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34 
ن و الزير       كات العائلية                                                                   شاهي  ن عوامل نجاح او فشل الشر ي فلسطي 

ن
ة ومتوسطة الحجم ف  الصغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

] ن ي فلسطي 
ن
ة ومتوسطة الحجم ف كات العائلية الصغي   ]عوامل نجاح او فشل الشر
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 ملخص: 
 ونجاحا، رغم ان األبحاث تظهر أن أكير من  

ً
ز نموذج لألعمال األكير انتشارا ي فلسطي 

ز
تمثل األعمال العائلية ف

كات العائلية قد تنهار بحلول جيلها الثالث، تختلف األسباب من بلد إىل آخر بسبب عوامل  70٪ من الرسر
ها من العوامل االخرى. ت كات مختلفة كالثقافة والتقاليد والدين او غي  حاول هذه الورقة فهم ما الذي يجعل الرسر

؟  كيفة البقاء عىل قيد الحياة عير األجيال ؟. وما يؤثر عىل عدم استمراريتها  ز ي فلسطي 
ز
 ف
ً
العائلية نموذًجا ناجحا

ي من خالل اجراء المقابالت المفتوحة مع عينة عشوائية طبقية 
ي الوصفز

ز
؟. تم استخدام المنهج االستكشاف

ي الضفة الغربية.  بسيطة من أصحاب
ز
 األعمال العائلية ف

ز ترجع إىل: نقص المهارات التنظيمة  ي فلسطي 
ز
كات العائلية ف أشارت النتائج إىل أن األسباب الرئيسية لفشل الرسر

ز من غي  أفراد األرسة،  ز افراد األرسة، وعدم كفاءة االنظمة، وعدم رضا الموظفي  واالدارية، وضعف الثقة بي 
ز االجيا ، والرصاع بي  ي

ز بعد الجيل االول والثائز ز المالك مع تعدد المالكي  ل عىل السلطة بسبب ضعف الثقة بي 
ي ظل غياب ميثاق او دستور واضح يحدد حقوق ومسؤوليات كل 

ز
ز الملكية واالدارة، خاصة ف وعدم الفصل بي 

ز تضمنت أسباب النجاح الرئيسية: التعامل مع مشكالت األرس  ي حي 
ز
، وبناء ة الداخليةافراد االرسة من المالك. ف

ورة وجود دستور او ميثاق  ز واالدارة، وضز ز األرسة المالكي  ز عىل السوق، والفصل بي  كي 
نظام إدارة مناسب، والي 

 يحدد حقوق وواجبات كل افراد االرسة من المالك. 
ة متوسطة الحجم ، أسباب نجاح أو فشل الرسر  الكلمات المفتاحية:  كات الصغي  كات العائلية ، الرسر  ات. كالرسر

 

 [Factors of Success or Failure of SMEs Family Businesses in Palestine] 
[Dr, Yaser Shaheen & Dr. Imad Al-Zeer] 

 [Palestine Ahliya University] 
  

 

Abstract: 
Family businesses in Palestine represent a model of the most prevalent and successful business, 

although research shows that more than 70% of family businesses may collapse by the third 

generation, the reasons differ from one country to another due to various factors such as culture, 

traditions, religion or other factors. This paper attempts to understand what makes family businesses a 

successful model in Palestine? How to survive through generations? What affects its lack of 

continuity? The descriptive exploratory approach was used by conducting open interviews with a 

simple stratified random sample of family business owners in the West Bank. 

Results indicated that the main reasons for the failure of family businesses in Palestine are due to: lack 

of organizational and administrative skills, weak confidence among family members, inadequate 

systems, lack of satisfaction of employees without family members, and intergenerational conflict over 

power due to weak trust between owners with multiple owners after the first and second generation, 
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lack of separation between ownership and administration, especially in the absence of a clear charter 

or constitution that defines the rights and responsibilities of all family members. While the main 

reasons for success included: dealing with the internal family’s problems, building an appropriate 

management system, focusing on the market, separating the family from owners and management, and 

the need for a constitution or a charter that defines the rights and duties of all family members from the 

owners. 

Key words: Family Business, SMEs, Success or Failure of Business. 

 

ي تمهيد:  
ي أحد أهم ركائز االقتصاد الوطتز

ي المجتمع الفلسطيتز
ز
ة والمتوسطة ف كات العائلية الصغي  تمثل الرسر

ي والمكونات األساسية للقطاع الخاص. يتم إدارة ه
كات المملوكة من قبل نفس العائلة، وقد الفلسطيتز ذه الرسر

كات العائلية فرص  ي غالبا ما تتبع من جيل إىل جيل، حيث تشكل هذه الرسر
تشمل األجداد واألعمام واألحفاد الت 

ز وبناء شخصياتهم، وبناء  ة، وتحسي  ز ذوي الخير رائعة لألجيال الحالية والمستقبلية، مثل التعلم من المسؤولي 
ي الحد من مشكلة البطالة العالقات اال 

ز
، مما يساهم ف ي

جتماعية وخلق فرص عمل لهم وألفراد المجتمع الفلسطيتز
وات للجميع.  ي تعظيم الير

ز
ي بعد التنمية االقتصادية واالجتماعية لدورها ف

ز
 التقديرات تشي   حيث والمساهمة ف

ي  ٪ 85الحالية إىل أن أكير من 
ز
كات عائلية". ف كات الدولية تعتير "رسر كامن الرسر ي تمثل الرسر

ت  الواقع الفلسطيتز
كات بالنجاح والمرونة العالية  ٪ 95العائلية أكير من  ز هذه الرسر . تتمي  ي

كات القطاع الخاص الفلسطيتز من رسر
ي األوقات الصعبة من أجل الحفاظ عىل 

ز
ة تخفيض التكاليف التشغيلية ف ز بسبب توارث توظيف أفراد األرسة ومي 

  1استمرارية العمل. 
كة واضحة هناك العدي كات العائلية، وأهمها أن تكون أهداف الرسر ي تساعد عىل نجاح الرسر

د من العوامل الت 
ام بهذا الهدف، وتحقيق النجاح واالستدامة عىل المدى الطويل، وكذلك  ز ومحددة. يجب عىل أفراد األرسة االلي 

امج التعليمية والتدريبية ألفراد األرسة  ام بهذه المبادئ وتوفي  الير ز
اء نظام حكم لتعزيز كفاءات جديدة وإنشااللي 

ي أوقات أخرى  . وادارة يتسم باالستمراية
ز
ي اكتسبتها من القرابة، ولكن ف

كات العائلية دائًما عىل الثقة الت  تراهن الرسر
ي الوقت نفسم ، خاصة 

ز
كة ف يمكن لهذه العالقة أن تزعزع استقرار عالقات العمل والشخصية المستقلة للرسر

ي وظائف ال تتناسب مع امكانياتهم او طموحاتهم الشخصية، إذا إنهم 
ز
عندما تحاول األرسة توظيف أبنائها ف

يحاولون أن يقوم الجيل المؤسس بالضغط عىل األجيال التالية لمحاكاة مخططاتهم وتقليد منظورهم اإلداري 
ة  ي حاالت أ .دون مراعاة التطورات الحديثة ومتطلبات السوق المتغي 
ز
كات العائلية فرصة ف خرى، تعتير الرسر

 واسعة من الفرص واإلمكانيات لمساعدتهم عىل دخول سوق العمل بسهولة 
ً
ذهبية لألبناء. إنهم يفتحون أبوابا

 
ً
ي ورثوها عن أجدادهم، حيث تكون األرسة احيانا

ات المهنية والمالية األساسية الت  من خالل األدوات والخير
 .سجن وعائق أمام أحالمهم

كات لها العديد من العيوب، مثل النضال من أجل توىلي المناصب اإلدارية،  مع
ذلك فإن هذا النوع من الرسر

، وعدم رضا األفراد من غي  أفراد األرسة بسبب الرعاية، باإلضافة إىل االفتقار إىل  ومشكلة االنتقال الرئاسي
ز الملكية واإلدارة، كما أنها تو  ئية اجم بعض التحديات بعضها ألسباب بيالخصوصية الشخصية وعدم الفصل بي 

كات العائلية، والبعض اآلخر لم  ي االعتبار خصوصية الرسر
ز
خارجية عىل سبيل المثال، ال يأخذ صناع السياسة ف

 . ز األجيال والمقاومة الداخلية للتغيي  ي األرسة، والرصاعات بي 
ز
 2أسباب داخلية مثل نقص المواهب ف

                                                           

. Shahla, A., & Tabba'. (2012). Family Business companies.1 
ي )2

ز
يات"2017أبريل  11. تقرير صدر ف

ّ
: مواجهة التحد ي ي الخليح العرئر

ز
كات العائلية ف  . ( عن "أورينت بالنيت لألبحاث "الرسر

ز"  2 ي بارتيز
".  . "التخطيط لتعاقب2019. تقرير "سي ئ  ي ي العالم العرئر

ز
كات العائلية ف وات وللرسر كات من أهم العوامل المؤثرة بالنسبة إلدارة الير ي الرسر

ز
 األجيال ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، عىل الرغم من سيحاول هذا البحث استكشاف أسباب  ي
ي االقتصاد الفلسطيتز

ز
نجاح هذا القطاع المهم ف

ي 
ز
كات العائلية. تشي  التجارب إىل أنها ال تتحمل أكير من الجيل الثالث ف المخاوف المستمرة بشأن استمرارية الرسر

كة من حاالت العالم، بسبب اإلفالس واإلغالق وفقدان اسم العالمة التجارية الذي كانت الرسر  ٪95أكير من 
ز األجيال المختلفة  يعمل عليم طوال السنوات السابقة، يعتمد االقتصاديون هذا عىل أساس عدم التوازن بي 
كة ومتطلبات العمل المتماسكة.  ز احتياجات االستقرار للرسر باإلضافة إىل المتطلبات المختلفة والرصاعات بي 

 .3حيث كل جيل جديد لديم رؤية خاصة ال تتكيف مع كبار السن
ي ا
ز
كات العائلية عىل األعمال السابقة وخصائصها ف ي الرسر

ز
، يعتمد العمل ف ز كات العائلية خاصة دولة فلسطي  لرسر

ي محاولة لتحديد األسباب الرئيسية للنجاح والفشل. 
ز
 واحتياجاتها المحددة واإلطار المؤسسي والمبادرات، وف

ز حالة فريدة لالعمال العائلية، حي مشكلة الدراسة:   -2 ة والمتتشكل فلسطي  كات الصغي  وسة ث تواجم فيها الرسر
، ما يشكل نموذًجإ خاصإ  ي يمارسها االحتالل اإلرسائيىلي

ا سياسية واقتصادية بسبب الظروف القاسية الت 
ً
ضغوط

ي ظروف جيدة مع تجنب 
ز
السباب النجاح او الفشل لتطبيقم عىل المؤسسات العائلية للحفاظ عىل أعمالها ف

ي قد تؤدي إىل ا
 لفشل. األسباب الت 

 اهداف الدراسة:   -3
1-  .  التعريف بادبيات اسباب النجاح والفشل لقطاع االعمال العائىلي
ز .  -2 ي فلسطي 

ز
ة ومتوسطة الحجم ف كات العائلية صغي   تحديد اسباب نجاح او فشل الرسر

 ادبيات الدراسة  -4
ي يعمل به ا حت ى 

ة بأنها تلك المشاري    ع الت  عامال، إجماىلي األصول  ) 50)عرف البنك الدوىلي المشاري    ع الصغي 
عامل(، إجماىلي  300مليون دوالر(، أما المشاري    ع المتوسطة ف ي الت ي يعمل فيها حت  ) 3والمبيعات حت  )

ز أن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )  .مليون دوالر( 10األصول والمبيعات حت  ) ي حي 
ز
(   UNIDOف

ز  ي تعريفها لمثل هذه المشاري    ع بي 
ز
ت ف ز ي البلدان النامية يعتير المرسر مي 

وع  البلدان النامية والبلدان المتقدمة، ففز
ا عندما يعمل فيم ) ا عندما يعم ل ) 19-5ص غي  وع صغي  ي البلدان المتقدمة فيعتير المرسر

ز
( عامال. 99( عامال، أما ف

وع الذي يعمل في م )  وع الصغي  بأنم المرسر ي فقد عرف المرسر وع  (99-10أما االتحاد األورئر عامال، أما المرسر
ة بأنها  499-100المتوسط فهو الذي يعمل فيم ) ( عامال. أما منظمة العمل الدولية فتعرف المشاري    ع الصغي 
ي يعمل بها أق ل من )

ي يعمل بها )10المشاري    ع الت 
( عامال، وما يزي د ع ن 99-10( عمال، والمشاري    ع المتوسطة الت 

ة.   3 )99) وعات كبي   4عامال تعد مرسر
ي 
ز
وعات االقتصادية حس ب طبيع ة النش ا  االقتصادي وحسب الجهة ف ز فهنالك عدة تصنيفات للمرسر  فلسطي 

، فيعتمد  ذات المسؤولية، وهي تختلف من مؤسسة ألخ رى، نتيج ة للواق ع االقتصادي والسياسي واالجتماغي
ي تصنيف حجم المشاري    ع عىل حسب عدد العم

ز
ي ف
ي    ع ال، وتعتير المشار الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيتز

ز فيه ا من) اوح عدد العاملي 
ي يي 
ة جدا الت  اوح 1 -4الصغي  ي يي 

ة ف ي المشاري    ع الت  ( عامال، أما المشاري    ع الصغي 
اوح عدد العمال فيها م ن )19-5عدد العمال فيها من ) ي يي 

-20( عامال، والمشاري    ع المتوسطة ف ي المشاري    ع الت 
ي يزيد حجم العمالة فيها عن )( ع امال بينما المشاري    ع الكب49

ة هي الت   .5( عامال 50ي 
 
 

                                                           

 3.Brookline, F. F. (2012). Family Businesses, Succession Planning . 

ق االوسط وشمال افري4  ي منطقة الرسر
ز
كات العائلية ف  .  2016قيا " . تقرير البنك الدوىلي " الحوكمة  والرسر

ي لالحصاء ، 5 
 .  2018. بيانات المركز الفلسطيتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز حسب حجم العمالة واألعمال  (: 1جدول ) ي فلسطي 
ز
ي للمشاري    ع االقتصادية ف

تصنيف وزارة االقتصاد الفلسطيتز
 السنوي بالدوالر، وحسب رأس المال المسجل بالدوالر. 

 المسجل بالدوالررأس المال  حجم األعمال السنوي بالدوالر العمالة فئة الحجم

 5000 20000 - 1 4 - 1 متناهية الصغر 

ة  50000 - 5001 200000 -  20001 9 - 5 الصغي 

 500000 - 50001 500000 - 200001 50 - 10 المتوسطة 

ة  500000اكثر من  فأكثر 500001 50اكثر من  الكبي 

. قسم الصناعة. رام  المصدر:  ي
ي الفلسطيتز

. وزارة االقتصاد الوطتز ز  6 .2018اهللا . فلسطي 
ي جميع أنحاء 

ز
ز والجهات الحكومية ف ز واالقتصاديي  تستحوذ األعمال العائلية عىل اهتمام واسع من الباحثي 

ي هذا المجال من حيث التعريف لألعمال العائلية 
ز
ي سيتم تغطيتها ف

ز الموضوعات الت  العالم. وهي من بي 
يفية إدارة أعمال العائلة عىل النحو األمثل، وكيفية تحقيق وخصائصها الرئيسية، وعوامل النجاح أو الفشل وك

كات  كات العائلية كنوع خاص من الرسر ة تم إلقاء المزيد من االهتمام عىل الرسر ي اآلونة األخي 
ز
ز االجيال. ف التدوير بي 

كا ي األسواق المتقدمة. تم تصنيف الرسر
ز
ي بقيت أقوى عىل الرغم من المشاكل التجارية غي  السارة ف

ى  تالت  الكير
كة عائلية ، مثل ي العالم عىل أنها رسر

ز
 Samsung  (. .7و   Fordو  Motorolaو  Siemensو  Marsف

ي األعمال 
ز
ي مجاالت المشاركة الثالثة ف

ز
لقد بدأ الباحثون تقليدًيا تعريفهم لألعمال العائلية من خالل النظر ف

كة من جيل إ ي 1ىل آخر. يناقش الجدول رقم )التجارية: الملكية واإلدارة والخالفة الدارة الرسر
ز
( تعريفات مختلفة ف
ي 
ز
ي ف
كة العائلية من زوايا مختلفة، ف ي مؤسسة والت 

كة العائلية. يمكن مالحظة أن تعريف الرسر وجهات نظر الرسر
 الممارسة العملية، يتم التحكم فيها من قبل أفراد عائلة واحدة. 

 
 بعض تعريفات األعمال العائىلي  (: 2جدول )

Definition Authors 

Any business in which decisions regarding its ownership or management 
8are influenced by a relationship to a family or families. 

ز افراد العائلة.   أي عمل تتأثر فيم القرارات المتعلقة بملكيتم أو إدارتم بالعالقة بي 

(Holland & Oliver, 

1992) 

It is the kind of small business started by one or a few individuals who 

had an idea, worked hard to develop it and achieve it. Usually with 

limited capital, growth while maintaining majority ownership of the 
9enterprise. 

ي بدأها 
ة الت  فرد أو بضعة أفراد لديهم فكرة، وعملوا بجد لتطويرها وتحقيقها. نوع من األعمال الصغي 

كة.  ا، مع الحفاظ عىل ملكية أغلبية الرسر
ً
 عادة ما يكون رأس المال محدود

Koiranen, M. (2002). 

Business governed and/or managed with the intention to shape and 

pursue the vision of the business held by a dominant coalition controlled 

by members of the same family or a small number of families in a 

(Astrachan & 

Millan. (2003). 

                                                           
6 . ز . قسم الصناعة. رام اهللا . فلسطي  ي

ي الفلسطيتز
 . 2018. وزارة االقتصاد الوطتز

7.Vagnoni, E. (2011, January ). Understanding Small Family Business Succession in a  Bracci, E., &  

Knowledge Management Perspective. The IUP Journal of Knowledge Management, IX, 7-36 

7. Anhui. (2012). The truth of the world's top family business 

 8.992). An Empirical Examination of Stages of Developing of Family firms . Journal of Business Holland, & Oliver. (1  

and Enterpruenership , 27-38. 

. Koiranen, M. (2002). Over 100 Years of Age But Still Entrepreneurially Active in Business: Exploring the Values and  9

Family Characteristics of Old Finnish Family Firms. Family Business Review,, 175–187. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

manner that is potentially Sustainable across generations of the family or 
10families. 

ي يسيطر عل
كة الت  ي تحكم و/ أو تدار بغرض تشكيل ومتابعة رؤية الرسر

ف مهيمن يها ائتالاألعمال الت 
يسيطر عليم أفراد من نفس العائلة أو عدد صغي  من العائالت بطريقة يمكن أن تكون مستدامة عير 

 .أجيال من األرسة أو األرس

One family that control a company, members lead it and enjoy positions in it, 
11which usually stays for two or three generations  

ي عادة ما تبف  لمدة 
كة ، ويقودها األعضاء ويتمتعون بمناصب فيها ، والت  عائلة واحدة تسيطر عىل الرسر

ز أو ثالثة أجيال  جيلي 

(Arraiies, 2004) 

A profit making concern that either promotes an ownership, a partnership, or a 

corporation. If part of stock is publicly owned, the family must also operate the 
12business.  

كة. إذا كان جزء من األسهم م اكة  داخل الرسر ا للقطاع العامصدر الرب  ح الذي يعزز الملكية أو الرسر
ً
م ملوك

ا تشغيل النشا  التجاري. 
ً
 ، فيجب عىل العائلة أيض

Poutziouris, P. Z. 

(2006). 

Any business that regards itself as a family business the family owns a majority 

of the voting shares or effectively controls the business and more than one 
13ration is, or will in future, become involved in the business. gene 

أي عمل يعتبر نفسه شركة عائلية، فإن العائلة تمتلك غالبية أسهم التصويت أو تسيطر فعليًا على العمل، 

 وأكثر من جيل واحد، أو سوف يشارك في المستقبل، في األعمال التجارية.

(Andrew, 2009) 

Company where the voting majority is in the hands of the controlling 

family; including the founder(s) who intend to pass the business on to 
14their descendants.  

ي ذلك المؤسسون الذين 
ي أيدي األرسة المسيطرة؛ بما فز

ي تكون فيها غالبية األصوات فز
كة الت  الرسر
مون ز  تمرير األعمال إىل ذريتهم.  يعي 

(World, 2011) 

ز العمل  ز مصالح المالك واألعضاء، والتوازن بي  كات العائلية بخصائص مختلفة مثل: الموازنة بي  ز الرسر تتمي 
ام، واالستشارات، والتعليم،  ز ام، والصدق، االنفتاح وااللي  األرسي، والمعاملة العادلة، والثقة، واألخالق، واالحي 

ز والتواصل ب ي يتعي 
، والديون الضئيلة الت 

ً
كات األصغر حجما ز األعضاء، والثقافة، والقيادة، عدد أقل من الرسر ي 

ي األوقات الجيدة والسيئة، وأكير تنوًعا، ومستويات عالية من التنوع واالمان واالحتفاظ 
ز
تحملها، والضعيفة ف

  15بالمواهب أفضل من منافسيها. 
كات تعتير  ي المجال االقتصادي، إال أنها ال تزال عىل الرغم من أن هذه الرسر

ز
كات نجاًحا ولها اسم المع ف أكير الرسر

ز  ز المساهمي  ز أفراد األرسة، واالفتقار إىل القيادة، والفصل بي  تواجم الكثي  من المشاكل مثل: سوء الفهم بي 
ام المتبادل، ضع ي إدارة الضغط ، ضعف االحي 

ز
خدام ف استواإلدارة، وسوء التخطيط، ضعف التواصل، ضعف ف

ي األعمال 
ز
ز ف ز األعضاء المشاركي  اعات ، ضعف الثقة بي  ز

ي اتخاذ القرارات، ضعف حل اليز
ز
الموارد، ضعف ف

 16العائلية. 

                                                           
. Astrachan, & Millan. (2003). Measurement of Family Influence on a Continuous Scale.   10 

.  Arraiies. (2004). Family Business Succession.11 

Research on Famil Business. .  Poutziouris, P. Z. (2006). Handbook of 12 

.  Andrew. (2009). Understanding Family Business. Institute for Family Business (UK). 13 

.  World, B. G. (2011). IFC Family Business Governance Handbook. 14 

ence in an economic family business resili-.  Amann, B., & Jaussaud. (2012). Family and non15

downturn. Asia Pacific Business Review. 203-233. 

Owned Businesses: Towards a Model of Succession Planning in -.  Abdullah, A. (2011). Family16

Malaysia. . International Review of Business Research Papers , 7 (1), 251 – 264. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وتشمل المشاكل األخرى: عدم التعامل مع األعضاء، والجشع، واألنانية، ضعف ممارسات مفاهيم حوكمة 
ز غي  مألو  في 

كات. باإلضافة إىل وجود مستشارين محي  ز بديناميات / قضايا األعمال العائلية. الرسر  .17في 
ا. 3الجدول رقم )

ً
ي األدبيات المذكورة سابق

ز
ا لما ورد ف

ً
كات العائلية وفق  ( أسباب النجاح والفشل الرئيسية للرسر

كات العائلية وأسباب الفشل  أسباب(: 3الجدول )   18نجاح الرسر

 اسباب النجاح اسبب الفشل
ي لالعمال

ز العمل والعائلة ضعف الهيكل القانوئز  التوازن بي 

ز افراد العائلة المالكة ز اهتمامات المالك انعدام الثقة بي   الموازنة بي 

ز الملكية واالدارة  الثقة والصدق عدم الفصل بي 
ز االجيال عىل السلطة  األخالق الرصاع بي 

 التعليم والتدريب نقص المهارات القيادية
ز األجيال العائلية  المعاملة العادلة االنفصال بي 

ام نقص مهارات االتصال  االحي 
ز المرصوفات المالية والخاصم  القيادة الجيدة عدم الفصل بي 

 اعادة هيكلة االعمال نقص مهارات التخطيط

 استشارات خارجية ممتازة نقص مهارات صنع القرار
ام جميع األعضاء غياب ميثاق لتنظيم الحقوق العائلية ز  الي 

كات إدارة اإلجهادنقص مهارات  ي الرسر
ز
 التنوي    ع ف

كات  ز مع الرسر ز غي  مألوفي  في 
مستشارين محي 

 العائلية
ي األوقات الجيدة والسيئة

ز
 االقتصاد ف

 
كات المنهجية:  -5 ي تجعل بعض الرسر

حاولت هذه الورقة اإلجابة عىل األسئلة التالية: "ما هي األسباب الت 
كات العائل " ، أي. ما أهم أسباب النجاح العائلية ناجحة بينما فشلت الرسر ز ي فلسطي 

ز
ي العمل ف

ز
ية األخرى ف

. حيث استخدمت المقابالت المنظمة المفتوحة كأداة للحصول عىل  ز ي فلسطي 
ز
كات العائلية ف والفشل للرسر

ي  30البيانات المطلوبة. أجرى الباحث 
ز
ي تعمل ف

كة العائلية والت  مقابلة من خالل عينة ميرسة من مدارء الرسر
ز )الخليل قطاعات مخت ي فلسطي 

ز
رح عىل كل مجموعة نفس األسئلة. تم  -رام هللا  -لفة ف

ُ
نابلس( ، وط

ي األدبيات المذكورة. تمت مراجعة األسئلة من قبل ثالثة 
ز
استنبا  أسئلة المقابلة من األفكار المقدمة ف

، وتم إجراء تعديالت عليها لتعكس الحالة الفلسطينية بشكل أفضل ز ز محكمي   .باحثي 
ي تمت مقابلتها بطريقة عشوائًية طبقية تعكس البعد  مجتمع وعينة الدراسة:  -6

كات الت  تم اختيار الرسر
كات العائلية ذات األداء  ، فقد احتاج الباحث إىل إجراء مقابالت مع مجموعة من الرسر ي والقطاغي

ز
الجغراف

ي فشلت تماًما 
كات العائلية غي  الناجحة او الت    الجيد، ومجموعة أخرى من الرسر

ً
ا )خارج نطاق العمل(، وأخي 
كات العائلية لم تكن عىل استعداد  ي الحالة. رغم ان بعض من الرسر

ز
ز طرف كات العائلية بي  مجموعة من الرسر

ي تم جمعها 
ز طلب البعض االخر عدم الكشف عن أسماءها، وان تكون جميع البيانات الت  ي حي 

ز
للمشاركة، ف

                                                           

, & Tabba'. (2012). Family Business companies..  Shahla, A.17 

، جامعة الشهيد 2018. عوادي، مصطفز )18  ي
ي الجزائر"، الملتف  الوطتز

ز
ة والمتوسطة ف ( "إشكالية استدامة المؤسسات الصغي 

 حمة لخرصز الوادي، الجزائر. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز أو رسية. خالل كل مقابلة تم طرح األسئلة التالي كة العائلية )أحد المالكي  ة عىل كل ممثل لإلدارة العليا للرسر
ز أو المدير العام(:   المؤسسي 

كتك ؟ -1  ما هو نطاق عمل رسر
كة ؟ -2  من هو مؤسس الرسر
كة ؟ وكيف بدأت ؟ -3 نا قصة تأسيس الرسر  هل يمكن أن تخير
كة ؟ -4  ماذا كان الدافع النشاء الرسر
كة ؟ -5  ما هي الرؤية المستقبلية للرسر
كة  -6 ي بشكل رسىمي ؟ إذا لمهل الرسر

ز
 يكن كذلك، كيف يتم توزي    ع الحصص  مسجلة ف

ز األفراد ؟ -7  هل كانت هناك آلية توزي    ع للسلطة بي 
كة ( ؟ -8  هل هناك دستور عائىلي يشمل ) نظام المسؤوليات، توزي    ع األرباح، والمراجعة داخل الرسر
 هل يوجد نظام واضح خاص اللية عمل أفراد األرسة المالكة ؟ -9
ز الجدد بشكل صحيح قبل شغل مناصبهم ؟هل تم ت -10  ز األرسيي   دريب العاملي 
 هل كانت وظيفة كل فرد تتناسب مع مؤهالتم ؟ -11
ي مجاالت خاصة تتعلق بالعمل ؟ -12

ز
 هل هناك أي توجم للجيل القادم للدراسة والتخصص ف

كة ؟ -13         ز أفراد أرسة الرسر  هل هناك اجتماع دوري بي 
كة ؟ هل يوجد  -14         كة المالية وذمة افراد االرسة المالكة للرسر ز ذمة الرسر  فصل بي 
كة ؟ -15          ما هو الهيكل التنظيىمي للرسر
ز الملكية واإلدارة ؟ -16          هل هناك فصل بي 
ي األعمال العائلية ؟ -17        

ز
ي رأيك ، ما هي طبيعة الرصاعات الرئيسية ف

ز
 ف
ي حالة الخالفات، ما هو  -18
ز
 السبب الرئيسي للرصاع ؟ف
كة ؟  -19  كيف يتم حل الرصاع داخل الرسر
 خاصة أو تدخل حكومي أو مساعدة من غرفة الصناعة  -20

ز كات العائلية إىل قواني  برأيك، هل تحتاج الرسر
 والتجارة؟

ي العمل ؟  -21
ز
ي االعتبار آرائهم ف

ز
 كيف يتم معاملة غي  أفراد األرسة ؟ هل يأخذ ف

كات العائلية ؟هل هناك أي طري -22  قة خاصة للتعامل معهم من أجل زيادة والئهم للرسر
ي منصب إداري من غي  أفراد األرسة ؟  -23

ز
 كمالك او أحد أفراد األرسة ، هل تقبل أن يكون لديك شخص مؤهل ف

ي حال وجود خالفات او ضاعات.  -24
ز
 هل تؤمن بدور لجان اإلصالح ف

 تحليل النتائج  -7
البيانات وتصنيفها وتحليلها ، قام الباحث بتطبيق تحليل موضوغي لكل سؤال،  بعد جمعأسباب الفشل: 

ي يتفق عليها األشخاص الذين تمت مقابلتهم. تمكن الباحث من العثور عىل مجموعة من 
وحدد المجاالت الت 

ي 
ز
كات العائلية ف ي أعمالها. يرجع السبب الرئيسي وراء فشل الرسر

ز
كة ف ز  األسباب الشائعة لفشل/نجاح الرسر فلسطي 

ي تم ترتيبها بناًء عىل تحليل بيانات المقابلة: 
 الت 

ي المشاري    ع: 
ن
كة عائلية من خالل تقديم المنتج التنافسي إىل السوق من  نقص المهارات تنظيمية ف

توجد رسر
( جيدة مثل  ي )الطفل األكير

قبل المؤسس )الجيل األول(. وقد ال تكون مهارات ومعرفة مدير الجيل الثائز
ي 
ز
ي  المؤسس. ف

ز
ي تكلفة اإلنتاج منخفضة. ف

ي تقنيات إنتاج جديدة تبف 
بعض األحيان ال يتبتز مديرو الجيل الثائز

ا ولكن العمل ال يؤدي بالتاىلي إىل فقدان 
ً
ز تتغي  أيض سيناريوهات أخرى يتغي  السوق، وتوقعات المستهلكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي األساس ، قد يؤدي الخوف من تغيي  األساليب أ
ز
ز ف ي السوق للمنافسي 

ز
و حت  و العمليات أو المنتج أحصتم ف

كة العائلية  19 .األعمال إىل فشل الرسر
ن أفراد األرسة:  يمثل ذلك أفراد األرسة الذين يظهرون أو يمتلكون بعض السلوكيات، مثل كونهم  ضعف الثقة بي 

ي 
معجزة ، وعدم التسامح، مع أهداف غي  محاذاة، ورسقة وجشع. هذه بعض أسباب العوامل العالئقية الت 

اعات سلًبا عىل أنشطة األعمال اليومية ومشاركة تس ز ز أفراد األرسة. ستؤثر مثل هذه اليز بب المشاكل بي 
ي تؤدي إىل أداء أسوأ، كما تعرقل هذه الصفات السيئة الخالفة الناجحة نظًرا ألن 

المعلومات واتخاذ القرارات الت 
ي يجب 

ي الخالفة والت 
ز
ي بنقل المعرفة ف قت إنشاؤها ومشاركتها ونقلها بمرور الو الثقة مرتبطة بشكل إيجائر

كة العائلية  20 .لتكوين قيمة للرسر
 : ي
ن
كة العائلية أحد أهم أركان وجودها. يجب أن يشتمل نظام  ضعف نظام اإلدارة او غي  الكاف يعد هيكل الرسر

عىل هيكل تنظيىمي راسخ يوضح: المسؤوليات والسلطة والواجبات ودور كل فرد. كما يجب أن   Aproper إدارة
يكون لديم نظام ماىلي واضح ونظام توثيق مناسب ونظام تقييم مع مقاييس واضحة وقنوات اتصال فعالة 

ي أول عقبة و 
ز
ي تعمل بدون هذا الهيكل ف

كات الت  ن تكون قادرة لتدعم جميعها تكنولوجيا المعلومات. ستقع الرسر
 21 .عىل مواجهة التحديات الجديدة خاصة عند توسيع نطاق األعمال

ة.  بعض المهارات والممارسات اإلدارية السيئة:  عادة ما تحدث هذه المشكلة عندما يتوسع العمل برسعة كبي 
ي 
ز
 سيواجم المؤسس أو مدير الجيل القادم تحديات جديدة. يجب أن يكون صاحب هذا المنصب اإلداري ف
اتيجية، أو يحسن  ي العمل )العقل المدبر(، أو يتمتع بمهارات إدارية ممتازة )اسي 

ز
ا ف ً األعمال العائلية خبي 

ا صفات قيادية )عادلة وغي  أنانية 
ً
ة. يجب أن يكون للحامل أيض استخدام الموارد( أو قد يتطلب التعليم والخير

ي شغل مثل هذا المنصب مع الع
ز
كة وغي  منحازة(. إن الفشل ف ضو المناسب للعائلة سوف يؤدي إىل انهيار الرسر

 22 .العائلية
ن من غي  أفراد األرسة:  ي االعتبار من صاحب العمل كسبب  عدم رضا العاملي 

ز
عادة ال تؤخذ هذه المشكلة ف

ز إلجراءات مختلفة مثل النظام اإلداري الصارم ،  محتمل للفشل. ومع ذلك ، يشعر العمال بأنهم غي  متحمسي 
، وأسلوب  واألجور  ي

المنخفضة، ونظام المراقبة المجهد، وظروف العمل غي  المالئمة، وعدم األمن الوظيفز
ز  التواصل غي  المالئم من أعىل إىل أسفل، والشعور بالعزلة. مثل هذه القضايا تجعل العمال أقل أداًء، حي 

ي انخفاض معدل 
ز
ي النهاية ف

ز
إن لم يكن  اإلنتاج أو الجودة )يشعرون أنهم ال يمتلكون العملية، وسوف يتسببون ف

ي تكلفة التوظيف والتدريب. 
ز
ز وزيادة ف ي ارتفاع معدالت دوران الموظفي 

 23كالهما(. وهذا يعتز
ن االجيال عىل السلطة:  ، وعدم  الرصاع بي  ي

ز بعد الجيل االول والثائز ز المالك مع تعدد المالكي  لضعف الثقة بي 
ي ظل غياب

ز
ز الملكية واالدارة، خاصة ف ميثاق او دستور واضح يحدد حقوق ومسؤوليات كل افراد  الفصل بي 

 24االرسة من المالك. 
                                                           

ي 2018. تقرارت، يزيد وآخرون )19  اتيخر
كات (، "تفعيل آلية الحوكمة كخيار اسي  ي األول حوكمة الرسر

كات العائلية"، الملتف  الوطتز إلستدامة الرسر
 العائلية والتنمية المستدامة، الجزائر. 

ي مدينة الخليل" رسالة ماجستي  غي  منشورة، 2019. الحرباوي، فراس )20 
كات العائلية فز ي تحقيق استدامة الرسر

( "دور التنظيم االداري فز
ز   .  2019جامعة الخليل . فلسطي 

ي سورية"، مجلة جامعة البعث2016. نادر، نهاد )21 
كات مساهمة فز كات العائلية إىل رسر  1العدد  – 83المجلد  –( "تحول الرسر

، شادي )22  كات العائلية 2019. شقي  ام بمعاير الحوكمة عىل االداء المؤسسي للرسر
ز ية دراسة ميدان -( "أثر االلي 

ي قطاع غزة" رسالة ماجس
ز
كات العائلية ف ز  -تي  غي  منشورة، جامعة االزهر عىل الرسر  فلسطي 

. Abu Baker, M. (2003). The role of the Charter of the Council of the family in the stability and  23

growth of companies. 

. Tarhan, E. I. (2008). Conflicts and communication problems in family owned business. 24
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كات العائلية. جدول أسباب النجاح:  ي 4تم جمع أسباب نجاح الرسر
كات الت  . يوضح أسباب النجاح حسب الرسر

 تمت مقابلتها. 
كات وفق نتائج الدراسة (: 4الجدول ) ا للرسر

ً
 أسباب النجاح وفق

Number of Companies Success factor Ranking 

كات إىل أسهم 24  1 تقسيم الرسر

ز االدارة 24 ز األرسة المالكي   2 الفصل بي 

 3 هيكل تنظيىمي واضح 21

ة تنافسية ( 18 ز ز ) مي   4 تتبع المنافسي 

 5 نظام توثيق جيد 18

 6 نظام ماىلي واضح 16

اكات الخارجية / التحالفات 15  7 الرسر

 8 انظمة التقييم 15

 9 تقييم احتياجات السوق بشكل لمستمر 13

 10 التعليم والتدريب 13

اتيجية واضحة 12 ي اسي 
 11 تبتز

 12 اجتماعات دورية 10

 13 ميثاق او دستور األرسة 9

 14 نظام معلومات 9

ية 9  15 نظام للموارد البرسر

 16 خطط العمل 8

ز )من غي  العائلة ( 6  17 رضا الموظفي 

كات العائلية يتفقون عىل أن التعامل مع قضايا األرسة من الواضح من  /مديري الرسر المقابالت أن جميع مالكي
كات العائلية الفاشلة أنم حت  عندما تكون 2و  1الداخلية هو أولوية قصوى )السببان  (. أظهرت مختلف الرسر

ز يمكن أن ت ز المالكي  ي األعمال، فإن الرصاعات الداخلية بي 
ز
ا ف
ً
كة ناجحة جد دمرها من الداخل، للسبب الرسر

اء حصص الفتيات. لعدم السماح لألجانب من وجهة نظرهم بحكم  كات العائلية، يتم رسر ي بعض الرسر
ز
نفسم ف

ي أسوأ السيناريوهات يتم استبعاد الفتيات من وراثة أي من األعمال األصلية
ز
/  .أسهمهم. ف ز أن معظم المالكي 

(. إن 14و  12و  10و  6و  5و  3ظام إدارة مناسب )األسباب المديرين يوافقون إىل حد ما عىل وجوب إنشاء ن
وجود هيكل تنظيىمي واضح أمر مهم، عادة عندما يشغل معظم أفراد األرسة المناصب اإلدارية، يجب تحديد 
ي 
اعات الت  ز ا إىل القضاء عىل اليز

ً
ي واألدوار والمسؤوليات والسلطات الواضحة، سيؤدي هذا أيض

الوصف الوظيفز
. لها بعد عا  ئىلي

ا أن بعض أفراد األرسة لن يتمتعوا بالمهارات المناسبة لوظيفة معينة لهذا السبب، يجب أن 
ً
من المعروف أيض

ي أعمالها إذا لم يكن 
ز
كات العائلية أن تتفوق ف ية، ال يمكن للرسر تكون هناك وظيفة راسخة للموارد البرسر

ء بالنسبة لوظائف ي
ا، نفس السر

ً
ز جيد ز ومدربي  أنظمة اإلدارة األخرى مثل تكنولوجيا  الموظفون متعلمي 

 .المعلومات والتقييم
كات العائلية، سبب وجيم لذلك هو  اتيجية واضحة" أولوية قصوى ألصحاب/ مديري الرسر لم يكن وجود "اسي 
 نحو األرسة بغض النظر عن 

ً
كة عائلية ليست موجهة نحو األعمال التجارية، بل هي أكير توجها

أن رؤية رسر
ي 
كما أظهر أصحاب /   .تعمل فيها، قد تحاول األرسة انشاء مشاري    ع مختلفة لتحقيق رفاهية أعضائهااألعمال الت 

كة االسباب ) ي للرسر
ة للجانب التسويف  ا أهمية كبي 

ً
(، السبب هو أن السوق 9و  4مدراء تمت مقابلتهم أيض

ي هو سوق تنافسي بسبب انحصار السوق للغاية، من جانب آخر يتم إغراق ال
ات سوق بالمنتجالفلسطيتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يحتوي عىل الكثي  من المنتجات 
ي تستهدف فئة الدخل المنخفض، كما ان السوق الفلسطيتز

الصينية الت 
ي تتنافس عىل الجودة والسعر الذي يستهدف فئة دخل أعىل. لذلك من دون مراقبة 

كية الت  اإلرسائيلية والي 
كة ما يتفق مع نتائج. أحد أسباب ا تقوم العائالت  7لنجاح المذكورة هو الرقم مستمرة للسوق ستفشل الرسر

ء نفسم بطريقة أو  ي
ز وضعها عن طريق الزواج من أرس مشهورة وقوية أخرى. يتم تطبيق السر  بتحسي 

ً
عادة

اكة والتحالفات  اكة مع الرسر ي السوق/الرسر
ز
تهم ف كات العائلية، فهم يحاولون زيادة حصتهم/خير بأخرى عىل الرسر

كات األخرى. يعرف هذا  ي ستدعم بعضها  مع الرسر
ي يصعب كرسها والت 

كات الت  اإلجراء بإنشاء شبكة من الرسر
ي األوقات االقتصادية الصعبة. 

ز
 25البعض ف

 االستنتاجات:   -8
 ، ز ي فلسطي 

ز
ة ومتوسطة الحجم ف كات العائلية صغي  حاولت هذه الدراسة تقدمت أسباب نجاح أو فشل الرسر

ي قطاعات  30بعد ان قام الباحث بإجراء مقابالت لعينة عشوائية طبقية مكونم من 
ز
ز والمدراء ف من المالكي 

: نقص المهارات التمختلفة من مدن الخليل ورام هللا ونابلس. تتضمن أسباب الفشل الرئيسية ما ي ي ىلي
ز
نظيمة ف
ز افراد األرسة، وعدم كفاية نظام اإلدارة، وبعض المهارات اإلدارية السيئة،  ادارة المشاري    ع، ضعف الثقة بي 
ز المالك  ز االجيال عىل السلطة بسبب ضعف الثقة بي  ز من غي  أفراد األرسة، والرصاع بي  وعدم رضا الموظفي 

ز بعد الجيل االو  ي ظل غياب ميثاق او مع تعدد المالكي 
ز
ز الملكية واالدارة، خاصة ف ، وعدم الفصل بي  ي

ل والثائز
ز تضمنت أسباب النجاح الرئيسية  ي حي 

ز
دستور واضح يحدد حقوق ومسؤوليات كل افراد االرسة من المالك، ف

ز عىل الس كي 
ق، و وفق نتائج الدراسة: التعامل مع مشكالت األرسة الداخلية، وبناء نظام إدارة مناسب، والي 

ورة وجود دستور او ميثاق حوكمة للعائلة المالكة يحدد حقوق  ز واالدارة، وضز ز األرسة من المالكي  والفصل بي 
 وواجبات كل فرد من افراد االرسة من المالك. 

 التوصيات:  -9
كات العائلية، واهمية وجود ميثاق او دستور مكتوب للعائلة.  . 1 ام الشديد بمعايي  وضوابط حوكمة الرسر ز

 االلي 
 حديد أهداف واضحة ذات رؤية مستقبلية تساعد عىل استدامة النمو عير مختلف األجيال. ت . 2
كة والمالك.  . 3 ز ادارة الرسر  إرساء أسس هيكل اداري وتنظيىمي مدروس وشفاف قائم عىل الفصل بي 

 قائمة المراجع: 
ي  (2019الحرباوي، فراس )

ن
كات العائلية ف ي تحقيق استدامة الشر

ن
سالة ر مدينة الخليل" "دور التنظيم االداري ف
ز   . 2019ماجستي  غي  منشورة، جامعة الخليل . فلسطي 

ي لالحصاء ، 
 .  2018بيانات المركز الفلسطيتز

 . ز . قسم الصناعة. رام اهللا . فلسطي  ي
ي الفلسطيتز

 2018بيانات وزارة االقتصاد الوطتز
، شادي ) كات العائلية  (2019شقي  ام بمعاير الحوكمة عىل االداء المؤسسي للشر ن ة دراسة ميداني -"أثر االلي 

ي قطاع غزة" رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة االزهر 
ن
كات العائلية ف ن  -عىل الشر  فلسطي 
كات العائلية"(، 2018تقرارت، يزيد وآخرون ) ي إلستدامة الشر اتيج  لملتف  ا، "تفعيل آلية الحوكمة كخيار اسي 

كات العائلية والتنمية المستدامة، الجزائر ي األول حوكمة الرسر
 .الوطتز

ق االوسط وشمال افريقيا "  تقرير البنك الدوىلي  ي منطقة الشر
ن
كات العائلية ف  .  2016" الحوكمة  والشر

ز"   ي بارتيز
كات من أهم العوامل المؤثرة بال. 2019تقرير "سي ئ  ي الشر

ن
نسبة "التخطيط لتعاقب األجيال ف

" ي ي العالم العرب 
ن
كات العائلية ف وات وللشر  . إلدارة الير
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44 
ن و الزير       كات العائلية                                                                   شاهي  ن عوامل نجاح او فشل الشر ي فلسطي 

ن
ة ومتوسطة الحجم ف  الصغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي )
ز
: مواجهة  ( عن "أورينت بالنيت لألبحاث2017أبريل  11تقرير صدر ف ي ي الخليح العرب 

ن
كات العائلية ف "الشر

يات"،
ّ
 التحد

ي شمال الضفة (2018سالمة، مجدي )
ن
كات العائلية ف شادي لحوكمة الشر ام بالدليل االسي  ن  "مدى االلي 

، الغربية من وجهة نظر مالكيها"،  ي
ون، العدد الثائز ي والعرسر

مجلة جامعة االقىص للعلوم االنسانية، المجلد الثائز
 غزة. 

ي الجزائر" (2018عوادي، مصطفز )
ن
ة والمتوسطة ف ي  ،"إشكالية استدامة المؤسسات الصغي 

، الملتف  الوطتز
 جامعة الشهيد حمة لخرصز الوادي، الجزائر. 

ي سورية"( 2016نادر، نهاد )
ن
كات مساهمة ف كات العائلية إىل رسر المجلد  –مجلة جامعة البعث ،"تحول الشر
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