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  المفاهيمي اإلطار تطوير في المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تطبيق أثر عمى التعرف الى البحث يهدف  :ملخص
 من  المستدامة التنمية عن المحاسبية الجوانب عمى التعرف الى ايضا   البحث يهدف كما المستدامة، التنمية عن لممحاسبة

 في التحميمي الوصفي المنهج استخدام وتم. المستدامة التنمية تحقيق في ودورها  وفوائدها المستدامة المحاسبة واقع حيث
 عمى اإلجابة في( SPSS) االحصائي البرنامج استخدام تم كما لمبحث، النظري االطار وتحديد الدراسة مشكمة تحديد

 عدد عمى وزعت حيث الميدانية، لمدراسة كأداة االستبانة الباحثان استخدم وقد .الفرضيات واختبار  البحثية التساؤالت
 العاممين الحسابات ومدققي الماليين، والمراقبين والمحاسبين، األقسام ورؤساء الماليين والمدراء العامين، المدراء من( 93)

 .نفمسطي بورصة في المدرجة( البنوك) المالية والمؤسسات بالشركات
 لممحاسددبة المفدداهيمي اإلطددار تطددوير فددي يددؤثر الماليددة التقددارير إلعددداد الدوليددة المعددايير تطبيددق أن البحددث نتددائج أثبتددت وقددد

   .فمسطين بورصة في المدرجة( البنوك) المالية المؤسسات في  االربعة بأبعادها المستدامة
 يسدهم بمدا الماليدة التقدارير إلعدداد الدوليدة المعدايير بتطبيدق الماليدة المؤسسدات التدزام مدن المزيدد بضرورة البحث أوصى وقد 

 البيئددي والبعددد االجتمدداعي لمبعددد محاسددبي وتسددجيل قيدداس أفضددل ويحقددق المسددتدامة لممحاسددبة المفدداهيمي اإلطددار تطددوير فددي
 .التكنولوجي والبعد االقتصادي والبعد

 ابعاد المستدامة، التنمية عن لممحاسبة المفاهيمي اإلطار ية،المال التقارير إلعداد الدولية المعايير :المفتاحية الكممات 
 .المستدامة التنمية

Abstract: The main objective of the study was to identify the effect of electronic 
disclosure of financial information on the efficiency of the Palestinian capital market in 
the light of IFRS. The researchers relied on the analytical descriptive approach. The 
survey questionnaire was distributed to a sample of financial managers and department 
heads of listed companies (172) employees and employees. 
The results of the study showed that the use of electronic disclosure by companies listed 
on the Palestine Stock Exchange made the financial reports more understanding by 
investors, which contributed to increase the volume of investment in companies listed on 
the Palestine Stock Exchange. 
The study also recommended building confidence in electronic disclosure by investors by 
increasing the quality of published financial reports electronically to improve the 
performance efficiency of the Palestine Exchange. 
Key words: Electronic Disclosure, Financial Information, International Financial 
Reporting Standards, Capital Market 
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 :للدراسة العام اإلطار/ 1
 من للتأكد عنها واإلفصاح احملاسبية للمفاىيم دراستها خالؿ من ىاماً  دوراً  ادلستدامة احملاسبة أخذت :مقدمة 1/1     

 دلسؤولياهتا الشركات إدارة حتمل على والعمل وادلستثمرين ادلصاحل ألصحاب الثروة وتنمية تعظيم هبدؼ للموارد األمثل االستخداـ
 .ككل واجملتمع العمل ألصحاب االنتفاع حتقق ومبا العامة ادلصاحل ختدـ بصورة األعماؿ وتنفيذ واالقتصادية والبيئية تماعيةاالج

 والبيئية االجتماعية األبعاد حتقيق على برارلها يف تركز عملياهتا يف ادلستدامة بالتنمية هتتم اليت الشركات معظم إف حيث
 أال ادلستدامة، التنمية عن احملاسبة أبعاد وحتقيق قياس إىل تسعى اليت الشركات من الكثري وجود عدـ من الرغم وعلى االقتصادية،

 يف عنو واالفصاح واالقتصادي والبيئي االجتماعي أدائها لقياس الشركات على ادلصاحل أصحاب سلتلف من ضغوط ىناؾ أف
 . التقارير ىذه إعداد عند ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري طبيقبت االلتزاـ خالؿ من ادلستدامة التنمية عن احملاسبة تقارير
 التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق أجل من والفاعلية بالكفاءة تتميز قوية زلاسبية نظم وجود إىل ادللحة احلاجة ظهرت وذلذا
 حيتاجونو مبا وادلستثمرين ادلصاحل أصحاب لتزويد الشاملة ستدامةادل التنمية أبعاد وحتقيق قياس يف لإلسهاـ الشركات، قبل من ادلالية

 الدولية احملاسبة معايري بتطبيق الشركات مجيع تلتـز أف الضروري من أصبح حيث ادلستدامة، التنمية حتديات دلواجهة معلومات من
 اجملاالت يف ادلستدامة التنمية حتقيق أجل من وذلك األجنبية، واالستثمارات األمواؿ رؤوس الستقطاب ادلالية، قوائمها إعداد عند

 .واالقتصادية والبيئية االجتماعية
 يف قصور وجود إىل أدى وىذا ادلستدامة، التنمية أبعاد قياس عن عاجزة احلالية احملاسبية النظم تعترب :الدراسة مشكلة 1/2

 والبيئة اجملتمع على تعود اليت وادلنافع ادلستدامة تنميةال أبعاد حتقيق يف الشركات مسامهة مدى لقياس احملاسبية النظم سلرجات
 .الشركات تلك بتنفيذىا قامت اليت االنشطة من واالقتصاد

 االقتصادية) ادلستدامة للتنمية ادلختلفة األبعاد قياس خالذلا من يتم زلاسبية نظم وجود يف كبرية مشكلة ىناؾ يزاؿ ال ىنا ومن
 تطبيق خالؿ من ادلستدامة التنمية عن احملاسبة أبعاد لقياس متكامل مفاىيمي إطار وجود من البد اىن ومن ،(واالجتماعية والبيئية
 .ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري
 :التالية التساؤالت يف الدراسة مشكلة صياغة ديكن ذلك على وبناءً 

 التنمية عن احملاسبة ألبعاد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف ادلالية قاريرالت إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد ىل :الرئيس السؤال
 ادلستدامة؟

 :التالية الفرعية التساؤالت الرئيس السؤاؿ من ويتفرع
 التنمية عن للمحاسبة االجتماعي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف  ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد ىل -1
 دلستدامة؟ا

 التنمية عن للمحاسبة البيئي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف  ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد ىل -2
 ادلستدامة؟
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 التنمية عن بةللمحاس االقتصادي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف  ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد ىل -3
 ادلستدامة؟

 عن للمحاسبة التكنولوجي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف  ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد ىل -4
 ادلستدامة؟ التنمية

 التقارير إلعداد دوليةال ادلعايري تطبيق أثر على التعرؼ خالؿ من العلمي للتأصيل أساسا الدراسة هتدؼ :الدراسة أهداف 1/3
 فلسطني، بورصة يف ادلدرجة ادلالية واخلدمات البنوؾ لقطاع ادلستدامة التنمية عن احملاسبة ألبعاد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف ادلالية

 :وىي فرعية أىداؼ حتقيق من البد الرئيس اذلدؼ ىذا حتقيق سبيل ويف
 عن للمحاسبة االجتماعي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف ادلالية التقارير ادإلعد الدولية ادلعايري تطبيق أثر على التعرؼ -1

 .ادلستدامة التنمية
 التنمية عن للمحاسبة البيئي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق أثر على التعرؼ -2

 .ادلستدامة
 عن للمحاسبة االقتصادي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف ادلالية التقارير إلعداد الدولية ايريادلع تطبيق أثر على التعرؼ -3

 .ادلستدامة التنمية
 عن للمحاسبة التكنولوجي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق أثر على التعرؼ -4

 .ادلستدامة التنمية
 ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق أثر يف الدراسة ىذه أمهية تظهر :الدراسة ميةأه 1/4 

 إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق حيث فلسطني، بورصة يف ادلدرجة ادلالية واخلدمات البنوؾ قطاع ادلستدامة التنمية عن احملاسبة ألبعاد
 بعض ادلعاصر احملاسيب الفكر شهد ولقد سواء، حد على ادلهتمني الباحثاف األكاددييني قبل من كبرياً  اىتماماً  ةادلالي التقارير

 أبعاد وحتقيق لقياس ادلاؿ رأس أسواؽ يف ادلدرجة الشركات يف تطبيقو ومدى وأمهيتو ادلفهـو ىذا تناولت اليت والكتابات الدراسات
 .اجملاؿ ىذه يف وادلهتمني الباحثاف منها يستفيد متواضعة علمية مسامهة الدراسة ىذه ستكوفو  ادلستدامة، التنمية عن احملاسبة

 :التايل النحو على الفرضيات من رلموعة صياغة ديكن الدراسة وأىداؼ مشكلة على بناءً  : الدراسة فرضيات 1/5
 التنمية عن احملاسبة ألبعاد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف يةادلال التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد :الرئيسة الفرضية
 .ادلستدامة
 للمحاسبة االجتماعي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف  ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد :األولى الفرضية

 .ادلستدامة التنمية عن
 عن للمحاسبة البيئي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف  ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد :الثانية الفرضية

 .ادلستدامة التنمية
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 للمحاسبة االقتصادي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف  ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد :الثالثة الفرضية
 .ادلستدامة التنمية عن

 للمحاسبة التكنولوجي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف  ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد :الرابعة يةالفرض
 . ادلستدامة التنمية عن
 لنموذجا اعداد مت والفرعية الرئيسية فرضياهتا وصياغة وامهيتها واىدافها الدراسة مشكلة حتليل خالؿ من :الدراسة متغيرات 1/6

 :التايل بالشكل موضح ىو كما بينها تربط اليت والعالقة والتابعة ادلستقلة الدراسة متغريات يوضح الذي التايل
 العناصر خالؿ من الدراسة ىذه تناوؿ سيتم وفرضياهتا، واىدافها وأمهيتها الدراسة موضوع إطار يف :الدراسة هيكل  8/ 1

 :التالية
 .السابقة الدراسات -
 .ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق ومقومات أمهية -
 .ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة ادلفاىيمي اإلطار -
 .التطبيقية الدراسة -
 .والتوصيات والنتائج اخلالصة -
 .مستقبلية ألحباث مقرتحات -
 دراسات إىل تقسيمها ومت الدراسة، متغريات تناولت اليت السابقة الدراسات باستعراض الباحثاف قاـ :السابقة الدراسات -2

 :يلي كما االصلليزية باللغة ودراسات الغربية باللغة
 :العربية الدراسات -أولً 
 على والتعرؼ وعناصرىا، االستدامة زلاسبة مفهـو على التعرؼ إىل الدراسة ىدفت (:2115 جودة، و تالولة،) دراسة -1

 وخصائص الفلسطينية العامة ادلسامهة الشركات يف االستدامة زلاسبة عناصر عن إلفصاحا درجة بني تربط اليت العالقة طبيعة
 السنوية التقارير يف االستدامة زلاسبة عناصر عن اإلفصاح مستوى لقياس مؤشر بناء مت الدراسة أىداؼ ولتحقيق الشركة،

 الثانوية ادلصادر على الدراسة واعتمدت الشركات، ذلذه يةااللكرتون ادلواقع عرب ادلنشورة ادلستقلة االستدامة تقارير ومن للشركات،
 يف ادلدرجة العامة ادلسامهة الشركات مجيع من الدراسة رلتمع بلغ حيث للدراسة، كأػداة االستبانة استخدمت حيث واألولية،

 متضمنة وىي تمعها،جمل شاملو الدراسة عينة وستكوف ،(51) عددىا والبالغ 2115 لعاـ خالؿ ادلالية لألوراؽ فلسطني سوؽ
 اإلفصاح مستوى تباين إىل الدراسة توصلت و ،(التامني قطاع ادلالية، واخلدمات البنوؾ اخلدمات، قطاع) رئيسية قطاعات مخسة

 ،%71 تتجاوز مل بادلتوسط اإلفصاح مستوى أف كما الدراسة، زلل االقتصادية القطاعات بني االستدامة زلاسبة عناصر عن
 زلاسبة عناصر عن اإلفصاح نسبة بلغت حيث اخلمسة، القطاعات بني من ادلالية واخلدمات ادلصريف طاعالق تصدر بينما

 للقطاع تبعا للشركات االستدامة زلاسبة أبعاد عن اإلفصاح مستوى يف فروؽ وجود عن الدراسة كشفت كما ،%91 االستدامة
 .االقتصادي
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 األجنبية االستثمارات جذب على الدولية ادلايل التقرير معايري تبين أثر حتليل إىل الدراسة ىدفت (:2117 سالمة،) دراسة -2
 ارتباط عالقة وجود من الرغم علي أنو إىل الدراسة نتائج وتشري ادلستدامة، االقتصادية التنمية حتقيق يف ودوره مصر إىل ادلباشرة
 صاحبو الدولية ادلايل التقرير معايري تبين أف حيث مصر، يف لدوليةا ادلايل التقرير معايري وتبين ادلباشر األجنيب االستثمار بني إجيايب
 تبين بني سببية عالقة تأثريية عالقة توجد ال أنو إىل تشري االضلدار حتليل نتائج أف إال ادلباشر، األجنيب االستثمار حجم يف زيادة

 علي جوىريا يؤثر مل الدولية ادلايل التقرير معايري تبين أف حيث ادلباشر، األجنيب االستثمار حجم وبني الدولية ادلايل التقرير معايري
 .ادلباشرة األجنبية االستثمارات تدفقات

 يف ادلستدامة التنمية عن احملاسبة واقع يف البحث إىل الدراسة ىذه ىدفت (:2114 البشتاوي، و البقمي،) دراسة -3
 ومتطلبات ادلستدامة التنمية دلبادئ تبنيها خالؿ من واالقتصادي يواالجتماع البيئي أدائها وبياف األردنية الصناعية الشركات
 يف ادلدرجة األردنية الصناعية الشركات الدراسة رلتمع مشل حيث التحليلي، الوصفي ادلنهج الدراسة واعتمدت فيها، تطبيقها
 شركات من شركة( 13) لمش الذي الدراسة رلتمع من عينة على ووزعت للدراسة كأداة استبانة صممت حيث عماف، بورصة

 اىتماـ زاؿ ال أنو إىل الدراسة نتائج وتوصلت ، الكيماوية الصناعات من شركات( 11) و والتعدينية، االستخراجية الصناعات
 االطراؼ مبصاحل الشركات إدارة اىتماـ تليب اليت الدرجة إىل كايف غري ادلستدامة التنمية مبادئ بتطبيق األردنية الشركات بعض

 الشركات إدارات التزاـ وأف وتعظيمها، لألرباح نسب أعلى بتحقيق اىتمامها على وتفضيلها( االقتصاد ، اجملتمع ، البيئة) ارجيةاخل
 الكافية والبيانات ادلعلومات بتوفر واالىتماـ فيها، ادلستدامة التنمية تطبيق من يعزز االجتماعية ادلسؤولية بتطبيق األردنية الصناعية
 .ادلالية التقارير ضمن االجتماعية الرفاىية ومتطلبات والبيئة باجملتمع وادلتعلقة

 إلعداد الدولية ادلعايري على االستدامة زلاسبة أثر على التعرؼ إىل الدراسة ىدفت (:2113 اخرون، و نور،) دراسة -4
 الدراسة رلتمع ويتكوف التحليلي، الوصفي دلنهجا الدراسة واعتمدت االردنية، العامة ادلسامهة الصناعية الشركات يف ادلالية التقارير

 واحملاسبني ادلاليني ادلدريني من كانت الدراسة عينة أما شركة،( 84) عددىا والبالغ األردنية العامة ادلسامهة الصناعية الشركات من
 البعد) ادلستدامة احملاسبة ناصرلع أثر وجود إىل الدراسة نتائج وخلصت الشركات، ىذه يف احملاسبة أقساـ يف العاملني وادلدققني

 العامة ادلسامهة الصناعية الشركات يف ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري على( االقتصادي البعد االجتماعي، البعد البيئي،
 .احملاسبة أقساـ يف العاملني وادلدققني واحملاسبيني ادلاليني ادلدريني نظر وجهة من وذلك األردنية

 إلعداد الدولية ادلعايري تقارير على االستدامة زلاسبة عناصر أثر بياف إىل الدراسة ىدفت (:2113العرموطي،) دراسة -5
 الصناعية الشركات تواجو اليت وادلعوقات ادلشاكل على والتعرؼ االردنية، العامة ادلسامهة الصناعية الشركات يف ادلالية التقارير
 االستبانة واستخدمت التحليلي، الوصفي ادلنهج الدراسة واستخدمت االستدامة، زلاسبة عناصر تطبيق يف االردنية العامة ادلسامهة

 الصناعية الشركات احملاسبة أقساـ يف العاملني وادلدققني واحملاسبني ادلاليني ادلدريني من الدراسة عينة على ووزعت للبحث كأداة
 زلاسبة بأمهية الشركات ادلاـ عدـ إىل الدراسة نتائج توصلت كما وموظفة، موظف( 336) عددىم والبالغ االردنية العامة ادلسامهة

 . استثماراهتا بقيمة الضرر يلحق ذلك أف منها اعتقادا والبيئية االجتماعية ادلسئولية عن بالتقرير القياـ الشركات وجتنب االستدامة،
 :األجنبية الدراسات -ثانياً 
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 تقارير على ادلؤسسي الطابع إلضفاء حتليلياً  نقاً  تقدمي إىل الدراسة ىذه تىدف(:Cherepanova, V., 2017) دراسة -1
 ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري يف والضعف القوة نقاط ادلالية، التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق ظل يف ادلستدامة التنمية
 إىل موجو ادلستدامة التنمية عن التقارير أف إىل الدراسة وتوصلت حليلي،الت الوصفي ادلنهج الدراسة واستخدمت اعتمادىا، وطريقة
 الدولية ادلعايري تطبيق وأف ادلستدامة، للتنمية ىادفة أىداؼ لتحقيق حامسة مشاركتهم تكوف الذين  ادلصاحل أصحاب من رلموعة
 .زلدود ادلستدامة التنمية عن التقرير ألغراض ادلالية التقارير إلعداد

 وادلعلومات ادلالية البيانات وأمهية دور على التعرؼ إىل الدراسة ىذه ىدفت :(Kozuharov, S., et al, 2015) اسةدر  -2
 على خاص بشكل الرتكيز مع القرارات اختاذ عملية عند عنها الكشف يتم واليت ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري وفق ادلعدة

 رلموعة من الدراسة عينة وتكونت التحليلي، ادلنهج الدراسة واستخدمت مقدونيا، مجهورية يف ةوالصغري  ادلتوسطة الشركات مديري
 الصلة ذات ادلوثوقة للمعلومات ادلستمر التدفق أف إىل الدراسة وتوصلت مقدونيا، مجهورية يف والصغرية ادلتوسطة الشركات من

 تعزيز أدت ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق وأف الستثمارية،ا القرارات الختاذ ضروري أمر ادلالية الناحية من وادلهمة
 تؤثر وسوؼ ادلقدونية للشركات ادلستدامة التنمية وتسهيل ادلالية، التقارير مواءمة وتتيح للمستثمرين، ادلالية التقارير يف الشفافية
 .للدولة ادلستدامة االقتصادية التنمية على مباشر غري بشكل

 االجتماعية االفصاحات على التعرؼ إىل الدراسة ىذه ىدفت (:Gurvitsh, N., Sidorova, I., 2012) دراسة -3
 قامت كما التحليلي، الوصفي ادلنهج واستخدمت ادلالية، لألوراؽ استونيا بورصة يف ادلدرجة للشركات السنوية التقارير يف والبيئية

 أف إىل الدراسة وتوصلت ،2111 -2117 العاـ من ادلختلفة لقطاعاتا من الشركات ذلذه تقرير 15 بفحص الدراسة
 ىذه واحتوت مستقلة، تقارير شكل على وكانت قليل بشكل ولكن السنوات ىذه عرب تزايدت والبيئية االجتماعية االفصاحات

 .  الشركات ذلذه ادلستدامة بالتنمية عالقة ذات كثرية أمور على التقارير
 :السابقة تالدراسا على التعقيب

 أمهها متعددة، جوانب يف السابقة الدراسات مع احلالية الدراسة تتفق :السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين التفاق أوجه -
 بيئاتال يف الدولية ادلعايري تطبيق مقومات وأىم ادلستدامة، التنمية وأبعاد ، ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري مفهـو تتناوؿ أهنا

 واالقتصادية واالجتماعية البيئية األبعاد لقياس وذلك ادلعايري، ىذه لتطبيق موحد مفاىيمي إطار من توفره وما للدوؿ، ادلختلفة
 .زلاسبياً  ادلستدامة للتنمية والتكنولوجية

 متعددة جوانب يف لسابقةا الدراسات عن احلالية الدراسة ختتلف :السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين الختالف أوجه -
 التنمية عن احملاسبة أبعاد لقياس ادلفاىيمي اإلطار تطوير وبني ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق بني تربط أهنا أمهها

 ادلدرجة ادلالية واخلدمات البنوؾ قطاع على طبقت حيث الدراسة، عينة يف السابقة الدراسات عن ختتلف فإهنا كذلك ادلستدامة،
 .فلسطني بورصة يف
 ادلفاىيم ببعض احلالية الدراسة إثراء رلاؿ يف السابقة الدراسات من الباحثاف استفاد :السابقة الدراسات من الستفادة أوجه -

 .السابقة الدراسات ضوء يف ورلاالهتا االستبانة إعداد مت كذلك والتوصيات، والنتائج والتعريفات،
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 :اسةللدر  النظري اإلطار/ 3
 :المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير مفهوم  3/1

 ادلستخدمني دتكن عالية، جودة ذات زلاسبية معايري وجود ضرورة إىل الدولية احلدود عرب واالقتصادي ادلايل النشاط تزايد أػدى
 الوضع ودتثل التحريف، من ختلو جيدة  ماتمعلو  على بناءً  سليمة، علمية اسس على االستثمارية قراراهتم اختاذ من ادلالية للقوائم

 ادلعلومات من جتعل خصائص اربع الدولية احملاسبة معايري رللس حدد" فقد السياؽ ىذا ويف, وصحيحة عادلة بصورة للشركة ادلايل
 ومن ،(2114 سللوؼ،) للمقارنة والقابلية,  وادلوثوقية,  وادلالءمة,  للفهم القابلية: وىي للمستخدمني مفيدة ادلعروضة احملاسبية

 إلعداد الدولية ادلعايري بتطبيق االلتزاـ ذلك استوجب فقد ادلالية التقارير حتتويها اليت ادلعلومات يف اخلصائص تلك تتوافر اف أجل
 سبةاحملا معايري زلل تدرجييا لتحل(   ASB) الدولية احملاسبة معايري رللس عن 2111 عاـ  الصادرة(  IFRS) ادلالية التقارير
 .الدولية

 :المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إلى الحاجة 3/1/1
 االتصاالت نظاـ تطور ابرزىا من كاف واليت,  العودلة وتأثريات الكبري التكنولوجي والتقدـ االعماؿ عامل يف ادلتسارعة التطورات اف
 اذ,  خاصة بصورة ادلالية  للتقارير الدولية ادلعايري نشوء لىوع عامة بصورة احملاسبة علم على بظالذلا ألقت ادلعطيات ىذه كل, 

 لغة ىي اساسا فاحملاسبة,  احملاسبة عودلة على بدوره انعكس الذي االمر ، العودلة عصر احتياجات إىل نشوئها ارجاع ديكن
 ادلالية للتقارير الدولية التقارير  يف التطور اسباب وتتمثل,  والدولية واالقليمية احمللية االصعدة مجيع على االستثمارات ولغة االعماؿ

 (:2114 سللوؼ،)لاليت
 واستبعاد احملاسبية ادلعاجلات لتوحيد وذلك ، احملاسبة علم لتطوير آلية واجياد العادلي والتطور التقدـ مواكبة إىل احلاجة: أوالً 

 .احملاسبية وادلبادئ السياسات اختالؼ عن الناجتة التناقضات
 .اخلارجية االستثمارات واستقطاب العادلي االقتصادي االنفتاح مع دتاشيا وذلك عادلياً، ادلاؿ وأسواؽ البورصات تاحانف: ثانياً 
 :الدولية المالية التقارير اعداد لمعايير العالمي النتشار أسباب 3/1/2

 دتثلت وقدد العامة، ادلسامهة الشركات قبل من هالتطبيق وذلك  ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري العامل دوؿ من الكثري تبنت
 (:2114 وعمار، مجعو،) يلي ما الدولية للمعايري العادلي االنتشار اسباب

 اجلهات من العديد فيها يساىم ومنظمة مركبة عملية ىب زلاسبية معايري اعداد اف حيث :محاسبية معايير اعداد تكلفة •
 واللجاف العمل وورش ادلؤدترات من الكثري ايضا وتتطلب ادلاؿ، أسواؽ وادارة  التعليمية سساتوادلؤ   ادلهنية  وادلنظمات احلكومية
 . الدولية ادلعايري اعتماد الدوؿ لتلك االفضل من جعل الذي االمر مرتفعة، تكلفة وذات معقدة العملية تلك جيعل شلا ، ادلختصة

 اعادة على جترب كانت موحدة مالية قوائم بإعداد تقـو اليت العادلية ركاتالش اف حيث :ومراجعتها المالية القوائم اعداد تكلفة •
 تكاليف من كبري بشكل يزيد شلا وطنية، معايري تطبق اليت ادلختلفة الدوؿ يف ذلا التابعة الفروع أو للشركات مالية قوائم اعجاج
 .ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تبين والشركات الدوؿ لتلك االفضل من جعل الذي االمر ، ادلالية القوائم اعداد
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 على للحصوؿ وسنداهتا اسهمها لبيع العادلية ادلاؿ رأس أسواؽ إىل ادلسامهة الشركات من الكثري تلجا :المال رأس تكلفة •
 مع للمقارنة وقابلة ليةعا جودة ذات ادلالية القوائم تكوف اف تشرتط العادلية ادلاؿ رأس أسواؽ الف ونظرا االستثماري، التمويل
 التقارير إلعداد الدولية للمعايري طبقا ادلالية قوائمها اعداد على الشركات تلك اجرب الذي االمر العادلية، للشركات ادلالية القوائم
 .ادلالية

 :المالية التقارير جودة تعزيز في  المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير دور 3/1/3
 على القرارات متخذي قدرة زيادة من حتققو مبا ادلالية التقارير جودة تعزيز يف ىاما دوراً  ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري  تلعب

 ادلالية التقارير على تعتمد اليت االطراؼ كافة التقارير تلك تساعد حيث ادلالية، التقارير توفرىا اليت ادلالية ادلعلومات من االستفادة
 التقارير جودة من حيسن الدولية ادلعايري تبين أف إىل( 2117 رشواف، و األعرج،) دراسة اشارت فقد سليمة، قرارات اختاذ يف

 داخل وكفء قوي ماؿ رأس سوؽ وتطوير بناء يف دورىا إىل باإلضافة فلسطني إىل اخلارجية االستثمارات جذب من وديكن ادلالية
 ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري أف( 2111 عوض،) دراسة اشارت بينما لمستثمر،ل صديقة بيئة وتعزيز الفلسطينية االراضي

 :خالؿ من ادلالية التقارير جودة زيادة استطاعت قد
 .للمخاطر وإدارهتا للشركات ادلايل ادلركز شفافية على يعتمد للسوؽ نظاـ إجياد -
 .عالية جودة ذات مالية تقارير لتوليد ومالءـ مستقر إطار توفري -
 .القرارات دلتخذي احملاسبية ادلعلومات وتباين دتاثل عدـ تقليص -
 :المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تطبيق متطلبات 3/1/4

 :االيت يف وادلتمثلة ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق توفرىا الواجب ادلتطلبات(  2113 عابدين،) حدد
 ادلعايري وتطبيق فهم على احملاسبني مقدرة دوف سيحوؿ الكايف التأىيل عدـ أف حيث للمحاسبني، والعملي العلمي يلالتأى •

 . الدولية
 .الدولية ادلعايري مع ومتوافقة مالءمة ادلهنية والقوانني األنظمة تكوف أف جيب إذ احملاسبة، مبهنة اخلاصة والقوانني االنظمة •
 ادلعايري تطبيق متطلبات مع يتالءـ مبا واحملاسبية  ادلالية أنظمتها تطوير العامة ادلسامهة الشركات على جيب لذا الشركات، تطوير •

 . الدولية
 :المستدامة التنمية على للمحاسبة المفاهيمي اإلطار 3/2
 :المستدامة التنمية وأهمية مفهوم 3/2/1

 واألكادديية والنقابية ادلهنية ادلنظمات قبل من متزايدا اىتماما تشهد اليت امةاذل ادلواضيع من تعد ادلستدامة التنمية أف القوؿ ديكن
 من القادمة األجياؿ حقوؽ حتفظ وإجراءات ضوابط ذلا يوضع مل إذا ادلستقبلية األجياؿ على خطورة من دتثلو دلا وذلك واحلكومية،

 ادلستدامة، والتنمية ادلستمرة، والتنمية ادلتواصلة، التنمية منها مةادلستدا للتنمية عدة تسميات وردت وقد. والبيئية الطبيعية ادلوارد
 ال بطريقة ادلتجددة الطبيعية ادلوارد استعماؿ باهنا ادلستدامة التنمية( 6 ،2118 كورتل،) عرؼ وقد لالستمرار، القابلة والتنمية

 ثابت رصيد على احملافظة مع وذلك القادمة، لألجياؿ بةبالنس ادلتجددة إجراءاهتا تناقص إىل تؤدي أو تدىورىا أو فنائها إىل تؤدي
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 مرتابطة األبعاد ثالثية تنمية ادلستدامة التنمية أف( 441 ،2114 الركايب،)ويرى. الطبيعية ادلوارد من متناقصة غري أو فعالة بطريقة
 .واالجتماعية البيئية اجلوانب على تركيزىا جانب إىل االقتصادي اجلانب على تركز ومتداخلة ومتكاملة

 :المستدامة التنمية خصائص 3/2/2
 (:Grosskuth & Rotmans, 2005, 135)االيت يف ادلستدامة التنمية خصائص اىم تتمثل      

 .جيلني عن تقل ال فرتة عرب وحتدث متواصل، زمين بعد ذات ظاىرة ادلستدامة التنمية - أ
 .وعادلية واقليمية زللية أبعاد ذات فهي جغرافية، حبدود زلدد غري أفقي بعد ذات ادلستدامة التنمية - ب
 .واالجتماعية البيئية اجملاالت االقتصادي اجملاؿ إىل باإلضافة لتشمل ادلستدامة التنمية وأبعاد زلاالت تتعدد - ج
 اإلنسانية حتياجاتاال لتقدير طبقاً  سلتلفة دلنظورات وفقاً  تفسريىا ديكن متعددة وتعريفات مفاىيم ذات ادلستدامة التنمية - د

 .هبا االيفاء وكيفية وادلستقبلية احلالية
 :المستدامة التنمية أبعاد 3/2/2
 معهد حدد وقد. ادلتواصلة أو ادلستدامة التنمية فكرة ىي والعشرين احلادي القرف أجندة عليها بنيت اليت األساسية الفكرة إف

 واألبعاد البيئية، واألبعاد االقتصادية، األبعاد يف تتمثل ادلستدامة للتنمية سيةرئي أبعاد أربع 1997 عاـ تقريره يف  العادلية ادلوارد
 احلالية ادلؤشرات االقتصادي البعد يعكس حيث(. 2115 الرمحن، وعبد إبراىيم،)التكنولوجية واألبعاد واإلنسانية، االجتماعية
 مستوى وحتسني الطبيعية، ادلوارد استهالؾ من دالفر  نصيب معدؿ يتضمن والذي للمجتمع االقتصادي للنشاط وادلستقبلية

 التنمية لتحقيق االجتماعية ادلستلزمات توافر مدى االجتماعي البعد يعكس بينما الدخوؿ، توزيع يف التفاوت من واحلد ادلعيشة،
 احلفاظ فيعكس البيئي بعدال اما. السكاين والتوزيع والنمو والتعليم، الصحة خدمات توفري الصاحل، احلكم يتضمن والذي ادلستدامة

 البعد اما. احلراري االحتباس من ادلناخ ومحاية ادلائية ادلوارد على احملافظة البعد ىذا ويتضمن التلوث، من ومحايتها البيئة على
 ناعةالص يف االنظف التكنولوجيا استعماؿ البعد ىذا ويتضمن االنتاجية، زيادة يف التكنولوجيا مسامهة مدى فيعكس التكنولوجي

 .العالية التكنولوجيا وتبين
 :المستدامة التنمية أداء معايير 3/2/4

 واالقتصادي واالجتماعي البيئي باألداء خاصة معايري عدة 2112 عاـ الدويل للبنك التابعة الدولية التمويل مؤسسة أصدرت
 واالثار ادلخاطر وادارة تقييم األوؿ ادلعيار يتناوؿ حيث ادلستدامة، التنمية متطلبات لتحقيق هبا االلتزاـ الشركات على ينبغي

 ومنع ادلوارد استخداـ بكفاءة الثالث ادلعيار يتعلق حني يف العماؿ، وظروؼ العمالة الثاين ادلعيار تناوؿ بينما والبيئية، االجتماعية
 (.645 ،2115 وبيومي، بدوي،) احمللي اجملتمع وامن وسالمة بصحة فيتعلق الرابع ادلعيار أما التلوث،

 :المستدامة التنمية عن المحاسبة فوائد 3/2/5
 غري األداء عن التعبري أف حيث ادلالية، التقارير إلعداد الضرورية ادلتطلبات من احلايل العصر يف ادلستدامة التنمية عن احملاسبة تعترب
 تقييم نظاـ مع متوافقا ذلك جاء وقد للمجتمع، والبيئية االقتصادية ادلوارد على احملافظة على الشركة قدرة واقع من قياسو يتم ادلايل

 (:2111 العايب،) يلي كما ادلستدامة التنمية متطلبات تطبيق فوائد توضيح وديكن. ادلتوازف االداء بطاقة إىل ادلستند األداء
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 .خارجيني أـ داخليني كانوا اءسو  الشركة مع ادلتعاملة االطراؼ كافة مصاحل بني التوازف حتقيق على ادلستدامة التنمية تعمل -
 .االجتماعية التنمية على تأثريىا إىل اضافة االقتصادية، الكفاءة حتقيق على ادلستدامة التنمية تساعد -
 .الطويل األجل على للشركات األرباح تلك واستمرار الشركات أرباح حتسني على ادلستدامة التنمية تساعد -
 وادلنافسات التقلبات أماـ استمرارىا إمكانية على حيافظ مبا اجملتمع أماـ الشركات ةمكان من ادلستدامة التنمية حتسن -

 .االقتصادية
 :المستدامة التنمية عن المحاسبة واقع 3/2/6

 للموارد الشركات استغالؿ سوء عن الناتج البيئية للمشكالت ادلستمر التزايد والعودلة التكنولوجيا لعصر العامة السمات من
 العمليات اف وحيث الضارة، الكيماوية للموارد ادلنظم غري واالستخداـ ، الصناعية بالنفايات التصرؼ وسوء والبيئية، الطبيعية
 لتلك اخلارجية األثار قياس عن وعجزىا للشركات، فقط الداخلية ادلالية االحداث قياس على قائمة الراىن الوقت يف احملاسبية

 مدى لقياس احملاسيب النظاـ سلرجات يف قصور وجود إىل أدى ذلك وادلستقبلية، احلالية البيئيةو  االجتماعية وانعكاساهتا الشركات
 التقليدي اإلطار عن اخلروج احملاسبة من يستوجب وذلك ادلستدامة، والتنمية االجتماعية الرفاىية حتقيق يف الشركات مسامهة

 احليايل،)عنها والتقرير للشركات االجتماعي االداء عن الحداثا قياس على ويعمل بالشمولية، يتصف إطار إىل عليو ادلتعارؼ
2111، 45.) 

 :المستدامة التنمية دعم في الستدامة محاسبة دور 3/2/7
 واالقتصادية، واالجتماعية البيئية األمور حوؿ مبعلومات لإلفصاح االعماؿ شركات على والبيئية االجتماعية الضغوط لزيادة نظراً 

 توسع بل ادلالية النواحي على يقتصر يعد مل الذي الفعلي وأدائها قراراهتا يف النظر إعادة على الشركات تلك أرغم الذي األمر
  ادلعاصرة التطورات أف( 2111 زر، أبو) دراسة أشارت وقد واالجتماعية البيئية بالنواحي تتعلق مالية غري جوانب ليشمل

 اىتمت اليت البيئية التكاليف زلاسبة ظهرت حيث ، ادلستدامة بالتنمية علقةادلت القضايا ليشمل احملاسبة علم تطور استوجبت
 وتسجيل بقياس هتتم اليت االجتماعية ادلسئولية زلاسبة ايضاً  ظهرت كما. البيئية بالعوامل ادلتعلقة واإليرادات التكاليف بتحديد
 .االجتماعي أدائها تقييم من دتكن بصورة للشركة االجتماعية ادلسامهة

 :المستدامة والتنمية  المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تبني 3/3
 بأبعادىا ادلستدامة التنمية يف الدولية التقارير إلعداد الدولية للمعايري العامة ادلسامهة الشركات وتطبيق تنبين يساىم اف مبكن

 التقارير يف الواردة ادلعلومات جعل يف يساىم الدولية ادلالية يريادلعا تطبيق أف حيث والتكنولوجية، والبيئية واالقتصادية االجتماعية
 مناسبة وتنموية  استثمارية بيئة خيلق الذي األمر واإلدارية، ادلالية القرارات دلتخذي ومصداقية وضوحا اكثر ادلسامهة للشركات ادلالية

" 8" رقم الدويل ادلعيار من( 21) رقم الفقرة نصت دفق ادلستدامة، التنمية وجوانب أبعاد على مباشر وغري مباشر بشكل تنعكس
 انشطة طبيعة تقومي من ادلالية قوائمها مستخدمي دتكن معلومات عن تفصح اف ادلنشاة على جيب" أنو  التشغيلية القطاعات

 معايري تبين أف( 2115 ،العريب)  دراسة أشارت كما ،"فيها تعمل اليت االقتصادية والبيئات ادلالية وأثارىا هبا تقـو اليت االعماؿ
 االستثمارات وجذب استقطاب يف يساعد  شلا ادلالئم، بالشكل وتوفرىا ادلالية ادلعلومات صدؽ من يرفع الدولية ادلالية التقارير
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 زيادة وكذلك ت،الشركا تلك يف العاملة البشرية ادلوارد وخربة كفاءة وزيادة احمللية الشركات إىل وادلعرفة التكنولوجيا وانتقاؿ اخلارجية
 أف( Houqe & Monem, 2016) دراسة أشارت وقد. اجملتمع رفاىية من تزيد دتويلية موارد وخلق اإلنتاجية ادلؤشرات ومنو

 دراسة نتائج خلصت حني يف الفساد، من احلد يف كبري بشكل يسهم الدولية ادلالية التقارير تبين اف إىل تشري العملية النتائج
 االجنبية االستثمارات حجم زيادة يف ساىم مصر يف ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق أف( 1211 ،2117 سالمة،)

 .االمجايل احمللي الناتج يف النمو معدالت زيادة يف ادلسامهة إىل باإلضافة  ادلباشرة
 : التطبيقية الدراسة/ 4

 :يلي كما الدارسة أىدؼ وحتقيق البحث ياتفرض الختبار التطبيقية الدراسة بإجراء الباحثاف قاـ    
 ويتم واإلنسانية، االجتماعية الظواىر لدراسة ادلناسب ادلنهج لكونو التحليلي الوصفي ادلنهج استخداـ مت :الدراسة منهج 4/1

 :كالتايل األولية وادلصادر الثانوية ادلصادر على البيانات مجع يف االعتماد
 .اإلنرتنت وشبكة والدوريات العلمية والرسائل واألحباث الكتب نم وتتكوف :الثانوية المصادر -1
 استخدـ يتم كما ادلطلوبة، ادلعلومات على للحصوؿ الغرض، ذلذا خصيصاً  أعدت استبانة من وتتكوف :األولية المصادر -2

 .الدراسة فرضيات واختبار االستبانة، لتحليل   SPSSاإلحصائي الربنامج
 :ةالدراس وعينة مجتمع 4/2

 مت وقد فلسطني، سوؽ يف ادلدرجة( البنوؾ) ادلالية وادلؤسسات الشركات يف الدراسة رلتمع يتمثل يف الدراسة رلتمع يتمثل    
 ادلالية للتقارير الدولية ادلعايري بتطبيق ملزمة ادلؤسسات تلك الف نظراً  فلسطني سوؽ يف ادلدرجة ادلالية وادلؤسسات الشركات اختيار

 عينة بتحديد الباحثاف وقاـ.  ادلسامهة لتلك احملاسيب والقياس والتسجيل ادلستدامة التنمية يف اجملتمعية مسئوليتها إىل باإلضافة
 يعملوف شلن موظفا 39 عدد إىل بالدراسة اخلاصة االستقصاء قائمة إرساؿ مت حيث االجتهادية، اذلادفة ادلعاينة خالؿ من الدراسة

 ادلسمى: من كل حسب العينة أفراد توزيع يوضح( 1) رقم التايل واجلدوؿ. غزة قطاع يف يونسوخان رفح زلافظيت يف البنوؾ يف
 .العلمي وادلؤىل اخلربة، سنوات ادلهين،

 توزيع أفراد العينة (1) جدول  
 
 البيان

 المؤهل العلمي التخصص العلمي المسمى المهني
مدير 
 عام

مدقق 
 حسابات

مراقب 
 مالي

رئيس 
 محاسب حسابات

ر مدي
 إدارة محاسبة مالي

مالية 
 ماجستير بكالوريوس دبلوم اخرى ومصرفية

 3 34 2 2 3 11 24 4 13 14 2 3 3 التكرار

 7.5 87.5 5 5 7.5 26 61.5 11 33.5 35.5 5 7.5 7.5 النسبة 

 

 :يلي ما الباحثاف الحظ(  1) رقم السابق اجلدوؿ على وتعليقاً 
 العمل بطبيعة مباشر ارتباط ذات أهنا إال سلتلفة، علمية وختصصات دةمتعد وظائف من كل يف البحث عينة تتمثل -1

 .  للدراسة مناسبة العينة تلك جيعل شلا ادلالية، ادلؤسسات يف واحملاسيب ادلايل
، بني العينة ألفراد األكادديية العلمية ادلؤىالت ترتاوح -2  فةلكا شلثلة الدراسة عينة جيعل شلا وماجستري، وبكالوريوس، دبلـو

 .احملاسبية العملية ادلؤىالت
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 :الدراسة أداة 4/3
 الشاملة ادلراجعة ضوء يف االستقصاء قائمة تطوير مت حيث التطبيقية، الدراسة يف رئيسية كأداة االستقصاء قائمة البحث استخدـ

 يتمثل: رئيسة زلاور ثالثة  لىع االستقصاء قائمة اشتملت وقد  البحث، متغريات تناولت اليت السابقة والعلمية النظرية للدراسات
 ادلستقل للمتغري مبقاييس الثاين احملور يتمثل بينما البحث، عينة ألفراد الشخصية بالبيانات خاصة فقرات ثالث يف األوؿ احملور

 بأبعاد ادلتعلق ثالثال احملور تضمن بينما. ادلتغري ىذا لقياس فقرات 7 يتضمن و ادلالية، للتقارير الدولية ادلعايري بتطبيق ادلتمثل
 االقتصادي والبعد االجتماعية البعد يف ادلتمثلة ادلستدامة التنمية أبعاد لقياس فقرة 26 تضمنت فرعية زلاور أربع ادلستدامة التنمية
 :يلي كما االستقصاء قائمة وثبات صدؽ باختبار الباحثاف قاـ وقد. التكنولوجي والبعد البيئي والبعد

 : الستقصاء لقائمة داخليال التساق صدق  4/3/1
 الكلية الدرجة بني بريسوف إرتباط معامل حبساب وذلك االستقصاء، قائمة لفقرات الداخلي اإلتساؽ صدؽ حساب مت  

 .االستقصاء لقائمة الكلية والدرجة رلاؿ، لكل
 

 .االستقصاء لقائمة الكلية ةالدرج مع االستقصاء قائمة رلاالت من رلاؿ كل درجة بني بريسوف ارتباط معامل( 2) رقم جدوؿ
 ارتباط بيرسون معامل المحور م
 **0.834 تطبيق ادلعايري الدولية للتقارير ادلالية 1

 **0.799 قياس البعد االجتماعي  - 2

 **0.914 قياس البعد البيئي  - 3

 **0.903 قياس البعد االقتصادي  - 4

 **0.757 قياس البعد التكنولوجي  - 5

 1.11 مستوى عند لبريسوف االرتباط معامل معنوية ىلإ تشري**  
 قائمة رلاالت يف الداخلي االتساؽ صدؽ توافر إىل( 2) رقم السابق اجلدوؿ يف الواردة بريسوف ارتباط معامالت نتائج تشري      

 بلغ بينما البيئي، دالبع بقياس ادلتعلق للمحور 1.11 معنوية مستوى عند 1.914 ارتباط معامل أعلى بلغ حيث االستقصاء،
 .التكنولوجي البعد بقياس ادلتعلق للمحور. 1.11 معنوية مستوى عند 1.757 ارتباط معامل أقل
 :الستقصاء قائمة ثبات  4/3/2

( Cronbach Alpha) كرونباخ ألفا ارتباط معامل احتساب خالؿ من االستقصاء قائمة ثبات باختبار الباحثاف قاـ
 :التايل( 3) رقم باجلدوؿ موضح ىو كما ، ائمةالق رلاالت من رلاؿ لكل

 كرونباخ ألفا ارتباط معامل باستخداـ االستقصاء قائمة ثبات نتائج( 3) رقم جدوؿ
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م

 0.949 7 تطبيق ادلعايري الدولية للتقارير ادلالية 1
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 0.950 7 قياس البعد االجتماعي - 2

 0.927 6 عد البيئيقياس الب - 3

 0.943 6 قياس البعد االقتصادي - 4

 0.938 7 قياس البعد التكنولوجي - 5

 قائمة أف   على يدؿ وىذا 1.951 -1.927 بني ما ترتاوح  كرونباخ ألفا معامالت أف السابق اجلدوؿ من يتضح 
 .الدراسة عينة على تطبيقها إىل الباحثاف تطمئن الثبات من مقبولة بدرجة تتمتع االستقصاء

 
 
 
 
 :الميدانية الدراسة نتائج 4/4
 :للمتغيرات الوصفي اإلحصاء 4/4/1  

 الدراسة دلتغريات الوصفي اإلحصاء( 4) رقم جدوؿ
 النحراف المعياري المتوسط رمز المتغير أسم المتغير م
 X 3.49 0.971 تطبيق ادلعايري الدولية للتقارير ادلالية 1

 1Y 3.23 0.936 البعد االجتماعي  2

 2Y 3.43 0.892 البعد البيئي  3

 3Y 3.54 0.870 البعد االقتصادي  4

 Y4 4.03 0.80 البعد التكنولوجي  5

 Y4= 4.13= 1.81التكنولوجي البعد. 5
 عينة لدي متوافر بعد اكرب التكنولوجي البعد اف الباحثاف يالحظ السابق( 4) رقم اجلدوؿ من ادلستخلصة النتائج أىم على وتعليقاً 

 .سلتلفة بدرجات األبعاد باقي توافر يالحظ كما ،4.13 البعد ىذا متوسط بلغ حيث الدراسة،
 التنمية وأبعاد ادلالية التقارير عدادإل الدولية ادلعايري تطبيق بني بريسوف ارتباط مصفوفة التايل،( 5) رقم اجلدوؿ يوضح كما       

 . التكنولوجي والبعد االقتصادي والبعد البيئي والبعد االجتماعي البعد يف ادلتمثلة ادلستدامة
 الدراسة متغريات بني االرتباط معامل( 5)رقم جدوؿ

 1Y 2Y 3Y 4Y 

X 0.556** 0.774** 0.624** 0.553** 

 1.11 مستوى عند لبريسوف اإلرتباط معامل معنوية إىل تشري**   
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 ادلعايري تطبيق يعرب الذي( X) ادلستقل ادلتغري بني طردي إرتباط القةع وجود  يالحظ السابق( 5) رقم اجلدوؿ على تعليقاً  و
 البعد يف ادلتمثلة ادلستدامة التنمية أبعاد عن تعرب اليت( Y3, Y2, Y1 Y4), التابعة وادلتغريات ادلالية للتقارير الدولية

 .التكنولوجي ،والبعد االقتصادي والبعد البيئي، والبعد االجتماعي،
 :الفرضيات واختبار التحليلي اءاإلحص 4/4/2

 :يلي كما البحث فرضيات الختبار البسيط اخلطي االضلدار مناذج باستخداـ الباحثاف قاـ
 االجتماعي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد :األولى الفرضية اختبار

 (.Y1) ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة
 عن للمحاسبة االجتماعي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق أثر( 6) رقم جدوؿ

 (Y1) ادلستدامة التنمية
X1+B0=B1Y 

=1.358+0.536(X)1Y 
1(**4.074)              1(**2.844)    

 ( 38،  1د ح =  )                                 **      16.599سوبة = ؼ احمل 
  1.11دالة عند مستوى                                             1.111مستوى الداللة = 

 478.1اخلطأ ادلعياري =                                            2R 31%=معامل التحديد 
 1.11 معنوية مستوى دعن"  ؼ ، ت"  إختباري إىل تشري** 

 يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق  لتأثري البسيط اخلطي االضلدار منوذج معنوية إىل السابق باجلدوؿ النتائج تشري
 ؼ" )  ؼ"  اختبار قيمة بلغت حيث ،(Y1) ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة االجتماعي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير

 قيمة أف إال ،(38 ،1) حرية بدرجات وذلك 1.11 مستوى عند اإلحصائية داللتها على يؤكد شلا( 16.599=   حملسوبةا
 (. R2= %31)  متوسطة من أقل التفسريية الدرجة أف أوضحت قد التحديد معامل
 ادلعايري تطبيق  لتأثري  إحصائية داللة ذات طردية معنوية عالقة وجود تبني حيث الفرضية، ىذه قبوؿ ديكن سبق ما على وبناءً 

 أف   الباحثاف ويرى ادلستدامة، التنمية عن للمحاسبة االجتماعي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف  ادلالية التقارير إلعداد الدولية
 بالبعد االىتماـ على ادلالية تادلؤسسا تدفع ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق  ألف   نظراً  منطقية، تكوف قد النتيجة ىذه

 .البعد ذلذا احملاسيب والتسجيل القياس من ديكن مبا احملاسيب النظاـ تطوير كيفية عن والبحث ادلستدامة للتنمية االجتماعي
 البيئي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد :الثانية الفرضية اختبار

 (.Y2) ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة
 للمحاسبة البيئي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق  تأثري نتائج( 7) رقم جدوؿ

 (Y2) ادلستدامة التنمية عن
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  Y 2+B0=B2X 

Y 2=0.945+0.774(X) 
(**   2.725(**              1)7.4311) 

 ( 38،  1د ح =  )  **                                      55.215ؼ احملسوبة =  
  1,11دالة عند مستوى                                                1,111مستوى الداللة = 

 1.347=  اخلطأ ادلعياري                                      2R 60%=معامل التحديد 
 "ت" اختبار قيمة إىل يشري - 

 1.11 معنوية مستوى عند"  ؼ ، ت"  اختباري إىل تشري** 
 يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق  لتأثري البسيط اخلطي االضلدار منوذج معنوية إىل السابق باجلدوؿ النتائج تشري

  احملسوبة ؼ" )  ؼ"  اختبار قيمة بلغت حيث ،(Y2) ادلستدامة التنمية عن لمحاسبةل البيئي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير
 التحديد معامل قيمة أف   إال ،(38 ، 1) حرية بدرجات وذلك 1,11 مستوى عند اإلحصائية داللتها على يؤكد شلا( 55.215

 (.  R2= %60)   كبرية التفسريية الدرجة أف أوضحت قد
 الدولية ادلعايري لتطبيق  احصائية داللة ذات طردية معنوية عالقة وجود تبني حيث الفرضية، ىذه قبوؿ ديكن سبق ما على وبناءً 

 ىذه أف الباحثاف ويرى(Y2) ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة البيئي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد
 قادرا ليكوف احملاسيب النظاـ تطوير إىل الشركة يدفع ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري يقتطب  ألف   نظراً  منطقية، تكوف قد النتيجة

 . البيئي البعد واثبات قياس على
 االقتصادي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد :الثالثة الفرضية اختبار
 (Y3) ادلستدامة التنمية عن اسبةللمح

 االقتصادي للبعد ادلفاىيم اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق  تأثري نتائج( 8) رقم جدوؿ
 (Y3) ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة

Y3+B0=B3X 

Y3=1.121+0.624(X) 
)**2.168(**              1)4.858)1 

 (38،  1د ح =  ) **                                      23.613وبة = ؼ احملس 
  1,11دالة عند مستوى                                                1,111مستوى الداللة = 

 1.517اخلطأ ادلعياري =                                       2R 38.9%=معامل التحديد 
 "ت" اختبار يمةق إىل يشري - 

 1.11 معنوية مستوى عند"  ؼ ، ت"  اختباري إىل تشري** 
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 يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق  لتأثري البسيط اخلطي االضلدار منوذج معنوية إىل السابق باجلدوؿ النتائج تشري
 ؼ" )  ؼ"  اختبار قيمة بلغت حيث ،(Y3) دلستدامةا التنمية عن للمحاسبة االقتصادي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير

 قيمة أف   إال ،(38 ، 1) حرية بدرجات وذلك 1,11 مستوى عند اإلحصائية داللتها على يؤكد شلا( 23.613  احملسوبة
 (.  R2= %38.9)   متوسطة من اقل التفسريية الدرجة أف أوضحت قد التحديد معامل
 الدولية ادلعايري لتطبيق  احصائية داللة ذات طردية معنوية عالقة وجود تبني حيث الفرضية، ىذه قبوؿ ديكن سبق ما على وبناءً 

 أف الباحثاف ويرى(Y3) ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة االقتصادي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد
 ليكوف احملاسيب النظاـ تطوير إىل الشركة يدفع ادلالية التقارير إلعداد الدولية ايريادلع تطبيق  ألف   نظراً  منطقية، تكوف قد النتيجة ىذه
 .االقتصادي البعد واثبات قياس على قادرا

 التكنولوجي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري لتطبيق أثر يوجد: الرابعة الفرضية اختبار
 (Y4) ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة
 التكنولوجي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق  تأثري نتائج( 9) رقم جدوؿ

 (Y4) ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة
  Y 4+B0=B4X 
Y 4=2.422+0.553(X) 
(**   5.854(**              1)4.1381) 

 ( 38،  1د ح =  )  **                                      16.319احملسوبة = ؼ  
  1,11دالة عند مستوى                                                1,111مستوى الداللة = 

 1.414اخلطأ ادلعياري =                                       2R 30.6%=معامل التحديد 
 "ت" اختبار قيمة إىل يشري - 

 1.11 معنوية مستوى عند"  ؼ ، ت"  إختباري إىل تشري** 
 يف( X) ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق  لتأثري البسيط اخلطي االضلدار منوذج معنوية إىل السابق باجلدوؿ النتائج تشري

 ؼ" )  ؼ"  اختبار قيمة بلغت حيث ،(Y4) ادلستدامة تنميةال عن للمحاسبة االقتصادي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير
 قيمة أف   إال ،(38 ، 1) حرية بدرجات وذلك 1,11 مستوى عند اإلحصائية داللتها على يؤكد شلا( 16.319  احملسوبة
 (.  R2= %30.6)   متوسطة من اقل  التفسريية الدرجة أف أوضحت قد التحديد معامل
 الدولية ادلعايري لتطبيق  احصائية داللة ذات طردية معنوية عالقة وجود تبني حيث الفرضية، ىذه بوؿق ديكن سبق ما على وبناءً 

 أف الباحثاف ويرى(Y4) ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة االقتصادي للبعد ادلفاىيمي اإلطار تطوير يف( X) ادلالية التقارير إلعداد
 ليكوف احملاسيب النظاـ تطوير إىل الشركة يدفع ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري بيقتط  ألف   نظراً  منطقية، تكوف قد النتيجة ىذه
 . التكنولوجي البعد واثبات قياس على قادرا

 :والتوصيات والنتائج الخالصة/ 5



محاسبة ال ألبعاد اإلطار المفاهيمي رأثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في تطوي - رشوان عبد الرحمند. 
 (فمسطين بورصة في المدرجة المالية المؤسسات عمى تطبيقية دراسة) ستدامةعن التنمية الم

 

  
   8102سبتمبر /  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     17

 من رافقو وما العودلة عصر تاحتياجا ظل يف خاصة اليها، واحلاجة الدولية التقارير إلعداد الدولية بادلعايري التعريف البحث تناوؿ
 ادلعاجلات لتوحيد ادلالية التقارير ومضموف شكل تطوير إىل احلاجة إىل ذلك أدى حيث واالتصاالت، التكنولوجيا نظاـ تطور

 ايريللمع العادلي االنتشار اسباب على التعرؼ ومت. اخلارجية االستثمارات واستقطاب العادلي االقتصادي االنفتاح ظل يف  احملاسبية
 . صحيحة بصورة تطبيقها من ادلسامهة الشركات لتتمكن توافرىا الواجب االساسية وادلقومات ادلالية التقارير إلعداد الدولية
 ادلوارد من القادمة االجياؿ حقوؽ حفظ يف دور من ذلا دلا اليها احلاجة ادلستدامة التنمية وامهية مفهـو حتديد ايضاً  البحث وتناوؿ

 والبعد االقتصادي والبعد البيئي والبعد االجتماعي البعد يف دتثلت اليت التنمية تلك أبعاد على التعرؼ ومت يئية،والب الطبيعية
 .التكنولوجي

 بني التوازف حتقيق على تعمل حبيث عنها، احملاسبة وأمهية فوائد البحث تناوؿ فقد ادلستدامة التنمية وضرورة أمهية من وانطالقا
 على والبيئية االجتماعية الضغوط من انطالقا ادلستدامة التنمية دعم يف احملاسبة ودور لواقع البحث رؽتط كما كافة، مصاحل

 . الشركات لتلك واالقتصادية واالجتماعية البيئية باألنشطة ادلتعلقة ادلعلومات عن لإلفصاح االعماؿ شركات
 واالفصاح والقياس ادلستدامة التنمية حتقيق يف ادلسامهة يف كاتالشر  بالزاـ الدولية ادلعايري اىتماـ مدى على التعرؼ أيضاً  ومت

 .ادلسامهات تلك عن احملاسيب
 بنسب ادلالية التقارير عداد ال الدولية ادلعايري  تطبيق فلسطني بورصة يف ادلدرجة( البنوؾ)  ادلالية ادلؤسسات اف الدراسة بينت وقد

 بأبعادىا ادلستدامة التنمية يف مسامهتها عن متفاوتة بنسب ايضاً  بياً زلاس تفصح ادلؤسسات تلك اف كما. ما نوعا كبرية
 .والتكنلوجية واالقتصادية والبيئية االجتماعية

 اإلطار تطوير يف متفاوتة بنسب يؤثر ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق أف ادليدانية الدراسة خالؿ من ايضاً   تبني وقد
 تطوير يف يؤثر ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري تطبيق أف حيث االربعة، بأبعادىا ادلستدامة التنمية عن للمحاسبة ادلفاىيمي

 بنسبة ادلستدامة للتنمية البيئي البعد عن احملاسبة تطوير يف يؤثر بينما ،%31 بنسبة ادلستدامة للتنمية االجتماعي البعد عن احملاسبة
 عن احملاسبة تطوير يف يوثر بينما  ،%38.9 بنسبة ادلستدامة االقتصادي االجتماعي البعد عن اسبةاحمل تطوير يف يؤثر ،% 61

 %.31.6 بنسبة ادلستدامة للتنمية التكنولوجي البعد
 امهية من ذلكل دلا اكرب بصورة ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايري بتطبيق ادلالية ادلؤسسات التزاـ بضرورة الباحثاف يوصي سبق شلا
 االثبات حيقق مبا ادلستدامة للتنمية ادلفاىيمي اإلطار بتطوير الباحثاف يوصى كذلك فلسطني، يف ادلستدامة التنمية حتقيق يف

 البيئي والبعد االجتماعي البعد يف ادلتمثلة االربعة االبعاد وتسجيل بقياس االىتماـ ضرورة اىل اضافة. ادلستدامة للتنمية احملاسيب
 . ادلالية التقارير العداد الدولية ادلعايري مع يتوافق مبا التكنلوجي والبعد االقتصادي بعدوال

 :المراجع قائمة     
: مةادلستدا التنمية" عشر الثالث العلمي ادلؤدتر. ادلستدامة التنمية حتقيق يف ادلدين اجملتمع دور عن دراسة(. 2115) زينب الرمحن، وعبد زلمد، احساف ابراىيم، -1

 .مصر – االسكندرية جامعة –" والتحديات االسرتاتيجيات
 ادلالية التقارير بنية تطوير" بعنواف التاسع الدويل ادلهين العلمي ادلؤدتر اىل زلكم حبث" وآفاؽ واقع: واالستدامة ادلايل االبالغ(. "2111)اسحق ، عفاؼ زر، بو -2
 .االردف. األعماؿ كلية -العربية عماف جامعة -أيلوؿ 29-28 من للفرتة" العادلية ادلالية االزمة أعقاب يف
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.  ادلستدامة التنمية وحتقيق االستثمارات جلذب ادلالية التقارير جودة تعزيز يف( IFRS) الدولية ادلعايري دور(. 2117)الرمحن عبد ورشواف، ساير، زلمد االعرج، -3
 .التقنية فلسطني كلية. التقين للقطاع عيةاالبدا البيئة وتعزيز االستدامة: الثاين العلمي ادلؤدتر

 رللة األردنية، الصناعية الشركات يف تطبيقية دراسة الصناعية الشركات يف ادلستدامة التنمية عن احملاسبة واقع ،(2114) سليماف، البشتاوي، و متعب، لبقمي، -4
 لعراؽا ادلشرتؾ، العلمي بادلؤدتر اخلاص العدد االقتصادية، للعلـو بغداد كلية

 اخلاص العدد. اجلامعة االقتصادية للعلـو بغداد كلية  رللة. ادلستدامة التنمية ودعم البيئة على للمحافظة احملاسبة استجابة(. 2114)سلماف خلف علي الركايب، -5
 .ادلشرتؾ العلمي بادلؤدتر

 للعلـو بغداد كلية  رللة. ادلستدامة التنمية متطلبات ظل يف احملاسبة نةمه حتديات( 2114)زكريا زلمد سوده،. مبارؾ بوعشة،. قاسم الرازؽ عبد الشحادة، -6
 .ادلشرتؾ العلمي بادلؤدتر اخلاص العدد. اجلامعة االقتصادية

 جامعة. منشورة غري دكتوراه رسالة" ادلستدامة التنمية حتديات ظل يف اجلزائر يف االقتصادية للمؤسسة الشامل األداء يف التحكم(."2111) الرمحن عبد العايب، -7
 .اجلزائر سطيف، عباس، فرحات

 ادلباشر االجنيب االستثمار: حوؿ  العلمي الدويل ادلؤدتر" ادلباشر االجنيب االستثمار جذب يف الدولية ادلايل واالبالغ احملاسبية ادلعايري دور(" 2115)محزة العريب، -8
 .االردف رماح، لبشرية،ا ادلوارد وتطوير البحث مركز العريب، الوطن يف والتنمية

 رسالة عماف، بورصة يف ادلدرجة االردنية ادلسامهة الصناعية الشركات يف ادلايل االبالغ تقارير على االستدامة زلاسبة أثر ،(2113) عدناف، أمحد العرموطي، -9
 .األردف األوسط، الشرؽ جامعة األعماؿ، كلية منشورة، غري ماجستري

 ادلصرية ادلالية االوراؽ بورصة يف ادلقيدة الشركات يف واالجتماعي البيئي احملاسيب لإلفصاح مقرتح إطار(. 2115) زلمد سعيد مي،وبيو  عباس، زلمد بدوي، -11
 .مصر – االسكندرية جامعة –" والتحديات االسرتاتيجيات: ادلستدامة التنمية" عشر الثالث العلمي ادلؤدتر. االلكرتونية ادلواقع خالؿ من

 ادلدرجة العامة ادلسامهة للشركات االستدامة زلاسبة عناصر عن اإلفصاح مستوى على ادلؤثرة العوامل ،(2115) رأفت، زلمد جودة، و ، أمحد زلمد ،تالولة -11
 .فلسطني ،1 العدد ،1 اجمللد والدراسات، لألحباث فلسطني جامعة رللة فلسطني، بورصة يف

 جامعة رللة. قياسية دراسة -العربية الدوؿ يف ادلباشر االجنيب االستثمار جذب على الدولية احملاسبة معايري اعتماد اثر(. 2114) دلزاودة وعمار،. ىواـ مجعة، -12
 (.1)والثالثوف الرابع العدد – والدراسات لألحباث ادلفتوحة القدس

 العلمي ادلؤدتر. مصر يف االقتصادية التنمية على واثرىا ادلباشرة نبيةاالج االستثمارات جذب يف الدولية ادلايل التقرير معايري دور( 2117) سامي زلمد سالمة، -13
 .مصر يف واالجتماعية االقتصادية التنمية دعم يف وادلراجعة احملاسبة دور" احملاسبة لقسم االوؿ
 كلية احملاسيب، الفكر رللة ادلاؿ، رأس تكلفة على ىاواثر  ادلعلومات دتاثل عدـ وظاىرة احملاسبية االرباح جودة بني العالقة حتليل ،(2111) زلمد أماؿ عوض، -14

 .مصر ،2العدد ،15 اجمللد حلواف، جامعة االعماؿ، وإدارة التجارة
 د،واالقتصا االدارة لكلية االوؿ العلمي ادلؤدتر" العريب الوطن يف ادلستدامة التنمية لتحقيق وادلدراء القادة منهج: الشركات حوكمة(. "2118)فريد كورتل،  -15

 .دمشق جامعة
 العامة ادلسامهة الصناعية الشركات يف ادلايل االبالغ تقارير على االستدامة زلاسبة أثر ،(2113) أمحد، العرموطي، و مضر، اللطيف، عبد و الناصر، عبد نور، -16
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