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دراسة ميدانية عىل الرشكات املسجلة يف السوق املالية    :ع بني اجلنسني يف جملس إدارة الرشكات التنو  

 السعودية   

 اخليل   جوهرة حممد عبداهلل أبا 

 أستاذ مشارك

 العربية السعودية  اململكة -الرياض  -معهد اإلدارة العامة 
 

 (م09/08/2020:  يف للنرش قبل –م  09/01/2020)قدم للنرش يف: 

 

 :لخص امل 

جم  هدفت أعضاء  واجتاهات  آراء  عىل  ف  التعر  إىل  الدراسة  الرشاهذه  إدارة  يفلس  ع  كات  بني   التنو 

حيث    ؛اجلنسني املجالسمن  هذه  يف  النساء  اختيار  َتح وا   ،معايري  التي  اال  من  د  لعوامل  ،  ختيارهذا 

، واألساليب التي يمكن أن تساهم يف رفع  اتإدارة الرشكلس  ايف جمهن  التي ترتتب عىل وجودواإلسهامات  

 نسبة النساء يف جمالس إدارة الرشكات. 

التحلييل  تم  ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد وقد    االستبانة.أداة  باالعتامد عىل    استخدامح املنهج الوصفي 

َن جمتمعح الدراسة  ،السعودية )تداول(  املاليةاملدرجة يف سوق    الرشكات  إدارةعضاء جمالس  أ من رؤساء و  تَكوَّ

عددها   العينة  ،  ا  عضو  1075والبالغ  حجم  وبلغ  العشوائية،  العينة  استخدام  تم  وقد  ،  مفردة  250وتم 

ومعامل   بريسون،  ومعامل  املعياري  واالنحراف  احلسايب،  كاملتوسط  اإلحصائية:  باألساليب  ألفا االستعانة 

 كرونباخ، وأسلوب املقارنات البعدية. 

أبرزها: أنتوقد   النتائج، من  الدراسة إىل مجلة من  عوامل متداخلة ومتشابكة تول دون هناك    وصلت 

وتشتمل تلك العوامل عىل العوامل التنظيمية، والعوامل ة الرشكات،  وصول املرأة السعودية إىل جمالس إدار

العوامل تلك  بني  ومعنوية  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  مع  الشخصية،  والعوامل  كام   .االجتامعية، 

توصلت الدراسة إىل أن أهم العوامل التي عىل أساسها يتم اختيار وتعيني النساء لعضوية جملس إدارة الرشكة  

سهم  توصلت الدراسة إىل أن وجود نساء يف جمالس إدارة الرشكات يح   كاميف اخلربة والكفاءة والتعليم.    متثلت

إال   الرشكة،  يف  عدة  جوانب  يف  إجيايب  املزايا  إبشكل  تلك  املجتمع. ترتبط  ن  يف  التقليدية  بأدوارها  عادة 

نتائج هذه الدراسة إىل أن هناك   ا  باإلضافة إىل ذلك، تشري  التي تساعد عىل تقيق  املهمة  ساليب  من األعدد 

ع الرشكات  التنو  إدارة  جمالس  يف  اجلنسني  التنظيميةتغيري    :مههاأ و؛  بني  أن  لل   الثقافة  حني  يف  رشكات، 

التوجيه  األساليب   وبرامج  املهنية  العالقات  بشبكة  تتعلق  أمهية   Quota)احلصص  ونظام  واإلرشاد  األقل 

System) الدراسةح قدمت  كام  إدارة    اعدد    .  جملس  يف  النساء  مشاركة  زيادة  أمهية  منها:  التوصيَّات؛  من 

 . 2030الرشكات لتتوافق مع أحد األهداف الرئيسة لرؤية اململكة العربية السعودية 

ع : املفتاحية الكلامت    .اململكة العربية السعودية تداول، اجلنسني، جمالس اإلدارة، الرشكات، بني التنو 
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 املقدمة 

ع عد  مفهوم  يح  بني اجلنسني أو إدماج النوع االجتامعي   التنو 

الدولية   النصوص  يف  ظهرت  التي  املفاهيم  من  املؤسسات  يف 

النساء يف نريويب يف  الثالث حول  العاملي  املؤمتر  انعقاد  إثر  عىل 

، ويف املؤمتر العاملي الرابع لألمم املتحدة للنساء يف  1985عام  

عام   يف  تأييد  1995بيجني  فيه  تمَّ  والذي  إدماج اتيجياسرت ،  ة 

العمل   بيئة  يف  االجتامعي   ,UNDP, 2006; UNPF)النوع 

اال(2003 هذه  عىل  وبناء   املجتمعات سرتاتيجي.  بلورت  ة، 

النوع   إدماج  إىل  هدفت  وترشيعات  وسياسات  مناهج 

االجتامعي عىل املستوى املؤسيس ضمن األطر الرئيسية للتنمية  

 (.UNPF, 2003الشاملة )

التوجه  اوانطالق   هذا  بني  ؛  من  ع  التنو  موضوع  حظي 

الرشكات،   إدارة  جملس  يف  وبالذات  العمل،  بيئة  يف  اجلنسني 

املتقدمة الدول  يف  احلكومات  مستوى  عىل  واضح  ؛ باهتامم 

عدد   سنَّت  واإلجراءات   احيث  والترشيعات  القوانني  من 

دت بعض  Catalyst, 2018aاإللزامية ) (. فعىل سبيل املثال، حدَّ

احلصصالدو نظام  األوروبية  بني   (Quota system) ل  للتنوع 

اجلنسني يف جمالس إدارة الرشكات، يف حني اختذت دول أخرى 

حمدَّ  وقواعد  هذا لقضية  دة  إجراءات  اجلنسني،  بني  ع  التنو 

( الرشكات  حلوكمة  دة  حمدَّ قوانني  سن    Clarke andبجانب 

Branson, 2010; Catalyst, 2018a  .)  سبيل    -فالنرويج عىل 

جمالس    -املثال   يف  املرأة  لتمثيل  احلصص  نظام  قانون  سنَّت 

( الرشكات  وكنتيجة  European Commission, 2017إدارة  (؛ 

  2004٪ يف عام  22لذلك، ارتفع عدد النساء يف املجالس من  

عام  46.7إىل   يف  يف ٪2016  النساء  عدد  ارتفع  كذلك    .

الرشكات  فرن  جمالس  من  كلٍّ  عام  يف  يف  والسويد  ، 2016سا 

إىل   و34.0ليصل  عىل  ٪33.6   ;Catalyst, 2018a) التوايل٪ 

Clarke and Branson, 2010) فقد املتحدة،  اململكة  يف  أما   .

الربيطانية نسبة ال تقلح عن   ٪ من أعضاء  20فرضت احلكومة 

لة يف بورصة لندن لألوراق  جمالس إدارة مجيع الرشكات املسجَّ

( )FTSE 350املالية  النساء  من   )European Commission, 

األمريكية2017 املتحدة  الواليات  يف  أما  والية ؛  (.  قامت  فقد 

 -وهي الوالية الوحيدة يف أمريكا    -  2018كاليفورنيا يف عام  

تتداول يف  التي  الرشكات  قانون نظام احلصص لتجرب  بإدخال 

 ( إدارهتا  جمالس  يف  النساء  إدراج  عىل   ,Catalystالبورصة 

2018a.)  

احلكومات جهود   بذلت  العربية،  الدول  لزيادة عديدة    ايف 

الرشكات.   إدارة  جمالس  يف  وخاصة  الرشكات،  يف  املرأة  متثيل 

مرص،   لعام  ففي  الدستور  )  2014ينص  املادتني  و  11يف   )

بحقوق 180) املرأة  تتمتع  أن  ستضمن  الدولة  أن  عىل   )

الرجل    متساوية العملمع  بيئة   Abdelzaher and)  يف 

Abdelzaher, 2019)  ،املتحدة العربية  اإلمارات  دولة  يف  أما   .

يشرتط عىل مجيع    م2012يف عام  فقد أصدرت احلكومة قانون ا  

الرشكات اململوكة للدولة أن تضم  امرأة واحدة عىل األقل يف 

إدارهتا نسبة  جملس  وبلغت  يف  ،   2019  عاممشاركتهن 

(%3.8) ((Deloitte, 2019.    ،السعودية العربية  اململكة  ويف 

القوى  يف  املرأة  مشاركة  لزيادة  دة  حمدَّ خطة  احلكومة  وضعت 

من   عام  بشكل  إىل  22العاملة  رؤية ٪30  أهداف  كأحد   ٪

خالل  2030 من  وذلك  و،  اجلنسني،  بني  الفجوة  توفري  سد 

النساء   وتعيني  استقطاب  والعمل عىل  متساوية،  ذوات  فرص 

واخلاص  العالية  الكفاءة العام  القطاعني  اململكة    يف  )رؤية 

السعودية   هذه  (2020،  2030العربية  من  الرغم  عىل   .

يف   النساء  وتعيني  اختيار  أن  إال  العريب،  العامل  يف  املحاوالت 

، وبنسبة ال تتجاوز  اجد    اجمالس إدارة الرشكات ما زال حمدود  

  .(Deloitte, 2019)املجالس ٪ من مقاعد 2

ل املحنظِّرين والباحثني لدراسة بَ كام ظهر اهتامم واضح من ق  

عىل   الرشكات  إدارة  جمالس  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو  موضوع 

 ,Catalyst, 2018b; Deloitte, 2019; Singh et)املستوى العاملي  

al., 2008)  ع بني اجلنسني بشكل . ولقد تم تعريف مفهوم التنو 

كال   مشاركة  أنه  عىل  )رجا عام  كافة    ال  اجلنسني  يف  ونساء( 

 (Dutta and Bose, 2007)جماالت احلياة العامة بعدالة ومساواة  

بمسألة    ولقد االهتامم  األجنبية  الدراسات  من  العديد  رت  برَّ

عىل   تعود  التي  املزايا  إىل  يرجع  بأنه  اجلنسني  بني  ع  التنو 

وفعالية املخاطر،  وانخفاض  العوائد،  زيادة  مثل:    الرشكات، 

 ,Carter et. al, 2010صنع القرارات، وتسني األداء الوظيفي )

Catalyst, 2018b  ع بني اجلنسني (. باإلضافة إىل ذلك، فإن التنو 
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وتعزيز   ،يف الرشكات يساهم يف فهم أفضل للعاملني والعمالء

( االجتامعية   ,Adler, 2001; Dalton and Daltonاملسؤولية 

2009; Terjesen et. al, 2009).   كام أكدت نتائج هذه الدراسات

املعوقات   العديد من  أن هناك  املرأة   دالتي تعىل  من مشاركة 

الرشكات إدارة  جملس  عضوية   ,Clarke and Branson) يف 

2010; Dalton and Dalton, 2009).    كثرة من  الرغم  وعىل 

جمالس  يف  اجلنسني  بني  ع  بالتنو  املرتبطة  والبحوث  الدراسات 

الشاملية   أمريكا  مثل:  مة،  املتقدِّ املجتمعات  يف  الرشكات  إدارة 

إال   وأسرتاليا،  الكايف من إوأوروبا  االهتامم  ينل  مل  املوضوع  ن 

العربية  اململكة  يف  وخاصة  العربية،  الدول  يف  الباحثني  ق بل 

أدبيات   ؛عوديةالس يف  واضحة  ندرة  وجود  يؤكد  الذي  األمر 

الدراسة، مما يستدعي دراستها. وتعد  هذه الدراسة واحدة  من  

يف  البحثية  الفجوة  سدِّ  يف  ستساهم  التي  القليلة  الدراسات 

يف   الرشكات  إدارة  جمالس  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو  موضوع 

التنو   الدراسة  هذه  ف  وتحعرِّ العريب.  اجلنسني  السياق  بني  ع 

جمالس  "بأنه    اإجرائي   يف  والنساء  الرجال  بني  العادل  التمثيل 

والرتقيات   املكافآت  يف  املساواة  لتحقيق  الرشكات؛  إدارة 

ويتمثل اهلدف العام للدراسة يف التعرف   ."والفرص الوظيفية

يف  عىل   املحدَرجة  السعودية  الرشكات  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو 

املجالس من    ؛"تداول" هذه  يف  النساء  اختيار  معايري  حيث 

التي ترتتب  واإلسهامات  من هذا االختيار،    والعوامل التي تد  

التي  واألساليب  الرشكات،  إدارة  جمالس  يف  وجودهن  عىل 

إدارة الرشكات  يمكن أن تساهم يف رفع نسبة النساء يف جمالس  

 السعودية.

وقد نحظِّمت بقية هذه الدراســة عــىل النحــو التــايل: اجلــزء 

ص لعــرض مشــكلة الدراســة  األول صــِّ مــن الدراســة خح

ص لعــرض أمهيــة   وتساؤالهتا، وأهدافها، صــِّ واجلزء الثــاخ خح

ص لعــرض ومناقشــة   الدراسة. صــِّ أما اجلزء الثالــث فلقــد خح

ع بــني   اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بــالتنو 

ــة  ــة املتبع ــة العلمي ــع املنهجي اجلنســني. ويعــرض اجلــزء الراب

من حيث جمتمــع وعينــة الدراســة، وأداة ؛  وإجراءات الدراسة

مجع البيانات، وأساليب التحليل اإلحصائي املتبعة. أمــا اجلــزء 

اخلــامس فســيعرض نتــائج الدراســة ومناقشــة هــذه النتــائج 

ص لتقــديم وتفسريها. أما اجلز صــِّ ء األخري من الدراسة فقد خح

 التوصيات ومناقشة حمددات الدراسة والدراسات املستقبلية.

 : مشكلة الدراسة   -ال  أو 

يف املرحلة الراهنة، متر  اململكة العربية السعودية بتغيــريات 

اقتصادية واجتامعية رسيعة، وخاصــة يف ظــلِّ ســعيها لتحقيــق 

 :اعتمدت عــىل ثالثــة حمــاور هــي، والتي  2030أهداف رؤية  

املزدهر، والوطن الطموح. وهــذه  واالقتصاد  املجتمع احليوي،

املحاور تتكامل وتت سق مع بعضها يف ســبيل تقيــق األهــداف 

ة، وتعزيز العمل املؤسيس. ويتضمن املحور الثاخ سرتاتيجياال

ني يتمــثالن يف تنميــة اســرتاتيجيهــدفني  "االقتصــاد املزدهــر"

قتصاد، وزيادة معدالت التوظيــف؛ وذلــك بتــوفري وتنويع اال

الفرص للجميع عرب بناء منظومة تعليمية مرتبطــة باحتياجــات 

سوق العمل، وتوليد فــرص العمــل للمــواطنني، وإدراك دور 

ــادية،  ــة االقتص ــدمات والتنمي ــودة اخل ع ج ــو ــية يف َرف التنافس

وختصيص اخلدمات احلكومية وتسني بيئة األعامل، بام يســهم 

ة يف   ة واالســتثامرات النوعيــَّ استقطاب أفضل الكفاءات العامليــَّ

 (.2020، 2030السعودية   اململكة العربية )رؤية

أولت  ، قد  2030رؤية  كام أن اململكة العربية السعودية يف  

االقتصادية  اواضح    ااهتامم   التنمية  املرأة يف  حيث  ؛  لتعزيز دور 

النساء   عدد  زيادة  إىل  القطاعني  هدفت  من  كلٍّ  يف  العامالت 

)رؤية واخلاص  العربية  العام  ، 2030السعودية    اململكة 

عام  2019 يف  السعودية  احلكومة  عيَّنت  كام  امرأة   2017(. 

وهي  )تداول(،  السعودية  املالية  السوق  إدارة  ملجلس  كرئيسة 

علام   اململكة.  تاريخ  يف    املالية   السوق رشكةبأن    األوىل 

تأسيسها (  )تداول  السعودية الوزراء    تم  جملس  من  بقرار 

عام   يف  وفق  م2007السعودي  سوق    20للامدة    ا،  قانون  من 

وتضم    مسامهة،  كرشكة  تداول  أنشأ  الذي  رشكة،    179املال 

وكل  رشكة هلا جملس إدارة يرتاوح ما بني عضو واحد إىل تسعة  

ترشيح  بناء  عىل  الوزراء  بقرار من جملس  تعيينهم  يتم  أعضاء، 

 (. 2020)تداول،  السعودي من رئيس هيئة سوق املال

امل الرغم من  التي اختذهتا احلكومة السعودية  وعىل  بادرات 

ذلك  بام يف  االقتصادية،  املجاالت  النساء يف مجيع  متثيل  لزيادة 

بني  الفجوة  أن  إال  للرشكات؛  واإلدارية  القيادية  املناصب 

)تداول،  كبرية  زالت  ما  الرشكات  إدارة  جمالس  يف  اجلنسني 
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.  (Deloitte, 2019)(، باملقارنة مع دول الرشق األوسط  2020

السعودية   العربية  اململكة  يف  النساء  أن  من  الرغم  عىل  هذا 

التعليم،  55يمثلن   )وزارة  اجلامعات  خرجيي  من   ٪2020 ،)

بلغ   العمل  املرأة يف سوق  مشاركة  اململكة  )رؤية  ٪  22ونسبة 

يف 2020،  2030السعودية  العربية   املرأة  مشاركة  ونسبة   ،)

اإلدارة   يستلزم  (Deloitte, 2019) (0.7 ٪) جمالس  ما  وهو 

 إجراء دراسة ميدانية لتقيص أسباب هذه الفجوة. 

البحوث  يف  واضحة  نحدرة  فهناك  سبق،  ما  إىل  إضافة  

يف   اجلنسني  بني  ع  التنو  موضوع  تناولت  التي  والدراسات 

الرشكاتجمالس   اململكة    إدارة  يف  وخاصة  العريب،  العامل  يف 

عىل  زت  ركَّ الدراسات  هذه  فمعظم  السعودية.  العربية 

وأوروبا   كأمريكا  غربية  عىل وأسرتالياجمتمعات  ركزت  كام   ،

وأداء   اجلنسني  بني  ع  التنو  بني  العالقة  مثل:  متعددة  متغريات 

والترشيع املبادرات  تقييم  عىل  أو  املايل،  احلكومية الرشكة  ات 

حوكمة   عىل  أو  اجلنسني،  بني  التوازن  لتحقيق  ن ت  سح التي 

 ;Carter et. al, 2010; Dalton and Dalton, 2009)الرشكات،  

Hillman et. al, 2007; Terjesen et. al, 2009; Ibrahim and 
Hanefah, 2016) . 

دراسة    يف  تتمثل  البحث  مشكلة  فإن  م،  تقدَّ ما  ضوء  يف 

تداول  يف  املحدَرجة  السعودية  الرشكات  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو 

تد  من اختيار وتعيني النساء يف جملس  من حيث العوامل التي  

نساء وجود  عىل  ترتتب  قد  التي  واملميزات  الرشكات،  ،  إدارة 

اعها لتعزيز التوازن بني  واألساليب التي جيب عىل الرشكات اتب

و السعودية؛  الرشكات  إدارة  ذلك  بناء  عىل  اجلنسني يف جمالس 

 أهداف الدراسة احلالية كالتايل: تتحدد 

يف   .1 النساء  وتعيني  اختيار  معايري  عىل  ف  التعر 

 جملس إدارة الرشكات. 

التي   .2 العوامل  أهم  تول دون وصول املرأة  تديد 

 . الرشكات لعضوية جملس إدارة  

التي .3 اإلسهامات  عن  عىل    ترتتب  الكشف 

 وجود نساء يف جملس إدارة الرشكات. 

تساهم  التعر   .4 أن  يمكن  التي  األساليب  عىل  ف 

 يف رفع نسبة النساء يف جمالس إدارة الرشكات. 

تقديم توصيات ومقرتحات من واقع الدراسة   .5

اجلنسني   بني  التوازن  تقيق  يف  تساهم  امليدانية 

 رة الرشكات. يف جمالس إدا

تســاؤالت البحــث فإن وعىل ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، 

 فيام ييل: تتمثل  

ما املعايري التي عىل أساسها يتم اختيار وتعيني   .1

 النساء لعضوية جملس إدارة الرشكات؟

العوامل   .2 لعضوية  ما  املرأة  وصول  دون  تول  التي 

 ؟جملس إدارة الرشكات 

عىل وجود نساء يف    ترتتب   ما اإلسهامات التي .3

 جملس إدارة الرشكات؟

رفع   .4 يف  تساهم  أن  يمكن  التي  األساليب  ما 

 نسبة النساء يف جمالس إدارة الرشكات؟

 أمهية الدراسة:   - ا ثاني  

جانبني خالل  من  الدراسة  هذه  أمهية  نظري ؛  تكمن 

  وعميل، ويمكن استعراض هذين اجلانبني عىل النحو التايل:

النظرية  العلمية  عىل  بناء     :األمهية  لألدبيات  البحثي  املسح 

السابقة يف موضوع   اجلنسني يف جملس  والدراسات  بني  ع  التنو 

فكرهتا  يف  إضافة   تحعد   الدراسة  هذه  فإن  الرشكات؛  إدارة 

وطرحها، لوجود نحدرة يف الدراسات التي تناولت املوضوع يف  

يف   لة  املحسجَّ السعودية  "تداول"الرشكات  العربية  اململكة  ؛  يف 

يف   تسهم  قد  الدراسة  هذه  فإن  لذا،  الباحثة.  اطالع  حد  عىل 

املكتبة  إثرا املعريف يف هذا اجلانب بشكل عام، وإثراء  الرتاكم  ء 

علمي   بنتاج  اخلصوص  وجه  عىل  العربية  جديد    والدراسات 

ع بني اجلنسني يف جملس إدارة  يفتح آفاق الباحثني يف جمال   التنو 

العريبالرشكات   الوطن  واألمهية  ؛يف  املفهوم  حيث  ،  من 

اإلدار جمالس  يف  النساء  اختيار  تد   ،ةومعايري  التي  والعوامل 

التي ترتتب عىل وجودهن يف   من هذا االختيار، واالسهامات 

تساهم يف   أن  يمكن  التي  واألساليب  الرشكات،  إدارة  جمالس 

الرشكات   إدارة  جمالس  يف  النساء  نسبة  بشكل    السعوديةرفع 

 املناصب العليا بشكل خاص.ويف  ،عام

العملية: الدراسة    األمهية  من  هلذه  العملية؛أمهية    الناحية 

أن   املمكن  التي من  الكشف عن األساليب  لكوهنا ستسهم يف 
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الرشكات إدارة  جمالس  النساء يف  مشاركة  نسبة  لرفع  يف   تحتخذ 

اململكة العربية السعودية، وهو ما سيساعد عىل طرح توصيات  

تدخ   ملعاجلة  دة  حمدَّ أساليب  إجياد  قيمة هبدف  متثيل  ذات  نسبة   

الرشكات، وتطوير لوائح وأنظمة الرشكات.  النساء يف جمالس  

رسم   يف  ستساهم  الدراسة  هذه  نتائج  أن  إىل  باإلضافة  هذا 

مؤسسات  يف  اجلنسني  بني  الفرص  تكافؤ  لضامن  السياسات؛ 

القطاعني العام واخلاص، وخاصة يف ظلِّ التغريات االجتامعية  

وتزامن  السعودية،  العربية  اململكة  يف  احلالية  ع م  اواالقتصادية 

اخلاصة   2030رؤية   املنظامت  وتنمية  تطوير  إىل  تسعى  التي 

 والعامة، ورفع نسبة مشاركة املرأة يف مجيع املواقع اإلدارية. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:    -  اثالث   

ع بني اجلنسني:    3-1  املفهوم واألمهية التنو 

قضــية   مسألة املساواة بني اجلنسني يف بيئــة العمــل تحعــد  إن  

ة إدمــاج النــوع االجتامعــي يف اسرتاتيجيعاملية؛ نتيجة إلعالن  

 ,UNDP)منهاج العمل يف املؤمتر العاملي الرابع لألمم املتحــدة 

2006; UNPF, 2003) ، التــدقيق والضــغط مــن هبــدف زيــادة

عني وأصحاب القــرار واهليئــات التنظيميــة واملســتثمرين  املرشِّ

 ,Kumar and Zattoni, 2016; Clarke and Bransonاملؤسسيني )

املساواة بني اجلنســني يف بيئــة يشري مفهوم  (. وبشكل عام  2010

العمل إىل املساواة يف احلقوق والواجبات والفرص بني الرجل 

ع بــني اجلنســني  مفهــومفإن ا . إذ  UNDP, 2006)واملرأة ) التنــو 

بيئــة العمــل تقيق التمثيل العادل للرجال والنساء يف    يشري إىل

جملس إدارة الرشــكة والــذي يتكــون مــن جمموعــة مــن بام فيه  

ل مسؤولية املنظمة، ومراجعة املهام  األشخاص املنتخبني لتحم 

ة التــي تــؤثر عــىل ســرتاتيجيوالقيم والسياسات والقرارات اال

   .(Dutta and Bose, 2007)  أداء ورفاهية املنظمة

بني     احلصص  قانون  طبَّقت  دولة  أول  النرويج  وتعد  

عام   يف  الرشكات  إدارة  جمالس  يف  عىل  2003اجلنسني  وبناء   ؛ 

املجالس من   النساء يف  ارتفع عدد   2004٪ يف عام  22ذلك، 

. كام Clarke and Branson, 2010))  2016٪ يف عام  46.7إىل  

ت دول أوروبية أخرى قانون احلصص، بام يف ذلك إسبانيا تبن 

وإيطاليا   وبلجيكا   ,European Commission)وأملانيا  وفرنسا 

يف (2017 احلصص  قانون  إسبانيا  اعتمدت  املثال،  . عىل سبيل 

نسبة  2007عام   قت  وحقَّ جمالس 40،  يف  النساء  متثيل  من   ٪

دت بلجيكا 2015إدارة الرشكات يف عام   وإيطاليا أن    ؛ كام حدَّ

( النساء  من  املجلس  أعضاء  ثلث   Europeanيكون 

Commission, 2017  اململكة )مثل:  أخرى  بلدان  واعتمدت   .)

املح  م  املتحدة، وكندا، وأسرتاليا( عىل القانون غري  ( (Soft lawلز 

اململكة   ففي  الرشكات.  إدارة  جمالس  يف  اجلنسني  متثيل  لتعزيز 

لة يف بورصة    الرشكات  املتحدة، تطلب احلكومة من مجيع املسجَّ

( املالية  لألوراق  يف  FTSE 350لندن  النساء  نسبة  تقل  أال   )

عن   اإلدارة   ;European Commission, 2017)٪  20جملس 

Terjesen et. al., 2015).    ويف الواليات املتحدة، شغلت النساء

األسهم  21.2 سوق  يف  اإلدارة  جمالس  مقاعد  من  فقط   ٪

عام    S&P 500))  األمريكي شغلت 2018يف  كندا  يف  بينام   ،

٪ من مقاعد إدارة رشكات سوق األسهم الكندية 22.6النساء  

( FP(5002017عام   يف (aCatalyst, 2018 .) 

وعىل مستوى الدول العربية، بدأت بعض الدول يف سنِّ بعض 

املجاالت  يف  املرأة  بتمثيل  تتعلق  التي  والترشيعات  القوانني 

مثاالقتصادية   ففي مرص  املرصي  ال  املتعددة.  القانون  يشرتط   ،

متساوية  بحقوق  املرأة  تتمتع  إدارة  يف    أن  الرشكات  جمالس 

(Abdelzaher and Abdelzaher, 2019) عام يف  لبنان  يف  بينام   .

يتعلق  2016 ما  بكل  لالهتامم  املرأة  لشؤون  وزارة  إنشاء  تمَّ   ،

لتمثيل  معينة  نسب  تديد  وخاصة  املرأة،  يف    بشؤون  املرأة 

٪  25تمَّ تديد ما نسبته   القطاعني العام واخلاص. ويف األردن

 ( املختلفة  الدولة  أجهزة  يف  املختلفة  املناصب   ,Deloitteيف 

(.  ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة، أصدرت احلكومة 2019

القيادية   املناصب  مجيع  يف  املرأة  مشاركة  زيادة  يشرتط  قانون ا 

القطاع   يف  ت سواء  أقرَّ ذلك،  عىل  عالوة  اخلاص.  أو  العام 

املتحدة   األمم  اتفاقية  اخلليجي  التعاون  دول جملس  حكومات 

 .(UNPF, 2003)للقضاء عىل التمييز ضد النساء 

ترشيع   احلكومة  ت  أقرَّ السعودية،  العربية  اململكة  يف    اويف 

امرأة يف جملس الشورى، وَرفوع    30يقيض بتضمني    2011عام  

من   العاملة  القوى  يف  النساء  إىل  22مشاركة  لعام ٪30   ٪

تح 2030 التي  الكبرية  اجلهود  إىل  باإلضافة  هذا  اململكة  .  وليها 

واخلاصة   احلكومية  القطاعات  خمتلف  يف  املرأة  دور  لتعزيز 

السنوات األخرية املر؛  خالل  تتوىل مناصب  حيث أصبحت  أة 

قيادية مهمة، وهو ما يؤكد زيادة دور املرأة كرشيك أسايس يف 
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)فو دَ  التنمية اإلدارية واالقتصادية  العربية  ع عجلة  اململكة  رؤية 

ن (2020،  2030السعودية   . ولكن عىل الرغم من هذا التحس 

امللحوظ يف وضع املرأة، ليس فقط عىل مستوى اململكة ولكن 

جم دول  مستوى  خاص،  عىل  بشكل  اخلليجي  التعاون  لس 

يف   ثَّلة  ممح غري  زالت  ما  املرأة  فإن  عام؛  بشكل  العريب  والعامل 

النسبة  ؛  جمالس إدارة الرشكات ٪ يف جمالس  2حيث ال تتعدى 

اخلليجي،  التعاون  )جملس  التعاون  جملس  دول  يف  الرشكات 

منصب  2020 الرتكيز  كان  النساء    ا(، حيث  وتأهيل  تطوير  عىل 

ا بدلتويل  القيادية،  والترشيعات   ال  ملناصب  القوانني  سنِّ  من 

 (.Deloitte, 2019ي نظام احلصص )وتبن 

ع بني اجلنسني يف جمالس إدارة الرشكات:   3-2  مزايا التنو 

إدارة يلقى   جمالس  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو  موضوع 

اهتامم   من    اواضح    ا الرشكات  العديد  من  ا  املحنظِّرين  ومتزايد 

 ,Adler, 2001; Carter et. al, 2010, Catalyst)والباحثني  

2018a; Dalton and Dalton, 2009; Terjesen et. al, 2009)   ؛  

تقيق   من  الرشكات  عىل  تعود  التي  املزايا  إىل  يرجع  وذلك 

إدارهتا.  جمالس  يف  وخاصة  الرشكات،  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو 

(،  Resource Dependency Theoryفنظرية االعتامد عىل املوارد ) 

بني   وصل  كحلقة  تعمل  الرشكات  إدارة  جمالس  أن  إىل  تشري 

مم واخلارجية؛  الداخلية  وبيئتها  عىل  الرشكة  الرشكة  يساعد  ا 

ق ثالث فوائد رئيسية   قِّ تأمني مواردها احليوية، وهذه العالقة تح

للرشكة: احلصول عىل املشورة والن صح، والرشعية، والتواصل 

اخلارجية وبيئتها  الرشكة   ;Hillman et. al, 2000) .بني 

Reguera-Alvarado et. al, 2017)  

امل  اومتاشي   عىل  االعتامد  نظرية  توصلت  مع  من  وارد،  عدد 

الرشكات أن  إىل    الدراسات إدارة  جمالس  يف  النساء  وجود 

تقيق   يف  منيساهم  مربرات   عدد  لعدة  وذلك  الفوائد؛ 

(Pastore and Tommaso, 2016; Reguera-Alvarado et. al., 

إن وجود النساء يف جملس إدارة الرشكة يمكن أن  :  أوال    (2017

احلصول عىل وجهات نظر متعددة؛ يؤدي وبصورة إجيابية إىل  

ن من اختاذ القرارات اجليدة )  سِّ  Westphalمما يثري األداء، وُيح

and Milton, 2000( وآخرون  كارتر  يشري   .)Carter, et. al., 

ع( إىل أن زيادة  2003 يف جملس اإلدارة يزيد من استقاللية    التنو 

أشار سمث   اإلدارة. يف حني   ,.Smith et al)وآخرون  جملس 

من تزيد  أن اآلراء املتعددة يف جملس إدارة الرشكة قد    إىل  (2006

املجلس،   أعضاء  بني  والرصاع  فعالية صنع  تحضعف  واخلالف 

ثاني  وتحقلِّل  الوقت،  وتحضيِّع  القرار،   للرشكة.  أداء  إن  امن   ،

وجود النساء يف جملس إدارة الرشكة ومشاركتها يضفي رشعية  

 .Bernardi etتشجيع بيئة عمل إجيابية )عىل الرشكة عن طريق  

al, 2006  )وهذا بدوره قد يؤدي إىل توفري املزيد من الفرص   ؛

العالقات  من  شبكة  وبناء  واإلرشاد،  التوجيه  مثل:  للنساء، 

وظيفي   األخريات  املوظفات  لتطوير   ,Hillman et. al)  ا املهنية 

نَظر إىل   ،(  2007 يح أنه يف بعض األحيان قد  الرغم من  هذا عىل 

  بعض النساء الالئي يشغلن مناصب قيادية عىل أهنن أقل دعام  

 .Derks, et. al., 2006))للنساء األخريات يف بيئة العمل 

ز  Agency theoryأما نظرية الوكالة ) عىل مدى ( والتي تحركِّ

خالل   من  واملسامهني  اإلدارة  مصالح  السلوك  توافق  مراقبة 

 ,Adams and Kirchmaierاإلداري وجودة القرارات اإلدارية )

االجتامعي يف جملس  2016 النوع  املبني عىل  ع  التنو  أن  فرتى   ،)

 Adams ;إدارة الرشكة يؤدي إىل زيادة استقالل جملس اإلدارة  

and Ferreira, 2009;   ،وبالتايل، فإن وجود  )2019عبدالفتاح .

ز من   يحعزِّ املزيد من النساء يف جمالس إدارة الرشكات يمكن أن 

املعلومات   دقة  بتحديدمستوى  يتعلق  ات  سرتاتيجياال  فيام 

( املشكالت  وزيادة  Westphal and Milton, 2000وحلِّ   ،)

بموضوع   )  املسؤوليةاالهتامم   Ibrahim andاالجتامعية 

Hanefah, 2016سة لكارتر وآخرين )(. ويف دراCarter, et. al., 

زيادة  2010 إىل  يؤدي  اجلنسني  بني  ع  التنو  أن  إىل  توصلت   )

تسني  إىل  يؤدي  بدوره  وهذا  والقدرات؛  واملهارات  املعارف 

جودة صنع القرار. بشكل عام، يمكن القول: إن وجود النساء  

وسلبيات إجيابيات  له  الرشكات  إدارة  جملس   Daily and)  يف 

Schwenk, 1996  أداء جمالس أن  اتفاق عام عىل  (، ولكن هناك 

جمالس   يف  نساء  هناك  يكون  عندما  ن  يتحسَّ الرشكات  إدارة 

 (.  ,.Daily et. al 1999الرشكات )
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ع بني اجلنسني وأساليب    3-3 العوامل التي تد  من التنو 

 تفادهيا:   

املناصب   يف  اجلنسني  بني  التوازن  عدم  قضية  التنفيذية  إن 

عد  ظاهرة عاملية، حيث إنَّ نسب متثيل  والقيادية يف بيئة العمل تح 

، عىل الرغم من أهنن يمثلن  اعد  حمدود  النساء مقارنة بالرجال يح 

يقارب   نسبة  50ما  وارتفاع  السكان،  عدد  إمجايل  من   ٪

( عام  بشكل  العمل  القوى  يف   ,.Iannotta, et.alمشاركتهن 

2016; Terjesen et.al, 2015  االقتصادي املنتدى  تقرير  ففي   .)

لعام   العاملي    2020العاملي  اجلنسني  بني  الفجوة  مؤرش  حول 

(GGGI  والذي يقيس الفجوات يف املساواة بني اجلنسني وفق ،)

املشاركة  معايري:  و  أربعة    السيايسالتمكني  االقتصادية 

مشاركة  ؛  يصحالاملستوى  و  التعليميالتحصيل  و نسبة  فإن 

زالت   ما  للمرأة  املتاحة  الوظيفية  والفرص  االقتصاد  يف  املرأة 

متثيلوخاصة  منخفضة،   العليا  هن  نسبة  املناصب  يف يف  سواء 

بلغت نسبة    :فعىل سبيل املثال  القطاع العام أو القطاع اخلاص،  

العليا   ركة  مشا اإلدارية  املناصب  يف  الكويت  املرأة  ٪، 14يف 

اإلم املتحدة   ويف  العربية  العربية  10ارات  اململكة  ويف   ،٪

 (World Economic Forum , 2020)٪  9السعودية 

أن هناك مجلة  امليدانية  وأكدت نتائج العديد من الدراسات  

مع   تتضافر  والتي  واملتشابكة  املتداخلة  العوامل  إلحداث   امن 

عىل   والتنفيذية.  العليا  املناصب  يف  اجلنسني  بني  التوازن  عدم 

العادات   يف  تتمثل  والتي  االجتامعية  العوامل  املثال:  سبيل 

املرأة   إىل عمل  والنظرة  املجتمعية،   Abalkhail and)والتقاليد 

Allen, 2016; Karam and Afiouni, 2014) والعوامل  ،

اهل  ،التنظيمية يف  تتمثل  املنظمة، والتي  وثقافة  التنظيمي    يكل 

املنظِّمة   بالترشيعات والقوانني احلكومية  تتعلق  التي  والعوامل 

وتحفِّسِّ (Acker, 2009)للعمل   الشخصية.  العوامل  بجانب   ،

املؤسسية أن  ذلك (Institutional Theory) النظرية  ترى  بأهنا   ،

االجتامعية  ظح الن واملعايري  املعتقدات  من  نة  املكوَّ االجتامعية  م 

( ال تؤثر  (Scott, 2013واملامرسات املنظِّمة للسلوك االجتامعي  

تؤثر   بل  التنظيمية،  واهلياكل  االقتصادية  األنشطة  عىل  فقط 

( اإلنساخ  السلوك  عىل  ا   ,North, 1990; Sheridan et. alأيض 

آخر2014 بمعنى  التفا؛  (.  الرسمية  فإن  األنظمة  بني  عالت 

)مثل القوانني والدساتري( واألنظمة غري الرسمية )مثل التقاليد 

( واملنظامت  األفراد  اختيارات  من  تد    ,Northوالعادات( 

1990; Scott, 2013 املعتقدات فإن  املنظور،  هذا  من   .)

يف   نة  واملضمَّ االجتامعي  النوع  قبوهلا حول  تمَّ  التي  االجتامعية 

سبب  احليا تكون  التنظيمية  إدارة    اة  جمالس  املرأة يف  متثيل  قلة  يف 

( وآخرون  Terjesen et. al, 2015الرشكات  أنوتا  أجرت   .)

(Iannotta, et.al. ,2016  ،األورويب االتاد  دول  عىل  دراسة   )

قانون   وجود  من  بالرغم  أنه  عن  الدراسة  نتائج  وكشفت 

أن إال  األورويب،  االتاد  دول  معظم  يف  غري    احلصص  النساء 

الرشكات  إدارة  جمالس  معظم  يف  وعادل  متساٍو  بشكل  ممثَّلة 

كل األوروبية؛ ويعود ذلك إىل النظرة االجتامعية ألدوار ومهام  

واملرأة الرجل  )من  وآخرون  أنوتا  وأكدت   .Iannotta, et.al. 

البيئة  (  2016, يف  االجتامعي  النوع  منظور  دمج  يتم  عندما  أنه 

يكون   عليا  املؤسسية،  مناصب  يشغلن  الالئي  النساء  عدد 

جروسفولد  ال  قلي دراسة  مع  الدراسة  هذه  نتائج  اتفقت  كام   .

( اللذين قاما بدراسة Grosvold and Brammer, 2011وبرامري )

الرشكات يف   إدارة  الفرتة من    38ملجالس   2001دولة خالل 

األنظمة    2007إىل   ذلك  يف  بام  األنظمة؛  من  خلمسة  ا  وفق 

والثقافية.  االقتصا واحلكومية،  والقانونية،  والتجارية،  دية، 

جمالس   يف  النساء  عدد  قلة  أن  الدراسة  هذه  نتائج  وأظهرت 

وباألخص  مؤسسية،  عوامل  إىل  يحعَزى  الرشكات  إدارة 

الدوَر األكرب يف   القانونية واالجتامعية والتي تلعب  املؤسسات 

إدارة الرش النساء يف جمالس  كات. هناك التأثري عىل نسبة متثيل 

إدارة  جمالس  يف  اجلنسني  بني  التوازن  من  تد   أخرى  عوامل 

ارتباط   وترتبط  مثل:   امبارش    االرشكات،  االجتامعي،  بالنوع 

عدم رغبة املنظامت يف اختيار النساء كأعضاء يف جملس اإلدارة،  

إدارة   جملس  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو  يؤدي  أن  من  واخلوف 

مسألة تعقيد  إىل  عىل    الرشكة  الرجال  وهيمنة  القرارات،  اختاذ 

علمي   املؤهالت  النساء  توف ر  وعدم  اإلدارة،    ا وعملي    اجمالس 

(Burke, 2000; Singh et. al, 2008.) 

( البرشي  املال  رأس  نظرية  ( Human Capital Theoryأما 

التعليم   مؤهالت  )أي  البرشي  املال  رأس  مكونات  أن  فرتى 

( تعترب عوامل مهمة يف احلصول عىل  املهنية   ةواملهارات واخلرب

 ,Beckerوظيفة مرتفعة الدخل للرجال والنساء عىل حدٍّ سواء )

(، كام أن االختالفات يف االستثامر يف رأس املال البرشي 1993
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حساب   لعقالنية  كنتيجة  تفسريها  يمكن  والنساء  الرجال  بني 

( املنفعة  إىل  يصبح Becker, 1993التكلفة  لذلك،  ونتيجة   .)

أقل  ا والتدريب  والعمل  التعليم  يف  للنساء  بالنسبة  الستثامر 

متح ؛  فائدة التي  الوظائف  إىل  تتجه  املرأة  إنَّ خيارات  نها  حيث  كِّ

 ,.Blau et alمن اجلمع بني األعباء الوظيفية واألعباء املنزلية )

(. وتشري نتائج بعض الدراسات إىل أن النساء بشكل عام 2006

برش مال  رأس  إىل  مما  يفتقرن  الرشكات؛  يف  للعمل  مناسب  ي 

 ,Burkeيتسبب يف عدم اختيارهن لوظائف يف جمالس اإلدارة )

م  2000 تفنيدها  تمَّ  االفرتاضات  هذه  ولكن  بعض  (.   ق بل  ن 

 ( وآخرين  سينغ  مثل  الذين  Singh, et.al., 2008الباحثني،   )

يف   املاجستري  كدرجة  املناسب  التعليم  ُيملن  النساء  أنَّ  أكدوا 

الرشكات   إدارة إدارة  جمالس  يف  اخلربة  ولدهين  األعامل، 

الرجال،  مع  باملقارنة  ذلك،  ومع  الدولية؛  واخلربة  الصغرية، 

جمالس  إدارة  يف  كأعضاء  للعمل  اختيارهن  احتاملية  تقل 

 الرشكات. 

املال   رأس  نقص  ليس  أنه  إىل  أخرى  دراسات  تشري  كام 

النساء   استبعاد  عن  املسؤول  هو  فقط  لس  جماعن  البرشي 

أيض   بل  االجتامعي    ااإلدارة،  املال  رأس   Social)نقص 

Capital)،  عام يعترب  لعضوية   مهام    ال  والذي  الفرد  اختيار  يف 

ويشري   االجتامعي.  النوع  عن  النظر  بغض  اإلدارة،  جملس 

املوارد والطاقات الكامنة يف "مفهوم رأس املال االجتامعي إىل  

منافع   تقيق  إىل  تؤدي  والتي  املختلفة،  االجتامعية  الشبكات 

االجتامعية البنى  يف  م  تتحك  التي  َيم  الق  من  بأثر    "مجاعية 

(Bourdieu, 1985: 248)  دراسة وىف  وبيليموريا  .    هودجيريي 

(Hodigere and Bilimoria, 2015  حول درجة أمهية رأس املال )

يف  والرجال  النساء  تعيني  يف  املهنية  العالقات  وشبكة  البرشي 

 500جمالس إدارة الرشكات املدَرجة يف مؤرش ستاندرد وبورز 

(Standard and Poor’s 500 Index) املتحدة   يف الواليات 

ملجالس ؛  األمريكية الرجال  اختيار  أن  إىل  الدراسة   توصلت 

أساس  إدارة   عىل  يتم  نوعية  و  الشخصية    مميزاهتمالرشكات 

، يف حني يتم  وقوة شبكة عالقاهتم املهنية،  البرشي  م  رأس ماهل

عضوية   أساس  عىل  الرشكات  ملجالس  النساء  اختيار 

س مميزاهتن وخصائصهن وليس عىل أسا  ،جمموعتهن )كنساء(

وآخرون   كاكباديس  أجرهتا  دراسة  أشارت  كام  الفردية. 

(Kakabadse et al. 2015  شملت والتي  تضم     30(،  رشكة 

أن  إىل  وغانا،  املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة  يف  مديرات 

يف السياق الغريب   الةاملهنية الفعَّ   التعليم اجليد وشبكة العالقات

االن عىل  وخاصة  يساعدان  الرشكات،  إدارة  ملجلس  ضامم 

أكثر   تعد   األرسية  العالقات  فإن شبكات  غانا  بينام يف  للنساء؛ 

الرشكات.   إدارة  جمالس  إىل  للوصول  النساء  متكني  يف  فاعلية  

والتي   ،(Saeed, et.al., 2017ن )وكام أكدت دراسة سعيد وآخر

ع  هدفت إىل معرفة كيف تؤثر ملكية األرسة والدولة عىل الت نو 

الناشئة،   إىل أن أساس وتوصلت  بني اجلنسني يف االقتصادات 

الصني  يف  الرشكات  إدارة  جمالس  لعضوية  الرجال  اختيار 

واهلند يعتمد عادة  عىل رأس املال االجتامعي وليس عىل رأس  

 املال البرشي. 

األخرية  اآلونة  يف  املجتمعية  للضغوط  والتي   ،ونتيجة 

تحنادي بتحقيق العدل واملساواة بني اجلنسني يف مجيع املجاالت 

من   العديد  الرشكات يف  إدارة  االقتصادية، وخاصة يف جمالس 

سح  فلقد  املتقدمة؛  والترشيعات  البلدان  القوانني  العديد من  نَّت 

اإللزامية    Catalyst, 2018a; Clarke and)واإلجراءات 

Branson, 2010)ذكرنا وكام  احلصص اسابق    .  نظام  فإن   ،

بني   ما  بنسبة  د  من 50-٪  33واملححدَّ عدد  ع يف  والذي رشح  ،٪

املرأة يف جمالس إدارة    ؛الدول األوروبية ساعد عىل زيادة متثيل 

 ,.Iannotta, et. alالرشكات. ولكن كام ذكرت أنوتا وآخرون )

2016، سن  ف   (  اإلدارة  احلصص  نظام    إن  جملس  مستوى  عىل 

املؤسسات دون   يف  اجلنسني  بني  املساواة  عدم  استهداف 

تأثرٌي سلبي   له  يكون  قد  النساء  األخرى  يؤد  ؛  عىل  إىل حيث  ي 

لدهين  ليس  اللوايت  أو  القليلة  اخلربة  ذوات  النساء  تعيني 

أو مهارات غري مناسبة؛ مما   مؤهالت علمية أو خربات عملية 

أقلقد   عىل    جيعلهن  آرائهن  ذ  َأخو وعدم   ، اجلد حممل  مصداقية 

(Westphal and Milton, 2000).   ويف كثري من احلاالت، يمكن

التنفيذية   اإلدارية  املناصب  يف  النساء  تعيني  يتم   "كرمز  "أن 

(token  بتمثيل إُياء  إعطاء  أجل  من   Smith1 and)املرأة  ( 

Parrotta, 2018)  املعينات النساء  أن  إىل  باإلضافة  هذا    .

كات بدون توف ر شبكة عالقات  كمديرات يف جمالس إدارة الرش
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داخل  مناسب  عائيل  دعم  توف ر  دون  من  أو  لدهين  مهنية 

 ( ا  حمدود  هن  تأثريح يكون  أن  املحتمل  فمن   Hodigereالرشكة، 

and Bilimoria, 2015.)  

السعودي املجتمع  يف  احلال  هو  كام  العريب،  العامل  يف  ؛ أما 

مثل   وظيفية  معوقات  تواجه  النساء  يف  فإن  النساء  من  غريهن 

الثقافية   القيم  ضوء  يف  ولكن  خمتلفة،  وثقافات  سياقات 

رضة عح النساء  فإن  التقليدية،  املعوقات.  واالجتامعية  من  ملزيد 

داخل   األبوي  النظام  قيم  ر  جتذ  أن  نجد  املثال،  سبيل  فعىل 

األدوار   عىل  د  يؤكِّ اخلاصة  أو  العامة  سواء  العمل  مؤسسات 

رجل واملرأة، وَحرصو وظائف املرأة يف مهام التقليدية لكل من ال

دة قد جتعلها ال ترتقي إىل املستويات اإلدارية   ومسؤوليات حمدَّ

،  ا (. أيض  2016,  منظمة العمل الدولية ;Abalkhail, 2019العليا )

القادة   قناعة  عدم  العربية  املرأة  تواجه  التي  العقبات  من 

ل املسؤول املرأة عىل تم  بقدرة  القيادية أو مواجهة  اإلداريني  ية 

تذهب  عادة   والتنفيذية  القيادية  املناصب  فإن  لذا  املشكالت؛ 

للرجال. وعالوة عىل ذلك، فمن املعوقات التي تواجه النساء  

العريب   العامل  لعدميف  هو    هنانضامم  وتؤدي  اإلدارة  ملجالس 

الة حيث كشفت دراسة  ؛  عدم توف ر شبكة العالقات املهنية الفعَّ

  ( Abalkhail and Allan, 2016ميدانية قامت هبا أبا اخليل وآلن )

شبكة   ضعف  أن  عن  العريب،  اخلليج  دول  يف  املديرات  عىل 

اجتامعي   مال  رأس  وجود  عدم  أو  الة  الفعَّ املهنية  العالقات 

يؤثر ال  تقل دها    فع  وعىل  للمرأة  الوظيفي  التطوير  عىل  سلب ا 

 توصلت الدراسة إىل أن العادات والتقاليد املناصب العليا. كام

العربية   املجتمعات  يف  الثقافية  دول  -واألعراف  وخاصة 

العريب املرأة إىل شبكة عالقات مهنية    -اخلليج  انضامم  تد  من 

يغلب عليها اجلنس الذكوري، وبالتايل يحالحظ أن الرجال من  

الوصول   عليهم  يسهل  املهنية  االجتامعية  شبكاهتم  إىل  خالل 

م  والتقد  ر  التطو  عىل  تساعدهم  والتي  األساسية،  املوارد 

والتعل م.   اخلربة  من  أعىل  مستوى  تقيق  وبالتايل  الوظيفي، 

والتي   نفسها  باملرأة  تتعلق  عقبات  هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة 

األعباء   مثل:  القيادية،  للمناصب  وصوهلا  عملية  تعيق 

مل التنشئة االجتامعية  األرسية، وعدم ثقتها بنفسها نتيجة لعوا

مناصب   وتقل د  الوظيفي  ر  التطو  عىل  قدرهتا  من  تد  قد  التي 

 . )2014)اخلميش،  عليا يف املجتمع

يتضح من خالل ما متت مناقشته يف هذا اجلزء، أن أدبيات 

عليه  استندت  رصينة  علمية  خلفية  أعطت  الدراسة    االدراسة 

العال ذات  املتغريات  من  عدد  من حيث  بني  احلالية  ع  بالتنو  قة 

العمل،   بيئة  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو  أمهية  مثل:  اجلنسني، 

بل   تدوالعوامل التي   ع بني اجلنسني يف الرشكات وسح من التنو 

ع بني اجلنسني يف جملس إدارة الرشكات.   معاجلتها، ومزايا التنو 

ومن املالحظ أن أغلب الدراسات قد أحجريت يف بيئات غربية، 

النظري، وبعضها   أو  الوصفي  اجلانب  اعتمدت عىل  دراسات 

عن   كشفت  والتي  دة،  وحمدَّ معينة  عينات  عىل  اعتمد  وبعضها 

حيث   من  سواء  الدراسة  موضوع  جوانب  من  جانب 

اجلنسني، وهذا   ،املعوقات بني  ع  التنو  بتحقيق  املعنية  السبل  أو 

وشاملة  واضحة  صورة  إعطاء  عدم  يف  إشكالية  عنه  ينتج  قد 

مسألة هذا    عن  أخرى.  جمتمعات  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو 

عىل   تطبيقها  يصعب  قد  الدراسات  نتائج  أن  إىل  باإلضافة 

عىل   عالوة  السعودية.  العربية  اململكة  مثل  أخرى،  سياقات 

وجود  اتضح  الدراسة،  أدبيات  استعراض  خالل  ومن  ذلك، 

 .فجوة بحثية يف أدبيات الدراسة؛ مما يستدعي دراستها 

ذلك؟   :السؤالويبقى   كل  من  الدراسة  هذه  موقع  أين 

القول فيه    :وسبق  يتداخل  اجلوانب  متعدد  موضوع  أمام  إننا 

التنظيمي وا اجلانب  االقتصادي  االجتامعي؛ واجلانب  جلانب 

وكل ذلك يعني أن املجال رحب أمام دراسات تتابع ما أحنجز، 

  أن   -يف حدود علمها    -وتبحث فيام مل يحدرس. وتزعم الباحثة  

أنه   أمهيته  بحثها  يعطي  وما  يحدرس  مل  ضمن    يعدما  من 

ع بني اجلنسني، كام   الدراسات القالئل التي بحثت مسألة التنو 

السابقة   الدراسات  عن  خمتلفة  هلا خصوصية  الدراسة  هذه  أن 

زاويا؛   عدة  من  املوضوع  عن  البحث  حماولتها  حيث  من 

ع   تدكالعوامل املختلفة التي تساهم أو   بني اجلنسني،    من التنو 

واجتامعية،   تنظيمية،  )إدارية/  األبعاد  املتعددة  واألساليب 

ع والتوازن بني اجلنسني داخل الرشكات  وفردية( لتحقيق التنو 

التي  احللول  أن  هو  الدراسة  أمهية  من  يزيد  وما  السعودية. 

يف  واالجتامعي  الثقايف  السياق  مع  ستتناسب  تحطرح  سوف 

السعودي إنَّ ؛  املجتمع  تبن حيث  الصعب  من  تفسريات  ه  ي 

السعودي،  املجتمع  مثل  جمتمع  عىل  وتعميمها  غربية  وحلول 
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الذي يتسم بخصوصيات وعادات قد ال تتناسب مع نظريات 

 .ودراسات تم تطبيقها يف سياقات أخرى

 : البحث   ية منهج   -  ا رابع  

التحلييل،  الوصفي  املنهج  عىل  البحث  هذا  الذي   يعتمد 

الدراسة،   حمل  الظاهرة  وتليل  وصف  عىل  ويتضمن  يقوم 

وبيانات الدراسة جمتمع وعينة الدراسة،  من  كال   منهج البحث  

، واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها يف معاجلة امليدانية

 ، عىل النحو التايل: البيانات امليدانية

 الدراسة جمتمع وعينة    4-1

الدراسة   جمتمع  اإلوأعضاء  رؤساء  يمثل    دارة جمالس 

السعودية،  املالية  سوق  الالعاملني يف مجيع الرشكات املسجلة يف  

املسجلة   من  والرشكات  تتبع    179تتكون  ا  20رشكة  ،  قطاع 

الطاقة،   يف:  القطاعات  تلك  األجل، وتتمثل  طويلة  السلع 

األغذية،  و األساسية،  واالتصاالت،  وإنتاج  خلدمات  اواملواد 

الصحية،  واالستهالكية،   العامة،  والرعاية  السلع  واملرافق 

اإلعالم،   املتداولة، و األدوية،  والرأساملية،  العقارية  الصناديق 

الكاملية،  واخلدمات التجارية واملهنية،  و السلع  البنوك، وجتزئة 

العقارات،و التأمني،  وجتزئة األغذية،  والنقل،  و  إدارة وتطوير 

 .    ( 2020)تداول،  واالستثامر والتموين

عدد   إمجايل  تلك  رؤساء  ويبلغ  إدارات  جملس  أعضاء 

نحو   ا    1075الرشكات  ، وتم حساب  (2020)تداول،  عضو 

ت التي  العشوائية  العينة  من  حجم  املجتمع  ذلك  من  سحبها  م 

 :التالية ، (Thompson, 2012: 59-60)معادلة ثامبسون خالل 

𝒏 =  
𝑵 .  𝑷(𝟏 − 𝑷)

[( 𝑵 − 𝟏) .  (𝒅𝟐  ÷  𝒁𝟐)] + 𝑷(𝟏 − 𝑷)
 

 حيث: 

n:  حجم العينة . 

N: حجم املجتمع. 

Z : 
)ال الداللة  ملستوى  املقابلة  املعيارية  (  0.95درجة 

   .(1.96وتساوي )

d: ( 0.05نسبة اخلطأ وتساوي) . 

P: ( 0.50نسبة توفر اخلاصية واملحايدة وتساوي) . 

بنحو    رَ دِّ وقح    العينة  ذلك    283.21حجم  عىل  وبناء  مفردة، 

مفردة  283يمكن اختيار حجم عينة عشوائية بسيطة تبلغ نحو 

الباحثة    الرشكات، ولكن رغبة    إداراتمن أعضاء جمالس   من 

نسبة االستجابة واحلصول عىل نتائج دقيقة تتسم بالدقة  يف رفع  

فإنه  الدراسة،  واملصداقية ورغبة يف تسني متثيل العينة ملجتمع  

بنحو   تقدر  استبانات  عدد  توزيع  بلغ    300تم  وقد  استبانة، 

عدد االستبيانات املكتملة والصاحلة للتحليل اإلحصائي بحو  

 ٪. 83.33استبانة، وبذلك تصبح نسبة االستجابة نحو  250

 الدراسة أداة   4-2

أكثر   باعتبارها  االستبانة  عىل  الدراسة  هذه  اعتمدت 

شيوع   يف  األدوات  االستبانةا  تصميم  وتم  البيانات،    مجع 

التي    ااستناد   الدراسة  أدبيات  اجلنسني  عىل  بني  التنوع  تناولت 

(e.g., Abalkhail, 2019; Abdalla, 2015; Burke, 1997; 
Grosvold and Brammer, 2011; Hodigere and Bilimoria 
2015; Iannotta, et. al., 2016; Sheridan,et., al. 2014; 

Terjesen et al., 2009).  .  جزئيني من  االستبانة  تتكون 

لعينة   األولية  بالبيانات  منها  األول؛  اجلزء  هيتم  أساسيني: 

الرشكة، قطاع  تتضمن  والتي   النوعوالعمر،  و  الدراسة 

االجتامعية،  و،  االجتامعي األطفال،  واحلالة  املستوى  وعدد 

بالتنوع  والتعليمي،   الثاخ؛  اجلزء  اختص  بينام  العملية.  اخلربة 

الرشكات إدارة  جمالس  يف  اجلنسني  تضمن  بني  والذي    أربعة ، 

تتعلق   أساسية  إدارة حماور  جمالس  يف  اجلنسني  بني  بالتنوع 

بالعوامل التي عىل أساسها ، اهتم املحور األول منها  الرشكات 

إدارة   جملس  لعضوية  النساء  وتعيني  اختيار  الرشكة، يتم 

بالعوامل بينام اختص املحور الثاخ؛  ( عبارات،  9ويتكون من )

الرشكة،  إدارة  جملس  لعضوية  املرأة  وصول  دون  تول  التي 

( من  عبارة.  13ويتكون  الثالث  (  املحور  باإلسهامات  وتعلق 

التي ترتتب عليها وجود نساء يف جملس إدارة الرشكة، ويتكون 

امل   عبارات،(  9من ) الرابع األساليب التي يف حني تناول  حور 

إدار جملس  يف  النساء  نسبة  لرفع  الرشكة  تتخذها  أن  ة  يمكن 

( من  ويتكون  عبارات.  6الرشكة،  االستبانة  (  تصميم  تم  وقد 

ليكرت  مقياس  باستخدام  عباراهتا  عىل  اإلجابة  تكون  بحيث 

عىل  موافق  )غري  موافقو،  (1)اإلطالق    اخلاميس  ،  (2)  غري 

 .((5) اموافق متام   (،4) ( موافق3قة( )املواف )متوسط  حمايدو
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صالحية   من  التحقق  )االستبانة(،وتم  الدراسة    أداة 

املقياس  ؛  بطريقتني تم عرض  الظاهري حيث  الصدق  األوىل: 

األكاديميني املختصني، وذلك ملعرفة مدى مالئمة  ستة من  عىل  

ومدى وضوح صياغتها،   حمور،  لكل  ومتثليها  وعىل  العبارات 

العبارات    ضوء بعض  حذف  تم  مالحظات،  من  ورد  ما 

البعض   عىل  التعديالت  أكثر اآلخر  وإدخال  تكون  لكي 

الطريقوضوح   أما  بالصدق  ةا.  فتمثلت  البنائي    الثانية 

طريق    لالستبانة  (الداخيل) ارتباط  عن  معامل  حساب 

كل  ؛  بريسون درجة  بني  االرتباط  معامل  حساب  تم  حيث 

حمور كل  عبارات  من  الذي   ،عبارة  للمحور  الكلية  والدرجة 

أن،  العبارةإليه  تنتمي   ما    واتضح  ترتاوح  االرتباط  معامالت 

( إحصائي    ،(0.81  –  0.60بني  ومعنوية  مرتفعة  عند    اوهي 

معنوية   املكونة  0.01مستوى  املحاور  صدق  عىل  يدل  مما   ،

 لالستبانة. 

بقياس ثبات أداة الدراسة )االستبانة( فلقد  أما فيمل يتعلق  

معامل ثبات   تراوحت حيث؛ كرونباخمعامل ألفا   تم استخدام

(، ويتضح من قيم معامل 0.94  -0.78أداة الدراسة ما بني )

القيم   مجيع  أن  ألفا  املقبولة  كرونباخ  الدنيا  القيمة  من  أكرب 

املقياس ثبات  عىل  )  ،للحكم   ,.Saunders, et. al(  0.7وهي 

بدرجة    (.(2012 تتمتع  الدراسة  أداة  أن  ذلك  من  ونستخلص 

الثبات  من  الدراسة  ،عالية  هلذه  وفاعلة  مناسبة  جيعلها   ، مما 

 ويمكن الوثوق هبا لتحقيق أهداف الدراسة. 

 طرق املعاجلة اإلحصائية للبيانات  4-3

من عن  لإلجابة   العديد  استخدام  تم  الدراسة؛  تساؤالت 

املناسبة اإلحصائية  أمهها:    ،األساليب  من  التكرارات والتي 

املئوية  والنِّ أداة سب  عبارات  جتاه  االستجابات  لتحديد 

احلسابية  الدراسة،   أفراد  واملتوسطات  موافقة  مدى  ملعرفة 

عبارة كلِّ  عىل  املعيارية الدراسة  واالنحرافات  عىل    ،  ف  للتعر 

عبارة   لكلِّ  الدراسة  عينة  مفردات  استجابات  انحراف  مدى 

احلسايب متوسطها  عن  الدراسة  حماور  عبارات  ومعامل    ،من 

األداة،    ارتباط صدق  لقياس  كرونباخ ألفا  ومعامل  بريسون 

 (. Saunders, et. al., 2012) لقياس ثبات األداة

 : الدراسة نتائج    -  ا خامس  

 الدراسة عينة    خصائص   5-1

( رقم  اجلدول  من  عينة  1يتضح  بخصائص  املتعلق   )

أعىل   كان  البنوك  أن قطاع  الرشكة،  الدراسة عىل حسب قطاع 

إمجايل  ٪ من  18حيث بلغت نسبته    ؛الدراسةنسبة متثيل يف عينة  

قطاع   يليه  الدراسة،  حمل  القطاعات  العقارية  عدد  الصناديق 

االتصاالت12بنسبة  املتداولة   قطاع  ثم  وتطوير  و  ٪،  إدارة 

الطاقة  8بنسبة    العقارات قطاعات  من  كل  ذلك  وييل   ،٪

بنسبة   قطاعات6واألدوية  من  كل  نسبة  بلغت  وقد    النقل  ٪، 

االستهالكية،  و التمويناخلدمات  نحو واالستثامر  والتأمني   ،

وأخري  4 من  بلغت    ا٪،  كل  ٪ 2نحو  املتبقية    قطاعات  النسبة 

 عدد القطاعات موضع الدراسة.   إمجايلمن 

توزيع عينة الدراسة عىل    أن(،  1ل رقم )يتبني من جدو كام  

من   أقل  العمرية  الفئة  أن  العمر،  أعىل   35حسب  كانت  سنة 

الدراسة  ال  متثي عينة  نسبتها    ؛يف  بلغت  الفئة  40حيث  يليها   ،٪

)من   نسبتها    ؛(سنة  45  من  أقل  –  35العمرية  بلغت  حيث 

العمرية )من  38 الفئات  سنة(،    50من  أقل    –  45٪، ثم تأيت 

بنسب    50)من   فأكثر(  الرتتيب.  8٪،  14سنة  عىل  كام     ٪ 

نحو   الذكور  نسبة  بلغت 88بلغت  بينام  الدراسة،  عينة  من   ٪

 الدراسة.قط من عينة ٪ ف 12نسبة اإلناث نحو  

االجتامعية باحلالة  يتعلق  فيام  فإن  أما  يف نسب؛  املتزوجني  ة 

نحو   بلغت  الدراسة  أو  72عينة  العزاب  نسبة  بلغت  بينام   ،٪

نحو   املتزوجني  نحو  26غري  املطلقني  نسبة  بلغت  حني  يف   ،٪

بلغت نسبة من ليس لدهيم أطفال يف  كام    ٪ من عينة الدراسة.2

٪، بينام بلغت نسبة من لديه عدد أطفال  42عينة الدراسة نحو  

نحو    3-1)من   لديه   ٪،36أطفال(  من  نسبة  بلغت  حني  يف 

 عينة الدراسة.  ٪ من22طفال( نحو أ 6-4عدد أطفال )من  

(، أن نسبة احلاصلني عىل  1يتضح من اجلدول رقم ) ،اأيض  

نحو  ال بلغ  الدراسة  عينة  يف  العليا  نسبة  50دراسات  بينام   ،٪

نحو   بلغت  بكالوريوس  عىل  بلغت  44احلاصلني  حني  يف   ،٪

نحو   الثانوي  فوق  دبلوم  عىل  احلاصلني  أما 4نسبة   ،٪

نحو  احلاصلون   نسبتهم  فبلغت  دون  وما  ثانوي  يف  2عىل   ٪

الدراسة. خربة    عينة  سنوات  عدد  يمتلكون  من  نسبة  بلغت 

نحو    15من    )أكثر من  42سنة(  نسبة  بلغت  حني  يف   ،٪
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)من   خربة  سنوات  عدد   نحو(  سنوات  10  –  5يمتلكون 

)من    أما  ،30٪ خربة  سنوات  عدد  يمتلكون    15  –  11من 

بينام بلغت نسبة من يمتلكون    ،٪18  نحو  نسبتهم  فبلغت(  سنة

من   أقل  خربة  سنوات  نحو    5عدد  عينة  10سنوات  من   ٪

 الدراسة. 

الختبار مدى وجود تأثري معنوي للمتغريات الديمغرافية  و

عىل العملية(  واخلربة  التعليمي،  واملستوى  وجود   )العمر، 

التباين  تليل  استخدام  تم  الرشكة  إدارة  جملس  يف  النساء 

البعدية  و  ،(One Way ANOVA)األحادي   املقارنات  اختبار 

(Least Significant Deference )أن هناك    . ودللت النتائج عىل

ا  معنو  ااختالف   العمرية  ي  الفئة  يف  النساء  بني  أساسية  بصفة 

سنة( مع كل من الفئات العمرية األخرى،   45أقل من    -35)

معنوي   تأثري  وجود  عىل  يدل  الفئة إحصائي     مما  يف  للنساء 

سنة( عىل وجودهن يف جملس إدارة   45أقل من    -35العمرية )

بصفة    امعنوي    اأن هناك اختالف  إىل  النتائج  أشارت  الرشكة. كام  

من   كل  مع  عليا  دراسات  عىل  احلاصالت  النساء  بني  أساسية 

  املستويات التعليمية األخرى، مما يدل عىل وجود تأثري معنوي  

للنساء احلاصالت عىل دراسات عليا عىل وجودهن  إحصائي   

يف جملس إدارة الرشكة. أما فيام يتعلق باخلربة فقد دللت النتائج  

اختالف  عىل هناك  أن  الاليت   امعنوي    ا  النساء  بني  أساسية  بصفة 

من   أكثر  عملية  خربة  مستويات   15يمتلك  من  كل  مع  سنة 

معنوي   تأثري  وجود  عىل  يدل  مما  األخرى،  العملية  اخلربة 

عملية  إحصائي    مستوى خربة  يمتلكن  الاليت  من  أكثر  للنساء 

 سنة عىل وجودهن يف جملس إدارة الرشكة. 15

 عينة الدراسة   خصائص ) 1)   ل جدو

 ٪  التكرار  الفئات  املتغريات 

 

 

 

 القطاع

 6 15 الطاقة 

 2 5 املواد األساسية 

 2 5 السلع الرأساملية    

 2 5 ة اخلدمات التجارية واملهني

 4 10 النقل 

 2 5 األجل السلع طويلة 

 4 10 اخلدمات االستهالكية  

 2 5 اإلعالم

 ٪  التكرار  الفئات  املتغريات 

 2 5 جتزئة السلع الكاملية    

 2 5 جتزئة األغذية 

 2 5 إنتاج األغذية   

 8 20 الرعاية الصحية 

 6 15 األدوية 

 18 45 البنوك

 4 10 االستثامر والتموين

 4 10 التأمني

 8 20 االتصاالت

 2 5 املرافق العامة 

 12 30 الصناديق العقارية املتداولة 

 8 20 وتطوير العقاراتإدارة 

 ٪ 100 250 املجموع

 

 العمر

 40 100 سنة   35أقل  

 38 95 سنة   45  من  أقل   – 35من  

 14 35 سنة   50  من  أقل   – 45من  

 8 20 سنة فأكثر  50من  

 ٪ 100 250 املجموع

 88 220 ذكر النوع

 12 30 أنثى

 ٪ 100 250 املجموع

 72 180 متزوج/متزوجة  احلالة االجتامعية 

 2 5 مطلق/مطلقة 

 26 65 أعزب/عزباء

 ٪ 100 250 املجموع

 42 105 ليس لدي أطفال عدد األطفال

 36 90 أطفال  3-1من  

 22 55 أطفال 6  – 4من  

 ٪ 100 250 املجموع

 2 5 ثانوي وما دون املستوى التعليمي

 4 10 دبلوم فوق الثانوي

 44 110 بكالوريوس

 50 125 دراسات عليا

 ٪ 100 250 املجموع

 10 25 سنوات  5أقل من   عدد سنوات اخلربة

 30 75 سنوات  10- 5من  

 18 45 سنة   15-  11من  

 42 105 سنة    15أكثر من  

 ٪ 100 250 املجموع

 . لالستبيان اإلحصائي عىل نتائج التحليل  ااعتامد   الباحثةن إعداد اجلدول م
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عآراء واجتاهات عينة الدراسة نحو    5-2 بني اجلنسني يف    التنو 

 الرشكات جملس إدارة  

يتناول هذا اجلزء من الدارسة آراء واجتاهــات أفــراد عينــة 

عالدراسة نحو   ، الرشــكاتجملــس إدارة بــني اجلنســني يف   التنو 

 .الدراسةأسئلة عن  اإلجابة  والذي يتضمن 

عىل اســتجابة أفــراد العينــة حلكم  من املهم اإلشارة إىل أن ا

ملقيــاس ليكــرت  اللعبــارات املكونــة ملحــاور االســتبانة وفقــ  

اســتخدمته الباحثــة لتصــنيف إجابــات أفــراد  الــذياخلــاميس 

5)الباحثة بحساب املدى    تالعينة، قام − 4) = ، ثم تقسيمه   1

 عىل عدد خاليا املقياس للحصول عىل طــول اخلليــة الصــحيح

(5/4) = أصغر قيمة إىل  ، وبعد ذلك تم إضافة طول اخللية  0.8

  .)الواحد(وهي للمقياس  

بالنسبة لتقدير تقيــيم كــل حمــور فإننــا نحتــاج إىل مقيــاس 

ــوافره وتققــه، والــذي يضــم ثــالث  خــاص ُيــدد درجــة ت

متوسط، مرتفــع، واجلــدول التــايل مستويات وهي: منخفض، 

 ح ذلك.يوض  

 حة ملحاور االستبانة ومستويات املوافقة هلا املتوسطات املرج    ( 2)   جدول 

 املستوى  املتوسط املرجح 

 منخفض  2.33 - 1

 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع 5  – 3.68

 . لالستبيان اإلحصائي عىل نتائج التحليل  ااعتامد   ةاجلدول من إعداد الباحث

أســئلة واجتاهات عينة الدراســة نحــو  آراء  وكانت نتائج تليل  

 كام ييل: الدراسة

بالسؤال    5-2-1 املتعلقة  واخلاص    األولالنتائج  للدراسة 

الدراسة حول  بآراء   عينة  أساسها  املعايري  واجتاهات  عىل  التي 

 : يتم اختيار وتعيني النساء لعضوية جملس إدارة الرشكات 

 األول  السؤالعن  ( جتيب  3النتائج الواردة باجلدول رقم )

للدراسة واملتعلق بأهم العوامل التي عىل أساسها يــتم اختيــار 

وتبني من اجلدول   ،وتعيني النساء لعضوية جملس إدارة الرشكة

عند مستوى الداللــة   ا( دال إحصائي    𝜒2)كاي  أن اختبار مربع  

ــة  وجــود اختالفــاتإىل  ، ممــا يشــري 0.01 ــة معنوي ذات دالل

بــني آراء واجتاهــات عينــة الدراســة لعبــارات حمــور  إحصــائي ا

املعايري التي عىل أساسها يتم اختيار وتعيــني النســاء لعضــوية "

 ."جملس إدارة الرشكات

( أن أفراد العينــة يــرون 3أظهرت النتائج يف اجلدول رقم )

يف اختيــار   أن اخلربة املهنية تتل املرتبة األوىل من حيث أمهيتها

وتعيني النساء لعضوية جملس إدارة الرشكة، حيث بلغ متوسط 

 اأي أهنــم غالبــ   4.22درجة تأييد أفراد عينة الدراسة هلا حوايل 

 إمجــايل٪ مــن    84ما يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت  

عينــة الدراســة. يــيل ذلــك يف األمهيــة جــاء مســتوى اجلــدارة 

والكفاءة يف العمل، حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفــراد عينــة 

 ،ما يؤيدون هذه العبارة اأي أهنم غالب    4.10الدراسة هلا حوايل  

عينة الدراســة. أمــا   إمجايلمن    ا٪ أيض  72وبنسبة موافقة بلغت  

لثــة مــن حيــث األمهيــة فكانــت العبارة التي احتلت املرتبة الثا

حيــث بلــغ متوســط درجــة تأييــد أفــراد عينــة ؛  حجم الرشكة

ما يؤيدون هذه العبــارة  اأي أهنم غالب   4.02الدراسة هلا حوايل 

عينة الدراسة. أما عامــل   إمجايل٪ من  72وبنسبة موافقة بلغت  

فقد احتــل املرتبــة الرابعــة   "التعليم العايل )جامعي فام فوق(  "

حيث بلغ متوسط درجــة تأييــد أفــراد عينــة ؛  ألمهيةمن حيث ا

مــا يؤيــدون هــذه  اأي أهنــم غالبــ   فقــط، 4الدراسة هلا حــوايل  

عينــة  إمجــايلمــن  ا٪ أيضــ  70العبــارة وبنســبة موافقــة بلغــت 

 الدراسة.

عــىل ا بلغت قيمــة املتوســط ملحــور العوامــل التــي  وأخري  

ة الرشــكة أساسها يتم اختيار وتعيني النساء لعضوية جملس إدار

عينــة الدراســة آراء  وهذا يعني أن آراء واجتاهات    ،3.89نحو  

وهــذا يــدل   ،كانت مرتفعة نحو فقرات وعبارات ذلك املحور

تؤخذ العوامل التي  أهم  عترب من  عىل أن العوامل سابقة الذكر تح 

اختيار وتعيني املرأة السعودية لعضــوية جملــس عند  يف االعتبار  

وامل التــي تــأيت يف املراتــب األخــرية إدارة الرشكات. بينام الع

بعــني االعتبــار تؤخذ  والضعيفة من حيث األمهية والتي قد ال  

عند اختيار لعضوية جملس اإلدارة واملتمثلة يف اآليت: مهــارات 

القيادة وحل املشكالت، والعالقات العائلية القويــة، وتســني 

 األداء املايل للرشكة.
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 ( آراء واجتاهات عينة الدراسة حول العوامل التي عىل أساسها يتم اختيار وتعيني النساء لعضوية جملس إدارة الرشكات 3)   جدول 

 العبارة 

غري موافق عىل  

 اإلطالق 

 (1 ) 

غري  

 موافق 

 (2 ) 

 حمايد 

 (3 ) 

 موافق 

 (4 ) 

موافق  

 ا متام  

 (5 ) 

 املتوسط 

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 2كا 

  ا الرتتيب وفق  

 للمتوسط 

 اخلربة املهنية.
 110 100 30 5 5 ك

4.22 0.880 211 ** 1 
٪ 2 2 12 40 44 

 التعليم العايل )جامعي فام فوق(.
 100 75 55 15 5 ك

4 1.022 128 ** 4 
٪ 2 6 22 30 40 

 التخصص.
 100 55 70 20 5 ك

3.90 1.084 117 ** 5 
٪ 2 8 28 22 40 

 اجلدارة والكفاءة يف العمل.
 130 50 40 25 5 ك

4.10 1.120 183 ** 2 
٪ 2 10 16 20 52 

مهــــارات القيــــادة وحـــــل 

 املشكالت.

 65 40 105 30 10 ك
3.48 1.120 107** 9 

٪ 4 12 42 16 26 

 القوية.العالقات العائلية 
 70 65 90 20 5 ك

3.70 1.027 103** 8 
٪ 2 8 36 26 28 

 تسني األداء املايل للرشكة.
 90 70 65 20 5 ك

3.88 1.054 103** 6 
٪ 2 8 26 28 36 

ــتخدام  ــىل االســ ــدرة عــ القــ

ــات املاديـــة  ــل لإلمكانـ األمثـ

 والبرشية املتاحة.

 75 60 95 15 5 ك

3.74 1.018 120** 7 ٪ 2 6 38 24 30 

 حجم الرشكة.
 100 80 55 5 10 ك

4.02 1.031 141 ** 3 
٪ 4 2 22 32 40 

  **160 - 3.89 املحور

   0.01، ** مستوى املعنوية عند مستوى داللة 0.05* مستوى املعنوية عند مستوى داللة   

. لالستبيان اإلحصائي عىل نتائج التحليل  ااعتامد   ةاجلدول من إعداد الباحث

بالسؤال  5-2-2  املتعلقة  واخلاص    الثاخ  النتائج  للدراسة 

دون   تول  التي  العوامل  نحو  الدراسة  عينة  واجتاهات  بآراء 

 : وصول املرأة لعضوية جملس إدارة الرشكات 

( رقم  باجلدول  الواردة  النتائج  اإلجابة  4توضح  عن  ( 

واملتعلق بأهم العوامل التي تول دون   ،للدراسةالثاخ    السؤال

الرشكات إدارة  جملس  لعضوية  املرأة  ووصول  من   اتضح، 

عند مستوى    ا( دال إحصائي    𝜒2) كاي  اجلدول أن اختبار مربع  

يشري  ،0.01الداللة   اختالفات  إىل    مما  داللة  وجود  ذات 

لعبارات   إحصائي امعنوية   الدراسة  عينة  واجتاهات  آراء  بني 

لعضوية جملس    "حمور   املرأة  دون وصول  التي تول  العوامل 

    . "إدارة الرشكات

)نتائج  الأظهرت   باجلدول رقم  العينة  4الواردة  أفراد  أن   )

التنظيمية   العوامل  أن  حيث يرون  من  األوىل  املرتبة  احتلت 

الرشكات إدارة  جمالس  يف  املرأة  متثيل  عىل  بلغ    ؛ التأثري  حيث 

احلسايب    إمجايل حمدودية   ٪، 3.13املتوسط  عىل  تشتمل  وتلك 

موافقة   الرشكات، وبدرجة  للمرأة يف جمال  العملية    62اخلربة 

وقلة الكوادر النسائية التي متتلك املؤهل التعليمي املناسب   ٪؛

بلغت  بمهام  للقيام   موافقة  وبنسبة  املتخصصة،  ٪؛  56اإلدارة 
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وتأهيل  وعدم الالزم إلعداد  الدعم  لتكون عضو    توف ر    ا املرأة 

 ٪. 56يف جملس اإلدارة، وبنسبة موافقة بلغت 

التأثري عىل   الثانية من حيث  املرتبة  احتل  الذي  العامل  أما 

ع بني اجلنسني يف جمالس إدارة الرشكات السعودية   التنو  تقيق 

االجتامعية العوامل  يف  متثَّل  بلغ  ؛  فقد  املتوسط   إمجايل حيث 

األدوار االجتامعية املحددة   ن أبرزها٪، وكان م3.05اإلمجايل  

االلتزامات العائلية  و٪،  44لكل اجلنسني بدرجة موافقة    امسبق  

تد من قبول املرأة للعمل كعضوة يف جملس إدارة الرشكة  التي  

موافقة   والعادات 44بدرجة  التي    ٪،  االجتامعية  والتقاليد 

اإلدارة املرأة كعضو يف جملس  بدرجة موافقة    تول دون عمل 

40٪  . 

التأثري عىل   الثالثة من حيث  املرتبة  احتل  الذي  العامل  أما 

جمالس  يف  النساء  متثيل  وقلة  اجلنسني  بني  ع  التنو  تقيق  عدم 

 إمجايل الشخصية حيث بلغ  إدارة الرشكات، فتمثل يف العوامل  

أبرزها2.85  احلسايب  املتوسط وكان  العائلية    :٪،  املسؤوليات 

حيث بلغ متوسط ؛  الكثرية  التي ال تتوافق مع متطلبات العمل

أفراد عينة الدراسة هلا   تأييد  عدم رغبة  و   ،3.24  بحوايلدرجة 

الرشكة إدارة  إىل عضوية جملس  الوصول  يف  بلغ    ؛املرأة  حيث 

 .2.9متوسط درجة تأييد أفراد عينة الدراسة هلا حوايل 

ا بلغت قيمة املتوسط ملحور العوامل التي تول دون وأخري  

نحو  وصول   الرشكة  إدارة  لعضوية جملس  وهذا   ،3.01املرأة 

عينة الدراسة كانت متوسطة نحو  آراء  يعني أن آراء واجتاهات  

 .فقرات وعبارات ذلك املحور

 

 الرشكات ( آراء واجتاهات عينة الدراسة حول العوامل التي تول دون وصول املرأة لعضوية جملس إدارة  4جدول ) 

 العبارة  العوامل 

غري  

موافق  

عىل  

 اإلطالق 

 (1 ) 

غري  

 موافق 

 (2 ) 

 حمايد 

 (3 ) 

 موافق 

 (4 ) 

موافق  

 ا متام  

 (5 ) 

املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 2كا 

الرتتيب  

  ا وفق  

 للمتوسط 

ية
امع
جت
ل ا
ام
عو

 

األدوار االجتامعيــة املحــددة 

د مــن لكل اجلنسني تح   امسبق  

ــوة يف  ــرأة كعض ــاركة امل مش

 جملس إدارة الرشكة.

 15 95 50 75 15 ك

3.08 1.076 102 ** 5 
٪ 6 30 20 38 6 

د مــن االلتزامات العائلية تــح 

قبول املرأة للعمل كعضوة يف 

 جملس إدارة الرشكة.

 35 75 30 85 25 ك

3.04 1.267 62** 6 ٪ 10 34 12 30 14 

العادات والتقاليد االجتامعية 

د مــن العمــل مــع السائدة تح 

ــال يف جملــــس إدارة  الرجــ

 الرشكة.

 35 65 50 75 25 ك

3.04 1.235 34** 7 
٪ 10 30 20 26 14 

 اإلمجايل
 85 235 130 235 65 ك

3.05 1.193 66**  
٪ 9 31 17 31 12 

ية 
يم
ظ
 تن
ل
ام
عو

 

ز  ضـــد املــرأة عنـــد التحيــ 

ــبب  ــني بس ــار والتعي االختي

 الثقافة الذكورية.

 30 40 40 85 55 ك

2.62 1.312 37** 12 ٪ 22 34 16 16 12 

املرأة عىل  القناعة بقدرة  عدم 

 اختاذ قرارات سليمة.

 30 45 40 75 60 ك
2.64 1.341 25** 11 

٪ 24 30 16 18 12 
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 العبارة  العوامل 

غري  

موافق  

عىل  

 اإلطالق 

 (1 ) 

غري  

 موافق 

 (2 ) 

 حمايد 

 (3 ) 

 موافق 

 (4 ) 

موافق  

 ا متام  

 (5 ) 

املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 2كا 

الرتتيب  

  ا وفق  

 للمتوسط 

عدم القناعة بمناسبة السامت 

ــة ملجلــس  ــة األنثوي القيادي

ــة إدارة  ــكات مقارنــ الرشــ

 بالسامت القيادية للرجل.

 50 50 20 80 50 ك

2.88 1.454 36** 9 
٪ 20 32 8 20 20 

ــالزم  ــدعم ال ــوفر ال ــدم ت ع

إلعداد وتأهيل املرأة لتكــون 

 عضوة يف جملس اإلدارة.

 50 95 20 50 35 ك

3.30 1.363 63** 3 ٪ 14 20 8 38 20 

العمليـــة حمدوديـــة اخلـــربة 

 للمرأة يف جمال الرشكات.

 75 80 45 35 15 ك
3.66 1.213 60** 1 

٪ 6 14 18 32 30 

ة الكــوادر النســائية التــي  قلــ 

متتلـــك املؤهـــل التعليمـــي 

املناسب للقيام بمهام اإلدارة 

 يف جملس إدارة الرشكة.

 95 45 30 55 25 ك

3.52 1.435 62** 2 
٪ 10 22 12 18 38 

 اإلمجايل
 330 355 195 380 240 ك

3.13 1.353 47**  
٪ 16 25 13 24 22 

ية 
ص
خ
ش
ل 
ام
عو

 

ضعف مستوى الثقة بالنفس 

املســؤولية لدى املرأة لتحمل  

 القيادية.

 20 55 55 70 50 ك

2.70 1.239 **27 10 ٪ 20 28 22 22 8 

عدم وجود الطمــوح الكــايف 

لـــدى املـــرأة للوصـــول إىل 

 عضوية جملس إدارة الرشكة.

 15 50 40 95 50 ك

2.54 1.189 67** 13 ٪ 20 38 16 20 6 

عدم رغبة املرأة يف الوصــول 

إىل عضـــوية جملــــس إدارة 

 الرشكة.

 30 50 70 65 35 ك

2.90 1.223 25** 8 ٪ 14 26 28 20 12 

كثرة األعباء األرسية التي قد 

ــات  ــع متطلبـ ــارض مـ تتعـ

 .العمل 

 50 55 75 45 25 ك

3.24 1.244 26** 4 ٪ 10 18 30 22 20 

 اإلمجايل
 115 210 240 275 160 ك

2.85 1.224 36**  
٪ 16 27 24 21 12 

  **76 - 3.01 املحور

   0.01مستوى املعنوية عند مستوى داللة ، ** 0.05مستوى املعنوية عند مستوى داللة   * 

 . لالستبيان اإلحصائي عىل نتائج التحليل  ااعتامد   الباحثةاجلدول من إعداد 
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بالسؤال  ال   5-2-3 املتعلقة  واخلاص    للدراسة   الثالث نتائج 

حول  بآراء   الدراسة  عينة  ترتتب    اإلسهامات واجتاهات  التي 

 : ات عىل وجود نساء يف جملس إدارة الرشك 

( رقم  باجلدول  الواردة  النتائج  اإلجابة  5توضح  عن  ( 

التي ترتتب    اإلسهاماتللدراسة واملتعلق بأهم    الثالثالسؤال  

واتضح الرشكة،  إدارة  نساء يف جملس  اجلدول    عىل وجود  من 

عند مستوى الداللة   ا( دال إحصائي    𝜒2)كاي  أن اختبار مربع  

يشري0.01 مما  اختالفات  إىل    ،  معنوية  وجود  داللة  ذات 

حمور    إحصائي ا لعبارات  الدراسة  عينة  واجتاهات  آراء  بني 

إدارة  " جملس  يف  نساء  وجود  عىل  ترتتب  التي  اإلسهامات 

 . "الرشكة

يف   نساء  وجود  أن  يرون  العينة  أفراد  أن  النتائج  أظهرت 

الرشكة إدارة  من  ُيس    جملس  للرشكةن  املايل  حيث  ؛  األداء 

األمهية،  احتلت حيث  من  األوىل  درجة  و  املرتبة  متوسط  بلغ 

حوايل   هلا  الدراسة  عينة  أفراد  غالب    4.46تأييد  أهنم  ما    اأي 

عينة    إمجايل٪ من  90يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت  

احلصول عىل وجهات نظر خمتلفة  "جاءت عبارة  بينام    الدراسة.

حيث بلغ  ؛  يف املرتبة الثانية من حيث األمهية  "ربات متنوعةوخ

حوايل   هلا  الدراسة  عينة  أفراد  تأييد  درجة  أي    4.40متوسط 

غالب   يؤيدون    اأهنم  يف  ما  النساء  الرشكة جملس  وجود   إدارة 

بلغت   أيض  90وبنسبة موافقة  الدراسة  إمجايلمن    ا٪  أما   .عينة 

التي   الثالثة احتلت  العبارة  فكانت   املرتبة  األمهية  حيث   من 

حيث بلغ متوسط درجة تأييد ؛  "تعزيز سمعة وصورة الرشكة"

الدراسة هلا حوايل   أهنم غالب    4.38أفراد عينة  يؤيدون   اأي  ما 

بلغت   موافقة  وبنسبة  العبارة  أيض  90هذه  عينة    إمجايلمن    ا٪ 

 الدراسة. 

تقيق    "عبارة  يرون أن  كام أظهرت النتائج أن أفراد العينة  

السوق يف  التنافسية  حيث  احتلت    "امليزة  من  الرابعة  املرتبة 

هلا  ؛  األمهية الدراسة  أفراد عينة  تأييد  بلغ متوسط درجة  حيث 

غالب    4.12حوايل   أهنم  وبنسبة    اأي  العبارة  هذه  يؤيدون  ما 

بلغت   أيض  76موافقة  الدراس  إمجايلمن    ا٪  ذلك ة.  عينة  تيل 

املح ذلك  عبارات  حيث    ،ورباقي  من  خمتلفة  أمهية  وبنسب 

يف    "تعزيز املسؤولية االجتامعية    "املتوسط، وقد جاءت عبارة  

األمهية حيث  من  األخرية  درجة  ؛  املرتبة  متوسط  بلغ  حيث 

حوايل   هلا  الدراسة  عينة  أفراد  غالب    3.58تأييد  أهنم  ما    اأي 

عينة    إمجايل٪ من  54يؤيدون هذه العبارة وبنسبة موافقة بلغت  

 دراسة. ال

ا بلغت قيمة املتوسط ملحور اإلسهامات التي ترتتب  وأخري  

نحو   الرشكة  إدارة  جملس  يف  نساء  وجود  وهذا   ،4.07عىل 

آراء واجتاهات   أن  نحو  آراء  يعني  مرتفعة  الدراسة كانت  عينة 

وجود نساء    أنوهذا يدل عىل    ،فقرات وعبارات ذلك املحور

التي  اإلسهاماتمن  يف جملس إدارة الرشكة يرتتب عليه العديد

 تسني األداء للرشكة. إىلسوف تؤدي 
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 ات التي ترتتب عىل وجود نساء يف جملس إدارة الرشك   اإلسهامات آراء واجتاهات عينة الدراسة حول  (  5) جدول  

 العبارة 

غري موافق  

 عىل اإلطالق 

 (1 ) 

غري  

 موافق 

 (2 ) 

 حمايد 

 (3 ) 

 موافق 

 (4 ) 

موافق  

 ا متام  

 (5 ) 

املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 2كا 

  ا الرتتيب وفق  

 للمتوسط 

ــر  ــات نظ ــىل وجه احلصــول ع

 خمتلفة وخربات متنوعة.

 135 90 15 10 0 ك
4.40 0.776 176.4** 2 

٪ 0 4 6 36 54 

 إثراء اختاذ القرارات السليمة.
 70 125 40 10 5 ك

3.98 0.885 195** 6 
٪ 2 4 16 50 28 

ــداعي  ــل اإلبـ ــجيع العمـ تشـ

 والتعاوخ.

 85 110 30 20 5 ك
4 0.982 163** 5 

٪ 2 8 12 44 34 

 تعزيز سمعة وصورة الرشكة.
 145 80 5 15 5 ك

4.38 0.938 304** 3 
٪ 2 6 2 32 58 

 تسني األداء املايل للرشكة.
 165 60 5 15 5 ك

4.46 0.944 372** 1 
٪ 2 6 2 24 66 

 .األداءارتفاع مستويات 
 85 50 85 25 5 ك

3.74 1.094 102** 8 
٪ 2 10 34 20 34 

العمالء   اإلسهام يف كسب رضا 

من املوظفني واملسامهني وأفــراد 

 املجتمع املحيل.

 95 75 55 20 5 ك

3.94 1.49 112** 7 ٪ 2 8 22 30 38 

 امليزة التنافسية يف السوق.تقيق 
 115 75 35 25 0 ك

4.12 0.995 81** 4 
٪ 0 10 14 30 46 

 االجتامعية.املسؤولية تعزيز 
 50 85 85 20 10 ك

3.58 1.024 99** 9 
٪ 4 8 34 34 20 

  **113 - 4.07 املحور

   0.01مستوى املعنوية عند مستوى داللة ، ** 0.05مستوى املعنوية عند مستوى داللة   * 

 .لالستبيان اإلحصائي عىل نتائج التحليل  ااعتامد   الباحثةاجلدول من إعداد 

الرابع    5-2-4 بالسؤال  املتعلقة  واخلاص    للدراسةالنتائج 

األساليب  بآراء   الدراسة حول  عينة  أن  واجتاهات  يمكن  التي 

 : تساهم يف رفع نسبة النساء يف جمالس إدارة الرشكات 

 السؤال الرابععن  جتيب  (  6النتائج الواردة باجلدول رقم )

للدراسة واملتعلق بأهم األساليب التي يمكن أن تساهم يف رفع  

إدارة   جمالس  يف  النساء  رقم  ،  الرشكاتنسبة  اجلدول  من  تبني 

مربع  6) اختبار  أن  إحصائي    𝜒2) كاي  (  دال  مستوى    ا (  عند 

يشري0.01الداللة   مما  اختالفات  إىل    ،  داللة  وجود  ذات 

لعبارات   إحصائي امعنوية   الدراسة  عينة  واجتاهات  آراء  بني 

النساء يف "حمور   األساليب التي يمكن أن تساهم يف رفع نسبة 

   ."جمالس إدارة الرشكات

النتائج   رقم  أظهرت  يرون  (  6) يف جدول  العينة  أفراد  أن 

عخلق بيئة عمل تدعم  أن   يف اختاذ    وإرشاكهميف العاملني    التنو 

االقرار   نسبة  رفع  يف  الرشكة،  يساهم  إدارة  جملس  يف  لنساء 

احتلت األمهية  والتي  حيث  من  األوىل  بلغ  ؛  املرتبة  حيث 

حوايل   هلا  الدراسة  عينة  أفراد  تأييد  درجة  أي    4.46متوسط 

غالب   بلغت    اأهنم  موافقة  وبنسبة  العبارة  هذه  يؤيدون  ٪ 90ما 

العمل عىل تأهيل  "جاءت عبارة  بينام    عينة الدراسة.  إمجايلمن  

املستمر التدريب  طريق  عن  النساء  مهارات  املرتبة    "وبناء  يف 
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األمهية أفراد ؛  الثانية من حيث  تأييد  متوسط درجة  بلغ  حيث 

حوايل   هلا  الدراسة  غالب    4.28عينة  أهنم  هذه   اأي  يؤيدون  ما 

بلغت   موافقة  وبنسبة  أيض  87العبارة  عينة    إمجايلمن    ا٪ 

التي    الدراسة. العبارة  حيث    احتلتأما  من  الثالثة  املرتبة 

االعتامد عىل معايري واضحة وحمددة "عبارة  األمهية فقد كانت  

والتعيني االختيار  أفراد ؛  "عن  تأييد  درجة  متوسط  بلغ  حيث 

حوايل   هلا  الدراسة  غالب    4.18عينة  أهنم  هذه   اأي  يؤيدون  ما 

بلغت   موافقة  وبنسبة  أيض  80العبارة  عينة    مجايلإمن    ا٪ 

 . الدراسة

أن يرون  العينة  أفراد  أن  النتائج  أظهرت   أسلوب   كام 

احتل  املهني، والتوجيه    اإلرشاد حيث    قد  من  الرابعة  املرتبة 

هلا  ؛  األمهية الدراسة  أفراد عينة  تأييد  بلغ متوسط درجة  حيث 

غالب    4.08حوايل   أهنم  وبنسبة    اأي  العبارة  هذه  يؤيدون  ما 

بلغت   أيض  78موافقة  الدراسة.  إمجايلمن    ا٪  ذلك   عينة  تيل 

حيث   من  خمتلفة  أمهية  وبنسب  املحور  ذلك  عبارات  باقي 

عبارة   جاءت  وقد  عىل  "املتوسط،  حصص/ نظام  االعتامد 

التوظيف األمهية  "نسب  حيث  من  األخرية  املرتبة  حيث  ؛  يف 

أف  تأييد  درجة  متوسط  حوايل  بلغ  هلا  الدراسة  عينة    3.30راد 

غالب   أهنم  ضعيفة    اأي  موافقة  وبنسبة  العبارة  هذه  يؤيدون  ما 

 عينة الدراسة. إمجايل٪ من 46بلغت 

يمكن وأخري   التي  األساليب  ملحور  املتوسط  قيمة  بلغت  ا 

نحو   اإلدارة  جملس  يف  النساء  نسبة  لرفع  الرشكة  تتخذها  أن 

عينة الدراسة كانت  آراء  هات  وهذا يعني أن آراء واجتا  ،4.06

  أن وهذا يدل عىل    ،مرتفعة نحو فقرات وعبارات ذلك املحور

األساليب التي جيب عىل أهم  عترب من  األساليب سابقة الذكر تح 

النساء يف جملس  نسبة  تأخذها بعني االعتبار لرفع    أنالرشكات  

 إدارة الرشكات. 

 إدارة الرشكات آراء واجتاهات عينة الدراسة حول األساليب التي يمكن أن تتخذها الرشكة لرفع نسبة النساء يف جملس  (  6)   جدول 

 العبارة 

غري موافق  

 عىل اإلطالق 

 (1 ) 

غري  

 موافق 

 (2 ) 

 حمايد 

 (3 ) 

 موافق 

 (4 ) 

موافق  

 ا متام  

 (5 ) 

املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 2كا 

  ا الرتتيب وفق  

 للمتوسط 

االعتامد عــىل معــايري واضــحة 

 .نيوحمددة عند االختيار والتعي

 115 85 30 20 0 ك
4.18 0.933 98 ** 3 

 ٪ 0 8 12 34 46 

حصــص/ نظــام  االعتامد عــىل  

 نسب التوظيف.

 65 50 50 65 20 ك
3.30 1.318 27** 6 

 ٪ 8 26 20 20 26 

 85 110 45 10 0 ك اإلرشاد والتوجيه املهني. 
4.08 0.822 93.2** 4 

 ٪ 0 4 18 44 34 

العمـــل عـــىل تأهيـــل وبنـــاء 

ــق  ــن طري ــاء ع ــارات النس مه

 التدريب املستمر.

 120 90 30 10 0 ك

4.28 0.827 126 ** 2 
 ٪ 0 4 12 36 48 

 تشجيع بناء عالقات مهنية.
 90 105 30 25 0 ك

4.04 0.939 80.4 ** 5 
 ٪ 0 10 12 42 36 

عخلق بيئة عمل تدعم   يف   التنو 

يف اختــاذ  وإرشاكهــمالعــاملني 

 القرار.

 140 85 25 0 0 ك

4.46 0.671 79.4** 1 
 ٪ 0 0 10 34 56 

  ** 83.2 - 4.06 املحور 

   0.01مستوى املعنوية عند مستوى داللة ، ** 0.05مستوى املعنوية عند مستوى داللة   *   

 .لالستبيان اإلحصائي عىل نتائج التحليل    ااعتامد   ةالباحثاجلدول من إعداد   
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 مناقشة النتائج:    -  ا سادس  

ف عىل آراء واجتاهات أعضاء   هذه الدراسة إىل  َسَعت التعر 

ع بني اجلنسني من حيث   التنو  معايري  جملس إدارة الرشكات يف 

املجالس هذه  يف  النساء  التي    ،اختيار  هذا    تد  والعوامل  من 

جمالس  واإلسهامات  االختيار،   يف  وجودهن  عىل  ترتتب  التي 

رفع   يف  تساهم  أن  يمكن  التي  واألساليب  الرشكات،  إدارة 

تليل نتائج هذه   روأظه  .نسبة النساء يف جمالس إدارة الرشكات

النساء منخفضة للغاية مقارنة  بالرجال أن نسبة  الدراسة   متثيل 

املالية   السوق  يف  املدرجة  الرشكات  اإلدارة يف مجيع  جمالس  يف 

رشكة شملها االستطالع، يوجد   179السعودية، فمن ضمن  

الرجال والبالغة  12فقط   بنسبة  ٪. واتفقت  88٪ نساء مقارنة 

هذه   مثل:نتيجة  الدراسات،  من  مع عدد  هودجيريي    الدراسة 

وآخروأ (  Hodigere and Bilimoria 2015)  وبيليموريا ن ينوتا 

(Iannotta, et.al., 2016و ،)ترجيسان وآخرين  (Terjesen, et. 

al., 2015، )   حيث أكدت أنه عىل الرغم من جهود احلكومات

ع    يف سن   التنو  أجل تقيق  من  والترشيعات  والتوزان  القوانني 

متثيل   نسبة  أن  إال  الرشكات،  إدارة  جمالس  يف  اجلنسني  بني 

  النساء ما زالت حمدودة. 

، أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عوامل متداخلة  اأيض  

إدارة  إىل جمالس  السعودية  املرأة  دون وصول  ومتشابكة تول 

التنظيمية،  الرشكات،   العوامل  عىل  العوامل  تلك  وتشتمل 

فروق   وجود  مع  الشخصية،  والعوامل  االجتامعية،  والعوامل 

ن كام اتضح م.  ذات داللة إحصائية ومعنوية بني تلك العوامل

التنظيمية   العوامل  أن  حيث  النتائج  من  األوىل  املرتبة  احتلت 

التأثري عىل متثيل املرأة يف جمالس إدارة الرشكات، وتلك تشتمل  

عىل حمدودية اخلربة العملية للمرأة يف جمال الرشكات، وبدرجة 

املؤهل    ٪؛62موافقة   متتلك  التي  النسائية  الكوادر  وقلة 

هبام للقيام  املناسب  وبنسبة  التعليمي  املتخصصة،  اإلدارة  م 

توف ر الدعم الالزم إلعداد وتأهيل   ٪؛ وعدم56موافقة بلغت  

لتكون   بلغت  عضوة  املرأة  موافقة  وبنسبة  اإلدارة،  جملس  يف 

إىل٪.  56 النتيجة  تلك  تحعَزى  واملامرسات    وقد  السياسات 

والتعيني االختيار  عند  الرشكات  يف  تضع  حيث  ؛  التنظيمية 

عند اختيار وتعيني النساء لعضوية جملس  طبِّقها  تح معايري عديدة  

هارات ، فرأس املال البرشي )التعليم املناسب واملإدارة الرشكة

ورأس   العالقات والقدرات(،  )شبكة  االجتامعي  املال 

بسبب  االجتامعية(   النساء  مجيع  يف  تتوفر  ال  حمدودية  قد 

وتأهيل  إعداد  عىل  تساعد  التي  الرشكة  موارد  إىل  الوصول 

هذا باإلضافة إىل أن  .  النساء ليصبحن أعضاء  يف جملس اإلدارة

عدم توف ر برامج تدريب وتوجيه قد ُيد  من اكتساب اخلربات 

واملالية التجارية  األعامل  جمال  يف  أيض  املطلوبة  أن ا.  يمكن   ،

نة   ى تلك النتيجة إىلتحعزَ  أن الثقافة التنظيمية للرشكات واملكوَّ

جمموعة من القيم واملعتقدات املشرتكة بني العاملني داخل  من  

أن   ترى  التي  الذكورية  الثقافة  عليها  يغلب  عادة   املنظمة، 

  ا أعضاء جملس اإلدارة، وخاصة اإلدارة العليا، منسوبة اجتامعي  

أ النتائج  أظهرت  كام  كانت  لو  حتى  الرجال؛  املرأة إىل  ن 

بنفسها   والثقة  والرغبة  الكافية  القدرات  لدهيا  السعودية 

عضو   لتكون  املناسب  والتعليم  الكافية  جملس    اواملهارات  يف 

إليه   توصلت  ما  مع  تتوافق  النتيجة  وهذه  الرشكات.  إدارة 

وآخرين    وسينغ(،  Burke, 2000بعض الدراسات، مثل: براك )

(Singh, et. al, 2008)   لدهين واللتني النساء  أن  إىل  توصلتا 

إدارة  جمالس  يف  اخلربة  ويمتلكن  مناسب،  برشي  مال  رأس 

احتاملية   تقل  الرجال،  مع  باملقارنة  ذلك،  ومع  الرشكات. 

كرئيس   لالختيار  تؤهلهن  عملية  خربات  عىل  حصوهلن 

إذ   ااتنفيذي.  فعدم  تأهيلهن  ،  وضعف  النساء،  بقدرات  لثقة 

موارد يف املنظمة، وضعف    وتدريبهن، وحمدودية حصوهلن عىل

إدارة  التمكني اإلداري؛ كل هذا ُيول دون وصوهلن ملجالس 

 الرشكات. 

املرتبة   احتل  الذي  العامل  التأثري عىل    الثانيةأما  من حيث 

ع بني اجلنسني يف جمالس إدارة الرشكات السعودية   التنو  تقيق 

النمطية بني   بالقوالب  املتعلقة  العوامل االجتامعية  فقد متثَّل يف 

والتقاليد  والعادات  املرأة،  أدوار  جتاه  واملواقف  اجلنسني، 

  االجتامعية التي تول دون عمل املرأة كعضو يف جملس اإلدارة. 

بأن   النتيجة  تلك  تفسري  التقليدية  ويمكن  النمطية  النظرة 

القيام  يف  القدرة  لدهيا  وليس  عاطفية  بأهنا  املرأة  عن  السائدة 

لَّ اهتاممها سينصب  عىل   بمهام الرشكة املالية واإلدارية، وأن جح

ومتاشي  أرسهتا؛   التفاعل   اوبالتايل،  فإن  املؤسسية،  النظرية  مع 
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االجتامعي النظام  األفراد   بني  وخيارات  التنظيمية  والثقافة 

(North, 1990; Terjesen et. al, 2015؛ )    كلها عوامل تساهم يف

الرشكات  إدارة  جمالس  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو  تقيق  عدم 

الراسخة اإذ  السعودية.   فالقيم والقواعد االجتامعية والثقافية   ،

من وجود النساء يف جمالس   تديف الثقافة التنظيمية للرشكات  

اإلدارة. وهذه النتيجة تتفق مع بعض الدراسات التي كشفت  

الرشكة،  ثقافة  يف  االجتامعي  النوع  منظور  دمج  يتم  عندما  أنه 

سيام   وال  اإلدارة،  جملس  إىل  يصلن  النساء  من  أقلَّ  ا  عدد  فإن 

 Terjesen et. al., 2015; Iannotta)املناصب العليا يف الرشكات  

et.al., 2016) . 

التأثري عىل   الثالثة من حيث  املرتبة  احتل  الذي  العامل  أما 

جمالس  يف  النساء  متثيل  وقلة  اجلنسني  بني  ع  التنو  تقيق  عدم 

أبرزها  وكان  الشخصية،  العوامل  يف  فتمثل  الرشكات،  إدارة 

العمل  متطلبات  مع  تتوافق  ال  التي  العائلية  املسؤوليات 

النتي الثقافية واالجتامعية يف  الكثرية. وتربير تلك  القيم  بأن  جة 

ل املسؤولية الكاملة يف  املجتمع السعودي تتوقع من النساء تم 

و األرسية،  املهام  وأداء  األطفال  عند أن  تربية  يتضاءل  ال  هذا 

املناصب   النساء  بعض  ترفض  قد  لذلك،  للعمل.  خروجهن 

بأدوارهن   الوفاء  أجل  من  الرشكات  يف    "املتوقعة"القيادية 

قد   التي  النفسية  والضغوط  بالقلق،  الشعور  من  لتخفيف 

أيض   الوظيفي.  رهن  تطو  من  ُيد   بدوره  وهذا  ، ا تواجهها؛ 

سياسات مرنة للمرأة   يمكن أن تردَّ هذه النتيجة إىل عدم وجود

العاملة يف الرشكات، مثل جدول األعامل املرن، والذي يساعد 

وتتفق  ياهتا األرسية.  عىل املواءمة بني مهامها الوظيفية ومسؤول

النتيجة   أباهذه  دراسة  نتيجة  )  مع  (  , 2019Abalkhailاخليل 

تلعب دور   احلياة األرسية  أن  إىل  أشارت  ر    ا عيق  مح   االتي  تطو  يف 

 املرأة الوظيفي وتقل دها مناصب عليا يف املنظامت.

العديدة )التنظيمية واالجتامعية   املعوقات  الرغم من  وعىل 

والشخصية( التي تد  من اختيار وتعيني النساء يف جمالس إدارة  

أمهية وجود   دت عىل  أكَّ الدراسة  نتائج هذه  أن  إال  الرشكات، 

السعودية، وهو ما قد يسهم   الرشكات  إدارة  النساء يف جمالس 

للرش عديدة  جوانب  يف  إجيايب  املثال،  بشكل  سبيل  فعىل  كة. 

الناعمة   باملهارات  يتمتعن  النساء  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت 

مع   التواصل  عىل  القدرة  ولدهين  االتصال(،  مهارات  )مثل، 

ا، متتلك  اآلخرين بصورة فعَّ  ز من أداء الرشكة. أيض  الة؛ مما يحعزِّ

التعاطف،   عىل  تشتمل  والتي  اخلصائص  من  جمموعة   النساء 

وا لألعضاء والتعاون،  واملكافئ  التشجيعي  والعمل  لصرب، 

املسؤولية   تعزيز  النساء يف  تساعد  اآلخرين. عالوة عىل ذلك، 

الفئة    أظهرتكام    االجتامعية. النساء يف  الدراسة أن  نتائج هذه 

( من    -35العمرية  عىل    45أقل  واحلاصالت  دراسات  سنة( 

عملية  لدهين    ومن،  عليا هلن   ،سنة  15  جتاوزتخربة  يكون 

مع تتامشى    النتيجةوهذه    عىل جملس إدارة الرشكة.تأثري إجيايب   

( الوكالة  والتيAgency theoryنظرية  املبني  ترى    (  ع  التنو  أن 

زيادة  إىل  يؤدي  الرشكة  إدارة  جملس  يف  االجتامعي  النوع  عىل 

استقالل جملس اإلدارة وبالتايل، فإن وجود املزيد من النساء يف  

من   ز  يحعزِّ أن  يمكن  الرشكات  إدارة  اإلجيابية جمالس  اجلوانب 

املثال:  ،للرشكة سبيل  وتقديم    عىل  والن صح،  املشورة  تقديم 

نظ صعبة  وجهات  مواضيع  حول  متنوعة   Adams and)ر 

Ferreira, 2009)  االجتامعية املسؤولية  مستوى  وزيادة   ،

(Ibrahim and Hanefah, 2016).      النتيجة  تتامشى  ،  اأيض هذه 

توج   االعتامد  مع  نظرية  املوارده   Resource Dependencyعىل 

Theory)،)    وخاصة الرشكات  جمالس  أعضاء  أن  ترى  والتي 

يف   يسامهن  فعالة  اتصال  مهارات  امتالكهن  بحكم  النساء 

يساعد  ما  اخلارجية، وهو  وبيئتها  الرشكة  بني  املسافات  جتسري 

املهمة   املوارد  تأمني  عىل   ,Reguera-Alvarado et. al)الرشكة 

تف(2017 يف  يساهم  النساء  وجود  أن  إىل  باإلضافة  هذا  يز  . 

هذه  ولكن  أمهية.  ذات  كثرية  أسئلة  طرح  خالل  من  النقاش 

إدارة  جمالس  يف  النساء  وجود  أمهية  حول  اإلجيابية  النتائج 

الرشكات ال تتفق مع نتائج دراسات بعض الباحثني التي تفيد  

النساء ُيد  من اختاذ قرارات الة بسبب أن اآلراء   بأن وجود  فعَّ

الشخصية السامت  قد    املختلفة واختالف  والنساء  الرجال  بني 

رصاعات   إىل  النظر  يؤدي  وجهات  جملس  يف  أعضاء  بني 

 ,.Smith, et. al  األداء اإلدارة، وإضاعة الوقت، وتدخ مستوى  

2006)). 

ع   التنو  نتائج تليل هذه الدراسة يؤكد أن مسألة تقيق  إن 

السعودية   املالية  للسوق  التابعة  الرشكات  يف  اجلنسني    تعدبني 

األطراف متعددة  القوى  ؛  مشكلة  من  بالعديد  ترتبط  حيث 

امت، وأصحاب املصلحة ــــمع، واملنظــابكة؛ كاملجتــــاملتش
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اإلشكالي هذه  فإن  وبالتايل،  بجهود واألفراد؛  القيام  تتطلب  ة 

وتديد   والقوانني،  الترشيعات  لسنِّ  أطرف  عدة  من  كبرية 

أن  الدراسة  هذه  نتائج  وأكدت  واملتابعة.  التنفيذ  إجراءات 

يف   اجلنسني  بني  ع  التنو  تقيق  يف  للمسامهة  أمهية   األكثر  النهج 

يف   يتمثل  السعودية  الرشكات  إدارة  عمل  جمالس  بيئة  َخلوق 

ا تدعم  القرارإجيابية  اختاذ  يف  ومشاركتهم  العاملني  يف  ع  ؛ لتنو 

اال املوافقة عىل هذه  نسبة  بلغت  ٪، وهذا 90ة  سرتاتيجيحيث 

بدوره يساهم يف َرفوع نسبة النساء يف جملس إدارة الرشكة. هذا 

دة عند االختيار   بجانب أمهية االعتامد عىل معايري واضحة وحمدَّ

بني   واملساواة  العدالة  لتحقيق  اإلدارة؛  جمالس  يف  والتعيني 

العينة يروناجلنسني.   أفراد  النتائج أن  توفري  أمهية    كام أظهرت 

تدر والتجارية، برامج  املالية  املجاالت  يف  دة  حمدَّ ومهنية  يبية 

اال املهارات  املشكالت، سرتاتيجيمثل:  حل  ومهارات  ة، 

 ومهارات صنع القرار، والتفاوض. 

بال  سيزيد  واملهارات  املعارف  هذه  بمثل  النساء  تزويد  إن 

أداء   يف  إجيايب  بشكل  يسهم  مما  البرشي،  ماهلن  رأس  من  شك 

ا رئيسي  الرشكة. وبالتايل، ي أن يكون هذا مصدر  ا للرشكة مكن 

وضع  للحصول   يف  تساهم  دقيقة  معلومات  عىل 

القرارات  سرتاتيجياال وهذا   .(Carter et. al, 2003)ات واختاذ 

البرشي   املال  نظرية رأس  يتوافق مع   Human Capital)الرأي 

Theoryالتي التعليم    (  )مثل:  البرشي  املال  رأس  أن  ترى 

يف احلصول  املهمة    لعترب من العوامواملهارات واخلربة املهنية( يح 

سواء   حدٍّ  عىل  والنساء  للرجال  الدخل  مرتفعة  وظيفة  عىل 

(Becker, 1993 .) 

لتحقيق   أخرى  أساليب  الدراسة  هذه  نتائج  أظهرت  كام 

السعودية الرشكات  اجلنسني يف  بني  ع  أمهية   التنو  أقل  ولكنها   ،

شبكات تشجيع  مثل:  السابقة،  باألساليب  العالقات   مقارنة 

نظام  واعتامد  واإلرشاد،  التوجيه  برامج  وتوفري  املهنية، 

نتائج   بعض  مع  تتناقض  النتيجة  وهذه  للجنسني.  احلصص 

كرشط  األساليب  هلذه  البالغة  األمهية  ترى  التي  الدراسات 

اجلن بني  ع  التنو  لتحقيق  اإلدارة  أسايس  جمالس  يف  سني 

(Hodigere and Bilimoria, 2015; Singh et. al, 2008  .) إن

عليها  اسرتاتيجي د  أكَّ املهنية،  العالقات  شبكات  تشجيع  ة 

العديد من الباحثني الغربيني الذين يرون أن عدم االشرتاك يف 

شبكة عالقات مهنية يف مكان العمل قد يمنع األفراد، وخاصة  

من   يف  النساء،  العليا  واملراكز  الرشكة  موارد  إىل  الوصول 

( تتفق  Bourdieu, 1985الرشكة  الدراسة  هذه  نتيجة  ولكن    .)

مع عدد من الدراسات التي أحجريت يف سياقات ثقافية أخرى، 

اخلليج العريب    ويف دول  ( ، Kakabadse et. al., 2015مثل غانا )

(Abalkhail and Allan, 2016)   النتيج تلك  إىل  وتحعَزى  أن  ة 

النوع  بقضايا  املتعلقة  والثقافية  االجتامعية  املعتقدات 

شبكات    التي  االجتامعي إىل  النساء  انضامم  عىل  ع  تحشجِّ ال 

التي هييمن عليها عادة  العنرص   بيئة العمل  العالقات املهنية يف 

شبكة   عىل  يستندن  النساء  أن  املالحظ  من  ولكن  الذكوري. 

تح  والتي  العائلية،  للنساء  عالعالقات  بالنسبة  فعالية   أكثر  د  

سهولة   وكذلك  الرشكات،  يف  العليا  املراكز  إىل  للوصول 

األسباب   هذه  ولعل  التنظيمية.  املوارد  إىل  جمتمعة  الوصول 

التساؤل   طرح  إىل  يف  تقود  يعملن  الاليت  النساء  نسبة  حول 

والبالغة   السعودية،  املال  سوق  يف  املحدَرجة  ،  ٪12الرشكات 

أرسهن   أفراد  من  بدعم  الرشكات  تلك  يف  وجودهن  فهل 

وخاصة الذكور منهم، أو أن هناك عوامل أخرى مثل: خربهتن 

تعليمهن،العملية،   ضحية    أو  أهنن  بسبب   للمنحدر"أو 

لرشكة    حيث   ، )Glass Cliff(1"الزجاجي املايل  األداء  كان 

املطلوبة،   احللول  النساء  ق  قِّ تح أن  ل  يؤمَّ ا، وكان  لربام ضعيف  أو 

يتسم   جمتمع  يف  الواقع،  يف  كلها.  العوامل  هذه  من  مزيج  هو 

عامٌل  هناك  السعودية،  العربية  اململكة  مثل  اجلمعية  بالثقافة 

تنفيذية وإدارية، أال وهو    مهم   املرأة ملناصب  ساهم يف وصول 

من  سيكون  ألنه  منهم؛  الذكور  وخاصة  األرسة  أفراد  دعم 

 "السقف الزجاجي"الصعب للغاية عىل النساء كِّس 

 
( عن منحدر زجاجي Metaphorهو كناية ):  Glass cliffاملنحدر الزجاجي    -1

مثل   القيادية،  لألدوار  النساء  اختيار  ظاهرة  عن  يعرب  وهو  مرئي،  غري 

أكثر   واملنظامت؛ كوهنن  الرشكات  التنفيذيني يف  الرجال املديرين  من  قدرة  

االنكامش   أو  األزمات  فرتات  خالل  املطلوب  التوازن  تقيق  عىل 

 (.Ryan and Haslam, 2005االقتصادي )
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 2(Ceiling Glass ) املايل من دون احلصول أو القطاع  عىل    ال  يف 

دراسة يدعم،  االستنتاج  هذا  األرسة.  هودجيريي    دعم 

أن  Hodigere and Bilimoria, 2015)وبيليموريا   أكدت  التي   )

املال   رأس  عىل  بناء   الرشكات  ملجالس  اختيارهم  يتم  الرجال 

وشبكة   عىل  البرشي  النساء  اختيار  يتم  بينام  املهنية،  العالقات 

أيض   املجموعة.  يف  عضويتهن  مهمٌّ    اأساس  آخر  عامٌل  هناك 

أال  تداول،  يف  لة  املحسجَّ الرشكات  يف  املرأة  مشاركة  يف  ساهم 

الذي  احلايل  واالجتامعي  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  وهو 

يف االقتصاد  تقوم به احلكومة السعودية هبدف تطوير دور املرأة  

العام  القطاع  من  كلٍّ  يف  العاملة  القوى  يف  مشاركتها  وزيادة 

 (2020، 2030العربية السعودية  رؤية اململكةواخلاص )

والتوجيه    اإلرشاد  برامج  توفري  بأسلوب  يتعلق  فيام  أما 

املهني كأداة لتحقيق التوازن بني األهداف والغايات التنظيمية  

احتل   فقد  للموظفني،  واملهنية  الشخصية  التنمية  واحتياجات 

اال من  أمهية   أقل  النتيجة  سرتاتيجيمرتبة  وهذه  األخرى.  ات 

 ;Cross and Linehan, 2006)خالفت معظم الدراسات الغربية  

Tharenou, 2005) ،العربية الدراسات  اتفقت مع بعض  ، لكن 

(. وقد Abalkhail and Allan, 2016مثل دراسة أبا اخليل وآلن )

أو أسباب:  عدة  إىل  النتيجة  هذه  َرد   اإلرشاد  ال  تح برامج  أن   ،

الرشكات السعودية مما يشري    والتوجيه قد تكون غري متوفِّرة يف

ثاني  وتدخ  إىل   األسلوب؛  هذا  بأمهية  العينة  أفراد  أن  اعي   ،

أغلب جمالس إدارة الرشكات يف السعودية من فئة الذكور؛ لذا 

فإن العادات والتقاليد املجتمعية قد تول دون استفادة النساء  

وثالث   الرجال؛  املرشدين  أو  هني  املحوجِّ املرأة امن  تعتمد  قد   ،

ب الذكور  أرسهتا  أفراد  عىل  خلربات السعودية  امتالكهم  حكم 

املالية   بالسوق  العالقات  -تتعلق  شبكة  يف  احلال  هو  كام 

ين للتطوير الوظيفي والشخيص. إذ    -االجتامعية ، لربام  اكميِّسِّ

تكون  قد  املهنية  العالقات  وشبكة  واإلرشاد  التوجيه  برامج 

ع بني اجلنسني يف الرشكات السعودية.  أقل فعالية  يف تعزيز التنو 

 
( عن حواجز غري Metaphor: هو كناية )Glass Ceilingالسقف الزجاجي    -2

م املرأة داخل منظامت العمل من الوصول إىل   "زجاجية  "مرئية     تعوق تقد 

اإلدارية العليا، عىل الرغم من وجود ترشيعات العمل التي تسمح  املناصب  

 . Hymowitz and Schellhardt,1989)) بنموها وظيفي ا

أفراد أما فيام  خيتص  بأسلوب نظام احلصص، فقد صنَّفت 

تفضي أقل  كتدبري  الترشيع  هذا  مثل  إدخال  الدراسة    ال  عينة 

عىل  الرشكات،  إدارة  جمالس  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو  لزيادة 

نجاح   نجح  قد  النظام  هذا  أن  من  نسبة    اكبري    االرغم  زيادة  يف 

النرويج  من  كلٍّ  يف  الرشكات  إدارة  جمالس  يف  النساء  مشاركة 

وأملانيا   وإيطاليا   ;Catalyst, 2018b)وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا 

Clarke and Branson, 2010; European Commission, 2017) .

الصورة  تغيري  أن  إىل  النتيجة  تلك  أسباب  تحعَزى  أن  ويمكن 

ُيتل   السعودي  املجتمع  يف  االجتامعي  النوع  حول  النمطية 

تحوفِّ  أن  جيب  لذلك،  احلصص.  قانون  سنِّ  من  أهم  ر مرتبة  

وتوظيفهن   النساء  الختيار  ا  ستَدام  مح ا  إطار  الرشكات 

حلة من مراحل حياهتن املهنية؛ من أجل  مر  وتطويرهن يف كل  

كمديرات  خاصة  الرشكات،  إدارة  جملس  يف  متثيلهن  زيادة 

مناصب  النساء  ستشغل  اإلطار،  هذا  دون  ومن  تنفيذيات، 

 . هامشية يف جمالس إدارة الرشكات

ع بني اجلنسني يف الرشكات   :وخالصة القول إن قضية التنو 

ومعقدة   شائكة  قضيٌة  اجلوانب السعودية  تداخل   بسبب 

دة  االجتامعية  باجلوانب  التنظيمية . إن األدوار االجتامعية املحدَّ

سبق   النساء    امح بخصائص  املرتبطة  االجتامعية  واملعتقدات 

والرجال، ليست جمرد تصنيف للخصائص بني اجلنسني، فهي  

أسس  متح  السلوك   اثِّل  د  دِّ تح جيعلها  الذي  بالشكل  معيارية  

والصفات املطلوبة أو املرغوبة لكلٍّ من الرجل واملرأة، ليست  

ل عىل املستوى اخلاص؛ وإنام تنساب إىل بيئة العمل  فقط   لتحشكِّ

املنظمة، واملرأة  ثقافَة  الرجل  من  كلٍّ  أدوار  د  دِّ ولكن وتح  .  

ة إلدراج  الرشكات يف الوقت احلايل يف ع القائم   حاجة ماسَّ التنو 

االجتامعي النوع  فقط  عىل  ليس  ططها،  وخح سياساهتا    يف 

لتواكب  وإنام  املرأة؛  متلكها  التي  العديدة  املزايا  من  لالستفادة 

رؤية العربية  متطلبات  والتغريات   ،2030السعودية    اململكة 

السعودية.  العربية  اململكة  به  متر   التي  واالقتصادية  االجتامعية 

تغيري   أو  التقليدية  املنظمة  ثقافة  تغيري  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

يف  اجلنسني  بني  ع  التنو  لتحقيق  أسايس  النمطية رشط  الصورة 

إدارة الرشكات، هذا بجانب توفري نظام عادل الختيار   جملس 

أعضا مة  وتعيني  محصمَّ تدريبية  برامج  وتوفري  اإلدارة؛  جملس  ء 

وتوفري   والتجارية،  املالية  باجلوانب  تتعلق  مهارات  لتعزيز 
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برامج التوجيه واإلرشاد، ومتكني املرأة عن طريق سنِّ القوانني  

 والترشيعات كنظام احلصص. 

 اخلامتة:   - ا سابع  

 التوصيات:       7-1

متثَّل   الدراسة  هذه  إليه  سعت  ما  وصف  إنَّ  تقديم  يف 

الرشكات  إدارة  اجلنسني يف جملس  بني  ع  التنو  وتليل ملوضوع 

لة يف اململكة العربية السعودية )تداول( من زوايا خمتلفة؛   املسجَّ

  . وتطبيقية  نظرية   إسهاماٍت  الدراسة  هلذه  فإن  وعليه، 

حول   وافية  معلومات  تقديم  يف  متثَّلت  النظرية  فاإلسهامات 

اجلنس  بني  ع  السعوديالتنو  السياق  ضمن  أظهرت  ؛  ني  حيث 

النتائج أن البيئة املؤسسية تؤثر عىل املامرسات التنظيمية، والتي 

عالوةَتح  الرشكات.  إدارة  جمالس  يف  النساء  متثيل  من  عىل    د  

دلي الدراسة  تحوفِّر  يف    اواضح    ال  ذلك،  النساء  وجود  أن  عىل 

 املجالس يساهم بشكل إجيايب يف أداء الرشكة عىل املدى البعيد.

يف  متثَّلت  فقد  الدراسة،  هلذه  التطبيقية  اإلسهامات  أما 

أن تسهم يف   املأمول  والتي من  التوصيات  صياغة جمموعة من 

ع والتوازن بني اجلنسني يف جمالس إدارة الرشكات،   تقيق التنو 

 كالتايل:وهي 

أمهية زيادة مشاركة النساء يف جملس إدارة الرشكات  .1

لتتوافق مع األهداف الرئيسية لرؤية اململكة العربية  

 . 2030السعودية 

الختيارتوفري   .2 وحمددة  واضحة  يف   معايري  وتعيني 

  .إدارة الرشكاتجملس 

 نساء( الرجال وال)   توفري فرص متساوية بني اجلنسني .3

 . جمالس إدارة الرشكاتحصول عىل عضوية لل

تبن  .4 توص  العمل عىل  التي  األساليب  إليها هذه ي  لت 

ع   التوازن والتنو  الدراسة من ق بل الرشكات؛ لتعزيز 

والتي   الرشكات،  إدارة  جمالس  يف  اجلنسني  بني 

 تشتمل عىل:

باملهارات   4-1 لتزويدهن  للنساء  تدريبية  برامج  توفري 

التفا )مثل:  للعمل  املطلوبة  واختاذ األساسية  وض، 

القرارات، وحل املشكالت( بجميع جماالت العمل  

 يف الرشكة، بام يف ذلك إدارة جمالس الرشكات. 

م    4-2 وَدعو أمَكن،  ما  املرأة  مشاركة  قاعدة  توسيع 

اإلدارية   املناصب  إىل  للوصول  وطموحها  جهودها 

وترشيعات  قرارات  خالل  من  وذلك  العليا؛ 

س املثال،  سبيل  عىل  ومنها  احلصصسياسية،  ، ياسة 

جمالس  والتي   يف  النساء  بتوظيف  الرشكات  م  تحلز 

دور   تلعب  كام  الرشكات،  تقيق    مهام    اإدارة  يف 

ذلك،   عىل  عالوة  اجلنسني.  بني  املطلوب  التوازن 

يف   املرأة  ضد  التمييز  من  احلد  إىل  تؤدي  أن  يمكن 

الرشكة، واالستفادة من الكفاءات النسائية يف تطوير  

 احلركة التنموية يف اململكة يف كافة املجاالت. 

توفري    4-3 عىل  والتوجيه؛  العمل  اإلرشاد  خدمات 

انضامم مهمة  للمناصب   لتسهيل  النساء  من  املزيد 

 التنفيذية، وتزودهن باخلربة العملية املطلوبة.

وخاصة  4-4 والتحديات  الصعوبات  تذليل  عىل  العمل 

التنظيمية،التي   بالثقافة  من تقيق    تتعلق  والتي تد  

اجلنسني بني  ع  إجراءات   طريقعن  ،  التنو  تغيري 

و والتعيني،  والتوظيف  املنظم تدريب  أفراد  ة  توعية 

وعن    حول اجلنسني  بني  التنوع  مسامهة أمهية  أمهية 

  . بشكل عام للرشكةاملرأة 

وتوليها  .5 املرأة  عمل  بأمهية  املجتمعي  الوعي  رفع 

إن مناصب تنفيذية وقيادية عليا يف الرشكات، حيث  

االجتامعية  ألقت  الدراسة   اجلوانب  عىل  الضوء 

 .من مسامهة املرأة تدوالعادات والتقاليد التي 

 حمددات الدراسة والدراسات املستقبلية  7-2

علمية   قيمة  وذات  مهمة  نتائج  الدراسة  هذه  عرضت 

وبناء    املعرفية؛  القيود  من  عدٌد  هناك  يزال  ال  ولكن  وتطبيقية، 

القضايا  معاجلة  عليها  املستقبلية  الدراسات  فإن  ذلك،  عىل 

أحد   الرشكات.  يف  اجلنسني  بني  ع  التنو  نسبة  لزيادة  األخرى 

ع بني اجلنسني  عىل ال  الدراسةهذه القيود تتعلق برتكيز هذه   تنو 

يف الرشكات املدَرجة يف السوق املالية السعودية؛ لذلك، تقرتح  

الرشكات   عىل  املستقبلية  األبحاث  تركز  أن  الدراسة  هذه 

العربية الدول  التشابه واالختالف  ؛  األخرى يف  أوجه  لتحديد 

عىل   وتأثريها  خرباهتم  حيث  من  والنساء  الرجال  من  لكل 
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ثاخ هلذه الدراسة هو استخدام املنهج نجاح الرشكات. القيد ال

تعتمد   أن  يمكن  املستقبلية  الدراسات  فإن  وعليه،  الكمي؛ 

و ال)  املزدوج  العلمي املنهج   النوعي  الكمي  املنهج  أو  كيفي( 

يف   اجلنسني  بني  ع  التنو  ملوضوع  أعمق  فهم  عىل  للحصول 

املفيد   من  سيكون  املثال،  سبيل  عىل  عام.  بشكل  الرشكات 

خ  تأثري  املسؤولية  بحث  عىل  اجلنسني  بني  ع  التنو  صائص 

ف  التعر  النوعي هبدف  املنهج  باستخدام  االجتامعية للرشكات 

عىل آراء وجتارب األفراد. إن موضوع املسؤولية االجتامعية يف  

حيث  ؛ للدراسة يف معظم الرشكات مهام   احد ذاته يعد  موضوع  

الت الرشكات  يف  االستثامر  إىل  املستثمرون  يف  يميل  تشارك  ي 

أنشطة املسؤولية االجتامعية للرشكات؛ لتعزيز سمعة الرشكة، 

أيض   املايل.  األداء  العمالء، وتسني  هذه  اوزيادة والء  تقرتح   ،

والثقافية   االجتامعية  العوامل  تأثري  عىل  الرتكيز  أمهية  الدراسة 

للحصول  وذلك  الرشكة؛  بيئة  عىل  الرتكيز  بجانب  والفردية 

واضح   ر  تصو  أساليب  عىل  إىل  للوصول  التحديات  عن 

العام اسرتاتيجيو النفع  عىل  مبارش  بشكل  تعود  مستدامة،  ات 

 للمجتمع واملؤسسة واألفراد. 
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Abstract: 

The purpose of this paper is to explore the perspectives of companies’ board members regarding 
gender diversity in terms of factors that limit the selection and appointment of women in the 
company's boardroom, the criteria for their selection, and the contributions that women could make to 
the company's boardroom. In addition, it examines ways that companies could take to improve gender 
diversity in the Saudi companies’ boardroom. To achieve the objectives of the study, a descriptive 
and analytical approach has been used with the adaptation of survey. The study population consisted 
of all directors and members of companies’ board listed on the Saudi Stock Exchange (Tadawul), 
which are 1075 members. A random sample was used, and the sample size was 250 individual’s unit. 
The results of this study reveal that there are a number of complex and interlocking factors, namely: 
organizational practices, social factors, and personal factors that prevent Saudi women from accessing 
companies’ boards of directors with statistical significance among these factors. The study also found 
that the most important factors on the basis of which women are chosen and appointed to the board of 
directors were experience, competence and education. The study shows that although having women 
on companies’ boards could contribute positively to various aspects of the company; their benefits 
tend to be associated with their traditional gender roles in the society. In addition, this study points 
out that the most important measures that help to increase gender diversity on companies’ boards are 
changing the culture of companies, whereas the least favorable measures relate to professional 
networks, mentoring programs, and quota system. The study also provides a number of 
recommendations, including the importance of increasing the participation of women in the board of 
directors of the company to comply with one of the main objectives of Saudi Arabia’s vision 2030. 
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