
املجلة العربية لإلدارة، مج 44، ع 4 - ديسمبـر )كانون األول( 2024

35
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األحساء، اململكة العربية السعودية

امللخص 1

اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى واقــع مشــاركة املــرأة الســعودية فــي مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة فــي الشــركات 
املســاهمة الســعودية، والتعــرف علــى مــدى تأثيـــر مشــاركة املــرأة فــي مجلــس اإلدارة، وفــي لجنــة التـــرشيحات واملكافئــات، وفــي 
لجنــة املراجعــة، وفــي اإلدارة التنفيذيــة علــى جــودة األربــاح، بالتطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن 15 شــركة مســاهمة فــي البورصــة 
الســعودية، خالل الفتـــرة 2017-2018، وتوصلت الدراســة إلى عدة مؤشــرات وصفية أهمها: أن نســبة مشــاركة الســيدات في 
مجلــس اإلدارة للشــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية ال تـــزال ضعيفــة، حيــث تـــراوحت نســبة مشــاركة الســيدات فــي مجلــس 
اإلدارة للشــركات محــل الدراســة بيـــن صفــر و22 %، بمتوســط حســابي حوالــى 8 % تقريبــا، كمــا أن نســبة مشــاركة الســيدات 
فــي لجنــة التـــرشيحات للشــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية ال تـــزال ضعيفــة أيًضــا ولكنهــا أعلــى مــن مجلــس اإلدارة، حيــث 
بلغ متوســط نســبة مشــاركة الســيدات في لجنة التـــرشيحات 10% تقريًبا، وبلغت نســبة مشــاركة الســيدات في لجنة املراجعة 
للشــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية ال تـــزال ضعيفــة أيًضــا ولكنهــا أقــل مــن املشــاركة فــي مجلــس اإلدارة ولجنــة التـــرشيحات 
واملكافئات، حيث بلغ متوســط نســبة مشــاركة الســيدات في لجنة التـــرشيحات 7% تقريبا، في حيـــن كانت أقل نســبة ملشــاركة 
بلــغ متوســط نســبة  اللجــان، حيــث  بباقــي  الســعودية مقارنــة  العربيــة  فــي اململكــة  للشــركات  التنفيذيــة  فــي اإلدارة  الســيدات 

مشــاركة الســيدات فــي لجنــة اإلدارة التنفيذيــة 5% تقريبــا.

كمــا أســفرت نتائــج اختبــارات فــروض الدراســة عــن اآلتــي: وجــود تأثيـــر إيجابــي ملشــاركة املــرأة فــي كال مــن )مجلــس اإلدارة، 
ولجنــة التـــرشيحات واملكافئــات، واإلدارة التنفيذيــة( علــى جــودة األربــاح، بينمــا ال يوجــد تأثيـــر ملشــاركة املــرأة فــي لجنــة املراجعــة 
علــى جــودة األربــاح، وأوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام بتعزيـــز مشــاركة املــرأة فــي العمــل اإلداري للشــركات ونشــر الوعــي لــدى 

املجتمــع بأهميــة تمكيـــن املــرأة فــي ميــدان العمــل لتأثيـــره اإليجابــي علــى الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح.

الكلمات املفتاحية: تمكيـن املرأة، تنوع الجنس، مشاركة املرأة، جودة الربح، إدارة األرباح.

املقدمة

فــي اآلونــة األخيـــرة علــى املســتوى األكاديمــي واملنهــي بموضــوع جــودة األربــاح املحاســبية، حيــث إن رقــم  ازداد االهتمــام 
الربــح يمثــل املعلومــة األكثـــر أهميــة ملســتخدمي التقاريـــر املاليــة، وُيعتبـــر مــن املدخــالت املهمــة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات املاليــة 
فــي العديــد مــن الدراســات لتقييــم أداء الشــركة الحالــي  واالســتثمارية وغيـــرها مــن القــرارات األخــرى، كمــا يتــم اســتخدامها 
واملســتقبلي، كمــا تـــرجع أهميــة تحقيــق جــودة األربــاح املحاســبية إلــى حمايــة الشــركات مــن التعثـــر املالــي وبخاصــة بعــد تعــرض 

العديــد مــن الشــركات فــي اآلونــة األخيـــرة لالنهيــار واإلفــالس.

ويـــرجع انخفــاض مســتوى جــودة األربــاح إلــى قيــام بعــض الشــركات بممارســة مــا يعــرف بــإدارة األربــاح، وهــي عبــارة عــن 
مــن  أو  يمكــن تطبيقهــا،  التــي  السياســات والبدائــل والطــرق املحاســبية  مــن  قبــل اإلدارة لالســتفادة  مــن  مــدروس  تخطيــط 
خــالل التالعــب ببعــض األنشــطة الحقيقيــة فــي الشــركة للوصــول إلــى مســتوى معيـــن مــن األربــاح الحاليــة واملســتقبلية لتحقيــق 
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الشــركات  فــي  اإلدارة  مجلــس  ولجــان  اإلدارة  مجلــس  فــي  الســعودية  املــرأة  مشــاركة  واقــع  علــى  التعــرف  الدراســة  اســتهدفت 
املســاهمة الســعودية، والتعــرف علــى مــدى تأثيـــر مشــاركة املــرأة فــي مجلــس اإلدارة، لجنــة التـــرشيحات واملكافئــات، لجنــة املراجعــة، 
واإلدارة التنفيذيــة علــى جــودة األربــاح، بالتطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن 15 شــركة مســاهمة فــي البورصــة الســعودية، خــالل الفتـــرة 
2017-2018، وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة مؤشــرات وصفيــة أهمهــا: أن نســبة مشــاركة الســيدات فــي مجلــس اإلدارة للشــركات فــي 
اململكــة العربيــة الســعودية ال تـــزال ضعيفــة، حيــث تـــراوحت نســبة مشــاركة الســيدات فــي مجلــس اإلدارة للشــركات محــل الدراســة 
فــي  فــي لجنــة التـــرشيحات للشــركات  8 % تقريبــا، كمــا أن نســبة مشــاركة الســيدات  بيـــن صفــر و22 %، بمتوســط حســابي حوالــى 
اململكــة العربيــة الســعودية ال تـــزال ضعيفــة أيًضــا ولكنهــا أعلــى مــن مجلــس اإلدارة، حيــث بلــغ متوســط نســبة مشــاركة الســيدات 
فــي لجنــة التـــرشيحات 10% تقريبــا، وبلغــت نســبة مشــاركة الســيدات فــي لجنــة املراجعــة للشــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية ال 
تـــزال ضعيفــة أيًضــا ولكنهــا أقــل مــن املشــاركة فــي مجلــس اإلدارة ولجنــة التـــرشيحات واملكافئــات، حيــث بلــغ متوســط نســبة مشــاركة 
الســيدات فــي لجنــة التـــرشيحات 7% تقريبــا، فــي حيـــن كانــت أقــل نســبة ملشــاركة الســيدات فــي اإلدارة التنفيذيــة للشــركات فــي اململكــة 
العربيــة الســعودية مقارنــة بباقــي اللجــان، حيــث بلــغ متوســط نســبة مشــاركة الســيدات فــي لجنــة اإلدارة التنفيذيــة 5% تقريبــا. كمــا 
أسفرت نتائج اختبارات فروض الدراسة عن اآلتي: وجود تأثيـــر إيجابي ملشاركة املرأة في كال من )مجلس اإلدارة، لجنة التـــرشيحات 
واملكافئــات، اإلدارة التنفيذيــة( علــى جــودة األربــاح، بينمــا ال يوجــد تأثيـــر ملشــاركة املــرأة فــي لجنــة املراجعــة علــى جــودة األربــاح، وأوصــت 
الدراســة بضــرورة االهتمــام بتعزيـــز مشــاركة املــرأة فــي العمــل اإلداري للشــركات ونشــر الوعــي لــدى املجتمــع بأهميــة تمكيـــن املــرأة فــي 

ميــدان العمــل لتأثيـــره اإليجابــي علــى الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح.
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مجموعــة مختلفــة مــن األهــداف الخاصــة بــاإلدارة، وانعكــس ذلــك علــى حــدوث انهيــارات ماليــة كبيـــرة للعديــد مــن الشــركات 
مثــل انهيــار »شــركة إنـــرون« و»ورلــد كــوم« )علــي وآخــرون، 2019:  295(.

وفــى هــذا الســياق ازداد االهتمــام بتفعيــل دور قواعــد حوكمــة الشــركة وآلياتهــا، للحــد مــن ممارســات إدارات األربــاح 
فــي الشــركات، وتتمثــل أهــم تلــك اآلليــات فــي تفعيــل وضبــط دور مجالــس اإلدارة واللجــان التابعــة ملجلــس اإلدارة مثــل لجنــة 

املراجعــة ولجنــة التـــرشيحات واملكافئــات وغيـــرها مــن اللجــان األخــرى فــي الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح.

ويمثــل موضــوع االهتمــام بـــزيادة نســبة مشــاركة املــرأة فــي العمــل فــي كافــة املجــاالت فــي اآلونــة األخيـــرة احــد التطــورات 
الحديثــة فــي بيئــة األعمــال علــى الصعيــد املحلــي والعالمــي، خاصــة بعدمــا أثبتــت املــرأة قدرتهــا علــى النجــاح فــي شــتى املجــاالت 
التنميــة  لتحقيــق   2030 رؤيتهــا  فــي  الســعودية  العربيــة  اململكــة  تبنــت  لذلــك  ونتيجــة  األحيــان.  بعــض  فــي  الرجــال  ومنافســة 
املســتدامة جــزء خــاص فــي رؤيتهــا لالهتمــام بتمكيـــن املــرأة ومشــاركتها فــي العمــل للمســاهمة بدورهــا فــي بنــاء مجتمعهــا اجتماعًيــا 

واقتصادًيــا.

وفــى إطــار تـــزايد االهتمــام بقضايــا تمكيـــن املــرأة وبخاصــة التمكيـــن فــي العمــل اإلداري، ال يمكــن أن تكــون مهنــة املحاســبة 
منعزلــة عــن مواكبــة هــذه التغيـــرات، لــذا تســعى هــذه الدراســة للتعــرف علــى مــدى تأثيـــر مشــاركة املــرأة فــي مجالــس اإلدارة 
ولجــان مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح ومــن ثــم تحسيـــن جــودة األربــاح املحاســبية.

الدراسات السابقة

نتنــاول فــي هــذا الجــزء أهــم مــا ورد فــي الدراســات الســابقة ومــا توصلــت إليــه تلــك الدراســات فيمــا يتعلــق بموضــوع تمكيـــن 
املــرأة، وجــودة األربــاح، علــى النحــو التالــي:

دراسات تناولت تمكيـن املرأة:

حــول التعــرف علــى أدبيــات تمكيـــن املــرأة - بخاصــة فــي بيئتنــا العربيــة - قــام الباحثــان )الطروانــة والنهــدي، 2017( 
بدراســة مســتوى التمكيـــن اإلداري ومســتوى املهــارات اإلداريــة لــدى مديـــرات مــدارس منطقــة خميــس مشــيط فــي الســعودية، 
والتعــرف علــى أهــم معوقــات التمكيـــن اإلداري، وتوصلــت الدراســة إلــى أن التمكيـــن اإلداري متــاح ملديـــرات املــدارس بدرجــة 
متوســطة، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلــى توافــر املهــارات اإلداريــة لــدى املديـــرات )مهــارة تكويـــن فــرق العمــل - مهــارة القيــادة  - 
مهــارة اتخــاذ القــرار - مهــارة االتصــال الفعــال(، وتمثلــت أبـــرز املعوقــات التمكيـــن اإلداري عــدم وجــود تبــادل حــر للمعلومــات، 
وعــدم اقتنــاع اإلدارة العليــا بالتمكيـــن اإلداري، وطمــوح املديـــرات املنخفــض، وعــدم وجــود تدريــب علــى اتخــاذ القــرار، وأداء 
املديـــرات املنخفــض. وأوصــت الدراســة بضــرورة توافــر املنــاخ التنظيمــي املالئــم لتشــجيع التمكيـــن، وضــرورة توفيـــر بـــرامج 
وزيــادة  للمديـــرات،  والتفويــض  الصالحيــات  مــن  املزيــد  ومنــح  للمديـــرات،  الشــخصية  املهــارات  لتنميــة  والتطويـــر  التدريــب 

املشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، وتبنــي نظــام مكافــآت وتحفيـــز جيــد. 

وفــى نفــس الســياق قــام )املليحــان، 2019( بدراســة واقــع تمكيـــن املــرأة فــي العمــل اإلداري فــي املجتمــع الســعودي، وأهــم 
املعوقــات التــي تحــول تمكيـــن املــرأة فــي العمــل اإلداري، وكذلــك التعــرف علــى أهــم املقتـــرحات التــي تســاعد فــي تمكيـــن املــرأة فــي 
العمــل اإلداري فــي املجتمــع الســعودي، وتوصلــت نتائــج تلــك الدراســة أيًضــا إلــى أهميــة العنصــر النســائي فــي إحــداث تغيـــير فــي 
العمــل اإلداري، وأن املــرأة تنافــس الرجــل واملجتمــع يتقبــل حالًيــا عمــل املــرأة، ولكــن مشــاركة املــرأة فــي العمــل اإلدارة ال تـــزال 
فــي محدوديــة األعمــال اإلداريــة املتاحــة للمــرأة، كمــا أن  ضعيفــة، وتمثلــت أهــم معوقــات تمكيـــن املــرأة مــن العمــل اإلداري 
مسئولية املرأة األسرية تمثل أحد معوقات العمل اإلداري للمرأة. وأوصت الدراسة بضرورة توفيـــر فرص لتمكيـــن املرأة من 

العمــل اإلداري وذلــك فــي ظــل مجموعــة مــن األطــر القانونيــة، وزيــادة الوعــي املجتمعــي نحــو ذلــك.

هــذا بينمــا ســعت دراســة )البشــر، 2019( حــول البحــث عــن كيفيــة تمكيـــن املــرأة مــن الــدور القيــادي، وبخاصــة فــي 
مجتمع التعليم الجامعي السعودي، من خالل التعرف على دور اإلدارة اإللكتـــرونية في التمكيـــن اإلداري للقيادات النسائية 
بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية والكشــف عــن معوقاتهــا، مــع تقديــم مقتـــرحات للحــد مــن املعوقــات التــي تحــد مــن 
دور اإلدارة اإللكتـــرونية فــي التمكيـــن اإلداري للقيــادات النســائية، وكانــت أهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة أن أفــراد 
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مجتمــع الدراســة موافقــات بدرجــة )كبيـــرة( علــى أن هنــاك دوًرا لــإدارة اإللكتـــرونية فــي التمكيـــن اإلداري للقيــادات النســائية 
مــن دور اإلدارة  تحــد  )كبيـــرة( علــى أن هنــاك معوقــات  الدراســة موافقــات بدرجــة  أفــراد مجتمــع  بجامعــة اإلمــام، كمــا أن 
اإللكتـــرونية فــي التمكيـــن اإلداري للقيــادات النســائية بجامعــة اإلمــام. وأوصــت الدراســة بضــرورة توفيـــر بنيــة تحتيــة صالحــة 
لتطبيــق اإلدارة اإللكتـــرونية، لتحقيــق التمكيـــن اإلداري للقيــادات النســائية، وإعــادة هندســة الهيــكل التنظيمــي للوحــدات 
اإلدارية بجامعة اإلمام؛ بما يتالءم مع تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في إدارات الجامعة جميعها، وبما يسمح بتوفيـر املعلومات 

للقيــادات النســائية.

وفــى نفــس الســياق نحــو البحــث حــول الــدور القيــادي للمــرأة فــي الشــركات، وبخاصــة فــي مواجــه األزمــات وحــل املشــكالت 
قامــت دراســة )Adhikari et al., 2019( بالبحــث فــي مــدى قــدرة املديـــرات الســيدات علــى حمايــة الشــركات مــن الوقــوع فــي 
فــي فريــق اإلدارة العليــا،  إلــى أن الشــركات التــي تتمتــع فيهــا املــرأة بمزيــد مــن القــوة  األزمــات واملشــكالت، وتوصلــت الدراســة 
يواجهــن عــدًدا أقــل مــن الدعــاوى املتعلقــة بالعمليــات فــي إدارتهــم للشــركات، حيــث إن الســيدات لديهــن دافــع أكبـــر لتســوية أي 
قضايا أو مشــكالت، وتشيـــر النتائج إلى أن الشــركات التي تتمتع فيها النســاء التنفيذيات بمزيد من الســلطة تتجنب الدعاوى 
القضائيــة جزئًيــا عــن طريــق تجنبهــا بعــض سياســات الشــركة الخطــرة ولكنهــا تـــزيد مــن القيمــة، مثــل البحــث والتطويـــر األكثـــر 

ا واإلعــالن املكثــف والسياســات املعاديــة لألطــراف األخــرى.
ً
نشــاط

وعلــى صعيــد رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية نحــو تفعيــل دور املــرأة نظــًرا للــدور الكبيـــر الــذي أثبتــه الواقــع العملــي 
واألكاديمــي حــول أهميــة هــذا الــدور، قامــت دراســة )Topal, 2019( بتحليــل رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية لتمكيـــن املــرأة فــي 
ضــوء اإلصالحــات الهيكليــة واالقتصاديــة فــي ضــوء استـــراتيجية 2030، حيــث تـــزايد االهتمــام مؤخــًرا بموضــوع تمكيـــن املــرأة 
فــي الســعودية، ومــن ثــم تهــدف الدراســة ملعرفــة مــدى انعــكاس رؤيــة 2030 علــى تمكيـــن املــرأة، خاصــة بعــد مــا شــهده املجتمــع 
الســعودي فــي الفتـــرة الســابقة مــن هيمنــة عنصــر الرجــال علــى كافــة املجــاالت. وفــى هــذا الســياق ســعت الدراســة إلــى معرفــة 
مــدى مســاهمة األعمــال املشــجعة لتمكيـــن املــرأة فــي تحريـــر املــرأة. وتشيـــر الدراســة إلــى أن تمكيـــن املــرأة يســتخدم هنــا كرمــز 
لزيــادة القــدرة التنافســية لالقتصــاد الســعودي بهــدف زيــادة التكامــل االقتصــادي األجنبــي، وتشيـــر النتائــج إلــى أن رؤيــة اململكــة 
العربية الســعودية 2030 فتحت مجال أوســع لتمكيـــن املرأة ومشــاركتها في العديد من األعمال بشــكل أكبـــر مما ســبق، وذلك 

فــي إطــار تحقيــق التكامــل والتعــاون االقتصــادي املحلــي واألجنبــي.

دراسات تناولت جودة األرباح:

يـــزخر األدب املحاســبي بالعديــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع جــودة األربــاح، خاصــة بعــد االنهيــار الكبيـــر للعديــد 
العديــد  النهيــار  أدى  ممــا  املنشــأة  ســمعة  تحسيـــن  بهــدف  األربــاح  إلدارة  املمارســات  مــن  العديــد  ثبــوت  بعــد  الشــركات  مــن 
مــن الشــركات التــي لــم يكــن متوقــع لهــا هــذا املصيـــر. ويـــري البعــض أن خصائــص الشــركات يمكــن أن تلعــب دوًرا كبيـــًرا فــي 
تحديــد مــدي ممارســة الشــركات لعمليــات إدارة األربــاح، وتحقيقــا لذلــك األمــر اســتهدفت دراســة )الســيد، 2019( تحديــد 
التشــغيلي  األداء  علــى  وانعكاســها  الحقيقــة  باألنشــطة  األربــاح  إدارة  ممارســات  علــى  االقتصاديــة  الوحــدة  خصائــص  أثـــر 
املســتقبلي. وقــد أجريــت الدراســة التطبيقيــة علــى عينــة مكونــه مــن )11( شــركة مــن الشــركات املقيــدة واملتــداول أســهمها فــي 
إلــى أهميــة  2012-2017م، وتوصلــت الدراســة  EGX 30 خــالل الفتـــرة املاليــة  ســوق األوراق املاليــة املصــري املكونــة ملؤشــر 
خصائــص الوحــدة االقتصاديــة فــي الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح باألنشــطة الحقيقــة والتــي تتمثــل فــي الرافعــة املاليــة حجــم 
الوحــدة االقتصاديــة، وامللكيــة املؤسســية، واســتقالل مجلــس اإلدارة، وحجــم مكتــب املراجعــة، كمــا توصلــت الدراســة إلــى 
 عن وجود 

ً
وجود عالقة ارتباط عكســية بيـــن ممارســات إدارة األرباح باألنشــطة الحقيقة واألداء التشــغيلي املســتقبلي، فضال

تأثيـــر معنــوي ملمارســات إدارة األربــاح باألنشــطة الحقيقــة كمتغيـــر وســيط علــى العالقــة بيـــن خصائــص الوحــدة االقتصاديــة 
واألداء التشــغيلي املســتقبلي. 

ويـــري البعــض أن ممارســة اإلدارة لعمليــات إدارة األربــاح يـــرجع للعديــد مــن الدوافــع لــدى املديـريـــن وطمًعــا فــي تحقيــق 
العديــد مــن املصالــح الشــخصية، وحــول البحــث عــن تلــك الدوافــع، بحثــت وحللــت دراســة )الزـكـي، 2019( دوافــع املديـريـــن 
االنتهازية من دوافع السيطرة والنفوذ اإلداري والعوامل املؤثـرة فيها ودوافع إدارة األرباح وتأثيـرها على السلوك غيـر املتماثل 
للتكلفــة، كمــا تناولــت الدراســة آليــات الحوكمــة املختلفــة مــن اآلليــات الداخليــة والخارجيــة وتوضيــح دور هــذه اآلليــات فــي 
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الحــد مــن هــذا الســلوك االنتهــازي للمديـريـــن وانعكاســها اإليجابــي علــى قيمــة املنشــأة. وكانــت أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
الدراســة هــي أن الدوافــع االنتهازيــة تؤثـــر علــى قــرارات املديـريـــن بشــأن تغييـــر مســتوى املــوارد عنــد تغيـــر حجــم النشــاط، وقــد 
تتســم قراراتهم بأنها قرارات غيـــر رشــيدة تأخذ في االعتبار املنفعة الشــخصية للمديـريـــن وليس قيمة املنشــأة، كما أن فعالية 
آليــات الحوكمــة تتوقــف علــى مســاهمتها فــي تقييــد الســلوك االنتهــازي للمديـريـــن واســتغالل الفــرص لتحقيــق املصالــح الذاتيــة 
والتــي تــؤدي إلــى اتخــاذ القــرارات التــي تعمــل فــي صالــح املنشــأة بمــا ينعكــس إيجابيــا علــى تعظيــم قيمــة املنشــأة. وأوصــت الدراســة 

بضــرورة تفعيــل تطبيــق آليــات الحوكمــة للحــد مــن الســلوك االنتهــازي للمديـريـــن واثـــرها علــى قيمــة املنشــأة.

وفــى نفــس الســياق يـــرى البعــض أن الُبعــد الســلوكي واألخالقــي هــو مــن أهــم املحــددات الرئيســة لعمليــات إدارة األربــاح، 
فعلــى ســبيل املثــال قامــت دراســة )Baskaran et al., 2020( بتحليــل العالقــة بيـــن التوجــه األخالقــي وظاهــرة إدراك إدارة 
األربــاح فــي املنظمــة، مــن خــالل معرفــة إلــى أي مــدى تعتبـــر إدارة األربــاح بمثابــة تكيــف استـــراتيجي أو تالعــب متعمــد فــي املنظمــة، 
كمــا تهــدف الدراســة أيًضــا إلــى توســيع مجــال املنظــور األخالقــي إلدارة األربــاح مــن خــالل النظــر فــي دور الوســاطة واإلشــراف علــى 
معنويــات املستثمريـــن واملســؤولية االجتماعيــة للشــركات )CSR( كضغــط داخلــي والتـــزام خارجــي يحيــط باملنظمــة، واعتمــاد 
منظــور مشتـــرك لــإدارة االستـــراتيجية واملحاســبة أيًضــا واالنضبــاط املوجــود عــادة فــي أخالقيــات ودراســات وإدارة األربــاح، 
وتوصلــت الدراســة إلــى تقديــم مقتـــرحات بحثيــة تســتند إلــى تـــركيبة مــن الدراســات فــي ضــوء األخــالق وتصــور إدارة األربــاح فــي 
املنظمــة، وبشــكل أكثـــر تحديــًدا، اقتـــراح إطــار مفاهيمــي، وشــرح العالقــة بيـــن التوجــه األخالقــي ووجهــات نظــر متعــددة األبعــاد 
لتصــور إدارة األربــاح، ومــن املتوقــع أن الــدور الوســيط واملعتــدل لشــعور املســتثمر واملســؤولية االجتماعيــة للشــركات املدمجــة 
فــي هــذه الدراســة املفاهيميــة ستحســن القيمــة التنبؤيــة لإطــار املقتـــرح وتقديــم رؤى إضافيــة حــول العوامــل التــي تمنــع تقــدم 

التوجيــه األخالقــي وممارســات إدارة الربــح فــي املنظمــة.

إال أن البعــض اآلخــر يـــري ممارســات بعــض املديـريـــن لبعــض العمليــات إدارة األربــاح تـــرتبط بـــزيادة مســتوي اإلبهــام 
والغمــوض فــي التقاريـــر املاليــة، وعــدم امليــل لزيــادة مســتوي اإلفصــاح فــي التقاريـــر املاليــة لــدي تلــك الشــركات، وحــول البحــث 
عــن ذلــك الــدور ســعت دراســة )Gerged et al., 2020( لتحليــل العالقــة بيـــن مســتوى اإلفصــاح البيئــي وإدارة األربــاح فــي 
األســواق الناشــئة ملجلــس التعــاون الخليجــي، بالتطبيــق علــى عينــة مــن الشــركات املدرجــة فــي البورصــة الكويتيــة، خــالل عــام 
2010-2014، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة معنويــة ســلبية بيـــن اإلفصــاح البيئــي وممارســات إدارة األربــاح، وهــذا يعنــي 
أن املديـريـــن املسؤوليـــن بيئًيــا هــم أقــل عرضــة لالنخــراط فــي ممارســات إدارة األربــاح فــي الكويــت، كمــا أن الشــركات األكثـــر 

ــا فــي قراراتهــا وتتســم بمســتوى عــال مــن الشــفافية والدقــة فــي تقاريـــرها املاليــة.
ً
إفصاحــا عــن البيئــة تكــون أكثـــر تحفظ

 دراسات تناولت العالقة بيـن مشاركة املرأة وجودة األرباح واشتقاق فروض البحث

تناولــت العديــد مــن األدبيــات املحاســبية واالجتماعيــة موضــوع تمكيـــن املــرأة وجــودة األربــاح، إال أن تنــاول العالقــة بيـــن 
تمكيـــن املــرأة وجــودة الربــاح تتســم بنــوع مــن النــدرة إلــى حــد مــا وبخاصــة فــي بيئتنــا العربيــة، وعلــى وجــه التحديــد اململكــة العربيــة 
الســعودية، وفــى ضــوء ذلــك اهتمــت الدراســة بالتعــرف علــى أهــم األدبيــات التــي أشــارت لذلــك املوضــوع ســواء بشــكل مباشــر أو 
غيـــر مباشــر، فعلــى ســبيل املثــال تناولــت دراســة )Salleh et al., 2012( التعــرف علــى مــدى مشــاركة املــرأة فــي لجــان املراجعــة 
وتأثيـــرها علــى فعاليــة لجــان املراجعــة فــي الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح، وتعتمــد الدراســات علــى تقديـــر االســتحقاقات 
االختياريــة لقيــاس ممارســات إدارة األربــاح، بالتطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن 356 شــركة فــي نهايــة 2007، وتوصلــت الدراســة 
مشــاركة  نســبة  زيــادة  إن  حيــث  األربــاح،  إدارة  وممارســات  املراجعــة  لجنــة  فــي  املــرأة  مشــاركة  بيـــن  عكســية  عالقــة  لوجــود 

الســيدات فــي لجنــة املراجعــة تــؤدى إلــى انخفــاض ممارســات إدارة األربــاح.

وعلــى صعيــد املجتمــع األوربــي تناولــت دراســة )Lekka, 2018( تأثيـــر تنــوع الجنــس وبالتحديــد مشــاركة املــرأة فــي لجــان 
املراجعــة علــى جــودة األربــاح، بالتطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن 17 شــركة مــن الــدول األوربيــة خــالل عــام 2016، وتوصلــت 

الدراســة إلــى عــدم وجــود عالقــة بيـــن تنــوع الجنــس وإدارة األربــاح علــى أســاس االســتحقاق.

وفي الصيـن بحث )Sial et al., 2019( عن مدى تأثيـر املديـريـن اإلناث على مجلس اإلدارة واملستثمريـن من املؤسسات 
ــرة 2010-2017، وتوصلــت الدراســة إلــى أن  األجنبيــة علــى إدارة األربــاح للشــركات املدرجــة فــي البورصــة الصينيــة، خــالل الفتـ
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وجــود مديـــرة فــي مجلــس اإلدارة لــه تأثيـــر ســلبي كبيـــر علــى كال مــن االســتحقاقات االختياريــة، وإدارة األربــاح الحقيقيــة، كمــا 
توصلــت الدراســة إلــى وجــود تأثيـــر إيجابــي مللكيــة املؤسســات األجنبيــة علــى إدارة األربــاح، ويـــرجع ذلــك إلــى قصــور وجهــة نظــر 
املستثمريـــن األجانــب فــي الشــركات الصينيــة حيــث إنهــم يبحثــون عــن الربــح الســريع، ممــا قــد يشــجع اإلدارة علــى ممارســة إدارة 

األربــاح.

وفــى نفــس الســياق وعلــى صعيــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة تناولــت دراســة )Fan et al., 2019( التعــرف علــى مــدي 
تأثيـــر الســيدات فــي مجالــس اإلدارة علــى إدارة األربــاح فــي البنــوك، بالتطبيــق علــى عينــة مــن البنــوك فــي الواليــات املتحــدة، خــالل 
الفتـــرة 2000-2014، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة عكســية بيـــن مشــاركة النســاء فــي مجلــس اإلدارة وعمليــات إدارة 
األربــاح، وتـــزداد قــوة هــذه العالقــة ويكــون تأثيـــرها أقــوى، حينمــا تشتـــرك الســيدات فــي لجنــة املراجعــة ولجنــة التـــرشيحات، 

حيــث يســاهم ذلــك فــي انخفــاض ممارســات إدارة األربــاح.

وفــى نفــس الســياق بحثــت دراســة )Orazalin, 2020( أيضــا عــن تأثيـــر الجنــس فــي مجلــس اإلدارة، وخصائــص مجلــس 
اإلدارة علــى ممارســات إدارة الربــح لكبـــري الشــركات العامــة فــي كازاخســتان، خــالل الفتـــرة 2010-2016، وأظهــرت النتائــج أن 
الشــركات التــي تتمتــع بتنــوع أكبـــر بيـــن الجنسيـــن فــي مجالــس اإلدارة أكثـــر فعالــة فــي الحــد مــن إدارة األربــاح، وتشيـــر النتائــج 
أيًضــا إلــى أن الشــركات التــي لديهــا حجــم كبيـــر ملجلــس اإلدارة تتبنــى مدخــل أكثـــر تقييــدا ملمارســات إدارة األربــاح، فــي حيـــن 

توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود عالقــة بيـــن اســتقاللية مجلــس اإلدارة وجــودة األربــاح.

وفى ضوء عرض الدراسات السابقة:

 يتضــح لنــا وجــود نــدرة وفجــوة بحثيــة فــي تنــاول دراســة العالقــة بيـــن كال مــن )مشــاركة املــرأة فــي مجلــس اإلدارة ولجــان 
مجلــس اإلدارة املختلفــة واإلدارة التنفيذيــة( وجــودة األربــاح فــي بيئتنــا العربيــة وبخاصــة اململكــة العربيــة الســعودية باعتبارهــا 
أحــدى املجتمعــات ذات الطبيعــة الخاصــة والتــي كانــت تعتمــد فــي معظــم تعامالتهــا حتــى وقــت قريــب علــى الرجــال بشــكل كبيـــر، 
وحيــث إن التحــول نحــو تجربــة تمكيـــن املــرأة هــي تجربــة حديثــة، وال تـــزال فــي بدايتهــا، ولــكل مجتمــع خصائصــه املختلفــة، ومــن 
ثــم اســتهدفت تلــك الدراســة التعــرف علــى مــدى تفعيــل عمليــة تمكيـــن املــرأة فــي إدارة الشــركات الســعودية وانعــكاس ذلــك علــى 

جــودة األربــاح.

وفى ضوء ما سبق يمكن للباحث اشتقاق فروض البحث كالتالي:
الفرض األول: يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية ملشاركة املرأة في مجلس اإلدارة على جودة األرباح- 

الفرض الثاني: يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية ملشاركة املرأة في لجنة التـرشيحات على جودة األرباح - 

الفرض الثالث: يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية ملشاركة املرأة في لجنة املراجعة على جودة األرباح- 

الفرض الرابع: يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية ملشاركة املرأة في اإلدارة التنفيذية على جودة األرباح- 

اإلطار الفكري لتمكيـن املرأة وأثـرها على جودة األرباح

تعتبـــر قضيــة االهتمــام بمشــاركة املــرأة فــي املجتمــع وزيــادة تمكيـــن املــرأة فــي العديــد مــن املجــاالت إحــدى القضايــا املهمــة 
التــي تشــغل اهتمــام العديــد مــن الجهــات فــي اآلونــة األخيـــرة، حيــث إن فكــرة املجتمــع الذكــوري الــذي يعتمــد فــي كل �شــيء علــى 
الرجــال فقــط مــع تهميــش النســاء أصبحــت مرفوضــة، وبخاصــة بعدمــا أثبتــت املــرأة قدرتهــا علــى النجــاح فــي شــتى املجــاالت 

ومنافســة الرجــال فــي بعــض األحيــان.

ونظــًرا ألهميــة تلــك القضيــة، فــال يمكــن ملهنــة املحاســبة أن تكــون بمعــزل عــن ذلــك املوضــوع، حيــث أن مهنــة املحاســبة 
البــد لهــا مــن مواكبــة التغيـــرات فــي البيئــة املحيطــة باســتمرار.

 ومــن هــذه املنطلــق نتنــاول فــي هــذا الجــزء املنظــور املحاســبي لتمكيـــن املــرأة فــي مجالــس اإلدارة مــن خــالل انعــكاس ذلــك 
علــى جــودة األربــاح، ويمكــن تنــاول ذلــك كالتالــي:
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تمكيـن املرأة ورؤية اململكة العربية السعودية

تعنــي كلمــة التمكيـــن لغــة »التقويــة أو التعزيـــز«، ويعــرف مفهــوم تمكيـــن املــرأة بأنــه »إحســاس املــرأة بقيمتهــا وحقهــا فــي 
العمــل فــي مختلــف املجــاالت اإلداريــة للمســاهمة فــي بنــاء مجتمعهــا اجتماعًيــا واقتصادًيــا« )املليحــان، 2019:  82(. ويتمثــل 
الهــدف مــن مســاواة وتمكيـــن املــرأة هــو إنتــاج مزيــد مــن التحكــم واملشــاركة فــي مجــال الخدمــات األساســية وســهولة الحصــول 
علــى املــوارد ووســائل اإلنتــاج وبالتالــي فــإن توفيـــر الخدمــات األساســية للمــرأة مــن أهــم األهــداف التــي ال تنفصــل إطالقــا عــن 

عمليــات الوعــي واملشــاركة، ويمكــن تنــاول أبـــرز أهــداف تمكيـــن املــرأة كالتالــي )العنـــزي، 2017: 180(

تحسيـن وضع املرأة وتمكينها اقتصادًيا وسياسًيا وقانونًيا وتوفيـر الخدمات لها.1- 

الدعــوة إلــى إتبــاع نهــج يقــوم علــى الحــق فــي التنميــة لتمكيـــن املــرأة والنهــوض بهــا مــن أجــل القضــاء علــى جميــع أشــكال 2- 
التمييـــز ضدهــا، وتحقيــق املســاواة بيـــن الجنســين.

وصول املرأة إلى املشاركة الحقيقية في صنع القرار بدًءا من األسرة حتى أعلى مراكز صنع القرار في الدولة.3- 

إزالة كافة أشكال العنف ضد املرأة ومحاربة بطالة النساء 4- 

تفعيل الحماية القانونية للمرأة في أثناء النـزاعات املسلحة 5- 

وتعتبـر قضية تمكيـن املرأة السعودية هي أحد أركان رؤية السعودية 2030 نحو تحقيق التنمية املستدامة، وبخاصة 
بعــد العديــد مــن القــرارات التــي اتخذتهــا الســعودية مؤخــًرا فــي ذلــك مــن أهمهــا: قــرار الســعودية منــح املــرأة حقوقهــا الكاملــة فــي 
اســتخراج الوثائــق وفــي الســفر والتنقــل وفــي مكانتهــا فــي األســرة، وكذلــك قــرارات اململكــة العربيــة الســعودية بالســماح للســيدات 
بقيــادة الســيارات، كمــا أن املــرأة الســعودية أصبحــت تشــغل العديــد مــن املناصــب والوظائــف التــي لــم تكــن تشــغلها مــن قبــل 
مثــل إداراة البنــوك، ومكاتــب املراجعــة، وغيـــرها مــن األماكــن األخــرى الهامــة فــي الدولــة، وخاصــة بعــد مــا أثبتــت املــرأة الســعودية 

نفســها وقدراتهــا وعلمهــا ومعرفتهــا فــي شــتى املجــاالت العلميــة والعمليــة.

وتولــي العديــد مــن الــدول واملؤسســات اهتماًمــا كبيـــًرا بقضايــا تمكيـــن املــرأة فــي شــتى املجــاالت اجتماعًيــا، وسياســًيا، 
واقتصادًيــا، وإدارًيــا. وفــى هــذا الســياق يـــركز هــذا البحــث حــول تعزيـــز مشــاركة املــرأة فــي العمــل اإلداري، خاصــة فــي مجالــس 
إدارات الشــركات، حيــث إن تكامــل الرجــل واملــرأة فــي العمــل اإلداري يســهم فــي تحقيــق معــدالت أعلــى ونجــاح أكبـــر مقارنــة 
باالعتمــاد علــى الرجــال فقــط، ورغــم ذلــك ال تـــزال مشــاركة املــرأة فــي مجــال العمــل اإلداري تواجهــا تحديــات ومعوقــات عديــدة. 

وتتمثــل أهــم التحديــات واملعوقــات التــي تواجههــا املــرأة فــي املشــاركة فــي العمــل اإلداري فــي اآلتــي: )املليحــان، 2019:  85-84(:

معوقات تتعلق باملرأةأ- 

الضغوط النفسية التي تواجهها املرأة لاللتحاق في األعمال غيـر التقليدية.- 

عدم قدرة املرأة على اتخاذ قرار التحاقها ببعض األعمال.- 

طول ساعات العمل خاصة في القطاع الخاص يحرم املرأة من االهتمام بأسرتها.- 

خضوع املرأة في معظم األحيان لسلطة الذكور والقرارات التي تخص تعليمها وعملها .- 

معوقات اجتماعية ب- 

ضعف الوعي االجتماعي بأهمية دور املرأة في التنمية.- 

تحد العادات والتقاليد من التحاق املرأة بالكثيـر من املهن.- 

عدم اقتناع املجتمع بانخراط املرأة في األعمال التي يـزاولها الرجال. - 

تـرفض أغلب األسر السماح بالعمل في األعمال التي فيها اختالط بيـن الجنسيـن.- 

معوقات بيئة العملج- 

تعقيد اإلجراءات اإلدارية واألنظمة عند البحث عن عمل.- 

االفتقار لإرشاد املنهي املناسب.- 

عدم توفر املعلومات بسهولة وبدرجة كافية بالنسبة الحتياجات سوق العمل.- 
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وفــى هــذا الســياق يجــب العمــل باســتمرار علــى إزالــة تلــك املعوقــات بالشــكل الــذي يســاهم فــي تعزيـــز قــدرة املــرأة علــى 
املشــاركة فــي العمــل فــي مختلــف املجــاالت اإلداريــة للمســاهمة فــي بنــاء مجتمعهــا اجتماعًيــا واقتصادًيــا.

جودة األرباح في الفكر املحاسبي

ُيعــد مفهــوم جــودة األربــاح مــن املفاهيــم األساســية فــي الدراســات املحاســبية واملاليــة، وقــد تناولتــه العديــد مــن الدراســات 
الســابقة والتــي اتفقــت بشــكل صريــح أو ضمنــي علــى أن األربــاح عاليــة الجــودة تقــدم معلومــات مالئمــة حــول خصائــص تلــك 
األربــاح و/أو مكوناتهــا فــي األجــل القصيـــر أو الطويــل التخــاذ العديــد مــن القــرارات، وبالتالــي مــن املتوقــع اختــالف تعريــف جــودة 
األربــاح بحســب الخصائــص التــي تــم تناولهــا و/أو املــدى الزمنــي للتحليــل و/أو القــرار املزمــع اتخــاذه و/أو متخــذ هــذا القــرار، 

وبالتبعيــة ســتتنوع أســس قياســها، ويمكــن تنــاول ذلــك كالتالــي:

مفهوم وأهمية جودة األرباح 1-

عــرف جــودة األربــاح بأنهــا مــدى ارتبــاط األربــاح بالتدفقــات النقديــة، وهــى عبــارة عــن عالقــة موجبــة وكلمــا زاد االرتبــاط 
ُ
ت

كلمــا دل ذلــك علــى ارتفــاع جــودة األربــاح )أحمــد، 2012: 744(.

ويـــرى )Dechow and Schrand, 2004: 2( أن جودة األرباح تعتبـــر مقياًســا ألداء الشــركة، حيث يتحقق مســتوى عاٍل 
مــن جــودة األربــاح إذا عبـــرت عــن األداء التشــغيلي الحالــي للشــركة،وتمثل مؤشــًرا جيــًدا لــألداء التشــغيلي املســتقبلي كمــا تقــدم 

مقياًســا جيــًدا عــن قيمــة الشــركة.

وتعنــى جــودة األربــاح أيًضــا خلوهــا مــن ممارســات إدارة األربــاح، فكلمــا انخفضــت نســبة املســتحقات االختياريــة فــي األربــاح 
كلما زادت جودته )حمدان، 2012: 268(.

كمــا تعــرف جــودة األربــاح أيًضــا علــى أنهــا قــدرة األربــاح املفصــح عنهــا فــي التعبيـــر عــن األداء الحقيقــي للشــركة، والتنبــؤ 
باألربــاح املســتقبلية )عــوض، 2011: 10(.

وتســتمد جــودة األربــاح املحاســبية أهميتهــا مــن أهميــة األربــاح نفســها، حيــث إن رقــم الربــح يمثــل املعلومــة األكثـــر أهميــة 
ملستخدمي التقاريـــر املالية، ويعتبـــر من املدخالت الهامة في عملية اتخاذ القرارات املالية واالستثمارية وغيـــرها من القرارات 
الحالــي واملســتقبلي، وتتضــح أهميــة جــودة  الشــركة  أداء  لتقييــم  الدراســات  مــن  العديــد  فــي  يتــم اســتخدامها  األخــرى، كمــا 
األربــاح املحاســبية أيًضــا مــن إمكانيــة تأثيـــرها علــى تكلفــة رأس املــال، وتـــزداد أهميــة جــودة األربــاح املحاســبية لــدى مســتخدمي 
املعلومــات املحاســبية حيــث أنهــا تحميهــم مــن املمارســات االنتهازيــة إلدارة األربــاح، ممــا يســاهم فــي تحقيــق التخصيــص األمثــل 
للمــوارد، ومــن ثــم تـــرشيد القــرارات، ممــا يســاهم فــي رفــع كفــاءة أســواق املــال، كمــا تســاهم جــودة األربــاح املحاســبية فــي حمايــة 

الشــركات مــن التعثـــر املالــي وتعرضهــا للعديــد مــن األزمــات )عــوض، 2011: 2(.

محددات جودة األرباح: 2-

تتوقــف جــودة األربــاح لــدى الشــركات علــى العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن أن تؤثـــر علــى مســتوي جــودة األربــاح، وتتمثــل 
أهــم هــذه املحــددات فــي اآلتــي: 

-    فرص النمو املستقبلي -  -      الرفع املالي    حجم الشركة   -     هيكل امللكية   

-  نسبة املبيعات-  -      مستوى السيولة  -     دورة التشغيل    درجة كثافة راس املال 

مقاييس جودة األرباح 3-

تتمثل أهم املقاييس املستخدمة في تقييم جودة األرباح املحاسبية على النحو التالي:

مدخل جودة املستحقات Accruals Quality:أ- 

يمكن استخدام املستحقات كمـؤشـر يعكس جودة األرباح في الشركات، حيـث يشـــيــر املستوى املنخفـض من املستحقات 
إلــى زيــادة دقــة االجتـــهادات والتـقـديـــرات وبالتالــي زيــادة مستـــوى جـــودة األربــاح، أمــا األربــاح املصحوبــة بـــزيادة املســتحقات فتشـيـــر 



انعكاس مشاركة املرأة في مجالس اإلدارة ولجانها على جودة األرباح ...

42

إلــى تدنــي مســتوى دقــة االجتهـــادات والتقديـــرات وبالتالــي تدنــي الدقــة فـــي حســاب األربـــاح ممــا يـــــؤدي إلــى انـخـفـــاض جـــودة األربـــاح، 
وهــــذه الجـــودة املنخفـــضة تـــؤدي إلــى عوائــد مســتقبلية ضعيفــة، حيــث تــدل جــودة األربــاح علــى قــدرة األربــاح املفصــح عنهــا فــي بيــان 
أربــاح الشــركة الحقيقيــة والتنبــؤ باألربــاح املســتقبلية )أحمــد، 2010: 64(، وهنــاك مــن يســتخدم االســتحقاق الكلــي كمقيــاس 

لجــودة األربــاح، وهنــاك مــن يســتخدم مقــدار االســتحقاق االختيــاري كدليــل لجــودة األربــاح.

مدخل استمرارية األرباح Earnings Persistence:ب- 

تشيـــر اســتمرارية األربــاح إلــى مــدى االرتبــاط بيـــن األربــاح فــي الفتـــرة املاضيــة واألربــاح فــي الفتـــرة الحاليــة، أو مــدى االرتبــاط 
بيـــن األرباح في الفتـــرة الحالية واألرباح في الفتـــرة املستقبلية، وتوجد مجموعة من العوامل االقتصادية املؤثـــرة في استمرارية 
األربــاح مثــل الحجــم، درجــة املنافســة، كثافــة رأس املال،حيــث إنــه كلمــا زادت قــدر األربــاح علــى االســتمرارية كلمــا دل ذلــك علــى 

ارتفاع جودة األرباح املحاسبية )إبـــراهيم، 2014: 198(.

مدخل القدرة التنبؤية Earnings Predictability:ج- 

تســتخدم القــدرة التنبؤيــة لألربــاح املحاســبية كمقيــاس لجودتهــا، وتعتبـــر القــدرة التنبؤيــة أحــد الخصائــص األساســية 
للمعلومــات املحاســبية، حيــث إنــه كلمــا زادت القــدرة التنبؤيــة لألربــاح املحاســبية الحاليــة للتنبــؤ باألربــاح املســتقبلية كلمــا 

زادت جــودة األربــاح املحاســبية.

مدخل تمهيد األرباح Income Smoothing:د- 

األربــاح  فــي  نقصاًنــا  أو  زيــادة  التالعــب  هــذا  كان  ســواء  املحاســبية  األربــاح  فــي  املتعمــد  التالعــب  الربــح  بتمهيــد  يقصــد 
املحاســبية طبقــا التجاهــات ورغبــات اإلدارة، ويتــم ذلــك فــي حــدود املبــادئ املحاســبية املتعــارف عليها،ويشيـــر هــذا املقيــاس إلــى 

أن األربــاح الخاليــة مــن ممارســات إدارة األربــاح تشيـــر إلــى مســتوى جيــد لجــودة األربــاح )منصــور، 2014: 295(.

 - :Conservation of Earnings مدخل تحفظ األرباح

يشيـــر التحفظ املحاســبي إلى ميل املحاسبيـــن لالعتـــراف في القوائم املالية باألنباء الســيئة بصورة أســرع مقارنة باألنباء 
الحســنة، ويــؤدى التحفــظ املحاســبي إلــى دقــة وموضوعيــة التقاريـــر املاليــة وتوفيـــر معلومــات محاســبية ذات جــودة عاليــة 
وتحقيــق جــودة األرباح،وبالتالــي تنشــيط ســوق األوراق املاليــة، حيــث يــؤدي ارتفــاع درجــة التحفــظ املحاســبي إلــى انخفــاض 

املســتحقات الكليــة، وبالتالــي فإنــه يــؤدي إلــى تحسيـــن جــودة األربــاح )أحمــد،2011،ص132(.

العالقة بيـن مشاركة املرأة في العمل اإلداري وجودة األرباح 
أصبحــت مشــاركة املــرأة فــي شــتى مجــاالت مياديـــن العمــل �شــيء أسا�شــي وهــدف تســعى إلــى تحقيقــه العديــد مــن الــدول، 
حيــث إن املــرأة هــي شــريكة الرجــل فــي املجتمــع وشــأنها مثــل الرجــل لهــا دور تجــاه املجتمــع الــذي تعيــش فيــه، ومــن ثــم يجــب إيجــاد 

مســاحة واســعة أمــام املــرأة تمكنهــا مــن ممارســة حقهــا فــي املســاهمة فــي بنــاء مجتمعهــا اجتماعًيــا واقتصادًيــا.

وفــى هــذا الســياق بــدأت املجتمعــات املتقدمــة وتبعتهــا املجتمعــات الناميــة فــي الســماح للمــرأة فــي املشــاركة فــي كافــة مياديـــن 
العمــل، وفــى إطــار االهتمــام بالعمــل اإلداري، أصبحــت املــرأة اليــوم عنصــر أسا�شــي فــي مؤسســات األعمــال، وشــريك أسا�شــي 

فــي تحقيــق النجــاح.

حيــث أصبحــت املــرأة تشــغل العديــد مــن املناصــب مــن خــالل وجودهــا فــي بعــض مجالــس إدارات الشــركات، وكذلــك 
تمثيلهــا فــي اللجــان التابعــة ملجلــس اإلدارة مثــل لجنــة املراجعــة، ولجنــة التـــرشيحات، واإلدارة التنفيذيــة، إال أن واقــع هــذه 

التجربــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية ال تـــزال ضعيفــة حتــى اآلن ولــم تلــق االهتمــام الكافــي.

ويهتــم هــذا البحــث باملنظــور املحاســبي لتلــك الظاهــرة، واملتمثلــة فــي مشــاركة املــرأة فــي مجالــس اإلدارة واللجــان التابعــة، 
وانعــكاس ذلــك علــى جــودة األربــاح.

ويـــرى الباحــث أن هنــاك عالقــة إيجابيــة بيـــن مشــاركة املــرأة فــي مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة وتحسيـــن جــودة 
املدخــل الســيكولوجي، حيــث إن ســيكولوجية والســمات  إلــى  تلــك الظاهــرة  فــي تحليــل وتفسيـــر  الباحــث  األربــاح، ويســتند 
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أداء  ومعــدالت  تحسيـــن  فــي  ولجانهــا  اإلدارة  مجالــس  فــي  املــرأة  مشــاركة  وتســاهم  الراجــل،  عــن  مختلفــة  للمــرأة  الشــخصية 
الشــركة والحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح، ويـــرجع ذلــك لآلتــي:

تنوع مجلس اإلدارة واللجان التابعة له بيـن الرجال والسيدات يسهم تحقيق تكامل أكثـر بيـن الرجال والسيدات، - 
ومن ثم يكون مستوى أداء فريق العمل أكبـر في أعمال اإلدارة.

بيـــن الرجــل واملــرأة تعطــى رؤيــة وأبعــاد مختلفــة -  كمــا إن الســيكولوجية املختلفــة واختــالف الســمات الشــخصية 
فــي تقديــم حلــول غيـــر نمطيــة للمشــكالت. للمشــكالت ممــا يســاهم 

إن الســيدات بطبيعــة الحــال ال تـــرغب فــي الدخــول فــي مشــكالت وتـــرغب دائمــا فــي حــل املشــكالت، ومــن ثــم فإنهــا - 
تحــاول دائًمــا الحــد مــن أيــة أعمــال تتعلــق بممارســات إدارة األربــاح.

مشــاركة الســيدات للرجــال فــي العمــل اإلداري تســاهم فــي زيــادة مســتوى الرقابــة مــن الطرفيـــن كالهمــا تجــاه األخــر، - 
وينعكــس ذلــك علــى الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح.

فــي  وفــى ضــوء مــا ســبق يســتخلص الباحــث أن الفريــق اإلداري الــذي يحتــوي علــى نســبة مشــاركة للســيدات يســاهم 
مــن منظــور محاســبي. مــن منظــور إداري، وتحسيـــن جــودة األربــاح  االرتقــاء بمعــدالت األداء 

وفــى ضــوء العــرض الســابق للدراســات الســابقة واإلطــار النظــري للــدور املتعلــق بتمكيـــن املــرأة وأثـــر علــى جــودة األربــاح، 
يمكــن التوصــل إلــى مشــكلة البحــث وأهدافــه وأهميتــه وحــدوده وهــو مــا ســيتم توضيحــه فــي الجــزء التالــي.

مشكلة البحث

 تتمثــل مشــكلة البحــث الرئيســة فــي تعــرض العديــد مــن الشــركات فــي اآلونــة األخيـــرة للعديــد مــن األزمــات املاليــة أدى فــي 
النهايــة إلــى انهيــار بعــض الشــركات وتعرضهــا لإفــالس، ويـــرجع ذلــك إلــى قيــام عــدد مــن إدارات الشــركات بالتالعــب فــي األربــاح مــن 
خــالل االســتفادة مــن السياســات والبدائــل والطــرق املحاســبية التــي يمكــن تطبيقهــا، أو مــن خــالل التالعــب ببعــض األنشــطة 
الحقيقيــة فــي الشــركة للوصــول إلــى مســتوى معيـــن مــن األربــاح الحاليــة واملســتقبلية لتحقيــق مجموعــة مختلفــة مــن األهــداف 

الخاصــة بــاإلدارة.

 وال شــّك أّن ممارســات إدارة األربــاح تؤثـــر علــى فهــم مســتخدمي البيانــات املاليــة لواقــع املركــز املالــي للشــركة، ألّنهــا 
تشــتمل علــى طــرق ملتويــة ومتنوعــة قــد تنطــوي علــى الخــداع واملكــر تــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر باآلخريـــن مــن خــالل العــرض 
املضلــل للقوائــم املاليــة ممــا يؤثـــر علــى املستثمريـــن الحالييـــن واملرتقبيـــن الذيـــن ينخدعــون بتلــك القوائــم وتكــون قرارتهــم غيـــر 

رشــيدة )صيــام وعبــد هللا، 2019:  201(.

 وتســاهم آليــات الحوكمــة الفعالــة فــي الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح باعتبارهــا تمثــل الضوابــط الحاكمــة فــي تنظيــم 
العالقــة بيـــن اإلدارة واملــالك وأصحــاب املصالــح املختلفــة، وتضمــن تحقيــق مزيــد مــن االنضبــاط والشــفافية.

 ويعتبـــر موضــوع تمكيـــن املــرأة ومشــاركتها فــي شــتى مجــاالت األعمــال أحــد التطــورات الحديثــة فــي بيئــة األعمــال، وبخاصــة 
آليــات حوكمــة  فــي تفعيــل  فــي إدارة الشــركات  املــرأة  فــي مجــاالت عديــدة، ويمكــن أن يســاهم تمكيـــن  أثبتــت تفوقهــا  بعــد أن 
الشــركات، حيــث يتوقــع الباحــث أن تعزيـــز مشــاركة املــرأة فــي مجالــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة يمكــن أن تســاهم فــي الحــد 

مــن ممارســات إدارة األربــاح.

وفى ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية:

مــا هــو واقــع مســتوى تمثيــل ومشــاركة املــرأة فــي مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة فــي الشــركات املســاهمة فــي 1- 
الســعودية؟ العربيــة  اململكــة 

هل يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية ملشاركة املرأة في مجلس اإلدارة على جودة األرباح؟2- 

هل يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية ملشاركة املرأة في لجنة التـرشيحات واملكافئات على جودة األرباح؟3- 

هل يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية ملشاركة املرأة في لجنة املراجعة على جودة األرباح؟4- 

هل يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية ملشاركة املرأة في اإلدارة التنفيذية على جودة األرباح؟5- 
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هدف البحث
يتمثــل الهــدف الرئيــس للبحــث فــي التعــرف علــى واقــع مشــاركة املــرأة فــي العمــل اإلداري فــي الشــركات املســاهمة فــي اململكــة 

العربيــة الســعودية وانعــكاس ذلــك علــى جــودة األربــاح املحاســبية، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

التعرف على مستوى مشاركة املرأة في العمل مجالس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة السعودية.1- 

الكشف عن مدى تأثيـر مشاركة املرأة في مجلس اإلدارة على جودة األرباح.2- 

دراسة وتحليل مدى تأثيـر مشاركة املرأة في لجنة التـرشيحات واملكافئات على جودة األرباح.3- 

التعرف على تأثيـر مشاركة املرأة في لجنة املراجعة على جودة األرباح.4- 

دراسة وتحليل تأثيـر مشاركة املرأة في اإلدارة التنفيذية على جودة األرباح.5- 

أهمية البحث:
يمكن تناول أهمية البحث وفق التقسيم التالي:

األهمية العلمية: 1-

تنبــع األهميــة العلميــة للبحــث مــن أهميــة موضــوع ممارســات إدارة األربــاح التــي اهتمــت بهــا الدراســات األكاديميــة - 
والعمــل علــى الحــد مــن هــذه الظاهــرة، وكذلــك زيــادة االهتمــام بموضــوع تمكيـــن املــرأة.

 تضيــف هــذه الدراســة رؤيــة جديــدة للحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح مــن منظــور ســيكولوجي، حيــث تتبنــى الدراســة - 
رؤيــة مقتـــرحة لتفسيـــر تأثيـــر مشــاركة املــرأة فــي مجالــس اإلدارة ولجانهــا فــي الحــد مــن ظاهــرة ممارســات إدارة األربــاح 

مــن منظــور ســيكولوجية وســمات املــرأة الشــخصية.

األهمية العملية: 2-

عليهــا -  يعتمــد  التــي  الهامــة  األرقــام  احــد  الربــح  رقــم  باعتبــار  األربــاح  جــودة  أهميــة  مــن  البحــث  هــذا  أهميــة  تنبــع 
قرارتهــم. تـــرشيد  ثــم  ومــن  القــرارات  مــن  العديــد  اتخــاذ  فــي  املختلفــة  والجهــات  املســتثمرون 

كما يســتمد هذا البحث أهميته العملية من أهمية حل املشــكالت العلمية التي تواجهها الشــركات في اآلونة األخيـــر - 
وتعرضهــا للعديــد مــن األزمــات بســب ممارســات إدارة الربــح، واقتـــراح رؤيــة لــدور مشــاركة املــرأة فــي العمــل اإلداري فــي 

الحــد مــن هــذه املمارســات.

تفيــد نتائــج هــذا البحــث الجهــات املعنيــة بتنظيــم دور املــرأة وتمكينهــا مــن املشــاركة فــي العمــل اإلداري مــن خــالل - 
معرفــة تأثيـــر مشــاركتها فــي مجلــس اإلدارة فــي الحــد مــن إدارة األربــاح.

حدود البحث

تتضمن حدود الدراسة الفئات التالية:

حدود فنية: 1-

تقتصــر هــذه الدراســة فــي تنــاول مشــاركة املــرأة وتأثيـــرها علــى الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح علــى املشــاركة فــي - 
التنفيذيــة(. املراجعــة، اإلدارة  التـــرشيحات واملكافئــات، لجنــة  )مجلــس اإلدارة، لجنــة 

تقتصــر الدراســة فــي قيــاس جــودة الربــح علــى العالقــة بيـــن التدفقــات النقديــة التشــغيلية وصافــى األربــاح، حيــث إن - 
زيــادة تلــك النســبة تعبـــر عــن مســتوى عــال لجــودة الربــح.

بهــا  2- يتوافــر  والتــي  الســعودية،  البورصــة  فــي  املدرجــة  الشــركات  املكانيــة علــى  الدراســة  تتحــدد حــدود  حــدود مكانيــة: 
الدراســة. عينــة  معاييـــر 

حدود زمنية: تتم هذه الدراسة على الشركات املدرجة بالبورصة السعودية خالل الفتـرة 2018-2017. 3-
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منهج البحث
قــام  واالســتنباطي، حيــث  االســتقرائي  املنهــج  بيـــن كال  التكامــل  علــى  اعتمــد  البحــث  فــان  الدراســة  تحقيًقــا ألهــداف 
الباحــث باســتخدام املنهــج االســتقرائي فــي إعــداد اإلطــار النظــري للدراســة وصياغــة مشــكلة البحــث مــن خــالل دراســة وتحليــل 
مــا ورد فــي األدب املحاســبي واالجتماعــي مــن مصــادر مختلفــة ومراجــع علميــة، كمــا اســتخدم املنهــج االســتنباطي فــي الدراســة 

التطبيقيــة التــي تمــت بهــدف اشــتقاق واختبــار صحــة أوعــدم صحــة فــروض الدراســة.

الدراسة التطبيقية
نتناول في هذا الجزء املنهجية التطبيقية للبحث واختبار وتحليل فروض الدراسة، ويمكن تناول ذلك كالتالي:

مجتمع وعينة البحث
يتمثــل مجتمــع البحــث فــي جميــع الشــركات املدرجــة بالبورصــة الســعودية والتــي تشــارك املــرأة فــي إدارتهــا، علــى األقــل توافــر 
إمــرأة واحــدة فــي إدارة تلــك الشــركات، حيــث توصــل الباحــث إلــى وجــود 15 شــركة تقريبــا تشــارك فيهــا املــرأة فــي اإلدارة أو أحــد 
لجــان مجلــس اإلدارة، وشــملت عينــة الدراســة جميــع هــذه الشــركات وهــى 15 شــركة خــالل عامــي 2017، 2018، وهــى أحــدث 
فتـــرة تتوافــر بهــا البيانــات وتتوافــر بهــا ظاهــرة مشــاركة الســيدات فــي إدارة الشــركات مقارنــة بغيـــرها مــن الســنوات األخــرى، 

وتعتبـــر هــذه العينــة بمثابــة عينــة حكميــة خضعــت ملجموعــة 
معاييـــر للغــرض الدراســة وتمثلــت اهــم هــذه املعاييـــر فــي:

مجلــس 1-  لجــان  أحــد  أو  الشــركة  بــإدارة  يتوفــر  أن 
األقــل. علــى  واحــدة  إمــرأة  اإلدارة 

توافر البيانات للفتـرة محل الدراسة 2.2018،2017- 

وقــد تــم تجميــع بيانــات الدراســة التطبيقيــة من املصادر 
التالية:

التقاريـــر املاليــة للشــركات بمــا فيهــا بمــا فيهــا تقريـــر 1- 
مجلــس اإلدارة، القوائــم املاليــة، وأي تقاريـــر أخــرى 

ذات صلــة.

املواقع اإللكتـرونية لشركات الدراسة.2- 

موقع هيئة سوق األوراق املالية السعودي »تداول«.3- 

متغيـرات البحث 
يوضح جدول رقم )1( متغيـرات البحث وطرق قياسها.

اإلحصاء الوصفي ملتغيـرات البحث: 
تتولــى الخصائــص اإلحصائيــة الوصفيــة عــرض املعلمــات اإلحصائيــة األساســية ملتغيـــرات البحــث باالعتمــاد علــى العديــد 
مــن املؤشــرات ومنهــا املتوســط الحســابي واملــدى واالنحــراف املعيــاري، ويوضــح الجــدول )2( الخصائــص اإلحصائيــة الوصفيــة 

ملتغيـــرات البحث .

ومن خالل الجدول رقم )2( يتضح اآلتي:

تـــراوحت نســبة مشــاركة الســيدات فــي مجلــس اإلدارة للشــركات محــل الدراســة بيـــن صفــر و22 %، وبلــغ املتوســط - 
الحســابي لهــذا املتغيـــر حوالــي 8 % تقريبــا، وبلغــت قيمــة املــدي لهــذا املتغيـــر 22.، ويعنــي ذلــك أن نســبة مشــاركة 
الســيدات في مجلس اإلدارة للشــركات في اململكة العربية الســعودية ال تـــزال ضعيفة، وتحتاج ملزيد من نشــر الوعي 

حــول مشــاركة املــرأة ودورهــا فــي إدارة الشــركات.

تـــراوحت نســبة مشــاركة الســيدات فــي لجنــة التـــرشيحات للشــركات محــل الدراســة بيـــن صفــر و67.، وبلــغ املتوســط - 
الحســابي لهذا املتغيـــر حوالى 10 % تقريبا، وبلغت قيمة املدي لهذا املتغيـــر 67. وهى درجة تشــتت عالية للبيانات، 

جدول رقم )1( 
متغيـرات البحث وطرق قياسها

أوال: املتغيـرات املستقلة
طريقة القياس

رمز املتغيـراسم املتغيـر
نسبة اإلناث في 
عدد اإلناث في مجلس اإلدارة / X1مجلس اإلدارة

إجمالي عدد مجلس اإلدارة 
نسبة اإلناث في 

عدد اإلناث في لجنة التـرشيحات / X2لجنة التـرشيحات
إجمالي عدد لجنة التـرشيحات

نسبة اإلناث في 
عدد اإلناث في لجنة املراجعة / X3لجنة املراجعة

إجمالي عدد لجنة املراجعة
نسبة اإلناث في 
عدد اإلناث في اإلدارة التنفيذية / X4اإلدارة التنفيذية

إجمالي عدد اإلدارة التنفيذية
ثانيا: املتغيـر التابع 

صافي التدفقات النقدية التشغيلية/ Yجودة الربح
صافي الربح

ثانيا: املتغيـرات الرقابية 
لوغاريتم إجمالي األصولX5حجم الشركة
إجمالي االلتـزامات / إجمالي األصولX6الرافعة املالية
عدد سنوات الشركة من تاريخ التأسيسX7عمر الشركة
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مشــاركة  نســبة  أن  ذلــك  ويعنــي 
التـــرشيحات  لجنــة  فــي  الســيدات 
العربيــة  اململكــة  فــي  للشــركات 
تـــزال ضعيفــة، ولكــن  الســعودية ال 
مقارنــة  أكبـــر  مشــاركتها  نســبة 

اإلدارة. مجلــس  فــي  بمشــاركتها 

الســيدات -  مشــاركة  نســبة  تـــراوحت 
محــل  للشــركات  املراجعــة  لجنــة  فــي 
وبلــغ  و33.،  صفــر  بيـــن  الدراســة 
املتغيـــر  لهــذا  الحســابي  املتوســط 
قيمــة  وبلغــت  تقريبــا،   .06 حوالــى 
33. وهــي درجــة  املــدي لهــذا املتغيـــر 
تشــتت عاليــة للبيانــات، ويعنــي ذلــك 
فــي  الســيدات  مشــاركة  نســبة  أن 
لجنــة املراجعــة للشــركات فــي اململكــة 
العربية السعودية ال تـزال ضعيفة، 

التـــرشيحات. ولجنــة  اإلدارة،  مجلــس  فــي  بمشــاركتها  مقارنــة  أقــل  مشــاركتها  ونســبة 

تـــراوحت نســبة مشــاركة الســيدات فــي اإلدارة التنفيذيــة للشــركات محــل الدراســة بيـــن صفــر و25.، وبلــغ الحســابي - 
لهــذا املتغيـــر حوالــى 05. تقريبــا، وبلغــت قيمــة املــدى لهــذا املتغيـــر 25. وهــي درجــة تشــتت عاليــة للبيانــات، ويعنــي ذلــك 
أن نســبة مشــاركة الســيدات فــي اإلدارة التنفيذيــة للشــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية ال تـــزال ضعيفــة، ونســبة 

مشــاركتها أقــل مقارنــة بمشــاركتها فــي مجلــس اإلدارة، ولجنــة التـــرشيحات ولجنــة املراجعــة.

تـــراوحت نســبة جــودة الربــح للشــركات محــل الدراســة بيـــن 09. و23.48، وبلــغ املتوســط الحســابي لهــذا املتغيـــر 3.7، - 
ويشيـــر ذلــك إلــى تمتــع الشــركات محــل الدراســة إلــى حــد مــا بمســتوى جيــد لجــودة الربــح، حيــث إنــه كلمــا زادت النســبة دل 
علــى زيــادة جــودة الربــح، ولكــن يوضــح املــدي لذلــك املتغيـــر وجــود درجــة تشــتت كبيـــرة للشــركات محــل الدراســة لجــودة 

الربــح لديهــا، حيــث بلــغ املــدي 23.39، ويعنــي ذلــك وجــود تفــاوت كبيـــر فــي جــودة الربــح بيـــن الشــركات محــل الدراســة.

تـــراوحت أعمــار الشــركات محــل الدراســة بيـــن 4 ســنوات و63 ســنة، وتـــراوح حجــم الشــركات بيـــن 5.36، و10.99، - 
كمــا تـــراوحت نســبة اعتمــاد الشــركات علــى الديــون إلــى إجمالــي األصــول بيـــن 04.، 76.، إال أنهــا تـــركزت حــول متوســط 

للرافعــة املاليــة بلــغ 72. لــدي شــركات الدراســة.

اختبار وتحليل فروض البحث: 
 يتنــاول هــذا الجــزء مناقشــة نتائــج التحليــل اإلحصائــي واختبــار الفــروض لدراســة انعــكاس مشــاركة املــرأة فــي مجلــس 
اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة علــى جــودة األربــاح، والختبــار الفــروض، تــم اســتخدام اختبــار Shapiro-wilk للتأكــد مــن مــدى 
تبعيــة البيانــات للتوزيــع الطبيعــي قبــل اختبــار الفــروض، وكانــت بينــات الدراســة تتبــع التوزيــع الطبيعــي، وفــى ضــوء ذلــك يمكــن 

تنــاول اختبــار فــروض البحــث علــى النحــو التالــي:

اختبار وتحليل الفرض األول 1-

الفرض األول: »ال يوجد تأثيـر ذو دالله إحصائية ملشاركة املرأة في مجلس اإلدارة على جودة األرباح«

ويوضــح الجــدول رقــم )3( ملخًصــا لتأثيـــر نســبة مشــاركة املــرأة فــي مجلــس اإلدارة علــى جــودة األربــاح فــي ظــل املتغيـــرات 
فــي )حجــم الشــركة، الرافعــة املاليــة، عمــر الشــركة(. الرقابيــة املتمثلــة 

ومن الجدول رقم )3( يتضح األتي:

تــم التوصــل إلــى نمــوذج انحــدار يتمتــع باشتـــراطات الســالمة اإلحصائيــة، حيــث بلــغ مســتوى معنويــه للنمــوذج 000.، - 
22.، ويعكــس ذلــك النمــوذج وجــود  05.، وبلــغ معامــل التحديــد  وهــى أقــل مــن مســتوى املعنويــة االفتـــرا�شي البالــغ 

جدول رقم )2( 
الخصائص اإلحصائية الوصفية ملتغيـرات البحث

رمز متغيـرات البحث
املتغيـر

عدد 
أقل املتوسطاملشاهدات

قيمة 
أعلي 
االنحراف املديقيمة

املعياري
نسبة السيدات في 

X1320.083300.220.220.06845مجلس اإلدارة

نسبة السيدات في 
X2320.10300.670.670.18978لجنة التـرشيحات

نسبة السيدات في 
X3320.068300.330.330.12924لجنة املراجعة

نسبة السيدات في 
X4320.05500.250.250.08456اإلدارة التنفيذية

Y322.8577023.4823.484.84268جودة الربح
X5327.85935.3610.995.631.59568حجم الشركة

افعة املالية X6320.46920.040.760.720.22889الر
X73217.36674635915.00686عمر الشركة

إعداد الباحث وفق مخرجات التحليل اإلحصائي
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مشــاركة  لنســبة  معنــوي  إيجابــي  تأثيـــر 
الســيدات فــي مجلــس اإلدارة علــى جــودة 
نســبة  زادت  كلمــا  إنــه  حيــث  األربــاح، 
الســيدات فــي مجلــس اإلدارة كلمــا زادت 
وبنــاء  الشــركات،  لــدى  األربــاح  جــودة 
»يوجــد  البديــل،  الفــرض  نقبــل  عليــه 
تأثيـر ذو دالله إحصائية ملشاركة املرأة 
فــي مجلــس اإلدارة علــى جــودة األربــاح«

ويفسر الباحث ذلك: بـــزيادة دور املرأة - 
املجــاالت،  شــتى  فــي  األخيـــرة  اآلونــة  فــي 
للرجــال  الســيدات  مشــاركة  إن  حيــث 
فــي شــتى املجــاالت ومنهــا مجلــس اإلدارة 
تــؤدي إلــى مســتويات أداء أفضــل لفريــق 
ذكــور  املجلــس  كــون  مــن  أكثـــر  العمــل 
فقــط، كمــا أن الســيكولوجية النفســية 

لــكال مــن الجنسيـــن مختلفــة، ويمكــن أن تــؤدى تلــك االختالفــات إلــى مجابهــة الســلوكيات الســلبية إلدارة األربــاح.

اختبار وتحليل الفرض الثاني 2-

الفرض األول: »ال يوجد تأثيـر ذو دالله إحصائية ملشاركة املرأة في لجنة التـرشيحات على جودة األرباح«

ويوضــح الجــدول رقــم )4( ملخًصــا لتأثيـــر نســبة مشــاركة املــرأة فــي لجنــة التـــرشيحات علــى جــودة األربــاح فــي ظــل املتغيـــرات 
الرقابيــة املتمثلــة فــي )حجــم الشــركة، الرافعــة املاليــة، عمــر الشــركة(.

ومن الجدول رقم )4( يتضح اآلتي:

تم التوصل إلى نموذج انحدار يتمتع باشتـراطات السالمة اإلحصائي، حيث بلغ مستوى معنويه للنموذج 000.، - 
05.، وبلغ معامل التحديد 49.، ويعكس ذلك النموذج وجود  البالغ  وهى أقل من مستوى املعنوية االفتـرا�شي 
انــه كلما زادت  التـرشيحات على جــودة األربــــاح، حيث  فــي لجنة  الــســيــدات  تأثيـر إيجابي معنوي لنسبة مشاركة 
نسبة السيدات في لجنة التـرشيحات كلما زادت جودة األرباح لدى الشركات، وبناء عليه نقبل الفرض البديل، 

ــــــر ذو داللـــــــه إحـــصـــائـــيـــة  ــــد تـــأثـــيـ »يـــــوجـ
التـرشيحات  فــي لجنة  املـــرأة  ملــشــاركــة 

واملكافآت على جودة األرباح«

ويفســر الباحــث ذلــك: إن زيــادة نســبة - 
اإلدارة،  مجلــس  فــي  الســيدات  مشــاركة 
تســاهم فــي تحسيـــن أداء اللجنــة بشــكل 
الذكــور  مــن  تتكــون  كونهــا  مــن  أفضــل 
أحــد  املكافــآت  عنصــر  ويعتبـــر  فقــط، 
العناصر الرئيســية التي قد تســتخدم في 
ممارســات إدارة الربــح، ولذلــك تنعكــس 
زيــادة نســبة مشــاركة الســيدات فــي لجنــة 

التـــرشيحات علــى زيــادة جــودة األربــاح.

كما يوضح الجدول السابق وجود تأثيـــر - 
ســلبي للرافعــة املاليــة علــى جــودة األربــاح، 
الشــركة  لحجــم  تأثيـــر  يوجــد  ال  بينمــا 

وعمــر الشــركة علــى جــودة األربــاح.

جدول رقم )3( 
تأثيـر نسبة مشاركة املرأة في مجلس اإلدارة على جودة األرباح

تـرميـز اسم املتغيـر
املتغيـر

معامل 
االنحدار

الخطأ 
املعياري

قيمة بيتا 
Beta

قيمة )ت( 
املحسوبة

مستوى 
املعنوية

18.918.000-11.024.583ثابت الدالة
نسبة السيدات 
X1.801.284.3652.818.009في مجلس اإلدارة

X5.008.111.006.068.946حجم الشركة 
X6- .805.653- .205- 1.232.229الرافعة املالية
X7.072.505.014.143.887عمر الشركة

الخصائص العامة للنموذج
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22.قيمة معامل التحديد
12.036قيمة ف املحسوبة

5،26درجتي الحرية
000.مستوى معنوية النموذج

املصدر: من إعداد الباحث وفق نتائج التحليل اإلحصائي

جدول رقم )4( 
تأثيـر نسبة مشاركة املرأة في لجنة التـرشيحات واملكافئات

على جودة األرباح 

تـرميـز اسم املتغيـر
املتغيـر

معامل 
االنحدار

الخطأ 
املعياري

قيمة بيتا 
Beta

قيمة )ت( 
املحسوبة

مستوى 
املعنوية

ثابت 
1.435.163 --747.520. -الدالة

نسبة السيدات في 
X2.018.005.7173.413.002لجنة التـرشيحات

X5.161.137.1191.175.251حجم الشركة 
X6- .337.062- .602- 5.4.000الرافعة املالية
X7.161.137.1191.175.251عمر الشركة

الخصائص العامة للنموذج
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49.قيمة معامل التحديد
14.743قيمة ف املحسوبة

5، 26درجتي الحرية
000.مستوى معنوية النموذج

املصدر: من إعداد الباحث وفق نتائج التحليل اإلحصائي
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اختبار وتحليل الفرض الثالث 3-

داللــه  ذو  تأثيـــر  يوجــد  »ال  األول:  الفــرض 
إحصائيــة ملشــاركة املــرأة فــي لجنــة املراجعــة علــى 

األربــاح«. جــودة 

لتأثيـــر  ملخًصــا   )5( رقــم  الجــدول  ويوضــح 
نســبة مشــاركة املــرأة فــي لجنــة املراجعــة علــى جــودة 
فــي  املتمثلــة  الرقابيــة  املتغيـــرات  ظــل  فــي  األربــاح 
الشــركة(. عمــر  املاليــة،  الرافعــة  الشــركة،  )حجــم 

ومن الجدول السابق يتضح اآلتي:

يتمتــع -  انحــدار  نمــوذج  إلــى  التوصــل  تــم 
حيــث  اإلحصائــي،  الســالمة  باشتـــراطات 
بلــغ مســتوى معنويــه للنمــوذج 000.، وهــى 
االفتـــرا�شي  املعنويــة  مســتوى  مــن  أقــل 
 ،.53 التحديــد  معامــل  وبلــغ   ،.05 البالــغ 

ويعكــس ذلــك النمــوذج عــدم وجــود تأثيـــر معنــوي لنســبة مشــاركة الســيدات فــي لجنــة املراجعــة علــى جــودة األربــاح، وبنــاء 
األربــاح« جــودة  علــى  املراجعــة  لجنــة  فــي  املــرأة  ملشــاركة  إحصائيــة  داللــه  ذو  تأثيـــر  يوجــد  »ال  العدمــي،  الفــرض  نقبــل  عليــه 

ويتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود تأثيـــر ســلبي معنــوي للرافعــة املاليــة علــى جــودة األربــاح، ويعنــي ذلــك أن زيــادة - 
اعتمــاد الشــركات علــى الديــون تســاهم فــي انخفــاض جــودة األربــاح، حيــث يمكــن أن يكــون ذلــك أحــد املداخــل التــي 

تعتمــد عليهــا اإلدارة للتغطيــة علــى بعــض ممارســات إدارة األربــاح.

اختبار وتحليل الفرض الرابع 4-

الفرض األول: »ال يوجد تأثيـر ذو دالله إحصائية ملشاركة املرأة في اإلدارة التنفيذية على جودة األرباح«.

ويوضــح الجــدول رقــم )6( ملخًصــا لتأثيـــر نســبة مشــاركة املــرأة فــي اإلدارة التنفيذيــة علــى جــودة األربــاح فــي ظــل املتغيـــرات 
الرقابيــة املتمثلــة فــي )حجــم الشــركة، الرافعــة املاليــة، عمــر الشــركة(.

ومن الجدول رقم )6( يتضح اآلتي:

للنمــوذج -  معنويــه  مســتوى  بلــغ  حيــث  اإلحصائــي،  الســالمة  باشتـــراطات  يتمتــع  انحــدار  نمــوذج  إلــى  التوصــل  تــم 
املعنويــة  مســتوى  مــن  أقــل  وهــى   ،.000
معامــل  وبلــغ   ،.05 البالــغ  االفتـــرا�شي 
النمــوذج  ذلــك  ويعكــس   ،.59 التحديــد 
لنســبة  إيجابــي  معنــوي  تأثيـــر  وجــود 
التنفيذيــة  اإلدارة  الســيدات  مشــاركة 
نقبــل  عليــه  وبنــاء  األربــاح،  جــودة  علــى 
الفــرض البديــل، »يوجــد تأثيـــر ذو داللــه 
اإلدارة  فــي  املــرأة  ملشــاركة  إحصائيــة 

األربــاح« جــودة  علــى  التنفيذيــة 

نســبة -  زيــادة  إن  ذلــك:  الباحــث  ويفســر 
مشــاركة الســيدات فــي اإلدارة التنفيذيــة، 
بشــكل  اإلدارة  أداء  تحسيـــن  فــي  تســاهم 
الذكــور  مــن  تتكــون  كونهــا  مــن  أفضــل 
النفســية  الســيكولوجية  فقــط، كمــا أن 
ويمكــن  مختلفــة،  الجنسيـــن  مــن  لــكال 

جدول رقم)5( 
تأثيـر نسبة مشاركة املرأة في لجنة املراجعة على جودة األرباح 

تـرميـز اسم املتغيـر
املتغيـر

معامل 
االنحدار

الخطأ 
املعياري

قيمة بيتا 
Beta

قيمة )ت( 
املحسوبة

مستوى 
املعنوية

190.850. --077.404. -ثابت الدالة
نسبة السيدات 
X3.001.004.033.231.819في لجنة املراجعة

X5.044.038.1731.165.255حجم الشركة 
X6- .116.057- .207- 2.025.049الرافعة املالية
X7.008.111.006.068.946عمر الشركة

الخصائص العامة للنموذج
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53.قيمة معامل التحديد
25.396قيمة ف املحسوبة

5، 26درجتي الحرية
000.مستوى معنوية النموذج

املصدر: من إعداد الباحث وفق نتائج التحليل اإلحصائي

جدول رقم)6( 
تأثيـر نسبة مشاركة املرأة في اإلدارة التنفيذية على جودة األرباح 

تـرميـز اسم املتغيـر
املتغيـر

معامل 
االنحدار

الخطأ 
املعياري

قيمة بيتا 
Beta

قيمة )ت( 
املحسوبة

مستوى 
املعنوية

3.397.002 --513.151. -ثابت الدالة
نسبة السيدات في 

X41.652.061.94927.066.000اإلدارة التنفيذية

X5.046.014.1793.266.05حجم الشركة 
X6- .052.022- .094- 2.417.023الرافعة املالية
X7.068.041.0501.654.110عمر الشركة

الخصائص العامة للنموذج
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d

59.قيمة معامل التحديد
219.780قيمة ف املحسوبة

5، 26درجتي الحرية
000.مستوى معنوية النموذج

املصدر: من إعداد الباحث وفق نتائج التحليل اإلحصائي
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أن تــؤدى تلــك االختالفــات إلــى مجابهــة الســلوكيات الســلبية إلدارة األربــاح، ولذلــك تنعكــس زيــادة نســبة مشــاركة 
األربــاح. جــودة  زيــادة  علــى  التنفيذيــة  اإلدارة  فــي  الســيدات 

ويتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود تأثيـــر ســلبي معنــوي للرافعــة املاليــة علــى جــودة األربــاح، ويعنــي ذلــك أن زيــادة - 
اعتمــاد الشــركات علــى الديــون تســاهم فــي انخفــاض جــودة األربــاح، كمــا يتضــح مــن الجــدول وجــود تأثيـــر يــكاد يكــون 

معنــوي لحجــم الشــركة علــى جــودة األربــاح. 

النتائج

في ضوء الدراسة التطبيقية للبحث كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة كالتالي:

انخفاض نسبة مشاركة املرأة في مجالس اإلدارة ولجان مجالس اإلدارة للشركات املدرجة في البورصة السعودية، 1- 
حيــث بلــغ عــدد الشــركات إلــى بهــا ســيدات فــي مجالــس اإلدارة واللجــان التابعــة لهــا حوالــي 15 شــركة مــن أصــل 199 

شــركة مدرجــة بالبورصــة، وتمثــل تلــك النســبة حوالــي 7 % مــن إجمالــي الشــركات فــي البورصــة الســعودية.

انخفــاض نســبة تمثيــل املــرأة فــي مجالــس اإلدارة واللجــان التابعــة لهــا فــي الشــركات التــي يشــارك بهــا العنصــر النســائي 2- 
فــي إدارتهــا حيــث يــكاد يوجــد ســيدة واحــدة فقــط فــي مجلــس اإلدارة أو أحــد اللجــان ولــم يتجــاوز عــدد الســيدات عــن 

2 فــي مجلــس اإلدارة أو لجــان مجلــس اإلدارة للشــركات محــل الدراســة، وهــي نســبة مشــاركة ال تـــزال ضعيفــة.

وجود تأثيـر إيجابي معنوي لنسبة مشاركة السيدات في مجلس اإلدارة على جودة األرباح 3- 

وجود تأثيـر إيجابي معنوي لنسبة مشاركة السيدات في لجنة التـرشيحات واملكافئات على جودة األرباح. 4- 

ال يوجد تأثيـر معنوي لنسبة مشاركة السيدات في لجنة املراجعة على جودة األرباح 5- 

يوجد تأثيـر إيجابي معنوي لنسبة مشاركة السيدات في اإلدارة التنفيذية على جودة األرباح 6- 

يوجد تأثيـر سلبي معنوي ملدي اعتماد الشركة على الديون )الرافعة املالية( على جودة األرباح.7- 

التوصيات

في ضوء أهداف البحث ونتائجه نو�شى باالتي:

نشــر الوعــي مــن خــالل عقــد النــدوات واملؤتمــرات حــول أهميــة تمكيـــن املــرأة مــن املشــاركة فــي العمــل اإلداري بعــد 1- 
تفوقهــا فــي شــتي مياديـــن والعمــل، وتأثيـــرها علــى تحسيـــن أداء فــرق العمــل والحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح.

وضــع مجموعــة مــن القواعــد واملعاييـــر التــي تنظــم نســبة تمثيــل املــرأة فــي مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة نظــًرا 2- 
لتأثيـــرها اإليجابــي فــي الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح.

تقديم املزيد من الحوافز للشــركات التي تهتم بتمكيـــن املرأة وتمثيلها بشــكل جيد في مجالس اإلدارة ولجان مجلس 3- 
اإلدارة بالشكل الذي ينعكس على تعزيـز دور املرأة تجاه مجتمعها.

تطويـر إطار قواعد حكومة الشركات من خالل تفعيل مشاركة املرأة في آليات حوكمة الشركات املطبقة.4- 

نشــر ثقافــة فــرق العمــل املتكاملــة مــن الجنسيـــن فــي شــتي املجــاالت ومياديـــن العمــل ملــا لــه مــن دور كبيـــر فــي االرتقــاء 5- 
 مــن عمــل الرجــال أو الســيدات كل بمفــرده.

ً
بــأداء فــرق العمــل بــدال

تـــرشيد 6-  فــي  فــي البورصــة الســعودية، ليكــون بمثابــة أداة إرشــادية تســاعد املستثمريـــن  تبنــي مؤشــر مقتـــرح لجــودة الربــح 
قراراتهــم.

وضع مزيد من العقوبات في أسواق املال للشركات التي يثبت تورطها في ممارسات إدارة األرباح.7- 

الدارسات املستقبلية املقتـرحة:
أثـر تنوع الجنس في فريق مكتب املراجعة على جودة املراجعة.1- 

نحو مؤشر مقتـرح إلدارة األرباح في البورصة السعودية وأثـره على كفاءة سوق املال.2- 

أثـر مشاركة املرأة في مستويات اإلدارة العليا على تحسيـن األداء املالي للشركة.3- 
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 ABSTRACT

The study aimed to identify the reality of Saudi women’s participation in the board of directors and 
board committees in Saudi joint stock companies, and to identify the impact of women’s participation in 
the board of directors, the nominations and rewards committee, the audit committee, and the executive 
management on the quality of profits, by applying to a sample of 15 joint stock companies.

In the Saudi Stock Exchange, during the period 2017-2018, the study found several descriptive indi-
cators, the most important of which are: The percentage of women’s participation in the board of directors 
of companies in the Kingdom of Saudi Arabia is still weak, as the percentage of women’s participation in 
the board of directors of the companies under study ranged between zero and 22%, with an average arith-
metic average of about 8%, and the percentage of women’s participation in the Nomination Committee for 
Companies in the Kingdom of Saudi Arabia is also still weak, but it is higher than the Board of Directors, 
where the average percentage of women’s participation in the Nomination Committee is approximately 
10%, and the percentage of women’s participation in the Audit Committee Companies in the Kingdom of 
Saudi Arabia are also still weak, but it is less than participation in the Board of Directors and the Nomination 
and Remuneration Committee, where the average percentage of women’s participation in the Committee 
Nominations are approximately 7%, while the lowest percentage of women’s participation in the executive 
management of companies in the Kingdom of Saudi Arabia compared to the rest of the committees, where 
the average rate of women’s participation in the Executive Management Committee is approximately 5%.

The results of the study’s hypotheses tests also revealed the following: There is a positive effect of 
women’s participation in )Board of Directors, Nominations and Rewards Committee, Executive Manage-
ment( on the quality of profits, while there is no effect of women’s participation in the Audit Committee on 
the quality of profits, and the study recommended the need to pay attention to strengthening The participa-
tion of women in the administrative work of companies and spreading awareness in the community of the 
importance of empowering women in the field of work because of its positive impact on reducing earnings 
management practices.

Keywords: Women’s Empowerment, Gender Diversity, Women’s Participation, Quality of Earning, 
Earnings Management.


