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 دا  المالً للرراا: أثر تنوع مجلس اإلدارة وفقاً للجنس على األ
 دراسة تطبٌقٌة علً الرراا: المدرجة بسوق األوراق المالٌة المصرٌة

  ملخص

 األداء علن  للجننس وفقا   اإلدارة مجلس تنوع أثرإستهدفت هذه الدراسة التعرف علي 

اعتمندت . ولتحقيق هذا الهدف، المصرية المالية األوراق بسوق المدرجة للشركات المالي

 غير المالية من الشركات شركة 03مشاهدة تمثل بيانات  033قوامها  عينة الدراسة علي

 هنذه إسنتبعدت م. وقند 4302م إلي 4302خالل الفترة من  المدرجة بالبورصة المصرية

 ولنواص  وقنوانين محنددة خصناص  منن القطناع لهنذا لمنا العينة من المالي القطاع الدراسة

دل العاصد علي األصول كمؤشر لألداء المالي وقد استخدمت الدراسة مقياس مع. به خاصة

 للشركة، بينما استخدمت مقيناس نسنبة تمثينل اإلنناج بمجلنس إدارة الشنركة كمؤشنر علني

 المتعندد الخطني اإلنحدار نموذج الدراسة استخدمت كما للجنس. وفقا   اإلدارة مجلس تنوع

لعينننة علنني األداء تمثيننل العنصننر النسنناصي بمجننالس إدارات الشننركات محننل ا أثننر إلختبنار

 نسنبة بنين معنوينة إيجابينة عالقنة وقد توصلت الدراسة إلني وجنود .المالي لتلك الشركات

 المصننرية بالبورصننة المدرجننة الماليننة غيننر الشننركات إدارات مجننالس فنني اإلننناج تواجنند

وبالنسبة للمتغيرات الرقابية للدراسة، فقد توصلت الدراسنة  .الشركات لتلك المالي واألداء

عدم وجود عالقة معنوية بين كنل  مننح حجنم مجلنس اإلدارةج وحجنم الشنركةج ونسنبة  إلي

الرافعننة الماليننةج ونسننبة تركننة الملكيننة فنني عالقتهننا بنناألداء المننالي للشننركة. كمننا أشننارت 

الدراسة إلي وجود عالقة إيجابية معنوية بين عمر الشنركة وأداصهنا المنالي، بينمنا أشنارت 

سلبية معنوية بين سنة الدراسة واألداء المنالي لشنركات العيننة. الدراسة إلي وجود عالقة 

التندريجي كتحلينل إفنافي، والنذ   المتعدد اإلنحدار تحليل كما استخدمت الدراسة أسلوب

 قدم دعما  إفافيا  لهذه النتاصج.

   الالما: المفتاحٌة

 .للشركات المالي األداء للجنسج وفقا   اإلدارة مجلس تنوع اإلدارةج مجلس
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The Impact of Board of Directors Gender Diversity on 

Companies Financial Performance: An Empirical Study on the 

Companies Listed in the Egyptian Stock Market 

Abstract: 

This study aimed to identify the impact of the diversity of the Board of 

Directors according to gender on the financial performance of companies 

listed on the Egyptian stock market. To achieve this goal, the study used 

a sample of 300 observations collected from 50 non-financial companies 

listed on the Egyptian Stock Exchange during the period from 2014 to 

2019. We excluded the financial sector from the sample because it has a 

specific characteristics and laws and regulations. The study used the rate 

of return on assets as an indicator of the financial performance of the 

company, whereas, the female representation percentage in the 

company’s board of directors was used as an indication of the board’s 

diversity according to gender. The study also used the multiple linear 

regression model to test the effect of female representation in the boards 

of directors of companies in the sample on the financial performance of 

those companies. The results concluded that there is a positive and 

significant relationship between the female presence in the boards of non-

financial companies listed on the Egyptian Stock Exchange and the 

financial performance of these companies. While the results about the 

control variables concluded that, there was no significant relationship 

between: the size of the board of directors; the size of the company; 

Leverage ratio; the percentage of ownership concentration in relation to 

the financial performance of the company. The study also indicated a 

positive and significant relationship between the age of the company and 

its financial performance, while the study indicated a significant negative 

relationship between the study year and the financial performance of the 

sample companies. The study also used the Stepwise Multiple Regression 

method as an additional analysis, which provided additional support for 

these results. 
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 المقدمة ومرالة البحث  -1
تشمل حوكمة الشركات اآلليات والعالقات والعمليات التي يتم من خاللها التحكم في الشركة 

جلس اإلدارة ويعتبر م. وتوجيههاج وذلك بهدف تحقيق التواةن بين مصال  مختلف أصحاب المصلحة
مجلس اإلدارة هو الهيصة  وذلك ألن ،(Akpan and Amran, 2014)ليات حوكمة الشركات آهم أمن 

يقوم مجلس  كماالموكلة من قبل المساهمين لتحمل مسؤولية إدارة وتوجيه الشركة نحو تحقيق أهدافها، 
و الشركة التواةن بين مختلف أصحاب المصال  والعمل عل  نم اإلدارة بوفع إطار يوفر

السابقة في مختلف  العديد من الدراسات أشارتوقد  (.Sunday and Godwin, 2017)واستمراريتها 
 جوالجنس جمن حيج الجنسية عفاء مجلس اإلدارةتوافر خلفيات مختلفة أل بيصات األعمال إلي أن

تةويد ألن  قيمة الشركات وأداصها المالي، وذلك والدين يعمل عل  تحسين جوالخبرات جوالمهارات
يساعد المجلس في معالجة المشكالت من خالل تقديم  رؤى ووجهات نظر جديدةذو   بأعفاء المجلس

هتمام خالل العشر اإل تةايدكما  (.(Musa et al., 2020 أساليب وطرق إبتكارية في إدارة الشركة
انون يتطلب التواةن حيج قدمت النرويج ألول مرة ق ،سنوات األخيرة بتمثيل المرأة في مجلس اإلدارة

ثم تبعها دول االتحاد  ،4330من المرأة والرجل في عفوية مجلس اإلدارة وذلك عام  بين تمثيل كل  
كذلك الصين والهند ودول الشرق األوسط  ،سبانياإاألوروبي مثل السويد وألمانيا وإيطاليا وفرنسا و
 .(Xie et al., 2020) بهدف ةيادة تمثيل المرأة في عفوية مجلس اإلدارة

 040الهيصة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيصة رقم أصدرت في البيصة المصرية، و
بشأن قواعد  4302لسنة  43بتعديل قرار مجلس إدارة الهيصة رقم  01/2/4302بتاريخ  4302لسنة 

 إليبند )و(  إفافة قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية، والذى تفمن في مادته األول 
يشترط للقيد بجداول البورصة  حيج( والتي تن  عل  الشروط العامة لقيد األوراق المالية، 1المادة )

 علي فرورة قيام عل  األقل، كما نصت المادة الثانية نساصيا   ن يتفمن تشكيل مجلس اإلدارة عنصرا  أ
عل   نساصيا   ل مجلس إدارتها عنصرا  تشكيبتفمين الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية 

أو ف   ا  كلما كان ذلك ممكن 00/04/4343 األقل وعليها توفيق أوفاعها وفق ا لذلك ف  موعد أقصاه
 4302لسنة  042كذلك تفمن قرار مجلس إدارة الهيصة رقم . نتخابات لمجلس إدارة الشركةإأول 

وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة ف   بشأن فوابط من  الترخي  واستمراره 01/2/4302بتاريخ 
والخاصة بمتطلبات التأسيس أو الترخي  المطلوبة  في مادته الرابعة األنشطة المالية غير المصرفية

من الشركات الراغبة ف  الحصول عل  موافقة مبدصية عل  التأسيس أو الحصول عل  ترخي  بمةاولة 
عل   نساصيا   بأن يتفمن تشكيل مجلس إدارة الشركة عنصرا   لتةامأحد األنشطة المالية غير المصرفية اإل

األقل، ويستثن  من ذلك الشركات المهنية التي يصدر بها قرار من رصيس الهيصة، كما تفمنت المادة 
الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار أن يتفمن تشكيل مجلس ، أنه يجب علي الثانية من نفس القرار

 00/04/4343لذلك ف  موعد أقصاه  ا  وعليها توفيق أوفاعها وفق ،عل  األقل نساصيا   إدارتها عنصرا  
 (.4302)الوقاصع المصرية، ةأو ف  أول انتخابات لمجلس إدارة الشرك ا  كلما كان ذلك ممكن

تنوع  أثر أجريت في بيصات األعمال المختلفة أدلة مختلطة حول التي السابقة الدراساتقدمت وقد 
 تمثيل أن إلي الدراسات من العديد أشارت إذ .لجنس عل  األداء المالي للشركاتل وفقا  مجلس اإلدارة 

 ;e.g. Kengne,  2016) للشركة المالي األداء من ُيحسن اإلدارة مجلس في النساصي العنصر

Gordini and Rancati , 2017; Horak and Cui, 2017; Khan and Abdul Subhan, 

2019; Fensore, 2020; Xie et al., 2020). سلبية عالقة وجود إلي أخر  دراسات أشارت بينما 
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 ;Lim et al., 2019) للشركات المالي واألداء اإلدارة مجلس في اإلناج تواجد بين معنوية

Manyaga et al., 2020)عالقة وجود عدم علي أدلة أخر  دراسات فيه قدمت الذ  الوقت . في 
 ,.Gudjonsson et al) الشركات لتلك المالي واألداء إلدارةا مجلس في اإلناج تواجد بين معنوية

2020; Musa et al., 2020).  وبالتالي، فإن هذه النتاصج المختلطة تمثل دافعا  إلجراء الدراسة الحالية
الرصيسي  البحثي ن مشكلة البحج تتمحور في اإلجابة عل  السؤالأمما سبق يتف  في البيصة المصرية. و

  يحالتال

سوق األوراق ب لمدرجةدا  المالً للرراا: الجنس على األوفقاً لدارة و أثر تنوع مجلس اإلما ه
 المالٌة المصرٌة؟

 هدف البحث  -2
 المننالي األداء علنن  للجنننس وفقننا   اإلدارة مجلننس تنننوع أثننرإسننتهدفت هننذه الدراسننة التعننرف علنني 

عيننة  اعتمندت الدراسنة علنيلهندف، . ولتحقينق هنذا االمصرية المالية األوراق بسوق المدرجة للشركات
م، وذلك للتعنرف علني  4302م إلي 4302خالل الفترة من  من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية

المساهمة المصرية، عالوة  علي تقديم دلينل  الشركاتمستو  تمثيل العنصر النساصي في مجالس إدارات 
لتلننك  المننالي األداء علنن  للجنننس وفقننا   دارةاإل مجلننس المصننرية حننول أثننر تنننوع البيصننة واقننع مننن تطبيقنني

 الشركات.

 :همٌة البحثأ -3
لقد تةايد اإلهتمام في اآلونة األخيرة بتنوع مجالس إدارات الشنركات منن قبنل األكناديمين ومنظمني 
األسواق المالية، حيج إهتمت العديد من الدراسات األكاديمية بتننوع مجلنس اإلدارة وفقنا  للجننس وتنأثيره 

األسننواق الماليننة فنني إصنندار بعننا القواعنند التنني  ات وأداصهننا المننالي. كمننا بنندأ منظمننوايمننة الشننركعلني ق
تستوجب فمان تمثيل العنصر النساصي في مجالس إدارات الشركات، ولعل من أهنم هنذه التوجهنات فني 

، 4302لسننة  042و 040 يصدور قرارات الهيصة العامة للرقابة المالية المصرية رقمنالبيصة المصرية 
والتننني تسنننتوجب فنننمان تمثينننل العنصنننر النسننناصي فننني مجنننالس إدارات الشنننركات المصنننرية المدرجنننة 

 إدارات لمجنالس إنتخابنات أول فني أو ممكننا   ذلك كان كلما م00/04/4343 أقصاه موعد بالبورصة في
 تلك الشركات. ويمكن توفي  األهمية العلمية والعملية لهذه الدراسة علي النحو التاليح

   األهمٌة العلمٌة 3/1
 عل  للجنس وفقا   اإلدارة مجلس تنوع أثربدراسة لقد إهتمت العديد من الدراسات المحاسبية السابقة 

 ,.Comi et al., 2020; Gudjonsson et al) المختلفنة األعمنال بيصنات فني للشنركات المنالي األداء

2020; Fensore, 2020; Manyaga et al., 2020)  ستهدف فيه حتي اآلن أية لم ت ، في الوقت الذ
وذلنك فني حندود منا إطلنع علينه الباحثنان منن دراسنات  - هذه العالقنة فني البيصنة المصنريةدراسة إختبار 

 ، األمر الذ  يمثل دافعا  قويا  للباحثان إلختبار هذه العالقة في البيصة المصرية. -سابقة 

   لٌةماألهمٌة الع 3/2
 بحج في النقاط التاليةحلهذا الاألهمية العملية  تمثلت
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 نساصي عنصر تواجد تأثير مدى توجيه نظر جميع األطراف أصحاب المصلحة بخصو  -
 اإلدارة علي األداء المالي للشركة. مجلس في

الشركات في بيصات  إدارات مجالس في النساصي العنصر مستو  تمثيل في كبير تباين وجود -
 والثقافية والقانونية واإلجتماعية المؤسسية صةالبي إلختالف تبعا   التقرير المالي المختلفة

 .تقود لنتاصج مختلفة أن المرج  من اإلختالفات الدول، وهذه لهذه الوطنية
للمؤسسات الحكومية والتشريعية والهيصة العامة  توفير إرشادات في الدراسة هذه تساهم -

مجالس إدارات للرقابة المالية المصرية بخصو  مد  جدو  تفمين العنصر النساصي في 
 040 أرقام المالية للرقابة العامة الهيصة الشركات المصرية، وإنعكاسات تطبيق قرارات

 .علي األداء المالي لتلك الشركات 4302 لسنة 042و

  منهج البحث -4
اعتمنند هننذا البحننج علنن  المننةج بننين المنهجننين االسننتنباطي واالسننتقراصي، حيننج اسننتخدم المنننهج 

الدراسات السابقة بهدف إشتقاق فروا البحج. وبعد ذلك تنم التحنول  وتحليل ااستعرا فياالستنباطي 
الستخدام المنهج االستقراصي الستقراء واقع الممارسة المهنية في مصر من خالل إجراء دراسنة تطبيقينة 

 يةالمال األوراق بسوق المدرجة للشركات المالي األداء علي للجنس وفقا   اإلدارة مجلس تنوع أثر إلختبار
 المصرية.

 حدود البحث   -5
 تتمثل أهم حدود هذا البحج فيما يليح

أجريت هذه الدراسة علي البيصة المصرية، وبالتالي يجب الحذر عند تعميم نتاصجها علي بلدان  -
أخر  بخالف البيصة المصرية، حيج أنه من المرج  أن تؤثر اإلختالفات السياسية 

مستو  تمثيل العنصر لدول وبعفها البعا علي واإلجتماعية والثقافية والقانونية بين ا
علي دقة وصحة النتاصج التي تم يؤثر قد األمر الذ  النساصي في مجالس إدارات الشركات، 

 التوصل إليها.
أجريت هذه الدراسة علي شركات القطاع غير المالي، وبالتالي يجب الحذر عند تعميم نتاصج  -

ن المرج  أن تؤثر خصاص  القطاع المالي علي هذا البحج علي القطاع المالي، حيج أنه م
 صحة النتاصج التي تم التوصل إليها للقطاع غير المالي.

تهتم هذه الدراسة بالتعرف علي أثر تنوع مجلس اإلدارة وفقا  للجنس علي األداء المالي  -
للشركة، ويرجع ذلك إلي وجود إرتباط بين خصاص  مجلس اإلدارة واألداء المالي 

ينما يخرج عن نطاق الدراسة الحالية التعرف علي أثر تنوع لجان المراجعة وفقا  للشركات، ب
للجنس علي األداء المالي، وذلك ألن لجان المراجعة ترتبط بجودة السياسات المحاسبية 

 المطبقة من قبل الشركة أكثر من إرتباطها باألداء المالي لتلك الشركات.
 

 وتطوٌر الفروض  الدراسا: السابقة -6
 حمرتبة ترتيبا  ةمنيا  عل  النحو التالي السابقة استعراا الدراسات تموسوف ي
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  Kengne, 2016دراسة  -
األداء  يعلن مسناهمي الشنركةفنمن  من أثر تواجند العنصنر النسناصيهدفت هذه الدراسة التحقق است
جنسنين بهندف لشركات، وذلك من خالل الربط بين نظرية أصحاب المصال  والتنوع بنين التلك االمالي ل

الشننركات  صوصننا  وخ ،أهميننة التنننوع بننين الجنسننين وأثننره علنن  األداء المننالي للشننركات التعننرف علنني
وقنند اسننتخدمت هننذه الدراسننة . دارتهننا بالخصنناص  الفرديننة للمننديرينإالمتوسننطة والصننغيرة التنني تتننأثر 

ريقيننا لعننامي بدولننة جنننوب أف شننركة مننن الشننركات الصننغيرة والمتوسننطة 401بيانننات عينننة مكونننة مننن 
. وقنند تننم اإلعتمنناد علنني مقينناس عنندد المننوظفين كمؤشننر علنني حجننم الشننركة، حيننج تننم 4303و  4332

الدراسنة إلنني أن  وقند توصننلتموظننف.  033إختينار العينننة منن الشننركات التني يقننل عندد موظفيهننا عنن 
 ،ال فقنطففنل منن تلنك التني يملكهنا رجنأالشركات التي يمتلكها رجال ونساء بشنكل مشنترك تحقنق أداء 

ال ينرتبط بقندرة الشنركة  أشارت إلي أن تواجد النساء فمن مسناهمي الشنركةن النتاصج أعل  الرغم من 
 عل  البقاء.

 Gordini and Rancati, 2017دراسة  -
هدفت هننذه الدراسننة تحليننل العالقننة بننين التنننوع بننين الجنسننين فنني مجلننس اإلدارة واألداء المننالي اسننت

شنركة مقيندة ببورصنة األوراق المالينة اإليطالينة  209لت عيننة الدراسنة للشركات فني إيطالينا. وقند شنم
وجنود نسنبة منن النسناء فني مجلنس  توصنلت الدراسنة إلني أن. وقند 4302إلني  4300خالل الفترة من 

،   Tobin’s Q تنوبينة كينو بمقيناس ا  علن  األداء المنالي للشنركات مقاسن معننو اإلدارة له تأثير إيجابي 
. علن  األداء المنالي للشنركات معننو مرأة واحندة فني مجلنس اإلدارة لنه تنأثير غينر إ تواجدن أفي حين 

المننةيج األمثننل بننين الجنسننين فنني  عنننالشننركات وبننناء  عليننه، فقنند أوصننت الدراسننة بفننرورة أن تبحننج 
إذا كاننت تلنك  واحند يمجلس اإلدارة وليس مجرد التمثيل النسناص  فني مجلنس اإلدارة ولنو بعنصنر نسناص

 .تسعي لتحسين أداصها المالي الشركات

 Horak and Cui, 2017دراسة  -
تناولت هذ الدراسة العالقة بين التنوع بين الجنسين في مجالس إدارات شنركات السنيارات الصنينية 

 علن  العاصند وقند اسنتخدمت الدراسنة مقناييس .واألداء المالي والمخاطر التي تتعرا لهنا تلنك الشنركات
للشنركات، بينمننا اسننتخدمت  األداء المنناليالمبيعننات كمؤشنر علنني  ونمننو ل،األصنو ونمننو الملكيننة، حقنوق
والتطوير كمؤشر علي مخاطر الشركة. وقد اشتملت العينة علني  البحوج ونفقات الديون مخاطر مقاييس

ال ، ومجموعنة أخنر  منن الشنركات التني دارتها عل  نسناءإالت  تشتمل مجالس مجموعة من الشركات 
 تواجنندوجنود عالقنة إيجابينة بنين إلني النتناصج  أشننارت. وقند عنصنر نسناصيا علن  دارتهنإتشنتمل مجنالس 

في الوقت الذ  أشارت فيه  ،من نمو األصول ونمو المبيعات العنصر النساص  في مجالس اإلدارات وكل  
العاصند علن  النتاصج إلي عدم وجود عالقة معنوية بين تواجد اإلناج في مجالس إدارات الشركات ومعندل 

ن مجنالس إدارات الشنركات التني تشنتمل علن  عنصنر نسناصي تكنون أشارت النتناصج إلني أول. كما األص
 داراتها رجال فقط.إبالنسبة للمخاطر المالية من تلك التي تحوى مجالس  كثر تحفظا  أ

  Chen et al., 2018دراسة  -
سنتثمار واألداء استهدفت هذه الدراسة التعرف علي أثر إختالف جنس المستثمر علي كفاءة قرار اال

 صتمنناني فنني الصننين لدراسننة الفننروق بننينبيانننات مننن السننوق اإلعلنني الدراسننة  المننالي. وقنند اعتمنندت هننذه
المستثمرين وفقا  للجنس علي الوفاء بالديون. وقد أشارت نتاصج الدراسة إلي أن المستثمرين السيدات أقنل 
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سنداد دات إحتماالت أكبر لعدم القدرة علني كفاءة في إدارة الديون من نظراصهم الرجال، حيج تواجه السي
 أشنارت . كمناين الرجنالقل من الذى يحصل علينه المسنتثمرأالقروا أو استثمار القروا بمعدل عاصد 

منن  حالة حصولها عل  مستوى عنال   إلي أنه يمكن تحسين كفاءة القرارات االستثمارية للمرأة في النتاصج
وبالتنالي، تشنير هنذه النتناصج  و المجاالت التمويلية.أيا المعلومات ن تعمل في مجاالت تكنولوجأو أالتعليم 

   إلي أن اإلناج أقل كفاءة في أداصهم المالي مقارنة بنظراصهم من الرجال.

 Agyemang-Mintah and Schadewitz, 2019دراسة  -
لينة فني تعينين النسناء فني مجنالس إدارة المؤسسنات الما التحقنق ممنا إذا كنانهدفت هذه الدراسنة است

عالوة  علني التعنرف علني مند  وجنود إخنتالف فني  حسن من قيمة المؤسسة،المملكة المتحدة يمكن أن يُ 
 10 منن اعتمندت الدراسنة علن  بيانناتوقند  .هابعندومنا  العالميةالمالية ةمة خالل فترة ما قبل األ التأثير

 .(هاعوام بعدأ 1و المالية العالمية ةمةأعوام قبل األ 1عام ) 04مؤسسة مالية خالل 

ات اإلنناج فني مجنالس إدار الدراسة إلي وجود عالقة إيجابينة معنوينة بنين تواجند نتاصج أشارتوقد 
أشارت الدراسة إلي أنه في الفترة التي . كما اتالمؤسستلك قيمة والمؤسسات المالية في المملكة المتحدة 
سنة أدلنة علني وجنود عالقنة إيجابينة (، قندمت الدرا4331-4333سبقت األةمنة المالينة العالمينة )الفتنرة 

 تلننك وقيمننة المتحنندة المملكننة فنني الماليننة المؤسسننات إدارات مجننالس فنني اإلننناج تواجنند بننين معنويننة
المؤسسات، األمر الذ  يشير إلي دور اإلنناج فني تعةينة قيمنة المؤسسنة المالينة. أمنا خنالل الفتنرة التني 

 (، فقند أشنارت الدراسنة لعندم وجنود تنأثير معننو 4300-4332أعقبت األةمنة المالينة العالمينة )الفتنرة 
وقند . المؤسسنات تلنك علي قيمة المتحدة المملكة في المالية المؤسسات إدارات مجالس في اإلناج لتواجد

حاولت الدراسة تقديم تفسير منطقي لتفنارب النتناصج، حينج أشنارت إلني أننه فني أعقناب األةمنة المالينة 
نكمنا  إقتصاد المملكنة المتحندة بأكملنه ال ينةال يعناني منن إكان ( 4300 -4332العالمية )خالل الفترة 

العنصنر النسناصي فني مجنالس  تمثينل عنن مسنتو المؤسسات المالية، بغا النظنر  بما في ذلك قتصاد إ
 إدارات الشركات.

  Campanella and Serino, 2019دراسة  -
، وذلننك صتمانيننة فنني إيطالينناالت اإلالعالقننة بننين نننوع الجنننس والتسننهي إختبننار هننذه الدراسننة اسننتهدفت

المقرفنين بنين الرجنال  تميينةوقد أظهنرت النتناصج . شركة متوسطة وصغيره 249استنادا  لعينة قوامها 
أو  الشركات التي تديرها النسناء ، حيج قدمت الدراسة أدلة علي أنصتمانيةوالنساء في من  التسهيالت اإل

قننل مننن أصتمانيننة إعلنن  تسننهيالت  عنصننر النسنناصي تحصننليغلننب علنني تشننكيل مجننالس إداراتهننا تواجنند ال
 .أو يسيطر الذكور علي تشكيل مجالس إداراتها ديرها الرجاليالشركات التي 

  Ghosh and Guha , 2019دراسة  -
 للشننركة، وكمننديرة ،أثننر تمثيننل المننرأة فنني مجلننس اإلدارةالتعننرف علنني هننذه الدراسننة  اسننتهدفت

، وذلننك اسننتنادا  لعينننة جتمنناع  للمؤسسننات الماليننة الصننغيرةلي واإلعلنن  األداء المننا بالشننركة وكموظفننة
الدراسنة  وقند أظهنرت نتناصج. 4302إلني  4303الفترة الةمنية من  خاللمؤسسة في الهند  032قوامها 

إلي أنه مع ةيادة نسبة اإلناج في مجالس إدارات المؤسسات المالينة تةيند تكلفنة النديون، منع ةينادة عندد 
المالينة منن اإلنناج. كمنا أشنارت الدراسنة إلني وجنود إرتبناط إيجنابي معننو  بنين نسنبة عمالء المؤسسة 

نناج. وأيفنا ، فقند أشنارت الدراسنة إلني المقترفين منن اإلالمديرين اإلناج في المؤسسات المالية وعدد 
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األداء االجتمنناعي عننن العمننالء  ءرفنناوجننود إرتبنناط معنننو  بننين عنندد المننوظفين مننن اإلننناج ومسننتو  
 عام. بشكل   سسةؤللم

 Herrera-Cano and Gonzalez-Perez, 2019دراسة  -
العالقة بين تمثيل المرأة في مجنالس إدارات الشنركات واألداء المنالي  إختبار هذه الدراسة استهدفت
دراسة سابقة للوقوف عل  مؤشنرات األداء المنالي  23تحليل . وقد اعتمدت الدراسة علي لهذه الشركات

ختالف البيصة ال ، مع النظردولة 49المختلفة التي تمت فيها هذه الدراسات والتي بلغت مع ربطها بالدول 
 تواجد اإلنناجبين  ةيجابيإالرغم من وجود عالقة  يعل الدراسة إلي أنه نتاصج شارتوقد أ .كمتغير وسيط

 ، إال أن هذه العالقة تظل غير معنوية.في مجلس اإلدارة واألداء المالي

 Khan and Abdul Subhan, 2019دراسة  -
ثر تنوع أعفاء مجلنس اإلدارة وجنودة المراجعنة علن  األداء التعرف علي أهذه الدراسة  استهدفت

تننوع أعفناء مجلنس اإلدارة منن وجهتن  نظنر  هنذه الدراسنة تناولنت. وقند المالي للشركات في باكستان
جنودة المراجعنة تناولنت الدراسنة بينما  ،األول  التنوع من حيج الجنسية والثانية التنوع من حيج الجنس

منن الشنركات المدرجنة فني . وقد اعتمدت الدراسة علني عيننة من حيج عالقة تكاليف المراجعة بالجودة
ن تننوع أعفناء مجلنس إلني أالنتناصج  أشنارتوقد  .4302إلي  4339الفترة من  خاللبورصة باكستان 

نسبة تمثيل العنصر بغا النظر عن  ركاتاألداء المالي للش اإلدارة ووجود عنصر نساصي بها يعةة من
تننوع جنسنيات أعفناء مجلنس اإلدارة ينرتبط  أشنارت الدراسنة إلني أنكمنا . فني مجلنس اإلدارة النساصي

ن ةينادة أكمنا الخلفينات الثقافينة لألعفناء. خنتالف إلوذلنك نتيجنة  ،بشكل سلب  باألداء المنالي للشنركات
 ء المالي للشركة.األداب ترتبط بشكل إيجابيتكاليف المراجعة 

 Lafuente and Vaillant, 2019دراسة  -
 كنل  منن أثر التنوع بين الجنسنين فني مجلنس اإلدارة علن  إختبار العالقة بينهذه الدراسة  استهدفت

بيانننات  . وقنند اعتمنندت الدراسننة علننيقتصنناد  والتوجننه نحننو المخنناطر فنني الشننركات الماليننةاألداء اإل
. وقند أشنارت نتناصج الدراسنة 4304 إلني 4333الفترة من عنام  خاللكا كوستاري بدولةالشركات المالية 

 ،قتصناد  للشنركةثار إيجابية عل  األداء المنالي واإلآالتواةن بين الجنسين في مجلس اإلدارة له إلي أن 
 عنصر نساص  في التسلسل الهرمي للشركة. تواجديجاب  ال يشترط هذا التأثير اإلأن و

 
 Lim et al., 2019دراسة  -

في مجلنس اإلدارة واألداء المنالي للشنركات  تواجد اإلناجختبار العالقة بين إهذه الدراسة  استهدفت
شنركة منن  249وقد اعتمدت الدراسة علي عينة قوامهنا اق المالية الماليةية. ورالمدرجة في بورصة األ

. وقنند 4301لنني إ 4303اق الماليننة الماليةيننة خننالل الفتننرة مننن ورالشننركات المدرجننة فنني بورصننة األ
 المننالي واألداء اإلدارة مجلننس فنني اإلننناج تواجنند أشننارت الدراسننة إلنني وجننود عالقننة سننلبية معنويننة بننين

األداء المنالي ينؤثر سنلبا  علني التنوع بنين الجنسنين فني مجلنس اإلدارة للشركة، األمر الذ  يشير إلي أن 
 لشركات.تلك ال
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 Comi et al., 2020دراسة  -
الشركات علن  أداء الشنركات  اتلس إداراالتنوع بين الجنسين في مجار أثر إختب الدراسة استهدفت

أداء علني  أن التننوع بنين الجنسنين لنه تنأثير سنلبيإلني النتناصج  شنارتفي فرنسا وإيطاليا وإسنبانيا. وقند أ
إلنني أن تواجنند النتنناصج  شننارتباسننتثناء إيطاليننا، حينج أ التنني شنملتها عينننة الدراسننة الشنركات فنني البلنندان

بالشننركات  اإلنتاجيننةإلننناج فنني مجننالس إدارات الشننركات اإليطاليننة يننؤثر بشننكل إيجننابي علنني معنندالت ا
يختلنف  أداء الشنركةوتنوع الجنسين فني مجلنس اإلدارة  وتشير تلك النتاصج إلي أن العالقة بين. اإليطالية

ؤسسية التي تعمل فني إطارهنا من بيصة ألخر ، كما أن هذه العالقة تتأثر باإلختالفات القانونية والبيصة الم
 الشركة.
 

  Fensore, 2020دراسة  -
دارة واألداء العالقة بين تنول  المنرأة منصنب رصنيس مجلنس اإلالتعرف علي هدفت هذه الدراسة است

 منن بياننات وقند شنملت عيننة الدراسنةفريقينا. إالمالي للبنوك العاملة في دول أوروبنا والشنرق األوسنط و
 أظهنرت نتناصجوقند . 4301إلني  4333فريقيا خالل الفترة من إرق األوسط وبنك في أوروبا والش 030

بنين تنول  المنرأة منصنب رصنيس مجلنس اإلدارة فني البننوك وبنين  معنوينة وجود عالقنة إيجابينة الدراسة
 .تلك البنوكاألداء المالي ل

 

 Gudjonsson et al., 2020دراسة  -
في فريق إدارة مؤسسات التمويل الصنغيرة  اإلناج تواجدهذه الدراسة التحقق مما إذا كان  استهدفت

 داء المالي لتلنك المؤسسناتسيحسن من األ قروا يمسؤول وأمديرين كو أأعفاء مجلس إدارة كسواء 
وقند اسنتخدمت  منن بلندان مختلفنة. مؤسسنة مالينة صنغيرة 440بياننات  وقد اعتمدت الدراسة علي. أم ال

فني حنين اسنتخدمت نسنبة تواجند اإلنناج ، لني األداء المناليكمؤشر ع معدل العاصد عل  األصولالدراسة 
 وقنند أظهننرت نتنناصج فنني مجلننس اإلدارة أو كمننديرين أو مسننؤولي قننروا كمؤشننر علنني تنننوع الجنسننين.

الدراسننة وجننود تننأثير إيجننابي معنننو  لكننل  مننن نسننبة اإلننناج فنني اإلدارة التنفيذيننة للمؤسسننة وكمننوظفي 
 فشلت الدراسنة فني إيجناد عالقنة معنوينة بنين نسنبة في حين ،اتاألداء المالي لتلك المؤسسقروا علي 

 اإلدارة واألداء المالي للمؤسسة. مجلس في اإلناج تواجد

  Manyaga et al., 2020دراسة  -
علن  األداء المنالي  التننوع بنين الجنسنين فني مجلنس اإلدارةالتحقنق منن أثنر هذه الدراسنة  استهدفت
 بنك تجار  منن البننوك العاملنة بدولنة كينينا 02سة علي عينة شملت . وقد اعتمدت الدراللبنوك التجارية

وقد استخدمت الدراسة نسبة اإلناج في مجلس اإلدارة كمؤشر علي  .4302 إلي 4339 من الفترة خالل
كمؤشنر علني  العاصند علن  حقنوق الملكينةاإلدارة، كمنا اسنتخدمت معندل  مجلنس فني الجنسنين بين التنوع

معندل لتنوع بنين الجنسنين علن  ل وجود تأثير سلبي معنو وقد توصلت الدراسة إلي  األداء المالي للبنك.
للبنوك محل العينة عند إجراء تحليل طنولي علني مندار السلسنلة الةمنينة لفتنرة  العاصد عل  حقوق الملكية

رت أشنا، لفتنرة الدراسنة الةمنينة سلسنلةالبنك الواحند وعلن  مندار الاإلختبار. وفي المقابل، علي مستو  
العاصند علن  حقنوق  ومعندلتننوع الجنسنين فني مجلنس اإلدارة النتاصج إلي عدم وجود عالقنة معنوينة بنين 

وعلني النقنيا منن ذلنك، فقند أظهنرت نتناصج التحلينل العرفني لكنل سننة علني حنده نتناصج  .للبنك الملكية
ي مجلنس اإلدارة الجنسنين فن مغايره تماما ، حيج أشنارت النتناصج إلني وجنود تنأثير إيجنابي معننو  لتننوع
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 بننين للتننوع معنننو  سنلبي تنأثير وجننودلدراسنة إلني تشنير النتناصج اإلجماليننة ل. وعلني األداء المنالي للبنننك
 للبنوك التجارية العاملة في كينيا. األداء المالي عل  الجنسين

     Musa et al., 2020 دراسة -
علن  أداء البننوك لنس اإلدارة فني مج التننوع بنين الجنسنينالتعرف علني أثنر هذه الدراسة  استهدفت

 منن الفتنرة خاللمدرجة في بورصة نيجيريا  كا  بن 01 قوامهاعينة  عتمدت الدراسة عليالنيجيرية. وقد ا
فني مجلنس  التننوع بنين الجنسنينوقد استخدمت الدراسة ثالثة مقاييس كمؤشر علني . 4300 إلي 4300
فني مجلنس  تواجند اإلنناجنسنبة واإلدارةج  فني مجلنس تواجد عنصر نسناصي ، وهذه المقاييس هيحاإلدارة

وشغل منصب المدير التنفيذ  للبنك من قبل اإلنناج. كمنا اسنتخدمت الدراسنة مقياسنين كمؤشنر اإلدارة ج 
. وقند العاصند علن  حقنوق المسناهمينج ومعندل العاصد عل  األصنولعلي األداء المالي للبنك، وهماح معدل 

 العاصند ية معنوية بين تننوع الجنسنين فني مجلنس اإلدارة ومعندلأظهرت نتاصج الدراسة وجود عالقة إيجاب
 الجنسنين األصول، في الوقت الذ  أشارت فيه نتاصج الدراسة لعدم وجنود عالقنة معنوينة بنين تننوع عل 
  المساهمين. حقوق عل  العاصد ومعدل اإلدارة مجلس في

 Xie et al., 2020دراسة  -
االسننتراتيجية البيصيننة  كننل  مننن تنننوع بننين الجنسننين علنن ال التعننرف علنني أثننرهننذه الدراسننة اسننتهدفت 

دولنة حنول  29منن شنركة  0092وقند اعتمندت الدراسنة علني عيننة قوامهنا للشركة واألداء المالي لها. 
ح اسنتراتيجية غيننر يوهن ،حنددت الدراسنة أربعنة أننواع منن االسنتراتيجيات البيصينة للشنركاتالعنالم. وقند 

واسنتراتيجية للتنميننة المسنتدامة. وقنند أظهننرت  جسننتراتيجية لمننع التلننوجوا جواسننتراتيجية تفاعلينة جنشنطة
النتاصج أن وجود النساء في مجنالس اإلدارة يسناهم فني تعةينة االسنتراتيجيات البيصينة االسنتباقية، بمنا فني 

ألداء المننالي علنن  المنندى لننذلننك اسننتراتيجية منننع التلننوج، التنني وجنند أنهننا تحقننق ميننةة تنافسننية مسننتدامة 
سننتراتيجية التنميننة المسننتدامة . وأيفننا ، تشننير نتنناصج الدراسننة إلنني أن تبننني الشننركات الر والطويننلالقصنني

كما قدمت الدراسة أدلة من األداء المالي للشركة في المدى القصير والطويل. علي يجاب  إينعكس بشكل 
ألداء المننالي واقننع بيصننات األعمننال المختلفننة عننن أثننر تنننوع الجنسننين فنني مجلننس اإلدارة علنني تحسننين ا

 للشركة.

تواجد اإلناج فني مجلنس أثر ب فيما يتعلقالدراسات السابقة أدلة مختلطة  توفر ،ناء  علي ما سبقوب  
اإلدارة علي األداء المالي للشركات، حيج أشارت العديد منن الدراسنات إلني أن تمثينل العنصنر النسناصي 

 ;Khan and Abdul Subhan, 2019) للشررة تفنني مجلننس اإلدارة ُيحسننن مننن األداء المننالي 

Lafuente and Vaillant, 2019; Fensore, 2020; Xie et al., 2020)  بينما أشنارت دراسنات ،
أخنر  إلنني وجننود عالقننة سننلبية معنويننة بنين تواجنند اإلننناج فنني مجلننس اإلدارة واألداء المننالي للشننركات 

(Lim et al., 2019; Manyaga et al., 2020)ت فينه دراسنات أخنر  أدلنة ، فني الوقنت النذ  قندم
لتلننك الشننركات  المننالي واألداء اإلدارة مجلننس فنني اإلننناج تواجنند علنني عنندم وجننود عالقننة معنويننة بننين

(Gudjonsson et al., 2020; Musa et al., 2020).   تننوععلينه، يتوقنع وجنود عالقنة بنين  وبنناء 
توقنع شننكل أو إتجناه هنذه العالقننة.  ، ولكننن ال يمكنناألداء المنالي للشنركاتو اإلدارة وفقنا  للجنننس مجلنس

 للبحج في صورته البديلة، علي النحو التاليح رصيسي، يمكن صياغة الفرا اللذاو
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 المننالي واألداء للجنننس وفقننا   اإلدارة مجلننس تنننوعتوجنند عالقننة معنويننة بننين  للبحررث  رئٌسررًالفرررض ال
 .المصرية المالية األوراق بسوق المدرجة للشركات

 قٌة الدراسة التطبٌ -5
تتننناول الدراسننة التطبيقيننة النقنناط التاليننةح إختيننار العينننةج وتحدينند مصننادر الحصننول علنني البياننناتج 
وتصميم الدراسة التطبيقينةج ونمنوذج الدراسنة التطبيقينةج وأخينرا  نتناصج التحلينل اإلحصناصي، وذلنك علني 

 النحو التاليح

 إختٌار العٌنة   5/1
 -4302المالية المدرجنة بالبوصنة المصنرية خنالل الفتنرة  يتمثل مجتمع الدراسة في الشركات غير

. ولقد شملت عينة الدراسة مختلف القطاعات الصناعية، منع إسنتبعاد الشنركات التني يتنوافر فيهنا 4302
أحد الخصاص  التاليةح شركات القطاع المالي وتشمل كل  من قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية غينر 

ال تتننوافر لهننا بيانننات ماليننة و/أو بيانننات خاصننة بالحوكمننة لجميننع سنننوات  المصننرفيةج والشننركات التنني
يونيوج والشركات التي تقنوم بإعنداد قواصمهنا  03الدراسةج والشركات العامة التي تنتهي سنتها المالية في 

( شننركة 03المالينة بعملنة أخنر  بخنالف الجنيننه المصنر . وقند إشنتملت العينننة النهاصينة للدراسنة علني )
مة غير مالية لكل سنة من سنوات الدراسة التي تقدر بسنت سننوات. وبالتنالي، تقندر العيننة النهاصينة مساه

( مشاهدة خالل فترة الدراسة، مما يعةة من صحة نتاصج الدراسنة وإمكانينة تعميمهنا 033للدراسة بعدد )
، فيمننا عنندا علنني مجتمننع الدراسننة، وذلننك بسننبب إختيننار عينننة مختلطننة ممثلننة لمعظننم قطاعننات الصننناعة

( توةينع مفنردات 0-2القطاع المالي الذ  تم استبعاده من مجتمع الدراسة. ويوف  الجدول التالي رقنم )
 لمختلفة، وذلك علي النحو التاليحالعينة علي القطاعات ا

 ( 0-2جدول رقم )
 إجمالي شركات العينة موةعة حسب القطاعات

 

عدد رراا: العٌنة  القطاع
 وفقاً للقطاع

ثٌل رراا: القطاع نسبة تم
 فً العٌنة

 % 44 00 عقارات

 % 01 9 أغذية ومشروبات وتبغ

 % 02 2 موارد أساسية

 % 02 2 مواد البناء

 % 1 0 سياحة وترفيه

 % 1 0 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات

 % 2 4 رعاية صحية وأدوية

 % 2 4 اتصاالت و اعالم و تكنولوجيا المعلومات

 % 2 4 ةمنسوجات وسلع معمر

 %2  4 ورق ومواد تعبصة و تغليف
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عدد رراا: العٌنة  القطاع
 وفقاً للقطاع

ثٌل رراا: القطاع نسبة تم
 فً العٌنة

 % 4 0 مقاوالت و إنشاءات هندسية

 % 4 0 خدمات النقل والشحن

 % 4 0 تجارة و موةعون

 %155 55 إجمالً عدد رراا: العٌنة

 (4343المصدرح )موقع البورصة المصرية، 

 مصادر الحصول علً البٌانا:  5/2
ات المالينة وغينر المالينة بغنرا قيناس متغينرات الدراسنة إعتمد الباحثنان علني مجموعنة منن البيانن

 التطبيقية، وذلك علي النحو التاليح

معدل العاصد علي األصول كنناتج قسنمة صنافي  وهي البيانات الخاصة بحساب أوالً  البٌانا: المالٌة 

تم الطبيعني الرب  قبل الفريبة علي القيمة الدفترينة إلجمنالي األصنولج وحجنم الشنركة مقاسنا  باللوغناري
تننم  مقاسننة بنسننبة إجمننالي الننديون إلنني إجمننالي األصننول، وقنند الرافعننة الماليننة إلجمننالي األصننولج ونسننبة

الحصول علي هذه البيانات منن التقنارير المالينة السننوية للشنركات، وهنذه التقنارير متاحنة علني المواقنع 
 مباشر مصر. اإللكترونية للشركات علي شبكة اإلنترنت، وأيفا  علي موقع معلومات

تنننوع مجلننس اإلدارة وفقننا   وهنني البيانننات الالةمننة لقينناس متغيننرات ثانٌرراً  البٌانررا: اٌررر المالٌررة 

وقند تنم الحصنول علني هنذه البياننات منن تقرينر مجلنس اإلدارة السننو  للجننسج وحجنم مجلنس اإلدارة، 
د بالبورصة المصرية، عالوة  علني ( من قواعد القي23المرفق بالقواصم المالية والمعد وفقا  ألحكام المادة )

تقرير الحوكمة الصادر عن مجلس إدارة الشركة والمعد وفقا  لقرار مجلس إدارة هيصة الرقابة المالية رقم 
 تركة الملكية كما تم الحصول علي البيانات الالةمة لقياس متغير نسبة م.4301يوليو  41( بتاريخ 92)

 منن( 03) المنادة ألحكنام وفقنا   والمعند المسناهمين وهيكنل ارةاإلد مجلنس عن اإلفصاح تقرير من نموذج
إلي سنة  عمر الشركة من تاريخ التأسيسوأيفا ، فقد تم الحصول علي . المصرية بالبورصة القيد قواعد

 من اإليفاحات المرفقة بالتقارير المالية السنوية للشركات.اإلختبار 

 تصمٌم الدراسة التطبٌقٌة   5/3
 للتقارير  Content Analysis المحتوى تحليل أسلوب علي الباحثان إعتمد حج،الب هدف لتحقيق

وتقرينر مجلنس اإلدارة السننو  المرفنق بنالقواصم المالينة والمعند وفقنا  ألحكنام لشنركات، ل السننوية المالينة
( من قواعد القيند بالبورصنة المصنرية، وتقرينر الحوكمنة الصنادر عنن مجلنس إدارة الشنركة 23المادة )

أن مد  اإللتةام بقواعد الحوكمة الواردة بالدليل المصنر  لحوكمنة الشنركات، وذلنك كمندخل منهجني بش
تننوع مجلنس اإلدارة وفقنا  للجننس، وبعنا المتغينرات الرقابينة مثنل حجنم مجلنس اإلدارة،  لقيناس متغينر

اء المنالي معندل العاصند علني األصنول كمؤشنر علني األد كما إعتمدت الدراسة علني. ونسبة تركة الملكية
 للشركة، وذلك علي النحو التاليح
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 قٌاس متغٌرا: الدراسة  5/3/1
 تم قياس متغيرات هذه الدراسة علي النحو التاليح

   Financial Performance (FP)  األدا  المالًقٌاس 5/3/1/1
ييسح ومنن أهنم تلنك المقنا المنالي للشنركة، األداء لقيناس مختلفة مقاييس استخدمت الدراسات السابقة

 Return ومعدل العاصد علي حقوق الملكية  ؛Return on Assets (ROA)  معدل العاصد علي األصول

on Equities (ROE)ج وفر  النمنوج ومقيناس تنوبين كينو Tobin Q (Horak and Cui, 2017; 

Lim et al., 2019; Manyaga et al., 2020; Musa et al., 2020) إال أن الدراسنة الحالينة ،
كمؤشنر علني األداء المنالي للشنركة، وذلنك  ROA األصنول علني العاصند معدل تعتمد علي مقياسسوف 

 ROAألنه المقياس األكثر شنيوعا  وقبنوال  فني الدراسنات السنابقة. ويحسنب معندل العاصند علني األصنول 
 األصننول القيمننة الدفتريننة إلجمننالي علنن  الفننريبة وقبننل البنننود غيننر العاديننة قبننل الننرب  صننافي بقسننمة

(Sunday and Godwin, 2017; Gudjonsson et al., 2020; Musa et al., 2020; Xie et 

al., 2020). 

 Board of Directors  تنرروع مجلررس اإلدارة وفقرراً للجررنسقٌرراس  5/3/1/2

Gender Diversity (B-Gender) 

فني مختلنف أشارت العديد من الدراسات السابقة إلي سيطرة الذكور علي مجالس إدارات الشنركات 
عنصنر نسناص  إلني مجنالس بلدان العالم، إال أنه فني اآلوننة األخينرة بندأت العديند منن الشنركات بإفنافة 

قنند وفننعت بعننا الشننركات شننروطا  معينننة لتواجنند اإلننناج فنني مجلننس ، واإلدارات ليصننب  أكثننر تنوعننا  
ارات االتصننال مننع ومهنن ،والمعرفننة ،المهننارةاإلدارة، ومننن أهننم تلننك الشننروط، أن تتننوافر لنند  اإلننناج 

 متغينر السنابقة باسنتخدام وقند قامنت العديند منن الدراسنات .(Akpan and Amran, 2014) خنريناآل
للجننس، ففني حالنة وجنود عنصنر  وفقنا   اإلدارة مجلنس تننوع ليعبر عن A Dummy Variable وهمي

س اإلدارة يأخنذ (، وفي حالة عدم تواجد عنصر نسناصي فني مجلن0نساصي في مجلس اإلدارة يأخذ القيمة )
 Chen et al., 2018; Agyemang-Mintah and Schadewitz, 2019; Musa)القيمنة )صنفر( 

et al., 2020) فنني حننين إتجهننت دراسننات أخننر  لقينناس تنننوع مجلننس اإلدارة وفقننا  للجنننس بنسننبة ،
 ,Gordini and Rancati)األعفاء اإلناج في مجلس اإلدارة إلي إجمالي عدد أعفاء مجلس اإلدارة 

2017; Lafuente and Vaillant, 2019; Manyaga et al., 2020; Xie et al., 2020; 

Gudjonsson et al., 2020)نسنبة . وللحصنول علني نتناصج أكثنر دقنة، اعتمند الباحثنان علني مقيناس 
اإلدارة كمؤشنر علني تننوع مجلنس  مجلنس أعفناء عندد إجمالي إلي اإلدارة مجلس في اإلناج األعفاء
 وفقا  للجنس، حيج يتي  استخدام هذا المقياس توفير بيانات متصلة عند قياس هذا المتغير.اإلدارة 
 

 Control Variablesقٌاس المتغٌرا: الرقابٌة أو الحاامة   5/3/1/3
لتجنب النتاصج المتحيةة، تم تفمين العديد من المتغيرات الرقابية أو الحاكمة فمن نموذج الدراسة  

 منن أهنمو. ن الدراسات السابقة توصلت إلي تأثير هذه المتغينرات علني المتغينر التنابعالتطبيقية، وذلك أل
 أعفناء عدد بإجمالي ويقاس اإلدارة، مجلس حجم التي حاولت الدراسات السابقة تحييد أثرها المتغيرات
 ي للشنركةاالدارة، حيج أشارت الدراسات السابقة إلي إمكانية تأثير هذا المتغير علني األداء المنال مجلس

(Lafuente and Vaillant, 2019; Xie et al., 2020) ويقناس ،حجنم الشنركة. وأيفنا ، تحييند أثنر 
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 األصول، ويرجع ذلنك إلخنتالف األداء المنالي للشنركات بنإختالف حجمهنا إلجمالي الطبيعي باللوغاريتم
(Gordini and Rancati, 2017; Agyemang-Mintah and Schadewitz, 2019; Xie et 

al., 2020) األصنول، حينج  إجمنالي إلني النديون إجمنالي بنسنبة وتحسنب ،الرافعة المالية. كما تم تحييد
-Gordini and Rancati, 2017; Agyemang) يتأثر األداء المالي للشنركة بهيكنل مصنادر تمويلهنا

Mintah and Schadewitz, 2019; Xie et al., 2020)  ويختلننف األداء المننالي للشننركات .
ختالف نسننب تركننة أو تشننتت ملكيتهننا، لننذلك حاولننت بعننا الدراسننات تحيينند أثننر نسننبة تركننة الملكيننة بننإ

Ownership، والتني مؤسسنية، أو إدارينة أو عاصلينة أو فردينة ملكينة سنواء الملكينة تركنة وتقاس بنسبة 
 إلني نالمسناهمي ألحند المملوكنة األسنهم عدد بنسبة وتحسب المساهمين، هيكل إجمالي من% 0 عن تةيد

 ,Gordini and Rancati) المالية القواصم إعداد تاريخ في Outsandingمتداولة ال األسهم عدد إجمالي

، فإننه يففنل تحييند أثنر Ageونتيجة إلختالف األداء المالي للشنركات بنإختالف عمنر الشنركة . (2017
. (Shan et al., 2017) اإلختبنار سنة إلي الشركة تأسيس تاريخ من السنوات بعدد هذا المتغير، ويقاس

وألن هذه الدراسنة ينتم إجراؤهنا خنالل فتنرة معيننة، فيجنب تحييند أثنر السننة علني األداء المنالي للشنركة 
(Agyemang-Mintah and Schadewitz, 2019) . 

 قياسها، وذلك علي النحو التاليح كيفيةو الدراسة التالي متغيرات (4-2رقم ) ويوف  الجدول
 

 الدراسةتوصيف متغيرات   (4-2دول رقم )ج

 

 التوصٌف  الرمز المتغٌر 

 FP المالي األداء
 معندلويمثل المتغير التابع للدراسة، ويتم قياسنه باسنتخدام 

 الننرب  صننافي ، وذلننك بقسننمةROA األصننول علنني العاصند
 الدفترينة القيمة عل  العادية غير البنود وقبل الفريبة قبل

 ;Sunday and Godwin, 2017) األصنول إلجمنالي

Gudjonsson et al., 2020; Musa et al., 2020; 

Xie et al., 2020). 
 مجلس تنوع

 وفقا   اإلدارة
 للجنس

B-Gender 
للدراسننة، ويننتم قياسننه بإسننتخدام  مسننتقلويمثننل المتغيننر ال

 عندد إجمالي إلي اإلدارة مجلس في اإلناج األعفاء نسبة
 Manyaga et al., 2020; Xie) اإلدارة مجلس أعفاء

et al., 2020). 

 مجلس حجم
 B-Size اإلدارة

 Lafuente) االدارة مجلنس أعفاء عدد بإجمالي ويقاس

and Vaillant, 2019; Xie et al., 2020). 

 Size حجم الشركة
وهو متغير يهندف للنتحكم فني أثنر إخنتالف حجنم شنركات 
العينننة علنني المتغيننر التننابع، ويقنناس بإسننتخدام اللوغنناريتم 

 t (Gordiniلي األصول فني نهاينة السننة الطبيعي إلجما

and Rancati, 2017; Agyemang-Mintah and 

Schadewitz, 2019; Xie et al., 2020). 
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 التوصٌف  الرمز المتغٌر 

 Leverage الرافعة المالية
وهننو متغيننر يعكننس المخنناطر المرتبطننة بإرتفنناع مسننتو  
النندين، ويقنناس بنسننبة إجمننالي الننديون أو اإللتةامننات إلنني 

 ;Gordini and Rancati, 2017) إجمنالي األصنول

Agyemang-Mintah and Schadewitz, 2019; 

Xie et al., 2020). 

 Ownership الملكية تركة
 أو عاصلية أو فردية ملكية سواء الملكية تركة بنسبة وتقاس
 إجمننالي مننن% 0 عننن تةينند والتنني مؤسسننية، أو إداريننة
 المملوكننة األسننهم عنندد بنسننبة وتحسننب المسنناهمين، هيكننل
 فنني متداولننةال األسننهم عنندد إجمننالي إلنني لمسنناهمينا ألحنند
 Gordini) 033المالية مفروبة في  القواصم إعداد تاريخ

and Rancati, 2017). 

 عمر الشركة
Age 

األداء المننننالي للشننننركات  وهننننو متغيننننر يعكننننس إخننننتالف
 منن السننوات بعندد ويقناس هنذا المتغينر بإختالف عمرهنا،

 ,.Shan et al) بناراإلخت سننة إلني الشركة تأسيس تاريخ

2017).   

 Year السنة أو الفترة
وذلك نظرا  إلختبار فروا الدراسنة فني سننوات مختلفنة. 

م، بينمنا يشننير 4302حينج يشنير الننرقم )صنفر( إلني سنننة 
( إلي 4م، في حين يشير الرقم )4300( إلي سنة 0الرقم )
( 2م، والنرقم )4302( إلني سننة 0والرقم ) م،4301سنة 

م 4302( إلننننني سننننننة 0م، والنننننرقم )4309إلننننني سننننننة 
(Agyemang-Mintah and Schadewitz, 2019). 

 المصدرح )إعداد الباحثان(
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 نموذج الدراسة التطبٌقٌة  5/4
 لتحقيق هدف الدراسة التطبيقية، يمكن صياغة نموذج الدراسة التطبيقية علي النحو التاليح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الباحثان إعداد) يقيةالتطب الدراسة نموذج( 1-7) رقم شكل
للشننركات المدرجننة بالبورصننة  المننالي األداء علنن  للجنننس وفقننا   اإلدارة مجلننس تنننوعوإلختبننار أثننر 

 تجريبيا ، يمكننا صياغة نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد، وذلك علي النحو التاليح المصرية

 

FPit = β0 + β1 B-Genderit + β2 B-Sizeit + β3 Sizeit + β4 Leverageit                          
+ β5 Ownershipit + β6 Ageit + β7 Yeari +    ------------------------  
(1)    

 حيث أن:
FPit  =للشنركة  األداء الماليi السننة  خناللt  األصنول علني العاصند معندل باسنتخدام، ويقناس بإسنتخدام 

ROA، الدفترينة القيمنة علن  العادينة غينر بننودال وقبنل الفريبة قبل الرب  صافي بقسمة وذلك 

 .األصول إلجمالي
B-Genderit  =للشركة  للجنس وفقا   اإلدارة مجلس تنوعi  في نهاية السنةt، نسنبة بإستخدام قياسه ويتم 

 اإلدارة. مجلس أعفاء عدد إجمالي إلي اإلدارة مجلس في اإلناج األعفاء

 المتغير المستقل

تنوع مجلس 

 اإلدارة وفقاً للجنس

 B-Gender 

اس بنسبت ويق

اإلناث إلي إجمالي 

أعضاء مجلس 

 المتغير التابع

األداء المالي  

  FPللشة ت 

بمعدل  ويقاس

العائد علي 

 ROAاألصول 

 
 المتغيرات الرقابية أو الحاكمة

-Bحجم مجلس اإلدارة  -
Size. 

 .Sizeحجم الشركة  -

 .Leverageالرافعة المالية  -

تركز الملكية  -

Ownership. 

H1 
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B-Sizeit  =للشركة  حجم مجلس اإلدارةi هاية السنة في نt. 
Sizeit الشركة  = حجمi  في نهاية السنةt. 

Leverageit  الرافعة المالية أو نسبة الديون للشركة = i  في نهاية السنةt. 
Ownershipit للشركة = نسبة تركة الملكية i السنة نهاية في t. 

Ageit عمر الشركة =i  في نهاية السنةt. 
Yeari للشركة اسة = متغير يعبر عن سنة الدر i. 

β0  =اإلنحدار. قيمة الثابت في نموذج 
β 1, 2, 3,…, 7  =اإلنحدار. معلمات التقدير أو معامالت نموذج 

 = الخطأ العشواصي أو خطأ التقدير.  

 نتائج التحلٌل اإلحصائً  5/5
 بورصننةبال المدرجننة للشننركات المننالي األداء علنن  للجنننس وفقننا   اإلدارة مجلننس تنننوع ختبننار أثننرإل

 برنننامج اسننتخدمت الدراسننة . كمننامتعننددال الخطنني نمننوذج اإلنحنندارعلنني  المصننرية، اعتمنندت الدراسننة
 Statistical Package for the Social Sciences(SPSSالحةمة اإلحصناصية للعلنوم االجتماعينة  

 علي النحو التاليح ، وذلكلبيانات الدراسة التطبيقية إلجراء التحليل اإلحصاصي (20.0

   نموذج اإلنحدار الخطً المتعددإختبارا: صالحٌة  5/5/1
وهي مجموعنة منن اإلختبنارات الالةمنة للتحقنق منن مند  تنوافر شنروط اسنتخدام نمنوذج اإلنحندار 

 الخطي المتعدد، وهذه اإلختبارات هيح

  Normal Distribution Testإختبار التوزٌع الطبٌعً  5/5/1/1
غينر التنابع تتبنع التوةينع الطبيعني منن عدمنه. وللقينام بنذلك، اعتمند منا إذا كاننت بياننات المت ويختبر

الالمعلمننني. وقننند أظهنننر  Kolmogorov–Smirnovعلننني إختبنننار كنننولمجروف سنننميرنوف  انالباحثننن
الطبيعني،  التوةينع تتبنع ال -FP للشنركة المنالي األداء – استخدام هذا اإلختبار أن بياننات المتغينر التنابع

. ومنع ذلنك، فإننه 3030وهو مستو  أقل من مستو  المعنوية المقبول  30333 حيج بلغ مستو  داللتها
مفنردة وكاننت  03إذا ةاد حجنم العيننة عنن ،  Central Limit Theoryوفقنا  لنظرينة النهاينة المركةينة

هذه العيننة عشنواصية، فإننه يمكنن اسنتخدام جندول التوةينع الطبيعني المعينار  إليجناد اإلحتمناالت وعمنل 
التي نحتاج إليها حتني إذا كنان التوةينع األصنلي لمجتمنع الدراسنة غينر منوةع توةيعنا  طبيعينا   التقديرات
مشنناهدة، فإنننه يمكننن القننول  033(. ولمننا كننان حجننم عينننة الدراسننة كبيننرا ، حيننج بلننغ 4332)إبننراهيم، 

 بصالحية بيانات المتغير التابع إلجراء التقديرات والتنبؤات المطلوبة.

  Multicollinearity Test  تداخل أو اإلزدواج الخطًإختبار ال 5/5/1/2
إرتبناط قنو  بنين المتغينرات المسنتقلة وبعفنها  يستهدف هنذا اإلختبنار التعنرف علني مند  وجنودو

البعا، وهذا اإلرتباط يؤثر علي صحة النتاصج وإمكانية اإلعتماد عليها. ويمكن القيام بهذا اإلختبار بأحد 
 الطريقتين التاليتينح
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  Pearson Correlation Coefficients  معامال: إرتباط بٌرسون 5/5/1/2/1
ويهدف هذا اإلختبار للتحقق مما إذا كانت بيانات المتغيرات المستقلة يوجد بينها تداخل خطي، وهذا 

 بيرسنون معنامالت إرتبناط التنالي( 0-2) رقنم التداخل يؤثر علي دقة النتاصج المتنبأ بها. وُيلخ  الجدول
البعا، وذلك استنادا  لنتاصج التحليل اإلحصاصي الواردة بملحنق البحنج.  وبعفها المستقلة لمتغيراتا بين

 أكبر معامنل إرتبناط بنين المتغينرات المسنتقلة وبعفنها النبعا ويتف  من مصفوفة إرتباط بيرسون أن
(. Ageة عمنر الشنرك ومتغير Size حجم الشركة % )وهو معامل اإلرتباط بين متغير23 أو 3023بلغ 

مننن مشننكلة التعدديننة الخطيننة أو  ، يمكننن القننول بننأن نمننوذج اإلنحنندار الخطنني المتعنندد ال يعننانيوبالتننالي
ألن أقصني معامنل إرتبناط بنين المتغينرات المسنتقلة وبعفنها النبعا ال يتجناوة  ، وذلنكالتداخل الخطي

93%  (Agyemang-Mintah and Schadewitz, 2019)  . 

 بيرسون رتباطإ مصفوفة (0-2جدول رقم )

 B-

Gender 
B-Size Size Lev. Ownership Age Year 

B-Gender 
 اإلدارة مجلس تنوع

للجنس وفقاً   0       

B-Size 
اإلدارة مجلس حجم  30412**

 0      

Size 
الرراة حجم  -30040*

 30403**
 0     

Leverage 
المالٌة الرافعة  -30323 -30332 30030 0    

Ownership 
لاٌةالم تراز  30302 -30043*

 -30030 30321 0   

Age 
الرراة عمر  -30312 -30303 -30233**

 -30324 -30412**
 0  

Year 
*30040 30300 30304- سنة اإلختبار

 30032 30324 30322 0 
 .3030إرتباط عند مستو  معنوية  **
 .3030إرتباط عند مستو  معنوية  *

 المصدرح )نتاصج التحليل اإلحصاصي(

  Variance Inflation Factor (VIF)  معامل تضخم التباٌن 5/5/1/2/2

لحكننم علنني منند  وجننود مشننكلة اإلةدواج الخطنني بننين فنني ا VIFمعامننل تفننخم التبنناين  يسننتخدم 

 التباين تفخم معامل ( التالي2-2ويوف  الجدول رقم )المتغيرات المستقلة وبعفها البعا من عدمه، 

VIF حت الرقابية، وذلك علي النحو التاليللمتغير المستقل والمتغيرا  
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 (2-2جدول رقم )
 للمتغيرات المستقلة VIFمعامل تفخم التباين 

 
المتغٌرا: 
 المستقلة

B-Gender 

 مجلس تنوع
 وفقاً  اإلدارة

 للجنس

B-Size 

 حجم
 مجلس
 اإلدارة

Size 

 حجم
 الرراة

Leverage 

 الرافعة
 المالٌة

Ownership 

 الملاٌة تراز
Age 

 عمر
 ةالررا

Year 

سنة 
 اإلختبار

VIF 00014 00022 00220 0032 00092 00200 00322 

 المصدرح )نتاصج التحليل اإلحصاصي(

ذج اإلنحنندار وأن نمنن(، يتفنن  2-2وبننناء  علنني نتنناصج التحليننل اإلحصنناصي الننواردة بالجنندول رقننم )
 VIFل تفنخم التبناين معامنأكبر قيمنة لعاني من مشكلة اإلةدواج الخطي، وذلك ألن يال  الخطي المتعدد

(، وهني 03، وهذه القيمنة تقنل قيمتهنا عنن ) Sizeلمتغير حجم الشركة  00220تبلغ  للمتغيرات المستقلة
 Makhlouf et)القيمة القصنو  المقبولنة أو المسنموح بهنا لمعامنل تفنخم التبناين للمتغينرات المسنتقلة 

al., 2018).  

  Autocorrelation Test  إختبار اإلرتباط الذاتً 5/5/1/3
وتتمثل هذه المشكلة في أن عنصر الخطنأ فني فتنرة ةمنينة معيننة يكنون مرتبطنا  بعنصنر الخطنأ فني 

 ،Durbin-Watson Test واتسنون دربنن إختبنار علني . وقند اعتمند الباحثنانالفترة الةمنينة السنابقة لنه
نتنناصج التحليننل  وتشننيرللتحقننق مننن عنندم تننأثر نمننوذج اإلنحنندار الخطنني المتعنندد بهننذه المشننكلة. وذلننك 

 اإلنحنندار تبلننغ لنمننوذج المحسننوبة D-W واتسننون دربننن قيمننة اإلحصنناصي الننواردة بملحننق البحننج أن
 النذ  األمنر ،[400 ، 000] بنين منا يتنراوح النذ  المثنالي المند  حندود داخنل تقنع القيمة وهذه ،40342
-Ntim, 2013; Agyemang)النذاتي  اإلرتبناط بمشنكلة اإلنحندار الخطني نمنوذج تنأثر عندم إلني يشير

Mintah and Schadewitz, 2019). 

اإلنحنندار  وذجإلنني صننالحية نمنن انتوصننل الباحثننفقنند السننابقة،  اإلحصنناصية اإلختبننارات وفقننا  لنتنناصجو
 لتفسير بيانات المشكلة محل الدراسة. الخطي المتعدد

  Descriptive Statisticsاإلحصا ا: الوصفٌة   5/5/2
 التاليح( 0-2رقم ) وصفي لمتغيرات الدراسة، وهذا ما يتف  من الجدول وتهدف إلي تقديم تحليل   
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 ( 0-2جدول رقم )
 نتاصج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

 متغيراث الذراست

Variables 

عذد 

 المشاهذاث

N 

الوسظ 

الحسابي 

أو 

 المتوسظ

Mean 

االوحراف 

 المعياري

Std. 

Deviation 

أدوي قيمت 

 للمتغير

Minimum 

ي قيمت أقص

 للمتغير

Maximum 

FP 
للشركة المالي األداء  

033 3039 30034 - 3042 3020 

B-Gender 
 وفقا   اإلدارة مجلس تنوع

 للجنس

 300 صفر 30001 3032 033

B-Size 
اإلدارة مجلس حجم  

033 2003 40229 2 02 

Size 
الشركة حجم  

033 2002 30124 2010 03029 

Leverage 
المالية الرافعة  

033 3004 30219 30332 0032 

Ownership 
الملكية تركة  

033 10000 430200 309 033 

Age 
الشركة عمر  

033 04022 400211 0 004 

Year 
اإلختبار سنة  

 0 صفر 00200 400 033

 المصدرح )نتاصج التحليل اإلحصاصي(

دل العاصند علني معنب مقاسنا   FPاألداء المنالي لشنركات العيننة  يتف  من الجدول السابق أن متوسطو
. 30034± بننانحراف معيننار  و 3039بمتوسننط قنندره  3020إلنني  3042-يتننراوح مننداه مننن  األصننول

%، وأن أقنل معندل 9ويشير هذا المتوسط إلي أن شركات العينة تحقق متوسط عاصند علني أصنولها يبلنغ 
د علني % ، فني حنين أن أقصني معندل عاصن42عاصد علي أصول شركات العينة هو تحقق خسارة بمعدل 

%. وقد جاء هذا المعدل أعلني منن مثيلنه فني الدراسنات 20أصول شركات العينة هو تحقق رب  بمعدل 
 إلني (Lafuente and Vaillant, 2019) السابقة التي أجريت في بيصات أجنبينة، حينج أشنارت دراسنة

 منن الفتنرة خنالل% 4 بمعندل يقندر كوسنتاريكا بدولة المالي القطاع أصول علي العاصد معدل متوسط أن
أدلة داعمنة للدراسنة السنابقة، حينج (Musa et al., 2020) وقد قدمت دراسة  .4304 إلي 4333 عام

 خناللمدرجة في بورصة نيجيرينا  كبن 01 قوامهاعينة أشارت إلي أن متوسط معدل العاصد علي أصول 
 أن إلني (Xie et al., 2020) دراسنة أشنارت %. كمنا0022يقدر بمعندل  4300 إلي 4300 من الفترة
 منن شنركة 0092 قوامهنا لعينة استنادا   وذلك ،%1 يبلغ العينة شركات أصول علي العاصد معدل متوسط
 أن إلني (Ghosh and Guha , 2019) دراسنة أشنارت ذلنك، من النقيا وعلي. العالم حول دولة 29
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 لعينننة سنتنادا  ا وذلنك المتوسنط، فنني% 40040 بمعندل أصنولها علني سننالبة عواصند حققنت العيننة شنركات
وتشنير هنذه النتناصج إلني أن  .4302 إلني 4303 منن الةمنينة الفترة خالل الهند في مؤسسة 032 قوامها

معنندل العاصنند علنني االسننتثمار بالبيصننة المصننرية خننالل اآلونننة األخيننرة أعلنني مننن مثيلننه ببيصننات األعمننال 
بالبيصننة المصننرية خننالل الفتننرة األجنبيننة، وقنند يرجننع ذلننك الصنندار العدينند مننن قننوانين حمايننة المسننتثمر 

األخيرة، عالوة  علي حر  الحكومة المصرية علي تشجيع االستثمار من خنالل العديند منن اإلجنراءات 
 التي تهدف لتوفير بيصة مناسبة لجذب المستثمرين.

 3032نسنبة اإلنناج بمجلنس اإلدارة لشنركات العيننة يبلنغ  كما يشير الجدول السابق إلن  أن متوسنط
 أشنارت حينج ويعند هنذا المتوسنط أدنني منن مثيلنه بالدراسنات األجنبينة، .30001±  معينار  بانحراف 
 الصينية السيارات شركات إدارات مجالس من% 42 نسبة أن إلي (Horak and Cui, 2017) دراسة
 الشننركات تلنك إدارات مجنالس مننن% 09 وأن إداراتهنا، مجنالس فنني واحند نسناصي عنصننر علني تشنتمل
 إلني (Lim et al., 2019) دراسنة أشنارت كمنا .إداراتها بمجالس األقل علي ساصيينن عنصرين تتفمن

 لعيننة وذلنك اسنتنادا   ،%00000 بنسنبة يقندر الماليةية الشركات إدارات بمجالس اإلناج نسبة متوسط أن
 4303 من الفترة خالل الماليةية المالية األوراق بورصة في المدرجة الشركات من شركة 249 قوامها

 النسناصي العنصر تمثيل متوسط أن إلي (Ghosh and Guha , 2019) دراسة كما أشارت. 4301 ليإ
 عنندد إجمننالي مننن% 40020 بنسننبة يقنندر الهننند دولننة فنني الصننغيرة الماليننة المؤسسننات إدارات بمجننالس
 إلني (Manyaga et al., 2020) دراسنة أشنارت فقند وأيفنا ،. المؤسسنات تلك إدارات مجالس أعفاء

 وذلننك ،%00032 بنسننبة يقنندر كينيننا بدولننة التجاريننة البنننوك إدارات بمجننالس اإلننناج نسننبة توسننطم أن
 .4302 إلني 4339 منن الفترة خالل كينيا بدولة العاملة البنوك من تجار  بنك 02 قوامها لعينة استنادا  
 متوسنط أن إلني أشنارت حينج السابقة، للدراسات داعمة أدلة (Musa et al., 2020) دراسة قدمت كما
 قوامها %، وذلك استنادا  لعينة01022بمجالس إدارات القطاع المصرفي بدولة نيجيريا يبلغ  اإلناج نسبة
. ولعنل إنخفناا نسنبة تمثينل 4300 إلني 4300 منن الفتنرة خنالل نيجيرينا بورصة في مدرجة بنك 01

بمثيالتهننا فنني بيصننات  العنصننر النسنناصي بمجننالس إدارات الشننركات المدرجننة بالبورصننة المصننرية مقارنننة  
 يتفنمنان جديندين قنرارين بإصدار المالية للرقابة العامة الهيصة إدارة األعمال األجنبية هو ما دفع مجلس

 الشنركات إدارة مجنالس فني النساصي العنصر تمثيل لفمان المالية األوراق وشطب قيد قواعد في تعديال  
مت الهيصة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بأن المصرية. إذ ألة بالبورصة مالية أوراق لها المقيد

 موعد في أوفاعها توفيق الشركات تلك يتفمن تشكيل مجلس إدارتها عنصرا  نساصيا  علي األقل، وعلي
 مجلنس قنرار) الشنركة إدارة لمجلنس إنتخابنات أول فني أو ممكننا   ذلنك كان كلما م00/04/4343 أقصاه
 تشنكيل يتفمن أن فرورة وكذلك ،(4302 م،4302 لسنة 040 رقم ليةالما للرقابة العامة الهيصة إدارة
 أو التأسنيس علني مبدصينة موافقنة علني للحصنول كشنرط األقنل علي نساصيا   عنصرا   الشركة إداراة مجلس

 المهنية الشركات ذلك من ويستثني المصرفية، غير المالية األنشطة أحد بمةاولة ترخي  علي للحصول
 لسننة 042 رقنم المالينة للرقابنة العامنة الهيصنة إدارة مجلنس قنرار) الهيصة رصيس من قرار بها يصدر التي

 (.4302 م،4302

مجلننس اإلدارة متوسننط حجننم  تشننير نتنناصج الدراسننة إلنني أن ،بالنسننبة للمتغيننرات الرقابيننة للدراسننةو
شنارت السنابقة، حينج أ الدراسنات هذا المتوسط يقترب منوعفو.  2003يبلغ  B-Sizeلشركات العينة 

 المالي بالقطاع عدد أعفاء مجلس اإلدارة متوسط أن إلي (Lafuente and Vaillant, 2019) دراسة
 عندد إلني أن متوسنط  (Xie et al., 2020)عفنو. كمنا أشنارت دراسنة 2001يبلنغ  كوسنتاريكا بدولنة
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يمننا عفننو. وف 2042مننن مختلننف بلنندان العننالم يبلننغ شننركة  0092اإلدارة لعينننة قوامهننا  مجلننس أعفنناء
، تشننير نتنناصج الدراسننة إلنني أن متوسننط اللوغنناريتم الطبيعنني إلجمننالي Sizeيتعلننق بمتغيننر حجننم الشننركة 

متوسط نسنبة إجمنالي النديون أو إجمنالي االلتةامنات . كما أظهرت نتاصج الدراسة أن 2002يبلغ األصول 
شنركات العيننة تعتمند ، وهذا يشنير إلني أن  3004 يبلغ Leverageإلي إجمالي القيمة الدفترية لألصول 

% في تمويل أصولها. وتةيد هذه النسبة عن النسب التني أشنارت إليهنا الدراسنات 04علي الديون بنسبة 
 المالينة الرافعنة أن إلني (Shan et al., 2017) السابقة في مختلف بيصات األعمال، حيج أشارت دراسنة

كمنا أشننارت  .م4331 إلني م4334 مننن الفتنرة خنالل األمريكيننة الشنركات منن لعينننة% 24 نسنبةب تقندر
شركات عينة  أصول إجمالي % من22 مستو  الديون تقدر بنسبةإلي أن (Xie et al., 2020) دراسة 
، فتشنير Ownershipدولة من مختلف بلدان العالم. أما فيما يتعلق بمتغير نسبة تركنة الملكينة  29تفم 

ات العينننة يسننتحوذ عليننه أحنند األفننراد أو % مننن هيكننل المسنناهمين لشننرك10000نتنناصج الدراسننة إلنني أن 
 Gordini)العاصالت أو المؤسسات. وتقدم نتناصج هنذه الدراسنة دعمنا  للنتيجنة التني أشنارت إليهنا دراسنة 

and Rancati, 2017) ،  شننركة مقينندة  209والتنني أشننارت إلنني أن نسننبة تركننة الملكيننة لعينننة تفننم
أمنا فيمنا  %.10009تقندر بنسنبة  4302إلي  4300من  ببورصة األوراق المالية اإليطالية خالل الفترة

 عنددن متوسنط عمنر شنركات العيننة يقندر ب، تشنير نتناصج الدراسنة إلني أAgeيتعلق بمتغير عمر الشركة 
والتني أشنارت إلني أن  ،(Xie et al., 2020) سنة. ويقنل هنذا المتوسنط عنن مثيلنه فني دراسنة  04022

سننة. كمنا يقتنرب هنذا المتوسنط منن مثيلنه فني  0202 عنددبدر متوسط عمر عينة من الشركات الدولية يق
العامننة  الشننركات مننن عينننة عمننر والتنني أشننارت إلنني أن متوسننط(، Shan et al., 2017) دراسننة 

إلني أن هنذه الدراسنة تنم إجراؤهنا علني  Yearكما يشير متغير السنة سنة.  02004 يقدر بعدد األمريكية

سننة، حينج تشنير القيمنة )صنفر(  400بمتوسنط قندره  4302 إلي عنام 4302سنوات من عام  فترة ست
 .4302( إلي سنة 0، في حين تشير القيمة )4302إلي سنة 

  Multivariate Regression Results  نتائج اإلنحدار متعدد المتغٌرا: 5/5/3
التفسنيرية إستنادا  لنتاصج التحليل اإلحصاصي الواردة بملحق البحج، فقد الحنظ الباحثنان ةينادة القندرة 

للنمننوذج قبننل  R Squareلنمننوذج اإلنحنندار بعنند إدخننال المتغيننرات الرقابيننة، حيننج بلننغ معامننل التحدينند 
% منننن التغينننرات  402، األمنننر النننذ  يشنننير إلننني إمكانينننة إرجننناع 30342إدخنننال المتغينننرات الرقابينننة 

سنب تمثينل اإلنناج المصاحبة لألداء المالي للشنركات المدرجنة بالبورصنة المصنرية إلني التغينرات فني ن
بعنند أخنذ المتغيننرات  3032إرتفعنت قيمننة هنذا المعامننل لتصنل إلني  كمنا بمجنالس إدارات تلنك الشننركات.

الرقابية في اإلعتبار، األمنر النذ  يشنير لندور المتغينرات الرقابينة فني تحسنين القندرة التفسنيرية لنمنوذج 
 اإلنحدار.
حندار، وإتجناه وقنوة العالقنة بنين متغينرات معنامالت اإلن نتناصج (1-2رقنم ) يوف  الجندول التناليو
 ، وذلك علي النحو التاليحالدراسة
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 (1-2جدول رقم )
 نتاصج التحليل اإلحصاصي لنموذج اإلنحدار 

 
 متغٌرا: الدراسة

معامال: 
 Beta اإلنحدار

Coefficients 

 
 مستوي الداللة إتجاه العالقة

 Asymp.Sig 

Constant (β0) 
 ثابت اإلنحدار

 غير معنو  30100 طردية أو إيجابية 30304

B-Gender (β1) 
للجنس وفقا   اإلدارة مجلس تنوع  

 معنو  30342 طردية أو إيجابية 30040

B-Size (β2) 
اإلدارة مجلس حجم  

 غير معنو  30400 إيجابية أو طردية 30330

Size (β3) 
الشركة حجم  

 معنو غير  3019 عكسية أو سلبية 30332-

Leverage (β4) 
المالية الرافعة  

 معنو غير  30900 طردية أو إيجابية 30330

Ownership (β5) 
الملكية تركة  

 غير معنو  30000 طردية أو إيجابية 30333

Age(β6) 
الشركة عمر  

 معنو  30341 طردية أو إيجابية 30330

Year (β7) 
اإلختبار سنة  

 معنو  30301 عكسية أو سلبية 30339-

 معنو  Asymp.Sig 30330نموذج ككل مستو  الداللة لل

  R Square 30323 معامل التحديد  

 المصدرح )نتاصج التحليل اإلحصاصي(

 الداللننة وتشننير النتنناصج الننواردة بالجنندول السننابق إلنني معنويننة نمننوذج اإلنحنندار، وذلننك ألن مسننتو 
كمنا بلغنت قيمنة  . 3030( وهنو مسنتو  أقنل منن مسنتو  المعنوينة المقبنول α =30330) ككل  للنموذج

 αبمسننتو  داللننة ) B-Gender( لتنننوع مجلننس اإلدارة وفقننا  للجنننس 1β  =30040معامننل اإلنحنندار ) 
معنننو (، ممننا يشننير إلنني وجننود عالقننة إيجابيننة معنويننة بننين نسننبة تواجنند اإلننناج فنني مجننالس  30342=

الشنركات. وتتفنق هنذه  إدارات الشركات غير المالية المدرجنة بالبورصنة المصنرية واألداء المنالي لتلنك
النتيجة مع نتاصج العديد من الدراسات السابقة التي أجريت في بيصات أجنبية، والتي أشارت إلني أن ةينادة 
نسبة تمثيل اإلناج في مجنالس إدارات الشنركات يعنةة منن األداء المنالي لتلنك الشنركات. حينج أشنارت 

 فني اإلناج تواجد نسبة بين معنوية جابيةإي عالقة وجود إلي (Gordini and Rancati, 2017) دراسة
وهني نفنس النتيجنة التني أشنارت إليهنا  .الشركات لتلك المالي واألداء اإليطالية الشركات إدارات مجالس
الصنينية. كمنا توصنلت  السنيارات شنركات بالتطبيق علي عينة منن (Horak and Cui, 2017) دراسة
 وجنود إلني لنتاصج مماثلة، حيج أشنارت (Agyemang-Mintah and Schadewitz, 2019) دراسة 
 وقيمنة المتحندة المملكة في المالية المؤسسات إدارات مجالس في اإلناج تواجد بين معنوية إيجابية عالقة
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بنين تنول   معنوينة وجنود عالقنة إيجابينة إلني (Fensore, 2020)كمنا أشنارت دراسنة  .المؤسسنات تلنك
تلننك البنننوك، وذلننك اسننتنادا  لعينننة وك وبننين األداء المننالي لالمننرأة منصننب رصننيس مجلننس اإلدارة فنني البننن

وقند قندمت  .4301 إلني 4333 منن الفتنرة خنالل وإفريقينا األوسنط والشرق أوروبا في بنك 030شملت
وجنود تنأثير إيجنابي  أدلنة داعمنة للدراسنات السنابقة، حينج أشنارت إلني( Xie et al., 2020) دراسنة
للشنركة، وذلنك اسنتنادا  لعيننة دولينة  المنالي األداء تعةينة علني دارةاإل مجلس في الجنسين تنوعل معنو 
وبالتالي، تشير تلك النتيجة إلي صحة الفرا الرصيسي للبحج،  .العالم من مختلف بلدان دولة 29شملت 

 المدرجننة للشنركات المنالي واألداء للجننس وفقنا   اإلدارة مجلنس تننوع بنين معنوينة عالقنة والقاصنل بوجنود
 المصرية، وأن هذه العالقة إيجابية بين كال المتغيرين. المالية راقاألو بسوق

 للرقابننة العامننة الهيصننة إدارة مجلننس وفنني نفننس السننياق، تقنندم نتنناصج الدراسننة الحاليننة دعمننا  لقننرارات
المالية المصرية األخيرة بشأن إلةام الشركات الخافعة لرقابتها بتفمين عنصر نساصي علني األقنل فني 

 منع إلنةام ت تلك الشركات كشرط لتأسيس الشركة أو استمرار قيدها بالبورصنة المصنرية،مجالس إدارا
 إنتخابنات أول فني أو ممكننا   ذلنك كان كلما م00/04/4343 أقصاه موعد في أوفاعها بتوفيق الشركات
الشننركة. كمننا تشننير تلننك النتيجننة إلنني أن قننرارات مجلننس إدارة الهيصننة فنني هننذا الشننأن تعنند  إدارة لمجلننس

رارات صاصبة، وأنها تتفق مع التجارب الناجحة لدول العالم المختلفة. كما تتفق تلك القرارات مع أففل ق
الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات، عالوة  علي دور تلك القرارات فني تعةينة األداء المنالي 

 للشركات المدرجة بالبورصة المصرية. 

دراسة، تشنير نتناصج الدراسنة إلني عندم وجنود عالقنة معنوينة بنين بالمتغيرات الرقابية للفيما يتعلق و
النتننناصج إلننني أن )معامنننل  وأداصهنننا المنننالي، حينننج تشنننير B-Sizeعننندد أعفننناء مجلنننس إدارة الشنننركة 

أن  إلني تشير النتيجة، وهذه (3030معنو  عند مستو  معنوية غير α=30400ج 2β  =30330اإلنحدار
وتتفنق هنذه النتيجنة منع منا أشنارت  العوامل المحددة ألداصها المالي.حجم مجلس إدارة الشركة ال يعد من 

بوجود عالقة غير معنوية بين حجنم مجلنس اإلدارة واألداء  (Gudjonsson et al., 2020) إليه دراسة
كما تختلنف هنذه  من بلدان مختلفة. مؤسسة مالية صغيرة 440المالي للشركة، وذلك استنادا  لعينة شملت 

تناصج بعنا الدراسنات التني توصنلت لوجنود عالقنة إيجابينة معنوينة بنين حجنم مجلنس إدارة النتيجة منع ن
 e.g. Gordini and Rancati, 2017; Horak and Cui, 2017; Xie et)الشنركة وأداصهنا المنالي 

al., 2020) كما أشارت دراسة . (Lafuente and Vaillant, 2019)  إلي نتاصج مغنايرة تمامنا ، حينج
وجود عالقة سلبية معنوينة بنين عندد أعفناء مجلنس إدارة القطناع المنالي بدولنة كوسنتاريكا أشارت إلي 

واألداء المالي لشركات هذا القطاع. وقد يرجع إختالف نتاصج هذه الدراسات إلي إختالف بيصنات األعمنال 
 التي أجريت عليها هذه الدراسات.

إلنني أن  الدراسننة نتنناصج أشننارت الي، فقنندوأداصهننا المنن Sizeوفيمننا يتعلننق بالعالقننة بننين حجننم الشننركة 
وجنود عالقنة سنلبية  (. وهذه النتيجنة تشنير إلنيمعنو  غير α =3019ج 3β  =-30332)معامل اإلنحدار

غير معنوية بنين حجنم الشنركة وأداصهنا المنالي. وتتفنق هنذه النتيجنة تمامنا  منع النتيجنة التني أشنارت إليهنا 
بوجنود عالقنة سنلبية غينر معنوينة بنين ( Agyemang-Mintah and Schadewitz, 2019) دراسنة

حجم الشركة وأداصها المالي بالمملكة المتحدة. كما تختلنف هنذه النتيجنة عنن نتناصج بعنا الدراسنات التني 
 ,e.g. Gordini and Rancati)توصلت لوجود عالقة إيجابية معنوية بين حجم الشركة وأداصها المالي 

2017; Xie et al., 2020)الرافعنة المالينة يتعلنق بالعالقنة بنين نسنبة  . أمنا فيمناLeverage األداء و
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غيننر  α =30900ج 4β  =30330أشننارت نتنناصج الدراسننة إلنني أن )معامننل اإلنحنندار فقنند، المننالي للشننركة
عدم وجنود عالقنة معنوينة بنين نسنب النديون فني هيكنل تموينل الشنركة  وهذه النتيجة تشير إلي، معنو (

، فقد أشارت نتاصج الدراسنة إلني وجنود Ownershipلمتغير نسبة تركة الملكية  وأداصها المالي. وبالنسبة
إلني أن عالقة غير معنوية بين نسبة تركة الملكية واألداء المالي للشركات، حيج أظهرت نتاصج الدراسة 

. وتختلننف هننذه النتيجننة مننع مننا أشننارت إليننه معنننو (غيننر  α =30000ج 5β  =30333)معامننل اإلنحنندار
 تركنة الملكينة فني نسنبة بنين معنوينة سنلبية عالقنة بوجنود (Gordini and Rancati, 2017) دراسنة

، فقد أشنارت Ageأما فيما يتعلق بمتغير عمر الشركة  .الشركات لتلك المالي واألداء اإليطالية الشركات
تناصج التحلينل نتاصج الدراسة إلي وجود عالقة إيجابية معنوية بين عمر الشركة وأداصها المالي، وذلك ألن ن

تشير تلك النتيجة إلني أن الشنركات معنو (. و α =30341ج 6β  =30330أن )معامل اإلنحدارأظهرت 
األطول عمرا  تحقق أداء مالي أففل مقارنة  بغيرها من الشركات األقل عمرا . وتختلف هنذه النتيجنة منع 

وجنود عالقنة سنلبية معنوينة  إلني (Shan et al., 2017) دراسنة نتاصج الدراسات السابقة، حينج أشنارت
األمريكينة وأداصهنا المنالي، وهني نفنس النتيجنة التني أشنارت إليهنا  العامنة عيننة منن الشنركات بين أعمار
دولة من مختلف بلدان العنالم. وأخينرا ، فقند  29بالتطبيق علي عينة شملت ( Xie et al., 2020) دراسة

 حينج، واألداء المالي للشنركة Yearة سنالمتغير أظهرت نتاصج الدراسة وجود إرتباط سلبي معنو  بين 
أن الشنركات خنالل  هذه النتيجة إلنيتشير معنو (. و α  =30301ج 7β  =-30339أن )معامل اإلنحدار

 السنوات األخيرة تحقق معدالت عاصد علي أصولها أقل مقارنة  بمستوياتها في بداية سنوات الدراسة.

 Additional Analysisتحلٌل إضافً   5/6
 Stepwise Multipleاستخدم الباحثان أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي 

Regression  بغرا تحديد المتغيرات المستقلة األكثر ارتباطا  باألداء المالي للشركة، عالوة  علي
باألداء  تحديد المتغيرات المستقلة الواجب استبعادها من نموذج اإلنحدار نتيجة لعدم معنويتها في عالقتها

المالي للشركة. ووفقا  لنتاصج التحليل اإلحصاصي الواردة بملحق البحج، فقد أظهر استخدام هذا التحليل 
وجود ثالج مراحل تدريجية لتعةية القدرة التفسيرية والتنبؤية لنموذج اإلنحدار الخطي المتعدد، وهذا 

 ( التاليح2-2ما يتف  من الجدول رقم )

  (2-2جدول رقم )
 Stepwise Multiple Regressionتحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي  نتاصج

 
تدرج 
 المتغٌرا: المستقلة الداخلة فً ال مرحلة النموذج

 معامل التحدٌد
R Square 

 الداللة مستوي
Asymp.Sig 

 معنو  B-Gender 30342 30332 للجنس وفقا   اإلدارة مجلس تنوع 0

4 B-Gender, Age 

 .الشركة عمر، للجنس وفقا   اإلدارة مجلس تنوع
 معنو  30334 30320

0 B-Gender, Age, Year 

 السنة.، الشركة عمر، للجنس وفقا   اإلدارة مجلس تنوع
 معنو  30333 30302

 المصدرح )نتاصج التحليل اإلحصاصي(
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( السابق، أن المتغيرات المستقلة والرقابية التي يجب تفمينها 2-2ويتف  من الجدول رقم )
ج B-Gender للجنس وفقا   اإلدارة مجلس تنوع موذج هي ثالثة متغيرات فقط، وهي وفقا  ألهميتهاحبالن

. وبالتالي، فقد تم استبعاد أربعة متغيرات رقابية من Yearج وسنة الدراسة Age وعمر الشركة 
ج Sizeج وحجم الشركة B-Sizeالنموذج لعدم معنويتها، وهذه المتغيرات هيح حجم مجلس اإلدارة 

. كما أظهر التحليل أن متغير Ownership ج ونسبة تركة الملكية  Leverage ونسبة الرافعة المالية 
هو أكثر المتغيرات إرتباطا  باألداء المالي للشركة في  B-Gender للجنس وفقا   اإلدارة مجلس تنوع

بمستو  داللة  30342لهذا المتغير يبلغ  R Square نموذج اإلنحدار، وذلك ألن معامل التحديد 
Asymp.Sig  ويشير ذلك إلي أن متغير نسبة تمثيل اإلناج بمجالس إدارات الشركات 30332قدره .
% من التغيرات المصاحبة لألداء المالي لتلك الشركات، وهذا يعني أن إفافة عنصر 402يفسر حوالي 

ي الترتيب الدرجي %. وف402نساصي لمجلس إدارة الشركة يعةة من األداء المالي للشركة بمعدل 
كمحرك لألداء المالي للشركة، حيج  Age الثاني، أظهر التحليل أهمية إدخال متغير عمر الشركة 

بعد إدخال متغير عمر الشركة،  30320إلي  30342أظهر التحليل تحسن القدرة التفسيرية للنموذج من 
غيرات في األداء المالي % من الت002األمر الذ  يشير إلي أن متغير عمر الشركة يفسر حوالي 

بعد إدخال متغير عمر  30334إلي  30332للشركة. كما أظهر التحليل تحسن معنوية النموذج من 
الشركة لنموذج اإلنحدار. أما في الترتيب الثالج واألخير، فقد أظهر التحليل أهمية إدخال متغير سنة 

يل وجود إرتباط سلبي بين متغير سنة كمحرك لألداء المالي للشركة، حيج أظهر التحلYear الدراسة 
الدراسة واألداء المالي للشركة، وأنه بعد إدخال متغير سنة الدراسة تتحسن القدرة التفسيرية للنموذج من 

% من التغيرات 009، األمر الذ  يشير إلي أن متغير سنة الدراسة يفسر حوالي  30302إلي  30320
بعد إدخال  30333إلي  30334حليل تحسن معنوية النموذج من في األداء المالي للشركة. كما أظهر الت

التدريجي توفر دعما   المتعدد اإلنحدار متغير سنة الدراسة لنموذج اإلنحدار. وبالتالي، فإن نتاصج تحليل
 إفافيا  لنتاصج التحليل اإلحصاصي السابقة.

  ةالنتائج والتوصٌا: والمجاال: المقترحة ألبحاث مستقبلٌالخالصة و -5

 المننالي األداء علنن  للجنننس وفقننا   اإلدارة مجلننس تنننوع أثننرإسننتهدفت هننذه الدراسننة التعننرف علنني 
 عيننة اعتمندت الدراسنة علني. ولتحقينق هنذا الهندف، المصرية المالية األوراق بسوق المدرجة للشركات
إلني م 4302خنالل الفتنرة منن  المدرجنة بالبورصنة المصنرية غير المالية من الشركات شركة 03تفم 
 مجنالس فني اإلنناج تواجند نسنبة بنين معنوينة إيجابينة عالقنة م. وقد توصلت الدراسة إلني وجنود 4302
 وقند قندمت .الشنركات لتلنك المنالي واألداء المصنرية بالبورصنة المدرجنة المالينة غير الشركات إدارات
 علني هامنة إنعكاسنات اصج لهنالهذه النتاصج. وهذه النت إفافيا   دعما   التدريجي المتعدد اإلنحدار تحليل نتاصج

مساهمي الشركة، ومنظمي األسواق المالينة، والجهنات التشنريعية، وذلنك ألنهنا تعند أول دراسنة تطبيقينة 
يتم إجراؤها في البيصة المصرية تستهدف تقديم دليل تطبيقي حول أثر تمثيل العنصر النساصي فني مجنالس 

وفني فنوء تلنك النتناصج، يجنب أن يحنر   المنالي.إدارات الشركات غير المالينة المصنرية علني أداصهنا 
مساهمي الشركة علي إنتخاب اإلناج بمجلس إدارة الشركة، وذلك لدور هذه الممارسة فني تعةينة األداء 

 المالينة للرقابنة العامنة الهيصنة إدارة مجلنس لقنرارات دعمنا   هنذه الدراسنة نتناصج المالي للشنركة. كمنا تقندم
 مجنالس في األقل علي نساصي عنصر بتفمين لرقابتها الخافعة الشركات إلةام بشأن األخيرة المصرية
المصرية، وذلك ألن الدراسة  بالبورصة قيدها استمرار أو الشركة لتأسيس كشرط الشركات تلك إدارات

الحالية قدمت أدلة داعمة لهذه القنرارات ودورهنا فني تعةينة األداء المنالي لتلنك الشنركات. ويجنب علني 



 للشركات المالي األداء على للجنس وفقا   اإلدارة مجلس تنوع أثر
 

 

 
 

 

 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٢٠٢٠ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 551) 

هيصة أن يدعم قراراته السابقة بخصو  فمان تواجد عنصر نسناصي فني مجنالس إدارات مجلس إدارة ال
م. وأن 00/04/4343 أقصنناه موعنند فنني أوفنناعها بعنند قيننام إدارات تلننك الشننركات بتوفيننق الشننركات

يحر  مجلس إدارة الهيصة علي ةيادة نسبة تمثيل اإلناج بمجالس إدارات الشركات، وأال يتوقنف األمنر 
 مان تواجد عنصر نساصي واحد فقط في مجالس إدارات تلك الشركات.عند مجرد ف

 المسنتقبلية البحنوج فني اإلهتمنام منن مةيند توجيه يقترح الباحثان وفي فوء نتاصج الدراسة الحالية،
أثنر تننوع مجلنس اإلدارة وفقنا  للجننس علني األداء المنالي لشنركات القطناع المنالي مقارننة  بنأداء  لدراسة

 لمنصنب اإلنناج تنولي أثر المالية. كما يقترح الباحثان توجه الدراسات المستقبلية إلختبارالقطاعات غير 
الشركات. كما أن إختبنار العالقنة بنين  لتلك المالي األداء علي المنتدب العفو أو للشركة التنفيذ  المدير

 للغايننة مننرمث أمننر يعنند خصنناص  اإلننناج فنني مجننالس إدارات الشننركات واألداء المننالي لتلننك الشننركات
المسنتقبلية، ومننن أهنم تلنك الخصنناص ح أعمنار أعفناء مجلننس اإلدارة منن اإلنناج، ومسننتو   للدراسنات

 تعليمهم، والخبرات المالية والمحاسبية المتوفرة لديهم، ودرجة استقاللهم عن الهيكل التنظيمي للشركة.
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 البحثملحق 
 SPSSنتائج التحلٌل اإلحصائً بإستخدام برنامج 

 Kolmogorov–Smirnovإختبار اولمجروف سمٌرنوف  -1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  FP 

N 300 

Normal Parameters
a
 Mean .3932 

Std. Deviation 5.49937 

Most Extreme Differences Absolute .494 

Positive .494 

Negative -.455- 

Kolmogorov-Smirnov Z 8.552 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 
 Pearson Correlation Coefficientsمعامالث إرتباط بيرسون  -2

Correlations 

  B-
Gender 

B-
Size Size Leverage Ownership Age Year 

B-Gender Pearson 
Correlation 

1 .269
**
 

-
.123

*
 

-.090- .059 
-

.064- 
-

.012- 

Sig. (2-tailed)  .000 .033 .122 .311 .269 .837 

N 300 300 300 300 300 300 300 

B-Size Pearson 
Correlation 

.269
**
 1 .230

**
 -.009- -.120

*
 

-
.010- 

.015 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .881 .038 .863 .792 

N 300 300 300 300 300 300 300 

Size Pearson 
Correlation 

-.123
*
 .230

**
 1 .103 -.103- 

-
.400

**
 
.125

*
 

Sig. (2-tailed) .033 .000  .076 .074 .000 .030 

N 300 300 300 300 300 300 300 

Leverage Pearson 
Correlation 

-.090- 
-

.009- 
.103 1 .096 

-
.092- 

.109 

Sig. (2-tailed) .122 .881 .076  .096 .110 .060 

N 300 300 300 300 300 300 300 

Ownership Pearson 
Correlation 

.059 
-

.120
*
 

-
.103- 

.096 1 
-

.264
**
 

.092 

Sig. (2-tailed) .311 .038 .074 .096  .000 .114 

N 300 300 300 300 300 300 300 

Age Pearson 
Correlation 

-.064- 
-

.010- 
-

.400
**
 

-.092- -.264
**
 1 .079 
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Sig. (2-tailed) .269 .863 .000 .110 .000  .172 

N 300 300 300 300 300 300 300 

Year Pearson 
Correlation 

-.012- .015 .125
*
 .109 .092 .079 1 

Sig. (2-tailed) .837 .792 .030 .060 .114 .172  

N 300 300 300 300 300 300 300 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 

     

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

     

 Variance Inflation Factor (VIF)التبايه  تضخم معامل -3
Coefficients

a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 B-Gender .860 1.162 

B-Size .836 1.197 

Size .680 1.471 

Leverage .961 1.040 

Ownership .845 1.184 

Age .699 1.431 

Year .929 1.077 

a. Dependent Variable: FP  

 Durbin-Watson Test واتسون  قيمت إختبار دربه -4
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .217
a
 .047 .024 5.43235 2.029 

a. Predictors: (Constant), Year, B-Gender, Age, Leverage, B-Size, Ownership, Size 

b. Dependent Variable: FP   

 Descriptive Statisticsاإلحصاءاث الوصفيت  -5
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FP 300 -.24- .43 .0758 .10188 

B-Gender 300 .00 .50 .0942 .11605 

B-Size 300 4.00 17.00 9.1033 2.74794 

Size 300 7.63 10.98 9.3405 .64173 

Leverage 300 .004 1.07 .5176 .96792 

Ownership 300 .80 100.00 61.3554 20.41081 

Age 300 1.00 112.00 32.9900 21.46639 

Year 300 .00 5.00 2.5000 1.71068 

Valid N (listwise) 300     
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 يراث الرقابيت(وتائج تحليل اإلوحذار بيه المتغيريه التابع والمستقل فقظ )قبل إدخال المتغ -6
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .156
a
 .024 .021 .10079 

a. Predictors: (Constant), B-Gender  

 

 وتائج تحليل اإلوحذار بعذ إدخال المتغيراث الرقابيت -7
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .264
a
 .070 .047 .09944 

a. Predictors: (Constant), Year, B-Gender, Age, Leverage, B-Size, Ownership, 
Size 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .216 7 .031 3.119 .003
a
 

Residual 2.887 292 .010   

Total 3.103 299    

a. Predictors: (Constant), Year, B-Gender, Age, Leverage, B-Size, Ownership, Size 

b. Dependent Variable: FP     

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .052 .109  .478 .633 

B-Gender .121 .053 .138 2.261 .024 

B-Size .003 .002 .071 1.149 .251 

Size -.004- .011 -.028- -.412- .680 

Leverage .001 .006 .012 .209 .835 

Ownership .000 .000 .088 1.434 .153 
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Age .001 .000 .151 2.240 .026 

Year -.008- .003 -.142- -2.426- .016 

a. Dependent Variable: FP     

 

 Stepwise Multiple Regressionتحليل اإلوحذار المتعذد التذريجي  -8

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .156
a
 .024 .021 .10079 

2 .202
b
 .041 .034 .10012 

3 .242
c
 .059 .049 .09935 

a. Predictors: (Constant), B-Gender  

b. Predictors: (Constant), B-Gender, Age  

c. Predictors: (Constant), B-Gender, Age, Year 
 
 
 
 

 
ANOVA

d
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .076 1 .076 7.459 .007
a
 

Residual 3.028 298 .010   

Total 3.103 299    

2 Regression .126 2 .063 6.305 .002
b
 

Residual 2.977 297 .010   

Total 3.103 299    

3 Regression .182 3 .061 6.135 .000
c
 

Residual 2.922 296 .010   

Total 3.103 299    

a. Predictors: (Constant), B-Gender    

b. Predictors: (Constant), B-Gender, Age    

c. Predictors: (Constant), B-Gender, Age, Year    

d. Dependent Variable: FP     
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .063 .007  8.381 .000 

B-Gender .137 .050 .156 2.731 .007 

2 (Constant) .042 .012  3.555 .000 

B-Gender .144 .050 .164 2.888 .004 

Age .001 .000 .128 2.247 .025 

3 (Constant) .060 .014  4.294 .000 

B-Gender .144 .050 .164 2.893 .004 

Age .001 .000 .139 2.443 .015 

Year -.008- .003 -.134- -2.366- .019 

a. Dependent Variable: FP     
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