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Abstract:  
This research aims to identify the correlation between intellectual capital and the 
competitiveness of family businesses in Saudi Arabia. The study conducted a questionnaire 
as the main instrument along with a comprehensive lecture review in the field of family 
businesses.  The study reveals that there is a positive strong ties between intellectual capital 
and their competitiveness in the Saudi family businesses.  The study also found that there is a 
statistically significant effect of the "independent variable" (human capital, capital, relations 
with clients) on the dependent variable (the competitive advantage of family businesses) On 
the dependent variable (the competitive advantage of family businesses. The research 
concluded with a several of recommendations, including the restructuring of family 
businesses so that they would be developed to have strong organizational structures along 
with decision making centers in which they are independent from the owners of companies.  
Finally, the researcher presented a set of proposals for future research, the most important of 
which is research on the possibility of estimating the intellectual capital of family companies 
in a way that contributes to maximizing the value of the enterprise and supporting its 
competitiveness. 
 

  :مقدمة
فقد بدأت ا�هودات البحثية يف جمال الشركات العائلية باهتمام . تعد دراسة الشركات العائلية من األمور احلديثة نسبيا        

وخالل العقود القليلة املاضية، بدا الباحثون يف . العائلية االستشاريني بدراسة وتوصيف حاالت دراسية معينة كنماذج للشركات
جمال العلوم اإلدارية والتنظيمية يدلون بدلوهم يف هذا ا�ال، وحاولوا تطبيق النماذج املستخدمة يف جماالت العلوم السلوكية، 

وتزامن مع . الشركات ذات امللكية اخلاصة واإلدارة االسرتاتيجية، وإدارة املوارد البشرية، والتهويل، على الشركات الصغرية، أو
التحرر، ومفهوم /مفهوم املفاضلة، ومفهوم االرتباط: ذلك، أن بدا املتخصصون يف جمال احلياة العائلية يف تطبيق مفاهيم معينة مثل

قدمها هؤالء  وقد أدت هذه اجلهود إىل تضافر وتكامل املسامهات اليت. العالقات العاطفية املتشابكة يف عائالت األعمال
الباحثون واملمارسون، وكذلك اجلهود اليت بذهلا علماء النفس واالجتماع واالقتصاد والقانون واحملاسبون وغريهم، لتنصهر وتتبلور 

  .يف مناذج فكرية للشركات العائلية
% 85، فهي تشكل حوايل وحتتل الشركات العائلية مكانة مهمة يف االقتصاد املعاصر، وتنتشر بشكل واسع يف مجيع دول العامل
% 35ولكنها أيًضا تشكل . من جمموع الشركات يف القطاع اخلاص، وترتكز بصفة خاصة بني الشركات املتوسطة والصغرية احلجم

بل إن الشركات العائلية كانت وال تزال متثل الشكل ). Steier et. Al, 2004(شركة عاملية كما أورد  500من أكرب 
وهي متثل ا�ال الرئيس لالستثمارات وأعمال القطاع اخلاص يف العامل، وتقدر مسامهتها . دول الناميةاألساسي للشركات يف ال
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من الناتج القومي العاملي، كما متتص أعداًدا كبرية من العمالة ونسبة كبرية من االدخارات الوطنية، ومتد السوق % 70بنحو 
  .مهتها يف التجارة اخلارجيةبكميات كبرية من املنتجات واخلدمات، إضافة إىل مسا

إن واحدة من خصوصيات الشركة العائلية هي مسامهة عدد من أفراد العائلية يف نشاطها، سواء أكان ذلك من خالل املشاركة 
يف أحد العوامل املؤثرة ) رأس املال البشري الذي يوفرونه(املباشرة أم املشاركة غري املباشرة يف إدار�ا، وهذا جيعل من تأهيلهم 

  .جناحها
وعلى الرغم من هذه األمهية للشركات العائلية، فإن االهتمام العلمي �ا كفئة خاصة من شركات القطاع اخلاص جاء متأخرا، ،  

  .كما ينطبق على تقدير رأس ماهلا الفكري ، لذلك، هناك قلة يف اإلحصاءات والدراسات العلمية عنها
كاملنظمة -عائلية يف الدول العربية، فعلى الرغم من أن بعض اجلهات العربية هذا الوضع ينطبق بشكل أكرب على الشركات ال

بدأت متنحها اهتماًما خاصاً، لكن هذا االهتمام ال يزال دون املستوى املطلوب ، و اململكة العربية  -العربية للتنمية اإلدارية 
االحباث اليت تتناول راس املال الفكري ودوره يف دعم السعودية ال ختتلف كثريا عن ذلك حيث ما زال هناك ندرة يف الدراسات و 
  .القدرة التنافسية خاصة يف الشركات العائلية  وهو حمور اهتمام هذا البحث 

  والشركات العائلية كمجال للتطبيق وذلك ملا يلي, ولقد مت اختيار رأس املال الفكري كمجال للدراسة 
ليت تساهم يف حتقيق النجاح والتميز التنافسي للشركات العائلية خاصة الن رأس املال الفكري اصبح من اهم العوامل ا -

 .يف ظل تزايد درجة التعقيد يف بيئة االعمال
ان الشركات العائلية تلعب دورا هاما ومؤثرا يف التنمية االقتصادية حيث انه تضاعف استثمارات الشركات العائلية  يف  -

 لایر ستمائة مليار إىلاخلمس سنوات املاضية 
  :مشكلة الدراسة 

على الرغم من ن هناك فرص اعمال جذابة يف البيئة اخلارجية والداخلية اال انه جيب ان يتمركز دور ادارة املنظمة يف الرتكيز على 
البيئة الداخلية قبل التفكري يف استغالل الفرص اخلارجية ولن يتأتى ذلك اال من خالل بناء تنظيمي واداري متني وقوة عمل 

  ). 2006,عبداحلليم( ة قادرة عل التفاعل بإجيابيه مع قوى البيئة اخلارجيةمتطور 
وعلى الرغم من اننا منتلك الكثري من املواد الطبيعية والبشرية اال اننا نفتقر اىل منظومة رأس مال فكري قادر حتقيق التنمية 

ان من ).  2010,ابو سعدة ( الت ذات التوجه املعريفاملستدامة بسبب سوء استخدام تلك املوارد البشرية وعدم توظيفها يف ا�ا
اهم القيود الداخلية اليت حتول دون حتقيق الشركات العائلية للنجاح هو تقاعس االدارة العائلية حنو اعادة تشكيل مهارات وقدرات 

  . القوى البشرية واالدارية  مبنظما�ا مبا يكفل هلا مواجهة املنافسة
يف الشركات ) رأس املال الفكري( نه على الرغم من امهية العناية واستثمار الفئة املتميزة من املوارد البشرية وبناء على ما سبق جند ا

العائلية اال ا�ا مل جتد االهتمام الكايف يف  واستثمار امكانيتها باعتبارها مصدر مهما يف رفع الناتج احمللي  كما ا�ا تعطي 
ول املادية وبالرغم من ذلك جند ان رأس املال الفكري غالبا ما ينال النصيب االقل من االهتمام الشركات العائلية امهية اكرب لألص
  .والرعاية مقارنة براس املال املادي
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وللتأكد من ذلك قام الباحث بدراسة استطالعية على عدد من الشركات العائلية للوقوف على مشكلة الراسة بشكل يعكس 
عرف على املعوقات اليت تواجه ادارة الشركات العائلية وحتول دون استغالل راس املال الفكري �ا الواقع الفعلي وذلك بغرض الت
وماهي االسباب اليت جتعل من راس املال الفكري يف تلك  الشركات ميزة تنافسية ترتفع يف  امهيتها , لتدعيم القدرة التنافسية فيها

  .على حساب عناصر التنافس االخرى
وكذلك , ومديري ادارة املوارد البشرية , فقد مت اجراء عدة مقابالت مع مديري تلك الشركات , ك النتيجة وللوصول اىل تل

مديري مراكز وادارات التطوير والبحوث ان وجدت وكذلك رؤساء االقسام وقد مت التوصل اىل بعض الظواهر اليت تشري يف 
كات يعهد اليهم بتنفيذ مهام متعددة ومتباينة  وليس بوظائف ان العاملني بتلك الشر : حقيقتها اىل مشكلة البحث ومنها

متخصصة مما يزيد من االعباء الوظيفية وبالتايل زيادة الضغوط النفسية واالرهاق اجلسدي والعصيب وبالتايل حيد من القدرات على 
حتفاظ بالعاملني اصحاب القدرات ويف املقابل تقل اجلهود اليت تبذهلا تلك الشركات يف استقطاب او اال. االبداع واالبتكار

ايضا ال توجد جهود  لتنمية العاملني احلاليني من خالل االستثمار يف التدريب او تنمية املوارد , االبداعية واالبتكارية العالية
  .البشرية

عي ودراك ادارة تلك ايضا من خالل الدراسة االستطالعية امكن حتديد االسباب املختلفة للظواهر السابقة وذلك يف   اخنفاض و 
كذلك اعطاء امهية اكرب للنواحي , الشركات العائلية حمل الدراسة مبفهوم وامهية رأس املال الفكري يف تدعيم القدرة التنافسية هلا 
  .املادية ويف املقابل امهية اقل للفئة املتميزة من العاملني الذين ميثلون راس املال الفكري للمنظمة

  :ه الدراسة حتاول االجابة على  التساؤالت  التاليةوبشكل امجايل فان هذ
هل هناك حتديات او معوقات تواجه ادارة الشركات العائلية حتول دون استغالل راس املال الفكري يف تدعيم القدرة  -

 .التنافسية فيها
 .املال املادي رأسحساب  مهيتها علىأهل هناك اسباب جتعل من راس املال الفكري بالشركات العائلية ميزة تنافسية ترتفع  -
 تنشيط راس املال الفكري , صناعة راس املال الفكري, استقطاب راس املال الفكري ( هل ألبعاد راس املال الفكري  -

  . دورا يف تدعيم القدرة التنافسية للشركات العائلية) احملافظة على راس املال الفكري 
 : نبنيجا خالل من الدراسة مهيةأ تظهر : الدراسة أهمية

ترجع أمهية الدراسة إىل تناوهلا ملفهوم  راس املال الفكري للشركات  ، وهو  من املفاهيم اهلامة  الذي تزايد االهتمام به يف ظل 
التطورات املتالحقة يف بيئة األعمال احلديثة و أصبح مبثابة حمرك التحسني املستمر بالشركات واليت تواجه حتديات ومنافسة  

  .متزايدة 
تنبع امهية الدراسة من تناوهلا لقطاع هام وهو الشركات العائلية واليت تعترب املكون اهلام باالقتصاد السعودي مما يستدعي  كما

االهتمام بدراستها والعمل على توظيف املفاهيم االدارية احلديثة من اجل تطوير تلك الشركات ودعم مسامهتها يف تطوير التنمية 
  .ربية السعودية  االقتصادية باململكة الع

واليت اولت اهتماماً واضحاً بالتنمية البشرية وحسن استغالل املورد  2030وتأيت هذه الدراسة يف ضوء رؤية اململكة االسرتاتيجية 
 .البشري وما متلكه اململكة من كفاءات وخربات بشرية  وهو ما يضفي امهية هلذه الدراسة

  ل اىل االهداف التالية اىل الوصو �دف الدراسة  : الدراسة أهداف
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حتليل اإلطار املفاهيمي لراس املال الفكري ، بدءا من اخللفيات الفكرية هلذا املفهوم وحتليل أبعاده كما مت عرضه يف املنظمات  -1
  .العاملية واألدبيات العلمية 

  .رصد أهم معوقات استثمار راس املال الفكري بالشركات السعودية عامة والعائلية خاصًة  -2
 .صل إىل أهم متطلبات استثمار راس املال الفكري بالشركات العائلية السعودية التو  -3
 .حتليل تأثري استثمار راس املال الفكري  بالشركات العائلية السعودية  على دعم  قدر�ا التنافسية   -4
تثمار راس ماهلا الفكري مبا التوصل اىل عدد من النتائج والتوصيات اليت تساعد الشركات العائلية السعودية   على ادارة واس -5

 .  يدعم  قدر�ا التنافسية
 اقرتاح جمموع من التوصيات ألحباث ودراسات مستقبلية يف هذا  ا�ال -6

  :ختترب الدراسة  الفروض الرئيسة  التالية  :فروض الدراسة 
لشركات العائلية السعودية  وبني يوجد عالقة ذات داللة احصائية بني استثمار راس املال الفكري  با :الفرض الرئيسي األول 

  ويندرج منه الفروض الفرعية قدر�ا التنافسية  ، 
 .يوجد عالقة ذات داللة احصائية بني راس املال البشري  وبني القدرة التنافسية للشركات العائلية السعودية   -1-1
 .لشركات العائلية السعوديةيوجد عالقة ذات داللة احصائية بني راس املال اهليكلي   وبني القدرة التنافسية ل -1-2
يوجد عالقة ذات داللة احصائية بني راس مال العالقات مع العمالء  وبني القدرة التنافسية للشركات العائلية  -1-3

 .السعودية
راس املال البشري، راس املال اهليكلي، راس املال (يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغريات املستقلة  :الفرض الرئيسي الثاني 

  ويندرج منه الفروض الفرعية،  )امليزة التنافسية للشركات العائلية(على املتغري التابع ) القات مع العمالءالع
امليزة التنافسية للشركات (على املتغري التابع ) املال البشري رأس(يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل  -2-1

  )العائلية
امليزة التنافسية (على املتغري التابع ) راس املال اهليكلي(ستقل يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغريات امل -2-2

  )للشركات العائلية
امليزة (على املتغري التابع ) راس املال العالقات مع العمالء(يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل  -2-3

  )التنافسية للشركات العائلية
  :الدراسات السابقة

وقد . أشارت إيل جمموعة متنوعة من املؤشرات اليت ميكن أن تعرب عن دعم القدرة التنافسية أن هناك العديد من الدراسات قد
زيادة حجم املبيعات، وارتفاع النصيب السوقي ملنتجات املنشأة، : اتفقت معظم هذه الدراسات علي أن من أهم تلك املؤشرات

دودات املبيعات، واحلفاظ علي رضاء العمالء واكتساب وزيادة األرباح السنوية، واخنفاض تكلفة اإلنتاج، واخنفاض حجم مر 
حريري (، )2010فيصل حممد، : (ملزيد من التفاصيل عن مؤشرات القدرة التنافسية، ميكن الرجوع علي سبيل املثال إيل. (والئهم

 Bataineh and Al(، )6، ص2012أسامة عبد املنعم، (، )11 – 10، ص ص 2011بوشعور، صليحة فالق، 
zoabi, 2011, pp. 16 – 18.(  
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وميكن . من ناحية أخرى، أكدت العديد من الدراسات علي الدور اهلام الذي يقوم به رأس املال الفكري يف دعم القدرة التنافسية
  :عرض ما ورد يف بعض هذه الدراسات كما يلي

رؤساء إيل نتيجة استقصاء مت ل) Wiig, 2000, pp. 174 – 175( 2000يف دراسته عام  Wiigأشار  ·
وقد أسفرت نتائج هذا االستقصاء إيل اعتبار رأس املال . جمالس إدارة املنشآت الكبرية احلجم يف الواليات املتحدة األمريكية

وأنه أساس جناح املنشآت واستمراريتها ودعم قدر�ا التنافسية يف القرن . الفكري أكثر األصول أمهية إلدارة األنشطة التشغيلية
  .الواحد والعشرين

 ,Skyrme and Amidon, 2001( 2001يف دراستهما عام  Skyrme  &Amidonأكد كل من  ·
p. 151 (كما أن . علي أمهية الدور احليوي الذي يقوم به رأس املال الفكري يف الدعم املتواصل للقدرة التنافسية للمنشأة

ة ومحاية هذا األصل وحتقيق هدف املنشأة االهتمام بدراسة مكوناته وطرق قياسه وتقييم أدائه يساعد اإلدارة علي تنمي
  .اخلاص بزيادة قيمة األسهم

 .Kaplan and Norton, 2004, p( 2004يف دراستهما عام  Kaplan  &Nortonركز كل من  ·
حيث . علي أمهية رأس املال الفكري كضرورة حتمية جبانب رأس املال املادي ضمن اخلطط االسرتاتيجية للمنشآت) 147

  .و العامل الرئيسي واألهم الذي يتم االعتماد عليه لتحقيق قيمة مضافة ودعم القدرة التنافسيةأصبح األول ه
علي أن رأس املال الفكري هو أهم ) Suciu, 2006, pp. 89 – 94( 2006يف دراسته عام  Suciuأكد  ·

التفوق التنافسي الذي تسعي إليه وأن استثمار هذا املورد والعمل علي استغالله بشكل فعال حيقق . مورد من موارد املنشأة
  .أي منشأة

 12، ص ص 2011علي ثجيل، سليمة طبابية، ( 2011أكد كل من علي جتيل وسليمة طبابية يف دراستهما عام  ·
فاالستمرار يف التنافس . علي أن رأس املال الفكري هو أهم عنصر يف املنشأة للحفاظ علي قدرة تنافسية مستدامة) 13 –

ولذلك جيب أن تقوم املنشأة بوضع حواجز للتقليد، وهي عوامل جتعل استنساخ . تقليد من جانب املنافسنيمرتبط بصعوبة ال
  .وكلما ارتفعت احلواجز كلما ترسخت قدرة املنشأة التنافسية. املنافسون للكفاءات املميزة للمنشأة أمرا صعباً 

أن البيئة التنافسية ) 7 – 5، ص ص 2012 أسامة عبد املنعم،( 2012أوضح أسامة عبد املنعم يف دراسته عام  ·
سريعة التغري واملتسمة بعوملة األسواق وتغري أذواق العمالء وتعدد حاجا�م، البد أن تدفع املنشآت إيل حتسني أدائها 

يز مما يؤكد علي دوره اجلوهري يف خلق قيمة للمنشأة وتعز . وإنتاجيتها وجودة منتجا�ا عن طريق توظيف رأس املال الفكري
  .قدر�ا التنافسية

ومن خالل استقراء ما ورد يف الدراسات السابقة، ميكن للباحث القول بأن احملور األساسي لتميز الشركات  هو خلق قدرة 
وأن رأس املال الفكري هو الركيزة األساسية لدعم هذه القدرة، لكن مل تتطرق الدراسات السابقة ويف حدود . تنافسية متواصلة هلا

ذي قام به الباحث اىل استخدام راس املال الفكري يف دعم القدرة التنافسية للشركات العائلية وهو ما تنفرد به هذه املسح ال
الدراسة ، كما تنفرد الدراسة مبجال التطبيق وهو البيئة السعودية واليت يندر �ا الدراسات عن راس املال الفكري للشركات العائلية 

  .السعودية 
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  : أنموذج الدراسة
  )القدرة التنافسية  ( املتغري التابع              )                                       املال الفكري   رأس(املتغري املستقل      

  
  
  
  
  

  :حدود الدراسة 
  تقتصر هذه الدراسة على حتليل تأثري استثمار راس املال الفكري  بالشركات العائلية السعودية : احلد املوضوعي -

على دعم  قدر�ا التنافسية و مستوى استثمار تلك الشركات لراس ماهلا الفكري  واملعوقات اليت حتول دون االستثمار 
  . الفعال لذلك 

  . الشركات  العائلية السعودية     : احلد املكاين -
 م2017/2018سيتم تطبيق الدراسة خالل العام  :  احلد الزماين -

 راسة على االدارة العليا بالشركات حمل البحثستقتصر الد : حلدود البشريةا -

  :مصطلحات الدراسة : المحور األول
 :الشركة العائلية  -1
الشركة اليت متلكها وتديرها عائلة اكتسبت شهر�ا من الشركة نفسها أو : هي) 313: 2004ورد، (الشركة العائلية كما عرفها  

 ,Zapalska  &brozik(كما عرف . و مؤسسها األولبالعكس، وتنتسب ىف التأهيل التارخيى إىل شخص واحد ه
العمل الذي حيكم ويدار من قبل حتالف مهيمن حتت سيطرة أعضاء العائلة نفسها أو عدد صغري : "العمل العائلي بأنه) 2006

لشركة ا: الشركة العائلية بأ�ا) Malinen, 2001(، وعرف "من العائالت بأسلوب يستمر عرب أجيال العائلة أو العائالت
فعرفها بكو�ا ) Bowman, 1991(اململوكة واملدارة كليا أو جزئيًا من قبل اثنني أو أكثر من أعضاء العائلة نفسها، أما 

الشركة اليت تكون أغلبية ملكيتها أو السيطرة عليها من قبل العائلة، ويكون اثنان أو أكرت من أعضاء تلك العائلة منغمسني 
اىل رؤية وسلوك حتالف أفراد ) Chrismsn et.al, 2003(تعريف الشركة العائلية كما أوضح مباشرة مع الشركة، ويستند 

أن مفهوم الشركة العائلية يشري إىل أية شركة مملوكة بصفة ) 212: 2002زيدان، (العائلة الذين ميلكون الشركة ويديرو�ا، وبني 
�ا لتحقيق منافع حالية و ومستقبلية ملصلحة عدد من أعضاء هذه أساسية من قبل أفراد ينتمون إىل عائله معينه، ويقومون بإدار 

النموذج املميز لشركات األشخاص، ويتحدد مفهومها بأن يقوم اثنان : الشركة العائلية بأ�ا) 2003الدوري، (العائلة، كما يعرف 
لني بصفة شخصية عن مجيع التزامات أو أكثر من عائلة معينة بقصد ممارسة التجارة وفقًا لعنوان حمدد، ويكون مؤسسوها مسؤو 

فيعرفون الشركة العائلية بأ�ا كيان يكون فيه لكل فرد من العائلة بعض األسهم املميزة ) Zahra et.al, 2004(الشركة، أما 
 .يف ملكية الشركة، وحتتل األجيال املتعاقبة للعائلة مواقع القيادة ضمن تلك الشركة

  

 المال البشري  رأس

 المال الهيكلي  رأس

  
 التميز *
  المرونة *
  التكلفة * 
  االبداع *

 

  رأس مال العالقات
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  :ية  التعريف االجرائي للشركة العائل -2
بإنشائه واالنغماس فيه، وترجع ملكيته وإدارته كليا أو جزئيا إىل العائلة، و غالبا -أو أحد أفرادها  -هي كيان قانوين، تقوم العائلة 

  .ما ينتقل إىل أفراد العائلة عن طريق التوريث
  :راس المال افكري  -3

" A.SHASDAKCH.COBRA"ها حسب الرأمسال الفكري أو ما يطلق عليه باألصول الذكية ميكن تعريف      
، كما ... "اإلمجايل ا�تمع من املعرفة، املهارات و القدرات اليت ميكن أن متتلكها املنظمات و توجهها حنو اإلنتاج البناء : " بأ�ا

يت املوارد و املمتلكات الذكية و املعرفة و املعلومات و اخلربات ال"   :على أ�ا THOMAS STUARTيعرفها ستيوارت 
  ... "ميكن أن تستخدم خللق الثروة 

  .و عليه ميكن تعريف الرأس املال الفكري على أنه املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل أرباح    
و قد بدأ االهتمام بإدارة رأس املال الفكري يف املنظمات بداية من فرتة الثمانينات، حيث أدرك املديرون و األكادمييون و 

يعترب حمددا أساسيا ملا حتققه  –أي رأس املال الفكري  –العامل أن األصول غري املادية يف املنظمة  االستشاريون على مستوى
املنظمة من أرباح فعلى سبيل املثال يف اليابان أشارت نتائج بعض الدراسات لبعض املنظمات اليابانية على أن الفرق بني 

  .لكه من أصول غري ماديةمستويات أداء هذه الشركات هو اختالفها يف مقدار ما مت
و يف بداية التسعينات، بدأ ظهور بعض الكتابات اليت تناقش فكرة أن الرأمسال الفكري للمنظمة هو الذي حيقق النجاح و الرحبية 
 للمنظمة، حيث أشار الكثري من الباحثني إىل أن األصول الرئيسية للعديد من املؤسسات يف ميدان إنتاج التكنولوجيا العالية ال

  تتمثل يف األصول املادية فقط، و لكن يف مهارات أفرادها و يف الرتاكم الفكري و املعريف الذي متتلكه هذه املنظمات،
اليت تشكل الرأمسال الفكري حقل حديث التطور، كما يصعب القيام ) األصول الذكية (يعترب قياس هذا النوع من األصول    كما

يف سجالت املنظمة أو حالتها املالية، لذا فقد اقرتحت جلنة القيم املنقولة لنيويورك به ألن هذه األصول خمفية و ال تظهر 
)security Exchange commission  ( ضرورة إقامة ملحقات ختص معلومات عن الرأمسال الفكري  1996عام– 

  .إىل جانب التقارير املالية السنوية للمنظمات  –األصول الذكية 
ملعرفة و املهارات و اإلبداع و اخلربة، فيتكون رأس املال البشري من مزيج املهارات و القدرات و و هي ا  :األصول البشرية -4

  .املعرفة، باإلضافة إىل اخلربة السابقة أو املكتسبة خالل العمل
العالمات  براءات االخرتاع ، حقوق الطبع ،(و هي املعلومات و املذكرات املكتوبة واإلرشادات املنشورة،   :األصول الفكرية -5

  و تتكون األصول الفكرية مبجرد انتقال املعلومات و املعرفة) التجارية 

و األفكار و البيانات من األصول البشرية لتسجل كتابة و تصبح حمددة و معروفة بوضوح، و عندئذ تتعامل املنظمة مع هذه 
اخلطط و التصميمات اهلندسية و برامج احلاسب : األصول الفكرية بدل من التعامل مع األفراد، و من أمثلة األصول الفكرية

  .اآليل
و امللكية الفكرية هي كل ما ميكن محايته . و هي براءات االخرتاع، حقوق الطبع و العالمات التجارية :الملكية الفكرية -6

زة تنافسية متكنها من تعمل املنظمات الرائدة يف جمال الصناعة على امتالك املزيد من امللكية الفكرة لتحقيق مي  قانونيا، حيث
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مواجهة املنافسة الشديدة يف األسواق، و حتاول املنظمات تنمية حمفظة للملكيات بناء على التخطيط املسبق لكيفية إدار�ا و 
  .استغالهلا

  .اإلجراءات و قنوات التوزيع   و هي تشمل الثقافة و النماذج التنظيمية و العمليات و  :األصول الهيكلية -7
و هو يعكس طبيعة العالقات اليت تربط املنظمة بعمالئها و مورديها و منافسيها، أو أي طرف أخر يساعد  :قاترأس مال العال

يف تطوير و حتويل الفكرة إىل منتج أو خدمة، و يف كثري من األحيان تقيد املنظمة من اختيارا�ا و قدر�ا على زيادة القيمة من 
و لكن من األفضل النظر إىل الصورة الكلية كوعاء أكرب من األصول و .ها املقصودة فقطخالل النظر إىل العناصر الفردية ألغراض

     . الذي ميكن أن يتشارك و يعاد تشغيلها يف مشروعات جديدة ، و الشكل التايل يوضح رأس املال الفكري و مكوناته الرئيسية
الكلية لالقتصاد املتمثلة أساسا يف حتقيق توازن داخلي  يرتبط تعريف القدرة التنافسية باألهداف السياسة :التنافسية القدرة -8

  .وآخر خارجي على املدى القصري، وحتقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية على املدى الطويل
القدرة على حتقيق معدالت منو مرتفعة ومستدامة يف " وحسب تعريف تقرير املنافسة العاملية للقدرة التنافسية للدولة على أ�ا 

  "ل احلقيقي لألفراد مقاًسا بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيالدخ
الدرجة اليت يستطيع بلد ما، : "فقد عرفت القدرة التنافسية على أ�ا)) O.C.D.Eأما منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

  ".داخيل احلقيقية ملواطنيها يف املدى الطويلإنتاج سلع وخدمات تنجح يف دخول األسواق الدولية، مع احملافظة على توسيع امل
على ضوء التعاريف السابقة ميكننا تعريف القدرة التنافسية على أ�ا جمموعة اإلجراءات و التدابري اليت تتخذها املنظمة من أجل 

  .حتقيق أكرب حصة يف السوق من حيث الكم و الكيف
  .إجراءات الدراسة الميدانية: المحور الثاني 

  :الدراسة منهج  -1
وذلك لتحليل مفهوم راس املال الفكري  عموما، وبالشركات العائلية حتديدا ، وصوال إىل   منهج حتليل املفهوم،  ستعتمد  الدراسة

  .الفهم العميق هلذا املفهوم؛ وذلك حىت يتسىن معرفة متطلبات تطبيقه
ار راس املال الفكري بالشركات العائلية السعودية  وذلك للوقوف على معوقات استثم املنهج الوصفي التحليلي ،  كما استخدمت

، لتكون نقطة انطالق للتوصل إىل متطلبات تطبيقه ، وكذلك لقياس اثر تأثري استثمار راس املال الفكري بأبعاده املختلفة  
  .بالشركات العائلية السعودية  على دعم  قدر�ا التنافسية  بأبعادها املختلفة

  :مجتمع الدراسة  -2
 ل جمتمع الدراسة يف الشركات العائلية السعودية املسجلة �يئة سوق املال  يتمث
  :التحليل االحصائي للدراسة  -3

 : وقد استخدمنا أساليب التحليل اإلحصائي اآلتية
 .حساب قيمة الثبات باستخدام معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ -
 .اف املعياري والنسب املئوية لوصف عينة الدراسةالتكرارات والتكرار النسىب واملتوسط احلسايب واالحنر  -
 .حساب معامالت ارتباط بريسون لقياس مدى قوة العالقة بني حماور الدراسة -
  حساب االحندار البسيط واملتعدد لقياس اثر املتغريات املستقلة على املتغري التابع -
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  :مناقشتهانتائج الدراسة و : المحور الثالث
  :نة الدراسةالخصائص الديموغرافية لعي -1

  .نتعرف أوال على اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة، واملتمثلة ىف اخلربة الوظيفية ، الوظيفة احلالية واجلنسية
 : توزيع أفراد العينة حسب الخبرة الوظيفية ·

  خصائص العينة حسب الخبرة الوظيفية) 2(جدول 
  النسبة  العدد اخلربة الوظيفية

 24 45  سنوات 5أقل من 
 36.3 66 سنوات 10سنوات وأقل من  5كثر من أ

 39.7 72 سنوات 10أكثر من 
 100 183 اإلمجايل

النسب املختلفة للفئة العمرية ويتضح ان معظم اخلـربة الوظيفيـة ملفـردات العينـة تركـزت يف الفئـة العمريـة أكثـر مـن ) 2(يبني جدول 
وهذا %.  36.3سنوات بنسبة قدرها  10سنوات واقل من  5من  وتليها الفئة العمرية أكثر% 39.7سنوات بنسبة قدرها  10

ســـنوات لـــديهم رؤيـــة مــؤثرة يف االســـتبانة حمـــل الدراســـة مبــا ميلكونـــه مـــن خـــربات داخـــل  10يــدل علـــى أن الفئـــة العمريـــة أكثــر مـــن 
 .الشركات العائلية متكنهم من تقدمي اراء ذات مؤثرة يف موضوع البحث مبا يعطي امهية ألداة الدراسة 

 :توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة الحالية ·
  خصائص العينة حسب الوظيفة الحالية  ) 3(جدول 

  النسبة  العدد  الوظيفة
 10.3 19    مدير عام  

 44.8 82 حماسب
 13.7 25 مدير حسابات
 11.7 22  مدير مايل

 5.7 10 مدير النقد والتمويل
 13.7 25 مدير ادارى
 100 183 اإلمجايل

  
النسب املختلفة للوظيفة احلالية ويتضح ان الوظائف احلالية ملفردات العينة تركزت يف وظيفة حماسب بنسبة قدرها ) 3(جدول يبني 

وهذا يدل على ان االدارة املالية %.  13.7وتليها كل من وظيفة مدير حسابات ومدير ادارى بنسبة قدرها % 44.8
ليها ادارة الشركات امهية باعتبار ان املؤشرات املالية من مؤشرات االداء داخل بالشركات العائلية من  اهم االدارات اليت تو 

 الشركات العائلية 
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  :توزيع أفراد العينة حسب الجنسية ·
خصائص العينة حسب الجنسية) 4(جدول   

  النسبة  العدد  اجلنسية
 43.1 79  سعودي
 19.6 36 مصري
 15.7 29 اليمن
 8.7 16 هندي
 12.5 23 سوداين
 100 183 اإلمجايل

  
النسب املختلفة خلصائص العينة حسب اجلنسية ويتضح ان جنسية مفردات العينة تركزت يف جنسية سعودي ) 4(يبني جدول 

وهذا يدل %   37.3وبقية اجلنسيات االخرى كانت نسبتها %. 19.6وتليها اجلنسية املصرية بنسبة قدرها % 43.1بنسبة 
  .يها خطوات وسياسه واضحة حنو سعودة وتوطني الوظائف داخل تلك الشركاتعلى أن الشركات العائلية لد

  : صدق وثبات االستبانة -2
املرحلة االوىل من مراحل تصميم أداة البحث، فتمثلت يف معرفة مدى صدق أداة البحث املستخدمة من  :صدق االستبانة ) ا(

لقياسه؛ للتأكد من صدق األداة املستخدمة يف الدراسة، فقد  عدمه، واملراد بذلك معرفة مدى قدر�ا على قياس ما وضعت أساساً 
  :مت اتباع ما يأيت

  .صياغة العبارات ذات العالقة الوثيقة بأهداف البحث صياغة واضحة حبيث ميكن فهم حمتواها -1
وح العبارات، مت عرض األداة على عدد من املتخصصني يف علم االجتماع والرتبية، وطلب منهم إبداء رأيهم يف مدى وض -2

واقرتاح بعض العبارات اليت يرو�ا مناسبة، ومدى قياسها ملا هدفت أصًال لقياسه، وهذا ما يسمى بأساليب الصدق الظاهري أو 
  .صدق احملكمني

أبدى احملكمون مرئيا�م حول فقرات وعبارات االستبانة، وتضمنت اقرتاحا�م حذف بعض العبارات، وإضافة عبارات  -3
  .أخرى

  .ستفاد الفريق البحثي كثرياً من مرئيات احملكمني، وأعاد صياغة بعض العبارات، وإضافة بعضها اآلخرا -4
جلأ الفريق البحثي كذلك إىل أسلوب صدق املضمون أو احملتوى بغرض التأكد من حمتوى األداة بعناصرها وعبارا�ا، ومدى  -5

الل تطبيق أداة البحث تطبيقا مبدئيا على عينة من املبحوثني بلغت وقد مت ذلك من خ. فهم واستيعاب أفراد العينة للعبارات
مبحوثا عشوائيا؛ وذلك �دف التعرف على مدى وضوح العبارات، وقام أحد أعضاء الفريق البحثي شخصيا بتعبئة هذه ) 30(

  .  االستبانات وتفريغها وحتليلها
 :ثبات االستبانة) ب(

الظاهر و  (عطى النتائج نفسها يف حالة تكرارها على العينة ذا�ا وحتت نفس الظروف يقصد بثبات االستبانة أن االستبانة ت
تغريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة  وعدمأو بعبارة أخرى فإن ثبات االستبانة يعين االستقرار يف نتائجها ، ) 1999آخرون ، 
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 Internal) لدراسة طريقة االتساق الداخليوقد استخدمت ا. توزيعها على أفراد العينة عدة مرات حتت نفس الشروط
Consistency Method)   لقياس ثبات األداة باستخدام اختبار كرونباخ ألفاCronbachs Alpha  وكانت نتائج

  :اختبار كرونباخ ألفا كما ىف اجلدول اآلتى
  قيم معامل ألفا كرونباخ للمحاور المستخدمة في الدراسة) 5(جدول 

  معامل الفا كرونباخ  دد الفقرات ع  احملور  رقم احملور
 0.736  12  راس املال البشري 1
 0.887  9  راس املال اهليكلي   2
 0.771 10  راس مال العالقات مع العمالء 3
 0.903  28  امليزة التنافسية للشركات العائلية 4
 0.936 59  امجايل فقرات االستبانة  5

األداة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ كانت مقبولة، حيث كانت للمحور أن معامالت الثبات حملاور ) 1(نالحظ من جدول 
وهى قيم ثبات  (0.903)وأخريا احملور الرابع ) 0.771(،  احملور الثالث ) 0.887( وللمحور الثاين ) 0.736(االول 

، )0.936(الستبانة ككل بلغ ونالحظ أيضا أن معامل الثبات ل. مرتفعة، وتدل على االتساق والرتابط اجليد بني بنود كل حمور
وهى قيمة ثبات مرتفعة جدا ، وتدل على االتساق والرتابط اجليد بني حماور الدراسة؛ مما يدل على ثبات االستبانة وصالحيتها 

  .للتطبيق العملى
جيعلنا على ثقة  مماوبإجرائنا الختبارات الصدق والثبات لالستبانة، نكون قد تأكدنا من اتصاف أداة البحث بالصدق والثبات؛ 

  .تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضيا�ا
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية لفقرات محور راس المال البشري  -3

  لبشريالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية لفقرات محور راس المال ا) 6(جدول   
 :المعارف لدي الموظف ·

  العبارات  م
  

بدرجة 
كبرية 
  جًدا
  

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
االحنراف   املتوسط  جًدا

  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

1  
لدى املوظف القدرة على 

استخدام املعارف ونقلها إىل 
  .حيز التطبيق

بدرجة    0.4  4.2  0  0  0  80  20
  كبرية

2  
عمل املوظفني على حتديث ي

معارفهم مبا يتناسب مع 
  .مستجدات العمل

بدرجة    0.52  4.47  0  0  0  53.3  46.7
  كبرية جدا

3  
سعى الشركة قدر اإلمكان 
لالحتفاظ باملوظفني ذوي 

  املعرفة
بدرجة    1.15  3.8  0  20  13.3  33.3  33.3

  كبرية
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  :لمهاراتا ·

  العبارات  م
  

بدرجة 
كبرية 
  جًدا
  

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
االحنراف   املتوسط  جًدا

  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

يكتسب املوظفني املهارات الالزمة  1
بدرجة    0.59  4.27  0  0  6.7  60  33.3  .لتطوير العمل

  كبرية جدا
تراعي الشركة املهارات اليت ميتلكها   2

  ال اعلم  1.11  3.33  0  33.3  13.3  40  13.3  .الفرد عند توزيع املهام

ميتلك املوظفني املهارات الكافية   3
بدرجة    0.77  4.20  0  6.7  0  60  33.3  .حلل املشكالت اليت تواجههم

  كبرية جدا
  :الخبرات ·

  العبارات م
بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
بدرجة   ال أعلم   كبرية

  ضعيفة
بدرجة 
ضعيفة 
االحنراف   املتوسط  جًدا

  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

1 
تعتمد الشركة يف شغل 
الوظائف على األفراد األكثر 

  خربة
  ال اعلم  1.19  3.133  0  47.7  6.7  33.3  13.3

2  
يتلقى املوظفني الدعم الذي 
  جيتاحونه لزيادة خربا�م يف

  .العمل
بدرجة   1.33  3.7  20  13.3  13.3  46.7  6.7

  كبرية

3  
متكن اخلربة احلالية املوظفني 

يف  من حتقيق أداء متميز
  .العمل

بدرجة   0.53  4  0  0  13.3  73.3  13.3
  كبرية

  :القدرات اإلبداعية ·

  العبارات م
بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
االحنراف   املتوسط  جًدا

  القرار  املعياري
%  %  %  %  %  

تقوم الشركة باستثمار القدرات  1
  ال اعلم  1.15  3.2  0  40  13.3  33.3  13.3  .اإلبداعية لألفراد

تعمل الشركة على تقييم وتبين   2
  ال اعلم  1.15  3.3  6.7  26.7  13.3  46.7  6.7  .األفكار اجلديدة واألخذ �ا

توفر الشركة املناخ املناسب   3
  ال اعلم  1.19  3  6.7  33.3  26.7  20  13.3  .لنشاطات اإلبداع والتجديد

يعمل " 2فقرات حمور راس املال البشري يف جمال املعارف حصلت الفقرة  5يف جدول رقم يتبني من النتائج االحصائية الواردة 
على اعلى متوسط حسايب ومستوى امهية بدرجة كبرية جدا  ." املوظفني على حتديث معارفهم مبا يتناسب مع مستجدات العمل
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خصوصا حيث حيرص املوظفني على حتديث  وهذا يتفق مع طبيعة العنصر البشري بالقطاع اخلاص عموما والشركات العائلية
معارفهم باستمرار ضمانا الستمرارهم بالعمل وعدم االستغناء عن خدما�م بعكس القطاع احلكومي يف هذا الشان ،ويف جمال 

 ، ميتلك املوظفني املهارات الكافية حلل.يكتسب املوظفني املهارات الالزمة لتطوير العمل"  3و 1املهارات حصلت الفقرات 
على اعلى متوسط حسايب وبدرجة كبرية جدا  وهو يدل ايضا على تركيز القيادات بالشركات العائلية ."  املشكالت اليت تواجههم

اما ا�ال الرابع القدرات االبداعية فقد حصلت فقراته على اقل متوسط حسايب ومستوى , على البعد املهاري لدي املوظف  
ن االهتمام باإلبداع االداري واملؤسسي ما زال ضعيفا بالشركات العائلية وهو ما ميكن تفسريه بان مما يدل على ا" ال اعلم "امهية 

الشركات العائلية تعتمد يف افكارها وابداعا�ا على افراد العائلة بشكل اكرب من اعتمادها سياسات واضحة لإلبداع  داخل 
  . الشركة

  .همية لفقرات محور راس المال الهيكلي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى اال -4

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى االهمية لفقرات محور راس المال الهيكلي) 7(جدول 

  :الثقافة التنظيمية ·

  العبارات م

بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
االحنراف   املتوسط  جًدا

  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

تسعى الشركة إىل بناء ثقافة  1
بدرجة   0.74  3.47  0  13.3  26.7  60  0  .تنظيميه قوية

  كبرية

2  
تعمل الشركة على توفري مناخ 

  العمل املساعد على تعلم
  .األفراد فيما بينهم

  ال اعلم  1.08  3.20  6.7  26.7  6.7  30  0

متلك الشركة ثقافة مشجعة على   3
  ال اعلم  1  3  6.7  26.7  26.7  40  0  .ارف واخلرباتاملشاركة يف املع

  :الهيكل التنظيمي ·

 م

  العبارات

بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة  
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
االحنراف   املتوسط  جًدا

  القرار  املعياري
%  %  %  %  %  

هناك سهولة يف انتقال املعارف  1
بني خمتلف املستويات االدارية 

  .ةللشرك

ال   0.92  3  0  40  20  40  0
  اعلم

اهليكل التنظيمي للشركة يساعد   2
  على تواصل املوظفني فيما بينهم

ال   1.03  3.26  6.7  20  13.3  60  0
  اعلم
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  :نظم المعلومات ·

  العبارات م

بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
  كبرية

بدرجة   ال أعلم 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
  املتوسط  جًدا

االحنراف 
  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

متتلك الشركة نظم معلومات  1
بدرجة   0.74  3.87  0  6.7  13.3  66.7  13.3  .متطورة تسهل أداء املهام

  كبرية

2  
مت استخدام تكنولوجيا املعلومات 
لتبادل املعارف واخلربات بني 

  .املوظفني
بدرجة   0.96  3.93  6.7  0  6.7  66.7  20

  كبرية

  :العمليات اإلدارية ·

  العبارات م

درجة ب
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
االحنراف   املتوسط  جًدا

  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

تعمل الشركة على نشر البيانات  1
بدرجة   0.99  3.53  6.7  6.7  20  60  6.7  .واملعلومات ذات العالقة بأنشطتها

  كبرية

تعمل الشركة على توثيق خمتلف   2
بدرجة   0.98  3.40  0  26.7  13.3  53.3  6.7  .رسات واإلجراءاتاملما

  كبرية

على  1فقرات راس املال اهليكلي يف جمال الثقافة التنظيمية فقد حصلت الفقرة رقم  6بينما النتائج االحصائية يف جدول رقم 
بينما جمايل نظم املعلومات , ال اعلم  مستوى امهية بدرجة كبرية، اما جمال اهليكل التنظيمي فقد حصلت فقراته على مستوى امهية
  .  والعمليات االدارية  فقد حصلت فقرات ا�الني على مستوى امهية حتت معيار بدرجة كبرية 

ؤولية  وثقافة تنظيمية مستقلة عن ويدل ذلك على ان وجود اسرتاتيجيات واضحة وهياكل تنظيمية مرنة وعالقات السلطة واملس
  ثقافة العائلة، ما زالت كل تلك العناصر ضعيفة داخل الشركات العائلية حمل البحث
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  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى االهمية لفقرات محور راس المال العالقات مع العمالء 

  همية لفقرات محور راس المال العالقات مع العمالءالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى اال) 8(جدول 
  :والء العمالء ·

  العبارات م
بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
االحنراف   املتوسط  جًدا

  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  
تعمل الشركة على بناء عالقات  1

  بدرجة كبرية  1.18  3.40  6.7  20  13.3  46.7  13.3  .طويلة وقوية مع عمالئها

تدرك الشركة ضرورة كسب والء   2
  بدرجة كبرية  1.24  3.47  6.7  20  13.3  40  20  .عمالئها

3  
تستطلع الشركة آراء عمالئها 
حول مستوى منتجاته وخدما�ا 

  .املقدمة إليهم
  ال اعلم  1.08  3.20  6.7  20  26.7  40  6.7

4  
ستمع الشركة لشكاوى الزبائن 

م ومقرتحا�م حنو وحتفظا�
  . منتجات الشركة

  بدرجة كبرية  1.25  3.47  6.7  13.3  20  46.7  13.3

  :القدرات التسويقية ·

  العبارات م

بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
االحنراف   املتوسط  جًدا

  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

1 
تعتمد املؤسسة أساليب حديثة 

 االتصال والتعامل مع يف
  .العمالء

  ال اعلم  0.96  2.73  6.7  40  26.7  26.7  0

متتلك املؤسسة قاعدة بيانات   2
  بدرجة كبرية  0.74  3.5  0  13.3  20  66.7  0  .قوية عن العمالء

3  
للشركة القدرة على تلبية 
احتياجات عمالئها يف الوقت 

  .املناسب
  ال اعلم  1.16  3.27  6.7  26.7  6.7  53.3  6.7

4  
تستطيع املؤسسة حتديد 
احتياجات عمالئها بسهولة 

  .ودقة
  ال اعلم  1.03  3.27  0  33.3  13.3  46.7  6.7

متتلك الشركة حصة سوقية   5
  بدرجة كبرية  0.83  3.40  0  20  20  60  0  .تتناسب مع قدرا�ا اإلنتاجية

ستثمر الشركة يف بناء عالقات   6
  ال اعلم  0.92  3  0  40  20  40  0  .جديدة مع العمالء واملوردين
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 4و2و1فقرات حمور راس املال العالقات مع العمالء يف جمال والء العمالء ان الفقرات  7يف جدول رقم  اإلحصائيةتشري النتائج 
على مستوى امهية بدرجة  5, 2بينما جمال القدرات التسويقية فقد حصلت الفقرات , حصلت على مستوى امهية بدرجة كبرية 

  . الفقرات يف مستوى امهية ال اعلم كبرية بينما بقية 
وهذا يدل على مدي االهتمام الذي توليه الشركات العائلية بالعالقات مع العمالء حصتها السوقية باعتبار ذلك يرتبط مباشرة 

  بالنتائج املالية هلذه الشركات وهو اهم ابعاد االداء وحمور تركيز ادارة الشركة العائلية 
  راف المعياري ومستوى االهمية لفقرات محور القدرة التنافسية للشركات السعودية العائليةالمتوسط الحسابي واالنح -5

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى االهمية لفقرات محور القدرة التنافسية للشركات السعودية العائلية) 9(جدول 
  :التميز ·

  العبارات م
بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

رجة بد
  ضعيفة

بدرجة 
ضعي

االحنراف   املتوسط  فة جًدا
  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

1 
تتبىن الشركة مواصفات ومعايري 
اجلودة بـشكل قوي يف مجيع 

  .منتجا�ا
  بدرجة كبرية  1  4  0  13.3  6.7  46.7  33.3

2  
ختصص الشركة وحدة خاصة 
للتواصل مع العمالء للتعرف على 

  .نتجاتآرائهم خبصوص جودة امل
  ال اعلم  1.22  3.07  6.7  33.3  20  26.7  13.3

قلة الشكاوى من العمالء حول   3
  ال اعلم  0.96  3.27  0  20  46.7  20  13.3  .جودة منتجات الشركة

تقدم الشركة منتجا�ا بأسعار   4
  ال اعلم  1.14  3.20  6.7  26.7  13.3  46.7  6.7  .تنافسية

هناك إقبال شديد من ذوي   5
  ال اعلم  0.74  2.87  0  33.3  46.7  20  0  .الشركةالكفاءات للعمل ب

تقدم الشركة منتجات ذات جودة  6
  بدرجة كبرية  1.03  3.93  0  13.3  13.3  40  33.3  تنفرد �ا عن الشركات املنافسة

7  
جعل مواصفات املنتجات مطابقة 
للمواصفات القياسية الوطنية أو 

  العاملية
  بدرجة كبرية  0.64  4.13  0  0  13.3  60  26.7

8  
الشركة حتقق خفض نسب املعيب 
يف املنتجات بشكل مستمر يتفوق 

  .على املنافسني
  بدرجة كبرية  0.86  3.8  0  13.3  6.7  66.7  13.3

9  
منتجات الشركة تليب حاجات 
ورغبات العمالء وتوقعا�م بشكل 

  .مييزها عن املنافسني
  بدرجة كبرية  0.84  4  0  6.7  13.3  53.3  26.7

للشركة  تنمو احلصة السوقية  10
  بدرجة كبرية  0.82  3.4  0  20  20  60  0  .باستمرار

تتحسن نتائج األعمال بالشركة   11
  ال اعلم  1  3  0  46.7  6.7  46.7  0  .من سنة إىل أخرى
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  :المرونة ·

  العبارات م

بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
  املتوسط  جًدا

االحنراف 
  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

تؤدي الشركة أعماهلا بشكل  1
  ال اعلم  0.96  3.07  0  40  13.3  46.7  0  .أسرع وأكثر دقة من املنافسني

لدى الشركة قابلية للتأقلم مع   2
  ال اعلم  0.81  3.33  0  20  26.7  53.3  0  .ضغوط املنافسني

لدي الشركة االستجابة السريعة   3
  بدرجة كبرية  0.73  3.60  0  13.3  13.3  73.3  0  .للتعامل مع التغريات البيئية

تطور الشركة أساليب ادارا�ا   4
  ال اعلم  0.96  3.27  0  33.3  6.7  60  0  .وخدما�ا من سنة إىل أخرى

5  

تتصف اخلطط والسياسات يف 
الشركة باملرونة لتحقيق اهدافها 
مبا يتالءم والظروف اليت تواجهها 

  .مستقبال

  ال اعلم  0.92  3  0  40  20  40  0

6  

سعى إدارة الشركة اىل معرفة ت
خصائص السوق من خالل 
إلعداد اخلطط املناسبة ألي 

  .وضع حمتمل

  ال اعلم  1.03  2.9  6.7  33.3  20  40  0

  :التكلفة ·

  العبارات م

بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
االحنراف   املتوسط  جًدا

  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

تتميز الشركة باخنفاض تكاليف  1
بدرجة   0.81  2.33  6.7  66.7  13.3  13.3  0  .العملية اإلنتاجية عن املنافسني

  ضعيفة

تتميز الشركة باخنفاض تكاليف   2
  ال اعلم  0.79  2.67  6.7  73.3  6.7  13.3  0  .اخلدمات االدارية عن املنافسني

3  
تتميز الشركة باخنفاض تكاليف 
 اخلدمات اللوجستية عن

  .املنافسني
0  6.7  26.7  66.7  0  2.4  0.63  

بدرجة 
  ضعيفة
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  :اإلبداع ·

  العبارات م

بدرجة 
كبرية 
  جًدا

بدرجة 
  كبرية

ال 
  أعلم 

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
  املتوسط  جًدا

االحنراف 
  القرار  املعياري

%  %  %  %  %  

تقدم الشركة منتجات جديدة  1
  بدرجة كبرية  0.91  3.4  0  20  26.7  46.7  6.7  .حملاكاة حاجات السوق املتغرية

2  
امتالك موظفني ميتلكون القدرة 
على ابتكار أفكار جديدة لتعزيز 
  امليزة التنافسية ملنتجات الشركة

  ال اعلم  1.06  3.13  0  40  13.3  40  6.7

3  

تقدمي منتجات جديدة من خالل 
التعاون بني أقسام الشركة من 
خالل تفعيل دور التغذية 

  .العكسية

  ال اعلم  0.86  2.8  0  46.7  26.7  26.7  0

4  

تتبين الشركة إدخال وجتريب 
األفكار االبتكارية اليت يقدمها 
املوظفون ملواجهة مشكالت 

  .العمل

  ال اعلم  0.94  3.2  0  33.3  13.3  53.3  0

5  
تعمل الشركة على ادخال 
حتسينات مستمرة بعمليا�ا 

  .ومنتجا�ا
  ال اعلم  0.96  3.27  0  33.3  6.7  60  0

6  
حترص الشركة على استخدام 
اسـاليب تكنولوجيـة جديـدة 

  .لتحقيق خدمات مبتكرة
  بدرجة كبرية  0.91  3.6  0  20  6.7  66.7  6.7

7  
توفر الشركة االمكانات املادية 
واملعنوية ملوظفيها لتشجيعهم على 

  .االبتكار
بدرجة   1.24  2.53  26.7  26.7  13.3  33.3  0

  ضعيفة

  
فقـــرات حمـــور القـــدرة التنافســـية للشـــركات العائليـــة يف جمـــال التميـــز حصـــلت  8املبينـــة يف جـــدول رقـــم  اإلحصـــائيةيتبـــني مـــن النتـــائج 

ويف جمال املرونة الفقرة رقم , على مستوى امهية بدرجة كبرية اما بقية الفقرات مبستوى امهية ال اعلم  10و9و8و7و6و1الفقرات 
ويف جمـال , التكلفة فقد توزعت فقراته ما بـني درجـة ضـعيفة وال اعلـم  بينما يف جمال, حصلت على مستوى امهية بدرجة كبرية  3

  . حتت مستوى امهية بدرجة كبرية وبقية الفقرات يف مستوى امهية بدرجة ضعيفة وال اعلم  6و1االبداع فقد وقعت الفقرات 
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  همية لكل محور  بي واالنحراف المعياري ومستوى األالمتوسط الحسا) 10(جدول 
املتوسط   احملور  م 

  احلسايب 
االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب  مستوى االمهية

 1  درجة كبرية 0.49 3.66  رأس املال البشري 1
 2  درجة كبرية 0.68  3.41 راس املال اهليكلي 2
 3  ال اعلم 0.59 3.27  راس املال العالقات مع العمالء 3
 4  ال اعلم 0.48 3.19  امليزة التنافسية للشركات العائلية 4

  
ان حمور راس املال البشري حصل على مستوى امهية بدرجة كبرية يف املرتبة االوىل ويليه راس املال اهليكلي  9يتبني من اجلدول رقم 

اما راس املال العالقات مع العمالء وامليزة التنافسية للشركات حصلت على مستوى اقل وتقع حتت معيار ال , يف املستوى الثاين 
  لثالثة اعلم ويف املرتبة ا

  : اختبار الفرضيات -6

  :الفرض الرئيسي الخاص باالرتباط بين المتغيرات  ·
) راس املال البشري، راس املال اهليكلي، راس املال العالقات مع العمالء(توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريات املستقلة 

  )امليزة التنافسية للشركات العائلية(واملتغري التابع 
  :الفروض الفرعية التاليةويندرج منه 

  )امليزة التنافسية للشركات العائلية(واملتغري التابع  )راس املال البشري(توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل  -
  )لعائليةامليزة التنافسية للشركات ا(واملتغري التابع  )راس املال اهليكلي(توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل  -
امليزة التنافسية للشركات (واملتغري التابع  )راس املال العالقات مع العمالء(توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل  -

  )العائلية

  معامالت االرتباط بين محاور الدراسة) 11( جدول 

 حماور الدراسة
البعد اخلاص بامليزة 
التنافسية للشركات 

 العائلية

ال رأس امل
  البشري

رأس املال 
  اهليكلي

رأس املال العالقات 
  مع العمالء

البعد اخلاص بامليزة التنافسية 
  للشركات العائلية

 *523. *554. **772. 1 معامل ارتباط بريسون
 045. 032. 001.  مستوي الداللة
 15 15 15 15 العدد

 رأس املال البشري
 043. *548. 1 **772. معامل ارتباط بريسون
 001. مستوي الداللة

 
.034 .878 

 15 15 15 15 العدد
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 رأس املال اهليكلي
 *519. 1 *548. *554. معامل ارتباط بريسون
 047.  034. 032. مستوي الداللة
 15 15 15 15 العدد

 رأس املال العالقات مع العمالء
 1 *519. 043. *523. معامل ارتباط بريسون
  047. 878. 045. مستوي الداللة
 15 15 15 15 العدد

  0.01االرتباط معنوي عند مستوي معنوية   **
  0.05االرتباط معنوي عند مستوي معنوية  *

  )10(يتضح من جدول 

هناك ارتباط طردي قوى بني استثمار راس املال البشري بالشركات العائلية السعودية وبني امليزة التنافسية للشركات العائلية  -
ولذلك نستطيع قبول الفرض القائل ان هناك عالقة ذات  0.001مبستوى داللة  0.772ة معامل ارتباط بريسون وبلغت قيم

داللة معنوية بني استثمار راس املال البشري بالشركات العائلية السعودية وبني امليزة التنافسية للشركات العائلية عند مستوي معنوية 
0.01  

ثمار رأس املال اهليكلي بالشركات العائلية السعودية وبني امليزة التنافسية للشركات العائلية هناك ارتباط طردي متوسط بني است -
ولذلك نستطيع قبول الفرض القائل ان هناك عالقة ذات  0.032مبستوى داللة  0.554وبلغت قيمة معامل ارتباط بريسون 

لسعودية وبني امليزة التنافسية للشركات العائلية عند مستوي معنوية داللة معنوية بني استثمار رأس املال اهليكلي بالشركات العائلية ا
0.05  

هناك ارتباط طردي متوسط بني استثمار رأس املال العالقات مع العمالء بالشركات العائلية السعودية وبني امليزة التنافسية  -
ولذلك نستطيع قبول الفرض القائل ان  0.045مبستوى داللة  0.523للشركات العائلية وبلغت قيمة معامل ارتباط بريسون 

هناك عالقة ذات داللة معنوية بني رأس املال العالقات مع العمالء بالشركات العائلية السعودية وبني امليزة التنافسية للشركات 
 0.05العائلية عند مستوي معنوية 

  االنحدار المتعدد ·
على املتغري التابع امليزة ) س املال اهليكلي، راس املال العالقات مع العمالءراس املال البشري، را(لدراسة إثر املتغريات املستقلة     

  .Stepwise Multiple Regressionالتنافسية للشركات العائلية مت اجراء حتليل االحندار املتعدد بطريقة التحليل املتدرج 

  :الفرض الرئيسي ·

على ) البشري، راس املال اهليكلي، راس املال العالقات مع العمالء راس املال(يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغريات املستقلة 
  )امليزة التنافسية للشركات العائلية(املتغري التابع 

  ويندرج منه الفروض الفرعية
  )امليزة التنافسية للشركات العائلية(على املتغري التابع ) راس املال البشري(يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل  -
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  )امليزة التنافسية للشركات العائلية(على املتغري التابع ) راس املال اهليكلي(يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغريات املستقل  -
امليزة التنافسية للشركات (على املتغري التابع ) راس املال العالقات مع العمالء(يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل  -

  )العائلية
  نتائج تحليل التباين لالنحدار ) 12(جدول 

مصدر   النموذج
 التباين

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات
 املربعات

مستوي  ف
 الداللة

  القرار

راس املال  1
  البشري

 1.986 1 1.986 االحندار
19.232 .001b 

 

النموذج 
 معنوي
 

 103. 13 1.343 البواقي
 14 3.329 الكلي

 

2 

راس املال 
رأس , بشريال

املال 
العالقات مع 
  العمالء

 1.393 2 2.786 االحندار
30.783 

 
 

.000c 
 

النموذج 
 045. 12 543. البواقي معنوي

  14 3.329 الكلي
    امليزة التنافسية للشركات العائلية: املتغري التابع

 :b املتغري املستقل راس املال البشري  
C : املال البشري و رأس املال العالقات مع العمالءاملتغريات املستقلة راس  

مجيع مناذج حتليل التباين لالحندار املتعدد دالة احصائيا مما يدل على أثر هذه املتغريات املستقلة على املتغري  أنيتبني من اجلدول 
كما ). 0.05(نوية وكانت داللتها اإلحصائية اقل من مستوي املع) 30.783-19.232(التابع فقد تراوحت قيم ف من 

كما . مما يدل ان النموذج معنوي) 0.01(وهي اقل من مستوى املعنوية ) 0.001(بلغت قيمة مستوى الداللة للنموذج األول 
  .مما يدل ان النموذج معنوي) 0.01(وهي اقل من مستوى املعنوية ) 0.00(بلغت قيمة مستوى الداللة للنموذج الثاين 

  )املتغري التابع(على ) املتغريات املستقلة(عدد املتدرج ألثر نتائج حتليل االحندار املت
  نتائج تحليل االنحدار المتعدد ) 13(جدول 

 النموذج
االحندار  معامالت 

 مستوي الداللة ت املعياري
 معامالت االحندار

  اخلطأ
 املعياري

1 
 640. 411. الثابت

 
.642 .532 

 001. 4.385 772. 174. 761. راس املال البشري

2 

 516. 829.- الثابت
 

-1.607 .134 

 000. 6.437 751. 115. 740. راس املال البشري

راس املال العالقات مع 
 001. 4.204 491. 096. 402. العمالء

  امليزة التنافسية للشركات العائلية: املتغري التابع
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   12يتضح من جدول 
امليزة التنافسية (على املتغري التابع  )راس املال البشري(ة للمتغري املستقل قبول الفرض القائل يوجد أثر ذو داللة إحصائي -

يف النموذج األول و  يف النموذج الثاين وهى قيم اقل من مستوي  0.001حيث بلغ مستوي الداللة له ) العائليةللشركات 
  .0.01املعنوية 

امليزة التنافسية (على املتغري التابع  )راس املال اهليكلي(ل رفض الفرض القائل يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغريات املستق -
مبعىن ال يوجد تأثري للمتغري راس املال اهليكلي على امليزة التنافسية للشركات العائلية حيث بلغت قيمة مستوي ) للشركات العائلية
  .0.05رب من مستوي املعنوية يف النموذج الثاىن وهى قيم اك  0.158يف النموذج األول و 0.399الدالله للمتغري 

امليزة التنافسية للشركات (على املتغري التابع  )راس املال العالقات مع العمالء(يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل  -
  .0.01وهى قيمه اقل من مستوي املعنوية  0.01يف النموذج األول والثاين  0.001حيث بلغ مستوي الداللة له ) العائلية

  :النتائج والتوصيات والتوجهات المستقبلية : محور الرابعال

 :النتائج  -1
" مفردة  183"استندت نتائج البحث اىل عينة ميسرة من الشركات العائلية السعودية مبدينة الرياض والبالغ عدد مفردا�ا  -

وتليها الفئة % 39.7بنسبة قدرها  سنوات 10وكانت معظم اخلربة الوظيفية ملفردات العينة تركزت يف الفئة العمرية أكثر من 
 10وهذا يدل على أن الفئة العمرية أكثر من %.  36.3سنوات بنسبة قدرها  10سنوات واقل من  5العمرية أكثر من 

سنوات لديهم رؤية مؤثرة يف االستبانة حمل الدراسة مبا ميلكونه من خربات داخل الشركات العائلية متكنهم من تقدمي اراء ذات 
يف موضوع البحث مبا يعطي امهية ألداة الدراسة ، كما كانت معظم الوظائف احلالية ملفردات العينة تركزت يف وظيفة مؤثرة 

وهذا يدل على ان %.  13.7وتليها كل من وظيفة مدير حسابات ومدير ادارى بنسبة قدرها % 44.8حماسب بنسبة قدرها 
رات اليت توليها ادارة الشركات امهية باعتبار ان املؤشرات املالية من مؤشرات االداء االدارة املالية بالشركات العائلية من  اهم االدا

وتليها اجلنسية املصرية % 43.1داخل الشركات العائلية، كما  ان جنسية مفردات العينة تركزت يف جنسية سعودي بنسبة 
ل على أن الشركات العائلية لديها خطوات وهذا يد%   37.3وبقية اجلنسيات االخرى كانت نسبتها %. 19.6بنسبة قدرها 

  . وسياسه واضحة حنو سعودة وتوطني الوظائف داخل تلك الشركات
من اهم عناصر " املعارف"املال البشري كأحد ابعاد راس املال الفكري ، ويعترب عنصر  رأسحمور   يةأمه إىلوتشري النتائج  -

على اعلى ." ى حتديث معارفهم مبا يتناسب مع مستجدات العمليعمل املوظفني عل" راس املال البشري واحتلت عبارة   
متوسط حسايب ومستوى امهية بدرجة كبرية جدا  وهذا يتفق مع طبيعة العنصر البشري بالقطاع اخلاص عموما والشركات العائلية 

ء عن خدما�م خصوصا حيث حيرص املوظفني على حتديث معارفهم باستمرار ضمانا الستمرارهم بالعمل وعدم االستغنا
،ويف جمال املهارات وهو العنصر الثاين من عناصر راس املال البشري   حصلت الفقرات    الشأنبعكس القطاع احلكومي يف هذا 

على ."  ، ميتلك املوظفني املهارات الكافية حلل املشكالت اليت تواجههم.يكتسب املوظفني املهارات الالزمة لتطوير العمل" 
وبدرجة كبرية جدا  وهو يدل ايضا على تركيز القيادات بالشركات العائلية على البعد املهاري لدي املوظف   اعلى متوسط حسايب

مما يدل على ان " ال اعلم "اما ا�ال الرابع القدرات االبداعية فقد حصلت فقراته على اقل متوسط حسايب ومستوى امهية , 
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يفا بالشركات العائلية وهو ما ميكن تفسريه بان الشركات العائلية تعتمد يف االهتمام باإلبداع االداري واملؤسسي ما زال ضع
  . افكارها وابداعا�ا على افراد العائلة بشكل اكرب من اعتمادها سياسات واضحة لإلبداع  داخل الشركة 

خاصة يف "  3.41"ل اهليكلي ويف جمال راس املال اهليكلي اشارت النتائج اىل ارتفاع  املتوسط احلسايب هلذا البعد  راس املا -
على مستوى امهية بدرجة كبرية، اما جمال اهليكل التنظيمي فقد حصلت فقراته  1جمال الثقافة التنظيمية فقد حصلت الفقرة رقم 

 بينما جمايل نظم املعلومات والعمليات االدارية  فقد حصلت فقرات ا�الني على مستوى امهية حتت, على مستوى امهية ال اعلم 
معيار بدرجة كبرية ويدل ذلك على ان وجود اسرتاتيجيات واضحة وهياكل تنظيمية مرنة وعالقات السلطة واملسؤولية  وثقافة 

 تنظيمية مستقلة عن ثقافة العائلة، ما زالت كل تلك العناصر ضعيفة داخل الشركات العائلية
اىل ان املتوسط احلسايب هلذا البعد كان بدرجة متوسطة   ويف جمال راس مال العالقات مع العمالء اشارت النتائج االحصائية -

بينما جمال , وكانت اهم الفقرات يف هذا البعد يف جمال والء العمالء حصلت على مستوى امهية بدرجة كبرية " 3.27" 
  .  القدرات التسويقية فقد حصلت  على مستوى امهية بدرجة كبرية بينما بقية الفقرات يف مستوى امهية ال اعلم

وهذا يدل على مدي االهتمام الذي توليه الشركات العائلية بالعالقات مع العمالء حصتها السوقية باعتبار ذلك يرتبط  -
  مباشرة بالنتائج املالية هلذه الشركات وهو اهم ابعاد االداء وحمور تركيز ادارة الشركة العائلية 

للشركات العائلية يف جمال التميز تركزت على  تتبىن الشركة  اشارت نتائج البحث اىل ان فقرات حمور القدرة التنافسية -
ويف جمال املرونة    , حيث  حصلت على مستوى امهية بدرجة كبرية ، . مواصفات ومعايري اجلودة بـشكل قوي يف مجيع منتجا�ا

بينما يف جمال التكلفة فقد  , ، .كانت اكثر النتائج امهية هي ان  لدي الشركة االستجابة السريعة للتعامل مع التغريات البيئية
ويف جمال االبداع فقد وقعت العناصر  حتت مستوى امهية بدرجة كبرية , كانت عناصر هذا البعد  ما بني درجة ضعيفة وال اعلم 
  . وبقية الفقرات يف مستوى امهية بدرجة ضعيفة وال اعلم 

 استثمار راس املال البشري بالشركات العائلية السعودية واشرات النتائج اإلحصائية للبحث بان هناك ارتباط طردي قوى بني -
، كما ان هناك   0.001مبستوى داللة  0.772وبني امليزة التنافسية للشركات العائلية وبلغت قيمة معامل ارتباط بريسون 

فسية للشركات العائلية وبلغت ارتباط طردي متوسط بني استثمار رأس املال اهليكلي بالشركات العائلية السعودية وبني امليزة التنا
، كما اشرات النتائج اىل وجود  ارتباط طردي متوسط بني  0.032مبستوى داللة  0.554قيمة معامل ارتباط بريسون 

استثمار رأس املال العالقات مع العمالء بالشركات العائلية السعودية وبني امليزة التنافسية للشركات العائلية وبلغت قيمة معامل 
 0.045مبستوى داللة  0.523ط بريسون ارتبا

امليزة التنافسية (على املتغري التابع  )راس املال البشري(اكدت النتائج االحصائية وجود أثر ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل  -
مستوي  يف النموذج األول و  يف النموذج الثاين وهى قيم اقل من 0.001حيث بلغ مستوي الداللة له ) للشركات العائلية

راس املال (، كما اشارت النتائج االحصائية اىل عدم وجود  أثر ذو داللة إحصائية للمتغريات املستقل .  0.01املعنوية 
مبعىن ال يوجد تأثري للمتغري راس املال اهليكلي على امليزة التنافسية ) امليزة التنافسية للشركات العائلية(على املتغري التابع  )اهليكلي

يف النموذج الثاىن وهى قيم   0.158يف النموذج األول و 0.399العائلية حيث بلغت قيمة مستوي الدالله للمتغري للشركات 
راس املال العالقات مع (كما اتضح ايضا تنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل 0.05اكرب من مستوي املعنوية 
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يف النموذج األول والثاين  0.001حيث بلغ مستوي الداللة له ) ة للشركات العائليةامليزة التنافسي(على املتغري التابع  )العمالء
  .0.01وهى قيمه اقل من مستوي املعنوية  0.01
 :التوصيات  -2

اعادة هيكلة الشركات العائلية حبيث يتم تطويرها لتكون لديها  هياكل  تنظيمية قوية  حتدد  خطوط السلطة ومراكز اختاذ  -
 ف االداري وحدود السلطة واملسئولية  بشكل واضح ومستق عن مالك الشركات القرارات واالشرا

 اعداد خطط اسرتاتيجية للشركات العائلية لتكون ذات رؤية اسرتاتيجية مستقلة  -
توفري مناخ العمل  املساعد على التعلم   وتبادل للخربات خاصة بني افراد العائلة املالكة وبني املوظفني داخل الشركات   -
 ائلية الع
  تطوير  ثقافة تنظيمية مشجعة على املشاركة واملعارف واخلربات وتكون مستقلة عن الثقافة التنظيمية للعائلة املالكة  للشركة  -
  .فصل امللكية عن اإلدارة يف الشركة -
  .شفافية املعلومات وكفاية العرض واإلفصاح .. توسيع ملكية رأس املال الشركة -
  .يف الشركات العائليةإعداد جيل جديد من الشركاء  -
  .حث الشركات العائلية إيل شركات مسامهة -

  :التوجهات المستقبلية للبحث  -3
دراسة األسباب الرئيسية لضعف التأهيل العلمي إلدارات الشركات العائلية، واألسباب احلقيقية لضعف االهتمام باألبداع   -

  .املؤسسي
عاملني من غري أفراد العائلة ورأس املال البشري الذي يوفرونه، قياس أبعاد أخرى لراس املال الفكري ، خاصة خصائص ال -

  .وتأثري ذلك على أداء الشركة
قياس أبعاد أخرى لرأس املال البشري، كالذكاء والقدرة على اإلبداع وعلى اختاذ القرارات وغريها من خصائص مهمة تؤثر  -

  .على حجم ونوع التعلم الذي حيققه الفرد من خالل اخلربة العملية
اجراء حبوث حول امكانية تقدير راس املال الفكري بالشركات العائلية  واالستفادة من النتائج بالشكل الذي يساهم يف  -

  .تعظيم قيمة املنشأة ودعم قدر�ا التنافسية
نه إعداد دراسات حبثية مستفيضة لقياس وإدارة وتقييم أداء كل مكون من مكونات رأس املال الفكري علي حدة، وما يتضم -

  .ذلك من انعكاس علي القدرة التنافسية للمنشأة

  :المراجع      
  المراجع العربية

دراسة حالة شركة األلبسة اجلاهزة األردنية،  –أسامة عبد املنعم، رأس املال الفكري وأثره علي منشآت األعمال الصناعية  -
  .http://inatechaccountants.com 2012حماسبة دوت نت، 

  .http://www.ahewar.org 2009أكرم سامل، رأس املال الفكري اخليار اإلسرتاتيجي املستقبلي، مكتبة التمدن،  -

http://inatechaccountants.com
http://www.ahewar.org
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ورة، كلية االقتصاد والعلوم أمرية حممد عبد السميع عمارة، حتليل القدرة التنافسية للقطاع السياحي، رسالة ماجستري غري منش -
  2002السياسية، جامعة القاهرة، 

حامت القرنشاوي، سياسات وخطط تطوير القدرات التنافسية لالقتصاد املصري، صندوق النقد العريب، حلقات العمل العدد  -
  .، 1999أكتوبر  ، السادس، أبو ظيب
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