ،االمر الذي يساعد هذه الشركات

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

االهتمام بالجوانب االنسانية للعاملين فيها ورعايتهم بشكل يخدم تحقيق أهدافها ،وزيادة انتاجيتها

والسعي نحو تحقيق التوافق بين االداء الحالي والتطلعات المستقبلية التطويرية لهذه الشركات ،وتوافق
ذلك مع دراسة أبو لبدة ( )5102ودراسة عبد الهادي ( )5102حول وجود عالقة طردية بين رأس
المال الفكري وبين التميز المؤسسي.

 ....3.2الفرضية الفرعية األولى :والتي تنص على أنه "توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة
( )1.12≤αبين رأس المال البشري واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين".
من أجل فحص الفرضية الفرعية األولى تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين رأس المال البشري
وبين استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول ( :)9.4معامل ارتباط بيرسون بين رأس المال البشري وبين استدامه الشركات العائلية في
محافظة جنين.

االستدامه

Pearson Correlation
رأس المال البشري

معامل إرتباط بيرسون

**.720

مستوى المعنوية

1.111

عدد أفراد العينة

121

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

تم حساب معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين دور رأس المال البشري واستدامه الشركات
العائلية في محافظة جنين ،ويظهر الجدول رقم ( )1.4أن قيمة معامل االرتباط تساوي ()1.721
ومستوى المعنوية  1.111مما يؤكد قبول الفرضية ،أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين
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دور رأس المال البشري واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين ،ويرى الباحث أن هذه النتيجة
جاءت بشكل منطقي نتيجة الدور الهام لرأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية في محافظة
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

العمل ،واالهتمام بالناحية التعليمية للكادر البشري العامل في هذه الشركات وتوجيهه نحو الحصول
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

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

التوسعية في السوق المحلي ،كذلك ال بد من اهتمام هذه الشركات باستخدام برامج متطورة للعمل
وبشكل مستمر وبما يتناسب مع حجم اعمالها ،وذلك في سبيل تحسين نوعية الخدمات والمنتجات

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

من المقدرات الموجودة لديها بطريقة كفوءة وفاعلة ،مع االهتام المستمر بالحفاظ على موجودات
الشركة والقيام بالصيانة الدورية لها ،ويتوافق ذلك مع دراسة الكسر ( )5102حول وجود عالقة

ارتباطية بين المكون البشري لرأس المال الفكري واالستدامة.
 1...3.2الفرضية الفرعية الثانية :والتي تنص على أنه "توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة
( )1.12≤αبين رأس المال الهيكلي واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين".
من أجل فحص الفرضية الفرعية الثانية تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين رأس المال الهيكلي
واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول ( :)01.4معامل إرتباط بيرسون رأس المال الهيكلي واستدامه الشركات العائلية في محافظة

جنين.

االستدامه

Pearson Correlation
رأس المال الهيكلي

معامل إرتباط بيرسون

**.711

مستوى المعنوية

1.111

عدد أفراد العينة

121

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

تم حساب معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين دور رأس المال الهيكلي واستدامه الشركات

العائلية في محافظة جنين ،ويظهر الجدول رقم ( )20.4أن قيمة معامل االرتباط تساوي ()1.711
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ومستوى المعنوية  1.111مما يؤكد قبول الفرضية ،أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين

دور رأس المال الهيكلي واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين ،حيث أن الباحث يرى أن هذه
النتيجة جاءت بشكل منطقي نتيجة الدور المباشر والهام لرأس المال الفكري في استدامة الشركات

العائلية في محافظة جنين من خالل مساهمته في تعزيز رأس المال الهيكلي ،من خالل توفير نظم
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

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

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

واسعة من الزبائن ،وبما يشبع احتياجاتهم ورغباتهم ،االمر الذي يسهم في استدامة هذه الشركات في
محافظة جنين عبر توفير رؤية واضحة لديها ضمن االمكانيات الخاصة بها ،وتنفيذ مشاريع متنوعة
تخدم أهدافها ورؤيتها ،وبما يمكنها من تحقيق االستدامة بالعمل وزيادة نسبة مبيعاتها وأرباحها

االجمالية ،ويتفق ذلك مع دراسة عبد الهادي ( )5102حول وجود عالقة ارتباطية بين مكونات راس

المال الفكري وجودة األداء المؤسسي ،ودراسة أبو لبدة ( )5102حول وجود عالقة طردية بين رأس
المال الفكري وبين التميز المؤسسي واسهام رأس المال الهيكلي في استدامة المؤسسات.
 3...3.2الفرضية الفرعية الثالثة :والتي تنص على أنه "توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة
( )1.12≤αبين رأس مال العالقات واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين".
من أجل فحص الفرضية الفرعية الثالثة تم استخراج معامل إرتباط بيرسون بين بين رأس مال العالقات
واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين ،والجدول التالي يوضح ذلك

جدول ( :)00.4معامل إرتباط بيرسون بين رأس مال العالقات واستدامه الشركات العائلية في محافظة
جنين.

االستدامه

Pearson Correlation
رأس مال العالقات

معامل إرتباط بيرسون

**.614

مستوى المعنوية

1.111

عدد أفراد العينة

121

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

67

تم حساب معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين دور رأس مال العالقات واستدامه الشركات

العائلية في محافظة جنين ،ويظهر الجدول رقم ( )22.4أن قيمة معامل االرتباط تساوي ()1.614
ومستوى المعنوية  1.111مما يؤكد قبول الفرضية ،أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين

دور رأس مال العالقات واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين ،ويرى الباحث أن هذه النتيجة
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

ومنتجاتها االمر الذي يزيد من نسبة مبيعاتها وارباحها ،كما أنه يسهم في اهتمام الشركات وسعيها الى
دراسة السوق من أجل الوصول لرضا الزبائن وكسب انتمائهم ووالئهم لها عبر مشاركتهم في تصميم

المنتجات واخذ رغباتهم بعين االعتبار بالمنتجات والخدمات المستقبلية والعمل على تلقي الشكاوي
ومعالجتها واالهتمام بها ،والعمل على االهتمام بالموردين لهذه الشركات وبما يضمن لهم الحصول
على حقوقهم دون تأخير في مقابل الحصول على المواد االنتاجية الكفؤة وبأسعار منافسة ،وبالتالي
فإن كل ذلك يوجهها نحو السلوك االبداعي في جميع االنشطة التي تمارسها واعتبار االبداع

استراتيجية للعمل من اجل دعم موقعها التنافسي في السوق واضافة منتجات وخدمات جديدة ومحسنة

تلقى رضا الزبائن ،كل ذلك من شأنه الحفاظ على استدامة هذه الشركات العائيلة ،ومساعدتها على

تحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية ،ويتفق ذلك مع دراسة ابو لبدة ( )7022حول اسهام رأس مال

العالقات بدرجة كبيرة في رأس المال الفكري وتحقيق االستدامة ،ودراسة الكسر ( )5102حول وجود
عالقة ارتباط موجبة بين المكون العالقاتي لرأس المال الفكري واالبداع واالستدامة.

 2...3.2الفرضية الفرعية الرابعة :والتي تنص على أنه "توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة
( )1.12≤αبين رأس المال االبداعي واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين".
من أجل فحص الفرضية الفرعية الرابعة تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين بين رأس المال
االبداعي واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين والجدول التالي يوضح ذلك:

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

االستدامه

Pearson Correlation
رأس المال االبداعي

معامل إرتباط بيرسون

**.711

مستوى المعنوية

1.111

عدد أفراد العينة

121

)**Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed
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تم حساب معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين دور رأس المال االبداعي واستدامه الشركات

العائلية في محافظة جنين ،ويظهر الجدول رقم ( )12.4أن قيمة معامل االرتباط تساوي ()1.614
ومستوى المعنوية  1.111مما يؤكد قبول الفرضية ،أي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين

دور رأس المال االبداعي واستدامه الشركات العائلية في محافظة جنين ،ويرى الباحث أن هذه النتيجة

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

الشركات من االهتمام بالجانب االبداعي واجراء دراسات للسوق واستطالعات للرأي للتعرف على
احتياجات الزبائن المستمرة وتقديم منتجات وخدمات متطورة تلبي احتياجاتهم المتنوعة ،باالضافة الى

سعيها لتوفير البيئة التنظيمية الداعمة لتأمين فرص االبداع والمبادرة وتقديم البرامج التدريبية الهادفة

الى تطوير قدرات العاملين فيها وتوجيه وتشجيع العاملين نحو تقديم أفكار ابداعية تطويرية من شأنها

تنمية قدرتها على المنافسة في السوق ،كما وتهتم هذه الشركات بتطوير اساليبها االنتاجية والتسويقية
وبما يتالئم مع حاجات السوق ،كل ذلك من شأنه مساعدتها ودعم استدامتها من خالل تحقيق رضا
الزبائن من خالل حصولهم على منتجات تحقق رغباتهم وتطلعاتهم المستقبلية ،وتمكينها من استغالل
الفرص المتاحة ومواجهة التحديات المستقبلية ،وتحقيق التوافق بين أدائها الحالي وتطلعاتها

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

وبالتالي القدرة على االستدامة ،ويتفق ذلك مع دراسة حواجرة والمحاسنة ( )5102حول أن هناك أثر
لرأس المال الفكري في تعزيز أداء االعمال.
 1.3.2الفرضية الرئيسة الثانية :والتي تنص على أنه "ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة

االحصائية ( )1.12≤αفي اتجاهات المبحوثين نحو دور رأس المال الفكري في استدامه الشركات

العائلية في محافظة جنين تعزى لمتغيرات (العمر ،المؤهل العلمي ،عدد العاملين ،سنوات الخبرة،

سنة التأسيس"عمر الشركة")".

ولفحص الفرضية أعاله تم فحص الفرضيات الفرعية كما يلي:
 ..1.3.2متغير العمر
لفحص هذه الفرضية الخاصة بمتغير العمر ،فقد تم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي (One

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

محافظة جنين بحسب العمر.
المجاالت

المتوسطات الحسابية
اقل من  11سنة

11-11

11-11

أكثر من  11سنة

رأس المال الفكري

4.188

3.919

3.871

4.004

االستدامه

4.018

3.876

3.841

3.802

أظهرت بيانات جدول ( )03.4المتوسطات الحسابية الخاصة بدور رأس المال الفكري واالستدامه في

الشركات العائلية في محافظة جنين حسب متغير العمر ،حيث يالحظ من هذه القيم بأن معظم
المتوسطات الحسابية درجاتها مرتفعة.
جدول ( :)04.4نتائج إختبارات تحليل التباين ( )ANOVAفي إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير

العمر.

المجاالت

رأس المال الفكري

االستدامه

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة
F

بين المجموعات

.879

3

.293

1.112

داخل المجموعات

30.540

116

.263

المجموع

31.419

119

بين المجموعات

.337

3

.112

داخل المجموعات

22.293

116

.192

المجموع

22.630

119

مصدر التباين

مستوى الداللة
اإلحصائية
1.342

.584
1.252

يالحظ من خالل استعراض الجدول ( )04.4نتائج إختبار الفرضية الفرعية االولى والتي تنص انه "ال

توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة االحصائية ( )1.12≤αفي اتجاهات المبحوثين نحو دور رأس
المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين تعزى لمتغير العمر" في جميع مجاالت

الدراسة.

وتشير نتائج التحليل ان الداللة اإلحصائية لمجال رأس المال الفكري ( ،)1.342ولمجال االستدامة

( )1.252عند متغير العمر وهذه القيم أعلى من قيمة الداللة االحصائية المفترضة عند (،)1.15≤α
ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد العينة على اختالف مستوياتهم العمرية لديهم مستويات جيدة

من الفهم واإلدراك تجاه تأثير رأس المال الفكري على استدامة الشركات العائيلة في محافظة جنين،
حيث أنهم يؤكدون على ضرورة أن يتوفر لدى مدراء هذه الشركات المعرفة الالزمة التي تمكنهم من
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أداء مهامهم والسعي الدائم لتوفير هذه الخبرات ومهارات التي تساعدهم على تأدية واجباتهم في ادارة

هذه الشركات ،والعمل على توفير نظم للمعلومات والتي من شأنها المساهمة في دعم انجاز االعمال

بالشكل المطلوب ،وتمكين الشركات من استخدام برامج حديثة ومتطورة بشكل مستمر بما يتناسب مع

حجم اعمالها المتنوعة والتي تهدف منها خدمة رغبات زبائنها الحاليين والمتوقعين ،وبالتالي فأنه يجب
على هذه الشركات السعي لتكوين عالقات جيدة مع الزبائن من خالل التعرف على احتياجاتهم

ومحاولة اشباعها عبر ابتكار منتجات متطورة ومنافسة والعمل على حل االشكاليات الخاصة بهم،

كذلك االهتمام ب العمالء والموردين الذي يعتبرون العصب الرئيسي للعملية االنتاجية في هذه الشركات،
وبالتالي فإن هذه الشركات مطلوب منها توفير البيئة التنظيمية الداعمة لإلبداع وتحفيز العاملين
ورعايتهم واالهتمام بالجوانب االنساية الخاصة ببيئة العمل لتقديم أي افكار من شأنها تطوير العمل،

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

على تعزيز موقعها التنافسي وتحقيق استدامتها وتعظيم ارباحها ،وعلية تم قبول الفرضية المفترضة،

ويتفق ذلك مع دراسة عبد القادر ( )5104حول عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين ادارة راس

المال الفكري ومتطلبات التنمية المستدامة ،ودراسة عبد الهادي ( )5102حول عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول راس المال الفكري تعزى لمتغيرات
الدراسة.
 ..1.3.2متغير المؤهل العلمي
لفحص هذه الفرضية الخاصة بمتغير المؤهل العلمي ،فقد تم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي
( )way- ANOVA Oneإلختبار مستوى داللة الفروق بين إستجابات أفراد عينة الدراسة ،والجداول
التالية توضح نتائج هذا اإلختبار:

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

محافظة جنين بحسب المؤهل العلمي.
المجاالت

المتوسطات الحسابية
دبلوم متوسط فأقل

بكالوريس

دراسات عليا

رأس المال الفكري

4.089

3.829

4.008

االستدامه

3.925

3.807

3.900
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أظهرت بيانات جدول ( )02.4المتوسطات الحسابية الخاصة بدور رأس المال الفكري واالستدامه في
الشركات العائلية في محافظة جنين حسب متغير المؤهل العلمي ،حيث يالحظ من هذه القيم بأن

معظم المتوسطات الحسابية درجاتها مرتفعة.
جدول ( :)02.4نتائج إختبارات تحليل التباين ( )ANOVAفي إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير

المؤهل العلمي.

المجاالت

رأس المال الفكري

االستدامه

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

قيمة
F

بين المجموعات

1.914

2

.957

3.794

داخل المجموعات

29.505

117

.252

المجموع

31.419

119

بين المجموعات

.399

2

.200

داخل المجموعات

22.231

117

.190

المجموع

22.630

119

مصدر التباين

مجموع

مستوى الداللة
اإلحصائية
1.025

1.051
1.353

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

المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين تعزى لمتغير المؤهل العلمي" بانه يوجد
فروق في مجال رأس المال الفكري.

تشير نتائج التحليل ان الداللة اإلحصائية لمجال رأس المال الفكري ( ،)1.152عند متغير المؤهل

العلمي وهذه القيمة أقل من قيمة الداللة االحصائية المفترضة ( ،)1.15≤αويعزو الباحث السبب في

وجود فروق في تقييم أفراد العينة العاملين في الشركات العائلية في محافظة جنين في مجال رأس

المال الفكري تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،نتيجة وجود مستويات متابينة من الفهم واالدراك تجاه أهمية
دور رأس المال الفكري في تحقيق االستدامة ،وعلية تم رفض الفرضية المفترضة ،واالخذ بالفرضية

البديلة ،ويتعارض ذلك مع دراسة عبد الهادي ( )2117حول انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول دور رأس المال الفكري في تحسين األداء المؤسسي،
وللكشف عن مواطن الفروق على مستوى المجاالت تم إجراء اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعديه

إلظهار الفروق حسب متغير المؤهل العلمي ،وفيما يلي الجداول أدناه توضح نتائج هذا االختبار.

جدول( :)17.4نتائج اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعديه لداللة الفروق بين متوسطات متغير

المؤهل العلمي لمجال رأس المال الفكري.
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متغير المؤهل العملي

دبلوم متوسط فأقل ()2.12

دبلوم متوسط فأقل ()4.12

--

بكالوريس ()3.25

---

دراسات عليا ()4.11

بكالوريس ()3.21
*

.25996
---

دراسات عليا ()2.11
.08112
-.17884--

يتضح من الجدول ( )17.4وجود فروق في تقييم أفراد عينة الدراسة في مجال رأس المال الفكري تبعا

لمتغير المؤهل العلمي ،حيث تشير النتائج أن هذه الفروق كانت بين استجابات أفراد العينة الذين

مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط فأقل وبين حملة البكالوريس لصالح حملة الدبلوم المتوسط حيث كان

المتوسط الحسابي أعلى (.)4.18

وتشير نتائج التحليل ان الداللة اإلحصائية لمجال االستدامة ( ،)1.323عند متغير المؤهل العلمي

وهذه القيمة أعلى من قيمة الداللة االحصائية المفترضة ( ،)1.15≤αويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن

أفراد العينة على اختالف مؤهالتهم العلمية لديهم مستويات جيدة من الفهم واإلدراك تجاه أهمية ودور

العديد من الممارسات التي تؤثر على استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين ،حيث أن هذه
الشركات تعمل على وضع رؤية ورسالة واهداف واضحة لها والتي تكون مرشدة وموجه لها بالمستقبل
وتبني أنشطتها وبرامجها التطويرية لتحقيق أهدافها ورسالتها ،وتسعى بشكل متواصل لإلستفادة من
مواردها وموجوداتها المادية والبشرية بالشكل االمثل وحشدها من أجل التوسع في أنشطتها وبرامجها

التطورية المستقبلية ،وبما يحقق استدامتها ويعظم من أرباحها ويحقق وفورات اقتصادية ويقلل من

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

ذلك مع دراسة أبو لبدة ( )5102حول وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين رأس المال الفكري

وبين التميز المؤسسي ،ودراسة عبد الهادي ( )5102حول أن جودة األداء المؤسسي تتأثر بصورة

جوهرية بمتغيرات رأس المال الفكري.
 ..1.3.2متغير عدد العاملين
لفحص هذه الفرضية الخاصة بمتغير عدد العاملين ،فقد تم إجراء إختبار ( )T-Testللعينات
المستقلة ،والجدول التالي يوضح نتائج اإلختبار:

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

محافظة جنين بحسب متغير عدد العاملين.
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المجال

مجال
الفكري

رأس

االستدامة

عدد العاملين

المال

اقل من  21موظف
اكثر من  21موظف
اقل من  21موظف
اكثر من  21موظف

العدد

المتوسط
الحسابية

االنحرافات
المعيارية

قيمة T-
Test

درجات
الحرية

66

3.8991

.51190

-.984-

118

54

3.9918

.51635

-.983-

112.954

66

3.8289

.45020

-.816-

118

54

3.8943

.41954

-.822-

115.974

مستوى
الداللة
اإلحصائية

1.327
1.416

يالحظ من خالل استعراض الجدول ( )02.4نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالة والتي تنص انه "ال
توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة االحصائية ( )1.12≤αفي اتجاهات المبحوثين نحو دور رأس
المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين تعزى لمتغير عدد العاملين" في جميع

مجاالت الدراسة.
تبين نتائج التحليل ان الداللة اإلحصائية لمجال رأس المال الفكري ( ،)1.352ولمجال االستدامة

( )1.402عند متغير عدد العاملين في الشركة وهذه القيم أعلى من قيمة الداللة االحصائية المفترضة
( ،)1.15≤αويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد العينة على اختالف عدد العاملين في الشركات

التي يعملون بها لديهم مستويات جيدة من الفهم واإلدراك تجاه تأثير رأس المال الفكري على استدامة
الشركات العائيلة في محافظة جنين ،من خالل ما يتوفر لمدراء هذه الشركات من خبرات ومهارات

وقدرات وكفاءات عالية تساعدهم على تحمل المسؤولية وضغط العمل وتمكنهم من اداء مهامهم

الوظيفية والتكيف مع ضغوط العمل وبما يخدم تحقيق مصالح الشركات بكفاءة وفاعلية ،ويعمل على
ايجاد قيادة رشيدة داعمة لعمل الشركها ،كذلك اهتمامها باجراء الدراسات واالستطالعات التي من
شأنها المساهمة في تطوير أدائها وتمكينها من استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل من أجل إشباع

رغبات وتفضيالت زبائنها وتقديم مزايا اضافية لهم وعالج الشكاوي الخاصة بالزبائن وتقبل مقترحاتهم

التطويرية من اجل الحصول على رضاهم ووالئهم ،والعمل على نسج عالقات قوية مع الموردين
القررات بشكل جماعي،
والشركاء والممولين وتحقيق التكامل وتبادل المعلومات ،واعتمادها على اتخاذ ا
واثارة الدافعية لدى افرادها وتحفيزهم نحو بذل مزيد من الجهود تقديم االفكار االبداعية لخدمة أهداف

الشركة ،االمر الذي سيكون له االثر المباشر في استدامة هذه الشركات ،وزيادة حصتها السوقية،

وعليه تم قبول الفرضية المفترضة ،ويتفق ذلك مع دراسة عبد الهادي ( )5102حول انه ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول دور راس المال الفكري في
تعزيز جودة األداء المؤسسي تبعاً لمتغيرات الدراسة الضابطة.
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 ..1.3.2متغير سنوات الخبرة
لفحص هذه الفرضية الخاصة بمتغير سنوات الخبرة ،فقد تم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي
( )way- ANOVA Oneإلختبار مستوى داللة الفروق بين إستجابات أفراد عينة الدراسة ،والجداول
التالية توضح نتائج هذا اإلختبار:

جدول ( :)09.4المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين
متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بدور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في
محافظة جنين بحسب سنوات الخبرة.
المتوسطات الحسابية

المجاالت

اقل من  2سنوات

من.1-2

اكثر من  .1سنوات

رأس المال الفكري

3.8934

3.8840

4.0867

االستدامه

3.8542

3.8282

3.9268

أظهرت بيانات جدول ( )09.4المتوسطات الحسابية الخاصة بدور رأس المال الفكري واالستدامه في

الشركات العائلية في محافظة جنين حسب متغير سنوات الخبرة ،حيث يالحظ من هذه القيم بأن معظم
المتوسطات الحسابية درجاتها مرتفعة.

جدول ( :)51.4نتائج إختبارات تحليل التباين ( )ANOVAفي إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير

سنوات الخبرة.

المجاالت

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

قيمة
F

.970

2

.485

1.863

داخل المجموعات

30.449

117

.260

المجموع

31.419

119

.221

2

.111

داخل المجموعات

22.409

117

.192

المجموع

22.630

119

مصدر التباين
بين المجموعات

رأس المال الفكري

بين المجموعات
االستدامه

مجموع

مستوى الداللة
اإلحصائية
0.160

.577
0.563

يالحظ من خالل استعراض الجدول ( )51.4نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص انه "ال
توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة االحصائية ( )1.12≤αفي اتجاهات المبحوثين نحو دور رأس
المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين تعزى لمتغير سنوات الخبرة " في جميع

مجاالت الدراسة.
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تشير نتائج التحليل ان الداللة اإلحصائية لمجال رأس المال الفكري ( ،)1.021ولمجال االستدامة

( )1.223عند متغير سنوات الخبرة وهذه القيم أعلى من قيمة الداللة االحصائية المفترضة عند
( ،)1.15≤αويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد العينة على اختالف سنوات خبرتهم لديهم
مستويات جيدة من الوعي تجاه تأثير رأس المال الفكري على استدامة الشركات العائيلة ،من حيث
ضرورة توفر الخبرات والكفاءات لدى العاملين فيها وتوفر البرامج التدريبية المستمر التي تهدف
لتطوير قدرات العاملين وياجاد قيادة ادارية متميزة الدارة هذه الشركات ،وبالتالي فإن اختيار مدراء

يتميزون بالخبرة والكفاءة الدارة هذه الشركات يساهم في تقديم حلول متميزة للمشكالت الخاصة بعمل
الشركات ،باالضافة الن الهياكل التنظيمية الخاصة بها تتمتع بالمرونة العالية وتسمح بوجود عالقات
وظيفية وتسلسل اداري واضح بهذه الشركات يسمح بمشاركة الجميع في تحقيق اهدافها وتعزيز قدرتها

التنافسية من أجل ضمان استم ارريتها ،وتعمل هذه الشركات على وضع خطط متوعة من اجل الترويج
لمنتجاتها وخدماتها في السوق وتوسيع قاعدة الزبائن وتلبية احتياجاتهم ،وتكوين سمعة جيدة لها في

السوق االمر الذي يمكنها من خدمة الزبائن وتحقيق رضاهم والمحافظة عليهم وكسب والئهم ،كما
وانها تهتم بتوفير معلومات ذات مصداقية عالية الصحاب العالقة تعكس واقعها الفعلي ومدى قدرتها
على تحقيق أهدافها ،ومن أجل قياس جودة خدماتها فإنها تعمل على توفير نظام رقابي فعال يخدم

اهدافها ومقاييس للجودة للتعرف على مستويات الكفاءة والفاعلية المتحققة لنتائج اعمالها ،والتعرف
على الفرص المتاحة وكيفية استغاللها والتحديات المتوقعة واتخاذ السبل الكفيلة بمواجهتها ،كل ذلك

من شأنه أن يعكس الدور المباشر لرأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية ،وعلية تم قبول

الفرضية المفترضة ،ويتفق ذلك مع دراسة شعبان ( )5100حول وجود عالقة إحصائية بين توافر

متطلبات رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية ،ودراسة عبد القادر ( )5104حول عدم وجود

فروق دالة احصائياً بين ادارة راس المال الفكري ومتطلبات التنمية المستدامة.
 ..1.3.2متغير عمر الشركة

لفحص هذه الفرضية الخاصة بمتغير عمر الشركة ،فقد تم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي

( )way- ANOVA Oneإلختبار مستوى داللة الفروق بين إستجابات أفراد عينة الدراسة ،والجداول
التالية توضح نتائج هذا اإلختبار:

جدول ( :)50.4المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين
متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بدور رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في

محافظة جنين بحسب عمر الشركة.
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المتوسطات الحسابية

المجاالت

 2-2سنوات

 .1 -2سنة

 .3سنة فأكثر

رأس المال الفكري

3.8505

3.8268

4.1373

االستدامه

3.8210

3.8219

3.9266

أظهرت بيانات جدول ( )50.4المتوسطات الحسابية الخاصة بدور رأس المال الفكري واالستدامه في
الشركات العائلية في محافظة جنين حسب متغير عمر الشركة ،حيث يالحظ من هذه القيم بأن معظم

المتوسطات الحسابية درجاتها مرتفعة.
جدول ( :)55.4نتائج إختبارات تحليل التباين ( )ANOVAفي إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير
عمر الشركة.

المجاالت

رأس المال الفكري

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

قيمة
F

بين المجموعات

2.505

2

1.252

5.068

داخل المجموعات

28.914

117

.247

المجموع

31.419

119

.301

2

.151

داخل المجموعات

22.329

117

.191

المجموع

22.630

119

مصدر التباين

بين المجموعات
االستدامه

مجموع

مستوى الداللة
اإلحصائية
1.008

.789

1.457

يالحظ من خالل استعراض الجدول ( )55.4نتائج إختبار الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص انه
"ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة االحصائية ( )1.12≤αفي اتجاهات المبحوثين نحو دور
رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين تعزى لمتغير عمر الشركة " في

جميع مجاالت الدراسة.
وتشير نتائج التحليل ان الداللة اإلحصائية لمجال رأس المال الفكري ( ،)1.112عند متغير عمر
الشركة وهذه القيمة أقل من قيمة الداللة االحصائية المفترضة ( ،)1.15≤αويعزو الباحث السبب في
وجود فروق في تقييم أفراد العينة العاملين في الشركات العائلية في محافظة جنين في مجال رأس

المال الفكري تبعا لمتغير عمر الشركة ،نتيجة وجود مستويات متابينة من الفهم واالدراك تجاه أهمية
دور رأس المال الفكري في تحقيق االستدامة ،وعلية تم رفض الفرضية المفترضة ،واالخذ بالفرضية

البديلة ،ويتعارض ذلك مع دراسة عبد الهادي ( )2117حول انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول دور رأس المال الفكري في تحسين األداء المؤسسي،
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وللكشف عن مواطن الفروق على مستوى المجاالت تم إجراء اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعديه
إلظهار الفروق حسب متغير عمر الشركة ،وفيما يلي الجداول أدناه توضح نتائج هذا االختبار.

جدول ( :)23.4نتائج اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعديه لداللة الفروق بين متوسطات متغير
عمر الشركة لمجال رأس المال الفكري.
متغير عمر الشركة

 2-2سنوات ()3.22

 .1-2سنة ()3.21

 .3سنة فأكثر ()2..3

 2-4سنوات ()3.22

--

.02363

-.28686-

 05-9سنة ()3.25

--

--

*-.31048-

 03سنة فأكثر ()4.03

--

--

--

يتضح من الجدول ( )23.4وجود فروق في تقييم أفراد عينة الدراسة في مجال رأس المال الفكري تبعا

لمتغير عمر الشركة  ،حيث تشير النتائج أن هذه الفروق كانت بين استجابات أفراد العينة الذين

يمتلكون شركات أسست ما بين  12-9سنة ،والشركات التي يزيد تاريخ تأسيسها عن  13سنة لصالح

الشركات التي يزيد تاريخ تأسيسها عن  13سنة حيث كان المتوسط الحسابي أعلى ( )4.13مما يؤكد

على أن الشركات األكثر عم اًر أكثر تقدي اًر لرأس المال الفكري نظ اًر لوجود نقاط تميز واضح في تلك
الشركات في مواقعها الجغرافية وأماكن التوزيع.

وتشير نتائج التحليل ان الداللة اإلحصائية لمجال االستدامة ( ،)1.422عند متغير عمر الشركة وهذه
القيمة أعلى من قيمة الداللة االحصائية المفترضة ( ،)1.15≤αويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد
العينة على اختالف عمر الشركة التي يعملون بها لديهم مستويات جيدة من الفهم واإلدراك تجاه أهمية
ودور الممارسات التي من شأنها أن تدعم وتؤثر على استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين،

حيث أن هذه الشركات تعمل على توفير وحشد المصادر المالية من أجل ضمان استمرار عملها
وتوسعها المستقبلي ،وتوفير المرونة في هياكلها التنظيمية والمشاركة في اتخاذ الق اررات ضمن نطاق

مالكي هذه الشركات ،والسعي لتوفير نظام فعال للرقابة على سير العمل وتحقيق جودة المنتجات،

والسعي المتواصل لتوفير بيئة حاضنة وداعمة لإلبداع ،واالستفادة من الخبرات والكفاءات واالمكانيات

المتوفرة فيها بالشكل االمثل ،وعليه تم قبول الفرضية المفترضة ،ويتفق ذلك مع دراسة أبو لبدة

( )5102حول وجود عالقة إحصائية بين رأس المال الفكري وبين التميز المؤسسي.
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الفصل الخامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 ..2ملخص النتائج
 .0أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لرأس المال الفكري كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي كلي

( )3.94وبدرجة تقدير كبيرة ،وبلغت قيمة اإلنحراف المعياري ( )1.20وبوزن نسبي (،)22.2
كما أن الدرجة الكلية لمجال االستدامة في الشركات العائلية في محافظة جنين كانت مرتفعة

وبمتوسط حسابي كلي ( )3.22وبدرجة تقدير كبيرة ،وبلغت قيمة اإلنحراف المعياري حوالي

( ،)1.43وبوزن نسبي (.)22.0

 .5بلغ المتوسط العام لمجال رأس المال البشري ( ،)3.93وانحرافه المعياري ( )1.23وبوزن نسبي
( )22.2وبدرجة تقدير كبيرة.

 .3بلغ المتوسط العام لمجال رأس المال الهيكلي ( ،)3.93وانحرافه المعياري ( )1.22وبوزن نسبي
( )22.2وبدرجة تقدير كبيرة.

 .4بلغ المتوسط الحسابي لمجال رأس المال العالقات بلغ المتوسط الحسابي له ( ،)3.92وانحرافه
المعياري ( )1.23وبوزن نسبي ( )29وبدرجة تقدير كبيرة.

 .2بلغ المتوسط الحسابي لمجال رأس المال االبداعي ( ،)3.93وانحرافه المعياري ( )1.22وبوزن
نسبي ( )22.2وبدرجة تقدير كبيرة.

 .2تبين وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين دور رأس المال الفكري واستدامه الشركات
العائلية في محافظة جنين.

 .2تبين وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين دور رأس المال البشري واستدامه الشركات
العائلية في محافظة جنين.

 .2تبين وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين دور رأس المال الهيكلي واستدامه الشركات
العائلية في محافظة جنين.
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 .9تبين وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين دور رأس مال العالقات واستدامه الشركات
العائلية في محافظة جنين.

 .01تبين وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين دور رأس المال االبداعي واستدامه الشركات
العائلية في محافظة جنين.

 .00تبين عدم وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة ( )1.12≤αفي اتجاهات المبحوثين نحو دور
رأس المال الفكري في استدامه الشركات العائلية في محافظة جنين في جميع مجاالت الدراسة

تعزى لمتغير (العمر ،عدد العاملين ،سنوات الخبرة) ،كما تبين وجود فروق معنوية في مجال رأس
المال الفكري تبعاً لمتغير (المؤهل العلمي ،سنة التأسيس"عمر الشركة").
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 1.2االستنتاجات
 .0هنالك دور مباشر لرأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين ،حيث انه

يمكن هذه الشركات من زيادة قدرتها على االبداع وجذب مزيداً من الزبائن للحصول على خدماتها
ومنتجاتها وتعزيز والئهم لها ،وزيادة وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحسين االنتاجية وخفض

التك اليف وتعظيم االرباح ،وبالتالي فإنه يحقق لها ميزة تنافسية ويساعدها على النجاح والتطور اذا

احسنت استغالله ،ويحافظ على مكانتها بالسوق ،ويعزز قدرتها على تحقيق اهدافها وزيادة ارباحها

واستدامتها.

 .5تتأثر الشركات العائلية بالعديد من العوامل التي تعزيز استدامتها في محافظة جنين ،من خالل ما
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

الصالحيات داخل الشركة ،واالهتمام بتنفيذ الصيانة الدورية لآلالت والمعدات بالشركة من أجل
ضمان استم اررية 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.

 .3يوجد دور هام وحيوي لرأس المال البشري في استدامة الشركات العائلية ،من خالل ما يوفره من
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،

وتحسين مستوى االداء العام الذي ينعكس على اداء هذه الشركات ،والعمل على تشجيع ممارسة
انماط القيادة الديمقراطية والعمل الجماعي ،وتعزيز روح االبتكار واالبداع والحفيز ،ومراعاة

احتياجات العاملين وحل مشكالتهم ،االمر الذي ينعكس على مستوى االداء العام لهذه الشركات،

وتحسين نوعية خدماتها ومنتجاتها ،مما يمكنها من القدرة على المنافسة وخدمة زبائنها بكفاءة
وفاعلية ،وتحقيق مستويات ربح تمكنها من تغطية نفقاتها التشغيلية ،وبالتالي تحقيق االستدامة

بالسوق.

 .4يوجد تأثير مباشر لرأس المال الهيكلي في دعم استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين من
خالل توفر الخبرة والمهارة االدارية والقيادة الدارتها ،وتوفر التمويل والتجهيزات والمباني
واالستراتيجيات التطويرية والهياكل ونظم المعلومات واالجراءات االدارية والرقابية المتنوعة في هذه

الشركات ،من اجل ضمان مساعدتها في االستجابة للمتغيرات الحاصلة في بيئة العمل ومواجهة

المخاطر الداخلية والخارجية ،وتوفير سلع وخدمات تلبي احتياجات الزبائن بشكل متميز وبجودة
عالية ،يمكنها من خاللها المحافظة على النمو والتطور وتحقيق ربحيتها واستدامتها وسمعتها

السوقية.
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 .2لرأس المال العالقات دور هام في دعم استدامة الشركات العائلية من خالل تعزيز وتكوين
العالق ات االيجابية على المستوى الداخلي بين الموظفين وخلق بيئة عمل ايجابية ومحفزة تساعد
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

واالنشطة والخدمات والمنتجات المقدمة ،االمر الذي يساهم في زيادة التواصل مع الزبائن وحل
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
الشركات وتعظيم منفعتها الكلية وزيادة ارباحها وتوفير السيولة المالية ،وتحقيق اهدافها وصوالً الى
تمكينها واستدامتها.

 .2يوجد دور مباشر لرأس المال االبداعي في استدامة الشركات العائيلة في محافظة جنين من خالل
زيادة قدرة الشركات على مواجهة التحديات المتنوعة ،وتمكينها من االستفادة من الفرص المتاحة،

والعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل ،والعمل على زيادة قدرتها على تلبية حاجات ورغبات
الزبائن ،وتطوير وادخال سلع وخدمات جديدة والتكيف المستمر مع االحتياجات المتغيرة بالسوق،
وتطوير إجراءات العمل من خالل ايجاد طرق جديدة أكثر فعالية للقيام باالنشطة ،وزيادة االنتاجية
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

رغبات زبائنها والمحافظة عليهم ،وتحقيق اهدافها االستراتيجية بكفاءة وفاعلية وضمان استدامتها.
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 3.2التوصيات
تأسيساً على النتائج واالستنتاجات التي توصل إليها الباحث ،ومن أجل أن تؤدي هذه الدراسة دورها

وتنجز أهدافها على خير وجه ،ال بد من تقديم بعض التوصيات على مستوى كل مجال من مجاالت

هذه الدراسة كما يلي:

 .0التعامل مع راس المال الفكري على أنه مورد رئيسي واستراتيجي من بين الموارد التي تمتلكها
الشركات العائلية ،ومراقبته من خالل قياسه بشكل دوري والحفاظ عليه واستثماره بغرض التطوير

المستمر.

 .5بناء ثقافة تنظيمية إيجابية داعمة لراس المال الفكري ،ونشرها وتعزيزها لما يمثله من قيمة
للشركات على المستوى المحلي.

 .3تعزيز الهياكل التنظيمية للشركات العائلية والتخلي عن الهياكل التقليدية بشكل يتناسب والكفاءة

اإلدارية في بيئة العمل ،ويحقق االنسجام بينها وبين العمليات الداخلية وتطويرها باستمرار وبشكل

مرن ،وبما يضمن تدفق المعرفة الالزمة لجميع المستويات اإلدارية ،ويمكنها من تطوير رأس
مالها الفكري.

 .4تعزيز أنظمة الحوافز والمكافآت للعاملين في الشركات العائلية ،من أجل تشجيعهم على تحسين
األداء الوظيفي ،وزيادة القدرة المؤسسية في مجاالت االستقطاب واالحتفاظ بالموارد البشرية.

 .2العمل على توفير الدورات التدريبية التأهيلية وبشكل دائم ومستمر للعاملين في هذه الشركات على
اختالف مستوياتهم الوظيفية ،من اجل تلبية احتياجات الموظفين الفكرية والمهارية ،وتطوير

قدراتهم العملية ،وتوسيع مداركهم العلمية.

 .2العمل على تحسين بيئة العمل ،وايجاد بيئة مالئمة لتشجيع العاملين في الشركات العائلية على

المبادرة واالبتكار وتنمية االبداع حول آلية تقديم الخدمات والمنتجات بجودة عالية وحسب حاجة
الزبائن.

 .2تعزيز العالقة مع المستفيدين ،من خالل تطوير آليات ووسائل فاعلة على مستوى التواصل معهم

فيما يتعلق بالمتابعة المستمرة للتعرف على الحاجات المتغيرة للزبائن والعمل على تلبيتها واشباعها
وسرعة االستجابة لها.

 .2تعزيز العالقة مع الزبائن من خالل اشراكهم في تخطيط الخدمات المقدمة ،وتحديد الخدمات التي
تتفق مع احتياجاتهم.

 .9االهتمام بالجانب اإلعالمي الترويجي من خالل إتاحة نشر المعلومات عن منتجات وخدمات
الشركات في وسائل اإلعالم االلكترونية المختلفة.

 .01توفير أنظمة للمتابعة والتقييم الداء عمل الشركات ،ولقياس جودة خدماتها.

 .00االهتمام بتوفير موازنات للبحث والتطوير ،واكتشاف الفرص االبداعية في السوق.
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 2.2المقترحات البحثية:
 .0اجراء دراسة حول معوقات استدامة الشركات العائلية.
 .5اجراء دراسة حول واقع االداء المؤسسي للشركات العائيلة.

 .3اجراء دراسة حول عالقة االبداع باالداء المؤسسي للشركات العائيلة.
 .4اجراء دراسة حول كفاءة رأس المال الفكري في الشركات العائيلة.
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المراجع
المراجع العربية:
 .0ابو بكر ،مصطفى :)5112(.ادارة وتنظيم الشركات العائلية مدخل استراتيجي سلوكي لبقاء
واستقرار ونمو الشركات العائلية ،الدار الجامعية ،االسكندرية.

 .5ابو فخر ،طارق :)5100(.الشركات العائلية في دبي :تعريفها ،بنيتها ،أدائها ،أعمال ملتقيات
(الشركات العائلية في الوطن العربي) ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.

 .3البشتاوي ،سليمان ،بني طه ،احمد :)5104(.أثر رأس المال الفكري في تحسين ربحية شركات
الصناعات الدوائية األردنية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد ،01،العدد ،5االردن.

 .4جرادات ،ناصر :)5112(.اثر رأس المال البشري واالجتماعي على أداء الشركات العائلية
الفلسطينية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان.

 .2حرز اهلل ،مجدي :)5102(.فاعلية تطبيق وظائف إدارة الموارد البشرية في قطاع اإلتصاالت
الفلسطيني وعالقتها باألداء المؤسسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس ،فلسطين.

 .2حسن ،راوية :)5112(،مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية ،مصر.

 .2الحواجرة ،محمد :)5104(.أثر رأس المال الهيكلي والعالقات في فعالية العمليات الداخلية من
وجهة نظر المديرين العاملين في شركة صناعة األدوية األردنية ،مؤتة للبحوث والدراسات العلوم

اإلنسانية واالجتماعية ،األردن.

 .2الحيات ،عبد اهلل :)5100(.الجوانب القانونية لعملية تحول الشركات العائلية إلى شركات
مساهمة أعمال ملتقى (الشركات العائلية في الوطن العربي) ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

القاهرة.

 .9الدبل ،رندة :)5103(.تقييم الشركات العائلية ،دار اليازوري العلمية ،عمان.

 .01الدوري ،حسين :)5113(.الشكل القانوني واالطار التنظيمي للشركات العائلية ،الملتقى الثاني
للشركات العائلية ،المنظمة العربية للتنمية االدارية ،جدة.

 .00الربيعاوي ،سعدون ،وعباس ،حسين :)5102(.رأس المال الفكري في منظمات األعمال ،الطبعة
العربية ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان.

 .05رحاب ،فوزي :)5102(.أثر رأس المال العالقاتي على تحقيق أهداف أصحاب المصالح ،دراسة

ميدانية بالتطبيق على المصارف التجارية الليبية ،المجلة العربية للدراسات التجارية والبيئة،

مصر.

85

 .03الرميحي ،جاسم :)5104(.الشركات العائلية ،تحديات وفرص التوسع واالستدامة ،الملتقى
الخليجي للشركات العائلية ،الكويت.

 .04الريس ،سعد :)5100(.إعادة هيكلة الشركات العائلية ،أعمال ملتقيات (الشركات العائلية في
الوطن العربي) ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.

 .02زيد ،أحمد :)5101(.مساهمة وظائف إدارة الموارد البشرية في استدامة منظمات المجتمع
المدني في الضفة الغربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس ،فلسطين.

 .02زيدان ،عمرو :)5115(.مراحل ومعوقات نمو الشركات الصناعية العائلية ،المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،القاهرة.

 .02زيدان ،عمرو :)5100(.تطور النماذج الفكرية للشركات العائلية ،أعمال ملتقيات (الشركات
العائلية في الوطن العربي) ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.

 .02السعيد ،هاني :)5112(.رأس المال الفكري انطالقة إدارية معاصرة ،دار السحاب للنشر
والتوزيع ،القاهرة.

 .09شعبان ،مصطفى :)5100(.رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.

 .51طه ،مصطفى :)0992(.الشركات التجارية :االحكام العامة في الشركات ،شركة االشخاص،
شركة االموال ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية.

 .50العباس ،مظهر :)5114(.النمو االقتصادي والتنمية اإلنسانية في الوطن العربي والدروس
المستفادة لالقتصاد اليمني ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.

 .55عبد الرحمن ،لخذاري :)5102(.النظام القانوني لشركة المحاصة ،جامعة محمد خيضر ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية الحقوق والعلوم االنسانية بسكرة ،الجزائر.

 .53عبد الستار ،يوسف :)5112(.تقييم رأس المال الفكري في شركات األعمال ،بحث مقدم إلى
مؤتمر الزيتونة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن.

 .54عبد الفتاح ،حازم :)5101( .تكنولوجيا تطبيق رأس المال ،دار السحاب للنشر والتوزيع ،مصر.

 .52عبد القادر ،حسين" :)5104( .استغالل رأس المال الفكري لزيادة نسبة مساهمته في التنمية
المستدامة من وجهة نظر االكاديميين في جامعة االستقالل"مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية

الجامعة ،المؤتمر العلمي المشترك ،بغداد ،العراق.

 .52عبد اهلل ،فهمي :)5102(.النظام القانوني لنشاط شركة المساهمة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم االنسانية ،الجزائر.
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 .52عبد المجيد ،محمد :)5115(.البعد التنظيمي في الشركات العائلية ،ملتقى الشركات العائلية في
الوطن العربي ،الواقع وافاق التطوير ،جدة.

 .52عبد الهادي ،ميسون :)5102(.رأس المال الفكري ودوره في جودة األداء المؤسسي "دراسة

تطبيقية على برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث وتشغيل الالجئين  UNRWAفي قطاع غزة،

رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج القيادة واالدارة ،اكاديمية االدارة والسياسات للد ارسات العليا-

غزة ،فلسطين.

 .59عبيد ،نغم :)5112(.أثر رأس المال الفكري في األداء المنظمي ،رسالة ماجستير ،كلية االدارة
واالقتصاد ،جامعة بغداد ،العراق.

 .31العثيم ،احمد :)5112(.حوكمة الشركات العائلية ،المملكة العربية السعودية ،الرياض.

 .30العنزي ،سعد ،وصالح ،أحمد  :)5119(.إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال ،الطبعة
العربية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،األردن.

 .35قانون الشركات الفلسطيني :)5112( .مجلة الوقائع الفلسطينية ،صدر بمدينة رام اهلل ،فلسطين.
 .33القرآن الكريم.

 .34قشقش ،خالد :)5104(.إدارة رأس المال الفكري وعالقته في تعزيز الميزة التنافسية دراسة
تطبيقية على الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر،

غزة ،فلسطين.

 .32كانو ،خالد :)5115(.االستم اررية في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ،ملتقى
الشركات العائلية في الوطن العربي ،الواقع وافاق التطوير ،المملكة العربية السعودية.

 .32كانو ،خالد :)5119(.الشركات العائلية ،العدد الثالث ،الجمعية البحرينية للشركات العائلية،
المنامة.

 .32محمود ،عاطف :)5100(.االشكال التنظيمية والقانونية في الشركات العائلية العربية المنظمة
العربية للتنمية االدارية ،القاهرة.

 .32المعاني ،احمد ،وآخرون :)5100(.قضايا إدراية معاصرة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن.

 .39المفرجي ،عادل ،وصالح ،علي :)5113(.رأس المال الفكري طرق قياسية وأساليب المحافظة
عليه ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.

 .41مهنا ،أحمد :)5103(.نموذج القياس النوعي والنموذج المقارن لقياس راس المال الفكري،
المؤتمر العربي األول ،راس المال الفكري العربي 28 - 30 ،ابريل.
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ملحق :2االستبانة بصورتها النهائية

جامعة القدس – القدس
عمادة الدراسات العليا

معهد التنمية المستدامة

بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية

أخي الكريم ...أختي الكريمة
تحية طيبه وبعد،،،

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان (دور رأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية في محافظة

جنين) ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية المستدامة/تخصص بناء

المؤسسات والتنمية البشرية في جامعة القدس ،فيرجى اإلجابة على فقرات هذه االستبانة بإهتمام
وموضوعية ،علماً بان إجاباتك ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
شاكرا لكم حسن تعاونكم

الباحث /سلطان ابو صالح
إشراف /د .أحمد محمد حرزاهلل
تعليمات للمبحوثين:

 يرجى قراءة العناوين والشرح.

 يرجى وضع إشارة (√) أمام الخيار األكثر مالئمة بك حسب خبرتك في مجاالت الدراسة.
 يرجى مراعاة الدقة في قراءة بنود االستبانة.
القسم األول :البيانات األساسية
يحتوى هذا القسم على البيانات الشخصية الخاصة بك ،يرجى وضع إشارة (√) في الخانة التي تالئمك:
 .1العمر □ .1 :أقل من  52سنة  □ .5من  52-52سنة  □. 5من  52-53سنة  □ .5أكثر من  53سنة
 □ . 5دراسات عليا
 □ .5بكالوريوس
 .5المؤهل العلمي □ .1 :دبلوم متوسط فأقل
 □ .5أكثر من  52موظف
 .5عدد العاملين □ .1 :أقل من  52موظف
 □ .5أكثر من  12سنوات
□ .5من  12-2سنوات
 .5سنوات الخبرة□ .1 :أقل من  2سنوات
 □ .5أكثر من  15سنة
 15-9 □ .5سنة
 .2عمر الشركة 8-5 □ .1 :سنوات
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القسم الثاني :مجاالت الدارسة
يرجى قراءة كل عبارة في هذا القسم ،وتحديد إلى أي درجة توافق على ما جاء فيها استناد ا إلى تأثير رأس المال

الفكري على استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين ،وذلك بوضع إشارة )√( في المكان المناسب الذي يمثل
إجابتك على المجاالت اآلتية:

3

يمتلك المدراء الشهادة العلمية التي تناسب مواقعهم االدارية.
يتوافر لدى المديرين في الشركات العائلية المهارات الالزمة ألداء
مهامهم.
يتوافر لدى المديرين في الشركات القدرة علي تحمل مسؤوليات
العمل.

2

يتمتع المدراء بالقدرة على التكييف مع ضغوط العمل.

2

يمتلك المدراء الخبرة ألداء مهامهم.

2
9

متميزة للمشكالت التي تواجههم في العمل.

يتم اختيار مدير الشركة بناء على الخبرة .

00

تستخدم الشركة برامج حديثة بما يتناسب مع حجم اعمالها.

05

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

03

ينفرد المدير باتخاذ الق اررات الهامة دون الرجوع الى مجلس االدارة.

04

تعطي االدارة الحوافز المالئمة للعاملين في الشركة للقيام بمهامهم.

02

يدرك العاملين في الشركة اهداف المؤسسة.

02

تتبع الشركة تسلسل اداري واضح.

92

موافق بشدة

01

تساهم نظم المعلومات بالشركة في سرعة انجاز العمل.

موافق

والسياسات واإلجراءات وقواعد البيانات الخاصة بالشركة

نوعا ما

رأس المال الهيكلي :ويشتمل على الهيكل التنظيمي والبرامج

غبر موافق

الثاني

تسهم الخبرة العملية والكفاءة التي يمتلكها المدراء في تقديم حلول

غير موافق بشدة

المجال

موافق بشدة

مهامهم.

5

2

موافق

يتوفر لدى المديرين في الشركات العائلية المعرفة الالزمة ألداء
يسعى المديرين للبحث عن المعرفة الالزمة ألداء مهامهم.

4

نوعا ما

0

غير موافق

االول

والقدرات والخبرات والتدريب واالبتكار التي يمتلكها الفرد

غير موافق بشدة

المجال رأس المال البشري :وتشمل على المعرفة والمواهب والمهارات

موافق بشدة

09

تمنح الشركة زبائنها الدائمين مزايا اضافية تميزهم عن الزبائن

موافق

02

لدى الشركة عالقات جيدة مع الموردين.

نوعا ما

02

لدى الشركة عالقات جيدة مع الزبائن

غير موافق

الثالث

بزبائنها ومورديها وتحالفاتها االستراتيجية

غير موافق بشدة

المجال رأس المال العالقات :ويشير الى العالقات التي تربط المنظمة

العاديين.
51

للشركة قدرة كبيرة على تحديد حاجات الزبائن.

50

لدى الشركة عالقات جيدة مع المؤسسات المالية.

55

تعمل الشركة على االستماع لشكاوي الزبائن والعمل على حلها.

53

تسعى الشركة على تطوير القدرة التنافسية لضمان استم ارريتها.

54

لدى الشركة خطط مستمرة بعمل حمالت دعائية وترويجية من اجل
توسيع نطاق قاعدة الزبائن.

52

تعتبر الشركة االبداع اولوية استراتيجية.

52

تخصص الشركة موازنة خاصة لعملية التطوير.

59

تقوم الشركة باجراء دراسات للتعرف على حاجات السوق المستمرة.

31

تعمل الشركة على تطوير اآلالت والمعدات بما يتناسب مع حاجات

30

تعمل الشركة على تطوير قدرات العاملين من خالل عمل دورات

السوق.

تدريبية دورية.
35

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

موافق

52

تساعد االجراءات التنظيمية المتبعة في الشركة على تامين فرص

نوعا ما

52

تحرص على ان تسبق منافسيها في ابداع وابتكار منتجات جديدة.

غير موافق

المجال والعناصر ذات العالقة بنظام اإلنتاج بالمنظمة واإلبداع ،قد يكون
الرابع منتوج جديد أو مزيج من اإلبداع.

غير موافق بشدة

رأس المال االبداعي :ويشتمل على عناصر اإلنتاج األساسية

القسم الثالث :استدامة الشركات العائلية :هو نهج في ادارة االعمال بشكل مسؤول ينجم عنه تأثيرات ايجابية
على الصعيد االقتصادي والبيئي واالجتماعي.
يرجى اإلجابة على الفقرات اآلتية بوضع إشارة ) (Xفي المكان المناسب الذي يمثل وجهة نظرك بخصوص كل عبارة
من العبارات اآلتية:
درجات التقدير
الرقم
11

االهتمام بصيانه الدورية لآلالت ومعدات الشركة.

11

تعمل الشركة على االستخدام واالستفادة من المقدرات الموجودة بشكل االمثل.

19

يوجد رؤية واضحة في الشركة بضوء اإلمكانيات المتوفرة.

11

يتم ترجمة رؤية إدارة الشركة إلى مشاريع تنفيذية.

11

تمت صياغة رسالة الشركة بشكل يعكس أهدافها.

11

هناك استم اررية في الحصول على التمويل من ممولين.

11

يتم زيادة رأس المال بشكل مستمر من أجل التوسع في النشاط المستقبلي.

11

هناك تكامل في تنفيذ األعمال بين شركتك والشركات ذات القطاع المشترك.

11

هناك تشبيك مع الشركات ذات العالقة من خالل تبادل المعلومات.

11

هناك اهتمام بتعزيز الشرعية القانونية للشركة.

11

يتم تحقيق رضا الفئات المستهدفة من عمل الشركة.

11

يجري استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف الشركة.

19
11

تتوافر قيادة رشيدة للشركة تمكنها من إدارة شؤونها ذاتياً.
هناك شفافية في توفير المعلومات لذوي العالقة.

11

تقيس الشركة بصورة دورية مستويات (الكفاءة والفاعلية) المتحققة.

11

تقوم الشركة بتقييم دوري للتعرف على (الفرص المتاحة لها والتحديات التي تواجهها).

11

هناك مشاركة في عملية اتخاذ الق اررات داخل الشركة.

11

هناك مرونة في الهيكل التنظيمي للشركة.

11

يتوافر في الشركة نظام رقابة فاعل يخدم أهدافها.

11

هناك تفويض في الصالحيات داخل الشركة.

شاكرا لكم حسن تعاونكم
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11

تحرص الشركة على ترشيد االنفاق العام.

موافق

11

تركز الشركة على االنتاجية واالهتمام بالجوانب االنسانية للعاملين معا.

نوعا ما

11

تعمل الشركة على تحقيق التوافق بين االداء الحالي والتطلعات المستقبلية.

غير موافق

11

تساهم الشركة برعاية الموهوبين العاملين داخلها.

غير موافق بشدة

استدامة الشركات العائلية

ملحق  : 7رسالة تحكيم االستبانة.

حضرة الدكتور/ة  ...................................المحترم /ة
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع :تحكيم استبانه لرسالة ماجستير

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:

" دور رأس المال الفكري في استدامة الشركات العائلية في محافظة جنين "

إشراف :د .أحمد حرز اهلل

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

قائمة المحكمين:

الباحث  :سلطان أبو صالح

..

د .اياد خليفه

جامعة القدس /فلسطين.

.1

د .سلوى البرغوثي

جامعة القدس /فلسطين.

.3

د .نضال درويش

جامعة القدس /فلسطين.

.2

د .بسام بنات

جامعة القدس /فلسطين.

.2

د .سامح العطعوط

جامعة النجاح الوطنية /فلسطين.

.2

د .شاهر عبيد

جامعة القدس المفتوحة /فلسطين.

.2

د .ناصر جردات

جامعة فلسطين األهلية /فلسطين.
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فهرس المالحق
عنوان الملحق

الصفحة

الرقم
.0

االستبانة بصورتها النهاية.................................................

91

.5

رسالة تحكيم االستبانة.....................................................

95

96

فهرس الجداول
الرقم

عنوان الجدول

الصفحة

0.5

التميز بين رأس المال الفكري ورأس المال التقليدي……………………....

12

5.5

تعريفات مجموعة من المؤلفين لرأس المال البشري………………….......

13

3.5

نسب الشركات العائلية في دول العالم …………………………….......

21

4.5

أراء حول تعريف الشركات العائلية لعدة باحثين ………………………….

22

2.5

يبين ابعاد نقاط القوة ومواطن الضعف في الشركات العائلية………………

23

0.3

توزيع أفراد العينة بحسب العمر.............................................

43

5.3

توزيع أفراد العينة بحسب متغير المؤهل العلمي..............................

43

3.3

توزيع أفراد العينة بحسب متغير عدد العاملين................................

43

4.3

توزيع أفراد العينة بحسب متغير سنوات الخبرة...............................

44

2.3

توزيع أفراد العينة بحسب متغير مدة التأسيس................................

44

.2.3أ

مصفوفة قيم معامالت االستخراج لفقرات مجال رأس المال الفكري............

42

.2.3ب مصفوفة قيم معامالت االستخراج لفقرات مجال رأس المال الفكري............

42

2.3

مصفوفة قيم معامالت االستخراج لفقرات لمجال االستدامة....................

42

2.3

معامالت الثبات كرونباخ ألفا...............................................

42

0.4

مفتاح التصحيح الخماسي..................................................

49

5.4
3.4
4.4
.2.4أ
.2.4ب

اجابات المبحوثين حول دور لمجال رأس المال البشري في الشركات العائلية
في محافظة جنين..........................................................

اجابات المبحوثين حول دور لمجال رأس المال الهيكلي في الشركات العائلية
في محافظة جنين..........................................................

إجابات المبحوثين حول دور لمجال رأس المال العالقات في الشركات العائلية

في محافظة جنين..........................................................

إجابات المبحوثين حول دور لمجال رأس المال االبداعي في الشركات العائلية

في محافظة جنين..........................................................

إجابات المبحوثين حول دور لمجال رأس المال االبداعي في الشركات العائلية

في محافظة جنين..........................................................
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21
25
22
22
22

2.4
.2.4أ
.2.4ب
2.4
9.4
01.4
00.4
05.4

03.4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،ودرجة االستجابة للمبحوثين على

مجاالت الدراسة المتعلقة بدور رأس المال الفكري............................

إجابات المبحوثين حول واقع االستدامة في الشركات العائلية في محافظة

جنين......................................................................

إجابات المبحوثين حول واقع االستدامة في الشركات العائلية في محافظة

جنين......................................................................

معامل ارتباط بيرسون بين دور رأس المال الفكري في استدامه في الشركات

العائلية في محافظة جنين..................................................

معامل ارتباط بيرسون بين رأس المال البشري وبين استدامه الشركات العائلية
في محافظة جنين..........................................................

معامل إرتباط بيرسون رأس المال الهيكلي واستدامه الشركات العائلية في

محافظة جنين..............................................................

معامل إرتباط بيرسون بين رأس مال العالقات واستدامه الشركات العائلية في

محافظة جنين..............................................................

معامل إرتباط بيرسون بين رأس المال االبداعي واستدامه الشركات العائلية في
محافظة جنين..............................................................

المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين

متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بدور رأس المال الفكري في استدامه

21
20
25
24
22
22
22
22

21

الشركات العائلية في محافظة جنين بحسب العمر............................
04.4

02.4

نتائج إختبارات تحليل التباين ( )ANOVAفي إستجابات أفراد العينة وفقاً

لمتغير العمر..............................................................

المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة لفحص مستوى داللة الفروق بين

متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بدور رأس المال الفكري في استدامه

21

20

الشركات العائلية في محافظة جنين بحسب المؤهل العلمي...................
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