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 الملخص:
فُ  أفرفاد العانلرة الرنُم اقار لون مواقر ق إداريرة إلى هدفت الدراسُة  التعرف  علرى أ رف رأل المرال ال ارفي الرني ُروففر

التعلرريم والر ررفة والترردريق سمررا قاسررت األدا  مررم  رر ل : وتناولررت رألق المررالر ال اررفي مررم  رر ل، هرراأدانيهررا علررى ف
عاروانية ترم ا تيارهرا مرم  / شرفسة عانليرة تم ري عينرة ة قيرة 213شرملت الدراسرة . بحية وال قا  والنموالفضا عم الف 

جمي  الافسات العانلية العاملة في محافظة الرليي والمدرجة في السرلي التلراري لردز وةارة اصقت راد الروةني لعرام 
مت اصسرررت انة سررر دا . ( شرررفسة  2087والتررري  لرررا عرررددها  ، 2007 وترررم تنهيرررنها مرررم  ررر ل  ،ة للمررر  ال يانررراتواسرررتُردر

 . المقا لة الار ية م  صاحق الافسة أو مدُفها التنهيني األعلى
سمرا  لرا إجمرالي عردد مرم اار لون مواقر  ، % مم ملموع العرامليم45ن في الافسة و شكي أففاد العانلة العامل

  .شرص للافسة الواحدة 3.6بمتوسط ، اففد   773، إدارية
(  رريم رأل المررال ال اررفي 0.93وجرروُد ع قررة ارت ررا  قويررة  : مررم أ فةهررا،  إلررى ملموعررة  مررم النترران توصررلت الدراسررةُ 

 .  ينما سان ت  يف التدريق محدود ا وضعيه ا، تليه الر فةُ ، وجا  التعليمُ في المفت ة األولى مم حيث الت  يف، واألدا 
 . فيما سان مؤشف الفضا عم الفبحية ضعيه ا ،ُليه النموُ ، وسان المؤشف األفضي لألدا  هو مؤشف ال قا 

عطرا  اهتمرام  إلمنهرا دعروة الارفسات العانليرة  ، ل ت الدراسُة إلى ملموعة  مرم التوصريات للارفسات العانليرة
وسررنا اصهتمرررام ، سرررنة للهررفد( 11.8  احيررث جرررا  متوسررطه ضررعيه  ، أك ررف للتعلرريم الرررني لرره ترر  يف س يرررف علررى األدا 

 . ري يةبالماارسة  دورات تد
                                                 

 .2010وُق ي للناف في ُونيو  2009تم تسلم ال حث في نوفم ف  *
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 :مقدمة
فهري  ،دول العرالم جمير وتنتاف باكي واسر  فري ، مكانة مهمة في اصقت اد المعاصف العانليةُ  الافساتُ تحتي 
متوسررطة ال رريم الاررفسات وتتفسررب ب ررهة  اصررة ، القطرراع الرررا فرري  اررفساتالملمرروع مررم % 85حرروالي تارركي 

راولكنهرا . الحلرم  ر يفةالو   ري  .(Steier et. al, 2004 أورد سمرا  لميرةشرفسة عا 500ك رف مرم أ% 35تاركي  أاض 
 الرفني ق الملرال تم ري وهري . للارفسات فري الردول الناميرة يساسرتم ري الاركي األ ص تربالسانرت و ن الافسات العانلية إ

سمرررا ، % مرررم النررات  القرررومي العررالمي70 نحررو اهمتها سرررم رُ قرردَّ وتُ ، صسررت مارات وأعمرررال القطرراع الررررا  فرري العرررالم
 مررم المنتلررات س يررفة   بكميررات   السررو ق  وتمررد  ،  ررارات الوةنيررةمررم اصدفر  ة  س يررف ونسرر ة مالررة مررم العق  ة  س يررف  اأعررداد   تمررتص  
 . التلارة الرارجية فيمساهمتها  إلى إضافة  ، والردمات

ذلر  كران أ سروا ، العانليرة فري ناراةها أفرفادن واحدة مم   وصيات الافسة العانلية هي مسراهمة عردد مرم إ
وهررنا العرري مررم ترر هيلهم  رأل المررال ال اررفي ، دارتهرراإشررفة فرري اغيررف الم الماررارسة  مأارسة الم اشررفة مررم  رر ل المارر
 . نلاحهافي العوامي المؤ فة  حدأالني ُوففونه( 

ن اصهتمررام العلمرري  هررا سهةررة  اصررة مررم شررفسات القطرراع إفرر، سات العانليررةف للارر هميررةعلررى الررفغم مررم هررن  األو 
سمررا ُنط ررع علررى تقرردُف رأل مالهررا ، القررومي  هررا ح ررا اهتمررام مفاكررب اإلط ررع علررى وهررنا ُن، االرررا  جررا  مترر  ف  

 . ات والدراسات العلمية عنهاح ا اإل هناا قلة في، لنل  ،ال افي 

اللهرات بعر  أن مرم الرفغم فعلرى  ،على الارفسات العانليرة فري الردول العفبيرةك ف أباكي هنا الوض  ُنط ع 
ا، لكم -اإلداريةمية العفبية للتن سالمنظمة – العفبية بال دون المسرتوز ص ُرهنا اصهتمرام   دأت تمنحها اهتمام ا  اص 
علرى الرفغم مرم ، كرون معدومرة  وتكراد ت، اعم الافسات العانليرة محردودة جرد  المعلومات ف، أما في فلسطيم. المطلوب
لاررفسات المدرجررة فرري امررم ملمرروع % 71 حرروالي هررن  الدراسررة أظهررفتسمررا و ، شرركلتحيررث ، اأهميتهررو  عرردادهاأ ك ررفة 

، ( شررفسة  فرري الضررهة ال فبيررة11828  والترري  لررا عررددها، السررلي التلرراري لرردز وةارة اصقت رراد الرروةني الهلسررطينية
% مرررم 48.5تسررراهم بمرررا نسررر ته سمرررا  ،(2007،  وةارة اصقت ررراد الررروةني الهلسرررطينية ( شرررفسة  عانليرررة  8350منهرررا  

عرداد أ ارة معلومرات عرم أفف اص تترو ولكرم ، (2007، ح را  الهلسرطينيالنات  المحلي اإلجمالي  اللهاة المفسبي ل 
 . ون فيهالالعانلة النُم اعم أففادو  انص 

 :مشكالتوالالتعريف والخصوصيات  ..العائلية الشركة
، سرري شررفسة ففداررة هرري شررفسة عانليررةافتررفاأ أن يمكررم و ، هنرراا ترردا ي  رريم الاررفسة الهفداررة والاررفسة العانليررة

ة الدراسرات العلميرة الحدُ رة عرم الارفسات العانلير لكرم ،نهاةو اكون لعانلة المال  الهفد دور مهم في ش ما اغال   حيث 
والتررري تسررتدعي دراسرررتها ، والر وصرريات الناتلرررة عررم ذلرر  لاررفسة العانليرررةللعانلرررة فرري اتفسررب علررى الررردور المميررب 
 . كاكي  ا  مم الافسات
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 :التعريف
فها  الافسة التي تملكها وتدُفها عانلٌة اكتسر ت ُشرهفتقها مرم : ( هي313: 2004، ورد الافسُة العانليُة سما عفَّ

ررررُسها إلرررىوتنتسرررق فررري الت هيررري التررراريري ، الارررفسة نهسرررها أو برررالعك  عرررفَّ  سمرررا . األول شررررص  واحرررد  هرررو مؤسفر
 Zapalska & Brozik, 2006رُم وُيرداُر مرم ق ري تحرال   : ( العمري العرانلي ب نَّره  ُمهريمرم  تحرت "العمرُي الرني ُاحكق

وعرففرُ  ، جيرال العانلرة أو العران ت"أأو عدد  ص يف  مم العان ت ب سلوب  استمف ع رف نهسها سيطفة أعضا  العانلة 
 Malinen, 2001مررم ق رري ا نرريم أو أك ررف مررم  اأو جبني رر االاررفسة المملوسررة والمرردارة سلي رر: ( الاررفسة العانليررة ب نَّهررا

الاررفسُة الترري تكررون أغل يررة ملكيتهررا أو السرريطفة  فعففهررا بكونهررا( Bowman, 1991 أمررا ، نهسررها أعضررا  العانلررة
ويسرتند تعفيرُ  ، ويكون ا نان أو أك ف مرم أعضرا  تلر  العانلرة من مسريم م اشرفة  مر  الارفسة ،عليها مم ق ي العانلة

الررنُم املكررون  العانلررة أفرفادرؤيررة وسررلوا تحررال   إلرى (Chrismsn et. al, 2003 الارفسة العانليررة سمررا أوضر  
شررفسة  مملوسررة  ب ررهة   ةأارر إلررىارريف االاررفسة العانليررة مههرروم ( أنَّ 212: 2002، ةيرردان وبرريَّم ، الاررفسة ويرردُفونها

لم رلحة عردد  مرم  هرا لتحقيرع منراف  حاليرة ومسرتق ليةويقومون بإدارت، عانلة  معينة   إلىُنتمون  أففادمم ق ي أساسية  
، لارررفسات األشررررا النمررروذل المميَّرررُب : ( الارررفسةق العانليرررة ب نَّهرررا2003، الررردوري   ُاعرررففر سمرررا ، أعضرررا  هرررن  العانلرررة

ر ويكرون مؤسسروها ، محردد   لعنروان اويتحدد مههومها ب ن اقوم ا نان أو أك رف مرم عانلرة  معينرة  بق رد ممارسرة التلرارة وفق 
فُيعففرفرون الارفسةق العانليرةق ب نَّهرا  (Zahra et. al, 2004 أمرا ، م ب رهة  شر رية  عرم جمير  التبامرات الارفسةيلةو مسر
وتحتي األجياُل المتعاق رُة للعانلرة مواقر ق ، لكي ففد مم العانلة بع  األسهم المميبة في ملكية الافسةاكون فيه كياُن 

 . القيادة ضمم تل  الافسة
 –هرررا أففادأحرررد  أو –تقررروم العانلرررة ، سيررران قرررانونيهررري فرررإن الارررفسة العانليرررة ، التعفيهرررات السرررابقة إلرررى ااسرررتناد  
عررم العانلررة  أفررفاد إلررىمررا ُنتقرري  اوغال  رر، العانلررة إلررى اجبني ررأو  اترره سلي ررإدار ملكيترره و  وتفجرر ، واصن مررال فيرره بإناررانه

 . ةفيع التوريث
 :اتـالخصوصي

رر هررراتلعل العانليرررة بعرردة   وصررياتتتمترر  الاررفسة  رر انموذج  نمررو واسرررتمفار ممرررا العرري ،  ررفز عرررم الاررفسات األ امرتله 
 ،(Montgomery & Sinclair, 2000 ُتوقر  علرى إمكانيرة التعامري مر  تلر  الر وصريات سمرا اقرول  ارفسة العانليرةال

 : وتتم ي أهم   وصيات الافسات العانلية فيما ُلي
 أفرفاد مرم –غال  را  –كرون الارفسا  يو ، تضرامم شرفسة –غال  را  –تكرون هرن  الارفسة  :الطبيعة القانونيـة للشـركة العائليـة -أ

، ساملررة لية  شر ررية  ةو مسررالاررفسا  سرري مررم مسررةولية كررون ت( أن 2003، الرردوري   رريَّم ُذلرر  سمررا ويتفتررق علررى ، نلررةالعا
أحرررد و . ف الارررفسة  نسررر ة ح رررته فررري رأسرررمالهاسررر ل سررري مرررنهم عرررم  سرررانويُ ، عرررم جميررر  التبامرررات الارررفسة، وبالتضرررامم

ممررا  ،(Malinen, 2001  وضررعها المرراليعررم  ف ررا مطال ررة باإلهررو أنهررا ليسررت لهررن  الر وصررية األبعرراد المهمررة 
، حلمهررا وعمفهرراسمررا ُررنعك  علررى ، دانهررا باسررتردام مؤشررفات سميررة رسررمية عررم ربحيتهرراأمررم ال ررعق تقيرريم العرري 

 . (2005،  فنوةي وتكون ذات عمف محدود ، وسطة الحلمو متأ ص يفة –غال  ا  –حيث ت قى 
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 هممعرارففهرنا العري ، ر وصية ت  يف س يف علرى أدا  الارفسةلهن  ال: العائلة في الشركة أفرادمشاركة عدٍد من   -ب
ر امرؤ ف   الرني ُوففونره( عرام    ارفي المرال الرأل هم  ما ااكي ملموع و  فات همومهارات  اصرة و ، دانهراأفري  اومهم 

 –فري ال الررق  –هرري و ، الملكيرة اح ةصرر –غال  را  –تكررون ، (Eddy, 1996  رريم سمرا ، هرراأففادن العانلرة بلمير  أ
 –غال  ررا  –تسررند  إنهرراحيررث ، ولكررم قررد اكررون لهررن  الر وصررية جانررق سررل ي، نهاةو شررفرري توجيرره السرريطفة  رلتمررا
 . غفبا  إلىسنادها إلنق توت، ب   النظف عم ت هيلهم ،العانلة أففاد إلىلية ةو المس مواق 

ــدا    -ل ــالت ــين متطلب ــة اتب ــات العائل جررب  ا مررم نظررام  اارركلون  اعملررون فرري الاررفسةالررنُم  فررفاداأل: العمــ  ومتطلب
الماركلة فرري هرنا التارراب  و  .ٌ  مرم نظررام العانلرةجررب عينره الوقرت فرري هرم و ، (Bowman, 1991  أشررار سمرا، العمري
محكرررروم ، فالنظررررام العررررانلي هررررو نظررررام عرررراةهي: ولرررره دور  ومتطل اترررره، النظرررراميم قاعدترررره الراصررررةن لكرررري مررررم أهررررو 
ويسرتند ، عراةهي   غيرففهرو ، أمرا نظرام العمري، يره اكرون برالوصدةوالرد ول إل، ويكراف  الروص  بالحرق والعناارة، الع قاتب

هرررن  التناقضرررات و ، األدا  تحقيرررع  مارررفوةةفيررره والعضررروية ، والقررردراتالر رررفة  إلرررىوالرررد ول إليررره اسرررتند ، التعاقرررد إلرررى
 اصرررة عنررردما ، الرررا يبعضرررها قرررد اكرررون ا، ف  مرتلهرررةوبطررر والع قرررات العانليرررةالعمررري سررري مرررم دارة إترررنعك  علرررى 

، وهرررو مرررا اسرررل ي  اكرررون ن أامكرررم  رررف الررر ع  اآ لكرررم ،ل يرررة متطل رررات العمررري  رررداف  الررروص العانلرررة لت أعضرررا كرررات  ُت
 . .. بعضهم على بع  ومللقا  الإفي العانلة  أففادوي دأ اح ي عندما ُتع ف العمي 

ــة للشــركة -د ــى التقافــة التنكيمي ــة العائلــة عل ــاس ثقاف ات المميرربة الر وصرري إحرردزام رري هررنا اصنعكررال : انعك
الرني ل قافة فري الارفسات العانليرة ل ف المهم األمم  أهميتهوتت تى ، (Heck, 2004 سما اقول ، للافسة العانلية

ملموعرة أي  ،العانلرة قافرُة ف قافة الارفسة العانليرة تتر  ف   ، فز للافسات األلى ما هو موجود بالنس ة ُبيد ع
سمرا  ،هرا وعلرى مردرساتهمالعامليم فيمما ُنعك  على ، العانلة دأففاالقيم والمعتقدات التي تاكي منه  تهكيف 

 . وهن  قد تكون غيف م نمة لمتطل ات العمي، (2004، ورد  اقول
 :ومتطلبات التعام  معها مشكالتال

والتري ة العانليرة سوالتحرداات الراصرة بالارف  مارك تمرم الملموعرة  إلرىوغيفهرا  السرابقةالر وصيات تؤدي 
منهررا واصنرردمال الدا ليررة  اصررة ، الاررفسةإدارة ع قررات تتعلررع برر ماررك تهررن  ال ، ررفز الاررفسات األص تعرراني منهررا 

 إلرىضرافة باإل ،(Holland & Boulton, 2001 سرٌي مرم كرد عليره أوهرو مرا  ،العانلرة أفرفادالردا لي والع قرة  ريم 
  :ماك ت فة هن  الأفيما ُلي بع  و ، المرتلهيم الافسة ب صحاب الم لحةع قة 

علررى بعرردُم ( Montgomery & Sinclair, 2000  دُؤسرر :العائلــة أفــرادمشــكلة الصــراع والت ــار  بــين  -أ
التعاقررق مارركلة و ، لعمرريا إلررىالعانلررة  أفررفادد ررول ال ررال يم مررم مارركلة : مررامهمرريم لهررنا ال ررفاع والتضررارب ه

 . يمنيسف ليم الةو و وفاة أي مم المسأدارة العمي بعد تقاعد إلية ةو تحدُد مم ُتولى مسو 
عرردة  الليرري التررالي إلررىمررا تسررت ف  عمليررة انتقررال السررلطة  اغال  رر :الورثــة( إلــىمشــكلة التعا ــا )وانتقــال الســلطة   -ب

ف  مرم نهرا قرد تسرت أاقردر ( Bowman, 1991  نإ ري ، (Sander & Bordone, 2006 سرنوات سمرا  ريم 
ومردز ت هيري المؤسر  لهرفد ، الوريرث ويعتمد التعاقق علرى عمرف المؤسرر  وعمرف. ست سنوات أو أك ف إلى  ث 
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ن تلنرق إفرلرنل  . ليةةو المسر  طرة لنقريوضر   إلرىضرافة باإل، تعليمره وتدري رهيهرتم  العمري و  إلرىيد لره فريث و  وأ
 التهررراوأ – الليرري ال ررراني أفرررفاد وبنررا  مهرررارات حضررريف الليررردتال إلررى ضرررافةباإل – تتطلرررقطة لمارركلة انتقرررال السرر

 . الحد مم التضارب وال فاع الني امكم أن ُفافع العملية جيأمم  دا ي العانلةواصتها  

وحلمهرررا فررري اصقت رررادات ، برررالفغم مرررم أهميرررة دور الارررفسات العانليرررة المارررهود :العائليـــة محدوديـــة عمـــر الشـــركة  -ل
فقررد أ  تررت الدراسررات أن ، (Brooks, 2002 سمررا اقررول  ررفوس   هانهررا تعرراني مررم مارركلة عرردم اسررتمفار لك، القوميررة
وأن واحررردة  مرررم  ررر ثر شرررفسات  عانليرررة  تعررري  حترررى الليررري ، سرررنة 24تقفي ررري للارررفسات العانليرررة هرررو حررروالي العمرررف ال
 . ُ قى حتى جيي  مت  ف   اوقليٌي جد  ، وأن واحدة  مم عاف  تستطي  المواصلة حتى الليي ال الث، ال اني
ما الترطريط الليرد وبرنل اللهرد ه ،نا فةها شفةأمم ، الراصة وغيفها عدة متطل ات ماك تلتحو  لهن  الن لإ

 يرارات وبرداني امكررم أن اكار  عرم نره الترطيط ضرفوري ألفرر:  ريم العمري والعانلرةوالتعراون الررا  لتحقيرع التكامري 
حقيرع تو . المهمرةالمروارد والح رول علرى  لهرا انتهراة الهرف ق يتري  ف، (Barach et. al., 1988 الارفسُة تسرتهيد منهرا 

سمرررا أوضررر  الليررردة، و  اإلدارةالعمررري ذو فالعانلرررة السرررليمة و  ،لم رررلحة الطرررففيمضرررفوري  ةالتعررراون  ررريم العمررري والعانلررر
 Sander & Bordone, 2006) – اكهري للارفسة القردرةممرا ، فو  الهفيرعوبرالعمي بكهرا ة  و الاعور باصنتما   اعبةان 

الضررمانة ام رري فهررو لررنا  ،طررفمررم الاررفسةر والع قررات العانليررة للر وغيرراب ذلرر  اعررفأ سرر    ،علررى اصسررتمفار والنلررا 
 . صستمفار تمس  العانلة بضفورة تحقيع النلا 

 :الشركات العائلية في المنطقة العربية
القطرراع الررا  فري اقت رادات الردول العفبيرة سمرا  رريم شرفسات برالفغم مرم أن الارفسات العانليرة تم ري غال يرةق 

ففة اوأغلرق المعلومرات الفقميرة المترو ، لمعلومرات حولهرام هناا محدوداة س يفة في ال يانات والك، (15: 2004، ورد 
وعردُم اهتمرام   وضر  الارفسات العانليرة فري ، فيمرا ص ُربال هنراا نقرٌص س يرفٌ ، اهي عم منطقرة الرلري  العفبري تحدُرد  

 .  فز الدول العفبية األ
مرم  ريم  النسر ةق الك رفز العانليرة تم ري الارفسات ، فف عنهرا بعر  المعلومراتاالتري تترو لمملكة العفبيرة السرعوداة ف النس ة ل

شرررفسات % 67: الارركي القرررانوني سمررا ُلرريمررم حيررث ( 2004، الع اسررري وحسررق ، وهرررن  موةعررة، القطرراع الرررا شررفسات 
ص ُبيررد حيررث  ،عامررة شررفسات مسرراهمة% 1و، % شررفسات توصررية بسرريطة9، تضرراممشررفسات % 23، ةليةو محرردودة المسرر

ومررا . شررفسة 77عررم  2005جررق إح ررانيات عررام ورا  الماليررة السررعوداة بمو عرردد الاررفسات المسرراهمة المدرجررة فرري سررو  األ
فرري الرردول ن الاررفسات العانليررة أاص ررت   المحتمرري هررو ن إ رري ، ُنط ررع علررى برراقي الرردول العفبيررةقررد ُنط ررع علررى السررعوداة 

 . اص ف حلم  أن تكون وتميي أل، شفسات القطاع الرا عدد مم  ز ف نس ة س تاكي   فز األ
الظرفو  التري  إلرىضرافة باإل ،  وصرياتهافساُت العانليُة في الردول العفبيرة تحرداات  مهمرة  نتيلرةق الاوتواجه 

م ، تمف  ها المنطقة العفبية  :   ثر ملموعات  هي إلىالتحداات هن  ( 2004، الع اسي وقد قسَّ
ـــة -أ بعرررد وفررراة طة السرررلماررركلة انتقرررال : م ررريك فهرررا نررراجم عرررم   وصررريات الارررفسة العانليرررة أ .. تحـــديات دا لي
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ر هراومن ،وت ييف نمط الملكية العانليرة، تقسيم للتفسةو ، اإلدارةصفاع على السلطة و المؤس  وما ُفافقها مم   اأاض 
وغيرررف ذلررر  مرررم وغيررراب ال نرررا  المؤسسررري ، اإلدارةوعررردم ف ررري الملكيرررة عرررم ، ضرررع  الترطررريط اصسرررتفاتيلي

 . لنمو واصستقفاراللافسة ضمم تالسليمة وص  اإلدارةت  م م  تحداات ص ت
انرهررراأ حلرررم اإلنهرررا  الحكرررومي وتط يرررع األنظمرررة التحررردي النررراجم عرررم  فةهررا أ .. تحـــديات البياـــة المحليـــة  -ب

حسرق  أ رفز  إلرىهرن  التحرداات ترتلر  مرم دولرة ب ن  اعلم  ، اقت اد السو   إلىواصنتقال ، ُدةاصقت اداة اللد
فري الردول التري هرن  التحرداات بداد ترحيرث ، فيره لررا دور القطراع احسرق و ، ة يعة النظام اصقت رادي القرانم

اإلنهررا  اصسررت ماري فرري المواةنررة ممررا ُفافقرره انرهرراأ ، اقت رراد السررو   إلررىمررم اصقت رراد الموجرره  اتنتقرري حالي رر
 . فحسقال نية التحتية  مافوعاتالعامة الني سان ُوجه للقطاع اصقت ادي واصكتها   تمويي 

، اصحتكرررارةيرررادة الحماارررةر و وةوال عرررالمي  جدُرررد  اقت رررادي ظهرررور نظرررام   فةهرررا أ .. ةيـــلماتحـــديات عصـــر الع  -ل
وظهررور ، وانهلررار  ررورة المعلومررات واصت رراصت، وظهررور المنافسررة الافسررة، األسرروا  المهتوحررة إلررىواصنتقررال 

سرت مارات األجن يرة ةيرادة قيمرة اصو ، والت ييف والتحدُث والتلدُد والسفعة والاهافية، التكت ت اصقت اداة الدولية
 اإلداريررةالقرردرات إلررى الترري غال هررا صرر يف ويهتقررد ، وغيفهررا مررم ت يررفات تارركي تحررداات  طيررفة للاررفسات العانليررة
 . الضفورية لل قا  المتقدمة والموارد الضفورية ل ستعانة بالر فات المتر  ة

 :ي رأس المال البشر 
أن إدراا نتيلرررة  ا هرررا مرررؤ ف  هتمرررام صتررري ت ررراعد اال موضررروعاتالالمرررالر ال ارررفي مرررم  اصهتمرررام  رررفأل فاعت ررر

قيمرة فهرن  ال، المنظمرةحسرابات ضرمم  مهمرا الرق تقردُف حلمره و  ان ره ص  ماورأسر امرورد  العن ف ال افي ام ري 
 هرامواردقردرات تعك   ي  ،صولها الماداةأقيمة  فحسقتعك  ص والتي ، المعاصفة سهم الافسةأتنعك  على قيمة 

هرنا اصهتمرام و . دراجره ضرمم مواةناتهراإالمهرم و هرنا المرورد الاد وساني لتقردُف قيمرة إما اقتضي م، اإلداريةو ال افية 
 . اة دولةتقدُف قيمة الموارد ال افية أل ااض  أعلما  اصقت اد النُم ُهمهم  إلىامتد 

 :التعريف
ُفسرب علرى دور  فري ل ع  فا، ترتل  مم حيث تفسيبها تعفيهات افف حالي  اتتو ، بالنس ة لتعفي  المورد ال افي 

 .   انص العامليم التي تد ي في قياسهعلى  أ فز  تعفيهاتفسب تفي حيم ، المنظمةعمي 
( Greve et. al., 2006  إنفر ،فيمرا تارملهترتلر  ههي ف، العامليم  انص التي تفسب على  تعفيهاتال أما

هررع مرر  تُمررا  وهررنا .تعلرريم و  ررفة ومهررارة مررم فررفادُتضررمم مررا امتلكرره األذلرر  الررني حررددوا رأل المررال ال اررفي ب نرره 
وسرنل  ، لردز العرامليم بالمنظمرة اارمي المعففرة والمهرارة والقردرة ُرنسفون أنرهالرنُم ( Xu et. al., 2002 تعفير  
الترري امتلكهررا العرراملون  ااررمي التعلرريم والر ررفة والمهررارةبكونرره اقولررون الررنُم ( Rauch et. al., 2005  تعفيرر 
 . بالمنظمة
التري تسرتردم  فرفاد( فيعففونره بكونره ُتضرمم معففرة ومهرارات وقردرات األSchultz et. al., 2002  مراأ
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فيعففرره  ،لر ررانص العررامليم أ ررفز  ابعرراد  أ (Weatherly, 2003  ويضرري ، مررم أجرري تبويررد حلررول للببررانم
األشررررراُ   الملمرررروُع التفاكمررررُي للمواقرررر  والر ررررفة والمعففررررة واإل ررررداع والطاقررررة والحمررررال الترررري ُ رررردُهابكونرررره 

ملمرررروع الر ررررفات والمعررررار  : بكونرررره (344: 2006، آ ررررفون و  العلرررري اعففرررره سمررررا  .صسررررت مارها فرررري أعمررررالهم
يضرري  و  .فرري الاررفسة ويسررت مفونها فرري العمرريوالطاقررات والحمررال واإل ررداع وال ررهات الترري املكهررا العرراملون 

 Fitz-enz, 2000: 171-179 )  الر رفات والمعرار  والمهرارات بكونره اارمي حيرث اعففره ، لمرا اارمله اشرفة
التررردريق والتررري امكرررم قياسرررها مرررم  ررر ل ، ويسرررتردمونها فررري عمليرررات اإلنترررال فرررفادامتلكهرررا األ يوالقررردرات التررر

ملمروع قروز العمري ومعرارفهم التري  أنره( Reinhardt et. al., 2001 سمرا ُرفز  .والتطرويف ونظرام الحروافب
مرا أ .ارات واصتلاهات نحو العمري وسرفعة ال دُهرة والتحهيرباللدارات والمه: تامي ملموعة مم العناصف م ي

العرامليم مرم  فرفادتوليهة المعففة والتعليم واللدارة والكها ات اللوهفيرة لألفيعففه بكونه ( 275: 2007ااسيم  
 . أجي تحقيع األهدا  وال فام  والمهام الوظيهية المناةة  هم

ون علرى الرنُم ُفسرب ، دارة المعففرةإن فري  رو ر تاقردمها الم يهراتتعف مرم  أ رفز رتلر  عرم ملموعرة ت تعفيهراتهن  ال
 :Koulopowlos & Frappaolo, 1999  تعفير ، مرم ذلر  ..رأل المرال الهكرفي وملمروع المعرار  المتاحرة للمنظمرة

رأل المررال ال اررفي ب نرره "القيمررة الملمعررة للمعففررة  انيعففررف، فررفاداألعلررى علررى المنظمررة ولرري  م ُفسرربان ُنلررال (202
ففة للمنظمررة وبرريم االمعررار  المتررو الرردم   رريم ( Fernandez et. al., 2004: 3  ويحرراول .ففة للمنظمررةاالمتررو 

 . ي عقول العامليم فيهاملموُع المعار  التي تمتلكها المنظمُة وتكمُم ف ب نهفيعففونه  ،العامليم
فقرد ، ظهيمالمرو فف فري االتري تترو  المكونات األساسريةمهمة منهم تفسب على ملموعة ، بالنس ة لعلما  اصقت اد

( أن رأل المررال ال اررفي ُتضررمم المعففررة والمهررارات OECD, 1999: 19 اعت ررفت منظمررة التعرراون األوروبيررة 
 . المفت طة بالناا  اصقت ادي لهمو  ففادوالقدرات المتلسدة في األ

رروهرر، قياسررهعلررى عك  نتررو الر ررانص الترري تررد ي فرري تقرردُف  فرري ترتلرر   تعفيهرراتهررن  ال تتهررع علررى  اي جميع 
حيرررث  مرررم –  رررفز مرررا الر رررانص الار رررية األأ ،كونررره اارررمي المعففرررة والر رررفة والمهرررارات التررري املكهرررا العررراملون 

 . قياسهافنية في  ماك تبال هناا ص تولكم ، امهمة جد   فهي – لخإ. . . اص داع والحمال والطاقة

 :قياسهبو  هتمام برأس المال البشري التطور ا
م ة يعرة اصهتمررام لكرر، منررن وصدة هرنا التر رص اإلدارةعلمرا  باهتمررام ال ارفي والعرامليم ن ررف أمرف العحظري 
ومر   داارة ال رورة ال رناعية والبيرادة المهاجةرة ، ل مم القرفن العارفيمو هي الفب  األف .. التاريخع ف  توالتفسيب تطور 

مدرسررة العمليررات رسرربت ، بالارركي المطلرروب ففيماحاجتهررا لعررامليم مررؤهليم لررم اكونرروا متررو ةيررادة عررداد الم رران  و أ فري 
ا تيررار عررامليم املكررون فرري  اإلدارةلمسرراعدة وتحدُررد مررؤه ت العررامليم  Staffingعلررى وظيهررة التوظيرر   اإلداريررة

علررى ت رميم  طرروات العمرري لترردريق العررامليم ذوي العلميررة  اإلدارةمدرسررة رسربت سمررا  ،المرؤه ت الضررفورية للعمرري
نظمررة وقواعررد عمرري ليلترربم  هررا سرري مررم العررامليم أورسرربت مدرسررة ال يفوقفاةيررة علررى وضرر   ،عليهرراالت هيرري المحرردود 
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 إلرررىية تن ررره نسررران ررردأت مدرسرررة الع قرررات اإلفررري ال   ينيرررات و دارة. هررروا  الار رررية لرررإُتهم مرررم األلحمرررا ،اإلدارةو 
لررى اصهتمررام إفسررات العماليررة ت رراعد قرروة الح أدزسمررا ، ةرر   قرردراتهمإو فورة تحهيرربهم وضررللعررامليم الناتيررة  اتقرردر ال
 . القانونية لهموالضمانات توفيف الحمااة  

مررا صرراح ها مررم و ، وبعررد الحررفب العالميررة ال انيررةالن رر  ال رراني مررم القررفن العاررفيم فرري الت يررف المهررم لقررد حرردث 
دارات ت هيرري اإل ىبيررد علررا تمرر المسررتويات غال  رر احيان ررأو ، ت رراعد الت هيرري الهنرري للعررامليمو ، تطررورات علميررة وتكنولوجيررة

 ردأ اهرفأ ف ،للارفسةس يرفة  سرارة تنطروي علرى تكرالي  ت هيري العرامليم و سرارتهم جعري  إلرى أدزهنا الوض   ..نهسها
ر اتعامي م  العن ف ال افي باعت رار  مرورد  الدارات على اإل  موضروعاتسمرا أصر   تطرويف المروارد ال ارفية مرم ال، امهم 

 الاررفسات إلررىمترد ا رري  ،ولررم اقت رف ذلرر  علررى الارفسات الك يررفة، (Rauch et. al., 2005 سمرا اقررول  االمهمرة جررد  
 . منافسة الافسات العم قة للنلا إلى التي تحتال ، العانليةومنها ، ال  يفة

المعففرة  أهميرة إدرااع رف المعففرة و  إلرىالتحول هو و عامي آ ف ساهم في اصهتمام  فأل المال ال افي وهناا 
، العلري وآ رفون  اميرب القرفن الحرادي والعارفيم سمرا اقرول فالرني  ،ليد  وقياسره و بنره واسرت مار م تو ي امكأساسكمورد 
وأهميرة عمرال المعففرة ،  اصة للمنظمات التي تتعامي م  معففرة عاليرة، المعففة أهميةو ( هو ظهور قوة 343: 2006
مررم حقررانع تتكررون  (Fernandez et. al., 2004: 15  وحسررق، ن المعففررة الترري تملكهررا منظمررة مرراإ .(ها صررناع
هرررري و ، العرررراملون بالمنظمررررة فرررفاداملكهررررا األ، ومنهليرررات ومعررررار ، وأحكررررام وتوقعررررات، ووجهررررات نظررررف ومهررراهيم، ومعتقررردات

بالمعففرة اصهتمرام هرنا  ..(Sullivan ،1998: 6 إنتاجهرا علرى و  لتهكيرفمح رلة الترفاكم الرني هرو نتيلرة قردرة العقرير علرى ا
تملكهررا المنظمررة وتسرررفها  سرري المعررار  الترريأي ، منظمررةالرأل المررال الهكررفي الررني تملكرره  بملمررياصهتمررام  إلررى أدز

ملموعرٌة مرم األفكرار واص تفاعرات والتكنولوجيرا : هرو( Sullivan, 1998: 24 حسرق ، فرفأل المرال الهكرفي  ،لردمتها
سرري و ، اع والتط يقررات فرري الاررفسةواإل ررد ومهررارات ال يانررات والعمليررات ت ررميماتوالمعففررة العامررة وبررفام  الحاسرروب وال

معرررار  رأل المرررال ال ارررفي  : نررره اارررميأالهكرررفي هرررو المرررال لرررفأل والتقررردُف الحرررالي  ،ربررر  إلرررىمعففرررة امكرررم تحويلهرررا 
ورأل مررال الببررون  ،نظمررة وصرريا العمرري(ورأل المررال التنظيمرري  معففررة تلسرردها التعليمررات واأل ،(ومررؤه تهم العررامليم

ةرفا   ارجيرة أصرحاب الم رلحة و أمة الببون( ورأل مال اجتمراعي  معففرة للتعامري مر   معففة بافية وتنظيمية لرد
العن ررف ال اررفي هررو العن ررف الررني اسرراعد فرري تكررويم رأل المررال التنظيمرري واصجتمرراعي ومررم الواضرر  برر ن . (أ ررفز 
لقرادر علررى الوحيرد ا هبكونرر، (Yen, 1997: 31 ( عرم 64: 2003، صررال و  المهفجري وهرو مرا ُؤسررد عليره . والببرون 

 . لفأل المال الهكفي  بعةر توفيف هن  المكونات األ
ن تكررررون أ ضررررفورة – (Lesser, 2000: 95  وحسررررق – هرررن  الحقررررانع  رررردأت تلعرررري المررردُفيم ُرررردرسون 

العمرري علررى  إلررىضررافة إ ،رأل المررال ال اررفي و المعففررة اررة منظمررة هرري تطررويف سرري مررم ساسررية ألاصسررتفاتيليات األ
 . اوقيمته سمي   ناهرأل المال  تقدُف حلمدت جهود لأسما ، لتحتهظ  هم م بالمنظمةيعاملال ففاد قات األتو يع ع
، معفوفرةصر حت أاألهميرة فهرن  ، أهميترهالت كيرد علرى هرو لري   ان التحدي العلمي المهم لرفأل المرال ال ارفي حالي رإ
ت اقت رف ، افتاريري ر. اد المرتلهرة لرهبعروالتعامري مر  األ رأل المرال هرنا قيرالتطويف مقيرال مق رول لأص   التحدي هو  ي 
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والتعامرري مرر  العن ررف  ،صررولها الماداررةأتقرردُف قيمررة المنظمررة علررى مواردهررا النقداررة و لالمقرراُي  الماليررة والقواعررد المحاسرر ية 
، اهلسررهولة قياسرر لم ررالا المر  ررة للترردريق والتعلرريماولررى لتقرردُف حلمرره هرري تحدُررد اللهررود األسانررت  رري . تكلهررةال ارفي س
والر رفة ومنهرا التعلريم ، القردرات المرتلهرة للعرامليمنه ص ُتنراول أل، سا    غيف – أهميتهالفغم مم  وعلى – مؤشفهنا ال لكم

التري ص  مرم القردرات النهسريةوغيفهرا  رداع واصنردفاع الرنسا  واإل  رانص مهمرة س إلرىضرافة باإل، والمهارات التي املكونهرا
 . أ فز  إلىا مم منظمة أهميتهترتل   سما، ان مقاُي  لتقدُفهتى اآفف حاتتو 

رر، لنترران  الك يررف مررم الدراسررات السررابقة اواسررتناد  ، وبالنسرر ة للاررفسة الواحرردة، لررنل  ، المتر  رريم ررفأي بعرر   اواستةناس 
التعلررريم والر رررفة العمليرررة سرررنوات ملمررروع امكرررم اسرررتردام فإنررره ، ومرررم واقررر    رررفة ال ررراح يم الرررنُم اقومرررون بإعرررداد هرررن  الدراسرررة

 . المقيال المعتمد في هن  الدراسة وهو، لتقدُف رأل المال ال افي  ةمق ول ةوليأ اتمؤشف سيق در والت

 :دور رأس المال البشري في الشركات العائلية
 مرم – امحردود   ص ُربال – عرددتنهيرن  إلىاصهتمام الحدُث بكي مم الافسات العانلية ورأل المال ال افي  أدز
الدراسررات فيمررا هررن  وقررد ا تلهررت  ،للاررفسات العانليررةت علررى دور رأل المررال ال اررفي الترري رسررب الميدانيررة الدراسررات 

رأل  أ رفز فري حريم تناولرت دراسرات ، فقرطالعانلرة  فرفادف عضها شمي رأل المال ال افي أل، تعت ف  رأل مال بافي 
 . مم  ارجها مالعانلة أ أففادكانوا مم أسوا  ، في الافسةالعامليم المال ال افي لملموع 

تحليرري نترران  مسرر  شررامي لر ررانص قامررت  ( Fairlie, R. & Robb, A. 2007 لررر  سررة مهمررةاهرري در ف
مرم العانلرة  نروعيم مهمريم  أفرفادن الارفسة العانليرة تربود أ أظهرفت، يفة في الوصاات المنحدةعمال ال  صحاب األأ

داريرة إ  رفات ومهرارات ُتكرون مرم  General Human Capitalرأل مرال بارفي عرام  همرا، رأل المرال ال ارفي 
  ررفات ومهررارات رياداررة فرري ُتم رري  Specificورأل مررال باررفي  ررا  ، ن العررامليمةو دارة شررإعامررة ومهررارات فرري 

قامرة سرعي مرم املكره إل احتمرالسمرا وجردت أن رأل المرال ال ارفي الررا  ُبيرد مرم  ،مرة العمري الفيرادياقإتتعلع ب
نترران   فةتهررا أوهررن  نتيلرة ، هنرت ربحيرة العمرري وبقااحتمرراصعررام بُرفت ط رأل المررال ال ارفي الفري حرريم ، عمري ريررادي

 25ك رف مرم أضرى علرى ت سيسرها فسات عانليرة مشرنمرا  بقرا  أل( Santerelli, E. & Lotti, F. 2005 لرر  بحرث
مرا لرى عتبيرد ، اأن الع قة الم اشفة م  رني  الارفسة ومؤسسرها ُروفف معرار  ومهرارات مهمرة جرد  حيث وجدا ، سنة
 . دارة اصعمال ي عليه الهفد في  فنام  إلقد اح

شرفسة عانليرة لق انري المرواري  (100  علرىجفياهرا أ( Zapalska & Brozik, 2006 لرر  دراسرةنرت ي ، كرنل 
أي ضرع  ، والتسرويقية اإلداريرةوالمهرارات هرم العوانرع التري واجهتهرا سران نقرص الر رفة أ مرم  اواحد  ن  بفي نيوةيلندا 

 أجفيرت علرى( Kopnina, 2005 لرر  دراسرةليهرا إالتري توصرلت النتران  هري نتيلرة تتهرع مر  و  ،رأل المرال ال ارفي 
رروجرردت أ، يررة صرر يفة وس يررفةشررفسة عانل (50  العانلررة  أفررفادن انعرردام الر ررفة وضررع  رأل المررال ال اررفي لرردز أ ااض 

 . مم األس اب المهمة لهاي الافساتكان 
 إلرىوتوصرلت ، مرام الارفسات العانليرة  رفأل المرال ال ارفي ( مردز اهتKing et. al., 2001 وا ت رفت دراسرُة 
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سمرا  ينرت . نلا  تل  الارفسات إلىأن امت ا مدُفي الافسات العانلية للقدرات والر فات والمهارات المرتلهة ُؤدي 
ر ( أن امت ا صاحق العمي لل قافرة والت هيري العلمري العرالي ام ري عرام   Bates, 1990 دراسة  ي لنلرا  العمر امهم 
والترري ، فرري الاررفسات ال رر يفة اقرري ترر  يف  أنرره لك، ن رأل المررال المررالي مهررم للاررفسات الك يررفةأسمررا وجرردت ، ودامومترره
 . ز همية الك ف األبرأل المال ال افي فيها احظى 

الترري تاررمي  ( أن مكونررات رأل المررال ال اررفي Marshal & Oliver, 2005 لررر  دراسررةوجرردت ، كررنل 
تحسررريم أدا  الارررفسة  إلرررىل العمررري المكتسررر ة مرررم عمررري سرررا ع أو الر رررفة الحاليرررة( ترررؤدي والر رررفة فررري ملرررا، التعلررريم

شرفسة عانليرة  ولندارة تردُفها  37لرر  (Zapalska et. al., 2005 تهرع مر  نتران  دراسرة ت وهرن ، العانلية باكي س يف
هرو  األدا المرؤ ف فري  رأل المرال لكرم، سر اب المهمرة لنلرا  الارفسةرأل المال ال افي هرو مرم األ وجدن أننسا  

 . العانلة العامليم في الافسة محدود أففاد يف عدد  ن تأو ، ل اح ة العمي والعامليم
ميربت  رريم  فقرد – لمانيررةأشرفسة  (119أجفيرت علرى  دراسررة  يوهر –( Rauch et. al., 2005 مرا دراسرة أ
، ل ارررفي للعرررامليمارأل المرررال و ، صرررحاب الارررفسةأل رأل المرررال ال ارررفي : هرررينرررواع مرررم رأل المرررال ال ارررفي أ   رررة 

مرم  ةنرواع ال   رألل اقوي ر االا ي رإ اأن هنراا تر  يف  وجردت الدراسرة  . وقردوعمليات اسرتردام وتطرويف رأل المرال ال ارفي 
أنره سلمرا سران رأل المرال ال ارفي ل راحق العمري  أظهرفتسما ، رأل المال ال افي على تحسيم أدا  تل  الافسات

 . فضيأفأل المال ال افي ل هاتطويف و الافسة ردام سان است، علىأ والعامليم 
ك رف أ ابعرد   –لارفسات عانليرة  اتنهيرنا  ا مردُف   (1280  تري شرملتلا -( Klein et. al., 2005 دراسرة تناولرت كمرا 
ل  وسررن، والقرروة الترري امارسررونها نهرروذهم – الر ررفة الترري املكونهررا إلررى ضررافةباإل – لررفأل المررال ال اررفي للعانلررة شررمي اتعقيررد  
، حرد مكونرات رأل المرال ال ارفي أباعت ارهرا ، أن الر رفةوجردت الدراسرة وقرد . ومردز التربامهم باهردا  العمريال قافيرة قيمهم 

ر اتلعرق دور   امرت ا ح رص مهمرة فرري فري نهروذ ُتم ري لالعانلرة  أفرفادذلر  مارفو  بررامت ا  لكرم، فري تحقيرع النلرا  اهام 
 . يتهلنل  موافقتهم على  ططه واستفاتيوس، دارتهإملكية العمي وتم يلهم في ملل  

دا  العمري فري حرال أعلرى  إففيقيراشرفسة عانليرة فري جنروب  323لر  (Venter et. al., 2005 دراسة ورسبت 
ودعرم ،  قرة المالر  بقردرات الوريرث ..نلرا  العمري ن مرم العوامري المهمرة فري أووجردت ، الوريرث إلرىالسلطة انتقال 
 . يف العامليم وقدراتهم محدودت  في حيم سان ، له العانلة

 و اصرررة أن، دودةمحررر ص تررربالالعانلرررة  فرررفادألرأل المرررال ال ارررفي حرررول تررر  يف بررر ن المعففرررة هرررن  النتررران  ت ررريم 
 إلرررىعلررى العوامرري الترري تررؤدي  ف والرر ع  اآ، الهارري أسرر ابفررال ع  رسررب علررى ، الدراسررات ا تلهررت فرري تفسيبهررا

تؤسررد  أ ررفز  ابعرراد  أهنرراا أن فرري حرريم ، التعلرريم والر ررفةاررفي مررم  رر ل قررال رأل المررال ال ن الرر ع  أسمررا ، الهارري
 رأل المرال ال ارفي لملمروع العرامليمسما تناول ال يف ، نهاةو العانلة في تسييف ش أففادالنهوذ الني املكه همية أ على 

 . فحسقالعانلة  ففادولي  أل
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 : مشكلة الدراسة وعناصرها
، ةرأل المال ال ارفي علرى المنظمرة المعاصرفة محردود أ فة العلمية عم سون المعفففي  تم لت ماكلُة الدراسة

ر ةكون معدومتكاد تو  فف دراسرات ا ري ص تترو  ،والهلسرطينية باركي  را ، اعم دور  وأ رف  علرى الارفسة العانليرة عموم 
 ارفي وسرنل  وس ق هن  الحالة هو حدا ة اصهتمرام بكري مرم رأل المرال ال ،علمية عم الافسات العانلية الهلسطينية

ررر، وهررري دور العانلرررة فيهرررا ودورهرررا فررري العانلرررة مهمرررة،التررري تتميرررب بر وصرررية ، الارررفسة العانليرررة بررر ن اصهتمرررام  اعلم 
الررردول  اقت رررادات اصرررة فررري و ، المعاصرررف بالارررفسات العانليرررة ُلقررري الضرررو  علرررى دورهرررا فررري اصقت ررراد المعاصرررف

فرري ولكنهررا تاررتفا ، مررم حيررث الحلررم والناررا  والعمررف ايررف  نهررا ترتلرر  س إسمررا ، ومنهررا اصقت رراد الهلسررطيني، الناميررة
 . الع قة المتدا لة  ينها وبيم العانلة التي تعود إليها

وباإلضررافة إلررى تقرردُف عرردد و  ررانص الاررفسات العانليررة الهلسررطينية عنررد إعررداد ، تحرردد غررفأ الدراسررة، لررنل 
 : السؤاليم جابة عمباإل، الدراسة

 التعليم والتدريق والر فة( الني ُوفف  أففاد العانلة على أدانهرا  الفضرا عرم : مكوناتهما أ ُف رأل المال ال افي ب -1
 وال قا (؟، والنمو، الفبحية

إذا الحلرم والعمرف ونروع النارا  علرى أدانهرا؟ وذلر  لتحدُرد مرا  كي  ترؤ ف   رانص الارفسة العانليرة مرم حيرث -2
 . ل المال ال افي دور رأعم عم ت  يف هن  العوامي ولي   اكان األدا  ناجم  

 : فرضيات الدراسة
 : التاليةالعدمية الهفضيات سعت الدراسة ص ت ار 
الررنُم العانلررة  أفررفادالررني ُرروفف  فأل المررال ال اررفي لررص ُوجررد أ ررٌف ذو دصلررة  إح ررانية  -الفرضــية الرئيســة ا ولــى

 . نهاأدا على –لافسة دارية في اإاا لون مواق  
 : الفرضيات الفرعية

 . الافسةالعانلة على أدا   أففاددارييم مم لمستوز تعليم ملموع اإلأ ٌف ذو دصلة  إح انية  ص ُوجد -1

 . الافسةالعانلة على أدا   أففاددارييم مم ملموع اإلتدريق لمستوز ص ُوجد أ ٌف ذو دصلة  إح انية  -2

 . الافسةلة على أدا  العان أففاددارييم مم ملموع اإل  فة ستوز ص ُوجد أ ٌف ذو دصلة  إح انية لم -3

ونرروع ، والعمررف، حلررمر ررانص الاررفسة مررم حيررث  الص ُوجررد أ ررٌف ذو دصلررة  إح ررانية ل: التانيــةة رئيســالالفرضــية 
 . على أدانهاالناا ( 

 : الفرضيات الفرعية
 . الافسة العانلية على أدانها حلملد أ ٌف ذو دصلة  إح انية ليو ُص  -1
 . لعمف الافسة العانلية على أدانهاص ُوجد أ ٌف ذو دصلة  إح انية  -2

 . ص ُوجد أ ٌف ذو دصلة  إح انية لنوع ناا  الافسة العانلية على أدانها -3
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 :نموذج الدراسة
 :التالي( 1تم ت ميم الدراسة وتحدُد مت يفاتها سما في الاكي  

 
 نموذج الدراسة: (1شك  ر م )

 : أهداف الدراسة
، لهن  الدراسة في تحدُرد أ رف رأل المرال ال ارفي علرى أدا  الارفسات العانليرة الهلسرطينية فني الهد  ال ُتم ي

 : أما األهدا  الهفعية لهن  الدراسة فتتم ي في
 . العانلة على أدا  شفستهم العانلية أففاد يان أ ف التعليم الني امتلكه  -1
 . لعانليةالعانلة على أدا  شفستهم ا أففاد يان أ ف تدريق  -2

 . العانلة على أدا  شفستهم العانلية أففاد يان أ ف الر فة التي امتلكها  -3

 . الافسة العانلية على أدانها حلم يان أ ف  -4

 . الافسة العانلية على أدانها عمف يان أ ف  -5

 .  يان أ ف نوع ناا  الافسة العانلية على أدانها -6

 : أهمية الدراسة
 اصررة بالنسرر ة للرردول ، ُتطلررق المبيررد مررم ال حررث والدراسررة احرردُ    اموضرروع  أصرر   موضرروُع الاررفسات العانليررة 

وسررنل  بسرر ق أهميررة سرري مررم رأل المررال ، وذلرر  لمررا تتمترر  برره الاررفسات العانليررة مررم   وصرريات مميرربة، الناميررة
الرني ُوصر  ، هناا أهمية س يفة لفأل المال هنا في عرالم األعمرال اليروم حيث إن، العانلة أففادال افي الني ُوفف  
وسران الق رد مرم إجرفا  هرن  الدراسرة األمري فري تقردامق إضرافة  علميرة  جدُردة  ترفبط مرا  ريم هررن  . ب نره ع رف المعففرة

 . ا وحدا تهاأهميتهالمهاهيم الحدُ ة بس ق 

 رأس المال البشري 
 التعليم.  -1

 التدريق. -2

 الر فة. -3

 المتغيرات الوسيطة
 حلم الافسة. -1
 عمف الافسة. -2

 نوع الناا . -3

 المتغير التابع المتغير المستق 

 ا داء
 الفضا عم الفبحية. -1
 النمو. -2

 ال قا . -3

 الم در: مم إعداد ال اح يم
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ولررنا سررتكون مررم الدراسررات الفانرردة ، كرنل  فررإن هررن  الدراسررة هرري األولررى مرم نوعهررا فرري فلسررطيم  حسررق علررم ال راح يم(
وألصررحاب الاررفسات ، برره فرري تطررويف هررن  المهرراهيم لرردز الدارسرريم والمعنيرريم مررم جهررة تسرراهمي هررنا الملررال لمررا امكررم أن فرر

 .  اصة فيما ُتعلع باللانق التط يقي لما تمرضت عنه الدراسة مم نتان  وتوصيات، أ فز العانلية مم جهة  
 : محددات الدراسة

، 2007الهلسطينية المدرجرة فري السرلي التلراري للارفسات عرام  الافسات العانليةعلى ستنح ف هن  الدراسة 
وبالترالي ، ل فأ دراسة أ رف رأل المرال ال ارفي واصجتمراعي علرى أدا  هرن  الارفسات، والعاملة في محافظة الرليي

 : فإن محددات هن  الدراسة تتم ي في
 . فحسقتعميم نتان  هن  الدراسة محدد بمحافظة الرليي  -1
 . فحسقال يانات على وجهات نظف الم حو يم  اصعتماد في جم  -2

 :منهجية الدراسة
 :مجتمع الدراسة
ملتمُ  الدراسرة مرم جمير  الارفسات العانليرة العاملرة فري محافظرة الرليري والُمدرقجرة فري السرلي التلراري تكون 

لناررررا  ( شررررفسة  موةعررررة  حسررررق الحلررررم وا2087والترررري ُ لررررا عررررددها  ، 2007لرررردز وةارة اصقت رررراد الرررروةني لعررررام 
في تل  الارفسات سمؤشرف   جماليعدد العامليم اإل إلىوقد تم اصستناد . (1سما ُت يم مم اللدول رقم  ، اصقت ادي

 . (2008الهلسطيني   ح ا لللهاة المفسبي لإ احلم الافسة وفق  عم 
 (1جدول ر م )

 . توزيع الشركات العائلية في محافكة الخلي  حسا الحجم والنشاط اال تصادي
نوع النشاط   

 المجموع  دماتي صناعي تجاري  الحجم
 1711 91 440 1180 صغيرة
 376 12 97 267 ةرـ كبي

 2087 103 537 1447 المجموع
 . رام هللا ر فلسطيم، 2007السلي التلاري للافسات ، وةارة اصقت اد الوةني الهلسطينية: الم در

 : ةــعينال

العردد  إلرى( للتوصري Cochran, 1977معامري ت رحي  سروسفان  عدلرة بم (1 عاروانية   /ا تيار عينة  ة قية  تم 

                                                 
 (. 2001( التالية:  ةاطوش، 1عينة المناسق باستردام المعادلة رقم  تم تحدُد حلم ال ( 1)

( 1معادلة رقم   
2

2

)1( 



 DN

N
  =n ، :حيثN ،حجم المجتمع :

2 ،التباين :
4

2B
 =D ،Bمقدار الخطأ المسموح به :. 



 ى أداء الشركات. . . أثر رأس المال البشري عل

 -38- 

 وبررنل   لررا حلررم العينررة، % مررم حلررم الملتمرر 5 لررىلمعاللررة حالررة الط قررات الترري ُبيررد حلمهررا عالنهرراني للعينررة 
 .  يفة موةعة على القطاعات ال   ة( شفسة س94 و، ( شفسة ص يفة181منها  ، ( شفسة275 

 (2جدول ر م )
 نة الدراسة باستخدام معام  تصحيح كوكرانتوزيع عي

نوع النشاط   
 

االستبانات عدد  المجموع دمي  صناعي تجاري   الحجم
 المستردة

نسبة 
 االستجابة

 %77.9 141 181 31 67 83 صغيرة
 %76.6 72 94 6 32 56 رةـكبي

 %77.4 213 275 37 99 139 المجموع
   213 27 79 107 االستبانات المستردة

   %77.4 %73.0 %79.8 %77.0 االستجابة نسبة

أو  عررم ةفيررع المقا لررة المهيكلررة مرر  مالرر  الاررفسة هاتررم تنهيررن، الضررفوريةال يانررات للمرر   ررميم اسررت انة تررم تو 
تررم اصت ررال بالاررفسات و ، العانلررة فرري الاررفسة أفررفادالررني وفررف المعلومررات عررم نهسرره وعررم  علررىرنيسررها التنهيررني األ

ي ح رران ل ررت نسرر ة اصسررت انات ال ررالحة للتحليرري اإل، وبررنل ، شررفسة( 213 فاسررتلا ت ، للح ررول علررى ال يانررات
 . (2سما ُت يم مم اللدول رقم  ، 77.45%

 :يةجرائاإل تعريفاتال
 : بمقياسيمالعانلة للافسة  أففادرأل المال ال افي الني ُُوففرف   إجماليتم تقدُُف  :رأس المال البشري  -1

ر ،يرة فيهرادار إالعانلة الرنُم اار لون مواقر   أففادمار عوالمتوسط العام أل، العمف - مؤشرف ن العمرف هرو  بر اعلم 
. ك ررفأط ذلرر  بر ررفة  ارترر، العمررففري نرره سلمررا تقرردم الهررفد أوبرافتفاأ ،   ررفة الهررفد لتقرردُف –غال  ررا  –اسرتردم 

 .ي لتدا لهماساسلم ُتم جمعه بالمؤشف األ، وقد تم استردام العمف سمؤشف عام
العانلرة العرامليم  أفرفاد* عردد   التعلريم   الر رفة   التردريق(سرنوات ملمروع  = مرال ال ارفي رأل ال إجمالي -

 . (لهماو نانق أقسم رني  و أدانفة وهي مدُف   اإلداريةواق  مفي ال
 : هن  المكونات سما ُلي وتم تقدُفُ 

سرري الترري اجتاةهرا عردد سررنوات التعلريم وترم تقرردُف  ،اررمي عردد سررنوات الدراسرة وة يعرة التر ررصا :التعلـيم -أ
سرررنة  14 ،للحاصرررليم علرررى ال انويرررة العامرررة فمرررا دون  تسررر  سرررنواتنهرررا أبرررافتفاأ ، العانلرررة أفرررفادمرررم  فرررفد
 . و ُبيدأل كالوريول سنة للحاصليم على شهادة ا 17و، للد لوم
( 5 وةن : وسمرررا ُلررري ،دارة العمررريفررري ضرررو  فانررردتها الم اشرررفة إلللتر  رررات تقدُفيرررة وةان أعطيرررت أ كمرررا 
جرة لحا، ( لتر رص الهندسرة3  ،باعت ارهرا ترفت ط م اشرفة بعمري الارفسة، أو أحد ففوعهرا اإلدارة ص لتر

 . ( لتر ص التفبية واآداب1 ، ( لتر ص القانون 2  ،الافسات ال ناعية لهنا التر ص
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أو     رفة دا ليرة( ومنرن سرنوات الطهولرة، على أسال ملموع سنوات العمي في الارفسةتم تقدُُفها : الخبرة  -ب
 .    فة  ارل الافسة( ارجها 

داريرة بسرنة تعلريم إالعانلرة الرنُم اار لون مواقر   أفرفادمعادلة سي دورة تدري يرة شرارا فيهرا أي مرم : التدريا -ل
سررنة مررا احققرره الطالررق فرري عرادل مررا ادورة مررا فهررو احقررع فري داري ه عنرردما ااررارا اإلنرر نتيلرة اصفتررفاأ ب

 . ةيدراس

 . ُفاتالتقد ( هن 2 الاكي ويلرص 

 
 رأس المال البشري للشركة العائلية إجماليتقدير : (2شك  ر م )

 الم در: مم إعداد ال اح يم.
عرم الفبحيرة ل رعوبة  اوترم اسرتردام الفضر ،عرم الفبحيرة وال قرا  والنمرو اسال الفضرأتم تقدُف  على  :داء الشركةأ -2

تقرردُف  مررم  رر ل رضررا وتررم ، ناررطة الاررفساتأوسررنل  ص ررت   ، حيررةرقررام موضرروعية عررم الفبأالح ررول علررى 
سمرا ترم  ،حلم اللهرد الم رنولبوباصست مار في الافسة و  بحية المنافسيم ف  ومقارنة ربحيته العمي عم ربحيةالمال  

ف تقردُو ، العرامليمعردد حلرم العمري و فري الح رة السروقية و فري فري حلرم الم يعرات و سال النمو أعلى تقدُف النمو 
 . نظمة واصست مار في التكنولوجياوالت ييفات في العمي واألال قا  في ضو  الترطيط 

 . امعارأ جد   إلى ايكفت الرماسي مم موافع جد  لعلى شكي مقيال  األدا سةلة أوجا ت 

ثانوية عامة 
 فما دون

 درجات( 9) 

 دبلوم 

 درجة( 14)

 بكالوريوس

 (درجة 17)

تخصص 
 اإلدارة

 درجات( 5)

تخصص 
 الهندسة

 درجات( 3)

تخصص 
 القانون

 )درجتان(

تخصص 
التربية 
 واآلداب

 درجة( 1)

 
الخبرة 

 الخارجية 

 
الخبرة 
 الداخلية 

إجمالي رأس المال البشري للشركة 
 الواحدة

 
التخصص 

 العلمي

 
المؤهل 
 العلمي

 
 التعليم

 
 الخبرة

 
 التدريب

 .الم در: مم إعداد ال اح يم
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 أو نانرققسرم  رنري  وأموقر  مردُف دانرفة ، العانلرة أفرفادمرم  ريم ، تم اعت ار سي مرم اار ي: ي إدار شغال مو ع إ -3
 . اداري  إ ااا ي موقع  أنه  –ا لهم

 :يةحصائالمعالجة اإل
 : المتوسط الحسا ي واصنحفا  المعياري  إلىباصضافة ، ات التالية ت ار صاتم استردام 

 . هاأدانوت  يف حلم الافسة على ، األدا في مؤشفات لتحدُد دصلة اص ت فات  t ت ار ا -
 . حاديتحليي الت اُم األ -
 . األدا المتعدد لقيال ت  يف مكونات رأل المال ال افي على  ا ت ار اصنحدار -
 . ولىة األفنيسوا ت ار الهفضية ال األدا على وحلمها  ف نوع ناا  الافسة وعمفها ألقيال  Fا ت ار  -

 :ةنتائج الدراس
 : الدراسةإليها  فيما ُلي اهم النتان  التي توصلت

 :عدد و صائص الشركات المبحوثة

العينرة ن ر   حروالي نأومنره ُت ريم  ،( عدد و  انص الافسات التي شملتها الدراسة3رقم  ُتضمم اللدول 
 اوأ يررف  ، %(37.1ليهررا الاررفسات ال ررناعية   نسرر ة ت، سات تلاريررةف سانررت شرر، شررفسة 213%( المكونررة مررم 50.2 

اللهرراة  ررني   ت (%66.2  منهررا ز النسرر ة الك ررف ال رر يفة الاررفسات وشرركلت . %(12.7الاررفساُت الردميررة   نسرر ة 
 (11 حيرث  لرا ، وهو ما عبةته ال يانات عم عدد العامليم فيها، س يفة% شفسات 33.8مقا ي ، ح ا المفسبي لإ

% 45 حرواليالعانلرة  أفرفادوشركي  ،فقرط يممروظه  مسرة (%44.9المتوسرط لحروالي الن ر   سمرا  لرا ، فقط اموظه  
وة نسر ة المرالكيم مرم غيرف احيرث لرم تتحر، مم ق ري العانلرة رني مملوسة باكي نها إسما  ،فيها مم ملموع العامليم

 . العانلة أففاديدُفها ويعمي فيها عاملون مم املكها و ن العينة تكونت مم شفسات أأي  ،%8العانلة ال  أففاد

تليهررا ، %(55.9سررنة   نسرر ة  20-11منهررا  رريم  ز تررفاو  عمررف النسرر ة الك ررف ، عمررار هررن  الاررفساتبالنسرر ة أل
 10الارررفسات التررري اقررري عمفهرررا عرررم  ا يرررف  أو ، (%24.4سررنة   21ك رررف مرررم أمضرررى علرررى ت سيسرررها  الاررفسات التررري
رقام ت يم أن الافسات العانلية التي شرملتها الدراسرة هري شرفسات صرناعية صر يفة هن  األ ،%(19.7سنوات   نس ة 
 . ها في الظفو  القاسية للضهة ال فبيةؤ بقاسما ُدلي ، اوناجحة نس ي  

 (3جدول ر م )
  صائص الشركات المبحوثة

نوع النشاط   
  صائص الشركات

 المجموع الكلي  دماتي صناعي تجاري 
 النسبة تكرارات النسبة تكرارات النسبة تكرارات النسبة تكرارات



 2012 (حزيران) يونيو -1ع ،32مج لإلدارة، العربية المجلة

-41- 

 
 حجم
 الشركة

 %66.2 141 %88.9 24 %67.1 53 %59.8 64 ةصغير 
 %33.8 72 %11.1 3 %32.9 26 %40.2 43 ةرـ كبي

 213 27 79 107 المجموع
 %100 %12.7 %37.1 %50.2 ةجماليالنسبة اإل

 
 عمر
 الشركة

 %19.7 42 %33.3 9 %6.3 5 %26.2 28 سنوات فأ   10
 %55.7 119 %59.3 16 %48.1 38 %60.7 65 سنة 20-11من 

 %24.4 52 %7.4 2 %45.6 36 %13.1 14 سنة 21أكتر من 
 213 27 79 107 المجموع
 %100 %12.7 %37.1 %50.2 ةليجماالنسبة اإل

مجموع 
 عدد
 العاملين

 %44.9 1067 %49.2 119 %46.2 372 %43.4 576 العائلة أفرادمن 
 %55.1 1309 %50.8 123 %53.8 434 %56.6 752 من  ارج العائلة

 (9) 2376 (1) 242 (11) 806 (13) 1328 المتوسط/المجموع
 %100 %9.6 %38.7 %51.7 ةجماليالنسبة اإل

مجموع 
 عدد
 المالكين

 %91.8 123 %90 9 %86 80 %73.4 47 العائلة أفرادمن 
 %8.2 11 %10 1 %14 13 %26.6 17 من  ارج العائلة

 167 10 93 64 المجموع
 %100 %6 %55.7 %38.3 ةجماليالنسبة اإل

 :صحا  الشركات المبحوثةأ صائص 
رر، و الاررفسات أو مرردُفوها التنهيررنُون مررالكال يانررات الترري وففهررا إلررى اسررتندت النترران   ، ا مررم الررنسوروسررانوا جميع 
سرنة  36ولرم تتلراوة نسر ة مرم اقري عمرفهم عرم ، ُبيردأو  سرنة 50( بعمرف %40.4منهم   ز ك ف كما سانت النس ة ال

، عامررة ف قرريال انويررة ال هرو( %62.9  هممررن ز لنسر ة الك ررف سرران المؤهرري العلمرري ل، سرنل . مررم الملمرروع (%29.1  رالر
وبل رت نسر ة مرم . (%7.5فةرة حملرة شرهادة الرد لوم   وأقلهرم، (%29.6يهم فةة حملة شهادة ال كرالوريول فر على  تل

سرررنة  20-10ومرررم املكرررون   رررفة  ررريم ، مرررم الملمررروع (%25.4 سرررنة  20 لرررىل العمررري عاتبيرررد   رررفتهم فررري ملررر
 . % مم الملموع30 حواليفاكلوا  سنوات 10ما النُم تقي   فتهم عم أ ،(41.1% 

رر –أنَّ أصررحاب الاررفسات العانليررة الهلسررطينية و/أو مرردُفيها التنهيررنُيم هررم  رقررامت رريم هررن  األ ، ذسررور – اعموم 
م   ررفة فرري ملررال ولرردُه، احملررون شررهادة ال انويررة العامررة أو أقرري، ُبيرردأو  سررنة 50بعمررفمررنهم  ز وأن النسرر ة الك ررف 
 . سنة 20-10العمي  يم 

 (4جدول ر م ) 
 صحا  الشركات المبحوثةة  الخصائص الديموغرافي

 النسبة الماوية التكرارات الفاات المتغير
 %100 213 فررذس سـالجن
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 0 0 ىررأن 

 
 رـالعم

 %29.1 62  سنة 35أقي مم 
 %30.5 65  سنة 35-50

 %40.4 86 سنة 50أك ف مم 

 
 المؤه  العلمي

 %62.9 134   انوية عامة ف قي
 %7.5 16 ومررد ل

 %29.6 63 ف على بكالوريول

عدد سنوات الخبرة في مجال 
 العم  الحالي

 %29.6 63  سنوات 10أقي مم 
 %45.1 96  سنة 10-20

 %25.4 54 سنة 20أك ف مم 

 %89.7 191  صاحق الافسة المو ع الوظيفي الذي يشغله
 %10.3 22  المدُف التنهيني

 :داريينلإللي رأس المال جماإو  الشركات العائليةن في والعائلة العامل أفراد

ر2376 لا إجمالي عدُد العامليم في الافسات التي شملتها هرن  الدراسرة   ر1067مرنهم  ، ا( موظه  مرم  ا( موظه 
 . % مم ملموع العامليم45حوالي العانلة ااكلون  أففاد

ررر( ش773  وبلرررا عرررددهم، داريرررةإعررراملون بمواقررر  الملموعرررة األولرررى..  ،مرررم ملمررروعتيمهرررؤص  ويتكرررون  ، ار  
اار لون والملموعرة ال انيرة.. أفرفاد ، ب رأل المال ال افي الرني ُوففونره للارفسة(ا استردمت   ان هم في احتس

 . داريةإوظان  غيف 

ف   رانص اسرتردمت فري تقردُ إلىضافة باإل، العانلة أففادالهةة مم   انص هن  ( 5اللدول رقم  ُتضمم 
 . رأل المال ال افي الني ُوففونه للافسة

ونانررق  رنري  قسرم ريم مردُف و تتروةع اارر لون مواقر  ، % مرنهم هرم مرم الرنسور85.6أن  5رقرم هرف اللردول اظ
% مررم 21سررنة  50 لررىعمررارهم عأ والررنُم تبيرد ، سررنة 50-35% مررنهم  رريم 45.5عمرار أ سمررا تفاوحررت . رنري  قسررم
مررم مرنهم هررم  ز الك ررف ن النسرر ة أأي ، % مررم الملمروع33.5سررنة  35عمررارهم عرم أ ولررم اارركي الرنُم تقرري ، الملمروع
 . الر فةالك يف مم سنوات المعففة و المبيد مم مم املكون مهم  وبالتالي، المتقدمة عمارذوي األ

أي ح رلوا علرى مرا ، و مرا دون ذلر أكملروا الدراسرة ال انويرة العامرة أ% منهم 60.8ن إف، ما مم حيث التعليمأ
، % مررم الملمرروع14.8 ررت نسرر ة حملررة شررهادة الررد لوم سمررا  ل، تعلرريم رسررمي فقررط لكرري مررنهم  تسرر  سررنواتتررم تقرردُف  

وبررنل  شرركي متوسررط عرردد سررنوات ، %24.4 بيررد علررىو ُأكملرروا دراسررة ال كررالوريول أوبحيررث لررم تتلرراوة نسرر ة مررم 
 42.5ومتوسرط سرنوات التعلريم النظرامي للارفسة الواحردة  ،(ال انويرة العامرة بحردود  11.8 حرواليالتعليم للهرفد الواحرد 
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ولكنره اعكر   ،همأعمار  إلىويمكم أن نعبو ذل  ، دارييمتكا  عم محدوداة تعليم هؤص  اإل رقام  األهن. فقطسنة 
 .  اصة في ضو  اصهتمام المعفو  للهلسطينييم بالتعليم ،وهي نتيلة ملهتة للنظف. بالتعليم امحدود   ااهتمام   ااض  أ

ررأ رقررام انعكسررت علررى هررن  األ ررحيرر، اعلمي رر اعررداد مررم امتلكررون تر     اعلمي رر اث شرركي مررم ص احملررون تر   
 ل رت  (إداريريم 303لل اقيم  وعرددهم بالنس ة . مم الملموع %60.8 (أقي ومة ألون شهادة ال انوية العام صنهم اح

رر تلرريهم نسرر ة مررم احملررون ، داريرريم% مررم ملمرروع اإل26.9 حررد ففوعهرراأو أ اإلدارةفرري  انسرر ة الررنُم املكررون تر   
ر، %8.2داب والتي  ل ت آو األتفبية في ا اتر      فري سري مرم الهندسرة والقرانون  اسما شركي مرم املكرون تر   

 نررا  نحررو تر  ررات تررردم ه األيررتوجتهمرري  ص ترربالهررن  النسررق ترروحي برر ن الاررفسات العانليررة . % لكرري منهمررا2.7
 . والهندسة اإلدارةس، العمي

مرم مردز  3.8 لرا الروةن العرام ، ة العمريدار ا إلأهميتهمم حيث ، وةان" هن  التر  ات للافسةوعند تقدُف "أ
داب  وهري لتر  رات التفبيرة واآ 1و ك رف(األ باعت ارهرا التر رص ذات الهانردة  اإلدارةلتر  رات  5تفاو   يم 

 . قي فاندة(التر  ات األ

وهرو مكرون مهرم ويحتري ،  رف المهرم لرفأل المرال ال ارفي هرو سرنوات الر رفة التري املكهرا الهرفدالمكون اآ
رر مكانررة   حيررث ُ رردأ ، الر ررفةالعانلررة  أفررفادصكتسرراب  ااصررة فرري الاررفسة العانليررة الترري تتميررب بكونهررا ترروفف موقع 
،  نرا  المروظهيمفف ألافيح رلون علرى   رفة عمري ص تترو ، في الافسة والعمري فيهرا بالتواجد –غال  ا  –اصةهال 
 . تي تح ي في حياتهم اليوميةن العمي الةو نهم اح لون على هن  الر فة مم   ل المناقاات حول شإ ي 
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 (5جدول ) 
 اإلداريةفي الموا ع العائلة  أفراد صائص 

 ورأس المال البشري الذي يتمتعون به
 النسبة الماوية التكرارات الفاات المتغير

 ســالجن
 %85.6 662 ر ــذك
 %14.4 111 ىــأنت

 %100 773 المجموع

 المو ع الوظيفي
 %31.6 244 مدير دائرة

 %30.1 233 ئيس  سمر 
 %38.3 296 نائا رئيس  سم

 رــالعم
 %33.5 259 سنة 35أ   من 
 %45.5 352 سنة 50 – 35من 

 %21.0 162 سنة 50أكبر من 

 مستوى التعليم

 %60.8 470 ثانوية عامة فما دون 
 %14.8 112 ومــالدبل

 %24.4 191 يزيدأو  بكلوريوس
  سنة 42.5 الواحدةمتوسط سنوات التعليم للشركة 

  سنة 11.5 الواحدي دار لإلمتوسط سنوات تعليم 

 يكاديمالتخصص ا  

 %61.0 470 تخصصبدون 
 %26.9 200 وفروعها اإلدارة
 %2.7 20 الهندسة
 %2.7 20 القانون 

 %8.2 63 التربية واآلدا 
  3.4 متوسط الوزن للشركة الواحدة

  0.9 ي الواحددار لإلالوزن متوسط 

 سنوات الخبرة

 %77.9 9629 دا   الشركة سنوات الخبرة
 %22.1 2736 سنوات الخبرة  ارج الشركة

  12365 سنوات الخبرة إجمالي
  58 توسط للشركة الواحدةم

  16 ي الواحددار متوسط لإل

 اــالتدري
  1554 عدد دورات التدريا إجمالي

  7.3 المتوسط للشركة الواحدة 
  2.1 للفرد الواحد المتوسط

 رأس المال البشري  إجمالي
يم + سنوات  برة لتعسنوات 

 + دورات تدريا

 (1556 12365 10208  24129  المجموع للعينة
 (7.3 58.0 48.0  113.3 المتوسط للشركة الواحدة
 (2.1 11.5  31.2 الموسط للفرد الواحدة
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منهرا فري الارفسة  ز النسر ة الك رف ، سرنة   رفة 12,365 حروالين و دارير لا ملموع سنوات الر فة التي املكهرا اإل
ررأممررا ُرردل علررى  ،% مررم الملمرروع( 77.9 حرروالينهسررها   رر ان الاررفسة تم رري موقع  والررني قررد ُ رردأ منررن ، للت هيرري امهم 
سرنوات  علرىوهري تبيرد باركي واضر  ،   فة سنة 16 حواليلر فة للهفد الواحد  لا ملموع سنوات ا، وبنل  ،الطهولة
سرنة   رفة دا ليرة  45.2منهرا ، سرنة 58 حرواليسمرا  ل رت للارفسة الواحردة ، سنة فقرط 11.8ليم النظامي ال ال ة التع
 . سنة   فة  ارجية 12.8و

عردد الردورات  إجمراليالنتران  أن  أظهرفتفقرد ، ف لرفأل المرال ال ارفي ير وهرو المكرون األ، بالنس ة للتردريق ماأ
 2.1و الواحرردةدورة للاررفسة  7.3بمتوسررط ، دورة 1556شررفسة  لررا  213 اعملررون فرري اي رردار إ 733الترري شررارا فيهررا 
والتري هنراا ،  نظرف اصعت رار محدودارة سرنوات التعلريم النظرامي رن أمرا ترم إذا رقرام  لولرة أوهري ، دورة للهفد الواحد

 . حاجة لتعويضها بالماارسة في دورات تدريق

 :حسا  صائص الشركةرأس المال البشري  إجمالي

العانلررة الررنُم اارر لون مواقرر   أفررفادإلجمررالي رأل المررال ال اررفي الررني ُرروفف   اتقرردُف  ( 6للرردوُل رقررم  ُتضررمم ا
رأل المررال  إجمراليأن اظهرف اللردول  ،والتردريق، والر رفة، للتعلريم جمراليوذلر  مرم  ر ل احتسراب اإل، هرافيداريرة إ

فرري ولررى  تي الر ررفة العمليررة فرري المفت ررة األوترر، سررنة للاررفسة الواحرردة 113.3لاررفساتهم اقرردر بحرروالي ه نرروففو ُالررني 
فررري حررريم اررر تي ، سرررنة( 48 حرررواليُليهرررا التعلررريم النظرررامي  ، سرررنة للارررفسة الواحررردة( 58 حررروالي ، تكرررويم هرررنا الرررفقم

ن الاررفسات أممررا اعنرري ، دورة للاررفسة الواحرردة /سرر   سررنوات حررواليص إحيررث لررم ُرروفف ،  يررفةالترردريق فرري المفت ررة األ
 . قي على التدريقوالدرجة األ، ة على الر فة العمليةفنيسلاعتمدت بالدرجة ا

 124.6 الك يررفة ك ررف للاررفسات حيررث جررا  الررفقم األ، رأل المررال ال اررفي حسررق   ررانص الاررفساتوا تلرر  
، (56.1التعلريم  سرنوات ُليره متوسرط ، (سرنة 63.6 ك ف فيه شكلت الر فة العملية اللانق األ، (سنة للافسة الواحدة

سرراهمت الر ررفة ، سررنة( 107.4 لاررفسات ال رر يفة لال اررفي المررال جمررالي رأل إسرران فرري حرريم ، (4.9   ررم الترردريق
 . ( مم التدريقسنة/دورة 8.5 م  ، (سنة 43.6التعليم  و ، منه( سنة 55.3  ب العملية

 ،سررنة 118.8الاررفسات التلاريررة فرري فقررد سرران المتوسررط األك ررف ، أمررا بالنسرر ة ل  ت فررات حسررق نرروع الناررا 
 ،سرررنة 115.3ب  الارررفسات الردميرررةتلتهرررا  ،تررردريقسرررنة  5.6   تعلررريمسرررنة  50  رررفة    سرررنة 62.6 تكونرررت مرررم
تكونررررت مررررم  ،سررررنة 57.9 ررررم الاررررفسات ال ررررناعية ب ، ترررردريق 10.5تعلرررريم    46.9  ررررفة    57.9تكونررررت مررررم 

 . تدريقللسنة  8.5  تعليم  44.8عملية      فةسنة  51.9سنة تكونت مم  105.2

، سرنة   21 لرىالتري ُبيرد عمفهرا عك رف فري الارفسات األمتوسرط الفقد سران ، عمف الافسةحسق  ااض  أ هتوا تل
قرري أو أ سررنوات 10 ررم للاررفسات الترري مضررى علررى ت سيسررها ، سررنة 20-11 ررم للاررفسات الترري مضررى عررى ت سيسررها 

، عمرراراأل للمير  علرى بالنسر ةوسانرت مسراهمة الر رفة هري األ ،علرى التروالي( 76.9سرنة و 118.7و، سرنة 130.2 
 . ا ت   مقدار سي منهام  ، ليها التعليم  م التدريقُ
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 :أداء الشركات
ررر، ترررمَّ اسرررتردام الفضرررا عرررم الفبحيرررة والنمرررو وال قرررا  سمقررراُي  مهمرررة ألدا  الارررفسات العانليرررة  االتررري هررري عموم 

 . ذل  إلىوص تميي ، عم حساباتها ف ا وشفسات أهلية غيف ملبمة باإل، اشفسات ص يفة نس ي  
 :الرضا عن الربحية

: وفري ضرو  ،علرى عرم الفبحيرة المتحققرةو مدُفها التنهيني األأتمَّ تقدُُف الفبحية مم   ل رضا مال  الافسة 
 . والوض  اصقت ادي العام، ربحية المنافسيم، م لا رأل المال المستق مقف، حلم اللهد الم نول

 (6جدول )
 العائلة ومكوناته حسا  صائص الشركة أفراد الذي يوفرهرأس المال البشري  إجمالي

 رأس المال البشري 
  صائص 
 الشركات

عدد 
 الشركات

 رأس المال البشري  التدريا الخبرة التعليم
المجموع 
 للشركات

المتوسط 
 للشركة

المجموع 
 للشركات

المتوسط 
 للشركة

المجموع 
 للشركات

المتوسط 
 للشركة

المجموع 
 للشركات

المتوسط 
 للشركة

 حجم
 الشركة

 107.4 15160 8.5 1201 55.3 7783 43.6 6176 141 ةصغير 
 124.6 8969 4.9 355 63.6 4582 56.1 4032 72 ةكبير 

نوع 
نشاط 
 الشركة

 118.8 12708 5.6 603 62.6 6700 50.0 5405 107 تجارة
 105.2 8308 8.5 670 51.9 4102 44.8 3536 79 ةصناع
 115.3 3113 10.5 283 57.9 1563 46.9 1267 27  دمات

 عمر
 الشركة

 76.9 3230 2.6 110 40.0 1680 34.3 1440 42 فأ   سنة 10
 118.7 14129 10.4 1236 60.0 7135 48.4 5758 119 سنة 20-11من 
 130.2 6770 4.0 210 68.3 3550 57.9 3010 52 سنة 30-21من 
 113.3 24129 7.3 1556 58.0 12365 48.0 10208 213 جمالياإل

وهرو ، (2.99أن المتوسرط الحسرا ي العرام للفضرا عرم الفبحيرة  لرا  ( 7النتانُ  الواردُة في اللردول رقرم  تظهف 
وسانررت أك رررفق الهقرررفاتر . اصسرررت انةت رررميم عررم تقررردُف "محاُرررد" فرري المقيرررال الرماسررري الررني اسرررتردم فرري     اقرري قلررري
تليهررا ، (3.26بمتوسرط حسرا ي  ، فري الارفسةالمرال المسرتق مقف رأل مقارنرة مر  الفبحيرة  تقردُف يرة  تلر  المتعلقرة االا 

حلرم اللهرد الم رنول الفبحيرة مقارنرة ب م ، (3.15 ما حققته الافسات المنافسة قارنة م  مالفبحية الهقفة التي تتعلع ب
دنرى ألوسان المتوسرط ا، (2.85بمتوسط   الوض  اصقت ادي العامفي ضو   المتحققةالفبحية  م ، (2.98بمتوسط  

ن  ر ث مرم أت ريم  رقرامهرن  األ. (2.69حيث  لا متوسطه الحسرا ي   ،احلم األربا  المتحققة سنوي  هو الفضا عم 
ن فقررفتيم فقررط  الفبحيررة أو ، الراصررة  تقرردُف الفضررا عررم الفبحيررة سانررت بمسررتوز اقرري عررم المحاُررد الهقررفات الرمرر 

ذا مرا إوهري نتران  ت ردو منطقيرة . المحاُرد بيرد علرىوز ُبالمقارنة م  رأل المال وم  ربحية المنافسيم( جا ت بمسرت
قرد اكرون م لرا رأل التري  عمرار هرن  الارفساتأ ، وسرنل ، طينيةسراضي الهلراعينا الظفو  السياسية واصقت اداة لأل

 . مقارنة م  متطل ات الع ف الحدُث اقامتها محدود  إالمال المستردم في 
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فرري الاررفسات علررى جررا  األالفبحيررة فالفضررا عررم ، الاررفسةوقررد ا تلرر  الفضررا عررم الفبحيررة حسررق   ررانص 
سمرررا ا تلررر  حسرررق ة يعرررة  ،للك يرررفة( 2.96لل ررر يفة مقا ررري  3.00 بمتوسرررط  الك يرررفةمنررره فررري الارررفسات ال ررر يفة 
 2.85 ررم  3.06 ررم ، 3.33 :  ررم التلاريررة،  ررم ال ررناعية، الاررفسات الردميررةعلررى فرري أ حيررث جررا  الفضررا ، نارراةها

ُتررفاو  عمفهررا  رريم عررم الفبحيررة فرري الاررفسات الترري علررى األسرران الفضررا ، ُتعلررع بعمررف الاررفسة وفيمررا. (علررى الترروالي
قردم األلارفسات دنرا  لأو ، (2.95سرنوات   10لافسات التي اقري عمفهرا عرم لُليه ، (3.04( سنة  بمتوسط  11-20 
 . (2.88سنة    21 لىالتي ُبيد عمفها عو 

عررم الفبحيررة مقارنررة مرر  هررو الفضررا لفضررا ملررال لفضرري أسرران و ، االفضررا عررم الفبحيررة ضررعيه  سرران ، با ت ررار
ومضرى علرى ، التري تمرارل النارا  الرردمي، سران الفضرا األك رف فري الارفسات ال ر يفةسمرا ، رأل المال المست مف

 . ( سنة20-11ت سيسها  يم  
 (7جدول ر م )
 لرضا عن الربحيةومستوى الداللة لمؤشر ا tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و يمة 

 المتوسط العبارة الر م
 الحسابي

االنحراف 
 t يمة  المعياري 

مستوى 
 الداللة

 000. 3.99- 1.13 2.69 اعموم   اناعف بالفضا مم حلم األربا  المتحققة سنوي   1

 800. 25.- 1.08 2.98 ُت  م وحلم اللهد الم نول اإن حلم األربا  التي تحققها الافسة سنوي   2

 005. 2.83 1.33 3.26 ُت  م وحلم رأل المال المست مف الم األربا  التي تحققها الافسة سنوي  إن ح 3

 012. 2.54 89. 3.15 مقارنة م  المنافسيم ااعت ف جيد   اإن حلم األربا  التي تحققها الافسة سنوي   4

 025. 2.26- 94. 2.85 والوض  اصقت ادي العام اهنال  تناسق  يم حلم األربا  المتحققة سنوي   5

 775. 29.- 62. 2.99 المجموع العام

 : المتوسط الحسابي للرضا عن الربحية حسا الخصائص المختلفة للشركات
حجم 
 الشركة

 3.00 ةص يف 

 2.96 ةف ررك ي

نوع 
 النشاط

 2.85 ارةررتل

 3.06 صناعة

 3.33  دمات

عمر 
 الشركة

 2.95 سنوات 10أقي مم 

 3.04 سنة 20-10 يم 

 2.88 سنة 20أك ف مم 

 :وــالنم
، الم يعررات، أسررةلة تتعلررع  نمررو سرري مررم  حلررم العمرري عررممالكهررا جابررات إمررم  رر ل الاررفسة تررم تقرردُُف نمررو 
 . عدد العامليم(   ل السنوات الرم  األ يفةو ، حلم اإلنتال، الح ة السوقية

ن المتوسررط العررام لتقرردُفات النمررو  لررا أم ومنرره ُت رري ،صررة  هررنا المؤشررفاالنترران  الر( 8 ُتضررمم اللرردول رقررم 
 . "موافع" في المقيال الرماسي إجاباتا مم وقفي    االا ي  إو  ص  وهنا المتوسط اعت ف مق و ، (3.98 
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 ريم موافرع وموافرع  4.24بمتوسرط  حسرا ي   ، لم يعرات"النمو فري اعلى متوسط هي "أ عطت أ التي  ةالهقف كانت 
النمو فري عردد فر، (4.00 رم النمرو فري حلرم اصنترال  ، (4.10بمتوسرط ة السروقية  النمرو فري الح رفقفة تليها ، (اجد  

 . (3.60 دنى األمتوسط الجا ت الهقفة الراصة بالنمو في حلم العمي بفي حيم ، (3.95العامليم  
علررى منرره للاررفسات أ لنمررو فرري الاررفسات ال رر يفة لمتوسررط الحسررا ي الجررا  ، لاررفساتار ررانص فيمررا ُتعلررع بو 
لارفسات التلاريرة ُليره نمرو ا( 4.10 في الارفسات الردميرة على أ سما سان ، (للك يفة 3.86لل  يفة و 4.04  الك يفة
لارفسات فري اك رف هرو النمرو األسان ، لعمف الافسة اواستناد  . (3.86بمتوسط لافسات ال ناعية  ا م نمو ، (4.03 

 اوأ يررف  ، (3.91سررنة   20-11ت سيسررها الاررفسات الترري مضررى علررى  ررم ، (4.28سررنة   21 لررىالترري ُبيررد عمفهررا ع
 . (3.80سنوات   10التي اقي ُعُمُفها عم حدث و األالافسات 
فررري الارررفسات ال ررر يفة والارررفسات علرررى أ و ، سمؤشرررف عرررامفررري حلرررم الم يعرررات علرررى هرررو األفرررإنَّ النمرررو ، وعليررره
 . سنة   21 لىالتي ُبيد عمفها عالافسات و الردمية 

 (8جدول ر م )
 لية حسا  صائص الشركةنمو الشركات العائ

 ومستوى الداللة لمؤشر النمو tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و يمة 

متوسط  العبارة الر م
 حسابي

 انحراف
 t يمة  معياري 

مستوى 
 داللة

 000. 7.70 1.14 3.60 األ يفة  الرم  في حلم العمي   ل السنوات اجيد   احققت الافسة نمو   .1

 000. 24.16 75. 4.24 النمو في الم يعات   ل السنوات الرم  األ يفة جيد إن حلم  .2

ا في الح ة السوقية   ل السنوات الرم  األ يفة .3  000. 18.52 87. 4.10 حققت الافسة نمو ا جيد 

ا  .4  000. 23.76 61. 4.00 إن حلم اإلنتال الني تحققه الافسات في السنوات الرم  األ يفة اعت ف جيد 

 000. 19.18 72. 3.95 هناا نمو وةيادة دانمة في عدد العامليم مم سنة أل فز  .5

 000. 27.90 51. 3.98 المجموع العام

 :المتوسط الحسابي للنمو حسا الخصائص المختلفة للشركات
حجم 
 الشركة

 4.04 ةص يف 

 3.86 ةف ررك ي

نوع 
 النشاط

 4.03 ارةررتل

 3.86 صناعة

 4.10  دمات

مر ع
 الشركة

 3.80 سنوات 10أقي مم 

 3.91 سنة 20-10 يم 

 4.28 سنة 20أك ف مم 

 :اءـــالبق
ملموعررةر إجررفا ات  وعمليررات  تعكرر   قررة إدارة الاررفسة عررم مالرر  الاررفسة جابررات مررم  رر ل إال قررا   م تقرردُفترر

بررإجفا  ت ييررفات  فرري صرريا  يررامالق، تطررويف التكنولوجيررا المسررتردمة، مررد ةويرريألو  الترطرريط لل قررا منهررا و ، بالمسررتق ي
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( 9رقررم  يتضررمم اللرردول و . والاررعور بالقرردرة علررى اصسررتمفار، إجررفا  ت ييررفات  مسررتمفة فرري الهيكرري التنظيمرري، العمرري
 . النتان  الراصة  هنا المؤشف

جابرررة "موافرررع" بالمقيرررال الرماسررري إ علرررى اوهرررو متوسرررط ُبيرررد باررركي بسررريط جرررد   (4.02  لرررا المتوسرررط العرررام لل قرررا  
 . (3.98النمو  و ( 2.99الفضا عم الفبحية  ب اصة عند مقارنته ، ت ال قا احتماصعلى رضا عم مما ُدل ، لمعتمدا

حسررا ي  بمتوسررط  بررإجفا  ت ييررفات  مسررتمفة  فرري الهيكرري التنظيمرريالمتعلقررة هرري الهقررفة فضرري وسانررت الهقررفة األ
تطررويف التكنولوجيررا  ررم ، (3.96بمتوسررط   ، محررددة تليهررا فقررفُة القرردرة علررى اصسررتمفار فرري العمرري لهتررفة غيررف، (4.33

جررا ت الهقررفة المتعلقررة بررإجفا  ت ييررفات  فرري  اوأ يررف  ، (3.93 ،  ررم الترطرريط للمسررتق ي، (3.95بمتوسررط   المسررتردمة 
 . (3.91كان متوسطها الحسا ي  فصيا العمي وت ييف األناطة 
لكري مرم الارفسات  (4.02 مؤشرف ال قرا   وسرطحيرث  لرا مت، سات حسق الحلرم يم الاف ولم اكم هناا ا ت   

علررى  3.93 ررم ، 3.98، 4.02  ررم ال ررناعية ،  ررم الردميررة، التلاريررةللاررفسات علررى ولكنرره سرران األ، الك يررفة وال رر يفة
علررى هررو األالمتوسررط سرران عمررف الاررفسة ع قررة  طيررة حيررث ظهررف أحيررث ، حسررق عمررف الاررفسةسمررا ا تلرر  . الترروالي(

 ررم الترري اقرري ، سررنة 20-11الترري انقضررى علررى ت سيسررها لاررفسات ا اليهررت، سررنة 21 علررى اررفسات الترري ُبيررد عمفهررالل
 . على التوالي( 3.80، 4.00، 4.24  عاف سنواتعمفها عم 

 (9جدول ر م )
 بقاء الشركات العائلية حسا  صائص الشركة

 البقاءلمؤشر ومستوى الداللة  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و يمة 

المتوسط  العبارة ر مال
 الحسابي

االنحراف 
 t يمة  المعياري 

مستوى 
 الداللة

 000. 15.56 89. 3.95 نسعى لتطويف التكنولوجيا المستردمة 1
 000. 17.72 75. 3.91 نقوم بإجفا  ت ييفات في صيا العمي وت ييف األناطة 2

 000. 30.32 64. 4.33 نلفي ت ييفات مستمفة في الهيكي التنظيمي 3

 891. 15.84 86. 3.93 نرطط لعاف سنوات قادمة  4

 000. 15.58 90. 3.96 ناعف ب ننا قادرون على اصستمفار لهتفة غيف محددة 5

 000. 35.75 42. 4.02 المجموع العام

 ةركالشالمتوسط الحسابي للبقاء حسا  صائص 
حجم 
 الشركة

 4.02 ةص يف 

 4.02 ةف ررك ي

نوع 
 النشاط

 4.09 ارةررتل

 3.93 صناعة

 3.98  دمات

عمر 
 الشركة

 3.80 سنوات 10أقي مم 

 4.00 سنة 20-10 يم 

 4.24 سنة 20أك ف مم 
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سمرا ، تظهف هن  النتان  أن الافسات العانلية الهلسطينية تمتل  درجة عاليرة مرم الفضرا عرم ففصرها فري ال قرا 
والترطرريط ألجرري  ، سمررا قامررت  تطررويف التكنولوجيررا، اتملرر  هياكرري تنظيميررة مفنررة قامررت بررإجفا  ت ييررفات مسررتمفة فيهرر

ومر  ذلر  جرا  المتوسرط ، وسان أضرع  مؤشرف لل قرا  هرو إجرفا  ت ييرفات فري صريا عملهرا وت ييرف أنارطتها ،ةويي
فري حريم سران هرنا المؤشرف ، ولم ترتل  الارفسات ال ر يفة والك يرفة فري هرنا الملرال. (3.91  انس ي   ي الإجابات عال

 . وارته  م  ةيادة عمف الافسة، سات التلاريةفضي في الاف أ
 :ا داءجمالي إ

عررم الفبحيررة   نمرو   بقررا ( ومنرره ُت رريم  ا رضر األدا مؤشررفات المعتمرردة لتقرردُف ( الملمروع لل10ُتضرمم اللرردول رقررم  
 رريم أن المتوسررط سمررا ُت ،المقيررال الرماسرري المعتمرردعلررى موافررع  إلررى( وهررو  رريم تقرردُف محاُررد 3.66 لررا  المتوسررُط العرراُم أن 
 . على التوالي( 2.99 م ، 3.98، 4.02 ا  م الفضا عم الفبحية الني جا  ضعيه  ،  م النمو، على سان لل قا األ

 3.69علرى بقليري فري الارفسات ال ر يفة منره فري الك يرفة  أ  األدا جمرالي إفكران ، كما ا تلهت الافسات في هنا الملرال
ارترر ط بارركي سمررا ، لررى الترروالي(ع 3.62و، 3.66، 3.81التلاريررة  ررم ال ررناعية  علررى فرري الاررفسات الردميررة  ررم أ و  ،(3.61و

ضرى علرى ق رم التري ان، سرنة 21علرى للارفسات التري انقضرى علرى ت سيسرها حيرث سران المؤشرف األ،  طي مر  عمرف الارفسة
 . على التوالي( 3.52و، 3.65، 3.80قي  أو أ سنوات 10التي عمفها  ا يف  أو ، سنة 20-11ت سيسها  يم 

، المتوسررط بقليرري بيررد علررىُالدراسررة الترري شررملتها الهلسررطينية أدا  الاررفسات العانليررة  إجمرراليسرران ، ب  ت ررار
سررران سمرررا . سرررنة 21 لررىيبيرررد عمفهرررا عو  ا ررردمي   االتررري تمرررارل نارراة   لاررفسات ال ررر يفةلو هررراألفضررريق  األدا وسرران 
 . اسل ي  ا  ج والني الفضا عم الفبحيةضع  هو واأل، ال قا الا ية هو إك ف األمؤشف ال

 ،امسرتمفة فري العمري ومعمرفة نسر ي  شرفسات العينرة حيرث شرملت ، م داقية النتران  لىع ااض  أتدلي  رقامهن  األ
 لكررم، يعك  "عرردم" الفضررا عررم الفبحيررة هررن  الظررفو فرر، فلسررطيمعلررى الررفغم مررم الظررفو  ال ررع ة الترري تمررف  هررا 

 . ان ت الهلسطينية بالافسةتمس  العإلى الللد و  إلى ااض  أف يمؤشف ال قا  اا
 (10جدول ر م )

 ة صائص الشركحسا الشركات العائلية أداء  جماليإ
 ا داء

  صائص الشركات
 البقاء النمو الرضا عن الربحية المجموع ا داءمقاييس 

حجم 
 الشركة

 3.69 4.02 4.04 3.00 ةص يف 
 3.61 4.02 3.86 2.96 ةف ررك ي
نوع نشاط 
 الشركة

 3.66 4.09 4.03 2.85 ارةررتل
 3.62 3.93 3.86 3.06 صناعة
 3.81 3.98 4.10 3.33  دمات

عمر 
 الشركة

 3.52 3.80 3.80 2.95 سنوات 10مم  أقي
 3.65 4.00 3.91 3.04 ( سنة20-11 يم  

 3.80 4.24 4.28 2.88 سنة 21أك ف مم 
 3.66 4.02 3.98 2.99 المجموع 
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 :ت الدراسةا تبار العال ات بين متغيرا
  :ا داءس المال البشري على مؤشرات أتأثير مكونات ر 
نتررران  ا ت رررار اصنحررردار المتعررردد لتررر  يف مكونرررات رأل المرررال ال ارررفي علرررى مؤشرررفات ( 11اللررردول  ُتضرررمم 

 ل رررت قيمرررة معامررري اصنحررردار المتعررردد  إذ  ، اسررران قوي ررر األدا أن تررر  يف رأل المرررال ال ارررفي علرررى ومنررره ُت ررريم ، األدا 
، (0.550ليرره الر ررفة  ت، (0.728حيررث  لررا معامرري اصنحرردار المتعرردد لرره  ، اك ررف ترر  يف  ألاالتعلرريم وسرران ، (0.930 

 . (0.151التدريق   اوأ يف  
ضررع   رريم وهررو المؤشررف الررني سرران األ، األدا علررى  اقرري ترر  يف  المؤشررف األسرران الترردريُق ن أرقررام ت رريم هررن  األ
المقيرال المسرتردم   منهرا ضرع، سر ابعردد مرم األ إلرىنعربو هرن  النتيلرة ن ويمكم أ ،رأل المال ال افي مكونات 
سرر ق محتمرري هرررو و  .عرردد دورات الترردريقتكررون مررم حيرررث ، و سررنوات الر ررفة العمليررةأمقرراُي  التعلرريم مرر  مقارنررة 

ط يعرة ليلرة ممرا قرد اكرون نت، تل يتها صحتياجراتهمضع  المفدود والهاندة التي حققتها الدورات للماارسيم فيها وعدم 
حاجررة لرردورات ترردريق شررعور الاررفسات بالهررو محدوداررة  الررث محتمرري سرر ق و  .الرردورات الترري تقرردمها مفاكررب الترردريق

ظررفو  ظرري هررا فرري ونحتاجالر ررفة الترري برر نهم املكررون ا ليم فيهرراةو بسرر ق بسرراةة عملهررا وشررعور المسررمتر  ررة 
 . اصقت اد الهلسطيني المعاصف

مؤشررفات الفأل المررال ال اررفي علررى المرتلهررة لررمكونررات  ررف الأالراصررة  تقرردُف هررن  النترران  تتكررفر مرر  النترران  
وسمرا تكار  معرام ت ، األدا مؤشرفات  جمير فري تر  يف  علرى فقد جرا  التعلريم فري المفت رة األولرى ، المرتلهة لألدا 

لفضررا عررم الفبحيررة ُليرره الترر  يف علررى ا، (0.643 ل قررا  علررى اعلررى فقررد جررا  معامرري اصنحرردار للتعلرريم األ: اصنحرردار
جا  مت يُف الر رفة فري المفت رة ال انيرة مرم حيرُث التر  يُف علرى مؤشرفات و . (0.542 م الت  يف على النمو  ، (0.637 

 هرا رم ت  يفُ ، (0.445على الفضرا عرم الفبحيرة   هاُليه ت  يفُ ، (0.496النمو  اصقوز على وسان ت  يف الر فة ، األدا 
وسرران ترر  يُفُ  ضررعيه ا علررى ، فرري المفت ررة ال ال ررة األدا ترر  يُف الترردريق علررى مؤشررفات  جررا سمررا . (0.433علررى ال قررا   
 . (0.048واألك ف ضعه ا سان في الت  يف على ال قا   ، األدا كي مؤشفات 

 (11) جدول
 ا داءعلى البشري رأس المال  أثر

ا داءمؤشرات    
 ا داءمجم   البقاء النمو الرضا عن الربحية رأس المال البشري 

 **0.728 **0.643 **0.542 **0.637 مــالتعلي

 **0.550 **0.433 **0.496 **0.445 رةــالخب

 *0.151 *0.048 *0.150 *0.158 التدريا
 **0.930 **0.753 **0.759 **0.804 س المال البشري أر 

 0.05* ذو دصلة على مستوز  0.01** ذو دصلة على مستوز 
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  :ا داء الشركة على صائص تأثير 

، دانهرراأ حلررم الاررفسة ونرروع نارراةها وعمفهررا( علررى  Contextual ررف   ررانص موقهيررة للاررفسة أتررم تقرردُف 
 . دانهاأعلى سي  وسم تؤ ف هن  العوامي تحدُد ل

، األدا ُت رريم عرردم وجررود ترر  يف لحلررم الاررفسة علررى ملمرري ومنرره ، tنترران  ا ت ررار ( 12م اللرردول رقررم  ُتضررم
( عنررد 1.645اللدوليرة   tوهري أقري مرم قيمرة ، (0.237( ومسرتوز الدصلررة  1.187سروبة  المح tحيرث  ل رت قيمرة 
 ررف الحلررم علررى الفضررا بالنسرر ة ألوهررن  النتيلررة تتكررفر ، (α =.05ومسررتوز معنويررة  ، (=  211dfدرجررات حفيررة  

دا  أمتوسررط لررم الح رر يفة الالاررفسات  أظهررفتحيررث ، الترر  يف الوحيررد هررو للحلررم علررى النمرروو  ،عررم الفبحيررة وال قررا 
 .0.015مستوز الدصلة عند وهي ا ت فات معنوية ، علىأ 

 (12جدول )
 دائهاأثر حجم الشركة على أ

 المختلفة ا داءحجم الشركة العائلية على مؤشرات مؤشر لتأثير  tنتائج ا تبار  

 ةكبير  ةصغير  مستوى الداللة t يمة  المتوسط الحسابي ا داءمؤشرات 
 0.656 0.446 2.96 3.00 بحيةالرضا عن الر 

 0.015 2.459 3.86 4.04 النمو

 0.977 0.029 4.02 4.02 البقاء

 0.237 1.187 3.61 3.69 ا داءمجم  

( المتضرمم 13 رقرم  ريم اللردول سمرا ُ األدا علرى  هنا التر  يف العرام ُتكرفر بالنسر ة لتر  يف نروع نارا  الارفسة
 Fقيمرة ويظهرف ، المرتلهرة األدا ( علرى مؤشرفات  دمات، صناعة، سة  تلارةناا  الاف لت  يف نوع  Fنتان  ا ت ار 

سررتوز بم( و df 210,2( عنررد درجررات حفيررة  3.32اللدوليررة   Fأقرري مررم قيمررة وهرري ، (1.981المحسرروبة لررألدا   
ي علررى فررأ هررو فالفضررا عررم الفبحيررة ، علررى المؤشررفات المرتلهررة منهررفدة النرروع الناررا  ترر  يف   لكررم. (α =.05دصلررة  

 . في ال ناعيةضع  أوالنمو ، على في الافسات التلاريةأ وال قا  ، الافسات الردمية
 (13جدول )

 دائهاأثر نوع نشاط الشركة العائلية على أ
 المختلفة ا داءلتأثير نوع نشاط الشركة على مؤشرات  Fنتائج ا تبار 

  دمات صناعة ارةتج مستوى الداللة F يمة  داءلأل المتوسط الحسابي ا داءمؤشرات 
 0.001 7.794 3.33 3.06 2.85 الرضا عن الربحية

 0.034 3.433 4.10 3.86 4.03 وــالنم
 0.033 3.462 3.98 3.93 4.09 اءــالبق

 0.140 1.981 3.81 3.62 3.66 ا داءمجم  
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 نره ُت ريم وجرود تر  يفوم ،تر  يفهرنا الل Fنتران  ا ت رار ُتضرمم ( 14اللردول رقرم  ف، ما بالنسر ة لعمرف الارفسةأ
( 3.32اللدوليررة   Fوهرري أك ررف مررم قيمررة ، (5.060  األدا المحسرروبة لملمرري  F ل ررت قيمررة حيررث ، الاررفسةلعمررف 

فضري وباركي أ اك رف عمرف  دا  الارفسات األأ( حيرث سران α =.05( ومسرتوز دصلرة  df 210,2عنرد درجرات حفيرة  
 . ولكم لم اكم له ت  يف على مؤشف الفضا عم الفبحية، ال قا  والنمو هنا الت  يف تكفر م  مؤشفيف . مطفد

 (14جدول )
 دائهاأتأثير عمر الشركة على 

 المختلفة ا داءلتأثير عمر نشاط الشركة العائلية على مؤشرات  Fنتائج ا تبار 
عمر الشركة   

 
 ا داءشرات مؤ 

 المتوسط الحسابي
 F يمة 

مستوى 
 10أ   من  الداللة

 سنوات
 20 -11بين 

 ةسن
 21أكتر من 
 سنة

 0.268 1.324 2.88 3.04 2.95 الرضا عن الربحية

 0.000 13.614 4.28 3.91 3.80 وــالنم

 0.000 14.389 4.24 4.00 3.80 اءــالبق

 0.007 5.060 3.80 3.65 3.52 ا داءمجم  

رر وقررد ، اسررتنا  عمررف الاررفسةب، ولكنرره محرردود األدا لعوامرري الموقهيررة علررى ل ررف أهررن  النترران  وجررود ت رريم ، اعموم 
والترري ص ررد ، ةررولأللاررفسات الترري مضررى علررى وجودهررا مرردة  تي تحققررالر ررفة والع قررات التررلرر  نتيلررة تررفاكم ذاكررون 

 . أنها حقققت   فة وع قات مهمة لم تاملها هن  الدراسة

 :ا تبار فرضيات الدراسة
الرطرري المتعرردد ص ت ررار  نحرردار ت ررار اصوقررد تررم اسررتردام ا، ا ت ررار ففضرريات الدراسررةنقرردم فيمررا ُلرري نترران  
 . الرامسة إلى ال ال ة  ت ار الهفضياتص Fفيما استردم ا ت ار ، الهفضية األولى وال انية
 :ة ا ولىرئيسا تبار الفرضية ال

 . العائلة على أداء الشركات العائلية فرادال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمكونات رأس المال البشري  
ن و داريراإلوأن لفأل المرال ال ارفي الرني ُروفف  ، ة ال دُلةيالنتان  رف  الهفضية العدمية وق ول الهفض أظهفت

 المحسروبة Fقيمرة حيرث  ل رت  ،(15اللردول رقرم  فري  رقراموسمرا تظهرف األ، دا  الارفسةأعلرى أ ف ا العانلة  أففادمم 
وهرري أقرري مررم ، (0.000 ل ررت   معنويررة مسررتوز دصلررةب( و 2.69اللدوليررة   Fهرري أك ررف مررم قيمررة و ، (615.294 

0.05. 
 التعلرريم العانلررة  فررفادفأل المررال ال اررفي أللرر ةال   ررلمكونررات لدصلررة إح ررانية  يأ ررف ذكررنل  اظهررف اللرردول وجررود 

اص ت فرررات  ررريم  % مرررم89.7مرررا نسررر ته أن رأل المرررال ال ارررفي اهسرررف سمرررا ُ ررريم  ،الارررفسةعلرررى أدا  والر رررفة والتررردريق( 
 . (0.897حيث  ل ت قيمة معامي التحدُد المعدفل  ، المرتلهة األدا ت  يف على مقاُي  الافسات في ال
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حيرررث  ل ررت قيمرررة ، لتعلرريمل هررو األدا ك ررف فررري الترر  يف األن إفررر( Betaعررام ت المعياريررة  مقررريم السمررا ت رريم و 
الرني سانرت قيمرة معاملره التردريق  رم ، (0.550قيمرة معامري معيراري  بليره الر رفة ت، (0.728المعامي المعياري له  

( 32.861مت يرررف التعلررريم  لبل رررت و ، للمت يرررفات ال   رررة ذات دصلرررة إح رررانية tوسانرررت قيمرررة . (0.151المعيررراري  
مت يررف لوبل ررت ، (0.000( ومسررتوز الدصلررة  24.891مت يررف الر ررفة  لفرري حرريم سانررت ، (0.000ومسررتوز الدصلررة  

المحسرروبة للمت يررفات ال   ررة سانررت أك ررف  tألن قيمررة  اونظررف  . (0.000( بمسررتوز دصلررة إح ررانية  6.820الترردريق  
( فقرد ترم رفر  الهفضريات الهفعيرة N = 212 و (α =0.05( عنرد مسرتوز الدصلرة  1.645اللدوليرة   tمرم قيمرة 

 . لةوق ول ففضياتها ال دُ، الم دنية ال  ث
 : وهنا اعني

العائلــة علـى أداء الشــركات  أفـرادداريـين مــن  بــرة اإلوتـدريا و تعلــيم لكــ  مـن إحصـائية ذو داللــة  أثـريوجـد  -
 . العائلية

 (15جدول ر م )
 نتائج ا تبار االنحدار الخطي المتعدد، ا داءر رأس المال البشري على يثأت

 (ANOVAتحلي  التباين )

مجموع  النموذج
 مربع درجات الحرية المربعات

 المتوسطات
( F يمة )

 المحسوبة
الداللة 
 Sigالمعنوية 

 0.000 615.294 11.792 3 35.375 دارــاالنح
   0.019 209 4.005 القيمة المتبقية

    212 39.380 المجموع
 Coefficientsتحلي  المعامالت 

الخطأ  النموذج
 المعياري 

المعامالت 
 Betaالمعيارية 

( t يمة )
 المحسوبة

الداللة 
 Sigالمعنوية 

 0.000 7.655 - 0.077 الحد التابت
 0.000 32.861 0.728 0.003 تعليمال

 0.006 24.891 0.550 0.004 رةــالخب
 0.000 6.820 0.151 0.006 التدريا

(معامي التحدُد ، R = )0.984معامي اصرت ا   
2
 (R  =0.898 ،معامي التحدُد المعدفل  Adj

2
 R = )0.897 

 : نيةالتاة رئيسال ا تبار الفرضية

 . على أدائهاخصائص الشركة المختلفة من حيث )الحجم والعمر ونوع النشاط( ال يوجد أثٌر ذو داللٍة إحصائيٍة ل

 : سانت نتان  ا ت ارها سما ُلي، وقد تهفعت منها   ث ففضيات ففعية
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  :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم الشركة العائلية على أدائها -1

ومنره ُت ريم ، ص ت رار الهفضريةالرني اسرتردم  ANOVAتحليي الت اُم األحادي نتان  ( 16دول  ُتضمم الل
 (α=.05( عنرررد مسرررتوز ال قررررة  2.69اللدوليرررة   Fوهررري أقررري مرررم قيمرررة ، (1.408  ل رررت المحسررروبة  Fقيمرررة ان 

ك رف مرم قيمرة ( وهري أ0.237سرنل  سانرت قيمرة مسرتوز الدصلرة اإلح رانية تسراوي  ، (df 211,1ودرجرات حفيرة  
 .05=α) . 

 . ى أدانهالنا فقد تم ق ول الهفضية الم دنية التي تنص على أن حلم الافسة العانلية ص ُؤ ف عل

 (16جدول ر م )
 ANOVAنتائج تحلي  ا تبار التباين ، ا داءأثير حجم الشركة على ت

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
مستوى  F يمة  المربعات

 الداللة
 0.261 1 0.261 بين المجموعات

 211 39.119 دا   المجموعات 0.237 1.408
 212 39.380 المجموع 0.185

 . ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنوع نشاط الشركة العائلية على أدائها -2

 Fمنررره ُت ررريم أن قيمرررة و ، ص ت رررار الهفضررريةالمسرررتردم تحليررري الت ررراُم األحرررادي نتررران  ( 17ُتضرررمم اللررردول  
ودرجررات حفيررة  (α=.05( عنررد مسررتوز ال قررة  2.69اللدوليررة   Fوهرري أقرري مررم قيمررة ، (1.981  ل ررت المحسرروبة 

 df 210,2) ،  وهي أك ف مم قيمة  0.140وسانت قيمة مستوز الدصلة اإلح انية تساوي )α=.05) . 

 . نهاالافسة العانلية ص ُؤ ف على أدا ناا لنا فقد تم ق ول الهفضية الم دنية التي تنصَّ على أن نوع 

 (17جدول ر م )
 ANOVAنتائج تحلي  ا تبار التباين ، ا داءلتحديد تأثير نوع نشاط الشركة على 

مجموع  مصدر التباين
متوسط مجموع  درجات الحرية المربعات

 F يمة  المربعات
مستوى 
 الداللة

 0.365 2 0.729 بين المجموعات
 210 38.651 ا   المجموعاتد 0.140 1.981

 212 39.380 المجموع 0.184



 ى أداء الشركات. . . أثر رأس المال البشري عل

 -56- 

 . ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعمر الشركة العائلية على أدائها -3

قيمرة ن أ، تحليري الت راُم األحرادي ص ت رار الهفضريةالمتضرمم نتران  ( 18اللردول رقرم  فري  رقراماألاظهف مم 
F  ة وهررري أك رررف مرررم قيمررر، (5.060  ل رررت المحسررروبةF   عنرررد مسرررتوز ال قرررة  2.69اللدوليرررة )α=.05 ودرجرررات )

 . (α=.05( وهي أقي مم قيمة  0.007وسانت قيمة مستوز الدصلة اإلح انية تساوي  ، (df 210,2الحفية  

 . نهاأي أن عمف الافسة ُؤ ف على أدا، وق ول الهفضية ال دُلةالعدمية لنا فقد تم رف  الهفضية 

 (18جدول ر م )
 ANOVAنتائج تحلي  ا تبار التباين ، ا داءر الشركة على تأثير عم

متوسط مجموع  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 مستوى الداللة F يمة  المربعات

 0.905 2 1.810 بين المجموعات
 210 37.569 دا   المجموعات 0.007 5.060

 212 39.380 المجموع 0.179

 :وصياتمنا شة النتائج والت
شررفسة عانليررة مررم ملمرروع الاررفسات العانليررة  213لررى  يانررات عينررة عارروانية ة قيررة حلمهررا إالدراسررة نترران  اسررتندت 

ن النتران  أن هرن  الارفسات تميري أل أظهرفتو  ،شرفسة 2087وال رالا عرددها  2007م المسللة فري محافظرة الرليري فري عرا
ة مرم ق ري العانلرة فنيسربالدرجرة الوتردار نهرا مملوسرة أسمرا ، ا   شر 11حيث  لا متوسط عدد العامليم فيها ، تكون ص يفة
ك ررف منهررا سمررا تمررارل النسرر ة األ، فيهررا ملمرروع العررامليم% مررم 45 حررواليالعانلررة  أفررفادشرركي حيررث ، هرراأففادويعمرري فيهررا 
 . في مرتل  دول العالم وهن    انص تتلان  م    انص الافسات العانلية، الناا  التلاري 
سانرت نسر ة الارفسات التري حيرث ، ة مم شفسات معمرفةفنيسن العينة تكونت بالدرجة الأمة هي مه أ فز سمة 
رقرام ملهترة للنظرف أوهن  ، سنة 21 بيد على% منها 24ُن عمف إ ي ، % مم الملموع80سنة  11 لىةاد عمفها ع
امكرم ، ولرنل . لعمرفوضاع الهلسطينية وسنل    وصيات الافسات العانلية التري تتميرب بمحدودارة افي ظفو  األ

 . النس ي هالنلاح امهم   امؤشف  العمف اعت ار 
رر 773فيهررا  إدارةالعانلررة الررنُم اارر لون مواقرر   أفررفاد لررا عرردد  بيررد % بعمررف 66ُو، ذسررور% مررنهم 86، اشر  

ت ريم ، ولردز تقردُف رأل المرال ال ارفي الرني ُتمتعرون بره، ولكرم ،أي انهم املكون   رفة ص بر ل  هرا، سنة 35 على
 : التدريق، حد محدود إلىو ،  م التعليم، لر فة العمليةة مم افنيسه ُتكون بالدرجة الأن

ال انويررة بحرردود للهررفد الواحررد  فقررط سررنة دراسررية  12 حررواليالررني املكونرره جررا  متوسررط التعلرريم النظررامي فقررد 
لوريول احملرة ال كرعردد  سمرا لرم ُتلراوة، قريأو أاحملرون ال انويرة العامرة % مرنهم 61 مرا اقراربن وذل  أل ،العامة(
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ررالررنُم  رر 240 (و القررانون أو الهندسررة أ اإلدارةملرراصت مهيرردة للاررفسة  فرري  ااحملررون تر    % 37اارركلون ، اشر  
رو ، دارييماإل مم ملموع رقرام تردل  وضرو  هرن  األ. شررص 63داب فري التفبيرة واآ ابلرا عردد مرم احملرون تر   

لل قرا  الارفسة  ات التري تحتاجهراتر  رالنحرو العانلرة  أفرفاده توجرضرع  و ضرع  اصهتمرام برالتعليم النظرامي  لىع
لعررران ت الهلسرررطينية المعرررفو  لهتمرررام ص اصرررة فررري ضرررو  ا، وهررري نتيلرررة ملهترررة للنظرررف. المعاصرررففررري اصقت ررراد 
ث ولرى مرم حيرالمفت رة األجرا  بوالرني ، األدا لتعليم علرى العالي لت  يف بس ق ال اأهميتهتبداد سما ، بالتعليم النظامي

ررإتوصررلت وهررو ترر  يف ، الترر  يف  إلررىأن التعلرريم ُررؤدي  أظهررفت (Marshal & Oliver, 2005  دراسررة اليرره ااض 
 . تحسيم أدا  الافسات العانلية باكي  س يف  

حيرث جرا  متوسرط سرنوات ، لرفأل المرال ال ارفي الرني ُتمتعرون برهك رف األالعملية هي الم در  وسانت الر فة
ة مم العمي ضرمم الارفسة فنيسوهي   فة تفاكمت بالدرجة ال، سنة 58وللافسة الواحدة  سنة 16الر فة للهفد الواحد 
 رفةت دور الارفسة أالتري  ,Fairlie et. alوهري نتيلرة تتهرع مر  نتران  دراسرة ، منرن الطهولرة احيان رأو ،    فة دا ليرة(
أ نررا  العانلررة بعمرري  - منررن ةهررولتهم اأحيان رر -  نررا حيررث اعمرري األ، العمليررة  نررا  العانلررة الر ررفةأكسرراب إالعانليررة فرري 
سر ق العمي منرن سرم الطهولرة في  ففادانرفا  األوربما اهسف  .أو حتى بعد انتها  دوامهم المدرسي، العطي ال يهية

 . اللامعيعم التعليم العان ت هن  الك يفر مم أ نا   عبو 

د الررردورات التررري شرررارا فيهرررا جمرررالي عررردإحيرررث لرررم ُتلررراوة ، التررردريقفكررران ضرررع  للت هيررري مرررا الم ررردر األأ
اهنا الرفقم وي دو ، للهفد الواحد دورتيمو  للافسة الواحدة اتدور  س  العانلة  أففادن مم و دارياإل  اصرة ، اجرد   متواضرع 

وفف لهرا ترالمارارسة فري دورات تردريق  إلرى والتي تحتال، لهن  الملموعةالمحدود في ضو  الت هيي العلمي النظامي 
سرر ق مررا ساررهت  كررون محدوداررة الترردريق هرريتوقررد . فيهررا داري نضررال صرريا العمرري اإلة إلمعررار  ومهررارات ضررفوري
  .األدا على   يف  عنه النتان  مم محدوداة ت

ك رف فري الارفسات سران األدورات التردريق ن متوسط أ يللتدريق هبالنس ة ، والملهتة للنظف، النتيلة المهمةن إ
عاررف قلرره فرري الاررفسات الترري عمفهررا أسرران فرري حرريم ، سررنة( / رةدو  10.4سررنة    20-11الترري ُتررفاو  عمفهررا  رريم 

بالمتطل رات  منار الهصذلر  وقرد اعرود  ،دارييهراإتدريق  إلىك ف أوالتي امكم أن نهتفأ أنها بحاجة ، قيأو أ سنوات
لعانلررة ا أفررفاد توجيرره  اةررول عمررف  الاررفسات األتقرروم حرريم فرري ، هملبيررادة ترر هيل لحرراجتهم هررمدراكإل قررا  وعرردم اليوميررة ل

 . للماارسة في دورات تدريق صكتساب معار  ومهارات جدُدة

هرو للتردريق سم ردر مهرم لتحسريم جرودة الر رفة واكتسراب معرار  حدُ رة هرنا اصهمرال ل آ ف محتم    ان س    إ
 اوهمي ر اُولرد لردُها شرعور  والرني قرد ، اصقت اد الهلسرطيني المعاصرفنتيلة تمكم هن  الافسات مم ال قا  في ظفو  

بر ن لل قرا   أظهرفتوالتري ، األدا علرى    رانص الارفساتوهو ما تعبة  النتان  الراصة ب  ف ، صيا عملهابكهااة 
فف دورات اآ ررف جرراد وهررو عرردم تررو  احتمررالوهنرراا . و العمررف أي ترر  يفأللحلررم لررم اكررم فرري حرريم ، األدا علررى  اترر  يف  

 . انس ي   عال   احتمال ف اآوهو ، تدريق م نمة لحاجات هن  الافسات
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هرا هرو عردم ففاددارات الافسات العانلية بالتدريق والت هيي العلمي ألإالمحتملة لضع  اهتمام  س ابن مم األإ
وهرري نرردوات تحتررال ، فف نرردوات ولقررا ات تاررارا فيهررا تسررم   ت ررادل الر ررفة واصةرر ع علررى المسررتلدات العلميررةاتررو 
يعرربة ذلرر  محدوداررة و  .ة المعنيررة  تطررويف القطرراع الرررا ةررفا  الفسررميغررف  التلررارة وال ررناعة واألإلررى قامتهررا إ
، ا فري اصقت رادأهميتهرعر م الرني اكار  عرم حلمهرا و الفسرمي واإل ح ا وغياب اإل، ات وال يانات عنهاح ا اإل

 . (2006، ومنها العانلية   فنوةي، اوهن  حالة تعاني منها الافسات ال  يفة عموم  
رر منرره ، سررنة   113.3 حررواليالعانلررة للاررفسة  أفررفادن مررم و داريرراإلي الررني ُرروفف  رأل المررال ال اررف  متوسررط لررا ، اعموم 

فكران األك رف فري ، وا تلر  هرنا المتوسرط حسرق حلرم الارفسة. ( سرنة  تردريق7.3 و، ( سرنة    رفة58 و، ( سنة  تعلريم48 
 رررم ، فسات التلاريرررةاألك رررف فررري الارررو . (لارررفسات ال ررر يفةنة لسررر 107.4مقا ررري سرررنة  124.6 ك يرررفة الالارررفسات العانليرررة 

، لررر  حسررق عمرررف الاررفسة وباررركي  طررريا تسمررا . علررى التررروالي( سرررنة   105.2، 115، 118.8الردميررة  رررم ال ررناعية  
عارف  رم التري عمفهرا  ،سرنة 21-10 ريم عمفهرا  رم التري ، سرنة   21 ُبيرد عمفهرا علرىالتري ك ف في الارفسات أسان حيث 
ن أمررم ذلرر  ، بعرردد مررم التهسرريفاتسررم  هررن  اص ت فررات ت .(واليسررنة علررى الترر 76.9و 118.7، 130.2  أقرريأو  سررنوات
ررر ادور  الك يرررف فأل المرررال ال ارررفي لررر  فرررفادةيرررادة رأل المرررال ال ارررفي أل إلرررى أدز بقرررا  الارررفسةن أو أ ،فررري بقرررا  الارررفسة امهم 

ررر ، اصرررة   رررفتهم التررري سررراهمت فررري بقانهرررا، العانلرررة ليهرررا دراسرررة النتيلرررة مررر  النتيلرررة التررري توصرررلت إتتهرررع هرررن  ، اعموم 
 Bates, 1990 بقا  الافسات العانلية إلىفف رأل المال ال افي ُؤدي ا( التي  ينت أن تو . 

المق ول/المحاُررد بالمقيررال  لررىع ُبيررد قلرري   مررا أي ( 3.7 لررا المتوسررط العررام لررألدا   ، ساتالاررف  دا بالنسرر ة أل
( 2.99 حيررث  لرا متوسرطه الحسررا ي ، وسران أضرع  مؤشرف هررو الفضرا عرم الفبحيرة، الرماسري المعتمرد فري تقرردُف 

تق ررري اكرررون نتيلرررة وقرررد ، لفبحيرررة عمررري  رررا  اوالرررني هرررو مؤشرررف ضرررعي  نسررر ي  ، جابرررة "المحاُرررد"إاقترررفب مرررم مرررا و 
راضري األوضاع اصقت اداة ال ع ة التري تعراني منهرا األصحاب هن  الافسات لهنا المستوز مم الفبحية في ظي أ

 . ى ربحية الافسات القانمة فيهاتنعك  علن أوالتي ص د ، الهلسطينية
مقررارب ليكارر  عررم معرردل نمررو  (3.98  حسررا ي بمتوسررط، عنرره امؤشررف النمررو بالمفت ررة ال انيررة مررم حيررث الفضرروجررا  

ها الدراسرة يعك  حقيقرة سرون الارفسات التري شرملت( لر4.02 بمتوسرط حسرا ي ال قرا  مؤشرف هو  فضيوسان المؤشف األ، للليد
 لرىيردلي عل، إجرفا  ت ييرفات مسرتمفة فري الهيكري التنظيمري"لل قرا  هرو "المؤشرفات الهفعيرة علرى أ سران  سما ،قانمة وباقية ص تبال
ية وأمنيرررة سياسررر اللارررفسات الهلسرررطينية التررري تعررري  أوضررراع   هميرررةبال رررة األهررري ميررربة للارررفسات ال ررر يفة الراصرررة و مفونرررة 

 . ال قا  واصستمفارقتضي التكي  ر م  المستلدات بما اضمم لها واقت اداة غيف مستقفة ت
 بعر نتران  مر  ُتهرع ، األدا علرى قروي  أ رفالنتان  وجرود  أظهفت األدا بالنس ة لت  يف رأل المال ال افي على 

الررا ي قرروي لررفأل المررال ال اررفي الررني إ أ ررفوجررود  أظهررفتى تررلا( Rauch et. al., 2005 دراسررة منهررا ، الدراسررات
التري  (Zapalska et. al., 2005 دراسرة و ، يفة علرى أدا  تلر  الارفساتاملكره العراملون فري الارفسات العانليرة ال ر 

فف رأل المال ال افي في الافسات العانلية التي تملكها وتردُفها النسرا  ال ولنرداات سران مرم أهرم أسر اب ا ينت أن تو 
ه العانلرُة مرم ( التري ربطرت نلرا  الارفسة العانليرة بمرا تملكرVenter et. al., 2005 دراسرة و ، نلا  تلر  الارفسات
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مرر   وهرري نتيلررة تتهررع، تليرره الر ررفة، األدا علررى ولررى مررم حيررث ترر  يف  وجررا  التعلرريم فرري المفت ررة األ. رألر مررال  باررفي  
مرم عمري سرا ع أو  المكتسر ة – ( التي  ينرت أن الر رفة فري ملرال العمريMarshal & Oliver, 2005 نتان  دراسة 
( التري Kopnina, 2005 تهرع مر  دراسرة تسمرا ، فسة العانليرة باركي س يرفتحسيم أدا  الار إلى تؤدي – الر فة الحالية

ررتو ، العانلررة سرران مررم أهررم أسرر اب فارري الاررفسات العانليررة فرري ال رريم أفررفاد ينررت أن انعرردام الر ررفة لرردز  مرر   اتهررع أاض 
ر ا( التي  ينرت أن الر رفة تلعرق دور  Klein et. al., 2005 دراسة  تهرع تسمرا ، انليرةفري تحقيرع نلرا  الارفسات الع امهم 

 . التي  يَّنت أن الر فةق تساهم باكي  س يف  في تحقيع نلا  الافسات العانلية (King et. al., 2001 م  دراسة 
اسرتنتال أن هنراا و  ،رفرُ  الهفضرية العدميرة األولرى إلرىالنتران  دت أ، بالنس ة لنتان  ا ت ار ففضيات الدراسة

، دا  الاررفساتأ% مررم اص ت فررات فرري 90 حرروالينرره اهسررف أو  ،وناترره ال   ررةلررفأل المررال ال اررفي بمكدصلررة  اذ اأ ررف  
المعامررري للتررردريق وسررران ، (0.550ليررره الر رررفة  ت، (0.728 متعررردد معامررري انحررردار ك رررف ببالتررر  يف األالتعلررريم وجرررا  
 . ( فقط0.151 

عمفهرا وة يعرة ناراةها(  حلرم الارفسة و  األدا ولردز تقردُف التر  يف المحتمري لعردد مرم العوامري الموقهيرة علرى 
فرري حرريم سرران ، األدا دصلررة لكرري  مررم حلررم الاررفسة العانليررة ونرروع الناررا  علررى  يالنترران  عرردم وجررود أ ررف ذ أظهررفت
الرني ترفاكم لهرا ويسراهم مما ُوحي  وجود تردا ي  ريم عمرف الارفسة ورأل المرال ال ارفي ، ت  يف لعمف الافسة هنال 

 . هأس ابتحدُد ة يعته و وهو تدا ي ُتطلق دراسات ل، في نلاحها
 : التالية االستنتاجاتهذه النتائج تسمح ب

نهرا شركلت أحيرث قردرت الدارسرة ، تاكي الافسات العانلية نس ة مهمرة مرم شرفسات القطراع الررا  الهلسرطيني -أ
وتكونرت العينرة الط قيرة العاروانية للارفسات فري محافضرة  ،2007ملمروع الارفسات فري عرام  م% م71 حوالي
التلرراري وتملكهررا وترردُفها منهررا فرري القطرراع  ز تعمرري النسرر ة الك ررف ة مررم شررفسات صرر يفة فنيسرررجررة البالدالرليرري 
 . على الر فة العملية نا  األلح ول و  هاأففادلعمي  امهم   اوتم ي موقع  ، العانلة

رر االعانلررة ترر  يف   أفررفادن مررم و داريررن لررفأل المررال ال اررفي الررني ُرروفف  اإلإ -ب  العرران تم اهتمررا لكررم. دانهرراأعلررى  امهم 
ناجحرررة فررري  ةدارة شرررفسإودون مرررا تسرررتلبمه  امحررردود   ص ُررربال (األدا ك رررف علرررى  رررف األاأل ي ذ برررالتعليم النظرررامي
ن محدوداررة التعلرريم ومحدوداررة الح ررول علررى فررإ، حيررث علررى الررفغم مررم بقررا  هررن  الاررفسات، الع ررف الحرردُث

 . ال قا ي فففصها  أمور ستهددرات تدري ية ت هيي مم   ل الماارسة في دو 
م فانردتها محردودة لكر، وهري   رفة مهمرة، ول لتكويم رأل المرال ال ارفي الر فة دا ي الافسة الم در األشكلت  -ل

شرفسة قرادرة  دارةإل اسافي رأو  اصرالح  الك يف منهرا ربما لم اعد تعبيب ممارسات وصيا عمي  إلىحيث تميي  ،اجد  
روقرد تروفف الظرفو  ال رع ة التري تسرود األ ،علرى ال قرا  الوقتيرة للاررفسات مرم "الحماارة"  اراضري الهلسرطينية نوع 
وفف لهررا قررد تررسمررا ، عمررال جدُرردةأ قامررة إليم اللرردد مررم اسررتعداد المسررت مف هررن  الظررفو  حيررث قررد تحررد ، القانمررة
 اصررة الناجحررة ، لاررفساتاوتحتررال ، هررنا الوضرر  ص امكررم أن اسررتمف لكررم، صرريا عملهررابكهااررة  اوهمي رر اشررعور  
 .  نا  العانلةأتحدُث معار  طويف و ت إلى، منها
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المهمررة لضررع   سرر ابحررد األأهررو ، ناررطة تسررويع المفاكررب القانمررةأوضررع  ، قررد اكررون غيرراب مفاكررب الترردريق -د
 . امهم  عمي ملال على الفغم مم سونه ام ي ، للتدريقرقام األ
قطراع الررا  وغرف  جهبة الفسمية المسةولة عم تطويف الح ا  المفسبي واألن اكون لمحدوداة دور اإلأص د  -ه

 . دارات في تطويف قدراتهاتوفيف مواق  ت ادل الر فة تساعد اإلفي أ ف التلارة وال ناعة 
 : هذه االستنتاجات بتقديم التوصيات التاليةوتسمح 
لوريول ا نانهررا علررى شررهادة ال كررأح ررول ب ،العمرريالترري تملرر  شررفسات  العرران تقيررام ة ضررفور  إلررىالرردعوة  -

دارة ترر هيلهم إلل امهررم جررد  سم رردر ، بعمرري العانلررة وفانرردة م اشررفة لررهصررلة  يذ وفرري تر ررص، قرريعلررى األ
 . في المستق يالعانلة عمي 

والسرررعي لتوجيررره  ،عررردم اصسرررتف ا  بسررر ق النلرررا  النسررر ي لارررفساتهم إلرررىدارات الارررفسات القانمرررة إدعررروة  -
والررتمكم مررم  ،الحدُ ررة ةاإلداريرردوات داريرريم للماررارسة فرري دورات ترردريق تسررم  لهررم برراصة ع علررى األاإل

 . للافسة المعاصفة دارة السليمةضفورية لإص حت أ تل  األدوات التي استردام
، دارييهررراإو  رررانص الارررفسات القانمرررة  م مررر  حاجرررات ترررت فام  تررردريق  ررردعررروة مفاكرررب التررردريق لت رررميم  -

يم دورات تعفيرر  الاررفسات ال ر يفة لتنظرلة عرم ةو وسرنل  غرف  التلررارة وال رناعة واللهرات الفسررمية المسر
 . لنلا  هنا القطاع المهم مم اصقت اد وت قي  ضفورية

 فاة حلرم ودور الارفسات ال ر يفة إح را ات  يانرات تسرم  برالمفسربي لتضرميم اإل ح را جهربة اإلأدعوة  -
 . والعانلية على وجه الر و  اعموم  
 : منها أ فز دراسات جفا  حاجة إلهناا ، هن  التوصيات إلىضافة باإل
لضررع  سرر اب الحقيقيررة واأل، دارات الاررفسات العانليررةة لضررع  الت هيرري العلمرري إلفنيسررسرر اب الاأل دراسررة -

 . اصهتمام بالتدريق
العانلررة ورأل المررال  أفررفاد اصررة   ررانص العررامليم مررم غيررف ، لررفأل المررال ال اررفي  أ ررفز بعرراد أقيررال  -

 . دا  الافسةأوت  يف ذل  على  ،ال افي الني ُوففونه
 ررداع وعلررى اتررراذ القررفارات وغيفهررا مررم سالررنسا  والقرردرة علررى اإل، لررفأل المررال ال اررفي  فز أ رربعرراد أقيررال  -

 .   انص مهمة تؤ ف على حلم ونوع التعلم الني احققه الهفد مم   ل الر فة العملية
سرر اب الحقيقيررة لترر  يف ال قررا  علررى وسررنل  تحدُررد األ ،قيررال ة يعررة الع قررة  رريم رأل المررال ال اررفي وال قررا  -

 . ه هن  الدراسةأظهفتوهو ما ، دا األ
 األدا وربطهررا بررتمكررم الاررفسات مررم اسررتردامها ، فأل المررال ال اررفي لررعمليررة العمرري علررى تطررويف مقرراُي   -

 . لتتمكم مم المحافظة عليه وتطويف ، رصد رأل المال ال افي والت يف فيهحتى تتمكم مم 
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ABSTRACT 

This study aimed at identifying the impact of human capital maintained by 

members of the family occupying position of influence on the performance of the 

family businesses. The study also tackled the human capital they can maintain through 

education, experience, and training44 

The study population consisted of the 2007 family companies in the Hebron 

Governorate registered with the Ministry of National Economy. A random sample of 

(275) companies was selected, a questionnaire was used to obtain data, and (213) 

questionnaires were returned. The sample unit was the founder or executive officer of 

the family company.  

The main results revealed that there was a strong relationship (0.93) between 

human capital and performance; education had the strongest impact on performance, 

followed by experience while the impact of training was limited.  

Finally, the most important criterion of performance was the survival of the 

company, then growth, while satisfaction with profits was weak.  

The study proposed a number of recommendations for the family companies: pay 

more attention to aspects that revealed weaknesses, mainly the low education level, 

members training.  
 


