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 -المستخلص :
السالمة يهدف هذا البحث إلى اختبار أثر التمكين االدارى للمرأة فى القطاع المصرفى على     

المالية للبنوك التجارية المصرية، ولتحقيق هذا الهدف تم تجميع بيانات مؤشرات للتمكين االدارى 
وعددها) التجارية  البنوك  إلجمالى  المالية  للسالمة  من  38ومعدالت  زمنية  فترة  (عن 

ايجابى 2019/2020-2014/ 2013عام أثر  وجود  منها  نتائج  عدة  إلى  الباحث  خلص  ،وقد 
احص السالمة ومعنوى  معدالت  على  المصرفى  القطاع  فى  للمرأة  االدارى  التمكين  لمؤشرات  ائيا 

المالية  للبنوك التجارية المصرية، وبناًء على نتائج البحث، قدم الباحث تصور مقترح لدعم التمكين 
اإلدارى للمرأة فى القطاع المصرقى المصرى من خالل عمل تطبيق على التليفونات الذكية للعاملين  

القطاع المصرفى  لبناء قاعدة بيانات بالمواهب النسائية فى القطاع المصرفى، وإدراج مبدأ تكافؤ  ب
الفرص في مبادىء الحوكمة بالقطاع المصرفى المصرى، وتحقيق الشفافية والجدارة فى ممارسات 

ة، مما إدارة الموارد البشرية من تخطيط واستقطاب وتوظيف وتعويضات وتدريب وترقى وادارة االدار 
 يعطى الثقة للنساء العامالت بالبنك  في تصنيفهم وفًقا للمعايير.

 القطاع المصرفى .  –السالمة المالية للبنوك  –الكلمات االفتتاحية : التمكين االدارى للمرأة  
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Abstract: 

    This study aims to investigate the impact of the empowerment of 

women leadership on the financial soundness of Egyptian commercial 

banks. To achieve this objective, data collected  for indicators of 

empowerment of women leadership and financial soundness rates for 

the total commercial banks the number of Egyptian (38) for a period of 

seven years from 2013/2014 -2019/2020. 

    The researcher concluded several results; including there is a positive 

impact of indicators of empowerment of women leadership on the rates 

of financial soundness of Egyptian commercial banks. Based on the 

results, we proposed vision to support the empowerment of women 

leadership in the Egyptian sector by creating an application on  mobile  

for workers in the banking sector to build a database of female talents 

in the banking sector, and the inclusion of the principle of equal 

opportunities in  governance in the Egyptian banking sector, achieving  

transparency in the practices of human resources management which 

gives confidence to working women The bank rated them according to 

the criteria.  

 

KEY Words: Empowerment of women leadership- Egyptian 

commercial banks - financial soundness rates 
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    -اوال : مقدمة ومشكلة البحث :
 المقدمة :  1/1

فى الفكر والممارسة اإلدارية مع  عالميا  لقد القى مفهوم التمكين اإلداري للمرأة اهتمامًا  
المتحدة عام   األمم  والعشرين عندما اصدرت  الحادى  القرن  التنمية    2000بداية  وثيقة أهداف 

، وبدأ االهتمام بهذا المفهوم فى مصر مع إطالق اإلستراتيجية الوطنية لتمكين  2030المستدامة 
ونتج هذا االهتمام عن النمو المتزايد لمشاركة المرأة فى قوة العمل اإلنفاق،  ،    2017لمرأة عام  ا

والتقدم الذى أحرزته في التعليم، حيث أصبحت المرأة تتمتع بمجموعة واسعة من المهارات  والجدرات 
بد أن تعكس التي يمكن استغاللها فى التميز المؤسسى، وبالتالى لكى تنمو منظمات األعمال، ال

   مجالس إداراتها ومستوياتها اإلدارية العليا التنوع الموجود بقاعدة العمالء الخاصة بها.
تحت عنوان "أثر عضوية المرأة    2019وقد أظهرت الدراسة منشورة عن خبراء البنك الدولي عام    

ت منظمات في مجالس اإلدارات بالمؤسسات المصرية"، أن نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارا
(، والمتوسط فى منطقة  .%17%( مقارنًة بمتوسط العالمي البالغ )7.4األعمال في مصر تمثل )

من خريجي الجامعات من النساء،   %)50%(، بالرغم من أن ما يقرب من ) 5.4الشرق األوسط )
%( فقط من النساء يشاركن فى قوة العمل،وكشفت االلدراسة أيضا أن مشاركة  23وأن نسبة ) 

تكوين منظور  المر  النساء يسهمن في  أن  إذ  المجلس،  أداء  اإلدارات يحسن من  أة في مجالس 
أوسع، ويعملن على تحسين آلية إدارة المنازعات والتواصل، وتحسين بيئة العمل وتعزيز المسؤولية  
االجتماعية ، وهو األمر الذي يساهم في زيادة رضاء العمالء والموارد البشرية، وأوصت االلدراسة 

إدخال تغييرات على نطاق أوسع فيما يخص دور المرأة في مجتمع األعمال لما له من عائدات ب
قوية على االقتصاد المصري بداية من تحسين آلية حوكمة الشركات والشفافية وزيادة معدل النمو  

 (IFC,2019)االقتصادى .

العاملة والتعليم والتعلم والتدريب إال أنها ال  وعلى الرغم من التقدم الذى أحرزته المرأة فى القوة     
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية    تزال تبقى دون التمثيل المطلوب فى صنع واتخاذ القرار، لذلك

االتحادات العاملة في األنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لها بتمثيل المرأة بمقعد واحد على 
ودش اإلدارات،  بمجالس  المرأة"،األقل  "تمكين  الهاتف  على  تطبيًقا  ثالثة   نت  التطبيق  هذا  ويضم 

أقسام مختلفة؛ األول يتيح إدخال كافة البيانات الخاصة بالسيدات من ذوات الخبرة والكفاءة، والثاني 
يحتوى على مجموعة من الرؤساء التنفيذين للتحكيم بين المتقدمين واالختيار فيما بينهن، بينما 

لثالث دخول الشركات على قائمة بيانات السيدات التى تم تسجيلها في البرنامج من  ُيتيح القسم ا
عالوة على إطالق منصة إلكترونية هدفها تأسيس قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة    قبل.
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االتصاالت  السياق خصصت وزارة  نفس  المصرفى، وفى  القطاع غير  قيادية فى  مناصب  لشغل 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل المرأة" التي تهدف إلى تعزيز دور  والمعلومات بوابة "

المرأة، وفرصها في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتمكينها من خالل التعليم المستمر  
كما تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للمرأة، ومنها برنامج تأهيل القيادات النسائية  والتدريب.

 تنفيذية. ال
الهتمام    مثيرة  بحث  منطقة  للمرأة  اإلداري  التمكين  موضوع  أصبح  فقد  هنا  األكاديميين    ومن 

لعدة أسباب منها؛ أثر التنوع بين الجنسين فى مجالس    والمؤسسات الدولية في السنوات األخيرة
الما وغير  المالى  األداء  مؤشرات  على  العليا  اإلدارية  والمستويات  ولجانه  ومستوى  اإلدارة  لى 

الحوكمة، و ثانًيا شهدت بيئة األعمال التزاًما متزايًدا بمعالجة تنوع مجالس اإلدارة بين الجنسين 
البحث؛ كبحث  من خالل تنفيذ عمليات التنوع وتكافؤ الفرص في مجالس إدارة. لذلك جاء هذا 

السالمة المالية  علمي يسلط الضوء على التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى وأثره على  
 للبنوك التجارية المصرية. 

 -مشكلة البحث : 1/2
قمة القطاعات االقتصادية األكثر تمكينًا للمرأة فى اإلدارة العليا  يعتلى القطاع المصرفى المصرى     

زادت    2018%( عام  11.4، حيث تصل نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات البنوك التجارية)  
باإلضافة إلى وجود بنكين )المصرف  ،  2019%( عام  14.8% لتصل إلى نسبة )30بمعدل نمو  

كما  % عنصرًا نسائيًا ضمن مجلس اإلدارة، ،  44واحد نسبة    المتحد، بنك قطر الوطنى ( يضم  كل
إلى   2018% ( عام  3من )  –ثالث سيدات فأكثر فى مجلس اإلدارة    –زادات نسبة  الكتلة الحرجة

نمو)    2019%( عام  9)   المرأة فى  200بمعدل  تمثيل  نسبة عدم  انخفاض  %(، عالوة على 
، وهذه المؤشرات هى األفضل    2019عام    %(27إلى )  2018%( عام  41.2مجالس اإلدارة من)  

، مقارنة بالقطاعات األخرى، حيث تصل نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات المدرجة 
، وفى شركات قطاع  2018%( عام  10.2بعد ان كانت)    2019% (عام  10.1فى البورصة )

) تقرير     2018م  %( عا8.3بعد ان كانت)  2019% (عام  6.1األعمال العام كانت النسبة )
 (. 2019الرصد السنوى للمرأة المصرية فى مجالس اإلدارة 

العليا    بمستوى  يتعلق فيما الملحوظ التقدم من الرغم وعلى   اإلدارة  مناصب  فى  المرأة  تمكين 
فى تشكيل مجالس إدارة البنوك التجارية  الجنسين بين الفجوة أن  إال ،بالقطاع المصرفى المصرى 

  14.8)  في مقابل عضوية مجلس اإلدارة من %( 85.2)   نسبة الرجال فيمتلك موجودة، الزالت
ومن خالل التمكين اإلداري للمرأة صاحبة المهارات والجدرات المميزة ، يمكن للبنوك    للنساء.%)
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ان تفهم بشكل أفضل عمالئها واالطراف اصحاب المصالح االخرى، وتأتى بتنوع فى مجالس ادارتها 
 والمناصب اإلدارية العليا، مما يحسن أدائها المالى وغير المالى،ويعزز من قدرتها التنافسية . 

فى ضوء ما سبق تتمثل مشكلة البحث فى التساؤل التالى : ما أثر التمكين اإلداري للمرأة         
 فى القطاع المصرفى على السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية ؟؟؟؟؟؟ 

 -أهداف البحث : 1/3
السالمة  يهدف هذا البحث إلى قياس تأثير التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى ومعدالت    

  -المالية للبنوك التجارية المصرية،وهذا ما يتطلب تحقيق األهداف الفرعية التالية: 
 تحديد أهمية وعوائق التمكين اإلداري للمرأة فى قيادة األعمال المصرفية .  -1
القطاع المصرفى وأداء  -2 المرأة فى  بين تمكين  العالقة  تناولت  التى  السابقة  الدرأسات  تحليل 

 البنوك .
اختبار العالقة بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدالت السالمة المالية فى البنوك التجارية   -3

 المصرية .
لقياس   -4 مقترح  نموذج  معدالت   أثرتقديم  على  المصرفى  القطاع  فى  للمرأة  اإلداري  التمكين 

 السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية. 
لتمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى على معدالت  تقديم النموذج المقترح لقياس أثر ا -5

 السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية. 
للمرأة فى القطاع المصرفى  -6 تقديم التوصيات والمقترحات التى تعزز وتدعم التمكين اإلداري 

 المصرى . 
   -أهمية البحث : 1/4

  -يستمد هذا البحث أهميته من االعتبارات التالية :
االعمال، المرأة أدوار أهمية تزايد -1 وإدارة  قيادة  المرأة دعم يتطلب فى  القطاع  في تمكين 

وتطوير أداء  الشخصية بتنميتها متعلقة مستقلة قرارات  اتخاذ لها تتيح بيئية ، وتهيئةالمصرفى
 . اإلداري  اإلبداع إلى يؤدي البنوك في النسائية القيادات تمكين إن   إذ، القطاع المصرفى

المناصب   -2 من  المرأة  بتمكين  المركزية  والبنوك  والحكومات  الدولية  المؤسسات  اهتمام  تزايد 
المالى   االداء  وتحسين  اقتصاديا  لتمكينها  كمرتكز  المصرفية  األعمال  وقيادة  العليا  اإلدارية 

 مالية . وتحقيق التميز المؤسسى للمؤسسات ال
يعتبر هذا البحث من الدرأسات الرائدة فى البيئة المصرية التي تبحث في العالقة بين التمكين  -3

اإلداري للمرأة فى القيادة المصرفية والسالمة المالية للبنوك التجارية المصرية، وهذا الموضوع  
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والحوكمة ومنها تمكين المرأة، هتمام البنوك التجارية المصرية بقضايا االستدامة  مهم نظرا ال
كما تضيف نتائج البحث إلى الدرأسات السابقة من خالل اختبار العالقة بين مؤشرات التمكين 

 اإلداري للمرأة ومؤشرات السالمة المالية التى هى صلب صناعة الخدمات المالية .
 البحث :  وقيودحدود  1/5

ين المرأة من المناصب اإلدارية العليا على  الحدود الموضوعية : يقتصر البحث على أثر تمك-1
معدالت السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية دون التطرق ألثر هذا التمكين على االستقرار  

 المالى . 
 حدود المكانية : تقتصر االلدراسة على البنوك بخالف البنك المركزى المصرى. ال-2
ات الخاصة بمتغيرات االلدراسة للبنوك التجارية محل  الحدود الزمانية :تتمثل فى تحليل البيان  -3

  2013/2014االلدراسة التطبيقية خالل سلسلة زمنية مكونة من سبع سنوات تبدأ من عام   
 .   2019/2020وحتى  

 - ثانيا : دوافع وتحديات التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى المصرى :
 القطاع المصرفى المصرى : دوافع التمكين اإلداري للمرأة فى  2/1

بالمتغيرات التي فرضت نفسها  التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى المصرى  ترتبط دوافع      
 على البيئة الداخلية والخارجية للبنوك التجارية  ومن أهمها:

 .2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة  -1
تؤكده       ما  نحو  على  رئيسيين  إنمائيين  هدفين  الجنسين  بين  والمساواة  المرأة  تمكين  يعتبر 

الهدف الخامس    اتفاقيات منظمة العمل الدولية واألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ، حيث ينص
المستدامة على   التنمية  ينعم من أهداف  لعالم  الجنسين هي أساس ضروري  بين  "المساواة  أن 

وأثبتت العديد من الدرأسات أن هناك عالقة طردية قوية بين تمكين   ،سالم واالزدهار واالستدامة"بال
المرأة والمساواة بين الجنسين بالمساهمة وفرص النمو االقتصادى، حيث يشير تقرير البنك الدولي 

ك  أنه بوصول نسب تواجد المرأة في سوق العمل لنفس نسب مشاركة الرجل في مصر، سيؤدي ذل
%( فقط في الواليات المتحدة األمريكية،  5%(، مقارنة ) 34إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي )

.)  (% في اليابان، مما يوضح أهمية المساواة والتمكين للمرأة المصرية في االقتصاد الوطني9و)
IFC, 2019) 

لتمكين المرأة ترتكز على أربعة  استراتيجية وطنية    2017لذا فقد أطلق المجلس القومى للمرأة عام  
التمكين  : هم  االجتماعي، االقتصادي، والتمكين السياسي، محاور   كل من والحماية والتمكين 

،  2030%( بحلول  30والتى تستهدف تولى المرأة للمناصب اإلدارية العليا بنسبة )  ،  العنف أشكال
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امـًا بالمواثيق الدوليــة واستراتيجيات  ت وفي هـذا الجانـب، يظهر القطاع المصرفى المصرى التزامـاً 
العمل الوطنية كدليــل واضــح علــى التــزام القطاع باعتمــاد ٔافضــل الممارســات ومنها تحقيق التوازن  
بين الجنسين فى مواقع صنع واتخاذ القرار لضمــان توافــر العناصــر الضروريــة لتحقيق أهداف  

 التنمية المستدامة . 
 -لتزام بالدستور والتشريعات القانونية الحاكمة :اإل  -2

تلتزم  ضد التمييز لمكافحة متينا أساساً  2014الدستور المصرى   لقد أرسى  النساء، حيث 
 في والرجل بين المرأة المساواة تمييز، وتحقيق دون  المواطنين جميع بين الفرص تكافؤ بتحقيق

،   النيابية المجالس في مناسبا تمثيال  المرأة تمثيل بضمانالتدابير الكفيلة   واتخاذ الحقوق  جميع 
 الجهات في والتعيين العليا اإلدارة العامة ووظائف الوظائف تولي في الحق للمرأة الدستور ويكفل

 أشكال كافة على للقضاء الالزمة التدابير اتخاذ  تلزم وأخيرًا، .ضدها تمييز دون  القضائية والهيئات
  9المواد  2014) دستور جمهورية مصر العربية : .الغرض لهذا مستقلة مفوضية  وإنشاءالتمييز 

( كما يحظر قانون العمل المصرى التمييز ضد النساء ، ويتضمن العديد من االحكام  53،  11،  
 التى تدعو إلى تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها األسرية ومتطلبات العمل. 

 -الصفات المميزة للمرأة فى القيادة :االستفادة من -3 
لقد أظهرت الدرأسات أن المرأة تتسم بمجموعة من الصفات القيادية التى تميزها عن الرجل      

ومنها صفة المشاركة واالستشارة فى عملية إتخاذ القرارات وتقديم النصح والتوجية وقيادة األخرين  
أج من  اآلخرين  مع  والتواصل  للحوار  وتقدير  واستعدادها  التعاطف  وصفة   ، المشكالت  حل  ل 

احتياجات اآلخرين وظروفهم بما يساعدها على بناء عالقات صادقة مع العاملين مما يدفعهم نحو  
% مما  65األهداف المشتركة برغباتهم، وصفة اإلبداع ، فالمرأة أكثر إبداعا من الرجال بحوالى  

مة فى تغيير طريقة العمل بما يتناسب مع  يعطيها القدرة على ايجاد حلول غير مسبوقة والمساه 
للعاملين ،   الصالحيات   السلطة وإعطاء  لتفويض  القوى  العمل، وصفة االستعداد  بيئة  متغيرات 
وصفة بعد النظر من خالل جمع المعلومات أكثر من الرجل، وصفة تواخى الحذر فى أغلب خطواتها 

نسبة مخاطرة المرأة وصفة القدرة على ، فالرجل بإمكانه المخاطرة فى عمله بنسبة تفوق ضعف  
 (Aggarwal, R., Jindal, V. &Seth, R. 2019 بناء العالقات بطريقة أسرع من الرجل  .)

هذا، عالوة على أن المرأة فسيولوجيًا لديها قدرة على الصبر وتحّمل الظروف القاسية ، باإلضافة     
بتلقى العائد، حيث اعتادت المرأة على القيام  إلى قدرتها الفائقة على تقديم العطاء غير المشروط  

بالكثير من مهام العمل غير مدفوع األجر كالتسوق ورعاية األطفال وأعمال رعاية األسرة األخرى،  
 .األمر الذى يدعم من دورها فى مجالس اإلدارة ويعزز من قدرتها على العطاء والنظرة بعيدة المدى
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اإلدا بمجالس  المرأة  وجود  سيدفع  واألفكار  كما  النظر  ووجهات  والمعرفة  الخبرات  تنوع  إلى  رات 
الجديدة، والتفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول إبداعية، كما أنها تمتلك قدرة على إدارة األزمات 

كل هذه الصفات تؤكد  .بشكل جيد، باإلضافة إلى تمكنها من اتخاذ قرارات سليمة من تلقاء نفسها
 & .AlAbbad, A., Hassan, M.K .  لمهام التى توكل إليهاقدرات المرأة على تولى جميع ا

Saba, I. 2019) ) 

    -تحسين معدالت األداء المالى : -4
أداء   يحسن أن أظهرت التجارب الدولية أن التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة البنوك يمكن    

عضوية المرأة فى مجالس اإلدارة   أن إلى ذلك ويرجع ، للمستثمرين جاذبية  أكثر البنوك ويجعلها
سوق  المصرفية    يعكس  فى   بشكلالخدمات  االبداعى  والتفكير  بالسوق  المعرفة  ويعزز  أفضل 

 يؤدي إلى المنتجات المصرفية ، عالوة على تحسينات فى بيئة العمل والثقافة التنظيمية ، مما
من   الشابة المواهب لجذب التنافسية الميزة الى باإلضافة عليهم، واإلبقاء الموظفين رضا زيادة

 النساء. 
Ahmadi, A., Nakaa, N. & Bouri, A. 2018) , Arnaboldi, F., Casu, B., 

Kalotychou, E. & Sarkisyan, A. 2020) (Cardillo, G., Onali, E.  & 

Torluccio, G. 2020) 

 تطبيق مبادئ االستدامة و معايير الحوكمة والتميز المؤسسى :  -5
لم يعد البقاء في سوق الخدمات المصرفية للبنوك التى تحقق معدالت أداء مالى أكبر فقط، بل     

أيضا للبنوك التى تحقق معايير الحوكمة ومعايير التميز المؤسسى ومبادىء االستدامة ، ومنها 
 تعزيز تنوع وتكامل كفاءات أعضاء مجالس إدارة البنوك في هذا القطاع،  

لمركزى المصرى على تمكين المرأة داخل أركان القطاع المصرفى بشكل خاص،  لذلك يحرص البنك ا
حيث يقوم بتشجيع وتأهيل الكوادر النسائية داخل البنك المركزى والبنوك التجارية لتولى المناصب 
القيادية، وذلك من خالل برامج تدريبية مهنية لتأهيل الكوادر النسائية، والتوعية والتطوير المستمر  

الكوادر، وخلق بيئة مناسبة تذلل كل العقبات، التى تواجه المرأة وتدعم تمكينها من المناصب لهذه  
اإلدارية، هذا باالضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا ، وذلك من خالل إطالق الكثير من المبادرات  

خاصة لتشجيع ودعم المشاركة االقتصادية للمرأة، فضاًل عن إطالق الكثير من البنوك منتجات  
بالمرأة، مثل بطاقة "هى"، التى أطلقها البنك التجارى الدولى، وقرض "مستورة" الذى يقّدمه بنك  

وبرنامج  االجتماعى،  من «Expo Lady»ناصر  وغيرها  الصادرات،  تنمية  بنك  أطلقه  الذى   ،
 .المنتجات والبرامج الداعمة للعنصر النسائى

   -التحول الرقمى فى القطاع المصرفى :-6
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تنمو بيئة العمل الرقمية بشكل متزايد وعلى أساس يومي في كافة القطاعات، ومنها القطاع    
المجاالت   في  المهارات  أصحاب  الموظفين  عن  البحث  إلى  الحاجة  يزيد  الذي  األمر  المصرفي، 

،  خبرات التقليدية في الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجية مقابل تراجع الحاجة إلى أصحاب ال
بما يوفر عليهم الوقت  والتكلفة الرقمية  إلى الوسائل  العمالء  وهذا    .فالبنوك تعمل على توجيه 

التوجه يفرض استراتيجيات توظيف جديدة، من ناحية البحث والتركيز الخبرات الرقمية التى تتناسب  
 ( (Farag, H.et al, 2017.مع االحتياجات الراهنة والمقبلة

 تحديات التمكين اإلداري للمرأة  فى القطاع المصرفى المصرى:  2/2
يشكل   المصرفى  القطاع  فى  للمرأة  اإلداري  التمكين  فهناك إن  كبيرًا،  العوائق    تحديًا  الكثير من 

التى   و  االخرى  االقتصادية  القطاعات  فى  تواجهها  التى  لتلك  المرأةوصو تمنعالمماثلة   إلى  ل 
عالوة   "Glass Ceiling الزجاجي "السقف باسم يعرف ما أيفى البنك،  العليا اإلدارية المناصب

 البنك، داخل الهيكلية  العوامل عن الناتجة الدنيا اإلدارية  المستويات في  على الحواجز الموجودة
 حياتهن في  التقدم من وتمنعهن أنفسهن النساء تخلقها والثقافية، أو التي االجتماعية القيود ومنها

 المرأة تكون  الحواجز "األرضية الزجة"، وعندما هذه سميت وقد .الرجال من نظرائهن مثل المهنية
اإلدارة المالية    مثل  مجاالت في تكون  ما غالباً  فهي المناصب اإلدارية العليا ، تحقيق على قادرة
المناصب اإلدارية   إلى األحيان غالبية في تؤدي  ال إداري  دعم وظائف هيو   الموارد البشرية وإدارة

، وللشركات  مع مقارنة كافية خبرة توفر ال أنها كما العليا  لألفراد  المصرفية  الخدمات  مجاالت 
والمخاطر  ، الخارجية  االئتمان   والعمليات  وعمليات  األموال  غسل  ومكافحة  المصرفية،كاالمتثال 

 مستويات إلى المرأة وصول  تعرقل التي " الزجاجية "الجدران باسم هذا الوضع واالستثمار ، ويوصف
  )االستراتيجية للبنك  اإلدارة من أعلى

Gallego‐Álvarez, I., & Pucheta‐Martínez, M. C, 2020) ) 

 -التحديات التى تعيق التمكين اإلداري للمرأة إلى المجموعات التالية :ويمكن تقسيم 
تحديات الثقافة المؤسسية : يقصد بها الحواجز غير المرئية داخل الهياكل التنظيمية وثقافة    -1

تداخل الصالحيات والمسؤوليات وتقادم أنظمة العمل وكذلك التباين في مصالح اإلدارة العليا، مثل  
، والتواجد فى مقر وساعات العمل والنفوذ في التوظيف والترقى والترشيحات للتدريب    مراكز القوة

(.ILO, 2015 ) 
والدينية  -2 والعائلية  والتعليمية  االجتماعية  القيود والتوقعات  بها  يقصد   : االجتماعية  التحديات 

وهذا يؤدى التى تعطى الصورة النمطية للنساء بوصفهن ربات للمنزل وللرجال بوصفهم قادة  ،  
التهميش   مثل  تحديات  انتشار  احتمال  من  ويزيد  المرأة   ضد  والالواعى  الواعى  التحيز  الى 

والمسؤوليات من الكثير األحيان أغلب في المرأة تحمل إلى والتحيز،باإلضافة األسرية   األعباء 
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محدودة ، وحتى المرأة   الترقى على وقدرتها محدوًدا يجعل وقتها مما ،والتضحية من أجل األسرة  
التى تنجح فى االنضمام إلى مجالس اإلدارة التزال هناك مسالة التأثير الفعلى الذى تمارسه ، وقد  

   .القرار صنع المشاركة في من بدالً  روتينية أدواًرا المرأة ينتهى بها األمر بأن تؤدي
3-   : للمرأة   الوظيفى  التسرب  تنا  -تحديات  الوظيفى  بالتسرب  النساء يقصد  خروج  أو  قص 

المؤهالت للمستويات اإلدارية العليا عن طريق تجميد حياتهن المهنية أو ترك قوة العمل تماما، 
  (2:  3 (بنسبة عرضة أكثر هي المرأة أظهرت الدرأسات فى الدول المتقدمة لخط التسرب أن وقد

 . المهنية حياتها منتصف في الخبرة مستوى  بلغت قد تكون  أن بعد حياتها المهنية إنهاء إلى مرات

 (ILO,2019  ) 

ووعيها  -4 لديها  الذات  مفهوم  عن  الناتجة  التحديات  يقصد   : نفسها  بالمرأة  مرتبطة  تحديات 
بالتدريب وتنمية   إلى اهتمامها  باالضافة  بحقوقها وبحجم قدرتها وامكانياتها وحجم طموحاتها ، 

 مهاراتها وترشحها لمناصب اإلدارة العليا . 
الدول األوربية على أسلوب  المحاصصة بهدف  وللتغلب على بعض هذه التحديات اعتمدت     

زيادة تمثيل المرأة فى المناصب اإلدارية العليا ، وتحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس اإلدارات، 
ل  ٪( ، والمانيا تفرض تمثي 25بحد أدنى)  توصى بنسبة    فمثاًل، التشريعات فى المملكة المتحدة 

%( من النساء فى مجالس إدارة الشركات ، وكل من السويد والنرويج  30المرأة بنسبة التقل عن )
التى يتم قبول أسهمها فى التداول فى البورصة بتعيين نسبة إجبارية ال تقل عن   تلزم الشركات

من   ، وتستند هذه المبادرات التشريعية على أن االستفادة%( من النساء فى مجالس إداراتها40)
الشركة   حوكمة  على  إيجابي  بشكل  تؤثر  يحدث  أن  يمكن  النسائية  المواهب  مجموعات 

  (Farag, H. & Mallin, C. 2017)وأدائها.

 اآلثارنه يساعد فى تحقيق  ،حيث يرى الفريق المؤيد أنقاشًا علميًا واسعاً ولقد شهد هذا األسلوب    
 التصّورات تغّيرمثيل المرأة فى مجالس اإلدارة و للمرأة على المدى الطويل من خالل زيادة ت  اإليجابية

، بينما يرى الفريق المعارض    المستقبل  في القيادية وتوفر القدوة للنساء أصحاب المناصب تدريجياً 
منظمات األعمال، والذي قد   على ومكلفة كبيرة  اإللزامية يفرض قيوداً أن فرض نظام  المحاصصة  

   .رمزي  شيء  وكأنه اإلدارة في مجالس تعيينها سيبدو التي يسىء عن غير قصد إلى المرأة
(Hafiz, Sana .2018) (Huse, M., 2018) (Ramly, Z., Chan, S. G., Mustapha, 

M. Z., & Sapiei, N. S. , 2015) 

وعلى الرغم من انتهاج بعض الدول لسياسة المحاصصة فى تشكيل مجالس اإلدارة ، إال أن     
 الباحث اليؤيد تطبيق هذه السياسة فى القطاع المصرفى المصرى  للمبررات التالية : 



 2021 إبريل –  الثانيالعدد  –( 22المجلد ) – مجلة البحوث المالية والتجارية 
 

 326 

إن إلزام البنوك التجارية بتخليق مقاعد فى مجالس إدارتها لتشغلها النساء قد يدفع تلك البنوك    -1
الممارسة الصورية وسيكون الدفع بالمرأة استيفاء شكلًيا فقط لاللتزام بالتشريعات، السيما وأن   إلى

 .صوت واحد داخل مجلس إدارة البنك لن يصمد بأى حال أمام األغلبية التى يتكون منها المجلس
ركة  فى غالب األحوال، فإن االنضمام لمجلس إدارة البنك والذى يمثل رأس السلم اإلداريبش  -2

يكون إما من خالل تمثيل لملكية رأس المال بتلك البنك أو بترقى وظيفى أو لخبرة معينة ويكون  
لكل عضو من هؤالء دافع وحافز لتقديم ما لديه فى اجتماعات مجلس اإلدارة لتحسين أداء البنك 

لس أنها وبالتالى قد ال يوجد أى حافز للمرأة عضو مجلس اإلدارة وهى تعلم وباقى أعضاء المج  .
 .إنضمت فقط العتبارات كونها فقط امرأة

األصل فى تشكيل مجلس إدارة البنوك وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى يقوم على    -3
محورين، األول هو األغلبية العددية عند التصويت والثانى نطاق الصالحيات التى فى يد العضو 

إذن ربما كان من   .حته إياه الجمعية العمومية للبنكالمنتدب أو رئيس مجلس اإلدارة، والتى من
األجدى إلزام تلك البنوك بتعيين المرأة فى المجالس واللجان التنفيذية بالبنك ، وحيث إن ألعضاء  
المجالس واللجان التنفيذية متطلبات اإلدارات المهنية والفنية ، ففى تلك الحالة ال يكون انضمام  

 على اعتبار كونها امرأة بل على اساس الكفاءة.   المرأة لدوائر صنع القرار 
تتم صناعة القرارفى البنوك فى اللجان التابعة لمجلس اإلدارة ولدى رؤوساء القطاعات واإلدارات    -4

يتطلب    القيادة  المرأة من  تمكين  نحو  السعى  اإلدارة ، ومن  الخاضعة إلشراف مجلس  العمومية 
 مشاركتها فى هذه اللجان والقطاعات.تنمية مهاراتها ودعم  

 - ثالثا : تحليل الدرأسات السابقة وتطوير فروض البحث :
 - تحليل الدرأسات السابقة : 3/1

األكاديمين والهيئات التنظيمية وصانعي السياسات المالية  مستوي  علي كبير اهتمام هناك     
التمكين على   هذا تأثير القطاع المالى ، ونتيجةبالدراسة تحديات وآفاق التمكين اإلداري للمرأة  فى  

الحوكمة   ومستوى  والبيئى  المالى  األداء  مؤشرات  وتحسين  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق 
تناولت   مجموعة،  ثالثة  إلى  السابقة  الدرأسات  تبويب  تم  األعمال،وقد  لمنظمات  واالستدامة 

للمرأة ، وتناولت المجموعة الثانية أثر التمكين  المجموعة األولى التحديات وآفاق التمكين اإلداري  
اإلداري للمرأة على األداء المالى وغير المالى للقطاع المصرفى، بينما تناولت المجموعة الثالثة  

 العالقة بين التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى والمخاطرة المصرفية  
 - لتمكين اإلداري للمرأة :المجموعة األولى : درأسات تناولت تحديات وآفاق ا
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وجود عدد قليل جًدا من النساء  مشكلة    (  ILM,2011)    بحث معهد القيادة واإلدارة االنجليزى      
في المناصب اإلدارية العليا من المؤسسات المصرفية فى المملكة المتحدة، باالعتماد على أسلوب 

الكمى وااللدراسة االستقصائية من خالل   لعينة مكونة من التحليل  استطالع آراء عبر االنترنت 
( رجل يعملون في القطاع المصرفي حول تقدمهم في الصناعة، باالضافة    408( امرأة و)405)

( امرأة تعمل في بنوك المملكة المتحدة حول خبراتهن المهنية، وقد  16إلى مقابالت متعمقة مع )
%( 11بدرجة أكبر، حيث نسبة)    لرجالأظهر البحث أن العمل المصرفى هو عمل يهيمن عليه ا

فقط من المديرين وكبار أعضاء اإلدارة التنفيذية فى البنوك الريطانية من النساء، وفيما يتعلق  
بالعوائق التى تحول دون تقدم المرأة للمناصب اإلدارية العليا فى البنوك ، حددت االلدراسة عدة 

النساء الالتي شملهن االستطالع أن   %( من48عوائق :أ( وجود سقف زجاجى ، حيث وافق)  
٪ ( من الرجال على ذلك.  36العوائق التي تحول دون تقدم المرأة موجودة في مؤسستهم، ووافق )

وهذه العوائق ، التي تسمى مجتمعة بالسقف الزجاجي ، أكثر وضوًحا مع تقدم النساء في حياتهن  
نساء في المناصب اإلدارية الدنيا ،  ٪( من النساء بوجود سقف زجاجي لل31المهنية. حيث يرى )
إلى ) النسبة  النساء في مناصب اإلدارة الوسطى61ترتفع  العكس صحيحا    .٪( من  بينما على 

٪ ( من الرجال فى المستويات اإلدارية الدنيا أن سقًفا زجاجًيا 31بالنسبة للرجال، حيث يرى )  
الوسطى، ب( االنسحاب من  %( في مستوى اإلدارة  23موجوًدا في مؤسستهم ، تنخفض إلى )

%( من الرجال أن هناك 25% ( من النساء، و)33العمل أو ايقاف التقدم الوظيفى، حيث يعتقد ) 
عدًدا أقل من النساء في المناصب العليا بسبب االلتزامات العائلية أو الشخصية، ج( ثقافة اإلدارة 

اإلدارة العليا تقف عائق أمام    ٪( من النساء ان النسبة األكبر من الرجال فى  72، حيث وافق )
٪(  من النساء أن الترقى إلى المناصب 61تقدم النساء إلى المناصب اإلدارية العليا. فقد وافق )

اإلدارية العليا يهيمن عليها شبكات من الرجال ، وليس على أساس الجدارة وحدها( عدم مرونة  
ل والعمل عن بعد فى قطاع الخدمات  العمل يشعر كل من الرجال والنساء بالنقص فى مرونة العم

فرص العمل لساعات  "٪ ( من الرجال على أن  66٪( من النساء و)  76المصرفية، وقد وافق )
مرنة أو العمل عن بعد سيكون مفيًدا ، وخلصت االلدراسة إلى أن ترقية النساء إلى المناصب  

نصاف ، بل يتعلق أيًضا بالتنمية  اإلدارية العليا فى المؤسسات المالية ال يتعلق فقط بالعدالة واإل 
النساء  زيادة جذب  الطويل من خالل  المدى  األداء على  لدفع  للبنوك  فرصة  المستدامة. وهناك 

 واالحتفاظ بهن وتوفير المزيد من الفرص لذلك التقدم في المناصب اإلدارية العليا .
يكون أقل عندما تفي  أن أداء الشركة    (Dittmar 2012)   &  Ahern  وقد وجدت الدراسة   

مجالس اإلدارة بالحصص التي تتطلب تمثياًل نسائًيا أكبر استجابًة للتغييرات اإللزامية في مجالس 
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إدارة الشركات النرويجية. وبالتالي، فإن أي نموذج يحاول ربط نصيب المرأة باالستقرار يحتاج إلى 
   (Adams et al,2015)  ت الدراسةوجدبينما   .التحكم في الخبرة المهنية ألعضاء مجلس اإلدارة

حيث    ، الرقابة  االجتماعات وتحسين  حضور  بزيادة  يرتبط  اإلدارة  مجالس  األكبر في  التنوع  أن 
في    ، السويدية  المرأة  أن   و  ذلك  على  .عالوة  الرجل  من  أكثر  مراجعة  بعمليات  المرأة  تطالب 

التي تبحث في  المتوسط   الدرأسات  الرجال عالوة على ذلك ، تشير  للمخاطر من  أكثر تحماًل   ،
روق بين الجنسين في الخيارات المهنية إلى أن النساء في القطاع المالى يميلون إلى أن يكونوا الف

  أقل نفوًرا من المخاطرة من الرجال.
الدراسة     كشفت  تاثير  (   Anaïs Périlleux &  Ariane Szafarz,2014   )  كما  عن 

( 36المديرين على األداء االجتماعي لعدد )مثل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  القيادات النسائية  
مؤسسة مالية تعاونية تخضع إلشراف االتحاد المركزى المالى فى السنغال، وخلصت االلدراسة إلى 
عدة نتائج : أواًل، إن مجالس اإلدارة التي تهيمن عليها النساء تفضل التوجه االجتماعي في منح  

النساء بالضرورة أكثر توجًها اجتماعًيا من زمالئهن    القروض. ثانًيا، ال تكون كبار المديرين من
الرجال. وبداًل من ذلك، فإنهم يميلون إلى مواءمة استراتيجيتهم لمنح القروض مع تفضيالت أعضاء 
الرجال  من  مديرين  تعيين  إلى  المركزي  االتحاد  يميل  ثالًثا:  ديمقراطيًا.  المنتخبين  اإلدارة  مجلس 

لس إدارة  تهيمن عليها النساء ، للحد من التوجه االجتماعي لهذه  للتعاونيات المالية ذات مجا 
 المجالس. 

العوامل التي تؤثر على مشاركة المرأة في المناصب    (Sileshi,W 2015)  وتناولت الدراسة     
( 195وقد اعتمدت االلدراسة على عينة مكونة من )،   .Dashen Bank S.C  القيادية في بنك

بنك  للحصول على البيانات حول الحالة والعوامل التي تؤثر على مشاركة من النساء المدراء بال
المرأة في المناصب القيادية بالبنك. كما تم  إجراء المقابالت مع البنك وكبار المسؤولين في البنك. 
كتابية   النساء في وظائف  تعيين غالبية  تم  التالي:  النحو  للبحث على  الرئيسية  النتائج  وتشير 

ة في البنك ضئيل للغاية وال يوجد توزيع متساو للمناصب بين الرجال والنساء في صنع  ووضع المرأ
القرار الرئيسي و المناصب القيادية ، ولم يتم اتباع معايير الترقية بدقة ، وتصور اإلدارة العليا أن  

ى أن الرجال هم قادة أفضل من النساء ، ولديهم شبكات قوية من العالقات، وخلصت االلدراسة  إل
البنك ال يشجع النساء على المشاركة مع الرجال فى المناصب اإلدارية العليا، عالوًة على ذلك، ال 
توجد ترقيات وتعيينات واضحة. وبالتالي، يجب على اإلدارة العليا إحداث تغيير جديد في استراتيجية  

معايير مدعومة بتقنية  وسياسات البنك لالعتراف بالمرأة في مستويات إدارية أعلى ،أيضا ، تطوير  
المعلومات لتقليل التحيز ضد المرأة ، وتطوير سياسة تنوع فعالة وجديدة الصياغة وتنفيذ سياسات 
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العمل اإليجابي الجديدة التي تعزز مشاركة المرأة في المناصب القيادية في البنك. توصى االلدراسة 
 .بنك لتبادل المعرفة والخبرات في القيادةأيًضا؛ بأنه يجب على المرأة التعاون مع اإلدارة وقادة ال

أخيًرا ، يجب أن يركز البنك على تحسين الحياة المهنية للقيادات النسائية من خالل الترتيب و  
تطوير التدريب لرفع قدرات القيادات النسائية. على جميع المستويات من أجل تقليل التحديات وبناء  

وزيادة الوعي على الصعيد الوطني كما ينبغي وضع برامج توعية  ثقة القيادات النسائية في البنك  
 .حول تمكين المرأة من إحداث التغيير في المجتمع ككل 

يحمل عنوان   2015كما أظهر تقرير صادر عن مكتب أنشطة العمل بمنظمة العمل الدولية عام     
بلدًا أن    70ألف شركة في  (  13المرأة فى األعمال واإلدارة نتائج استطالع آراء عينة مكونة من )

التجارية،  األعمال  نتائج  القيادة  يحسن  مستوى  الجنسين، وخاصة على  بين  الحقيقي  التنوع  
الكفاءات، ذوي  اجتذاب  ل  من   ويسهّ  أكثر  اتفق  أن    57حيث  على  االلدراسة  شملتهم  ممن   %

%  75كما أفاد نحو  مبادرات التنوع بين الجنسين سهلت اجتذاب أصحاب الكفاءات واالحتفاظ بهم .  
%،    20-5من الشركات التي رصدت التنوع بين الجنسين في إدارتها بأن األرباح زادت بنسبة  

% من هذه الشركات شهدت تحسنًا في اإلبداع واالبتكار وسمعة    54باالضافة إلى أن أكثر من  
العمالء   منها أن التنوع بين الجنسين مكنها من معرفة آراء  %  37الشركة، فيما اشارت نحو  

وخُلص التقرير أيضًا إلى أن زيادة استخدام المرأة، على المستوى الوطني، يرتبط ارتباطًا   .بفاعلية
  186إيجابيًا بنمو الناتج المحلي اإلجمالي. ويستند هذا االستنتاج إلى تحليل بيانات اسُتمدت من  

الفترة   في  التواز  .2017-1991بلدًا  عد  الشركات  على  ينبغى  فى  وبالتالى  الجنسين  بين  ن 
 ( ILO, 2015)".المناصب اإلدارية قضية أساسية وليس مجرد مسألة تتعلق بالموارد البشرية

التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات وكيف    ((Qian, M., 2016  وبحثت الدراسة   
( دول في آسيا والمحيط الهادئ ، وخلصت االلدراسة 10يؤثر هذا التنوع على أداء الشركات في )

تمثيل   الجنسين في مجالس اإلدارة منخفض في آسيا مع  بين  التنوع  نتائج منها: أن  إلى عدة 
، أن 2013٪ في عام  1.8، تحسًن بنسبة  2012في عام  ٪ في المتوسط  7.5نسائي بنسبة  

التنوع بين الجنسين أقل بشكل عام في هذه المنطقة مقارنة بأمريكا الشمالية وأوروبا. ومن بين 
الدول العشرة التي تمت درأستها ، تمتلك أستراليا أعلى نسبة لإلناث في قيادة الشركات وجمهورية  

لدولتان الوحيدتان التي لديها حاليا حصص التنوع بين  كوريا هى األدنى. بينما الهند وماليزيا هما ا
لكن التنفيذ ضعيف في الهند.  وأيضا وجود  .الجنسين اإللزامية للمناصب أو مجالس اإلدارة العليا

عالقة ارتباط ايجابية ومعنوية إحصائيًا بين تعيين المرأة فى المناصب اإلدارية، وعضوية مجالس 
مع األداء الالحق للشركة، حيث يكون أداء الشركة هو األعلى عندما    اإلدارة  متنوعة بين الجنسين
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يكون هناك سيدتان على األقل فى مجلس اإلدارة، وأن السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحسين 
القيادة النسائية من خالل تحسين التنوع فى مجالس اإلدارة بين الجنسين سيؤدى إلى االستفادة  

 . من المواهب البشرية 

العوامل التى تؤثر على إدماج     (Al-Alawi, 2016 )وفى نقس السياق تناولت الدراسة      
المرأة البحرينية فى اإلدارة العليا بالقطاع المالى والمصرفي؛ واتبعت االلدراسة أسلوب التحليل الكمى 

استبيان مختلفة . االستبيان  وأسلوب االلدراسة الميدانية في جمع البيانات، من خالل ثالثة قوائم  
األول موجه للمرأة البحرينية العاملة بالقطاع ، االستبيان الثاني موجه للمرأة البحرينية التى تركت 
العمل فى هذا القطاع، االستبيان الثالث موجه لمدراء الموارد البشرية في القطاع، وأظهرت نتائج  

% للمرأة البحرينية، كما أن 37العاملة منها    % من إجمالى القوى 25االلدراسة أن المرأة تمثل  
%، أما فيما يتعلق بمنصب الرئيس التنفيذى  8النسبة المئوية لعضوية المرأة فى مجلس اإلدارة  

تمثل   البحرينية  للمرأة  4.5فالمرأة  تحفيزيا  األكثر  العامل  وكان  االلدراسة،  في  لنتائج  وفقا   .٪
و الحوافز المالية،وقدمت االلدراسة عدة توصيات إلزالة  البحرينية للسعى إلى المناصب القيادية ه

تطبيق نظم العمل المرنة والعمل على تطوير  منها  الحواجز التي قد تعيق وصول المناصب القيادية ،
 مهارات المرأة

التحديات مشاركة المرأة فى القطاع المصرفى اإلثيوبى    ((Hiwot,B.,2017وتناولت الدراسة   
حالة على  أسلوب    بالتطبيق  خالل  من  الوصفى  المنهج  على  االلدراسة  واعتمدت  التنمية   بنك 

( نساء من المديرين فى البنك باالضافة الى مدير إدارة الموارد البشرية  7المقابلة الشخصية لعدد )
( مفردة من الموظفات بالبنك، وتم تحليل البيانات  80، كما تم استخدام أسلوب االستبيانة لعدد ) 

تواجه مشاركة  باستخدام أس التى  التحديات  أن  إلى  االلدراسة  الوصفى، وخلصت  اإلحصاء  اليب 
المرأة فى المناصب اإلدارية هى القوالب النمطية االجتماعية والثقافية والعوامل النفسية ومشكلة  
الموازنة بين اإلنجاب ووظائف مكان العمل وعدم القدرة على التواصل الفعال، وأوصت االلدراسة  

توعية األطفال فى المستويات التعليمية بالمساواة بين الجنسين وتوعية المجتمع بأهمية  بضرورة  
الدور القيادى للمرأة وعلى المستوى البنكي ينبغى تغيير الثقافة التنظيمية واالهتمام بتدريب النساء  

 الموظفات بالبنك.
مستوى تقدم المرأة فى المناصب القيادية فى البنك    (Tiruneh, 2017)  كما قيمت الدراسة    

على المنهج المسح االستكشافي والوصفي . وتم أخذ عينات  الوطنى اإلثيوبى واعتمدت االلدراسة 
(  75% ، وعدد  )60( من اإلناث بنسبة  113( مفردة منها)188من موظفى البنك مكونة من)

من مدراء القطاعات الرئيسية بالبنك منهم   ( 8%. عالوة على مقابلة عدد) 40من الذكور بنسبة  
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( من اإلناث ، اثنين من الذكور، وخلصت االلدراسة إلى أن تمثيل المرأة فى المناصب القيادية  6)
بالبنك مازال  ضعيف نتيجة عدة معوقات داخلية وخارجية ، فعلى المستوى الداخلي متمثلة فى 

ارجي فهى عوامل اجتماعية وسياسية، وهى العوائق  العوامل النفسية للمرأة، اما على المستوى الخ
الرئيسية، كما كشفت االلدراسة أن زيادة عدد الموهوبات في المناصب القيادية فى البنك سيزيد  

 من أنماط التفكير المتنوعة ، وحوكمة الشركات والسلوك األخالقي. 
بين قيادة المرأة  عالقة اإلرتباط    (Chadwick, & Dawson, 2018)  كما عرضت الدراسة   

خالل الفترة من  S&P 500 وأداء الشركات العائلية باستخدام بيانات الشركات العامة الكبيرة من
، وخلصت نتائج االلدراسة إلى أن الشركات التي تقودها النساء )أي تلك التي 2017- 2012

لديها رئيسة تنفيذية و/ أو مديرة مالية( تتفوق في األداء غير المالى على الشركات التي يقودها 
ية ذات داللة إحصائية  الرجال سواًء فى الشركات العائلية أوغير العائلية. بينما توجد عالقة إيجاب

 بين القيادات النسائية وأداء الشركة فقط في الشركات غير العائلية. 
العالقة بين تمثيل المرأة في مجالس إدارة    (   et al ,2019  El Husseiny)  وتناولت الدراسة     

ة في  الشركات واألداء المالى للشركات في مصر، والدراسة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأ
مجالس اإلدارة، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة عدد النساء في مجالس إدارة الشركات،  

( شركة مصرية. وتم جمع البيانات من خالل مجموعات العمل  2,139وكانت عينة االلدراسة )  
،  2016-2014والمقابالت، وكذلك الدرأسات االستقصائية عبر شبكة اإلنترنت خالل الفترة من 

وركزت االلدراسة على مجموعتين من الشركات: الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في  
كما تم تقسيم مجموعة الشركات الخاصة بهدف مقارنة النتائج بين الشركات التي ال   .البورصة

% من  25ًمن الجنسين . وتلك التي تضم مزيجًا من الجنسين بنسبة ال تقل عن   تضم قوى عاملة
في  اإلن المدرجة  تلك  وكذلك   ، المصرية  البورصة  في  المدرجة  العامة  الشركات  فئة  تضم  و  اث 

من     %14النساء يمثلن  ن  بورصة النيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلصت االلدراسة إلى أ
٪ من عدد الشركات لديها مرأة واحدة 39إجمالى أعضاء مجلس اإلدارة ، وعالوة على ذلك، فإن  

لديها ثالث عضوات أو أكثر. ويبلغ   % منها8قط في مجلس اإلدارةـ ، فى حين أن  أو اثنتين ف
  ( للشركات التي تضم ٧.6( عضو عبارة عن متوسط )6.1متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة)

إداراتها،  و) النساء في مجالس  الشركات في  5.6أعضاء من  تقتصر عضوية مجالس  التي   )
على   اإلدارة  مجلس  إلىعضوية  االلدراسة  خلصت  كما   ، فقط  فى    الرجال  الجنسين  بين  التنوع 

% في العائد على حقوق  2الشركات العامة المدرجة تمكنت من تحقيق معدالت نمو أكبر بنسبة  
% في العائد على المبيعات، باإلضافة إلى أن 5% في العائد على األصول، و4المساهمين، و
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الس اإلدارة تفضل التمويل عبر األسهم واعتمادًا أقل على الشركات التي تراعى هذا التنوع في مج
وحققت الشركات الخاصة التي لديها تمثيل نسائي في مجالس اإلدارة وقوى عاملة من  . الديون 

% من اإلناث( تقدمًا ملحوظًا في مقاييس  25الجنسين )مزيج من الجنسين بنسبة ال تقل عن  
رباح وتحقيق قدرة مالية أكبر. حيث أظهرت النتائج الربحية، بلغت أكثر من ضعف معدل نمو األ 

% فى العائد على األصول،  8% في العائد على حقوق المساهمين ، وأيضا  8نمًوا أكبر بنسبة  
مما يدعم الجدوى من تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة ، وعالوًة   .% في العائد على المبيعات7و

المرأة   أن  إلى  االلدراسة  خلصت  سبق  ما  العليا على  المناصب  إلى  الترقي  في  معوقات  تواجه 
البشرية والحسابات، والتي ال   الموارد  النساء في الوظائف اإلدارية، مثل  بالشركات؛ حيث تعمل 
تكون مصحوبة بمسؤوليات رئيسية تتعلق بتوليد اإليرادات أو باإلدارة. ونتيجة لذلك، فهن ال يطورن  

وزبالترقيات اإلدارية والمنافسة على مناصب مجالس اإلدارة،  مجموعة المهارات والخبرات الالزمة للف
تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة (  1كيفية)  وطرحت االلدراسة عدة  توصيات حول

و) اإلدارة،  مجالس  و) (2في  األعمال،  قيادة  في  المرأة  مواهب  لتنمية  مسار  تشجيع  (3بناء 
 الرجل والمرأة في سوق العمل المصري. الممارسات التي تعزز المساواة بين

 -:سات تناولت أثر التمكين اإلداري للمرأة على أداء البنوكاالمجموعة الثانية :در 
أثر القيادات النسائية على األداء المالى    ( Chandani, Ari, et al,2014)   استهدفت الدراسة

من   الفترة  خالل  المالية  البيانات  استخدام  خالل  من   ، الهند  فى  الخاص  المصرفى  القطاع  فى 
اكبر بنك قطاع    ICICIفى مقارنة أداء بنكين هما بنك)    2013/  2012الى  2005/2006

، وقد تم تقييم أداء البنك  (  ثالث أكبر بنك قطاع خاص فى الهند Axis خاص فى الهند( وبنك )
لألداء المالى،    CAMELباستخدام مقياس    .على أساس كفاءاته المالية والتشغيلية واإلدارية

عندما    2009/  2008إلى  2005/2006وقد تم تقسيم فترة االلدراسة إلى فترتين، األولى من  
  2013/  2012إلى  2011/ 2010كان الرئيس التنفيذى للبنك من الرجال ، والفترة الثانية من  

انخفاض مؤشرات  عندما كان الرئيس التنفيذى للبنك من النساء، وأظهرت نتائج  االلدراسة إلى  
البنكين   CAMEL مقياس المسؤولية في كال  النساء  تولت  بنك   .منذ أن  كانت ICICI ففى 

 نقطة،وكانت النتيجة األعلى عند مستوى   26.16عند مستوى    2006/ 2005النتيجة األدنى عام  
عندما كان يرأس البنك رجل ، وعندما كان يرأس البنك امرأة 2006/2007نقطة في عام    42.33

نقطة ، والنتيجة    38.23عند مستوى    2009/2010هي األدنى عام   CAMEL ، كانت درجة
العام   في  مستوى  2012/ 2011األعلى  ببنك  40.23عند  يتعلق  فيما  اما  كانت  Axis نقطة. 

نقطة ، واألعلى   21.6عند مستوى    2006/ 2005دنى عام  هي األ CAMEL مقياس  نتيجة 
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عندما كان يرأس البنك رجل و عندما كان يرأس   2008/2009في عام    32.03عند مستوى  
نقطة    28.43عند مستوى    2009/2010هي األدنى عام     CAMEL البنك امرأة كانت درجة

نقطة. وخلصت االلدراسة إلى    30.77عند  مستوى  2012/ 2011، والنتيجة االعلى في العام  
أنه بالرغم من وجود عوامل أخرى على مستوى االقتصاد الكلى ، والتي كان من الممكن أن تؤثر  

القطاع المصرفي ، إال أن أداء  انخفضت عندما كانت امرأة    CAMELمؤشرات مقياس    على 
لتحليل األداء  المالى للبنكين باستخدام عامل رئيسي    (T) ، لذلك تم استخدام اختبارترأس البنك

واحد ، وهو صافي الربح. حيث تم مقارنة صافي أرباح فى كال البنكين  قبل وبعد تولى المرأة رئاسة 
وأظهرت قيمة االختبار وجود   .SPSS باستخدام  البنك  وتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها

 .فروق ذات داللة إحصائية في صافي الربح لكال البنكين  في فترات ما قبل القيادة النسائية وبعدها
العالقة بين القيادات النسائية فى مؤسسة    ( Strom, Reidar et al ,2014)الدراسةوفحصت     

األصغر   ا  (MFIs)التمويل  األداء  االلدراسة  ومؤشرات  عينة  وكانت   ، الحوكمة  ومستوى  لمالى 
، وخلصت نتائج االلدراسة إلى  2008 -1998( دولًة خالل الفترة من 73( مؤسسة فى )329)

وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية إحصائيًا بين القيادات النسائية ممثلة فى المرأة كرئيس مجلس 
العام لها، وبين مؤشرات األداء المالى ممثلًة فى  إدارة أو الرئيس التنفيذى للمؤسسة أو المدير  

معدل العائد على االستثمار ومعدل العائد على حقوق الملكية ، وفسرت االلدراسة هذه النتيجة بأن 
لألسر ذات هدف مؤسسة التمويل األصغر وخاصة فى الدول النامية تتمثل فى توفير االئتمان  

صة المملوكة للنساء وبالتالى قدرة القيادات النسائية  الدخل المنخفض والمشروعات الصغيرة، وخا
ومن ناحية أخرى أظهرت على اجتذاب هذا القطاع وتقديم خدماتها للعمالء اإلناث إلى حد كبير،  

نتائج االلدراسة وجود عالقة سلبية بين القيادات النسائية ومستوى الحوكمة، وفسرت االلدراسة  
دارة ولجان المراجعة الداخلية وعمليات المراجعة الداخلية  هذه النتيجة بأن اجتماعات مجلس اإل

فى   التنفيذى  الرئيس  مع  اإلدارة  مجلس  منصب رئيس  ازدواجية  شيوع  إلى  باالضافة  اقل  تكون 
مؤسسات التمويل األصغر، كما فسرت االلدراسة النتائج المتناقضة فى تأثير القيادات النسائية 

أن معظم مؤسسات التمويل األصغر من مشروعات ريادة إلى    على األداء المالى ومستوى الحوكمة
األعمال والشركات الناشئة، وبالتالى ربما لم يكن مستوى الحوكمة األمثل وتهتم القيادات النسائية  

 .بالتوسع فى األنشطة بسرعة وقد يكون ذلك على حساب مستوى الحوكمة األمثل  
( العالقة بين التنوع بين  Beridze, Tornike 2016الدراسة )  وفى نفس السياق فحصت     

الجنسين في مجالس اإلدارة واألداء المالي للقطاع المصرفي في جورجيا ، باستخدام عينة مكونة  
واعتمدت االلدراسة فى قياس المتغير   2010  –  2005( سنوات من  10( بنك لفترة زمنية )22)
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اء فى مجلس اإلدارة للداللة على التنوع بين الجنسين وهو المستقل على  النسبة المئوية للنس
( عندما يكون هناك امرأة واحدة على األقل على السبورة و)صفر( 1متغير ثنائي يأخذ قيمة رقم )

بخالف ذلك ، بينما استخدمت معدل العائد على األصول كمتغير تابع، وتشير نتائج االلدراسة إلى  
المجلس له تأثير سلبي وهام على أداء البنوك. ومع ذلك ، إذا كانت أن وجود امرأة واحدة فقط في  

هناك امرأتان أو أكثر فى مجلس اإلدارة ، يصبح التأثير إيجابًيا وهاًما ، مما يعني أهمية التنوع  
 بين الجنسين. 

( قياس مستوى تمثيل المرأة Sahay,2017واستهدفت الدراسة صادرة عن صندوق النقد الدولى )
ناصب القيادية فى البنوك التجارية ووكاالت االشراف والرقابة المصرفية  فى جميع أنحاء فى الم

بنك    800العالم وأثر ذلك على االستقرار المالى ، ولتحقيق هذا الهدف تم تجميع بيانات عن  
ة موزعة بين البنوك التجارية و بنوك االدخار وبنوك االستثمار والبنوك التعاونية والشركات القابض

دولة أكثر من نصف عينة البنوك في العينة بقليل من الواليات المتحدة ، وأكثر    72للبنوك  فى  
إلى   2001%  من أوروبا ، والباقي من آسيا واألمريكتين وأفريقيا ، خالل الفترة من    20من  

ئج دولة ، و تشير نتا  113، باالضافة الى بيانات وكالة االشراف والرقابة المصرفية فى    2013
  20% من مناصب الرؤساء التنفيذيين للبنوك ، وأقل من    2االلدراسة ان النساء شغلت أقل من 

% من عينة االلدراسة خالل فترة االلدراسة ، وأن    80% من مقاعد مجلس اإلدارة في أكثر من  
  نسبة تمثيل النساء أعلى نسبيًا في بنوك اإلدخار، وأقل في بنوك االستثمار ، وشركات البنوك 

العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لديها  القابضة ، وشركات األوراق المالية كما أن 
مقارنة   المصرفية  والرقابة  االشراف  ووكاالت  البنوك  إدارة  مجالس  في  النساء  من  أعلى  نسبة 

مرأة  باالقتصادات المتقدمة. كما تشير نتائج االلدراسة الى وجود عالقة ارتباط إيجابى بين وجود ال
باإلضافة إلى نسبة أعلى من النساء في مجالس إدارة البنوك ومؤشرات  االستقرار المالى متمثلًة  
العائد على األصول ، وعند تحليل  العائد على األصول ، وتقلب  المال  ومعدل  فى كفاية رأس 

قرار المالى العالقة بين وجود المرأة فى مجالس إدارات وكاالت اإلشراف والرقابة المصرفية واالست
فى الدولة، وجدت االلدراسة أن تمثيل المرأة فى مجالسها مرتبط بمزيد من االستقرار المصرفي، 
وخلصت االلدراسة إلى الحاجة لمزيد من الدرأسات لتحديد اآلليات المحددة التي يتم من خاللها 

دوار القيادية في  تحقيق فوائد االستقرار المالى، وفهم الظروف التي سهلت دخول النساء في األ
 البنوك التجارية ووكاالت اإلشراف والرقابة المصرفية   
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أثر تولي المرأة منصب مديرة ،     Endraswati ,Hikmah ,2018)كما تناولت الدراسة )      
في   البنوك  أداء  على  كمديرة  للمرأة  التعليمية  والخلفية  كمديرة،  للمرأة  التعليمي  والمستوى 

. واعتمدت االلدراسة 2015- 2011بنكًاً  في الفترة    (11)إندونيسيا.من خالل عينة مكونة من
لنساء كمديرات لها تأثير سلبي على أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد. واظهرت النتائج أن نسبة ا

على أداء البنوك الشرعية في إندونيسيا. بينما متغير مدة عمل المرأة والمستوى التعليمى ، وحجم 
البنك، لها تأثير إيجابي على أداء البنك. وقدمت االلدراسة توصية إلى "سلطة الخدمات المالية" 

نصب المدير، والحد األدنى من الخبرة على وجه الخصوص لوضع الئحة بشأن إشراك المرأة في م 
 في العمل، والمستوى التعليمي والخلفيات التعليمية كمديرات. 

( واقع التنوع بين الجنسين فى مجالس Chandani, Seema,et al.2018وفحصت الدراسة )  
الباكستانية   البنوك  من  إدارات  البحث  تتكون عينة هذا  و  البنك،  أداء  بنوك    10وتأثيراته على 

. وقياس  2016إلى    2005عاًما من    12باكستانية مدرجة. كما تم جمع البيانات الثانوية عن  
على حقوق الملكية. واعتمدت االلدراسة   األداء المالي للبنك من خالل العائد على األصول والعائد

عالقة  هناك  أن  االلدراسة  وخلصت   ، الخطي  اإلنحدار  وتحليل  الوصفى  االحصاء  أساليب  على 
ارتباط غير معنوى  بين التنوع بين الجنسين في مجلس اإلدارة وأداء البنوك في باكستان ، وتوصي  

ت مختلفة مثل المسوحات ودرأسات الحالة االلدراسة باستخدام عينة كبيرة من البنوك ذات منهجيا 
والبحث النوعي لمعرفة أسباب التساؤل عن سبب انخفاض أداء النساء في مجلس اإلدارة لألداء 

 .المالي
الدراسة     المصرفى العالقة   (Birindelli,2019) وحللت  القطاع  فى  النسائية  القيادات  بين 

بيانات   على  باالعتماد  للبنوك  البيئي  من  واألداء  مكونة  فى    96عينة  تغطى  العينة  وهذه  بنًكا، 
% من جميع البنوك المدرجة في منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا لفترة زمنية  80المتوسط  

) تقليل  المتعلقة باألداء البيئي  ، وقد تم جمع البيانات  (  2016إلى    2011( سنوات )من  6مدتها )
االنبعاثات، واالستخدام الفعال للموارد ، ودعم البحث والتطوير للمنتجات والخدمات ذات الكفاءة 

وبيانات    ) ولجنة البيئية  اإلدارة  مجلس  وحجم  اإلدارة،  مجلس  في  النساء  )عدد  المرأة  مشاركة 
بيانات قاعدة  من  المكما  ،Thomson Reuters Asset4 االستدامة(  البيانات  جمع  الية تم 

بيانات قاعدة  من  المالية(  والرافعة  والربحية  األصول  )إجمالي  بالبنوك   Thomsonالخاصة 
Reuters Data stream   وتم استخدام البنك الدولى للدول حسب مستوى الدخل ، ومؤشر ،

حماية المستثمر وكشفت نتائج االلدراسة على وجود عالقة غير خطية بين التنوع الجنساني في  
أن األداء  وفيما يتعلق بمؤشر الكتلة الحرجة وجدت االلدراسة  رة واألداء البيئي للبنوك.  مجلس اإلدا
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لذلك ، التجد االلدراسة   البيئي في القطاع المصرفي ال يرتبط بنسبة النساء في مجلس اإلدارة ،
حسن  دعًما لمفهوم الكتلة الحرجة وبالتالى فإن إدراج المزيد من النساء  اليؤدى بالضرورة إلى ت

 األداء البيئى للبنك .
( تأثير القيادات النسائية Birindelli,G.,et al, 2019وفى نفس السياق تناولت الدراسة )   

بنًكا مدرًجا في منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا  96على األداء البيئي في عينة مكونة من 
غير  ايجابية  لى وجود عالقة  ، وخلصت االلدراسة إ2016إلى عام    2011خالل الفترة من عام  

خطية بين القيادات النسائية واألداء البيئي للبنوك ، نظرا ألن القيادات النسائية تلعب دوًرا استراتيجًيا 
في تشكيل هذه العالقة ، من خالل تأكيد المنظور البيئى للقطاع المصرفي. لذلك ينبغى التنوع بين 

 ا لالستدامة البيئية في البنوك. الجنسين فى القيادة المصرفية كمحرًكا مهمً 
أثر التنوع بين الجنسين    Nabeel, H. & Muhamad, R., 2020)بينما عرضت الدراسة )   

فى أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على األداء المالى للبنوك االسالمية فى  
بنكًا إسالميًا  (  19لعينة مكونة من )    إندونيسيا وماليزيا ، وقد تم تجميع بيانات متغيرات االلدراسة

، وتشير نتائج االلدراسة أن أداء البنوك اإلسالمية ذات التنوع بين الجنسين   2018-2010للفترة  
في مجالس إدارات الشركات وهيئة الرقابة الشرعية أفضل. باإلضافة إلى ذلك ، وجدت االلدراسة 

 هيئة الرقابة الشرعية نوع بين الجنسين بين أعضاءأن زيادة حجم البنك تحد من األثر اإليجابي للت
على األداء المالي للبنوك اإلسالمية، وتتوقع االلدراسة أن توفر هذه النتائج نظرة ثقابة وفهًما في  

اإلدارة و يمكن  اختيار وتعيين أعضاء مجلس  ذلك  على  الشرعية، عالوًة  الرقابة  أعضاء هيئة 
كثر تنوًعا بين الجنسين أن تساهم بشكل فعال في تعزيز الرفاهية  للبنوك اإلسالمية ذات المجالس األ 

 االجتماعية لمختلف شرائح المجتمع. 
 - المجموعة الثالثة: درأسات تناولت العالقة بين التمكين اإلداري للمرأة والمخاطرة المصرفية:

ر حجًما التى  دلياًل على أنه بالنسبة للبنوك األصغ  (   (Palvia et al., 2015قدمت الدراسة    
 الدراسةبينما وجدت    .كانت ترأس مجلس إدارتها امرأة  كانت أقل عرضًة للفشل خالل األزمة المالية

(Adams & Ragunathan 2015)   أن زيادة عدد النساء في مجالس إدارة البنوك لم يؤد ،
أن نسبة النساء أكبر من نسبة    كما أشارت االلدراسة إلى  ، ومع ذلك ،  إلى نشاط أقل مخاطرة

الرجال فى لجان مجلس اإلدارة، وال سيما لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الحوكمة،عالوًة على ذلك  
وجدت أن حضور أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال أفضل عندما يكون هناك نساء في مجلس 

وج من مجلس اإلدارة عندما يكون البنك تحت ضغط إدارتهم ، وأن النساء هن أقل عرضة للخر 
 أكبر.  
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( دور التنوع بين الجنسين سواء فى مجلس     yu, bing, et al ,2017وفحصت الدراسة )    
اإلدارة أو لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الحوكمة على تباين أداء البنك ، خالل الفترة الزمنية من 

المالية العالمية ، وتم قياس المخاطر المصرفية للبنك   التى شهدت األزمة  2011إلى    2003
باستخدام معدل التغير فى عائد السهم ، وخلصت االلدراسة إلى أن ليس كل النساء لديهن نفس 
تفضيالت المخاطر في كل موقف، ومع زيادة عدد النساء فى اإلدارة التنفيذية للبنك يزداد تباين  

سبة النساء في مجلس اإلدارة ، يزداد تباين أداء البنك. ومع ذلك أداء البنك. وبالمثل ، مع زيادة ن
تنوع أداء البنك.  ، عندما تزداد نسبة النساء في لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الحوكمة ، ينخفض  

األزمة   خالل  البنوك  مخاطر  تنخفض  المناصب،  جميع  في  للنساء  بالنسبة   ، ذلك  على  عالوًة 
( مناقشة دور المرأة فى مجلس اإلدارة  Birindelli, G.,2020الدراسة )  بينما استهدفت  المالية.

بيانات ) دولًة خالل    40( بنًكا ُمدرًجا من  215فى تخفيض المخاطر المصرفية باالعتماد على 
، بغرض اختبار العالقة بين المتغيرات المستقلة )مؤشر عضوية  2016إلى    2008الفترة من  

الكتلة الحرجة( والمتغيرات التابعة )درجة الرافعة المالية،نسبة القروض  المرأة لمجلس اإلدارة ومؤشر  
عوائد   التغير فى  ومعدل  األسهم،  أسعار  فى  التقلبات  ومعدل  القروض،  /إجمالى  المنتظمة  غير 
تخفيض  الى  يؤدى  اإلدارة  مجلس  فى  الجنسين  بين  التنوع  ان  االلدراسة  نتائج  وتظهر  السهم( 

زيادة عدد النساء فى مجلس اإلدارة بما يتجاوز الكتلة الحرجة ال يقلل المخاطر المصرفية ، وأن  
 من مخاطر البنوك .   

 
 التعقيب على الدرأسات السابقة والفجوة البحثية :  3/2

  -يتضح من تحليل الدرأسات السابقة ما يلى :
الباحثين والمنظمات   من الكثير حظى موضوع التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المالى باهتمام -1

على األداء المالى   تأثير من له لما  العالم دول من كثير في الدولية والجهات التنظيمية واإلشرافية  
 .  وغير المالى لمؤسسات هذا القطاع

جاءت نتائج الدرأسات التى تناولت أثر مشاركة المرأة فى عضوية مجلس اإلدارة على مؤشرات   -2
 باختالف بيئة ومتغيرات االلدراسة .األداء المالى متباينًة 

 إدارة البنوك ،ومن مجالس بمشاركة المرأة في مزايا للبنوك ترتبطال  من واسعة مجموعة هناك -3
  األسهم. حملة وقيمة والبيئى المالي األداء المزايا تحسن هذه
محدودة، فعلى حد علم الباحث   األعمال المصرية   بيئة في أجريت التي الدرأسات المقابل وفي  -4
المتاح لهذا البحث    – التمكين    –وفى ظل الوقت  أثر  تناولت  الدراسة  الباحث على أى  يعثر  لم 
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المصرية وفقا للمتغيرات المحددة فى اإلداري للمرأة على مؤشرات السالمة المالية للبنوك التجارية  
هذا البحث، حيث ركزت االلدراسة التى تمت فى البيئة المصرية على رصد مشاركة المرأة فى مجلس  

 .قائمةً  تزال ال الموضوع هذا لبحث اإلدارة لمنظمات األعمال ومنها القطاع المالى، ومن ثم الحاجة
 انتهت حيث هذا البحث سينطلق من فإن العلمي حثالب تراكمية من وانطالًقا سبق، ما على وبناءً 

 السابقة  والدرأسات البحوث نتائج حصيلة إلى  نتائج من تحققه ما الدرأسات السابقة، وسيضاف
 .المجال هذا في
 فروض البحث:  3/3

 قام فقد والفجوة البحثية  واألهمية  األهداف ضوء الدرأسات السابقة وفي تحليل علي بناءاً      
معنوى إحصائيًا  لمؤشرات التمكين    أثرالتالى : " اليوجد   الفرض الرئيسى للبحث بتطوير الباحث

اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى على معدالت السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية " وقد  
  -تم اشتقاق الفروض الفرعية التالية :

معنوى إحصائيًا  لمؤشرات التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى   أثراليوجد    الفرض األول :
 دالت كفاية رأس المال للبنوك التجارية المصرية على مع

فى القطاع المصرفى الفرض الثانى " ال يوجد أثر معنوى إحصائيًا لمؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 
 على معدالت جودة األصول للبنوك التجارية المصرية " 

فى القطاع المصرفى ة  الفرض الثالث " ال يوجد أثر معنوى إحصائيًا لمؤشرات التمكين اإلداري للمرأ
 على معدالت الربحية للبنوك التجارية المصرية " 

فى القطاع المصرفى الفرض الرابع " ال يوجد أثر معنوى إحصائيًا لمؤشرات التمكين اإلداري للمرأة  
 على معدالت السيولة للبنوك التجارية المصرية "

 -رابعا : منهجية ونموذج البحث :
 منهجية البحث :  4/1

 أهدافها لتحقيق  العلمي  البحث أساليب من أساسيين أسلوبين على الحالية االلدراسة اعتمدت    
 :وهما

 من وذلك الجانب، هذا لتغطية الباحث أسلوب االلدراسة المكتبية فيه استخدم :النظري  الجانب
  بموضوع البحث. العالقة ذات السابقة التقارير والدرأسات خالل مراجعة

 لطبيعة مناسًبا يعد فيه الباحث على أسلوب االلدراسة التطبيقية الذي اعتمد :التطبيقىالجانب  
تهتم بالقياس الكمى ألثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات  درأسات األبحاث بوصفها هذه مثل
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ة تحديد أثر التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى على مؤشرات السالم بهدف وذلك التابعة ،
 .المالية للبنوك التجارية المصرية 

 مجتمع وعينة البحث : 4/2
يتمثل مجتمع وعينة البحث فى جميع البنوك التجارية المسجلة بالبنك المركزى المصرى خالل   

 ( بنك وفقا الموقع االلكترونى للبنك المركزى المصرى . 38فترة الدراسة، وعددها )
 قياسها  : متغيرات البحث وكيفية  4/3
 - المتغيرات المستقلة: مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى : 4/3/1

تستخدم كأداة للحكم   والتي المؤشرات، من التمكين اإلداري للمرأة بمجموعة التعبيرعن يمكن     
رات كما  استخدام أربعة  مؤش على مستوى تمكين البنك للمرأة فى المناصب اإلدارية العليا ، وتم

 :يلي
يقيس هذا المؤشر حصة المرأة فى تشكيل    -مؤشر عضوية المرأة فى مجلس اإلدارة:  -1

النساء على   اإلدارة من  بقسمة عدد اعضاء مجلس  المؤشر  ويتم حساب هذا   ، اإلدارة  مجلس 
 إجمالى عدد اعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية .

يقيس هذا المؤشر    - مؤشر عضوية الكتلة الحرجة من النساء فى مجلس اإلدارة :  -2
مستوى تواجد ثالث سيدات فاكثر فى تشكيل مجلس إدارة البنك إلى إجمالى عدد أعضاء مجلس  
ثالثة   إدارتها  بمجلس  يتواجد  التى  البنوك  بقسمة عدد  المؤشر  ويتم حساب هذا   ، البنك  إدارة  

وقد اعتمدت العديد من الدرأسات السابقة على هذا المؤشر  لى عدد البنوك .  سيدات فأكثر إلى إجما 
فى الدراسة العالقة بين التمكين اإلداري للمرأة ومخاطر البنوك ، حيث إن التأثير اإليجابي لمشاركة  
المرأة فى مجلس اإلدارة ال يتحقق إال مع وجود ثالث نساء على األقل في المجلس لممارسة سلطة  

 & Farag))     .على نشاط المركز وتغيير آليات صنع واتخاذ القرارات داخل مجلس اإلدارة  كبيرة  
Mallin 2017  (Owen& Temesvary 2018) 

يقيس هذا المؤشر حصة المرأة فى    -مؤشر عضوية المرأة فى لجان مجلس اإلدارة :  -3
  2020( لسنة  194( من القانون رقم )119اللجان التى يشكلها مجلس اإلدارة وفقا لنص المادة )

للمخاطر والمرتبات والمكافأت والحوكمة   الداخلية، وتشكيل لجان أخرى  للمراجعة  بتشكيل لجنة  
ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها ،   والترشيحات، وغيرها من اللجان التى يحددها مجلس اإلدارة

ويتم حساب هذا المؤشر بقسمة عدد أعضاء لجان مجالس إدارة البنوك من النساء على إجمالى  
 عدد أعضاء لجان مجالس إدارات البنوك التجارية .
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يقيس هذا المؤشر حصة المرأة    -مؤشر مشاركة المرأة فى مناصب اإلدارة العليا :  -4
عليا للبنك ، ويقصد الباحث بمناصب اإلدارة العليا الرئيس التنفيذى والعضو فى مناصب اإلدارة ال

المنتدب للبنك ونوابه ورؤساء القطاعات واإلدارات العمومية فى المركز الرئيسى مثل قطاع الشئون 
اإلدارية وقطاع العمليات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى واالدارات العمومية للخدمات  

غسل  الم ومكافحة  واالمتثال   ، الفروع  وإدارة  للشركات،  المصرفية  والخدمات  الشخصية،  صرفية 
المراجعة  وإدارة  البشرية  الموارد  إدارة   ، االئتمان  إدارة  االستثمار،  إدارة  المخاطر،  إدارة  األموال، 

عدد    بقسمة عدد النساء التى تشغل هذه المناصب على إجمالىالداخلية، ويتم حساب هذا المؤشر  
 رؤساء ومديرى مناصب اإلدارة العليا بالبنوك التجارية 

 - المتغيرات التابعة : معدالت السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية : 4/3/2
 Capital Adequacy معدالت كفاية رأس المال . -1

المخاطر، وهى مخاطر االئتمان، والتى تعبر عن         أنواع من  التجارية لعدة  البنوك  تتعرض 
الخسائر المحتملة الناتجة عن احتمالية إخفاق العمالء المقترضين أو األطراف المتقلبة فى الوفاء  

كفاية   بالتزاماتهم، فضاًل عن مخاطر التشغيل وهى الخسائر المحتملة الناتجة عن إخفاق أو عدم
اإلجراءات الداخلية، والعنصر البشرى واألنظمة لدى البنوك نتيجة أحداث خارجية وتتضمن المخاطر  
القانونية، وأخيرًا مخاطر السوق وهى الخسائر المحتملة الناتجة عن التحركات غير المواتية فى  

اجرة، باإلضافة أسعار السوق، التى قد تؤثر بالسلب على قيم مراكز استثمارات البنك بغرض المت 
المتاجرة بغرض  بها  المحتفظ  االستثمارات  جميع  على  الصرف وتشتمل  سعر  مخاطر  لذلك    .إلى 

بهدف  المال  رأس  لكفاية  مجموعة معدالت  ومراقبة  تحديد  على  المصرفية  الرقابة  جهات  عملت 
ل فيما يلى  حماية المودعين ، وبالتالى الثقة فى القطاع المصرفى ، وتتمثل معدالت كفاية رأس الما

:-Golin, J. & Delhaise, P. 2013)) 
 القاعدة الرأسمالية إلى األصول المرجحة بأوزان المخاطر  -أ

  Capital Base to Risk weighted assets 
القاعدة     بين  العالقة  إلى  المخاطر  بأوزان  المرجحة  األصول  إلى  الرأسمالية  القاعدة  تشير 

الرأسمالية للبنك  والمخاطر المحيطة بأصول البنك وعملياته األخرى ، وبالتالى يقيس هذا المعدل 
ويتم    .لمالءة البنك أي قدرة البنك على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقب

حسابها بقسمة رأس المال األساسى والمساند على األصول المرجحة بأوزان المخاطر، حيث يقصد  
المتصاص   وسهل  دائم  بشكل  المتوفر  المال  رأس  هو  األولى(  الشريحة  األساسى)  المال  برأس 

ح  الخسائر دون الحاجة إلى إيقاف مؤسسة مالية عملياتها. وهو يشمل: حقوق المساهمين و األربا
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هو رأس المال المتوفر عند إيقاف  غير الموزعة، بينما رأس المال المساند ) الشريحة الثانية (  
العمليات وبيع األصول. و هو يشمل احتياطيات إعادة التقييم، واألوراق المالية المختلط، والديون  

ألصول  الثانوية، ومخصصات لمواجهة خسائر القروض، واالحتياطيات الخفية. ويتم احتساب “ا
المرجحة بأوزان المخاطر” من خالل النظر في محفظة البنك وتقييم المخاطر ثم تحديد وزن لكل 

وفقا   %12.5واشترط البنك المركزى المصرى حد أدنى لهذا المعدل  منها حسب أهميتها. وحاليا،  
 %. 10.5هو   «3»بازل الحد األدنى المقرر من لجنة 

 صول المرجحة بأوزان المخاطر الشريحة األولى من رأس المال إلى األ - ب
Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets 

يتم حسابها  للمخاطر ، لذلك  التعرض  المال االساسى كنسبة مئوية من  هو معدل لقياس رأس 
 بقسمة الشريحة األولى فقط من رأس المال على األصول مرجحة بأوزان المخاطر، 

 صول المرجحة بأوزان المخاطر رأس المال األساسى المستثمر فى األ -ج
Common Equity to Risk-Weighted Assets 

هو معدل لقياس قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته من خالل مقارنة رأس المال المستثمر باألصول   
 المرجحة بأوزان المخاطر  

 Leverage Ratio الرافعة المالية -د
« بهدف تعزيز متطلبات رأس المال المستندة إلى المخاطر، ويتم 3هى أداة اقترحتها لجنة »بازل   

الشريحة األولى من رأس المال بعد االستبعادات على إجمالى األصول حسابها من خالل قسمة  
داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان المخاطر، وتتشكل الشريحة األولى لرأسمال أى بنك من 
رأس المال المصدر والمدفوع، األرباح المحتجزة، واالحتياطيات، باإلضافة إلى األسهم الممتازة غير  

رباح أو الخسائر المرحلية ربع السنوية، وحقوق األقلية والفرق بين القيمتين األسمية  المتراكمة، واأل 
%  3والحالية للقروض المساندة. وقد فرض البنك المركزى المصرى رافعة مالية بنسبة التقل عن  

 2018على البنوك المحلية كنسبة رقابية بدءًا من عام 
 Asset Quality معدالت جودة األصول .  -2

تعتمد درجة مصداقية معدالت رأس المال على درجة جودة األصول، حيث إن مخاطر اإلعسار في  
البنوك تأتي في الغالب من نوعية األصول وصعوبة تسييلها، ومن هنا تأتي أهمية مراقبة المؤشرات 

 - ومنها : التي تدل على جودة األصول،
 القروض غير المنتظمة / إجمالى القروض -أ

 القروض / القروض غير المنتظمة مخصص  - ب
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 القروض المقدمة للقطاع الخاص / إجمالى القروض الممنوحة للعمالء -ج
 Earnings معدالت الربحية :- 3

 الملكية  حقوق  تدعيم  على قدرته  ومدى  البنك، يحققه الذي الربحية تعكس هذه المؤشرات مستوى 
 -المساهمين  ومنها : على نقدية توزيعات وإجراء

 السنوي  الربح صافى   عن عبارة :(Return on Assets – ROA ) األصول على العائد -أ
المعدل ويعبر  األصول، إجمالى على مقسوماً  التجاري  للبنك  على التجارى  البنك قدرة عن هذا 

 المالية الفترة خالل المستثمرة  األصول خالل من أرباح تحقيق
 الربح عن صافى عبارة (Return on Equity – ROE) الملكية حقوق  على العائد   -ب

 البنك قدرة عن المعدل ويعبر هذا ، الملكية وق حق إجمالى على مقسوماً  التجاري  للبنك السنوي 
 المالية. الفترة األصول المملوكة خالل خالل من أرباح تحقيق على التجارى 

 مقسوماً ( عبارة عن صافى العائد  Net Interest Margin- NIMصافى هامش العائد )   -ج
األصول ذات العائد على الفائدة خالل فترة معينة. ويعبر هذا المعدل عن قدرة البنك التجارى   على

 على تحقيق هامش صافى الفائدة خالل الفترة المالية .
بالتزاماته  :  Liquidity معدالت السيولة :  -4 الوفاء  البنك على  تعكس مؤشرات السيولة قدرة 
األصول  و   / الودائع  معدل  ومنها   ، المقترضين  حاجة  ومعدل    Deposits to Assetsتلبية 

   Loans to Depositsالقروض/الودائع 
 
 
4/4  : البحث  وضعها    نموذج  من  فالبد  والتابعة،  المستقلة  المتغيرات  توصيف  تم  أن  بعد 

بالصياغة الكمية التى تعد نقطة البدء فى صياغة النموذج المقترح لقياس أثر التمكين اإلداري 
   -للمرأة على السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية على النحو التالى :

 

𝒀 𝒊, 𝒕 =  𝑩 𝒚𝒊, 𝒕 − 𝟏  +  𝑩 𝑿𝒊, 𝒕 +  𝑬𝒊, 𝒕 
 

 حيث
y i,t    تشير إلى المتغير التابع الذى يعكس السالمة المالية للبنوك 

 Αyi,t-1    القيمة الثابتة فى معادلة اإلنحدار 
 B Xi,t   التمكين اإلداري للمرأة معامل التاثير للمتغيرات المستقلة التى تعبر عن مؤشرات   

Ei,t   الخطا العشوائى 
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لقياس   المقترح   النموذج  تقديم  يمكن  المالية    أثروبالتالى  السالمة  للمرأة على  اإلداري  التمكين 
 للبنوك بشكل إجمالى من خالل المعادلة التالي 

Soundness it = B0 Soundness it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + 

B3 BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (1) 

وسوف يقوم الباحث بتطبيق النموذج المقترح على كل مؤشرات السالمة المالية للبنوك التجارية  
 -من خالل المعادالت التالية :

التمكين اإلداري للمرأة على معدالت كفاية رأس المال بشكل إجمالى    أثرالنموذج المقترح لقياس   (أ
  -من حالل المعادلة التالية :

CAR it = B0 Soundness it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (2) 

على معدل القاعدة الرأسمالية على األصول المرجحة بأوزان المخاطر كاحد   ثرويمكن قياس هذا األ 
 -مؤشرات كفاية رأس المال  بالمعادلة التالية :

CAR1 it = B0 CAR it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (3) 

على معدل رأس المال األساسى على األصول المرجحة بأوزان المخاطر   األثر وكذلك يمكن قياس هذا  
 - كاحد مؤشرات كفاية رأس المال  بالمعادلة التالية :

CAR2 it = B0 CAR it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (4) 

األ  قياس هذا  يمكن  بأوزان   ثروكذلك  المرجحة  األصول  على  المستثمر   المال  رأس  على معدل 
 - المخاطر كأحد مؤشرات كفاية رأس المال  بالمعادلة التالية :

CAR3 it = B0 CAR it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR1 it + B3 

BODWR1 it + B4 BODWR1 it + Ei.............................. (5) 

وكذلك يمكن قياس هذا االثر على الرافعة المالية كأحد مؤشرات كفاية رأس المال  بالمعادلة التالية 
:- 

CAR4 it = B0 CAR it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (6) 

النموذج المقترح لقياس أثر التمكين اإلداري للمرأة على معدالت جودة األصول بشكل إجمالى   ب(
 -من خالل المعادلة التالية :

AQit = B0 AQit -1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 BODWR3 

it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (7) 

عدل القروض غير المنتظمة / إجمالى القروض كأحد مؤشرات جودة  ويمكن قياس هذا االثر على م
 -األصول  بالمعادلة التالية :
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AQ1it = B0 AQ1it -1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 BODWR3 

it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (8) 

قروض غير المنتظمة كاحد مؤشرات  وكذلك يمكن قياس هذا االثر على معدل مخصص القروض / ال
 - جودة األصول بالمعادلة التالية :

AQ2it it = B0 AQ2it -1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (9) 

ا الخاص/إجمالى  للقطاع  المقدمة  القروض  معدل  على  االثر  هذا  قياس  يمكن  لقروض  وكذلك 
 -الممنوحة للعمالء بالمعادلة التالية :

AQ3it it = AQ3 it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 BODWR3 

it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (10) 

ج( النموذج المقترح لقياس أثر التمكين اإلداري للمرأة على معدالت الربحية بشكل إجمالى من  
 -خالل المعادلة التالية :

Earnings it = B0 Earnings it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (11) 

ويتم قياس أثر تمكين اإلداري للمرأة على معدل العائد على األصول كأحد مؤشرات الربحية من  
 لتالية خالل المعادلة ا

ROA it = B0 ROA it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (12) 

وكذلك يتم قياس أثر تمكين اإلداري للمرأة على معدل العائد على حقوق الملكية كأحد مؤشرات 
 الربحية من خالل المعادلة التالية 

ROE it = B0 ROE it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (13) 

وكذلك يتم قياس أثر تمكين اإلداري للمرأة على معدل هامش صافى العائد كأحد مؤشرات الربحية  
 من خالل المعادلة التالية 

RMR it = B0 ROE it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (14) 

د(  النموذج المقترح لقياس أثر التمكين اإلداري للمرأة على معدالت السيولة بشكل إجمالى من  
 -خالل المعادلة التالية :

Liquidity it = B0 Liquidity it-1+ B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (15) 

و يتم قياس أثر تمكين اإلداري للمرأة على معدل الودائع / األصول كأحد مؤشرات السيولة من  
 خالل المعادلة التالية 

DAR it = B0 DAR it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (16) 
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وكذلك يتم قياس أثر تمكين اإلداري للمرأة على معدل القروض / الودائع  كاحد مؤشرات السيولة  
 من خالل المعادلة التالية 

LDR it = B0 LDR it-1 + B1 BODWR1 it + B2 BODWR2 it + B3 

BODWR3 it + B4 BODWR4 it + Ei.............................. (17) 

 (  1جدول رقم) 
 رموز وداللة متغيرات البحث 

طبيعة   داللة المتغير   الرمز  
 المتغير  

BODWR1 it  (معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنكi ( فى الفترة )t)   مستقل 
BODWR2 it  (معدل عضوية الكتلة الحرجة من النساء لمجلس إدارة  البنكi فى ) ( الفترةt)  مستقل 
BODWR3 it  (معدل عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنكi ( فى الفترة )t)  مستقل 
BODWR4 it  (معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا فى البنكi ( فى الفترة )t)  مستقل 

CAR it  (المتوسط العام لمعدالت كفاية رأس المال للبنكi ( فى الفترة )t)  تابع 
CAR1 it  ( معدل القاعدة الرأسمالية / األصول المرجحة بأوزان المخاطر للبنكi ( فى الفترة )t) تابع 
CAR2 it  (معدل رأس المال األساسى / األصول المرجحة بأوزان المخاطر البنكi ( فى الفترة )t) تابع 
CAR3 it  معدل رأس المال المستثمر / األصول المرجحة بأوزان (المخاطر للبنكi ( فى الفترة )t) تابع 
CAR4 it  (معدل الرافعة المالية للبنكi ( فى الفترة )t) تابع 

AQit  (المتوسط العام لمعدالت جودة األصول للبنكi ( فى الفترة )t) تابع 
AQ1it  ( معدل القروض غير المنتظمة / إجمالى القروض للبنكi ( فى الفترة )t) تابع 
AQ2it   معدل (مخصص القروض / القروض غير المنتظمة للبنكi ( فى الفترة )t) تابع 
AQ3it  (معدل القروض للقطاع الخاص / إجمالى قروض العمالء للبنكi( فى الفترة )t) تابع 
Pro it  (المتوسط العام لمعدالت الربحية للبنكi ( فى الفترة )t) تابع 

ROA it  ( معدل العائد على األصول للبنكi فى ) ( الفترةt) تابع 
ROE it (معدل العائد على حقوق الملكية للبنكi ( فى الفترة )t) تابع 
RMA it  (معدل هامش صافى العائد للبنكi ( فى الفترة )t) تابع 
Liq it (المتوسط العام لمعدالت السيولة للبنكi ( فى الفترة )t تابع 

DAR it  ( معدل الودائع / إجمالى األصول للبنكi فى ) ( الفترةt) تابع 
LDR it  (معدل القروض / الودائع للبنكi ( فى الفترة )t) تابع 

 مصادر بيانات البحث :   4/5
  -اعتمد الباحث على عدة مصادر فى جمع بيانات متغيرات البحث كما يلى :

المالية  -1 التقارير  خالل  من  التجارية  للبنوك  المالية  السالمة  معدالت  بيانات  تجميع  تم 
المنشورة للبنوك التجارية والتقارير السنوية والنشرات االقتصادية الصادرة عن البنك المركزى عبر  

   2020/ 2019حتى   2014/ 2013سلسلة زمنية سبعة سنوات من 
الم  -2 تمكين  بيانات مؤشرات  القطاع المصرفى المصرى من  تم تجميع  القيادة فى  رأة من 

خالل تقرير الرصد السنوى لحالة المرأة المصرية وإحصاءات مكتب العمل التابع لمنظمة العمل  
الدولية وإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء وتقارير صندوق النقد الدولى بشأن  

وتقارير   مصر  فى  للمرأة  االقتصادى  التجارية  التمكين  البنوك  عن  الصادرة  السنوية  االستدامة 
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المصرية والبيانات المنشورة على مواقع البنوك على اإلنترنت عن تشكيل مجالس اإلدارة واللجان  
   2019/2020حتى   2013/2014التابعة لها عبر سلسلة زمنية سبعة سنوات من 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:  4/6
برنامج    الباحث  ، الثاني اإلصدار SPSS) )استخدم  باستخدام  والعشرون  البيانات  لمعالجة 

  -األساليب اإلحصائية التالية : 
الوصفى) - اإلحصاء  تستخدم  والتي ،(   Descriptive Analysis Methodsأساليب 

إلعطاء صورة عامة عن الخصائص اإلحصائية لمتغيرات االلدراسة من خالل المتوسط الحسابى 
 واإلنحراف المعيارى  

والتى توضح العالقة بين متغيرات  ،  ( Correlation Matrixمصفوفة اإلرتباط لبيرسون)  -
 اقية المتغيرات االلدراسة من خالل معامالت اإلرتباط بين كل متغير من متغيرات االلدراسة وب

( ، والذى يستخدم لتحديد تأثير كل متغير من  Regressionتحليل اإلنحدار المتعدد)  -
 المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة ، وبالتالى يستخدم فى بناء دوال اإلنحدار 

ة  التمكين اإلداري للمرأة على السالمة الماليتأثير    االلدراسة التطبيقية لقياسخامسا :  
   - للبنوك المصرية :

استكمااًل لما تم عرضه فى اإلطار النظرى، وتحقيقا ألهداف البحث من حيث المعرفة العلمية      
، وسعيًا نحو  ألثر التمكين اإلداري للمرأة على مؤشرات السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية

االلدراسة   فى  الباحث  يتناول  البحث،  فروض  ، اختبار  البحث  وعينة  مجتمع  من  كل  التطبيقية 
النتائج  تحليل  ،وإجراء  التطبيقية  االلدراسة  وإجراءات  ،أدوات  البحث  متغيرات  وقياس  توصيف 

 ومناقشتها اختبارات الفرضيات كما يلى :
 تحليل اإلحصاء الوصفى لمتغيرات االلدراسة   5/1
 -مؤشرات تمكين المرأة فى القطاع المصرفى المصرى : -1

 -( نتائج تحليل اإلحصاء الوصفى لمؤشرات التمكين اإلداري للمرأة: 2يوضح الجدول رقم) 
 ( 2جدول رقم )

 تحليل اإلحصاء الوصفى لمؤشرات التمكين اإلداري للمرأة
الحد   الحد األدنى  المؤشرات 

 االقصى 
المتوسط  
 الحسابى 

االنحراف  
 المعيارى 

 0.460 0.09643 0.159 0.045 معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك 
 0.344 0.0410 0.9 0.008 مجلس إدارة  البنكفى معدل عضوية الكتلة الحرجة  

 0.553 0.13543 0.223 0.060 معدل عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنك
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 0.581 0.15414 0.242 0.074 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا فى البنك

 المصدر : نتائج التحليل االحصائى   
 ( ما يلى : 2يتضح من الجدول رقم ) 
% ، وزيادة معدل  15.9% إلى  4.5زيادة معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك من   -1

% ، وزيادة  9% إلى  0.8معدل عضوية الكتلة الحرجة من النساء لمجلس إدارة  البنك من  
% وزيادة معدل مشاركة  22.3% إلى  6مجلس إدارة البنك من  معدل عضوية المرأة فى  لجان  

% خالل فترة االلدراسة من  24.2% إلة  7.4المرأة فى المناصب اإلدارية العليا فى البنك من  
فى    2019/2020حتى    2013/2014 للمرأة  اإلداري  التمكين  مستوى  تحسن  يعنى  مما 

 القطاع المصرفى .
  0.045989% وبانحراف معيارى  9.64دارة البنك  عضوية المرأة فى مجلس إمتوسط معدل   -2

البنك   إدارة   لمجلس  النساء  من  الحرجة  الكتلة  عضوية  معدل  وبانحراف  4.1ومتوسط   %
%  13.54، ومتوسط معدل  عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنك    0.0344معيارى  

  ية العليا فى البنكومتوسط معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدار 0.0553وبانحراف معيارى 
  0.581% وبانحراف معيارى 15.41

   -معدالت السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية : -1
( نتائج تحليل اإلحصاء الوصفى لمعدالت السالمة المالية للبنوك التجارية   3يوضح الجدول رقم )  

   -المصرية :
 
 
 

 (  3جدول رقم )
 تحليل اإلحصاء الوصفى لمعدالت السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية 

 المتوسط  الحد االقصى  الحد األدنى  المعدالت 
 الحسابى  

 االنحراف  
 المعيارى 

بأوزان   المرجحة  األصول   / الرأسمالية  القاعدة  معدل 
 0.24137 0.15971 0.201 0.139 المخاطر  

بأوزان   المرجحة  األصول   / األساسى  المال  رأس  معدل 
 0.02359 0.13514 0.177 0.117 المخاطر  

بأوزان   المرجحة  األصول   / المستثمر  المال  رأس  معدل 
 0.013843 0.11257 0.131 0.92 المخاطر 

 0.014444 0.05843 0.076 0.042 معدل الرافعة المالية 
 0.017453 0.5543 0.085 0.039 معدل القروض غير المنتظمة / إجمالى القروض  

 0.008015 0.98229 0.991 0.972 معدل مخصص القروض / القروض غير المنتظمة 
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 0.098647 0.61586 0.715 0.408 معدل القروض للقطاع الخاص / إجمالى قروض العمالء  
 0.00243 0.01571 0.020 0.013 معدل العائد على األصول  

 0.04084 0.22829 0309 0.189 معدل العائد على حقوق الملكية  
 0.004995 0.03857 0.046 0.030 معدل هامش صافى العائد 

 0.061755 0.7700 0.849 0.702 معدل الودائع / إجمالى األصول  
 0.029515 0.44814 0.478 0.408 معدل القروض / الودائع  

 المصدر : نتائج التحليل االحصائى   
 (  ما يلى : 3يتضح من الجدول رقم )  
% وهو  13.9إن الحد األدنى لمعدل القاعدة الرأسمالية / األصول المرجحة بأوزان المخاطر   -1

% ( والحد األدنى المحدد من لجنة  12.5)أكبر من الحد األدنى المحدد من البنك المركزى  
% وهو  أكبر من الحد  4.2% ( ، وأيضًا الحد األدنى لمعدل الرافعة المالية  10.5بازل )

المركزى ) البنك  من  المحدد  المال فى 4األدنى  كفاية رأس  مستوى  ارتفاع  يعنى  ( وهذا   %
 البنوك التجارية المصرية خالل فترة االلدراسة . 

% وبانحراف 15.97إن متوسط معدل القاعدة الرأسمالية / األصول المرجحة بأوزان المخاطر   -2
ومتوسط معدل رأس المال االساسى / األصول المرجحة بأوزان المخاطر    0.024137معيارى  
معيارى  13.51 وبانحراف  األصول    %0.02359   / المستثمر  المال  رأس  معدل  ومتوسط 

، ومتوسط معدل الرافعة    0.01384% وبانحراف معيارى  11.25المرجحة بأوزان المخاطر  
   001444% وبانحراف معيارى 5.84المالية 

القروض   -3 إجمالى  المنتظمة/  غير  القروض  معدل  متوسط  معيارى 5.54إن  وبانحراف   %
المنتظمة   0.017453 غير  القروض  القروض/  مخصص  معدل  %   98.22ومتوسط 

معيارى   معدل   0.0801وبانحراف  ومتوسط  قروض   ،  إجمالى   / الخاص  للقطاع  القروض 
 0.0986% وبانحراف معيارى  61.5العمالء 

العائد على األصول   -4 ، ومتوسط    0.02430% ، وبانحراف معيارى  1.5إن متوسط معدل 
الملكية حقوق  على  العائد  معيارى 22.8معدل  ،وبانحراف  معدل  %0.04084  ومتوسط   ،

، ومتوسط معدل الودائع / األصول   0.0499%وبانحراف معيارى 3.8هامش صافى العائد  
% وبانحراف 44.8، ومتوسط معدل القروض/ الودائع    0.061755% وبانحراف معيارى 77

 0.0295معيارى 
  تحليل مصفوفة اإلرتباط بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى  5/2

   -ومعدالت السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية:
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( مصفوفة معامالت اإلرتباط بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع    4يوضح الجدول رقم )  
   -المصرفى  ومعدالت السالمة المالية للبنوك التجارية المصرية : 

 ( 4جدول رقم ) 
 مصفوفة معامالت اإلرتباط بين مؤشرات التمكين اإلدارى للمرأة ومعدالت السالمة المالية للبنوك 

 التجارية المصرية   
BODW المتغيرات 

R1 

BODW

R2 

BODWR 

3 

BODW

R4 CAR1 CAR2 CAR3 CAR4 AQR1 AQR2 AQR3 ROA ROE RMR 

BODWR1 1 **.933 **.952 **.955 **.945 **.884 .136 **.986 **-.875- **-.973- .195 .100 -.283- -.304- 

BODWR2 **.933 1 **.892 *.855 **.949 **.942 .416 **.892 -.700- **-.924- .205 .158 -.201- -.345- 

BODWR3 **.952 **.892 1 **.993 **.901 *.851 .199 **.940 **-.906- *-.865- .358 .393 .002 -.009- 

BODWR4 **.955 *.855 **.993 1 **.885 *.820 .111 **.949 **-.939- *-.867- .343 .350 -.036- -.012- 

CAR1 **.945 **.949 **.901 **.885 1 **.986 .425 **.882 -.720- **-.941- .115 .121 -.256- -.285- 

CAR2 **.884 **.942 *.851 *.820 **.986 1 .568 *.802 -.616- **-.887- .099 .161 -.199- -.264- 

CAR3 .136 .416 .199 .111 .425 .568 1 -.001- .172 -.150- .053 .348 .257 .074 

CAR4 **.986 **.892 **.940 **.949 **.882 *.802 -.001- 1 **-.900- **-.953- .196 .085 -.298- -.297- 

AQR1 **-.875- -.700- **-.906- **-.939- -.720- -.616- .172 **-.900- 1 *.760 -.483- -.295- .009 -.019- 

AQR2 **-.973- **-.924- *-.865- *-.867- **-.941- **-.887- -.150- **-.953- *.760 1 .002 .099 .476 .491 

AQR3 .195 .205 .358 .343 .115 .099 .053 .196 -.483- .002 1 .628 .677 .489 

ROA .100 .158 .393 .350 .121 .161 .348 .085 -.295- .099 .628 1 **.899 *.826 

ROE -.283- -.201- .002 -.036- -.256- -.199- .257 -.298- .009 .476 .677 **.899 1 **.879 

RMR -.304- -.345- -.009- -.012- -.285- -.264- .074 -.297- -.019- .491 .489 *.826 **.879 1 

DAR *-.774- -.528- *-.824- **-.876- -.609- -.486- .318 *-.825- **.928 .670 -.277- -.259- .070 -.126- 

LDR .567 .375 .727 *.759 .389 .299 -.261- .620 *-.830- -.396- .460 .616 .354 .435 

 داللة  ذو االرتباط معامل* *% 5  معنوية  عند  عالية  إحصائية  داللة ذو اإلرتباط  معامل  .*المصدر : نتائج التحليل االخصائى ،  
 % 10 معنوية  عند عالية  إحصائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -( مايلى :4يتضح من الجدول رقم )
طردية بين مؤشر عضوية المرأة فى مجلس اإلدارة مع معدالت كفاية رأس  توجد عالقة ارتباط   -1

بين   اإلرتباط  تراوحت معامالت  معنوية إحصائيًا عند     0.986،    0.136المال حيث  وجميعها 
% ماعدا مع معامل رأس المال المستثمر / األصول المرجحة بأوزان المخاطر 5مستوى معنوية  

 فالعالقة غير معنوية . 
% بين مؤشر عضوية  5قة ارتباط عكسية ومعنوية إحصائيًا عند مستوى معنوية  توجد عال -2

المرأة فى مجلس اإلدارة ومعدل القروض غير المنتظمة / إجمالى القروض ، حيث معامل اإلرتباط  
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وأيضًا مع معدل مخصص القروض غير المنتظمة / القروض غير المنتظمة ،حيث    0.975  –
نما توجد عالقة ارتباط موجبة ولكنها غير معنوية بين هذا المؤشر  ، بي0.973  –معامل اإلرتباط  

 ومعدل القروض للقطاع الخاص / إجمالى قروض العمالء .
توجد عالقة ارتباط طردية وغير معنوية إحصائيًا بين مؤشر عضوية المرأة فى مجلس اإلدارة  -3

قة ارتباط عكسية وغير  بينما توجد عال  0.1ومعدل العائد على األصول ، حيث معامل اإلرتباط  
معنوية أيضًا بين هذا المؤشر وكل من معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل هامش صافى العائد  

 على التوالى .  0.304  -،  0.283 –، حيث معامل اإلرتباط 
توجد عالقة ارتباط طردية وغير معنوية إحصائيًا بين مؤشر عضوية المرأة فى مجلس اإلدارة  -4

بينما توجد عالقة ارتباط عكسية ومعنوية  0.567ض / الودائع  ، حيث معامل اإلرتباط  ومعدل القرو 
% بين  هذا المؤشر ومعدل الودائع / األصول  ، حيث معامل  1إحصائيًا عند مستوى معنوية  

 على التوالى .  0.774– اإلرتباط 
لس اإلدارة مع توجد عالقة ارتباط طردية بين مؤشر عضوية الكتلة الحرجة من النساء فى مج -5

وجميعها معنوية     0.949،    0.416معدالت كفاية رأس المال حيث تراوحت معامالت اإلرتباط بين  
% ماعدا معامل رأس المال المستثمر / األصول المرجحة بأوزان 5إحصائيًا عند مستوى معنوية  

 المخاطر فالعالقة غير معنوية . 
% بين مؤشر عضوية  5د مستوى معنوية  توجد عالقة ارتباط عكسية ومعنوية إحصائيًا عن -6

الكتلة الحرجة من النساء فى مجلس اإلدارة ومعدل القروض غير المنتظمة / إجمالى القروض ، 
وأيضًا مع معدل مخصص القروض غير المنتظمة / القروض غير   0.7  –حيث معامل اإلرتباط  

موجبة ولكنها غير معنوية    ، بينما توجد عالقة ارتباط0.924  –المنتظمة ،حيث معامل اإلرتباط  
 بين هذا المؤشر ومعدل القروض للقطاع الخاص / إجمالى قروض العمالء .

توجد عالقة ارتباط طردية وغير معنوية إحصائيًا بين مؤشر عضوية الكتلة الحرجة من النساء  -7
ة  بينما توجد عالق   0.155فى مجلس اإلدارة ومعدل العائد على األصول ، حيث معامل اإلرتباط  

ارتباط عكسية ومعنوية بين هذا المؤشر وكل من معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل هامش  
 على التوالى . 0.345  -،  0.201  –صافى العائد ، حيث معامل اإلرتباط 

توجد عالقة ارتباط طردية وغير معنوية إحصائيًا بين مؤشر عضوية الكتلة الحرجة من النساء  -8
بينما توجد عالقة 0.375القروض / الودائع  ، حيث معامل اإلرتباط  فى مجلس اإلدارة ومعدل  

معنوية   مستوى  عند  إحصائيًا  ومعنوية  عكسية  / 1ارتباط  الودائع  ومعدل  المؤشر  هذا  بين   %
 على التوالى . 0.528–األصول  ، حيث معامل اإلرتباط 
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اإلدارة مع معدالت كفاية  توجد عالقة ارتباط طردية بين مؤشر عضوية المرأة فى لجان مجلس   -9
وجميعها معنوية إحصائيًا عند     0.940،    0.199رأس المال حيث تراوحت معامالت اإلرتباط بين  

معنوية   بأوزان 1%،  5مستوى  المرجحة  األصول   / المستثمر  المال  رأس  معدل  مع  ماعدا   %
 المخاطر فالعالقة غير معنوية . 

% بين مؤشر عضوية  5عند مستوى معنوية    توجد عالقة ارتباط عكسية ومعنوية إحصائياً  -10
المرأة فى لجان مجلس اإلدارة ومعدل القروض غير المنتظمة / إجمالى القروض ، حيث معامل  

وأيضًا مع معدل مخصص القروض غير المنتظمة / القروض غير المنتظمة    0.906  –اإلرتباط  
ولكنها غير معنوية بين هذا ، بينما توجد عالقة ارتباط موجبة  0.865  –،حيث معامل اإلرتباط  

 المؤشر ومعدل القروض للقطاع الخاص / إجمالى قروض العمالء .
توجد عالقة ارتباط طردية وغير معنوية إحصائيًا بين مؤشر عضوية المرأة فى لجان مجلس  -11

وأيضًا بين هذا المؤشر ومعدل    0.393اإلدارة ومعدل العائد على األصول ، حيث معامل اإلرتباط  
، بينما توجد عالقة عكسية غير معنوية بين  0.02على حقوق الملكية حيث معامل اإلرتباط    العائد

 هذا المؤشر  ومعدل هامش صافى العائد . 
توجد عالقة ارتباط طردية وغير معنوية إحصائيًا بين مؤشر عضوية المرأة فى لجان مجلس  -12

ينما توجد عالقة ارتباط عكسية  ب0.727اإلدارة ومعدل القروض / الودائع ، حيث معامل اإلرتباط  
% بين هذا المؤشر ومعدل الودائع / األصول  ، حيث 5ومعنوية إحصائيًا عند مستوى معنوية  

 على التوالى .  0.824– معامل اإلرتباط 
توجد عالقة ارتباط طردية بين مؤشر مشاركة المرأة فى مناصب اإلدارة العليا مع معدالت   -13

وجميعها معنوية إحصائيًا    0.949،    0.111عامالت اإلرتباط بين  كفاية رأس المال حيث تراوحت م
% ماعدا مع معامل رأس المال المستثمر / األصول المرجحة بأوزان المخاطر  5عند مستوى معنوية  

 فالعالقة غير معنوية . 
% بين مشاركة المرأة  5توجد عالقة ارتباط عكسية ومعنوية إحصائيًا عند مستوى معنوية   -14

إلدارة العليا ومعدل القروض غير المنتظمة / إجمالى القروض ، حيث معامل اإلرتباط فى مناصب ا
وأيضًا مع معدل مخصص القروض غير المنتظمة / القروض غير المنتظمة ،حيث    0.939  –

، بينما توجد عالقة ارتباط موجبة ولكنها غير معنوية بين هذا المؤشر  0.867  –معامل اإلرتباط  
 اع الخاص / إجمالى قروض العمالء .ومعدل القروض للقط

توجد عالقة ارتباط طردية وغير معنوية إحصائيًا بين مشاركة المرأة فى مناصب اإلدارة   -15
بينما توجد عالقة أرتباط عكسية    0.350العليا ومعدل العائد على األصول ، حيث معامل اإلرتباط  



 2021  إبريل  – الثانيالعدد  –(  22المجلد ) –مجلة البحوث المالية والتجارية 
 

 352 

الملكية ومعدل هامش صافى العائد  وغير معنوية بين هذا المؤشر وكل من معدل العائد على حقوق  
 على التوالى .  0.012  -،  0.0.36 –، حيث معامل اإلرتباط 

مستوى   -16 عند  إحصائيًا  طردية ومعنوية  ارتباط  عالقة  فى 1توجد  المرأة  مشاركة  بين   %
بينما توجد عالقة 0.759مناصب اإلدارة العليا ومعدل القروض / الودائع  ، حيث معامل اإلرتباط 

ع معنوية  ارتباط  مستوى  عند  إحصائيًا  ومعنوية  / 5كسية  الودائع  ومعدل  المؤشر  هذا  بين   %
 على التوالى . 0.867–األصول  ، حيث معامل اإلرتباط 

 اختبار فروض البحث وتحليل النتائج :  5/3
5/3/1  : األول  معنوى  -الفرض  أثر  يوجد  ال   " أنه  البحث  فروض  من  األول  الفرض  ينص 

على معدالت كفاية رأس المال للبنوك  فى القطاع المصرفى  مكين اإلداري للمرأة  إحصائيًا لمؤشرات الت
التجارية المصرية "، تعرض الجداول التالية نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري 

  -للمرأة على معدالت كفاية رأس المال كما يلى :
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 5جدول ) 
 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 على معدل القاعدة الرأسمالية / األصول المرجحة بأوزان المخاطر
 0.972( = R معامل اإلرتباط)
 0.944=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.833 معامل التحديد المعدل
 8.466=   ( Fقيمة )
 Sig   =0.108 المعنويةدرجة 

معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 
 Bاإلنحدار 

 قيمة
 Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.013 8.533  0.121 الثابت  
 0.604 0.611 2.124 - 1.115- معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

 0.450 0.930 2.662 1.868 مجلس إدارة  البنكفى معدل عضوية الكتلة الحرجة 
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 0.526 756.- 6.388- 2.787- معدل عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنك
 0.528 0.757 6.983 2.903 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 
( أن هناك عالقة طردية ذات  5يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    

القاعدة الرأسمالية / % بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل  5داللة معنوية عند مستوى  
  8.466( المحسوبة   Fصرية ، وأن قيمة )األصول المرجحة بأوزان المخاطر بالبنوك التجارية الم 

% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، 97.2( ، وأن هذه العالقة تمثل 0.108) Sigودرجة المعنوية 
%  94.4( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر    0.0944)  R2وقد بلغت قيمة معامل التحديد  

 . من المتغير التابع 
 (  6جدول )

 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 
 على معدل رأس المال األساسى/ األصول المرجحة بأوزان المخاطر

 0.957( = R معامل اإلرتباط)
 0.916=   (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.749 معامل التحديد المعدل
 5.490=   ( Fقيمة )

 0.160=    مستوى المعنوية
معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 Bاإلنحدار 
 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.025 6.246  0.106 الثابت  
 0.497 0.822- 3.503- 1.797- مجلس إدارة البنكمعدل عضوية المرأة فى  

 0.393 1.081 3.788 2.598 مجلس إدارة  البنك فى معدل عضوية الكتلة الحرجة
 0.495 0.827- 8.566- 3.652- معدل عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنك
 0.492 0.825 9.435 3.833 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى   
( أن هناك عالقة طردية ذات  6يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )  

رأس المال األساسى /  % بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل  5داللة معنوية عند مستوى  
  5.490( المحسوبة  Fاألصول المرجحة بأوزان المخاطر بالبنوك التجارية المصرية ، وأن قيمة )

% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، 95.7( ، وأن هذه العالقة تمثل 0.160) Sigودرجة المعنوية 
%  91.6( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر    0.916)  R2وقد بلغت قيمة معامل التحديد  

 من المتغير التابع  
 (  7جدول )

 ين اإلداري للمرأة نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمك 
 على معدل رأس المال المستثمر/األصول المرجحة بأوزان المخاطر

 0.899( = R معامل اإلرتباط )
 0.808=   (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.423 معامل التحديد المعدل
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 2.099=   ( Fقيمة )
 0.348=    مستوى المعنوية

معامل   اإلداري للمرأة مؤشرات التمكين 
 Bاإلنحدار 

 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.014 8.397  0.126 الثابت  
 0.287 -1.437 -9.284 2.795- معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

 0.280 1.468 7.800 3.139 مجلس إدارة  البنكفى معدل عضوية الكتلة الحرجة 
 0.413 -1.025 -16.067 4.027- المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنكمعدل عضوية 

 0.397 1.068 18.295 4.362 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 
 المصدر : نتائج التحليل االحصائى 

( أن هناك عالقة طردية ذات 7يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )   
رأس المال المستثمر/  % بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل  5داللة معنوية عند مستوى  

  2.099( المحسوبة  Fاألصول المرجحة بأوزان المخاطر بالبنوك التجارية المصرية ، وأن قيمة )
% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، 95.7( ، وأن هذه العالقة تمثل 0.348) Sigودرجة المعنوية 

%  80.8( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر    0.808)  R2وقد بلغت قيمة معامل التحديد  
 من المتغير التابع  

 
 
 
 
 
 

 ( 8جدول )
 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 على معدل الرافعة المالية 
 00.997( = R معامل اإلرتباط)
 0.994=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.981 معامل التحديد المعدل
 78.372=   ( Fقيمة )

 . b 0.13=   مستوى المعنوية
معامل   التمكين اإلداري للمرأة مؤشرات 

 Bاإلنحدار 
 قيمة

 Beta 
(  tقيمة )

 المحسوبة
 المعنوية
Sig 

 0.011 9.378  0.027 الثابت  
 0.84 3.223 3.781 1.187 معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

 0.132 -2.477 -2.390 -1.003 مجلس إدارة  البنكفى معدل عضوية الكتلة الحرجة 
 0.149 2.269 6.545 1.709 عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنكمعدل 
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 0.149 -2.228 -7.119 -1.771 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 
 المصدر : نتائج التحليل االحصائى 

( أن هناك عالقة طردية ذات 8يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )   
الرافعة المالية بالبنوك  % بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل  5داللة معنوية عند مستوى  

هذه  ( ، وأن  0.13)  Sigودرجة المعنوية  78.372( المحسوبة   Fالتجارية المصرية ، وأن قيمة )
  R2  (0.994% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  99.7العالقة تمثل  

 % من المتغير التابع  99.4( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر 
 ( 9جدول ) 

 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 
 على معدالت كفاية رأس المال بشكل إجمالى  

 0.965( = Rمعامل اإلرتباط)
 0.932=   (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.796 معامل التحديد المعدل
 6.851=   ( Fقيمة )

 . b 0.131=    مستوى المعنوية
معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 Bاإلنحدار 
 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.013 8.765  0.095 الثابت  
 0.504 0.808- -3.106 1.130- معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

 0.395 1.074 3.393 1.650 مجلس إدارة  البنكفى معدل عضوية الكتلة الحرجة 
 0.519 -775. -7.247 -2.189 مجلس إدارة البنكمعدل عضوية المرأة فى  لجان 

 0.514 0792 8.093 2.332 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 
 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 

( أن هناك عالقة طردية ذات  9يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    
المال 5داللة معنوية عند مستوى   للمرأة ومعدالت كفاية رأس  التمكين اإلداري  بين مؤشرات   %

Sig (0.131 ، )ودرجة المعنوية 6.851( المحسوبة  Fبالبنوك التجارية المصرية ، وأن قيمة )
  R2% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  96.5ان هذه العالقة تمثل  و 
وفى نتائج    ،% من المتغير التابع  93.2( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر    0.932)

( يرفض الفرض األول وقبول الفرض    9،    8،    7،    6،  5أسلوب تحليل اإلنحدار بالجداول )  
المال  البدي رأس  كفاية  ومعدالت  المصرفى  بالقطاع  للمرأة  اإلداري  التمكين  لمؤشرات  أثر  بوجد  ل 

 بالبنوك التجارية المصرية . 
ينص الفرض الثانى من فروض البحث أنه " ال يوجد أثر معنوى إحصائيًا  -الفرض الثانى :  3/2/

ة األصول للبنوك التجارية  على معدالت جودفى القطاع المصرفى  لمؤشرات التمكين اإلداري للمرأة  
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المصرية "، تعرض الجداول التالية نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة على  
 معدالت جودة األصول  

 (  10جدول )
 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 على معدل القروض غير المنتظمة / القروض  
 0.969( = R اإلرتباط)معامل 

 0.938=    (R Square معامل التحديد)
 Adjusted R Square  =0.815 معامل التحديد المعدل

 7.601=   ( Fقيمة )
 . b 0.12=    مستوى المعنوية

معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 
 Bاإلنحدار 

 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.1 9.920  0.107 الثابت  
 0.897 0.147 0.538 0.204 معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

الحرجة   الكتلة  عضوية  إدارة   فى  معدل  مجلس 
 0.926 0.105- 0.315- 0.106- البنك 

 0.777 0.323 2.876 0.907 معدل عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنك 
 0.718 0.416- 4.041- 1.129- المناصب اإلدارية العليامعدل مشاركة المرأة فى 

 المصدر : نتائج التحليل االحصائى 
( أن هناك عالقة طردية  10يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    

مستوى   معنوية عند  للمرأة ومعدل  5ذات داللة  اإلداري  التمكين  مؤشرات  بين  القروض غير  % 
( ، وأن 0.12)  Sigودرجة المعنوية  7.601( المحسوبة   Fالمنتظمة / القروض ، وأن قيمة )

  R2% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  96.9هذه العالقة تمثل  
 % من المتغير التابع  93.8( ، مما يعنى ان المتغيرات المستقلة تفسر   0.938)

 (  11جدول )
 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 على معدل مخصص القروض/القروض غير المنتظمة 
 0.996( = R معامل اإلرتباط)
 0.992=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.975 معامل التحديد المعدل
 59.2=   ( Fقيمة )

 . b 0.17=    مستوى المعنوية
معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 Bاإلنحدار 
 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 000 547.263  0.992 الثابت  
 0301 1.880- -2.534 0.442- معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

 0.571 0.672 0.754 0.174 مجلس إدارة  البنكفى معدل عضوية الكتلة الحرجة 
 0.602 0.614- -2.013 0.292- معدل عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنك
 0.501 0.815 2.915 0.402 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 
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 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 
( أن هناك عالقة طردية  11يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    

مخصص القروض % بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل  5ذات داللة معنوية عند مستوى  
( ، وأن 0.17)  Sigودرجة المعنوية    59.2( المحسوبةFالقروض غير المنتظمة ، وأن قيمة )  /

  R2% وفقًا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  99.6هذه العالقة تمثل  
 % من المتغير التابع 99.2( ، مما يعنى ؟أن المتغيرات المستقلة تفسر   0.992)

 ( 12جدول ) 
 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

  للقطاع الخاص / إجمالى القروض للعمالء على معدل القروض
 0.707( = R معامل اإلرتباط)
 0.500=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.499 معامل التحديد المعدل
 500=   ( Fقيمة )

 0.750=    مستوى المعنوية
معامل اإلنحدار  مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

B 
 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.105 2.836  0.490 الثابت  
 0.460 0.907 -9.448 -20.267 معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

 0.523 0.767 6.573 18.853 مجلس إدارة  البنكفى معدل عضوية الكتلة الحرجة 
 0.561 0.676- -17.476 31.153- معدل عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنك

 0.525 0.764 21.102 35.835 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا
 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 

( أن هناك عالقة طردية  12يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    
القروض للقطاع  % بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل  5ذات داللة معنوية عند مستوى  

  500( المحسوبة   Fالخاص / إجمالى القروض للعمالء بالبنوك التجارية المصرية ، وأن قيمة )
% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، 70.7( ، وأن هذه العالقة تمثل 0.750) Sigودرجة المعنوية 

%  50( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر    0.500)  R2وقد بلغت قيمة معامل التحديد  
 من المتغير التابع  

 (  13جدول )
 اإلداري للمرأة نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين 

 على معدالت جودة األصول بشكل إجمالى  
 0.701( = R معامل اإلرتباط)
 0.491=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square .=- 0.528 معامل التحديد المعدل
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 0.482=   ( Fقيمة )
 0.759=    مستوى المعنوية

معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 
 Bاإلنحدار 

 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.011 9.675  0.531 الثابت  

 6.835- معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

 

-10.139 

 
-0.964 0.437 

 6.289 جلس إدارة  البنكفى معدل عضوية الكتلة الحرجة 

 

6.976 

 
0.807 0.504 

 0.551 0.711- 18.169- 10.180- لجان مجلس إدارة البنكمعدل عضوية المرأة فى  

 0.515 0.785 21.874 11.680 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 
( أن هناك عالقة طردية  13يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    

% بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدالت جودة األصول  5ذات داللة معنوية عند مستوى  
Sig  (0.759  ، )ودرجة المعنوية  0.482( المحسوبة Fبالبنوك التجارية المصرية ، وأن قيمة )

  R2% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  70.1وان هذه العالقة تمثل  
 % من المتغير التابع  48.2( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر   0.482)

( يمكن رفض الفرض    13،    12،    11،  10وفى نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار بالجداول )      
الثانى وقبول الفرض البديل بوجد تأثير لمؤشرات التمكين اإلداري للمرأة بالقطاع المصرفى ومعدالت  

 جودة األصول بالبنوك التجارية المصرية . 
ينص الفرض الثالث من فروض البحث أنه " ال يوجد أثر معنوى   -الفرض الثالث :  5/3/3

على معدالت الربحية للبنوك التجارية فى القطاع المصرفى  تمكين اإلداري للمرأة  إحصائيًا لمؤشرات ال
المصرية "، تعرض الجداول التالية نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة على  

 - معدالت الربحية : 
 ( 14جدول ) 

 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 
 على معدل العائد على األصول  

 0.992( = R معامل اإلرتباط)
 0.984=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.953 معامل التحديد المعدل
 31.560=   ( Fقيمة )

 0.031=    مستوى المعنوية
معامل   التمكين اإلداري للمرأة مؤشرات 

 Bاإلنحدار 
 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.004 16.453  0.012 الثابت  
 0.090 3.103- -5.907 0.302- معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك
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الحرجة   الكتلة  عضوية  إدارة  فى  معدل  مجلس 
 0.250 1.602 2.424 0.171 البنك 

 0.578 0.658- -2.944 0.129- عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنكمعدل  
معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا  

 0.306 1.353 6.651 0.278 فى البنك 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 
( أن هناك عالقة طردية  14يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    

% بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل العائد على األصول 5ذات داللة معنوية عند مستوى  
Sig  (0.031  )ودرجة المعنوية  31.560( المحسوبة Fبالبنوك التجارية المصرية ، وأن قيمة )

% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  99.2، وأن هذه العالقة تمثل  
 % من المتغير التابع  98.4( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر   0.984)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 15جدول ) 

 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 
 على معدل العائد على حقوق الملكية  

 0.973( = R معامل اإلرتباط)
 0.947=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.841 معامل التحديد المعدل
 8.934=   ( Fقيمة )

 0.103=    مستوى المعنوية
معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 Bاإلنحدار 
 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.012 8.931  0.208 الثابت  
 7.684- معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

 8.653- 2.551- 0.125 
 0.230 1.708 4.764 5.567 مجلس إدارة  البنكفى معدل عضوية الكتلة الحرجة 

 0.341 1.240- -10.222 -7.545 معدل عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنك
 0.253 1.590 14.304 10.061 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا

 المصدر : نتائج التحليل االحصائى 
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( أن هناك عالقة طردية  15يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    
% بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل العائد على حقوق  5ذات داللة معنوية عند مستوى 

)الملكية   قيمة  وأن  المصرية،  التجارية  المحسوبة.Fبالبنوك  المعنوية    8.934(   Sigدرجة 
% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل  973( ، وأن هذه العالقة تمثل 0.103)

 % من المتغير التابع  94.7( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر  0.947) R2التحديد 
 ( 16جدول ) 

 اإلداري للمرأة  نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين
 على معدل هامش صافى العائد 

 0.993( = R معامل اإلرتباط)
 0.985=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.956 معامل التحديد المعدل
 33.573=   ( Fقيمة )

 . b 0.29=   مستوى المعنوية
معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 Bاإلنحدار 
 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.002 21.693  0.033 الثابت  
 0.098 2.959- 5.280- 0.574- معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

الحرجة   الكتلة  عضوية  إدارة  فى  معدل  مجلس 
 0.384 1.107 1.625 0.236 البنك 

 0.494 0.829- 3.593- 0.325- مجلس إدارة البنكمعدل عضوية المرأة فى  لجان  
 0.267 1.523 7.210 0.620 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 
( أن هناك عالقة طردية  16يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    

% بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل هامش صافى العائد 5ذات داللة معنوية عند مستوى  
Sig  (0.29 )ودرجة المعنوية    33.573( المحسوبة   Fبالبنوك التجارية المصرية ، وأن قيمة )

% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  99.3، وأن هذه العالقة تمثل  
R2 (0.985  مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر ، )من المتغير التابع  98.5 % 

 ( 17جدول ) 
 كين اإلداري للمرأة على معدالت الربحية بشكل إجمالى  نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التم

 0.981( = R معامل اإلرتباط)
 0.962=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.887 معامل التحديد المعدل
 12.721=   ( Fقيمة )

  . b 0.74=    مستوى المعنوية
معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 Bاإلنحدار 
 قيمة

 Beta 
(  tقيمة )

 المحسوبة
 المعنوية
Sig 
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 0.008 11.053  0084 الثابت  
 0.102 -2.892 -8.287 -2.853 معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

الحرجة   الكتلة  عضوية  إدارة   فى  معدل  مجلس 
 0.203 1.864 4.392 2.021 البنك 

 0.313 -1.388 -9.318 -2.666 مجلس إدارة البنك معدل عضوية المرأة فى  لجان  
 0.220 1.763 13.398 3.653 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 
( أن هناك عالقة طردية  17يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    

بالبنوك  % بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدالت  الربحية   5ذات داللة معنوية عند مستوى  
( ، وأن هذه  0.74)  Sigودرجة المعنوية    12.721( المحسوبة  Fالتجارية المصرية ، وأن قيمة )

  R2  (0.962% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  981العالقة تمثل  
 % من المتغير التابع  96.2( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر 

( يمكن رفض الفرض    17،    16،    15،  14وفى نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار بالجداول )      
وقبول الفرض البديل بوجد تأثير لمؤشرات التمكين اإلداري للمرأة بالقطاع المصرفى ومعدالت    الثالث

 الربحية بالبنوك التجارية المصرية .
ينص الفرض الرابع من فروض البحث أنه " ال يوجد أثر معنوى    -الفرض الرابع :  5/3/4

على معدالت السيولة للبنوك التجارية  فى القطاع المصرفى  إحصائيًا لمؤشرات التمكين اإلداري للمرأة  
المصرية "، تعرض الجداول التالية نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري 

 للمرأة على معدالت السيولة .
 
 (  18جدول )

 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة على معدل الودائع / األصول  
 0.998( = R باط)معامل اإلرت

 0.997=    (R Square معامل التحديد)
 Adjusted R Square  =0.991 معامل التحديد المعدل

 160.383=   ( Fقيمة )
 0.06=    مستوى المعنوية

معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 
 Bاإلنحدار 

 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 000 113.376  0.968 الثابت  
 0.047 4.470- 3.671- 4.930- معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

 0.035  5.228 3.352 6.341 مجلس إدارة  البنكفى معدل عضوية الكتلة الحرجة 
 0.073 3.496- 6.978- 7.788- معدل عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنك
 0.095 3.003 6.541 6.957 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 
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( أن هناك عالقة طردية  18يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    
% بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل الودائع / األصول 5ذات داللة معنوية عند مستوى 

Sig  (0.06  ، )ودرجة المعنوية    160.383( المحسوبةFبالبنوك التجارية المصرية ، وأن قيمة )
  R2% وفقًا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  99.8وأن هذه العالقة تمثل  

 % من المتغير التابع  99.7( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر   0.997)
 (  19جدول )

 كين اإلداري للمرأة نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التم
 على معدل القروض / الودائع 

 0.951( = R معامل اإلرتباط)
 0.903=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.710 معامل التحديد المعدل
 4.680=   ( Fقيمة )

  0.184b=    مستوى المعنوية
معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 Bاإلنحدار 
 قيمة
Beta 

(  tقيمة )
 المحسوبة

 المعنوية
Sig 

 0.004 15.740  0.358 الثابت  
 0.853 0.210 0.962 0.618 معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

الحرجة   الكتلة  عضوية  إدارة  فى  معدل  مجلس 
 0.614 -0.591 2.226- 1.910- البنك 

 0.701 0.443 4.929 2.629 مجلس إدارة البنكمعدل عضوية المرأة فى  لجان  
 0.819 0.260- 3.153- 1.603- معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 
( أن هناك عالقة طردية  19يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    

% بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدل القروض/الودائع  5ذات داللة معنوية عند مستوى  
Sig  (0.148  ، )ودرجة المعنوية    4.680( المحسوبةFبالبنوك التجارية المصرية، وأن قيمة )

  R2% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  70.1وأن هذه العالقة تمثل  
 % من المتغير التابع  90.3( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر   0.903)

 ( 20جدول ) 
 نتائج تحليل اإلنحدار ألثر مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 على معدالت السيولة بشكل إجمالى  
 0.963( = R معامل اإلرتباط)
 0.927=    (R Square معامل التحديد)

 Adjusted R Square  =0.780 معامل التحديد المعدل
 6.318=   ( Fقيمة )

  0.141b=    مستوى المعنوية
معامل   مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 

 Bاإلنحدار 
 قيمة

 Beta 
(  tقيمة )

 المحسوبة
 المعنوية
Sig 
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 000 50.424  0.663 الثابت  
 0.332 1.269- 5.065- 2.156- معدل عضوية المرأة فى مجلس إدارة البنك

الحرجة   الكتلة  عضوية  إدارة  فى  معدل  مجلس 
 0.357 1.186 3.892 2.216 البنك 

 0.531 0.752- 7.290- 2.579- معدل عضوية المرأة فى  لجان مجلس إدارة البنك
 0.531 0.750 7.939 2.677 معدل مشاركة المرأة فى المناصب اإلدارية العليا 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى 
( أن هناك عالقة طردية  20يتضح من نتائج أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد بالجدول رقم )    

% بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة ومعدالت جودة األصول  5ذات داللة معنوية عند مستوى  
Sig  (0.141  ، )ودرجة المعنوية  6.318( المحسوبة Fبالبنوك التجارية المصرية ، وأن قيمة )

  R2% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة معامل التحديد  96.3وأن هذه العالقة تمثل  
 % من المتغير التابع  92.7( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر   0.927)

    ( بالجداول  اإلنحدار  تحليل  أسلوب  نتائج  ويقبل  20،  19،  18وفى  الرابع  الفرض  يرفض   )
السيولة    المصرفى ومعدالت  بالقطاع  للمرأة  اإلداري  التمكين  لمؤشرات  تأثير  بوجد  البديل  الفرض 

 بالبنوك التجارية المصرية . 
 المصرى : تصور مقترح لدعم التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى 5/3

    -:  اوال : المستوى المجتمعي
من أن السياسات    والتحققيلتزم المجتمع بخلق الوعي بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص،      

تنفيذها بشكل   يتم  المرأة  لتمكين  التي تمت صياغتها فى االستراتيجية الوطنية  والبرامج الوطنية 
كافؤ فرص العمل وإدماج احتياجات المرأة في برامج صحيح. مع دعم المبادرات التى تعزز مبدأ ت

و نشر الوعي الثقافي واالجتماعي حول أهمية تنوع بين الرجل والمرأة فى مجالس  ،  وخطط التنمية
 اإلدارة والمناصب اإلدارية العليا. 

 -ثانيا : مستوى البنك المركزى : يقوم البنك المركزى  المصرى باإلجراءات التالية :
قاعدة بيانات بالمواهب   بناء إن   -بناء قاعدة بيانات بالمواهب النسائية فى القطاع المصرفى :  -1

للتمكين اإلداري للمرأة، لذلك يمكن عمل تطبيق على  المفتاح هوفى القطاع المصرفى   النسائية
التجارية التليفونات الذكية للعاملين بالقطاع المصرفى  لبناء هذه القاعدة  ، مما يساعد البنوك  

و ، والدفع بهن إلى لجان مجلس اإلدارة   والموهوبات  على اجتذاب واإلحتفاظ بالنساء المؤهالت
 المناصب اإلدارية العليا. 

إدراج مبدأ تكافؤ الفرص في مبادىء الحوكمة بالقطاع المصرفى المصرى، على أن تقوم إدارات -2
 فى البنوك التجارية .  الرقابة والمتابعة الدورية بمتابعة تنفيذ هذا المبدأ
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العائلية  -3 المسؤوليات  بين  التوازن  ذلك  تحقيق  على  لمساعدتها  للمرأة  المهني  الدعم  تقديم 
 واإللتزامات الوظيفية في القطاع المصرفي المصرى 

تنظيم الفعاليات واألنشطة التى تسمح بالتواصل والتشبيك بين صفوف النساء العاملة داخل   -4
 البنوك  التجارية .

  -ثالثا: مستوى البنوك التجارية المصرية:تقوم البنوك التجارية المصرية باإلجراءات التالية 
تطوير استراتيجية البنك : تمثل رؤية البنك الخطوة األولى نحو التمكين اإلداري للمرأة ، فالرؤية   -1

لإلبداع، وتسمح   تعطى النساء العامالت بالبنك اإلحساس بما ستقوم به مستقبال، وبالتالي تقودهن
لهن باتخاذ قرارات تصب في الوصول إلى المناصب اإلدارية العليا، ومن ثم يجب دعم رسالة البنك  

 بقيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص .  
تغيير الثقافة التنظيمية للبنك : تلتزم قيادات البنك بإحداث تغيير مستدام وذات مغزى من أجل    -2

الحواجز الزجاجية فى المناصب اإلدارية العليا ، وهذا يتطلب تحليل وتذليل    زيادة مشاركة المرأة
الموجوة فى البنك وتعيق المرأة عن التقدم إلي القيادة والمناصب اإلدارية العليا ، والتحقق من  

 من لكل -والتدريب والترقية والتوظيف، واألجور، المهام، حيث من - العمل الفرص في تكافؤ
 لكلّ  المناصب في  والتنّوع واإلطاللة المسؤولية من نفسه الجنسين ، كما يجب اعطاء المستوى 

  .عليااإلدارة ال مناصب بإعدادهن لتقّلد يسمح مّما الجنسين، من
تهيئة بيئة العمل: يحتاج التمكين اإلداري للمرأة إلى تهيئة بيئة العمل من خالل اكتشاف ورعاية -4

النساء الموهبات بالبنك وتقديم الرعاية والبرامج التدريبية من أجل تسريع نموها الوظيفى ، عالوًة  
ن بين العمل والحياة مراجعة نظم العمل لجعلها أكثر صداقة للمرأة والمساهمة في تحقيق التوازعلى  

االجتماعية في شكل ممارسات عمل مرنة حتى تسمح للمرأة بتقسيم الوقت بين التواجد فى مكان  
 العمل ويمكن االستفادة من تقنيات التكنولوجيا الرقمية فى العمل عن بعد.  

الشفافية فى الشفافية فى ممارسات إدارة الموارد البشرية: يحتاج التمكين اإلداري للمرأة إلى  -3
ممارسات إدارة الموارد البشرية من تخطيط واستقطاب وتوظيف وتعويضات وتدريب وترقى وإدارة 

مما يعطى رسالة ،  اإلدارة ، مما يعطى الثقة للنساء العامالت بالبنك  في تصنيفهم وفًقا للمعايير
تقوم على أساس الجدارة  لكافة العاملين بالقطاع المصرفى ان جميع ممارسات إدارة الموارد البشرية  

 . 
 - رابعا:  المستوى الشخصى للمرأة بالقطاع المصرفى :

تحتاج المرأة العاملة بالقطاع المصرفى إلى تنمية مهاراتها اإلدارية والفنية ، ومنها مهارات      
االتصال والتعامل مع اآلخرين وكذلك المهارات التي من شأنها أن تساعد المرأة على تحمل أعباء  
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العليا ال المناصب اإلدارية  القطاع المصرفى، والتعلم مدى الحياة والمنافسة على جميع  عمل فى 
 بالبنك ، كما يجب أن تكون االسرة داعمًة بما يجعل المرأة أكثر نجاًحا . 
 - سادسا : النتائج والتوصيات  والتوجهات البحثية المستقبلية :

ات البحث، ومن واقع االلدراسة التطبيقية ، يمكن  فى إطار عرض وتحليل اإلطار النظرى وأدبي     
  -للباحث استخالص أهم النتائج ، وتقديم التوصيات على النحو التالى :

 - نتائج البحث : 6/1
 كشفت الدراسة النظرية عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلى :   
لمشاركة المرأة فى قوة  يوجد اهتمام بموضوع التمكين اإلداري للمرأة نتيجة النمو المتزايد   -1

التى يمكن توظيفها العمل واإلنفاق، والتقدم الذى أحرزته في التعليم، ومجموعة المهارات والجدرات  
 لتحسين معدالت األداء المالى وغير المالى .

رأة فى القوة العاملة والتعليم والتعلم والتدريب  تبقى دون على الرغم من التقدم الذى أحرزته الم-2
التمثيل المطلوب فى موقع صنع واتخاذ القرارات اإلدارية فى منظمات األعمال ، وان كان متوسط 

%(  أكبر من هذا المتوسط فى  7.4مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة فى منظمات األعمال المصرية)
العالمى )5.4ا )منطقة الشرق االوسط وافريقي المتوسط  انه اقل من  % ( خالل عام 19%(اال 

2019 
قمة القطاعات االقتصادية فى مصر األكثر تمكينًا للمرأة فى  يعتبر القطاع المصرفى المصرى    -3

%( عام 14.8اإلدارة العليا ، حيث تصل نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات البنوك التجارية )
 % (11.4، حيث كانت هذه النسبة )2018عام % عن 30بمعدل نمو   2019

توجد العديد من الدوافع لتمكين المرأة فى القطاع المصرفى المصرى منها ، تحقيق أهداف    -4
، وتحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التى تم  2030التنمية المستدامة 

لتنوع بين الجنسين فى مجلس اإلدارة والمناصب  ، عالوًة على اإلستفادة من ا   2017إطالقها عام  
اإلدارية العليا  والسمات القيادية المميزة للمرأة فى تحسين األداء المالى وغير المالى  وتنفيذ برامج  

 التحول الرقمى والشمول المالى وتحقيق التميز المؤسسى.
للمرأة  -5 التمكين اإلداري  التى تواجه  التحديات والعوائق  بالثقافة    توجد بعض  مرتبط  ، بعضها 

وتسربها   نفسها  بالمرأة  مرتبط  االخر  والبعض  المجتمعية،  بالثقافة  مرتبط  وبعضها  المؤسسية، 
 الوظيفى 
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اعتمدت بعض الدول األوربية على أسلوب المحاصصة لزيادة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات   -6
ًا بين فريق مؤيد لالستفادة من السمات  منظمات األعمال، وقد القى هذا األسلوب نقاشًا علميًا واسع

 القيادية للمرأة وفريق معارض نتيجة التمثيل الصورى للمرأة .   
المالية  مستوي  علي  كبير اهتمام هناك-7 السياسات  وصانعي  التنظيمية  والهيئات  األكاديمين 

التمكين على  هذا تأثير بالدراسة تحديات وأفاق التمكين اإلداري للمرأة  فى القطاع المالى ، نتيجة
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مؤشرات األداء المالى وغير المالى ومستوى الحوكمة  

 واالستدامة  
جاءت نتائج الدرأسات السابقة التى تناولت دور التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى  -8

متابينة ، ويرجع هذا التباين إلى اختالف   فى تحسين االداء المصرفى وتخفيض المخاطرة المصرفية
بيئة ومتغيرات االلدراسة . كما كشفت االلدراسة التطبيقية عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلى  

:- 
% بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة 5توجد عالقة طردية ذات داللة معنوية عند مستوى    -9

ودرجة  6.851( المحسوبة   Fبالبنوك التجارية المصرية ، وان قيمة )ومعدالت كفاية رأس المال  
% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد 96.5( ، وأن هذه العالقة تمثل  0.131)  Sigالمعنوية  

% من  93.2( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر    0.932)  R2قيمة معامل التحديد  بلغت  
 المتغير التابع  

% بين مؤشرات التمكين اإلداري 5توجد هناك عالقة طردية ذات داللة معنوية عند مستوى  -10
ودرجة  0.482( المحسوبة Fبالبنوك التجارية المصرية ، وأن قيمة )للمرأة ومعدالت جودة األصول  

% وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد 70.1( ، وان هذه العالقة تمثل  0.759)  Sigالمعنوية  
% من  48.2( ، مما يعنى ان المتغيرات المستقلة تفسر    0.482)  R2بلغت قيمة معامل التحديد  

 المتغير التابع  
مكين اإلداري للمرأة  % بين مؤشرات الت5توجد عالقة طردية ذات داللة معنوية عند مستوى  - 11

ودرجة المعنوية    12.721( المحسوبة  Fبالبنوك التجارية المصرية ، وان قيمة )ومعدالت  الربحية   
Sig  (0.74  وأن هذه العالقة تمثل ، )وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة  981 %

% من المتغير  96.2( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر    0.962)  R2معامل التحديد  
 التابع 

% بين مؤشرات التمكين اإلداري للمرأة  5توجد عالقة طردية ذات داللة معنوية عند مستوى  - 12
ودرجة المعنوية  6.318( المحسوبةFبالبنوك التجارية المصرية، وأن قيمة )معدالت جودة األصول  و 
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Sig  (0.141  وأن هذه العالقة تمثل ، )وفقا لمعامل اإلرتباط المتعدد ، وقد بلغت قيمة  96.3 %
% من المتغير  92.7( ، مما يعنى أن المتغيرات المستقلة تفسر    0.927)  R2معامل التحديد  

 ابع الت
 -توصيات البحث :  6/2

التمكين       تدعم  التى  بالتوصيات  مقترح  تصور  تقديم  للباحث  يمكن  البحث،  نتائج  على  بناًء 
 - اإلداري للمرأة فى القطاع المصرقى المصرى :

عمل تطبيق على التليفونات الذكية للعاملين بالقطاع المصرفى لبناء قاعدة بيانات بالمواهب    -1
القط فى  بالنساء النسائية  واإلحتفاظ  اجتذاب  على  التجارية  البنوك  يساعد  المصرفى،مما  اع 

 و المناصب اإلدارية العليا. والدفع بهن إلى لجان مجلس اإلدارة ، والموهوبات المؤهالت
الفرص  -2 تكافؤ  مبدأ  المصرفى  و إدراج  بالقطاع  الحوكمة  مبادىء  في  الجنسين  بين  المساواة 

إدارات الرقابة والمتابعة الدورية بمتابعة تنفيذ هذا المبدأ فى البنوك التجارية المصرى، على أن تقوم  
. 
مراجعة نظم العمل لجعلها أكثر صداقة   وتهيئة بيئة العمل وتغيير الثقافة التنظيمية للبنك   -2

للمرأة والمساهمة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة االجتماعية في شكل ممارسات عمل مرنة  
لتسمح للمرأة بتقسيم الوقت بين التواجد فى مكان العمل ويمكن االستفادة من تقنيات التكنولوجيا 

 الرقمية فى العمل عن بعد.  
واساس الجدارة فى ممارسات إدارة الموارد البشرية من تخطيط واستقطاب تحقيق الشفافية    -3

وتوظيف وتعويضات وتدريب وترقى أو ترأس اإلدارة، مما يعطى الثقة للنساء العامالت بالبنك  في  
   تصنيفهن وفًقا للمعايير

على   -4 والمنافسة  والفنية  اإلدارية  مهاراتها  بتنمية  المصرفى  القطاع  فى  المرأة  جميع  اهتمام 
 المناصب اإلدارية العليا بالبنك ، وأن تكون األسرة داعمًة بما يجعل المرأة أكثر نجاًحا  

 - القيود والتوجهات البحثية المستقبلية : 6/3
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 توجد قيود مختلفة على نتائج هذا البحث متمثلة فيما يلى :  
هناك العديد من العناصر التي تؤثر على السالمة المالية للبنوك التجارية ، ولم يستطع   -1

هذا البحث أخذها جميًعا لقياس معدالت السالمة المالية فيما يتعلق بالتمكين اإلداري للمرأة  ومن 
ثمار  ثم، يجب أن تكون الدرأسات المستقبلية مثل مؤشرات الشمول المالى وسياسات البنك فى االست

 وتوظيفات األموال  
يعتبر مشاركة المرأة هو أحد خصائص تنوع مجلس اإلدارة، لذلك تحتاج األبحاث  المستقبلية     -2

إلى التحقق من الجوانب األخرى لتنوع مجلس اإلدارة مثل التعليم والخبرة والثقافة والعمر فى السالمة  
 المالية للبنوك .

حث الكمي من خالل تجميع البيانات من التقارير السنوية  لبعلى أسلوب اتستند هذه الدراسة    -3
إجراء مزيد من الدرأسات مع منهجيات مختلفة مثل الدرأسات اإلستقصائية  ومن ثم يمكن    .للبنوك

 .ودرأسات الحالة والبحث النوعي
التمكين انخفاض مشاركة المرأة فى مجالس اإلدارة  واللجان التابعة له، وبالتالى فإن عالقة     -4

في   جذري  تتغير بشكل  أن  يمكن  المصرية   البنوك  فى  المالية  السالمة  ومعدالت  للمرأة  اإلداري 
 المستقبل عندما تنقلب حصة الرجال والنساء في اإلدارة العليا. 

ال يغطى هذا البحث سوى القطاع المصرفي المصرى ، وقد تختلف النتائج  إذا تمت إضافة  -5
المثير لإلهتمام أيًضا الدراسة موضوع البحث على نطاق إقليمي أوسع  قطاعات أخرى. وسيكون من  

وتأثيرها على  المصرفية  القيادة  فى  المرأة  تمكين  العربية من حيث  المنطقة  النتائج فى  ومقارنة 
كما يمكن للباحثين إجراء مزيد من الدرأسات واألبحاث التى ترتبط    السالمة المالية للبنوك التجارية  

  -كين اإلداري للمرأة وأثره على األداء  المصرفى فى التوجهات التالية :بموضوع التم
 الدراسة عالقة التنوع بين الجنسين فى القيادة المصرفية و األداء البيئى للبنوك المصرية. -1
 الدراسة أثر التنوع بين الجنسين فى القيادة المصرفية  على مستوى رضا العمالء.-2
التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى على القيمة السوقية للبنوك المقيدة الدراسة أثر  -3

 بالبورصة المصرية . 
 الدراسة العوامل المؤثرة على التمكين اإلداري للمرأة فى القطاع المصرفى المصرفى .-4
 

 -سابعا : مراجع البحث  :
  -اوال : باللغة العربية :

يناير    18( مكرر)أ( فى  3، الجريدة الرسمية ، العدد )  2014العربية  دستور جمهورية مصر    -1
2014 
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باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ، الجريدة   2020( لسنة 194القانون رقم ) -2
 2020سبتمبر  15( مكرر )و( فى 37الرسمية ، العدد )

 .  2019، 2018 ،2017،  2015،2016البنك المركزى المصرى ، التقرير السنوى  -3
 http://www.cbe.org.eg/ar/Pages/default.aspx 

، قطاع الرقابة واالشراف ، اإلدارة المركزية للتقارير الرقابية الدورية ، ------------4
 . 2019، 2018مؤشرات السالمة المالية للبنوك بخالف البنك المركزى ، 

http://www.cbe.org.eg/ar/Pages/default.aspx 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  "تمكين المرأة بمجال العمل فى ظل أهداف التنمية  -5

 (2018المستدامة"، القاهرة ، اغسطس )
رصد  ( "  2019المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع كلية إدارة االعمال بالجامعة االمريكية )-6

 2020القاهرة ، يناير  "  2019المرأة المصرية فى مجالس اإلدارات : تقرير الرصد السنوى 
م  لعا  مصر عن إعالمي  األعمال: موجز مؤسسات مسوح .(2017)  الدولي البنك مجموعة- 7

2016 
http://www.worldbank.org /ar/Pages/default.aspx 

 ( "  الدراسة عن التمكين االقتصادى للمرأة فى مصر"  مايو  2018........................)-8
http://www.worldbank.org /ar/Pages/default.aspx 

( " المرأة فى المجالس اإلدارية : بناء مخزون من المواهب فى  2017منظمة العمل الدولية )   -9
 " صفوف االناث 

http://www.ILO.org /ar/Pages/default.aspx 
( " تقييم تنمية ريادة 2017)    أحمد رزق، أحمد كمال، وبيرهان سلطاشرين الشوربجى ،  -10 

 ى مصر " منظمة العمل الدولية، الطبعة االولى، جمهورية مصر العربية االعمال النسائية ف
(" دور ثقافة المنظمة في تمكين المرأة من  2017د عادل محمد محمد عبد الرحمن )     -11

المناصب القيادية في الشركات العامة: الدراسة ميدانية " المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، الطبعة  
 االولى ، القاهرة  
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