
 
 

  –دراسة میدانیة   - دور محاسبة التنمیة المستدامة فى زیادة موثوقیة التقاریر المالیة 

                 2019 /4/01 :القبول                                                                           29/10/2018 :االستالم

   :ملخص
،  مالیة، وارتفاع معدل الثقة فیهاتهدف هذه الدراسة الى معرفة دور محاسبة التنمیة المستدامة فى زیادة مصداقیة التقاریر ال 

وعة من النتائج أهمها أن االهتمام بالقیاس واإلفصاح عن العناصر الثالثة لمحاسبة التنمیة وقد توصلت الدراسة الى مجم
، وأن یتم اإلفصاح عن معلومات التنمیة المستدامة فى شكل تقاریر زیادة موثوقیة التقاریر المالیة المستدامة یساعد على

مع العمل على توصیلها الى أصحاب المصالح والجهات  االستدامة بما تحتویه من معلومات كمیة ووصفیة مالیة وغیر مالیة
  .المعنیة 

    محاسبة التنمیة المستدامة ، مصداقیة التقاریر المالیة :الكلمات المفتاحیة

  .jel: M42 ،M4 رموز
Abstract:   
 The aim of this study is to know the role of sustainable development accounting in increasing the 
credibility of financial reports and the high level of confidence in them. The study reached a number of 
results, the most important of which is that the interest in measuring and disclosing the third elements of 
sustainable development accounting helps to increase the reliability of financial reports. Sustainable 
development in the form of sustainability reports, including quantitative and descriptive financial and 
non-financial information, while working to communicate them to stakeholders and stakeholders. 
keywords ; 

Accounting for sustainable development, credibility of financial reports 
(JEL) Classification : M4 ،M41. 
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  مقدمة   .1
یواجه العالم فى الوقت الحالى مشكلتین رئیسیتین هما أن الكثیر من الموارد الطبیعیة معرضة للنفاد فى المستقبل 

والثانیة هى مشكلة التلوث المتزاید التى نعانى منها فى الوقت الحاضر والناتج عن الكم الكبیر من  القریب ،
المخلفات الضارة التى ننتجها ، ونتیجة لذلك فقد أسهمت الضغوط المتزایدة للتفكیر فى صیاغة نموذج اخر 

من المخلفات واالنبعاثات الضارة وهو ما  للتنمیة یحافظ على الموارد الطبیعیة الموجودة لألجیال القادمة ، ویقلل
 1992یعرف بالتنمیة المستدامة، وقد تم اعتماد مصطلح التنمیة المستدامة من قبل المجتمع الدولى بالبرازیل عام 

.  
ومفهوم التنمیة المستدامة متعدد االستخدامات ، ومتنوع المعانى ، فالبعض یتعامل مع التنمیة المستدامة كرؤیة 

تناسب اهتمام النظام العالمى الجدید، والبعض یرى أن التنمیة المستدامة نموذج تنموى وبدیل مختلف أخالقیة 
عن النموذج الصناعى الرأسمالى أو ربما أسلوب إلصالح أخطاء وعثرات هذا النموذج فى عالقته بالبیئة لإلیفاء 

المستدامة منذ ظهوره یفرض نفسه على جمیع  باحتیاجاتها ، وتكامل البیئة والتنمیة  ، لذلك أصبح مفهوم التنمیة
  .االوساط والكیانات االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة وغیرها 

  :مشكلة الدراسة  1.1
تتمثل مشكلة الدراسة فى عدم اهتمام العدید من الجهات الهادفة وغیر الهادفة للربح بالقیاس و االفصاح عن 

مما یؤثر على نشاطها وضعف تدفق ) ئیة ، االجتماعیة ، االقتصادیة البی( عناصر محاسبة التنمیة المستدامة 
رؤوس األموال ، ویؤثر أیضا على االرباح وضعف األداء بشكل عام مما یترتب علیه ضعف محتوى التقاریر 

  .وعدم مصداقیتها 
  :ویمكن صیاغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالیة 

 قتصادیة لمحاسبة التنمیة المستدامة وزیادة موثوقیة التقاریر المالیة ؟هل هناك عالقة بین العناصر اال  -

 هل هناك عالقة بین العناصر البیئیة لمحاسبة التنمیة المستدامة وزیادة موثوقیة التقاریر المالیة ؟  -

 یة ؟هل هناك عالقة بین العناصر االجتماعیة لمحاسبة التنمیة المستدامة وزیادة موثوقیة التقاریر المال  -
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  :  الدراسة  أهمیة  2.1
، حیث یعتبر من  التنمیة المستدامة نبع أهمیة الدراسة من الناحیة العلمیة من خالل حداثة موضوع ت

الموضوعات التى تأتى على قائمة أولویات البحث العلمى على المستوى الدولى والمحلى ، وخاصة بعد تزاید 
تلعدید من بل ااالهتمام بمحاور التنمیة المستدامة من ق األعمال الكبرى ، وبالتالى هناك حاجة الى تعزیز  منشَا

باعتباره واحد من مجاالت التطویر فى علم المحاسبة محاسبة التنمیة المستدامة المساحة المعرفیة لموضوع 
  خاصة فى الوقت الحاضر ، وبالتالى یسایر هذا البحث التطورات واالتجاهات الحدیثة فى الفكر المحاسبى

 التى تناولت –فى حدود علم الباحث  –قلة عدد البحوث والدراسات المتخصصة أو ندرتها ،باإلضافة الى  
 كافیا ◌ً  ، حیث لم تلق اهتماما دور محاسبة التنمیة المستدامة فى زیادة موثوقیة التقاریر المالیة  دراسة موضوع 

  .فى الكتابات المحاسبیة خاصة فى البیئة المصریة  ◌ً 
  تهدف الدراسة الى تحقیق  األهداف التالیة     :هداف الدراسة أ 3.1

 .التعرف على مفهوم وأهداف والمكونات الرئیسیة للتنمیة المستدامة  -

 .بیان دور العناصر االقتصادیة لمحاسبة التنمیة المستدامة فى زیادة موثوقیة التقاریر المالیة  -

 .مستدامة فى زیادة موثوقیة التقاریر المالیة بیان دور العناصر البیئیة  لمحاسبة التنمیة ال -

  .بیان دور العناصر االجتماعیة  لمحاسبة التنمیة المستدامة فى زیادة موثوقیة التقاریر المالیة  -
  :تقوم الدراسة باختبار مدى صحة الفروض التالیة    : فروض الدراسة   4.1
  لمحاسبة التنمیة المستدامة زیادة موثوقیة التقاریر توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العناصر االقتصادیة

  .المالیة 
  توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العناصر البیئیة لمحاسبة التنمیة المستدامة زیادة موثوقیة التقاریر

 .المالیة 

 یة التقاریر توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العناصر االجتماعیة لمحاسبة التنمیة المستدامة زیادة موثوق
 .المالیة 
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  :منهج الدراسة  5.1
عتمد الباحث على المنهج المعاصر القائم على المزج بین المنهج االستقرائى و اولتحقیق هدف الدراسة فقد 

مالحظة  فى المنهج الباحث هذا المنهج االستقرائى حیث یستخدم من خاللوالوصفى التحلیلى  االستنباطى 
بیان دور العناصر االجتماعیة و االقتصادیة والبیئیة لمحاسبة التنمیة  فى المتمثلةالظاهرة موضوع الدراسة و 

وذلك لبناء اإلطار النظرى للدراسة  من :  المنهج االستنباطىالمستدامة فى زیادة موثوقیة التقاریر المالیة ، 
جع ذات االهتمام بموضوع خالل االطالع على الكتب والدوریات العربیة و األجنبیة والرسائل العلمیة والمرا

  .والمنهج الوصفى التحلیلى فى الدراسة المیدانیة الدراسة 
  : حدود الدراسة  6.1

  .المعاهد والجامعات الخاصة فى محافظات القاهرة الكبرى فقط  : الحدود المكانیة 
  .م  2018  :الحدود الزمانیة 

  :رئیسة هما  تتكون خطة الدراسة من ثالثة محاور    - :خطة الدراسة  7.1
  .مفهوم وأهداف وأنماط التنمیة المستدامة : المحور األول 
  .االفصاح المحاسبى عن التنمیة المستدامة : المحور الثانى 
  الدراسة المیدانیة  : المحور الثالث 

  النتائج والتوصیات 
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  مفهوم وأهداف وأنماط التنمیة المستدامة. 2
  :مفهوم التنمیة المستدامة 1.2

هي تنمیة تتطلب استقالل : "أن التنمیة المستدامة: تعددت تعریفات التنمیة المستدامة حسب وجهات النظر ومنها
الفرص في جمیع القطاعات من أجل التوازن بین قوى النمو االقتصادي والقوي التي تدعم أسس التنمیة 

ع العادل للمنافع والتقلیل من اآلثار الناجمة المستدامة، وذلك من خالل التیسیر واإلدارة الحكیمة للموارد والتوزی
  )1(".عن عملیة النمو االقتصادي على األشخاص والبیئة

الوفاء باحتیاجات الحاضر بدون التضحیة : "م التنمیة المستدامة بأنها1987عام  Brandilandوعرفتها لجنة 
   )2(".بقدرة االحتیال القادمة المستقبلیة على الوفاء باحتیاجاتها

، تهدف إلى تحقیق  شاملة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة تنمیة: " ا عرفت أیضًا التنمیة المستدامةكم
تقوم على أساس مساهمة جمیع األفراد بشكل فعال  التنمیة ، وهذه  مستمر في حیاة جمیع السكان ورفاهیتهم

  )3(". وحر في التنمیة وعلى أساس التوزیع العادل لعائداتها
تعني ضمان إال یقل المخزون الكلي لألصول سواء التي من صنع : " فت أیضًا التنمیة المستدامةكما عر 

  )4(". اإلنسان أو األصول الطبیعیة التي تتوارثها األجیال القادمة عما تتمتع به األجیال الحالیة
لتقدیر التي یتم فیها استقالل الموارد عملیة ا: " وأیضًا عرفت اللجنة العالمیة للتنمیة والبیئة التنمیة المستدامة بأنها

التي تؤثر على نصیب األجیال القادمة من هذه الموارد وخاصة إذا كانت موارد قابلة للنضوب أو غیر متجددة 
كالنفط مثًال في نفس الوقت تمنع التنمیة المستدامة تحمیل األجیال القادمة أعباء إصالح البیئة التي تلوثها 

  )5(". األجیال الحالیة
تلبیة حاجات األجیال الحالیة دون المساس بإمكانیة تلبیة حاجات األجیال القادمة وتعرف " التنمیة المستدامة هي

على أنها نتیجة تفاعل مجموعة أعمال السلطات العمومیة والخاصة بالمجتمع من أجل تلبیة الحاجات األساسیة 
یق انسجام اجتماعي في المجتمع بغض النظر عن لإلنسان وتنظیم تنمیة اقتصادیة لفائدة والسعي إلى تحق

   .)6(" االختالفات الثقافیة واللغویة والدینیة لألشخاص دون رهن مستقبل  األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتهم
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هي تلبیة حاجات األجیال الحالیة دون : ومن التعارف السابقة یمكن للباحث أن یعرف التنمیة المستدامة بأنها 
  :بإمكانیة تلبیة حاجات األجیال القادمة أي تضمن اآلتيالمساس 

 .البحث عن موارد جدیدة - 
  .تغییر جودة  النمو لجعله أكثر استخداماً  - 

 -   

    .تخفیض التلوث - 
  :)7(تسعى التنمیة المستدامة إلى تحقیق مجموعة من األهداف التالیة: أهداف التنمیة المستدامة  2.2

 .تحقیق نوعیة حیاة أفضل للسكان - 
  .حترام البیئة الطبیعیةا - 
 .تعزیز وعي السكان بالمشكالت البیئیة - 
  .المجتمع كنولوجیا الحدیثة بما یخدم أهدافربط الت - 
  .إصدار تفید مناسب ومستمر في حاجات وأولویات المجتمع - 

  :)8(وضع لها  كاتب آخر ثالث أهداف أساسیة وهي
 .االندماج والتكامل البیئي - 
  .تحسین العدالة االجتماعیة - 

 -   

    .تحسین الفاعلیة االقتصادیة - 
  :لتنمیة المستدامة أهداف أخرى تتمثل في اآلتيوأیضًا وردت ل

 المحافظة على التوازن بین الموارد المتاحة والحاجات األساسیة لبني البشر. 
 ترشید استخدام كافة الموارد وأن توضع أولویات االستخدامات. 
  تشجیع المؤسسات األهلیة لنشر الوعي البیئي وتحقیق التنمیة تحقیق المشاركة الشعبیة الواسعة من خالل

 .واالنتماء لدى األفراد في المجتمع
 عادة استخدام الموارد والمخلفات  .صیانة الموارد الطبیعیة وإ
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  التعاون اإلقلیمي والدولي لمواجهة متطلبات البیئة ومشكالت وتعزیز قدرات جمیع الدول على تطبیق االنتماء
 )9(.المجتمعلدى أفراد 

  الكفاءة المؤسسیة وتوجیه استثمارات القطاع الخاص واستخدام التكنولوجیا بصورة ال تحدث تلوث مما یساعد
 .على تحسین الظروف البیئیة

 حریة اإلعالم لكي یؤدي دوره األساسي. 
  وضع خطط لتنمیة الموارد الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة. 
 10(.الةالعمل خفض معدالت الفقر والبط( 

أورد كاتب آخر أن الهدف الرئیسي من التنمیة المستدامة هو تخفیض الفقر الشدید للفقراء من خالل إمدادهم 
بالوسائل المعیشیة المؤمن والدائمة التي تقلل إلى أقصى حدد ممكن من استنزاف الموارد والتدهور البیئي وما 

  :)11(ن تشمل أهداف التنمیة المستدامة اآلتيینجم عنه من عدم استقرار اقتصادي واجتماعي، وعلیه أ
 جمع ما یكفي من البیانات األساسیة ذات الطابع البیئي للسماح بإجراء خطط تنمیة سلیمة. 
 بیئي في التخطیط واتخاذ القراراتالمحافظة على حقوق األجیال القادمة من خالل االلتزام بالبعد ال. 
 یة واالجتماعیة والثقافیة للجمیعحمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصاد. 
 مكافحة جمیع أشكال العنف ضد المرأة وتنفیذ اتفاقیة على أشكال التمیز ذر المرأة. 
 التخلص التدریجي من عدم المساواة بین الجنسین في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة. 

  :المستدامة تتمثل في اآلتي وبجانب األهداف السابقة للتنمیة المستدامة یرى الباحث أن أهداف التنمیة
 ترشید استخدام الموارد الطبیعیة وغیر الطبیعیةو  خفض معدالت الفقر والبطالة. 
  وضع خطط تنمیة للموارد كافةارتفاع مستوى الدخل لألفراد و. 
 توجیه استثمارات القطاع الخاص بصورة ال تحدث تلوث مما یساعد على تحسین الظروف البیئیة. 

  :)12(هناك أربعة أنماط لالستدامة   :لتنمیـة المستدامـةأنمـاط ا: ثالثاً 
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 لى أي مدى تتصف تلك المؤسسات بالهیاكل التنظیمیة  :االستدامة المؤسسیة هي تعني المؤسسات الحكومیة وإ
القادرة على أداء دورها في خدمة مجتمعاتها وحتى یمكن أن تؤدي دورها في تحقیق التنمیة المستدامة بجانب 

  .ات غیر الحكومیة ومؤسسات المجتمع المدنيدور المنظم
 تتصف التنمیة باالستدامة االقتصادیة عندما تتضمن السیاسات التي تكفل استمرار  :ة االقتصادیـةستداماال

األنشطة االقتصادیة بالمجتمع وأداء الدور المنتظر منها وتكون في نفس الوقت سلیمة من الناحیة اإلیكولوجیة 
  .ال تتمثل الزراعة فقط بل المیاه والطاقة والصحة والتنوع البیولوجيفالتنمیة الزراعیة 

 تعرف االستدامة البیئة بأنها قدرة البیئة على مواصلة العمل بصورة سلیمة لذلك یتمثل هدف  :االستدامـة البیئیـة
التوازن البیئي  االستدامة البیئیة في تقلیل التدهور البیئي إلى أدنى حد وأن تكون الطبیعة قادرة على تحدید

ویتحقق ذلك بدمج االعتبارات البیئیة عند التخطیط للتنمیة حتى ال یتم الحاق الضرر برأس المال الطبیعي وذلك 
  .كحد أدنى

  اإلفصاح المحاسبي عن التنمیة المستدامة .3

ي الهوامش اإلفصاح المحاسبي هو إظهار المعلومات المالیة أو الكمیة أو الوصفیة في التقاریر المالیة وف
والجداول والمالحظات المتممة مما یجعل من القوائم المالیة غیر مضللة ومالئم للمستخدمین وذلك لغرض 

واإلفصاح المحاسبي عن التنمیة المستدامة أصبح دافعًا وضرورة إذ یفید . تمكینهم من اتخاذ قرارات رشیدة
  یدة،مختلف األطراف الداخلیة والخارجیة في اتخاذ قراراتهم الرش

  :أهداف اإلفصاح المحاسبي عن التنمیة 1.3
  :ومن أهمها،  )13(نجد أن هناك مجموعتین من األهداف لإلفصاح المحاسبي عن التنمیة المستدامة

إظهار اذعان المنشأة للقوانین والتشریعات الحكومیة : تتركز هذه األهداف فیما یلي :أهــداف داخلیــــة 1.1.3
جازة نشاطاتها، واالستعداد لتطبیق األنظمة والقوانین وغیر الحكومیة مما یقضي  على وجودها صفة شرعیة وإ

التي ستتطلب اإلفصاح عن معلومات التنمیة المستدامة والمتوقع أن تكون ملزمة لجمیع المنشآت كما ان 
كفاءة اإلفصاح یوفر قاعدة جیدة للمعلومات یمكن أن تخدم أصحاب المنشأة والعاملین فیها، فیما یتعلق ب

اإلجراءات المتخذة للمحافظة على سالمة البیئة، فضًال عن إطالع اإلدارة على حجم التكالیف اإلضافیة التي 
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تتحملها في حمایة البیئة، كما أن االلتزام المنشأة بإجراءات التنمیة المستدامة یساهم في خلق حالة من االستقرار 
دوران العمل والتكالیف المرتبطة به، واألهم في ذلك هو النفسي والصحي للعاملین فیها مما یقلل من حدة 

المحافظة على المركز التنافسي من خالل تحسین سمعتها تجاه األطراف ذات العالقة بنشاطاتها االقتصادیة 
  )14(.واالجتماعیة

كل استخدام اإلفصاح كوسیلة إلعالمهم المجتمع ك: یمكن تلخیص هذه األهداف في :  أهـداف خارجیـة 2.1.3
أن المنشأة بقوم باإلفصاح التطوعي عن دورها في التنمیة المستدامة، وبالتالي إظهار التزام المنشأة ومشاركتها 
في تحمیل األعباء العامة للمجتمع، ومن ثم  تحسین صورتها داخل المجتمع الذي تزاول نشاطها من داخله 

وفئات المجتمع  المختلفة مثل الجهات الحكومیة  باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لبناء عالقات أفضل بین المنشأة
وحملة األسهم والعاملین بالمنشأة والعمالء والموردین والممولین ومجموعات الضغط والتي تعتبر ذات تأثیر قوي، 
وخاصة في بلدان أوربا الغربیة والوالیات المتحدة، كما أن اإلفصاح یعد وسیلة إلدارة التفاوض بین أصحاب 

  .یة والغیر ممن یمارس ضغوطًا على المنشأة كالمستهلكین والجمهور والهیئات االجتماعیة األخرىحقوق الملك
یرى الباحث أن اإلفصاح عن التنمیة المستدامة یساعد المستخدمین للمعلومات على الرقابة والتقییم لألداء   

ین بما تطرحه من سلع وخدمات في ویساعدهم في اتخاذ قرارات رشیدة باإلضافة إلى كسب رضاء وقناعة المستهلك
السوق باإلضافة إلى عكس نشاطات المنشأة في المحافظة على سالمة بیئتها من التلوث والهدر في المواد السامة 

  .مماثلة مما یخلي مسئولیتها القانونیة إزاء األضرار واإلصابات التي قد تسبب فیها منشآت أخرى
تمثل المنشآت التي لدیها سیاسات ونظم ومعلومات عن   :)15(امةمعوقات اإلفصاح عن التنمیة المستد 3.2

، وهذا یرجع لعدد من األسباب أهمها   :التنمیة المستدامة نسبة قلیلة جدًا
 عدم وجود قوانین تلزم المنشآت بقیاس آثارها البیئیة واالجتماعیة بجانب آثارها االقتصادیة. 
 واإلفصاح عن التنمیة المستدامة عدم وجود معیار محاسبي یلزم المنشآت بالمحاسبة. 
  تدني مستوى الوعي البیئي لدى المجتمع عمومًا مما یجعل الضغط على المنشآت ألخذ أمور التنمیة

 .المستدامة في االعتبار منعدمة
 عدم وجود حوافز من شأنها تشجیع المنشآت لتبني سیاسات التنمیة المستدامة. 
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  للتقصي والمحاسبة عن الممارسة والحوادث الضارة بالبیئة والمجتمع، عدم وجود جهة لدیها الصالحیة الكاملة
نما هناك العدید من الجهات  التي یمكن أن تضطلع بتلك المسئولیة أو تساهم بها ولكن التنسیق والتعاون  وإ

 .مفقود فیما بینهما
  المستدامة وما یرتبط بها تدني مستوى الوعي بالتنمیة المستدامة لدى المنشآت مما یجعل مسألة تبني التنمیة

 .من ممارسات معدومة
  ًوجود بعض الضعف اإلعالمي في هذا الخصوص إال أنه قلیل جدا. 
  عدم وجود الدعم الكافي من قبل الجهات ذات العالقة لألبحاث العلمیة المرتبطة بالتنمیة المستدامة بالرغم

 .من أهمیة هذا النوع
 حكومیة كالبنوك وصنادیق التنمیة بدور فعالة وأخذ التنمیة عدم قیام جهات التمویل الخاصة منها وال

 .المستدامة في االعتبار عند اتخاذ قرارات التمویل
 عدم اقتناع منظمات األعمال بالحصول على منافع مباشرة من اإلفصاح عن منظمات  التنمیة المستدامة. 
 تدامة یعد جزءًا من مسئولیتها تجاه عدم اقتناع منظمات األعمال بأن اإلفصاح عن معلومات التنمیة المس

 .المجتمع
  ضعف دور جماعات الضغط المهتمة بقضایا وشئون البیئة في التأثیر على منظمات األعمال كي تفصح

 .عن أدائها في مجال التنمیة المستدامة
 ضعف اهتمام أصحاب المصالح بمعلومات التنمیة المستدامة التي تفصح عنها منظمات األعمال. 

  :حاجة لتطویر اإلفصاح عن التنمیة المستدامةال 3.3
" المستثمرین الحالیة واإلدارة"والداخلیة " المقرضین والمستثمرین المرتقبین"هناك مجموعة من األطراف الخارجیة  

والتي تهتم بمؤشرات تقیم األداء للمنشأة بصورة تضمن لها االستمراریة في األجلین المتوسط والطویل، بل تحقیق 
ت عالیة من األرباح تحقق رغبات كافة األطراف، ونظرًا لوعي المجتمع بالبیئة لزامًا على منشآت األعمال معدال

الباحث عن أنظمة محاسبیة حدیثة أو تطویر أنظمتها المحاسبیة الحالیة عند التعامل مع قضایا البیئة لتنتج 
ونظرًا الختصار التطبیق ،  )16(.ح المستدامةعنها معلومات ومؤشرات خضراء أكثر تعبیرًا عن األداء مثل األربا
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الحالي للمحاسبة على مقابلة اإلجراءات بالمصروفات المرتبطة بها فقط دون أن یمتد ذلك إلى التكالیف المرتبطة 
  :بالتنمیة المستدامة، فإن ذلك یؤدي إلى مجموعة من األثار والنتائج السلبیة أهمها

ما یقلل من االعتماد على نتائج العمال كمؤشر لتقییم األداء البیئي تضلیل عرض بیانات القوائم المالیة م  .أ 
 .واالجتماعي

ظهار أرباح غیر حقیقیة وعدم عدالة توزیع الدخل فینتقل جزء   .ب  عالوة على إفساد المقارنات بین المنشآت، وإ
ه المنشآت من دخل دافعي الضرائب والمواطنین غیر المستهلكین لمنتجات مثل هذه المنشآت إلى أصحاب هذ

 )17(.والمستهلكین لمنتجاتها
 
وبرغم وجود هذه المشكلة عملیًا لیس في مصر فقط فإن الدعوة التي وجهتها جمعیة المحاسبة األمریكیة  

للمحاسبین والتي تنادي بضرورة تحدید الدور الذي یمكن أن تؤدیه الوظیفة المحاسبیة في توفیر المعلومات 
اعتبار تكلفة التنمیة المستدامة من تكلفة اإلنتاج : منشأة وذلك من خالل ما یليالخاصة بالتنمیة المستدامة لل

ویجب إدخالها في وظیفة القیاس المحاسبي حتى تحقق واقعیة القیاس، كما ینبغي أخذ معلومات التنمیة 
إلى ضرورة الدعوة المستدامة في االعتبار عند اتخاذ قرارات استقالل الموارد وعند تقسیم هذه القرارات، باإلضافة 

  .المستمرة إلى أن یكون التقریر عن التنمیة المستدامة جزءًا من متطلبات اإلفصاح المحاسبي
ومع االنتشار الواسع لقضایا االستدامة تتزاید منافع اإلفصاح عن استدامة المنشآت، والتي تعتبر وسیلة لتلبیة  

أن التقاریر المالیة التقلیدیة ال تعبر بصورة كافیة عن احتیاجات المنشأة في األجل الطویل، فهناك اتفاق على 
األبعاد المتعددة لقیمة المنشأة في الوقت الحاضر، مما أدى إلى زیادة الطلب على مقاییس مالیة وغیر مالیة 
زاء هذه جاءت اهتمامات مجلس معاییر الرقابة المالیة  قییم أداء المنشأة وتأثیرها على البیئة والمجتمع وإ لت

FASB المفصح عنها، وأشارت إلى وجوب أن یتضمن اإلفصاح المحاور األساسیة  بنوع وطبیعة المعلومات
  :الثالثة اآلتیة
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ویتضمن البرامج السیاسات التي تتبناها المنشأة للحفاظ على : اإلفصاح عن إجراءات وأنشطة التنمیة المستدامة  .أ 
ت التي وضعتها المنشأة للحد من آثار التلوث ومدى االلتزام البیئة والتحسینات التي قامت بها المنشأة،  واإلجراءا

 .بمعاییر التنمیة المستدامة
ویتضمن اآلثار المالیة إلجراءات التنمیة : اإلفصاح عن إجراءات المحاسبیة الخاصة بالتنمیة المستدامة  .ب 

 .المستدامة في اإلنفاق الرأسمالي واألرباح للفترة الحالیة
ویشمل اإلفصاح عما تقتنیه المنشاة من أصول : لتزامات وتكالیف التنمیة المستدامةاإلفصاح عن األصول واال  .ج 

تنمویة وما یرتبط بها من التزامات ومخصصات واحتیاطیات، فضًال عن اإلفصاح عن االلتزامات الطارئة من 
مكانیة تحقق ال حدث والخسارة خالل مالحظات مقترنة بالقوائم المالیة وذلك من حیث المبالغ المقدرة لها وإ

 .المحتملة
ویرى الباحث أن اإلفصاح المحاسبي للمنشآت عن أدائها في مجال التنمیة المستدامة سوف یحول بالنفع علیها حیث 
ستظهر بمظهر المنشأة األكثر حرصًا على الوفاء بمسئولیتها تجاه البیئة والمجتمع، وذلك یساعد على كسب رضا 

  .ط بهاالجمهور وعمالئها والمجتمع المحی
  :)18(بدائل اإلفصاح المحاسبي عن التنمیة المستدامة 4.3
جدل كبیر بین المحاسبي والمراجعین والكتاب في القرار المحاسبي حول كیفیة اإلفصاح عن التنمیة ثمة   

المستدامة لمنشآت األعمال، هي یتم اإلفصاح عن هذه المعلومات ضمن التقاریر المالیة أم في شكل تقریر 
وهل یتم اإلفصاح عن معلومات التنمیة المستدامة في شكل وصفي أم في كل كمي أم خلیط بینهما؟ مستقل؟ 

  في التقاریر السنویة أو الفتریة؟وهل یتم اإلفصاح عن معلومات التنمیة المستدامة 
ویبرر ذلك ضرورة إعطاء صورة شاملة عن األداء الكلي  :تقریر االستدامة ضمن التقاریر المالیة 1.4.3

للمنشأة وذلك باإلفصاح عن معلومات التنمیة المستدامة في تقدیر واحد على أن یكون الدمج ضمن إطار 
التقاریر التي ینتجها النظام المحاسبي التقلیدي بحیث تصبح معلومات التنمیة المستدامة جزءًا من المعلومات 

وهري على النظام المحاسبي التقلیدي المالیة ومعلومات التنمیة المستدامة دون الحاجة إلى إجراء تعدیل ج
باعتبار أن التنمیة المستدامة تؤثر على األنشطة االقتصادیة، وبالتالي یجب أن ینعكس على القوائم المالیة 

 .كما أنها توفر مجاًال أوسع للمقارنة بین األنشطة
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تقریر االستدامة بشكل هناك من یرى بضرورة إعداد  :تقریر االستدامة مستقل عن التقاریر المالیة 2.4.3
منفصل عن التقاریر المالیة نظرًا الختالف طبیعة المعلومات االجتماعیة عن المعلومات المالیة، وهنا یوجد 

 :عدة أسباب لإلفصاح عن معلومات االستدامة وهي
، ویتضمن وصفًا لما قامت به المنشأة من أنشطة : تقریر وصفي  .أ  وذلك لألمور التي یصعب عرضها مالیًا

تماعیة وبیئیة دون أي تحلیل لتكالیف هذه األنشطة أو قیم المنافع التي تحققت، ویتخذ هذا التقریر شكل قائم اج
أن عناصر هذا التقریر لیست لها : المركز المالي، ولكن یفتقر إلى الخصائص الرئیسیة لهذه القائمة لسببین هما

نب الحسنة والسیئة لألداء في مجال التنمیة قیم نقدیة كما أن عناصر هذا التقریر لیست سوى وصف للجوا
 )19(.المستدامة

یقتصر هذا التقریر على عرض ما أنفقته المنشاة من تكالیف على كل  :تقریر تكالیف ومنافع التنمیة المستدامة  .ب 
مجال من مجاالت التنمیة المستدامة دون اإلفصاح عن قیم المنافع التي حققتها تلك األنشطة بسبب صعوبة 

 .لك المنافعقیاس ت
وفي كل الحاالت یشتمل تقریر . ویفصح عن كل من التكالیف والمنافع االجتماعیة :تقریر المدخالت والمخرجات .ج 

 :االستدامة على األنشطة التالیة
 .وذلك باإلفصاح عن األنشطة الخاصة بالموارد الطبیعیة والمساهمات البیئیة: حمایة البیئة -
 .مجال األنشطة الخاصة بالمساهمة العامة وذلك باإلفصاح في: خدمات المجتمع -
 .باإلفصاح عن األنشطة الخاصة بالموارد البشریة: العاملین -
مثل المیاه الجوفیة أو معادن ثمینة، أو نباتات نادرة وجهود المنشأة في البحث : مدى االستنفاذ الثروات النادرة -

 .والتنفس عن الموارد البدیلة
  :یأخذ شكل تقریر االستدامة الحاالت التالیة قد  :شكل وأسلوب اإلفصاح 3.4.3

 وذلك لألمور التي یصعب عرضها مالیاً : تقدیر وصفي. 
 تحتوي على معلومات كمیة لیست مالیة مثل كمیة انبعاثات وأبخرة ضارة: تقدیر كمي. 
 تشمل البنود التي أمكن تصویرها مالیاً : تقدیر مالي. 
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 خلیط من المعلومات الوصفیة والكمیة. 
 من المعلومات الوصفیة والمالیة خلیط. 
 خلیط من المعلومات الكمیة والمالیة. 
 خلیط من المعلومات الوصفیة والكمیة والمالیة. 

  .على أنه یمكن استخدام كافة األشكال حیث یتمكن مستخدموا  التقاریر من فهم محتواها وهو الهدف
یة المستدامة هي تقریر مجلس اإلدارة أو من أهم األسالیب التي یمكن استخدامها في اإلفصاح عن التنم 

  .التقاریر المالیة السنویة أو التقاریر المالیة الربع سنویة، أو تقاریر خاصة أو ربع سنویة خاصة

قد یختلف توقیت اإلفصاح عن معلومات التنمیة المستدامة من منشأة ألخرى،  :توقیت اإلفصاح 5.4.3
  :)20(لمستدامة غیر إلزامي في الوقت الحاليخاصة وأن اإلفصاح عن معلومات التنمیة ا

  قد یكون توقیت اإلفصاح بصفة غیر منتظمة كان یكون حسب رغبة إدارة المنشأة أو حسب طلب المهتمین
 .بالمنشأة

 قد یكون اإلفصاح بصفة منتظمة من خالل التقاریر السنویة. 
 و عندما تكون هناك أخبار سیئة یمكن قد یتم اإلفصاح عندما تكون هناك أخبار جیدة یمكن اإلفصاح عنها، أ

 .اإلفصاح عنها
یرى الباحث ضرورة االختیار من بین هذه البدائل بما یساعد على تطویر اإلفصاح المحاسبي عن التنمیة 
المستدامة لتوفیر المعلومات الالزمة للتخطیط والرقابة وترشید القرارات وتقییم األداء بما یؤدي إلى تحسین 

  .یحقق مزایا تنافسیة تمكن من البقاء واالستمرار والنموأداء المنشآت و 
  الدراسة المیدانیة. 4

  : أدوات الدراسة  1.4
كأسلوب بحثي یتم تنفیذه عن طریق االستقصاء  (Survey)قام الباحث في هذه الدراسة باختیار الدراسة المسحیة 

البیانات بشكل منهجي، كما استخدم  حیث یعتبر المسح عن طریق االستقصاء أكثر الطرق تكرارًا في تجمیع
  :وفیما یلي أدوات الدراسة المستخدمة  الباحث أسلوب المقابالت الشخصیة لتدعیم استخدام األسلوب السابق

  مجتمع وعینة الدراسة 1.1.4
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حیث أن موضوع البحث في مجال المحاسبة المالیة ویرتبط بقصور التقاریر المالیة فى ظل االطار المفاهیمى 
،          مدیر مالى ،     محاسب ،  رئیس حسابات : شترك  فإن مجتمع الدراسة البد وأن یتمثل فیما یليالم

. قام الباحث بسحب عینة عشوائیة طبقیة ، من كل فئة من فئات مجتمع الدراسة  حیث  مدیر استثمار،  يمراجع داخل
  :كما تم تحدید حجم العینة باستخدام المعادلة التالیة  

  )      ح -1* (ح                                    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) = ن(حجم العینة   

                     ) م ) / ح- 1* (ح + ( 2)ع(                             
  :حیث تشیر    

 الي حجم العینة       :ن. 
  لمجتمعالي حجم ا      :م. 
 الي نسبة عدد المفردات التي تتوافر فیها الخصائص محل الدراسة      :ح. 
 )1-الي نسبة عدد المفردات التي ال تتوافر فیها الخصائص محل الدراسة  :)ح. 
 الي الخطأ المعیاري ویتم حسابه عن طریق قسمة حدود الخطأ علي  الدرجة المعیاریة        :ع. 

                                   0.5 ) *1 – 0.5(  
   مفردة 60= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ) = ن(حجم العینة 

                       )0.05  /1.96(2 ) +0.5) *1 – 0.5 / (120    (  
  ) .%5 ±(وحدود خطأ معیاري  %95وذلك عند مستوي ثقة 

مفردة تعبر عن العینة الممثلة للمجتمع  75وتحوطًا من احتمال انخفاض نسبة الردود فإن الباحث سوف یختار 
ا بعدد قوائم االستقصاء المرسلة والمستلمة والتي أجرى علیها التحلیل  بفئاته الخمسة ، ویوضح الجدول التالي بیانً

 :اإلحصائي
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  ) 1(جدول 
  لمرسلة والمستلمة والتي أجرى علیها التحلیل اإلحصائيعدد قوائم االستقصاء ا

عدد القوائم التي أجرى   عدد القوائم المستلمة  عدد القوائم المرسلة  البیــــــــان
  علیھا التحلیل اإلحصائي

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %80  12  %80  12  %100  15  محاسب 

  %93.33  13  %93.33  13  %100 15  رئیس حسابات
  %80  14  %80  14  %100 15  مدیر مالى

  %100  15  %100  15  %100 15  مراجع داخلى 
  %66.66  10  %66.66  10  %100 15  مدیر استثمار

  %85.33  64  %85.33  64  %100  75  المجموع

  - :قائمة االستقصاء  2.1.4
االزمة التى  تتعلق بموضوع استعان الباحث في إعداد قائمة االستقصاء بذوى الخبرة الذین لدیهم المعرفة 

الدراسة حیث أمكن االستفادة منهم عند صیاغة قائمة االستقصاء ویمكن تقسیم أسئلة االستقصاء الى محورین 
ویتألف من االسئلة المتعلقة باالسم ، والمؤهل والوظیفة ، وسنوات  المحور الدیمغرافى: االول اساسین هما 

تم طرح االسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة وقد روعي في إعدادها عدة وفیه ی والثانى محور الدراسةالخبرة 
  -:اعتبارات أهمها 

 أن تكون القائمة واضحة ویسهل فهمها. 
 أن تحتوي على أسئلة متدرجة یقوم األفراد باختبار بدیل من خمسة بدائل. 
وفیه تكون  المحاوربیان الى نوع ووفقًا آلراء المختصین اإلحصائیین الذین استعان بهم الباحث ینتمى هذا االست 

اسئلة االستبیان مقسمة الى أربعة محاور ، كل محور یدور حول جانب معین من جوانب الدراسة بحیث تكون 
أسئلة المحور الواحد متقاربة فى المضمون ، ومتكاملة  بحیث تشمل المحور بالشكل االمثل و االجایة علیه 

   - :له المحور وهى كالتالى تثبت صحة أو عدم صحة الفرض الذى یشم
 ) المحور األول ) ( 5 – 1سG_1 و یختبر صحة الفرض األول. ( 
 )المحور الثانى ) ( 10 – 6سG_2  و یختبر صحة الفرض الثاني(  . 

 )المحور الثالث ) ( 15 – 11سG_3  و یختبر صحة الفرض الثالث(  . 
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د درجات أهمیة كل بند من البنود، كما المكون من خمس درجات لتحدی Likertولقد تم اعتماد مقیاس 
  .تم وضع مقیاس ترتیبي لهذا األرقام وذلك لالستفادة منها فیما بعد عند تحلیل النتائج

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة  التصنیف
  5  4  3  2  1  الدرجة

4  

  إدارة قائمة االستقصاء  3.1.4
حــــث بتوزیــــع قائمــــة االستقصــــاء علــــى أفــــراد العینــــة ودعــــم الباحــــث أســــلوب قــــام البا توزیــــع قــــوائم االستقصــــاء. أ

  : وكانت النتائج كالتالي ) یوم 50(االستقصاء بأسلوب المقابالت الشخصیة ، وترك للمستقصى فرصة للرد 
  یوضح قوائم االستقصاء الموزعة على مفردات العینة( ) جدول رقم 

القوائم   البیان 
  الموزعة

القوائم غیر 
  تلمةالمس

القوائم 
  المستلمة

القوائم 
  المستبعدة

  القوائم الصالحة للتحلیل

  64  0  64  11  75  العدد 
  %85.34  0  %85.34  %14.66  100   %النسبة 

، وكانت نسبة القوائم % 85.34نسبة االستجابة من جانب مفردات العینة تبلغ : من الجدول السابق یتضح أن  
  .قائمة استقصاء  75من إجمالي القوائم الموزعة والبالغة  % 85.34الصالحة للتحلیل اإلحصائي تبلغ  

 التحلیل االحصائى واختبارات الفروض 2.4
  .صالحیة واعتمادیة األداء المستخدمة في قیاس نتائج الدراسة 4.2.14
لتحدید درجة صالحیة ومدى االعتماد على األداة المستخدمة في قیاس استجابات مفردات العینة اعتمد   
  :لباحث على استخدام كل منا
   Interconsistancyمعامل االتساق الداخلي . أ

ومن خالله یتم قیاس درجة مصداقیة النتائج المحققة لكل بند من بنود االستقصاء، والذي یعتمد في المقام األول   
  .على معامل االرتباط ، ویكون المعیار األساسي هو اختبار معنویة معامل االرتباط

    )كرونباخ ألفا اختبار(م   باستخدا لالستمارة والثبات الصدق اراختب. ب
یقصد بثبات االستمارة أن تعطى نفس النتیجة لو تم توزیع االستمارة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،   

م  مقیاس وقد تحقق الباحث من ثبات وصدق االستمارة من خالل قیاس درجة الصدق والثبات لالستمارة ككل باستخدا



 ولید الجبلى / د –دراسة میدانیة   -دور محاسبة التنمیة المستدامة فى زیادة موثوقیة التقاریر المالیة 
 

145  

8 JFBE   

، وتراوح قیمة هذا المقیاس بین الصفر والواحد الصحیح فإذا لم یكن هناك ثبات Cronbach Alphaالفا كرونباخ 
، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام في البیانات فإن قیمة هذا العامل  في البیانات فإن قیمة هذا العامل تساوي صفرًا

ذا زاد هذا المق أمكن االعتماد على نتائج الدراسة وتعمیمها على المجتمع  %60یاس عن تساوي الواحد الصحیح وإ
، مما یدل على إمكانیة االعتماد على نتائج اختبار فروض %60وتوصل الباحث أن قیمة معامل ألفا أكبر من 

   .الذى توضحه الجداول التالیة دراسة، وتعمیم نتائج الدراسة ، و ال
  المحور قیاس البعد االقتصادى للتنمیة المستدامةنتائج صالحیة واعتمادیة وصدق   3.4

معـامل كرونباخ   معامل الصدق   عدد العبارات   المحـــــــــــــــور
  ألفا

    0.533  0.284  5  قیاس البعد االقتصادى لمحاسبة التنمیة المستدامة 

هذا ویؤكد على أن عناصر هذا )   0.284( ومعامل الصدق ) = 0.533(أما عن نتائج معامل كرونباخ ألفا   
  .المحور یمكن االعتماد علیها بشكل كبیر 

  قیاس البعد البیئى  لمحاسبة التنمیة المستدامةنتائج صالحیة واعتمادیة وصدق  المحور الخاص  1.3.4
  معـامل كرونباخ ألفا  معامل الصدق   عدد العبارات   المحـــــــــــــــور

  0.517  0.267  5  حاسبة التنمیة المستدامةقیاس البعد البیئى  لم

هذا ویؤكد على أن عناصر هذا المحور )   0.267( ومعامل الصدق ) = 0.517(أما عن نتائج معامل كرونباخ ألفا 
  .یمكن االعتماد علیها بشكل كبیر 

  حاسبة التنمیة المستدامةقیاس البعد االجتماعى لم نتائج صالحیة واعتمادیة وصدق  المحور الخاص  2.3.4
  معـامل كرونباخ ألفا  معامل الصدق   عدد العبارات   المحـــــــــــــــور

  0.620  0.385  5  قیاس البعد االجتماعى لمحاسبة التنمیة المستدامة

ر هذا المحور هذا ویؤكد على أن عناص)   0.385( ومعامل الصدق ) = 0.620(أما عن نتائج معامل كرونباخ ألفا 
  .یمكن االعتماد علیها 

  نتائج صالحیة واعتمادیة وصدق  المحاور الخاصة باالستمارة ككل
  لالستمارة ككل Cronbach's Alpha Testاختبار ألفا كرونباخ )  2جدول ( 

  معامل الثبات  معامل الصدق  عدد العبارات  المحور
  0.533  0.284  5  قیاس البعد االقتصادى لمحاسبة التنمیة المستدامة

  0.517  0.267  5  قیاس البعد البیئى  لمحاسبة التنمیة المستدامة
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  0.620  0.385  5  قیاس البعد االجتماعى  لمحاسبة التنمیة المستدامة

  0.789  0.623  21  االستمارة ككل
  

   0.789الصدق یساوى    ومعامل الثبات یساوى الجذر التربیعى لمعامل  0.623إن معامل ألفا للصدق لالستمارة ككل یساوى  
وبعد ما قام الباحث بالتأكد من صدق االتساق الداخلى  . مما یشیر إلى التناسق الداخلى لالستمارة ككل ویعد مقبول بدرجة كبیرة 

لفقرات استمارة االستقصاء وثباتها ، یكون على ثقة معقولة بصحة هذه االستمارة وصالحیتها بتحلیل النتائج واإلجابة على 
  .ئلة الدراسة واختبار فرضیاتها أس

  :األهمیـــــــــــة النسبیـــــــــة  4.4
لبیان متوسط الرتب لمحاور  Friedman testلتحلیل األهمیة النسبیة للمشكالت فقد تم استخدام اختبار فریدمان 

في األهمیة بین  لقیاس مدى وجود اختالف أو اتفاق chi square test 2الدراسة ، كما تم استخدام اختبار كا
-0.05P(  %5أقل من  P-valueفعندما تكون  P-valueعبارات محاور الدراسة وتحدد قیمة الداللة أو المعنویة 

value  (فإن ذلك یعني وجود فروق في األهمیة بین عبارات محاور الدراسة من وجهة نظر مجموعات العینة.  
  األھمیة النسبیة للمحور األول

  المعنــویــة  2كــا  عدد العبارات   ــــــــــــــورالمحـ
  0.000  11.63  5  قیاس البعد االقتصادى لمحاسبة التنمیة المستدامة

وهذا یعني وجود اختالف في األهمیة النسبیة بین  %5مستوى المعنویة أقل من  من الجدول السابق یتضح أن
  .عبارات المحور األول 

  انى المشاكل الرئیسیة للتعقید فى التقاریر المالیةاألهمیة النسبیة للمحور الث
  المعنــویــة  2كــا  عدد العبارات   المحـــــــــــــــور

  0.000  7.78  5  قیاس البعد البیئى  لمحاسبة التنمیة المستدامة 

بین وهذا یعني وجود اختالف في األهمیة النسبیة  %5مستوى المعنویة أقل من  من الجدول السابق یتضح أن
  .عبارات المحور الثانى  

  األهمیة النسبیة للمحور الثالث مدى حاجة اإلطار المفاهیمى المشترك الى إعادة صیاغة بعض فقراته

  المعنــویــة  2كــا  عدد العبارات   المحـــــــــــــــور
  0.000  47.53  5  قیاس البعد االجتماعى  لمحاسبة التنمیة المستدامة 
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وهذا یعني وجود اختالف في األهمیة النسبیة بین  %5مستوى المعنویة أقل من  یتضح أنمن الجدول السابق 
  .عبارات المحور الثالث  

  .التحلیل االحصائى لفروض الدراسة  5.4
  التحلیل االحصائى للفرض األول 1.5.4

  یادة موثوقیه التقاریر المالیةتوجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العناصر االقتصادیة لمحاسبة التنمیة المستدامة  و ز 

  -:ویشتمل هذا الفرض على المتغیرات التالیة 
  العناصر االقتصادیة لمحاسبة التنمیة المستدامة ) : س (المتغیر المستقل 

  زیادة موثوقیه التقاریر المالیة  ) : ص ( المتغیر التابع 
  ):یاس معامل االرتباطق(قیاس مدى قوة العالقة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع 

كمتغیر مستقل "  العناصر االقتصادیة لمحاسبة التنمیة المستدامة " یوضح معامل االرتباط درجة االرتباط بین  
كمتغیر تابع ، وتعبر قیمة معامل االرتباط عن مدى قوة العالقة بین  "زیادة موثوقیة التقاریر المالیة " وبین 

  .عالمتغیر المستقل والمتغیر التاب
  فــــــــــــإذا كانــــــــــــت P-valueفــــــــــــي تحدیــــــــــــد مســــــــــــتوى الداللــــــــــــة أو المعنویــــــــــــة  SPSSویســــــــــــاعد برنــــــــــــامج   

P-value  دل ذلك على وجود عالقة معنویة ذات داللة إحصائیة بین المتغیر المستقل والمتغیر التـابع والعكـس،  %1أقل من
  :كما یتضح من خالل الجدول التالي

  

  )الفرض األول(ستقل قیاس االرتباط بین المتغیر التابع والم

معامل ارتباط   المحــــــــــــــور
  sigالمعنویة   بیرسون

زیادة موثوقیة التقاریر المالیة الناتجة من  االفصاح عن 
  0.000  ** 0.861  العناصر االقتصادیة لمحاسبة التنمیة المستدامة

  0.01تشیر إلى معنویة معامل االرتباط عند مستوى معنویة ** 
  :جدول السابق یستطیع الباحث استنتاج ما یلي ومن خالل ال

  الداللة(كما أن مستوى المعنویة  0.861= وجود عالقة ارتباط بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع  حیث أن معامل االرتباط (
 .وهذا أیًضا یدل على وجود عالقة ارتباط بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل %1أقل من 
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 بین عبارات المتغیر المستقل وعبارات المتغیر التابع حیث أن إشارة معامل االرتباط موجبة ) إیجابیة(رتباط طردیة وجود عالقة ا
وقویة ، وهذا یعني وجود عالقة إیجابیة ، فكما كان هناك افصاح عن العناصر االقتصادیة لمحاسبة التنمیة المستدامة   أدى 

 .ة ذلك إلى زیادة موثوقیة التقاریر المالی

  ):االنحدار البسیط(قیاس أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع  
یشیر تحلیل االنحدار البسیط إلى شكل العالقة الخطیة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع، ونسبة تأثیر المتغیر  

، )  ودة التقاریر المالیة انخفاض مستوى ج(على المتغیر التابع ) قصور األطر الفكریة للمحاسبة المالیة(المستقل 
والجدول التالي یوضح تحلیل االنحدار  P-value) المعنویة(في تحدید مستوى الداللة  SPSSویساعد برنامج 

  :البسیط بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع كما یلي
  بیان عالقة االنحدار بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع للفرض األول

  ــمالمعـــــالـــ
القیمة 
  المقدرة

قیمة اختبار 
)T(  

P-
Value 

الداللة 
Sig  

معامل التحدید 
R2  

  دالة  0.000  12.23  3.097  الجزء الثابت

0.810  
زیادة موثوقیة التقاریر المالیة الناتجة 
من  االفصاح عن العناصر االقتصادیة 

  لمحاسبة التنمیة المستدامة
  دالة  0.000  5.62  0.313

  F(  =31.54(قیمة اختبار      
  0.000= مستوى الداللة         1،211= درجة الحریة 

  :ومن خالل الجدول السابق یتضح للباحث ما یلي
  إشارة معامل االنحدار موجبة للمتغیر المستقل، ویعني ذلك أن العالقة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع عالقة

 .ى الزیادة في المتغیر التابعطردیة ، بمعني أن الزیادة في المتغیر المستقل تؤدي إل
  0.313إن زیادة المتغیر المستقل بمقدار وحدة واحدة یؤدي ذلك إلى تغیر طردي في مستوى المتغیر التابع بمقدار 

ا ً  .وحدة تقریب
  أن مستوى الداللة الختبارT-Test  وهي أقل من مستوى معنویة  0.000للمتغیر المستقل مع المتغیر التابع هي

العناصر االقتصادیة " م صحة الفرض األول بوجود عالقة معنویة ذات داللة إحصائیة بین وهذا یدع 1%
 " . لمحاسبة التنمیة المستدامة  و زیادة موثوقیه التقاریر المالیة
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  یوضح معامل التحدیدR2  النسبة المئویة للتفسیرات التي یستطیع المتغیر المستقل للمتغیرات التي تطرأ على المتغیر
 .%81ع، حیث یستطیع المتغیر المستقل  تفسیر التغیرات التي تحدث في المتغیر التابع بنسبة التاب

 وبالتالي یمكن صیاغة نموذج االنحدار البسیط للمتغیر المستقل على النحو التالي:  
  : قصور األطر الفكریة للمحاسبة المالیة) س(المتغیر المستقل 

  ب س+ ا = ص          
  س 0.313+ 3.097= ص         

  "قبول أفراد العینة للفرض األول " أذن 
  التحلیل االحصائى للفرض الثاني 2.5.4

توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العناصر البیئیة لمحاسبة التنمیة المستدامة  و زیادة موثوقیه التقاریر 
  المالیة

  امة لمحاسبة التنمیة المستد البیئیة العناصر ) : س (المتغیر المستقل 
  زیادة موثوقیه التقاریر المالیة  ) : ص ( المتغیر التابع 

  ):قیاس معامل االرتباط(قیاس مدى قوة العالقة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع 
  )الفرض الثانى(قیاس االرتباط بین المتغیر التابع والمستقل 

معامل ارتباط   المحــــــــــــــور
  sigالمعنویة   بیرسون

دة موثوقیة التقاریر المالیة الناتجة من  االفصاح زیا
  0.000  ** 0.933  عن العناصر البیئیة لمحاسبة التنمیة المستدامة

  0.01تشیر إلى معنویة معامل االرتباط عند مستوى معنویة ** 

  :ومن خالل الجدول السابق یستطیع الباحث استنتاج ما یلي
 كما أن مستوى المعنویة  0.933= لمستقل  وعبارات المتغیر حیث أن معامل االرتباط وجود عالقة ارتباط بین عبارات المتغیر ا

 .وهذا أیًضا یدل على وجود عالقة ارتباط بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل %1أقل من ) الداللة(
  ث أن إشارة معامل االرتباط موجبة بین عبارات المتغیر المستقل وعبارات المتغیر التابع حی) إیجابیة(وجود عالقة ارتباط طردیة

وقویة ، وهذا یعني وجود عالقة إیجابیة ، فكما كان هناك افصاح عن العناصر البیئیة لمحاسبة التنمیة المستدامة   أدى ذلك 
 .إلى زیادة موثوقیة التقاریر المالیة 
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  ):االنحدار البسیط(قیاس أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع 
االنحدار البسیط إلى شكل العالقة الخطیة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع، ونسبة تأثیر  یشیر تحلیل

  .) زیادة موثوقیه التقاریر المالیة  (على المتغیر التابع ) لمحاسبة التنمیة المستدامة البیئیةالعناصر (المتغیر المستقل 
  تابع للفرض الثانىبیان عالقة االنحدار بین المتغیر المستقل والمتغیر ال

القیمة   المعـــــالـــــم
  المقدرة

قیمة 
اختبار 

)T(  

P-
Value 

الداللة 
Sig  

  R2معامل التحدید 

  دالة  0.000  14.22  3.12  الجزء الثابت

زیادة موثوقیة التقاریر المالیة الناتجة من    0.954
االفصاح عن العناصر البیئیة لمحاسبة التنمیة 

  المستدامة
  دالة  0.000  6.20  0.30

  F = (31.54(قیمة اختبار      
  0.000= مستوى الداللة         1،211= درجة الحریة 

  :ومن خالل الجدول السابق یتضح للباحث ما یلي
  إشــارة معامــل االنحــدار موجبــة للمتغیــر المســتقل، ویعنــي ذلــك أن العالقــة بــین المتغیــر المســتقل والمتغیــر التــابع

 .في المتغیر المستقل تؤدي إلى الزیادة في المتغیر التابع عالقة طردیة ، بمعني أن الزیادة
  إن زیـادة المتغیــر المســتقل بمقــدار وحــدة واحــدة یــؤدي ذلــك إلـى تغیــر طــردي فــي مســتوى المتغیــر التــابع بمقــدار

ا 0.30  .وحدة تقریبً
  أن مستوى الداللة الختبارT-Test  ن مسـتوى معنویـة وهي أقـل مـ 0.000للمتغیر المستقل مع المتغیر التابع هي
العناصـر البیئیـة لمحاسـبة التنمیـة " وهذا یدعم صحة الفرض األول بوجود عالقة معنویـة ذات داللـة إحصـائیة بـین  1%

 " .المستدامة  و زیادة موثوقیه التقاریر المالیة 
  یوضــح معامــل التحدیــدR2 تطــرأ علــى  النســبة المئویــة للتفســیرات التــي یســتطیع المتغیــر المســتقل للمتغیــرات التــي

 .%95المتغیر التابع، حیث یستطیع المتغیر المستقل  تفسیر التغیرات التي تحدث في المتغیر التابع بنسبة 
 وبالتالي یمكن صیاغة نموذج االنحدار البسیط للمتغیر المستقل على النحو التالي: 

  ب س+ ا = ص 
  س 0.30+  3.12=  ص
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  "قبول أفراد العینة للفرض الثانى  " أذن 
  التحلیل االحصائى للفرض الثالث 3.5.4

توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العناصر االجتماعیة لمحاسبة التنمیة المستدامة  و زیادة موثوقیه 
  التقاریر المالیة

  العناصر االجتماعیة لمحاسبة التنمیة المستدامة ) : س (المتغیر المستقل 
  اریر المالیة  زیادة موثوقیه التق) : ص ( المتغیر التابع 

  ):قیاس معامل االرتباط(قیاس مدى قوة العالقة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع 
  
  
  

  )الفرض الثانى(قیاس االرتباط بین المتغیر التابع والمستقل 

معامل ارتباط   المحــــــــــــــور
  sigالمعنویة   بیرسون

فصاح زیادة موثوقیة التقاریر المالیة الناتجة من  اال
  0.000  ** 0.855  لمحاسبة التنمیة المستدامة االجتماعیة عن العناصر 

  0.01تشیر إلى معنویة معامل االرتباط عند مستوى معنویة ** 
  :ومن خالل الجدول السابق یستطیع الباحث استنتاج ما یلي

  كمــا أن  0.855= رتبــاط وجــود عالقــة ارتبــاط بــین عبــارات المتغیــر المســتقل  وعبــارات المتغیــر حیــث أن معامــل اال
 .وهذا أیًضا یدل على وجود عالقة ارتباط بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل %1أقل من ) الداللة(مستوى المعنویة 

  بـین عبـارات المتغیـر المسـتقل وعبـارات المتغیـر التـابع حیـث أن إشـارة معامـل ) إیجابیـة(وجود عالقة ارتبـاط طردیـة
وهــذا یعنــي وجــود عالقــة إیجابیــة ، فكمــا كــان هنــاك افصــاح عــن العناصــر البیئیــة لمحاســبة  االرتبــاط موجبــة وقویــة ،

 .التنمیة المستدامة   أدى ذلك إلى زیادة موثوقیة التقاریر المالیة 
  ):االنحدار البسیط(قیاس أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع  

ة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع، ونسبة تأثیر یشیر تحلیل االنحدار البسیط إلى شكل العالقة الخطی
 .) زیادة موثوقیه التقاریر المالیة (على المتغیر التابع ) العناصر االقتصادیة لمحاسبة التنمیة المستدامة(المتغیر المستقل 
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  بیان عالقة االنحدار بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع للفرض الثانى

القیمة   المعـــــالـــــم
  المقدرة

قیمة اختبار 
)T(  

P-
Value 

الداللة 
Sig  

  R2معامل التحدید 

  دالة  0.000  13.25  3.56  الجزء الثابت

زیادة موثوقیة التقاریر المالیة الناتجة من    0.954
االفصاح عن العناصر البیئیة لمحاسبة 

  التنمیة المستدامة
  دالة  0.000  5.20  0.42

  F = (31.54(قیمة اختبار      
  0.000= مستوى الداللة         1،211= درجة الحریة 

  :ومن خالل الجدول السابق یتضح للباحث ما یلي
 تقل والمتغیر التابع إشارة معامل االنحدار موجبة للمتغیر المستقل، ویعني ذلك أن العالقة بین المتغیر المس

 .في المتغیر التابع ، بمعني أن الزیادة في المتغیر المستقل تؤدي إلى الزیادةعالقة طردیة
  0.30إن زیادة المتغیر المستقل بمقدار وحدة واحدة یؤدي ذلك إلى تغیر طردي في مستوى المتغیر التابع بمقدار 

ا  .وحدة تقریبً
  أن مستوى الداللة الختبارT-Test  وهي أقل من مستوى معنویة  0.000للمتغیر المستقل مع المتغیر التابع هي

العناصر البیئیة لمحاسبة التنمیة " ض األول بوجود عالقة معنویة ذات داللة إحصائیة بین وهذا یدعم صحة الفر  1%
 " .المستدامة  و زیادة موثوقیه التقاریر المالیة 

  یوضح معامل التحدیدR2  النسبة المئویة للتفسیرات التي یستطیع المتغیر المستقل للمتغیرات التي تطرأ على المتغیر
 .%95المتغیر المستقل  تفسیر التغیرات التي تحدث في المتغیر التابع بنسبة  التابع، حیث یستطیع

 وبالتالي یمكن صیاغة نموذج االنحدار البسیط للمتغیر المستقل على النحو التالي: 
  ب س+ ا = ص 
  س 0.42+  3.56= ص 

  "قبول أفراد العینة للفرض الثالث  " أذن 
  والتوصیات النتائج. 5

  النتائج  1.5
   -:الباحث  من خالل كال من الدراستین النظریة و المیدانیة الى مجموعة من النتائج أهمها  توصل
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صحة فروض الدراسة والمتمثلة فى وجود دور قوى لمحاور محاسبة التنمیة المستدامة فى زیادة موثوقیة  -1
 .التقاریر المالیة 

نمیة المستدامة یساعد على زیادة موثوقیة أن االهتمام بالقیاس واإلفصاح عن العناصر الثالثة لمحاسبة الت -2
 .التقاریر المالیة 

أن یتم اإلفصاح عن معلومات التنمیة المستدامة فى شكل تقاریر االستدامة بما تحتویه من معلومات كمیة   -3
 .ووصفیة مالیة وغیر مالیة مع العمل على توصیلها الى أصحاب المصالح والجهات المعنیة 

یة لقیاس التكالیف البیئیة واالجتماعیة یساعد على زیادة موثوقیة التقاریر المالیة أن تطبیق سیاسات محاسب -4
 .لمنشات التعلیم الخاص 

استعانة مستخدمى المعلومات بأبعاد التنمیة المستدامة تساعدهم على زیادة فهم التقاریر المالیة وبالتالى  -5
 .زیادة الثقة فیها واتخاذ قرارات استثماریة سلیمة 

فهم المحاسبین االداریین لمدى أهمیة تضمین االعتبارات البیئیة واالجتماعیة  داخل مقاییس األداء  زیادة  -6
 .یساعد ادارة المؤسسات التعلیمیة الخاصة على اتخاذ قرارات استثماریة سلیمة 

  التوصیات : ثانیًا 
ة إلنتاج جیل واع بأهم ضرورة االهتمام بتدریس موضوع التنمیة المستدامة ضمن مقرر المحاسبة االداری -1

 .المستجدات فى المجال المحاسبى 

 .ضرورة االلتزام بمعاییر محاسبة التنمیة المستدامة عند االفصاح عن المعلومات بالقوائم والتقاریر المالیة  -2
ضرورة تبنى جهات وضع المعاییر الدولیة معاییر لإلفصاح عن التنمیة المستدامة  لما لها من دور اساسى  -3

 .ى زیادة موثوقیة التقاریر المالیة وهام ف

  :المراجع واإلحالت
                                                             

دور وأهمیة كل من التجارة وأسـواق المـال فـي الشـراكة فـي تحقیـق التنمیـة لـدى البلـدان محمد الشریف منصور، /د (1) 
  .22، ص )2008، 1معة حلوان، العدد جا(،  المجلة العلمیة للبحوث والدراسات  النامیة، حالة الجزائر

-27شــرم الشــیخ، مصــر، (، مخــاطر غیــاب األمــن اإلنســاني علــى البیئــة والتنمیــة المســتدامةغــاذة علــى موســى، /د (2)
  .53م، المؤتمر العلمي السنوي، ص 2007مایو 31
ــة المســتدامةنبیــل إســماعیل أبــو شــریحة، /م (3) ــة البیئی لمــؤتمر العربــي الرابــع لــإلدارة مملكــة البحــرین ا: المنامــة(، التوعی

  .50ص ). م2005نوفمبر  254-20البیئیة، 
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جامعــة النیلــین، : السـودان(، دور المحاســبة البیئیـة فــي اســتخدام التنمیــة االقتصــاديالطیـب محمــد علـي عبــدالرحیم،  (4)
  .70ص ). م2008غیر منشورة،  -رسالة ماجستیر

مكانیــة تطبیقهــاالحســابات البیئیــة والمائأســامة الزغبــي، /د (5) ، اللجنــة االقتصــادیة یــة فــي منطقــة أســكودا ومتطلباتــه وإ
م، ص 2007واالجتماعیــة لغربــي أســیا، اجتمــاع الجزائــر بشــأن إنتــاج اإلحصــائیات حــول المــوارد الطبیعیــة والبیئیــة، یونیــو 

16.  
  .65زینب إمام عبد الحافظ عمر، مرجع سابق، ص  (6)
   -:للمزید  (7)
المجلــة العلمیــة للبحــوث والدراســات التجاریــة (، التنمیــة المســتدامة ومؤشــراتها فــي مصــرهین، إســالم محمــد محمــد شــا -

 .111ص ). 2013، العدد الرابع، الجزء األول، 27المجلد 
 الشركات الصـناعي في المستدامة التنمیة مجاالت قیاس في االجتماعیة المحاسبة دور  مختار الهادى الطویل،/ د -

، عـدد  5لیبـي ، المجلـد  – جامعـة مصـراتة – السیاسـیة والعلـوم األقتصـاد كلیـة - واألعمـال اداألقتصـ دراسـات ، مجلـة
  . 186- 185، ص  2017خاص ، مارس 

 لمنشـآت االختیـاري مسـتوى اإلفصـاح تحسـین فـي المسـتدامة التنمیـة محاسـبة دور عبد الرحمن عادل خلیل ، / د )8(
 -  النیلـین جامعـة - التجـارة كلیـة - العلمیـة التجـارة كلیـة ،  مجلـةعیةالصـنا علـى المنشـآت میدانیـة دراسـة  :الصـناعة

  . 25، ص  2016السودان ، العدد الثالث ، دیسمبر 
   -:للمزید  (9)
 .40م، ص 2005، جامعة عین شمس، تقییم دور التخطیط  االقتصادیة واالجتماعيراشد مبارك قرآن المنصوري،  -

- AlShammari, B., Brown, B.& Tarca, A. (2008), Compliance with Internaonal Accounting 
Standards in the Gulf Co-operation Council Member States: An empirical study. Unpublished 
doctoral dissertation, Public Authority for Applied Education and Training,Kuwait, University of 
Western Australia, UWA Business School. 

، رسالة دكتوراه غیر برنامج التطبیق نظم اإلدارة البیئة في الصناعات الكبیرةنهال محمد فتحي الشحات ضرغام،  (10)
  .150م، ص 2007منشورة، معهد الدراسات البیئي، جامعة عین شمس، 

(11)Gray,R.,(2010), Is Accounting for Sustainability Actually Accounting for Sustainability and 
How Would Know? An Exploration of Narratives of Organizations an d the Planet. Accounting 
Organizations and Society,35 (1),47-62 

  .70، مرجع سابق، ص القیاس والتقریر المحاسبي عن عملیات التنمیة المستدامةزینب إمام عبد الحافظ عمر،  (12)
   -:للمزید  (13)

- field?", Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Vol.. 1 Iss: 1 , pp. 11 
– 32 
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  .70، ص )م2013، العدد الرابع، الجزء الثاني، 27لمجلد المجلة العلمیة للبحوث والدراسات، ا(دراسة میدانیة، 

  : للمزید  (14)
، رسالة دكتوراه في المحاسبة غیر منشورة، كلیة اإلفصاح المحاسبي بین النظریة  والتطبیقصالح محمد السید ، -

 .75، ص 2014الدراسات العلیا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 
- Hopwood,A.,Unerman,J.&Fries J.(eds)(2010),Accounting for Sustainability: Practical 
Insights,London:Earth Scan. 
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  :التنمیة المستدامة متطلبات ظل في البیئیة المحاسبة تطبیق تدعیم في البیئیة الثقافة دورامنة مرسى ، / د )16(
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  .15م، ص 2011تنمیة األداء، 
 للمعدین جدید تحد المستدامة التنمیة عن الشركات لمسئولیة المصري المؤشرحسین عبد العال سالم ، / د)18(

كلیة التجارة  –، مجلة الفكر المحاسبة ، قسم المحاسبة  میدانیة دراسة مع  :الحوكمة ئ ضوء مباد في والمراجعین
  .215، ص  2017، العدد الثانى ، یولیو  21معة عین شمس ، مجلد جا

، مجلة البحوث التجاریة، كلیة المتطلبات النظریة والعلمیة للتقریر عن التكالیف البیئیةحسن على محمد سویلم،  (19)
  .176م، ص 2001یولیو 24التجارة جامعة الزقازیق، 
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