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 ( IFRSفي ضوء معايير ) ر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الماليةيالعالقة بين تطو

 وجودة األرباح المحاسبية بمنظمات األعمال المقيدة 

 ببورصة األوراق المالية المصرية 

 

 د. محمد حسن األشول 

 مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة 

 جامعة بورسعيد –كلية التجارة 

 :مستخلص

في ضوء معايير   ر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الماليةيالعالقة بين تطو   تحليل  هذه الدراسة إلى  هدفت      

(IFRS  )باإلعتماد   وجودة األرباح المحاسبية بمنظمات األعمال المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية

من  عل عينة  على  توزيعه  تم  إستبيان  في  ى  المالي  القطاع  مساه  6مسئولي  بالبورصة  شركات  مقيدة  مة 

المحاسبة  و،  المصرية مكاتب  كبريات  مسئولي  من  مصمجموعة  في  و روالمراجعة  من  م،  جموعة 

تطوير  وتوصلت الدراسة إلى أن    محاسبة ومراجعة( ،تخصص  ت التجارة  األكاديميين )أساتذة الجامعة بكليا

 جودة في دعم وتعزيز تفسير وتحليليساهم    IFRSللمحاسبة المالية في ضوء معايير    اإلطار المفاهيمي 

 تماثل عدم من والحد  القرارات، لمتخذي شاملة معلومات  من يوفره ما خالل من المحاسبية  األرباح

تشير  كما  ،     الشركة مع للمتعاملين جيدة صورة األرباح ، وإعطاء إدارة ممارسات  من والحد  المعلومات،

( وهى اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند درجة  32.219قيمة مربع كاى هي )   أن  إلى  العملية  النتائج

( )   (،3حرية  من  أقل  اإلحتمالية  وهذه  (05.والقيمة  )أهم  ،  المستقل  للمتغير  تأثير  وجود  تعنى  النتيجة 

( على المتغير  IFRSضوء معايير    التعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي المطور للمحاسبة المالية في

 العمل ضرورة  ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها:  التابع )جودة األرباح المحاسبية(

وطبيعة ما تتضمنه من    بيئة األعمال  يف  ريعةالس  رات للتغي  تجابةسإ  تمرةمس  ورة بص   اإلطار  ويرتط   ىعل

  العمل على وكذلك  تحديات ، بما يمكن من إيجاد نظرية فعلية حقيقيةً يترتب عليها تطوير معايير المحاسبة،  

اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية في ضوء معايير    تطوير  األطراف المستفيدة بأهمية  كافة   تنمية الوعي لدي

IFRS في تحليل وتفسير جودة األرباح المحاسبية. ودوره 

جودة األرباح    -(  IFRSمعايير )  -  ر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الماليةيتطو  :المصطلحات األساسية

 المحاسبية 
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Abstract   :  

     This study aimed at analysing the relationship between developing the 

conceptual framework of financial accounting in the light of IFRS standards and 

the quality of accounting profits in business organizations listed in the Egyptian 

Stock Exchange.  A questionnaire is distributed to a sample of financial sector 

officials in 6 companies listed in the Egyptian Stock Exchange, a group of senior 

officials accounting and auditing offices in Egypt, and a group of academics 

(university professors in faculties of commerce, majoring in accounting and 

auditing). The study concluded that developing the conceptual framework of 

financial accounting in the light of IFRS standards contributes to supporting and 

enhancing the interpretation and analysis of the quality of accounting profits 

through the comprehensive information it provides to decision-makers, reducing 

information asymmetry, reducing profit management practices, and giving a good 

picture to those dealing with the company. The practical results also indicate that 

the value of the kai square is (32,219) which is greater than the tabular value of 

the kai square at the degree of freedom (3), and the potential value is lower than 

(.05). This result means that there is an effect of the independent variable (the 

most important modifications presented by the conceptual framework developed 

for financial accounting in light of IFRS standards) on the dependent variable (the 

quality of accounting profits). Furthermore, the study reached a set of 

recommendations. The most important of which were: the need to work on 

developing the conceptual framework continuously in response to rapid changes 

in the business environment and the nature of the challenges it contains, in order 

to find a real theory that will entail developing accounting standards, to work on 

developing awareness among all beneficiaries of the importance of developing 

the conceptual framework for financial accounting in light of IFRS standards. 

Finally, the recommendation emphasises on its role in analyzing and interpreting 

the quality of accounting profits. 

Key words: Development of the conceptual framework of financial 

accounting - IFRS standards - The quality of accounting profits 
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 :  البحث مشكلةوطبيعة : أولا 

أهداف ومبادئ ومفاهيم بمثابة األساس التي  يعتبر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية بما يتضمنه من       

المحاسبة مهنة  بتنظيم  المنوطة  المهنية  المؤسسات  به  بإصدار    تستعين  يتعلق  فيما  المعايير  وخاصة 

ا اإلطار ينتج عنه تأثير سلبي يتمثل في إصدار معايير  ذ أن غياب أو قصور ه  هال شك فيمما  و  ،المحاسبية

 فصاح المحاسبي. جودة اإلمما يحد من  معقدة وغامضة 

لمجموعة  التي أدت إلى حدوث انهيارات    المختلفة  األحداث الماليةمجموعة من    القرن الحالي  ولقد شهد     

زيادة شكوك مستخدمى التقارير المالية   ترتب عليه  ياألمر الذ   لكبرى في الدول المختلفة،من الشركات ا

تي حدثت لكبرى وبعد تحليل سالسل األزمات المالية ال.  حول مصداقية تلك التقارير واإلعتماد على نتائجها  

تم التوصل إلى وجود بعض أوجه القصور في المعايير المحاسبية ، وبدأ العالم يحمل    الشركات العالمية

إعتماد المعايير المحاسبية األمريكية  مهنة المحاسبة والمراجعة جزءاً كبيراً من المسئولية والتى ترجع إلى 

التى تطبقها الشركات على مدخل القواعد وإستخدامة فى إدارة األرباح والتالعب بالتقارير المالية، وغياب 

دور المعايير فى إظهار حقيقة الوضع المالى للشركات، ومن ثم إحتواء القوائم المالية على بيانات ال تتمتع 

 . األرباح  أو تخفيضها على حسب إتجاهات اإلدارة ورغباتهابالمصداقية بهدف تعظيم 

األكاديميين بالبحث عن  ورقابية والباحثين  اللك قيام كل من المؤسسات المهنية والهيئات  ذ وترتب على        

محددات جودة اإلفصاح المحاسبي وكيفية قياسه من أجل الحفاظ على دور المحاسبة المالية كمصدر رئيس  

  مجموعة من على تحقيق    عامةبصفة    للمعلومات بمنظمات األعمال. وينطوي جودة اإلفصاح المحاسبي

، لما له من تأثير كبير في الحكم على    جودة األرباح المحاسبيةالبعد المتعلق ب  لعل أهمهاساسية  األبعاد  األ

إستمرارية أرباح المنشآت وإعتماد تلك األرباح على قواعد محاسبية متحفظة وخلوها من العناصر الخاصة 

 . أو غير المتكررة وبعدها عن الفرص اإلنتهازية 

حول موضوع    وبمراجعة األدب المحاسبي في هذا الشأن وجد الباحث إهتمام بالغ من أطراف متعددة     

الماليةيتطو  للمحاسبة  المفاهيمي  اإلطار  معايير    ر  عديدة    IFRSفي ضوء  دراسات  في  تناوله  تم  حيث 

بالعديد من القضايا المحاسبية الهامة ، كذلك رصد الباحث أن هناك   كإنعكاس طبيعي ألهميته وإرتباطه 

المحاسبية وهذا األرباح  المتعلقة بجودة  القضايا  لدراسة  بيان وتوضيح    إتجاه حديث  نحو  الباحث  دفع  ما 

وجودة األرباح المحاسبية    IFRSفي ضوء معايير    ر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الماليةيتطوالعالقة بين  

 بمنظمات األعمال المقيدة  ببورصة األوراق المالية المصرية. 
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 يمكن طرح التساؤالت التالية:  وبناء على ما سبق، 

 ؟  مستوياتهوأهدافه واإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية  طبيعةما هي  .1

 اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية ؟ رتداعيات تطوي ما هي .2

 ؟ IFRSفي ضوء معايير  أهم التعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي المطور للمحاسبة المالية هيما  .3

 طبيعة جودة األرباح المحاسبية والعوامل المؤثرة عليها ؟  ما هي .4

األرباح   على جودة  IFRSفي ضوء معايير  هيمي المطور للمحاسبة المالية  إلطار المفاهناك تأثير ل  هل .5

 المحاسبية؟ 

ا   :  أهمية البحث : ثانيا

البحث  ذ يكتسب ه مساهم  أهمية علميةا  ً بكونه  المحاس  ا الفكر  دعم  على  في  التأكيد  من حيث  بي 

بحيث يصبح قادر على سد   IFRSفي ضوء معايير    ر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الماليةيضرورة تطو

والمجلس   المحاسبية  للمعايير  األمريكي  المجلس  من  لكل  المحاسبية  األطر  تشوب  التي  القصور  نواحي 

للمعايير   العمليةوتتمثل  لمحاسبية.  االدولي  وموحد    األهمية  مطور  مفاهيمي  إطار  تبني  أن  في  للبحث 

الحد من ممارسة إدارة األرباح وعمليات الغش   للمحاسبة المالية سوف يساعد اإلدارة بمنظمات األعمال في

 ات جودة عالية. ذ المرتبطة بالتنبؤات مما يعد تدعيمآ لتوفير أرباح محاسبية 

ا ثالث  :   أهداف البحث: ا

ر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة  يدراسة العالقة التأثيرية بين تطو ا البحث في  ذ يتمثل الهدف الرئيس له     

ا الهدف تم تقسيمه  ذ وجودة األرباح المحاسبية بمنظمات األعمال، ولتحقيق ه  IFRSفي ضوء معايير    المالية

 إلى األهداف الفرعية التالية: 

 . مستوياتهوأهدافه واإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية  طبيعةتحديد  .1

 .ر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الماليةتداعيات تطوي عرض  .2

 . IFRSفي ضوء معايير  التعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي المطور للمحاسبة الماليةرصد أهم  .3

 . إستعراض طبيعة جودة األرباح المحاسبية والعوامل المؤثرة عليها .4

  IFRSفي ضوء معايير    ر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الماليةييؤثر تطو   يمكن أن  توضيح إلى أي مدى .5

   ات جودة عالية.ذ في تقديم أرباح محاسبية 

في ضوء    ر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الماليةيالتحقق الميداني من وجود العالقة التأثيرية بين تطو  .6

على مجموعة من الشركات المقيدة بالبورصة  اعتمادآ  وذلك  وجودة األرباح المحاسبية    IFRSمعايير  

 المصرية .
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ا : منهج البحث :   خامسا

 على النحو التالي :تعتمد الدراسة على إستخدام كل من المنهج اإلستقرائي والمنهج اإلستنباطي      

ــات        ــتقراء الدراس ــاالطالع واس ــام ب ــالل القي ــن خ ــك م ــتقرائي وذل ــنهج االس ــى الم ــاد عل ــم االعتم ت

ــي تناولــت موضــوع البحــث،  ــة الســابقة الت ــاريخي النقــدي في عرض العلمي ــى المــنهج الت واالعتمــاد عل

ــات  ــتقاق فروض البحث ، تم إختبارها من خالل ، كما   تلك الدراس ــتنباطي في إش ــتخدام المنهج اإلس تم إس

ة التي تـمت بـهدف التعرف على   دانـي أثيرـية بين تطواإجراء اـلدراســــة المـي اهيمي  يلعالـقة الـت ر اإلـطار المـف

وجودة األرباح المحاسـبية على مجموعة من الشـركات المقيدة   IFRSء معايير  في ضـو للمحاسـبة المالية

 . بالبورصة المصرية

ا   :  : فروض البحث  سادسا

الفرض األول : "ال توجد فروق معنوية بين آراء الفئات المستقصي منهم حول أهداف اإلطار المفاهيمي 

 للمحاسبة المالية". 

  الفرض الثاني : "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تداعيات تطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية 

 وجودة األرباح المحاسبية." 

يوجد تأثير جوهري بين أهم التعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي المطور للمحاسبة    الفرض الثالث : "ال

 وجودة األرباح المحاسبية".  IFRSالمالية في ضوء معايير 

ا   :تنظيم البحث :  سابعا

ــا          ــىانطالقًا من أهمية البحث وتحقيقًا ألهدافه واإلجابة على تساؤالته البحثية، فقد تم تقسيم م من   تبق

انى: ــم الـث الي: يعرض القســ ة  البـحث على النحو الـت ة    طبيـع الـي ة الـم ـــب اســ اهيمي للمـح ه اإلـطار المـف داـف وأـه

ــتوياتهو ــم الثالث:.  مسـ ــبة المالية  بينما يناقش القسـ . كما يتناول  تداعيات تطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسـ

  ، ويحلل القسم الخامس:  مطور للمحاسبة الماليةأهم التعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي ال  القسم الرابع:

ة )المفهوم   ــبـي اســ اح المـح ة    –جودة األرـب اس    -األهمـي ــم    العواـمل المؤثرة(  –أدوات القـي ، ويعرض القســ

ــادس  :ض القـسم الـسابعرباح ، ويعراأل على جودةر اإلطار المفاهيمي للمحاـسبة المالية يتأثير تطو  :الـســـ

ر اإلطار المفاهيمي للمحاســبة المالية وجودة األرباح  يللعالقة التأثيرية بين تطو الميدانيةتصــميم الدراســة 

ــركات المقيدة بالبورصــة المصــرية   ــبية على مجموعة من الش ــم الثامن يتناول  المحاس : النتائج  ، أما القس

 .والتوصيات ومجاالت البحث المستقبلية
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 :  مستوياته وأهدافه واإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية  طبيعة( : 2الثاني ) القسم

المعايير ، ويعد بمثابة الدســتور الذي   إصــدار  اتســاقأســاس  للمحاســبة المالية   المفاهيمييمثل اإلطار       

وما يتضـمنه من مفاهيم وأهداف ومبادي يمثل    المفاهيمين اإلطار أإلصـدار القوانين، حيث  الركيزة يمثل  

  المفاهيمياألســاس لصــياغة واصــدار المعايير المحاســبية، وبالتالي فكلما كان هناك اتســاق في اإلطار 

 ومكوناته، كلما نتج عنه معايير محاسبية متسقة تحقق الغرض المنوط بها.

ــبة  المفاهيميوعلى ذلك، فإن غياب اإلطار       من وجهة    ، ينتج عنه ارتفاع ذاتية المعايير المالية  للمحاسـ

ها،  د معايير غامضـة ومعقدة لن يفهمها سـوى القائمين بإعدا  األمر الذي يترتب عليه إصـدار  ،  معديها نظر

 .ومستخدمي التقارير المالية عاييرصعوبة التواصل بين جهات إعداد المعالوة على 

ــيـاق فقـد        ــة كـل من  وفي هـذا الســ  (Pelger, 2019 ; Mirza et al., 2019 أكـدت دراســـ

;Kvatashidze,2019       هناك مجموعة من األهداف يجب أخذها في االعتبار  على أن 2015) صاال

 للمحاسبة المالية ، وتتمثل تلك األهداف في اآلتي : المفاهيميعند صياغة اإلطار 

 المفاهيمي:أهداف اإلطار  2/1

بيةصـياغة  ضـرورة  2/1/1  اس المبادئ التي تتميز    المعايير المحاـس الثبات  ذلك  بالثبات. ولتحقيق  على أـس

مع المعايير ، يجب االسـتناد إلى مفاهيم واضـحة    ومتناسـقةلتلك المبادئ، والتوصـل إلى مجموعة متكاملة  

، األمر الذي يترتب عليه إنتاج    يتســم بالشــمول واالتســاق الداخلي  مفاهيميومحددة، ومن ثم يصــاإ إطار  

 . قوائم مالية على درجة عالية من الكفاءة والجودة 

ادي يعتمد عليه كل من مجلس المعايير الدوليدليل   المفاهيميأن يكون اإلطار    العمل على  2/1/2  اـسترـش

(IASB)  واألمريكي (FASB) ــواء في عملية وضــع المعايير او في معالجة القضــايا ذات الصــلة   ، س

 بالتقارير المالية خاصة تلك المتعلقة بتحديد أفضلية أحد البدائل مقارنة بغيره. 

ــية عليها، ومن ثم تأتي  2/1/3  ــياسـ ــغوط السـ ــعة للمعايير وتقليل حدة الضـ الحد من تحيز الجهات الواضـ

 المعايير لتلبي احتياجات جميع األطراف وليس فئة واحدة. 

مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تفسير المعلومات الواردة بالقوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير    2/1/4

 المحاسبية. 

 زيادة فهم المستخدمين وثقتهم في التقارير المالية2/1/5 

 المساعدة في تقليل التحيز الشخصي والضغوط السياسية على األحكام المحاسبية.  2/1/6

 تقليل تكاليف التحليل والجهد المبذول في عالج المشاكل المحاسبية. 2/1/7
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ــة كل من       ــتويات اإلطار المفاهيمي  (  2019    كعموش (Deb, 2019 ; كما أكدت دراس على أن مس

 للمحاسبة المالية تتمثل في اآلتي : 

 :الماليةللمحاسبة    المفاهيميمستويات اإلطار 2/2 

ــبة    المساااتوأل األول: 1-  ــبة المالية بقياس تأثير    المالية:يختص بتحديد اهداف المحاسـ حيث تهتم المحاسـ

ــيل نتائج ذلك القياس إلى  ــاة ونتائج أعمالها، وتوصــ العمليات واألحداث المالية على المركز المالي للمنشــ

 . المستفيدين لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المختلفة

لمفاهيم األســـاســـية  يختص بتحديد الخصـــائص النوعية للمعلومات المحاســـبية ، وا المساااتوأل الثاني:  -2

 لعناصر القوائم المالية. 

ــتخدم لتطبيق المعايير المسااتوأل الثالث:  -3 ــادات التطبيقية التي تس ــمن اإلرش ــتمل على ثالثة  يتض : ويش

 القيود التطبيقية.والمبادئ المحاسبية ، وأجزاء أساسية لوضع المعايير وهي الفروض المحاسبية ، 

مفاهيمي للمحاســـبة المالية يزيد من اعتماد النظم المحاســـبية على   ويري الباحث أن عدم وجود إطار     

القواعد وليس المبادئ، التي يتمثل هدفها األســاســي في معالجة العمليات بواســطة قواعد محددة وتفصــيلية  

ــف بالثبات ومن ثم إمكانية المقارنة في حين  يومرئ ة، وتعتمد فقط على قدرتها على إنتاج قوائم مالية تتصــ

ود إطار مفاهيمي متكامل ينتج عنه نظم محاســبية قائمة على أســاس المبادئ ويمكن اســتخدامها في أن وج

 تطوير المعايير.

 :  تداعيات تطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية:   (3القسم الثالث )

ـــبة الـمالـية وـما ينتج عـنه من مـعايير  المـفاهيمينظرا ألهمـية اإلـطار         ــاهم في رفع  للمـحاســ ـتدعم وتســ

ً تؤثر سـلبجودة القوائم والتقارير المالية والمعلومات الواردة بها، فإن أوجه القصـور التي تشـوبه    مسـتوى  ا

مسـتوى جودة األمر الذي يترتب عليه إنخفاض  ، من خالله على درجة كفاءة المعايير المحاسـبية التي تعد 

مما يترتب عليه تعرض بعض مســـتخدميها، غير ذات قيمة بالنســـبة لالمعلومات   وتصـــبحالتقارير المالية 

  .، بل وحتى الدول لالنهيارات واألزمات الماليةالمؤسسات 

 Philiph et al., 2015 ; Barker et al., 2017;)السياق فقد أكدت دراسة كل من  وفي هذا        

;Gornik & Choi, 2018        لوجود الكثير من أوجه القصور باإلطار    على أنه نظراً   (2019  محيلبة

 ، وكانت أهم أسباب التطوير تتمثل في اآلتي :   الحالي للمحاسبة المالية، بدأ االتجاه نحو تطويره المفاهيمي
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 المفاهيمي للمحاسبة المالية ومتطلبات األطراف المستفيدة. عدم التوافق بين أهداف اإلطار 3/1 

ج أو توقيت ذ د إطار موحد لكيفية تطبيق كل نموتوافر العديد من نمادج القياس المحاسبي مع عدم وجو  3/2

 استخدامه.

 عدم توافر إطار واضح ومحدد لإلفصاح مما يحد من قابلية التقارير المالية للمقارنة.  3/3

عدم تماثل المعايير المحاسبية المطبقة سواء من قبل المجلس األمريكي للمعايير المحاسبية أو المجلس 3/4 

البنود من معيار آلخر، وكذلك و المحاسبية بسبب اختالف معالجة بعض  للمعايير  أكثر من الدولي  جود 

معالجة محاسبية داخل المعيار الواحد مما يتيح لإلدارة القدرة على التالعب واختيار المعالجات المحاسبية 

 التي تحقق أغراضها. 

 عدم قدرة اإلطار المفاهيمي على التعامل مع العديد من القضايا المحاسبية المتعلقة باإلعتراف والقياس. 3/5 

المنوطة بإصدار المعايير المحاسبية للضغوط السياسية مما يجعلها تتسم    تعرض المؤسسات المهنية3/6 

 بالتحيز. 

كفا3/7  المحيطة  ءعدم  المخاطر  مستوى  معلومات عن  توفير  على  قدرتها  عدم  نتيجة  المالية  التقارير  ة 

 بالشركة وظروف عدم التأكد.

 :  مطور للمحاسبة المالية أهم التعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي ال( : 4القسم الرابع )

من    تناولت       كل   Barker & Teixeira, 2018 ; Mourik & Asami, 2018; )  دراسة 

;Glover & Levine, 2019 ; Alexander et al., 2017    اإلطار    (2019  كعموش تطور 

يشكلها ذلك اإلطار تمثلت في  أساسية على مكونات النظرية التي  أثار    وما له من  للمحاسبة المالي  المفاهيمي

إدخال تعديالت جوهرية على األهداف والمفاهيم ، والفروض والمبادئ ، مما إنعكس بصورة هامة على 

  اسبية تتضمنها التقارير المالية الممارسات المحاسبية التي تشتق من ذلك البناء وما ينتجه من معلومات مح

   التالية: التعديالت  للمحاسبة المالية ، جاءت  لدوليوبإستقراء التطورات في اإلطار المفاهيمي ا ،

على ربط مكونات وعناصر اإلطار وما يقدمه من إرشادات بالخصائص النوعية    بشكل كبيرتم التركيز  4/1 

للمعلومات المحاسبية )المالءمة والتمثيل الصادق( موضحاً أن تلك الخصائص ستكون هي األساس الذي  

،    المعايير مستقبالً   مجلس معايير المحاسبة عند الشروع في تطوير  ء من قبليجب أخذه في اإلعتبار سوا 

يأخذونها في اإلعتبار عند اإلختيار بين السياسات المحاسبية    أو من قبل معدي القوائم المالية التي يجب أن

وبين خصائص    ، ، والعرض واإلفصاح  القياس  واختيار طرق  المعايير.  بها  التي تسمح  القياس  وطرق 

إلى   المعايير  تترجمها  التي  المحاسبية  القواعد  تلك  اإلطار  جعل  وبالتالي   . الصادق  والتمثيل  المالءمة 
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للمعلومات كمرجعية أساسية ممارسات عملية تطب  النوعية  الخصائص  تلك  يقية مشتقة بصفة أساسية من 

 .  والتي هي بدورها مشتقة من الهدف ، مع إلغاء عناصر اإلطار التي تتعارض مع ذلك

إلى القيمة العادلة كأحد بدائل القياس المحاـسبي وتم تعديل الكثير من المعايير  ت تعديالت اإلطار أـشار4/2 

قياس  مجموعة من األســاليب والطرق ل  IFRS13لب القياس بالقيمة العادلة ، بل وأصــدر المعيار التي تتط

 . القيمة العادلة

ــاءلة اإلدارة مرة أخرى إلى محددات اإلطار ، مع التأكيد على أن هذا المفهوم  4/3  إعادة إدراج مفهوم مس

وذلك في   اإلقتـصادية وتحـسين تخـصيص الموارد ،يـساهم في تخفيض عدم تماثل المعلومات ودعم الكفاءة 

المحاســبية بما    النظرية اإليجابية ونظرية الوكالة ، وهو ما يفرض على المجلس تطويرالمعايير  ظل مدخل

 .، ووضع ضوابط حقيقية للرقابة والمساءلةيحد من قدرة المنشأة على التالعب 

التأكيد على أن اإلطار هو المرجعية األسـاسـية لتطوير المعايير وفي حالة أي خروج عن اإلطار فإن 4/4 

 قبل.المجلس سيشرح ذلك في المعيار وهذا النص لم يكن موجوداً على هذا النحو من 

 التأكيد على قضـــية نفعية المعلومات لغرض مســـاءلة اإلدارة ، وهذا يعني إلى تبني اإلطار لمشـــاكل4/5 

 المعلومات.الوكالة ، األمر الذي يترتب عليه الحد من عدم تماثل 

تبنى التطوير المدخل اإلقتصــادي بهدف دعم الكفاءة اإلقتصــادية وتحقيق كفاءة الســوق ، كما إشــتمل 4/6 

 للمعلومات.هذا التطوير على تبني الحيادية كأحد مكونات الخصائص النوعية 

 األداء.قياس اإلبقاء على مدخل الميزانية ل4/7 

 ولكن بمفهوم جديد يدعم الحيادية. ، الحيطة والحذر مرة أخرى إلى اإلطارمفهوم إعادة 4/8 

 المالية.اإلبقاء على مدخل منفعة المعلومات للقرار كهدف عام إلعداد التقارير  4/9

)القسم   )المفهوم    ( 5الخامس  المحاسبية  األرباح  جودة  القياس    -األهمية    –:    –أدوات 

 العوامل المؤثرة( : 

من      كل  دراسة   (Micheal & Nahum . 2016 ; Dechow et al.,2014تناولت 

(Krishnan&Parsons. 2015    مفاهيم جودة األرباح بمعاني مختلفة طبقاً إلختالف مستخدمي القوائم

من هذا اإلستخدام ، وطبقاً إلختالف وجهة نظرهم فيما تحتويه األرباح من خصائص    والهدفالمالية ،  

تجعلها تتمتع بالجودة ، وقد تناولت تلك الدراسات أن شمول األرباح المفصح عنها على بنود عادية يؤدي 

ت  إلى إح تلك األرباح من جودة حتى ولو  وافق ذلك مع المبادئ المحاسبية  داث خلل في مقدار ما تحتويه 

المقبولة قبوالً عاماً ، حيث يرى واضعي المعايير والمشرعين والمراجعين بأن األرباح تكون ذات جودة 
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 عاماً ، إال أن الدائنين يعتبرون  عالية إذا ما تم اإلفصاح عنها بما يتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً 

 األرباح ذات جودة عالية كلما تمتعت بقدرة أكبر على التحول إلى تدفقات نقدية .

لين الماليين ووكالء  لنظرية جودة األرباح ألول مرة من خالل المح   وفي سياق متصل فقد ظهرت      

الربح المفصح عنه عن ربحية الشركة، وتبين  األوراق المالية، وقد استدل على ذلك من خالل عدم تعبير  

أن تحليل القوائم المالية للشركة تعتبر مهمة صعبة بسبب وجود نقاط ضعف متعددة في تقييم المعلومات 

المحاسبية، ومن ثم ال ينبغي أن يتم االعتماد فقط على رقم الربح المعلن في تحديد قيمة الشركة. ولكن ينبغي  

والمبلغ   ألرباح المفصح عنها، حيث أنه يقصد بجودة األرباح نمواألرباح المحتمل،النظر أيضاً إلى جودة ا

المحتمل تحقيقه من األرباح المستقبلية، بمعنى أخر، فإن قيمة األسهم ال تعتمد فقط على ربحية السهم في  

المستقبلية   السنوات  وربحية  المستقبلة  التوقعات  على  أيضاً  تعتمد  بينما  العام،    ,Rezvani)نفس 

   .2017 غنام  (2018;

 المفهوم :  5/1

مفهوم جودة األرباح بأنها مدى تعبير األرباح (  Ohlson & Feltham .,2016)  تناولت دراسة     

األرباح عن  وعدالة  بصدق  الشركة  تعلنها  الشركة   التي  أرباح  فإن  أخرى  بعبارة  أو  للشركة،  الحقيقية 

وتخلو من المبالغات أو األرقام اإلحتمالية ، فجودة األرباح هي   المنشورة تكون ذات وجود نقدي ملموس ،

 المستقبل.االستمرار في  صورة حقيقية عن واقع الشركة، وقدرتها على   مدى قدرة األرباح الحالية على تقديم

فإن        ذلك  اوفى سياق  تتمثل  الجودة حيث  لتحديد  يعتمد على خاصيتين  األرباح  لخاصية  مفهوم جودة 

بينما تتمثل  ات  الربحية ودورها فى إتخاذ القرار  فى  األولى في عالقة جودة األرباح    الخاصية الثانية، 

المحاسبية بالربح اإلقتصادى، أي أن جودة األرباح هي تعبير صادق للربح المفصح عنه، كما أن جودة 

 Samadiyan)دراسة، وهذا ما أكدت عليه  األرباح توضح الفوائد من معلومات األرباح لمتخذي القرار

& Rezaei,2014)  . 

بين   (Schroeder & Richard, 2017)وقد عرف كل من        التقارب  بأنها درجة  جودة األرباح 

المال كمدخل   المحافظة على رأس  باإلعتماد على مفهوم  للدخل  المحاسبي والمفهوم اإلقتصادي  المفهوم 

لى التغير في صافي األصول الناتجة على األنشطة  وهو المدخل الذي يركز بصورة أساسية ع،  لقياس الدخل  

التشغيلية للوحدة اإلقتصادية خالل الفترة المالية بإستثناء اإلضافات على رأس المال )زيادة اإلستثمارات( 

والتوزيعات المخصصة لحملة األسهم ، وتتضمن وجهة النظر هذه بأن الوحدة ال تحقق أرباح ما لم تسترد 

 تها فضالً عن المحافظة على حقوق مالكيها .التكاليف التي تكبد 
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ية في  بأنها "مدى استمرارية تدفق األرباح الحال  جودة األرباح المحاسبية  عرفت وفي سياق متصل فقد      

وقدر  ، المستقبلية  وتمثل   ةالفترات   ، للشركة  والمستقبلي  الحالي  األداء  عكس  على  الحالية  األرباح 

االستمرارية مدى قدرة الشركة في المحافظة على أرباحها في المدى الطويل ، أو قدرة األرباح الحالية في  

 .( 5201)جري    ، وهذا ما اكدت عليه دراسة  إعطاء مؤشر جيد عن األرباح المستقبلية

ــتغويرى الـباـحث أن جودة األرـباح تـتأتى من خالل ـعدم وجود        الل  تالـعب ـباألرـقام الـمالـية وـعدم إســ

ــر جـيد ألداء الوـحدة  ــالح معيـنة كـما أنـها تمـثل مؤشــ ــبي لتحقيق مصــ المروـنة المـتاـحة في الفكر المـحاســ

 .المستقبلية سبيةاإلقتصادية ، هذا باإلضافة إلى أن جودة األرباح تمكن من التنبؤ باألرباح المحا

 األهمية: 2/5

(  2016؛ سايد      2016على     ;Azmi, 20117, 20& Nour rMata ;7)أكدت دراـسة كل من      

ــات مجموعة من عناصــر تلك األهمية يمكن   ــبية وقد تناولت تلك الدراس على أهمية جودة األرباح المحاس

 عرضها في اآلتي : 

زيادة مصداقية المعلومات المحاسبية   ايترتب عليهأحد المؤشرات الهامة التي    تمثل جودة األرباح  2/1/5

 في الوحدة االقتصادية. وتخفيض مخاطر تلك المعلومات 

 توجيه قرارات المستثمرين نحو الوحدة االقتصادية األكثر كفاءة وفاعلية في أسواق األوراق المالية.   2/2/5

ً   اً تمثل مصدر  2/3/5 والعمل على تحسين األداء   في تقييم أداء الوحدة االقتصادية الحالي والمستقبلي   هاما

 . وتطويره 

 األرباح.  إدارةحماية مستخدمي التقارير المالية ضد ممارسات  علىجودة األرباح المحاسبية تعمل  2/4/5

 حاالت الفشل المالي واالنهيارات المالية. تساهم جودة األرباح المحاسبية في الحد من 2/5/5

لتقييم جودة معايير المحاسبة المطبقة في الوحدة االقتصادية  جيد  مؤشر    جودة األرباح المحاسبية  تمثل 2/6/5

 ، حيث توجد عالقة طردية بين جودة األرباح ونوعية النظام المحاسبي ومدى االلتزام بالمعايير المحاسبية. 

قرارات  تساهم جودة    2/7/5 دعم  المحاسبية في  الوحدة األرباح  قدرة  لمعرفة مدى  والمقرضين  الدائنين 

 عالقتهم بالوحدة االقتصادية مستقبالً.، وبالتالي استمرار إلتزاماتهااالقتصادية على سداد 

تمثل جودة األرباح جانباً هاماً لتقييم أداء المنشأة من قبل المستثمرين الحاليين والمرتقبين ، والمحللين   2/8/5

      الماليين ، بما يساهم في توفير المعلومات المطلوبة لتقييم وترشيد وتطوير األداء. 

لباحث أن جودة األرباح تستمد أهميتها من خالل المساعدة في عملية اتخاذ ا  يرى   وبناء على ما سبق     

القرارات المالية واالستثمارية ، كما يتم استخدامها في تقييم األداء للوحدة االقتصادية ، وحماية مستخدمي  

 . األرباح إدارةالمعلومات المحاسبية من ممارسات 
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 :   أدوات القياس 3/5

هناك اختالف بين واضعي المعايير المحاسبية والمستثمرين والدائنين في وجهة نظرهم حول مفهوم        

  من استخدام القوائم المالية ،   طبقاً للهدف  أن هذه الجهات تنظر إلى جودة األرباحإلى    نظراً جودة األرباح  

وفي هذا الشأن فقد أشارت   جودة األرباح ،األمر الذي يترتب عليه أن يكون هناك مقاييس مختلفة لتحديد  

من  دراسة    51al,206; Bellovary et 1muro & Beatty, 20a;  Alt  Bragen et )كل 

41al,20;    تستخدم  إلى مجموعة من األدوات    ( 2015إبراهيم    ؛    2017؛ الراوجي      2017  غنام

 كمقاييس لجودة األرباح المحاسبية ، كان أبرزها : 

 : األرباح استمرارية مقياس   3/1/5

، وتشير االستمرارية إلى    تهااستمرارية األرباح كمقياس لجود   الدراسات العديد من    مت استخد   حيث      

المستقبلية   باألرباح  الحالية  األرباح  ارتباط  األرباح ،  مدى  استمرارية  درجة  بأنها  باالستمرارية  ويقصد 

الحقيقي   التعبير عن األداء  المفصح عنها في  التالية ، كذلك قدرة األرباح  المستقبلية  الفترة  الحالية خالل 

 ية ، حيث أن جودة األرباح تتمثل في استمرارية األرباح وعدم تذبذبها. للشركة ، والتنبؤ باألرباح المستقبل 

 لألرباح: القيمة المالئمة مقياس   3/2/5

يتم قياس القيمة المالئمة لألرباح من خالل المؤشرات اإلحصائية لكل من نموذج السعر ، ونموذج  حيث       

مثل قيمة لنموذج االنحدار ، وقيمة معامل التحديد ، حيث ت  العائد ، ممثلة في قيمة معامل استجابة األرباح  

فكلما ارتفعت قيمة هذا المعامل دل ذلك على أن ،  معامل استجابة األرباح محدداً رئيسياً لجودة األرباح  

التغيرات في األرباح المحاسبية تؤدي إلى تغيرات اكبر في رد فعل المستثمرين على معرفتهم باإلشارات 

أو تنقلها األرباح المحاسبية ، كما أن قيمة معامل التحديد تمثل أيضاً محدداً مهماً لجودة األرباح   التي تتضمن

عائداتها  و ، فارتفاع هذه القيمة يشير إلى قدرة األرباح المحاسبية على تفسير التغيرات في أسعار األسهم  

 .  السوقية

 :األرباح خلو األرباح من ممارسات إدارة مقياس   3/3/5

ومن المقاييس التي تم استخدامها كذلك لقياس جودة األرباح ، خلو األرباح من ممارسات إدارة األرباح      

من قبل إدارة الشركة والتي تعني أن الشركات تقوم بإدارة الربح بدافع المحافظة على المستوي المتوقع  

الربح أو عند تحقيق خسائر منخفضة نسبياً ،  لألرباح ، إذ تمارس االستحقاق بطريقة موجبة عند انخفاض  

وتمارس االستحقاق بطريقة سالبة عندما تكون األرباح عالية مقارنة بالسنوات السابقة ، ومن الدوافع التي 

تبرر ممارسة إدارة الربح رغبة الشركات في الحصول على زيادة في رأس المال ، إذ إن الشركات تقوم  

 ي لزيادة األرباح في السنوات التي يتم فيها زيادة رأس المال.باستخدام االستحقاق المحاسب 
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 : والمصروفاتمقابلة اإليرادات مقياس   3/4/5

مقياساً لتحديد جودة األرباح ، فاإلدارة بما لديها    والمصروفات   يعتبر توقيت االعتراف باإليرادات حيث       

من معرفة وإلمام بنشاطات الشركة تستطيع من خالل تطبيق البدائل المحاسبية توجيه األرقام المالية نحو  

االتجاه المرغوب إدارياً ، وأحياناً فإن هذا التوجيه قد يتجاوز الحد المقبول حتى يصل إلى مستويات غير  

سهم تطبيق بعض األساليب المحاسبية قد  ي دائرة الغش والتضليل ، بل إن المرونة المتاحة في تمقبولة تقع ف

 . في انهيار الشركة خاصة عندما يكون القصد هو تحريف األرقام لمصلحة الشركة وكبار موظفيها 

 المؤثرة: العوامل  4/5

بحثت العديد من الدراسات في العوامل المؤثرة على جودة األرباح المحاسبية والتي تعمل على زيادة      

Hassan, et  ;15& Vincent , 20 (Schipperالدراسات    تلكأو تخفيض تلك الجودة وكان أهم  

) , 2018Ronen & Yaari ;., 2017al   وقد قامت تلك الدراسات بالتعرض لمجموعة من تلك العوامل

 يمكن عرضها في اآلتي : 

ا يزيد محيث أن تشدد المعايير من شأنها الحد من ممارسات اإلدارة م    المحاسبية: جودة المعايير    4/1/5

المالية يمثل عامالً مهماً في من جودة األرباح ، كما أن اختالف المعايير المحلية والدولية في إعداد التقارير  

التأثير على جودة األرباح ألن الشركات التي تتبع مبادئ المحاسبة الدولية لديها ممارسات أقل لتمهيد الدخل  

   وإدارة األرباح.

حيث وجد أن هناك عالقة موجبة طردية بين عدد إجتماعات لجنة المراجعة    :المراجعة تأثير لجنة  5/4/2 

 المحاسبية.  وجودة تشكيلها وزيادة أعضائها من شأنه أن ي حسن من جودة األرباح 

  ممارسات إدارة األرباح في الشركات التي لديها نسبة تقل  حيث    األسهم:حملة    وسيطرة  تركيبة5/4/3 

األسهم المملوكة من أعضاء مجلس    أعلى من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ، وهناك عالقة موجبة بين

اإلدارة وبين جودة األرباح ، وبين تركيبة حملة األسهم وجودة األرباح ، وهو األمر الذي يكون تأثيره سلبي  

نسبة سيطرة حملة األسهم ألقل   عندما يكون للدولة سيطرة على النسبة األكبر من أسهم الشركات وتنخفض 

 . ا يخفض من جودة األرباح في هذه الشركات ممن النصف م

وجودة األرباح ، حيث تتمتع    الشركة  حجمبين  على وجود عالقة    عام  قااتف  هناك   حجم الشركة :5/4/4 

تتميز بجودة  الحجم ، وبالتالي فالشركات كبيرة الحجم عادة    في   فورات وو  أكثر  الشركات كبيرة الحجم بمزايا 

 .  األرباح

حيث أشارت أغلب الدراسات إلى أن الشركات التي تعمل بأداء ضعيف عادة تكون    أداء الشركة :  5/4/5 

 . بالتالي تعد جودة أرباحها منخفضةو أرباحهامنخرطة في استخدام األساليب المحاسبية لتحسين 
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حيث أن وجود قواعد فاعلة وأسس نحو تطبيق الحوكمة المؤسسية    تطبيق قواعد وأسس الحوكمة :  4/6/5

 شأنه أن يساهم في تحسين جودة األرباح المحاسبية . من 

الباحث       تقدم يرى  التقارير    وفي ضوء ما  للتعبير عن جودة  تعد مؤشراً  المحاسبية  أن جودة األرباح 

يتم فصل الدخل الناتج من التشغيل   حيث األرباح    تلك   لقياس جودة  موعة من المقاييس توجد مج المالية وأنه

تمثل  النقدية  إذا كانت  أكثر جودة  تكون األرباح  ثم  المستحقات. ومن  والثانى:  النقدية  إلى جزأين األول: 

، عالوة على أن هناك    الجزء األكبر، كما أن جودة األرباح يمكن تقييمها اعتماداً على استقرار األرباح

 تي يكون لها تأثير مباشر على جودة تلك األرباح . مجموعة من المحددات واألبعاد ال

 : رباحاأل على جودةر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية يتأثير تطو  :( 6) القسم الساادس

مارس   29قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار اإلطار المفاهيمى المعدل للتقارير المالية فى         

، والتى منها إفتقارها الى  2010وذلك بعد توجيه العديد من اإلنتقادات لإلطار المفاهيمى الصادر فى    2018

اسية والهامة بهدف تعزيز القيمة المالئمة للمعلومات ، وذلك طبقاً  يالوضوح وإستبعاد بعض المفاهيم الس

 . (IFRS,C, 2018)لما جاء بتقرير 

وكان السبب الرئيسى وراء قيام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتحديث اإلطار المفاهيمي للتقارير         

المحاسبة   ومهام  مشاكل  حل  هو  المستثمرالمالية،  أبدى  أن  بعد  خاصة  حاجتهم  ،  أعلى    ون  شفافية  إلى 

، وهذا ما أكدت عليه دراسة    عن النتائج من أجل إجراء تقييم وتنبؤ أكثر دقة للمخاطر  والمساءلةللمعلومات  

(Kvatashidze,2019)  . 

حيث    ،  2010ويتضمن اإلطار المفاهيمي الم حدّث للتقارير المالية القضايا التي لم تناقش في إصدار        

تم تحديثها  وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المشكالت التي    المستجدات ،مجموعة من    هذا التطور   يتضمن

مداخل قياس الربح، نفعية المعلومات،   ،  إعداد وعرض القوائم الماليةولعل أهمها ما تم على    ،  وتطويرها

، وقد تم اإلستفادة من نتائج هذا التطوير لخدمة   اإليرادات والمصروفات   المقابلة بينالتحفظ المحاسبى،  

 جميع األطراف المستفيدة من التقارير المالية ، وخاصة فيما يتعلق بالحكم على جودة األرباح المحاسبية .

اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية  على أن    (Mirza et al.,2019)ت دراسة  وفي سياق متصل فقد أكد      

أن    2018لعام   على  ليؤكد  إلتخاذ جاء  األساسية  المالية  المعلومات  هي  االستحقاق  أساس  على  األرباح 

فترات  القرارات بسبب محاولة محاسبة االستحقاق لتسجيل المعامالت المالية التي لها آثار نقدية للشركة في  

، هذه المعلومات تساعد المستثمرين فى إتخاذ القرارات، وذلك من خالل توفير    حدوث المعامالت الفعلية

أهمية  على    (Mirza et al.,2018)كما أكدت دراسة  ،  عن القوة والضعف المالى للشركة    نظرة عامة

القرارات، حيث أن  تفوقًا في إتخاذ  المعلومات  المعلومات المحاسبية ، وخاصة األرباح، بإعتبارها أكثر 
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المعلومات من قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية مفيدة أيًضا في إتخاذ القرارات وذلك وفقاً لإلطار  

، ولذلك     2018ولعام    2010لمحاسبة الدولية لعام  المفاهيمى للتقارير المالية الصادر عن مجلس معايير ا

للمعلومات  المقارنة  القيمة  أهمية  لفهم  المالية  للتقارير  المفاهيمى  اإلطار  تطوير  الى  الدراسة  هذه  هدفت 

 المحاسبية في الشركات المدرجة فى بورصة ماليزيا . 

التحقق من أثر استخدام القيمة  إلى    (Brian & Freini, 2019)وفي ذات اإلطار فقد هدفت دراسة       

على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، واألرباح في المستقبل،  العادلة في التقارير المالية في قدرة األرباح

المصرفية الشركات  العاملة في  ، وقد أجريت    القابضة  لعينة من  القابضة  البنوك  الدراسة على عينة من 

تحسين    أن محاسبة القيمة العادلة تساعد فيوقد توصلت الدراسة إلى   ،  مريكيةشيكاغو بالواليات المتحدة األ

  .نوعية األرباح والعمل على جودتها 

من        كل  دراسة  أكدت  فقد  سبق  لما   & Al- Akra & Ali, 2018 ; Carmona)وإستكماالً 

Marco, 2019 ; Liu et al., 2019)    أن الدولية  على  المالية  التقارير  معايير  تطبيق  في  التوسع 

(IFRS )    سواًء بشكل إختياري أو إجباري يعمل على الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية

وبالتالي زيادة كالً من جودة األرباح وجودة التقارير المالية ، حيث أنه على المستوى البحثي والنظري  

ة عكسية مع عدم تماثل المعلومات قبل تطبيق معايير التقارير المالية الدولية  أظهرت النتائج وجود عالق

(IFRS  )معايير التقارير المالية الدولية وبالتالي إنخفاض ظاهرة عدم تماثل    وعالقة طردية بعد تطبيق

على أن    (2018)موسى    ، وفي ذات الشأن فقد أكدت دراسة    المعلومات وإرتفاع جودة األرباح المحاسبية

يعتبر   األرباح  وقد تحفظ  األرباح  لجودة  المحددة  المهمة  الخصائص  المحاسبية   أحد  الدراسات  إعتمدت 

المحاسبية األرباح  تحفظ  قياس  على  رئيسي  بشكل  المالئمة  المعاصرة  التوقيت  طبيعة  إطار  وفق  وذلك 

 . كل من األرباح والعائدات السوقية لألسهم واألخبار السيئة بين لالعتراف باألخبار السارة

ويرى الباحث أن محددات وأبعاد مجموعة المفاهيم التي إشتمل عليها تطوير اإلطار المفاهيمي للتقارير       

لعام  المالية   الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  تماثل   2018الصادر  عدم  في  كبير  بشكل  ساهمت  قد 

المعلومات ودعمت نفعية المعلومات لجميع األطراف المستفيدة ، األمر الذي ترتب عليه أن أصبحت األرباح  

ألمر الذي يدعم جودتها وهذا  المحاسبية لديها القدرة على اإلستمرارية والتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية ، ا

لعالقة التأثيرية اما سيحاول الباحث إثباته في الجزء التالي من البحث الذي يشتمل على التحقق الميداني من  

، وذلك    وجودة األرباح المحاسبية  IFRSفي ضوء معايير  ر اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية  يبين تطو 

 ورصة المصرية .على مجموعة من الشركات المقيدة بالب 
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 الدراسة الميدانية   القسم السابع:
يتناول الباحث في هذا الجزء من الدراسـة العناصـر األسـاسـية للدراسـة الميدانية، وتشـمل تلك العناصـر     

 وصفاً  تفصيلياً وممنهجاً لما يلى :

 أهداف الدراسة الميدانية7/1 

 تصميم الدراسة الميدانية 7/2

 قائمة اإلستقصاء أقسام 7/3

 الدراسة مجتمع وعينة 7/4

 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 7/5

 الخصائص السيكومترية لقائمة اإلستقصاء 7/6

 ختبار التوزيع الطبيعىإاإلحصاءات الوصفية و 7/7

 الفروض اإلحصائية للدراسة الميدانية 7/8

 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة 7/9

 تحليل النتائج ومناقشة الفرضيات  7/10

 حو التالى:وذلك على الن    

 أهداف الدراسة الميدانية 7/1

تقصـى منهم حول العالقة بين تطوير اإلطار المفاهيمى       تطالع آراء المـس ة الميدانية إلى إـس تهدف الدراـس

بية بمنظمات األعمال المقيدة ببورـصة  IFRSللمحاـسبة المالية في ـضوء معايير ) ( وجودة األرباح المحاـس

ــئولي القطاع المالى في تلك ــبة لمجموعة من مسـ ــرية وذلك بالنسـ ــئولى   األوراق المصـ ــركات، ومسـ الشـ

ــاتذة الجامعة  ــبة والمراجعة في مصـــر، واخيراً مجموعة من األكاديمين وأسـ مجموعة من مكاتب المحاسـ

المتخـصـصين في مجال المحاـسبة والمراجعة، وذلك بغرض معرفة اثر تداعيات تطوير اإلطار المفاهيمى  

 ة في تلك الشركات.والتعديالت الجوهرية التي أدخلت عليه على جودة األرباح المحاسبي
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 تصميم الدراسة الميدانية 7/2

باجمالى    أقسامقام الباحث في هذا الجزء من الدراسة بإعداد إستمارة اإلستقصاء والتي تشمل على أربعة      

ــة   48 ــتقصــى منهم وفقاً للفئات الثالثة لبيان صــحة الفروض البحثية للدراس ــتطالع آراء المس ــؤاالً إلس س

 الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية للتاكد من الصدق والثبات ألسئلة اإلستقصاء. الميدانية وقد قام

وقد إســتخدم الباحث نظام األســئلة المغلقة )اإلســتقصــاء المغلق( وهى تحديد اإلجابات فى بدائل مقررة     

ــهلة الترميز وأنها يمكن التعويل عليها أو الثقة فيها بصــورة أكبر كون اإلجابات   حيث من مميزاتها أنها س

هم، وقد إسـتخدم مقياس ليكرت محددة مع سـهولة إدارة هذه األسـئلة وسـهولة فهمها من قبل المسـتقصـى من

(Likert  الخماســــى المتدرج لتحديد إجابات أفراد العينة مما يمكن من الحصــــول على بيانات متصــــلة )

ــاليب اإلحصــائية عليها، ويوضــح الجدول  ولضــمان إحداث توزيع طبيعى للبيانات حتى تقبل تطبيق األس

 ( الخماسى.Likertالتالى األوزان النسبية لمقياس ليكرت )

 ( الخماسى Likert( األوزان النسبية لمقياس ليكرت ) 1جدول رقم )

ً  اإلجابة  ً  غير موافق محايد  موافق موافق تماما  غير موافق تماما

 1 2 3 4 5 الدرجة

 

وقام الباحث بتحديد مجتمع وعينة الدراسـة وتحديد الخصـائص الديمغرافية للعينة، ثم ياتى بعدها مرحلة     

ــائية للعلوم االجتماعي   ــتخدام برنامج الحزم اإلحص ــائات التحليلية إلختبار الفروض باس  SPSS)اإلحص

V24). 

 قائمة الستقصاء الرئيسية:  أقسام 7/3

 : وهي أقسامإشتملت إستمارة اإلستقصاء على أربعة     

 فقرات. 14. وقد اشتمل على أهداف اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية األول: القسم

 فقرات. 10. وقد اشتمل على تداعيات تطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية الثاني: القسم

. وقد اشتمل IFRSفي ضوء معايير    تعديالت اإلطار المفاهيمي المطور للمحاسبة المالية   الثالث: القسم

 فقرات. 14على 

 فقرات. 10محددات وأبعاد جودة األرباح المحاسبية. وقد اشتمل على  الرابع: القسم
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 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية  7/4

وتشمل على التعريف بمجتمع الدراسة، وعينة الدراسة )الفئات المستقصي منهم( وتقدير حجمها     

 كالتالي: 

 مجتمع الدراسة:  -

من مجموعة الشركات المساهمة المدرجة بسوق األوراق  تحقيقاً ألهداف الدراسة يتكون مجتمع الدراسة     

ن والبنوك وـشركات اإلتـصاالت وـشركات التمويل  المالية )البورـصة( المـصرية مع إـستبعاد ـشركات التأمي

 نظراً لطبيعتها الخاصة، والجدول التالى يوضح مجتمع الدراسة كالتالى:

 ( مجتمع الدراسة الميدانية 2جدول رقم )

 

 عينة الدراسة:  -

 تم اختيار عينة الدراسة والفئات المستقصي منهم كالتالي :     

 م  الشركة م  الشركة

 1 شركة إيديتا للصناعات الغذائية   11 شركة الشرق االوسط لصناعة الزجاج  

 2 شركة اإلسماعلية للدواجن  12 شركة إيكون 

 3 شركة القاهرة للدواجن  13 شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية 

 4 شركة عبور الند للصناعات الغذائية  14 شركة مجموعة عامر القابضة 

 5 والصناعات المصرية الشركة المالية  15 شركة جروب بورتو القابضة

 6 شركة كفر الزيات للمبيدات  16 شركة غبور أوتو 

 7 شركة أبوقير لألسمدة  17 شركة مستشفى كيلوباترا

 8 شركة السويس لألكياس  18 شركة الخدمات المالحية والبترولية 

 9 شركة السويدى الكتريك  19 شركة المصرية لخدمات النقل 

 10 شركة لسيكو مصر   
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 شركات مساهمة مقيدة بالبورصة المصرية. 6مجموعة من مسئولي القطاع المالي في  •

 . مجموعة من مسئولي كبريات مكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر •

 التجارة تخصص محاسبة ومراجعة( .مجموعة من األكاديميين )أساتذة الجامعة بكليات  •

 تقدير عينة الدراسة:  -

 تم تقدير عينة الدراسة من خالل أسلوب السحب العشوائي الطبقي    

n= Z α/2 * P * Q / d2 

 حيث أن:  

n .حجم العينة عندما يكون السحب عشوائى طبقى 

Z    وبالتالى:         %5القيمة الجدولية تحت المنحنى الطبيعى، مع إفتراض أن مسـتوى المعنويةZ 

= 3.359      0.025= Z  α/2 

P   ــتبدال المعلمة ــة ولقد تم إس ــبة فى مجتمع الدراس ــة   –عبارة عن النس ــبة فى مجتمع الدراس  – النس

ة، حيث تبين من نتائج الدراســة أن: بالقيمة اإلحصــائية المحســوبة من خالل الدراســة اإلســتطالعي

(P=74%) 

Q   ـــبة المكمـلة لمعلـمة المجتمع حـيث أن وبالـتالى نظراً لـعدم توافر معلـمة المجتمع   Q=1-Pتمـثل النســ

 Q= 1- 0.74 = 0.26فإن 

d  5عبارة عن الخطأ المسموح به فى المعاينة اإلحصائية ولقد تم إفتراض الخطأ فى حدود.% 

وبتطبيق القانون الـسابق من خالل نتائج الدراـسة اإلستطالعية توصل الباحث إلى أن حجم عينة الدراسة     

 مفردة تقريباً كما يلى : 260فى الحدود العليا لها     

n= 3.359 * 0.74 * 0.26 / (0.05)2 = 258 

 توزيع عينة الدراسة:  -

وذلك حتى يتم توزيع عينة الدراســة    Proportion Allocationإســتخدم الباحث أســلوب التخصــيص     

إسـتمارة إسـتقصـاء طبقاً لحدود حجم العينة المقدرة السـابقة،    260على فئات الدراسـة السـابقة، وتم توزيع  

 قسمت طبقاً للجدول التالى :
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 ( توزيع عينة الدراسة  3جدول رقم )

 % العدد  الفئة المشاركة 

شـركات مسـاهمة    6مسـئولي القطاع المالي في مجموعة من    -أ

 مقيدة بالبورصة المصرية

150 57.7 

مجموعة من مســئولي كبريات مكاتب المحاســبة والمراجعة  -ب 

 في مصر

80 30.8 

ذة الـجامـعة بكلـيات  -ج التـجارة مجموـعة من األـكاديميين )أســــاـت

 تخصص محاسبة ومراجعة(

30 11.5 

 100 260 اإلجمالى 

 

 وتم توزيع اإلستمارات على فئات المستقصى منهم تبعاً للقانون :   

 

i     N  

i
*= n ** n  ـــــــــــــــــــ 

 N   

  

اـستمارة إـستقـصاء، وبالتالي بلغت عدد اإلـستمارات    17وقد بلغت عدد اإلـستمارات التي لم يتم الرد عليها    

تلمة ) بته    243المـس تمارة( تـشكل ما نـس بة مرتفعة، كما تم  93.46اـس تمارات الموزعة وهي نـس % من اإلـس

ــتبعاد   ــؤال    19إس ــتمارة لعدم صــالحيتها )وجود اكثر من إجابة على الس ــئلة لم يتم اإلجابة    وجود  –اس أس

% من  92.18تشـــكل نســـبة   إســـتمارة  224وبالتالي أصـــبح عدد االســـتمارات الصـــالحة للتحليل    عليها(

بة   تلمة ونـس تمارات المـس بة لإلعتماد عليها  86.15اإلـس بة مناـس تمارات الموزعة وهى نـس بة اإلـس % من نـس

 في التحليل اإلحصائى.

 ستقصاء من الفئات المشاركة )المستقصى منهم(والجدول التالى يوضح حركة استمارة اإل    
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 ( حركة استمارات اإلستقصاء من المشاركين 4جدول رقم )

 الفئة المشاركة 
اإلستمارات  

 الموزعة 

اإلستمارات  

 المستلمة 

اإلستمارات  

الصالحة للتحليل 

 %  عدد  %  عدد  اإلحصائى

ــئولي القطــاع المــالي في  مجموعــة من    6مســ

 شركات مساهمة مقيدة بالبورصة المصرية

150 142 94.6 126 88.7 

مجموعة من مســئولي كبريات مكاتب المحاســبة  

 والمراجعة في مصر

80 77 96.2 75 97.4 

مجموعة من األكاديميين )أساتذة الجامعة بكليات 

 التجارة تخصص محاسبة ومراجعة(

30 24 80.0 23 95.8 

 92.18  224   93.46 243 260 اإلجمالى 

 

 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 7/5

 : ديمغرافية لعينة الدراسة كما يلىالجدول التالى يوضح الخصائص ال    

 ( الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 5جدول رقم )

 النسبة %  تكرار فئات  المتغير 

 الوظيفة 

 56.2 126  المالى بالشركةمسئولي القطاع 

 33.5 75 محاسبين ومراجعيين خارجيين 

 10.3 23 أساتذة جامعيين 

 224 100 

 المؤهل الدراسى

 30.8 69 مؤهل عالى 

 29.5 66 دبلوم دراسات عليا 

 25.4 57 ماجستير 
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 14.3 32 دكتوراه 

 224 100 

 الخبرة

 26.8 60 سنوات  5اقل من 

 37.1 83 سنوات  10 -  5من 

 20.5 46 سنة  15  – 10من 

 15.6 35 سنة   15اكثر من 

  224 100 

 من الجدول السابق يتضح أن:    

ـــبة بلـغت )  - ــئولي القـطاع الـمالى على اعلى نســ ــل مســ ـــبة للوظيـفة: حصــ   ( يليـها وظيـفة56.2%بالنســ

ــتمارات  ــب مع توزيع إسـ ــاتذة الجامعيين، وهذا يتناسـ ــبين والمراجعيين الخارجيين، واخيراً األسـ المحاسـ

 االستقصاء.

% من عينة    29.5%من عينة الدراســة مؤهلهم العلمي "عالى " و30.8بالنســبة للمؤهل الدراســى: أن  -

اسة حاصلين على " ماجستير"،  من عينة الدر %   25.4الدراسة مؤهلهم العلمي "دبلوم دراسات عليا "، و  

دراســــة 14.3و   ة اـل اءات العلمـية في مفردات عيـن ا يؤـكد على توافر الكـف دكتوراه" . مـم % من ـحاملي "اـل

 والتي تؤهلهم لإلجابة بدقة وإدراك عالي على فقرات االستقصاء .

فهم وإسـتيعاب  بالنسـبة لسـنوات الخبرة: تدل نتائج الجدول السـابق عن مدى قدرة المسـتقصـى منهم على   -

موضــوع البحث والخلفية العملية لهم والتى تؤهلهم لفهم وإســتيعاب فقرات اإلســتقصــاء، واإلجابة عليها  

  .بدقة

يتضح مما سبق أن نسبة عينة الدراسة كبيرة ومتخصصة فى مجال الدراسة ويمكن اإلعتماد على النتائج     

 المتمخضة من الدراسة الميدانية. 

 الخصائص السيكومترية لقائمة اإلستقصاء 7/6

ويقصــــد بالخصــــائص الســــيكومترية " مجموعة مؤشــــرات تعبر عن إمكانية الثقة في نتائج اإلختبار      

ــاقها )الصــدق  ــتقرار نتائجه وإتس "دراســة مدى   -صــدق المقياس   –الثبات(، وصــدق أداة البحث   –وإس

عى الباحث مالئمة قائمة اإلسـتقصـاء المسـتخدمة فى قياس الغر ض المصـممة من أجله أو الظاهرة التي يـس
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إلى معرفتها ومدى قدرة هذه األداة على قياس وتوفير المعلومات المطلوبة"، بينما يقـصد بثبات أداة البحث                 

  عادة أن يكون على درجة عالية من الدقة واإلتقان واإلتســــاق فيما يزودنا به من بيانات  -ثبات المقياس   –

عن سـلوك المفحوص، واإلختبار التجريبي الثابت هو الذى يعطى نفس النتائج )تقريباً( إذا طبق على نفس  

األـشخاص في فرـصتين مختلفتين، كما يعرف ثبات المقياس بأنه المدى الذى يـصل إليه المقياس في إعطاء  

 .قراءات متقاربة عند كل مرة يتم إستخدامه فيها

امدق وثبات  والجدول التالى يبين صـ     تقصـاء وفقاً الختبار كرونبا     األقـس ملها قائمة اإلـس األربعة التي تـش

 Cronbach’s - Alphaالفا  –

 اإلستقصاء المختلفة وفقاً إلختبار كرونبا  ألفا  قسام( مقاييس الصدق والثبات أل6جدول رقم )

 N of Items اإلستبيان أقسام
Cronbach's 

Alpha 

الثبات*        

 )%( 

 86.66 751. 14 االول القسم

 83.30 694. 10 الثانى القسم

 86.02 740. 14 الثالث  القسم

 84.67 717. 10 الرابع القسم

 85.14 725. 48 إجمالى الفقرات 

 Alpha * 1002*الثبات =             

ابق يتضـح أن قيمة كل من معاملي الصـدق والثبات أل      اممن الجدول الـس تبيان المختلفة )  قـس (  725.اإلـس

ــائية  85.14) ــبة عالية مما يؤكد إمكانية اإلعتماد على نتائج التحليالت اإلحصـ %( على الترتيب وهى نسـ

 وإمكانية تطبيقها على مجتمع الدراسة.

 التوزيع الطبيعىإختبار اإلحصاءات الوصفية و 7/7

الدراســة لمعرفة  قســامســيقوم الباحث في هذا الجزء من الدراســة إســتعراض اإلحصــاءات الوصــفية أل    

امدرجة الموثوقية في هذه  اليب اإلحصـائية  األقـس يحدد األـس ، وأيضـاً إلختبار التوزيع الطبيعى وهو الذى ـس

 المالئمة 

 في تحليل فروض الدراسة كما يلى:
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 الدراسة قساماإلحصاءات الوصفية أل  -

يتم في هذا الجزء التحليل الوصـفى       امـس تخراج : مقاييس النزعة المركزية   ألقـس ة بإـس ومقاييس    –الدراـس

ــتت   ــبى    -التشـ ــامومعامل االختالف والترتيب النسـ ــاء، والجدول التالى يبين مجموعة    ألقسـ ــتقصـ اإلسـ

 الدراسة األربعة .   ألقساماإلحصاءات الوصفية 

 الدراسة ألقسامات الوصفية إلحصاء( ا7جدول رقم )

 الترتيب النسبى 

معامل  

 النحراف المعيارأل  اإلختالف 
 الوسط

اإلستبيان أقسام  

Variance Std. Dev Mean 

 االول القسم 3.50 801. 758. 3

 الثانى القسم 4.16 791. 626. 1

 الثالث  القسم 4.11 877. 769. 4

 الرابع القسم 4.07 800. 641. 2

 المصدر : مخرجات البرنامج اإلحصائي.*           

 من الجدول السابق يتضح أن     

ــم - ــبة المالية الثانى )  القسـ ــط بقيمة   تداعيات تطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسـ ــل على أعلى وسـ ( حصـ

(  IFRSالثالث )تعديالت اإلطار المفاهيمي المطور للمحاـسبة المالية  في ـضوء معايير   القـسم( يليه  4.16)

ــط بين  4.11بقيمة ) ــام(. بينما كان اقل قيمة للوسـ ــة    أقسـ ــمالدراسـ األول )أهداف اإلطار المفاهيمي   القسـ

 (.3.50للمحاسبة المالية( بقيمة )

م - بة المالية  الثالث )تعديالت اإلطار الم القـس ( حصـل على أعلى إنحراف معيارى  فاهيمي المطور للمحاـس

وبالتالي حصـل على الترتيب النسـبى األخير، مما يعنى أن ,(769.(، وأعلى معامل اختالف )877.بقيمة )

ــبة لهذا   ــتقصــى منهم بالنس ــمآراء المس ــبة أكبر من آرائهم في    القس ــاماألقد إختلفت وتباينت بنس الثالثة    قس

 األخرى.

ــم - ــل على أقل إنحراف معيارى    القسـ ــبة المالية( حصـ الثانى )تداعيات تطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسـ

ــبى األول ، مما يعنى أن 626.(، وأقل معامل اختالف )791.بقيمة ) ( ,وبالتالي حصــل على الترتيب النس
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قد تشابهة لحد كبير ولم تتباين وتختلف بنفس نسبة إختالف وتباين   القسممـستقـصى منهم بالنـسبة لهذا  آراء ال

 الثالثة األخرى. األقسامآرائهم في 

 Tests of Normalityإختبار إعتدالية التوزيع )التوزيع الطبيعى(    -

وذلك لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعى وبالتالي في هذه الحالة يتم إستخدام اإلختبارات المعلمية     

parametric tests    في الدراســـة، أو ال تتبع التوزيع الطبيعي وفى هذه الحالة يتم إســـتخدام اإلختبارات

 في الدراسة. Nonparametric Testsالالمعلمية 

 :   (Kolmogrov – Smirnov test)سميرنوف   –ف  إختبار كلموجرا  -

ــميرنوف إذا كانت معنوية اإلختبار   –وتعتبر البـيانات موزعة طبيعياً طبقاً إلختبار كلموجروف         sigســ

ار  0.05أكبر من   ة اإلختـب ة معنوـي اـل ا فى ـح ل من    sig، أـم ات ال تتبع التوزيع    0.05أـق اـن أن البـي دل ـب ذا ـي ـه

 الطبيعى. 

 Tests of Normality  (Kolmogorov–Smirnov Z  )(  8جدول رقم )

 Z Sig اإلستبيان أقسام

 073. 1.168 االول القسم

 089. 1.101 الثانى القسم

 067. 1.270 الثالث  القسم

 086. 1.103 الرابع القسم

 * المصدر : مخرجات البرنامج اإلحصائي.                

( وهذا 0.05أكبر من ) قســمويوضــح الجدول الســابق نتائج اإلختبار حيث أن قيمة مســتوى الداللة لكل     

يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعى مما يؤكد صـالحية أقسـام إسـتمارة اإلسـتقصـاء إلجراء التحليل  

ــتـخدام اإلختـبارات المعلمـية  ــائى عليـها، وـبالـتالي يتم إســ فى إختـبار فروض   parametric testsاإلحصــ

 الدراسة.

 الفروض اإلحصائية للدراسة الميدانية 8/7

 الفرض األول الصافرأل:

0H 

ال توجد فروق معنوية بين آراء الفئات المســـتقصـــي منهم حول أهداف اإلطار  "

 المفاهيمي للمحاسبة المالية" .
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  الفرض األول البديل:

1 H 

ــي منهم حول أـهداف اإلـطار  " توـجد فروق معنوـية بين آراء   ــتقصــ الفـئات المســ

 المفاهيمي للمحاسبة المالية" .

الفرض الثانى 

  0Hالصفرأل:

اهيمي    " ات تطوير اإلـطار المـف داعـي ة بين ـت ة إحصــــائـي ال توـجد عالـقة ذات دالـل

 وجودة األرباح المحاسبية". للمحاسبة المالية

 الفرض الثاانى الباديال:   

1H 

ة ذات   اهيمي  " توجـد عالـق ات تطوير اإلطـار المـف داعـي ة بين ـت ة إحصـــــائـي دالـل

 وجودة األرباح المحاسبية". للمحاسبة المالية

 الفرض الثالث الصفرأل:

0H 

ال يوجد تأثير جوهري بين أهم التعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي المطور   "

 وجودة األرباح المحاسبية". IFRSللمحاسبة المالية في ضوء معايير 

 الفرض الثاالاث الباديال:   

1H 

اهيمي المطور  ا اإلـطار المـف دمـه أثير جوهري بين أهم التـعديالت التي ـق " يوـجد ـت

 وجودة األرباح المحاسبية ". IFRSللمحاسبة المالية في ضوء معايير 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة 7/9

مقاييس اإلعتمادية والـصالحية: إلختبار ـصالحية نتائج أسئلة قائمة اإلستقصاء ومدى مالئمتها ألهداف   -1

 البحث. 

( للفرق بين متوســــط العينة والمتوســــط الحيادى لفقرات One Sample-T testالواحدة ) Tإختبار    -2

س درجة اإلســتجابة اإليجابية أو اإلســتبيان المختلفة وتقدير الوزن النســبى لعبارات اإلســتقصــاء بهدف قيا

 السلبية لعبارات اإلستقصاء لدى فئات المستقصى منهم كاآلتى:

( المـقدرة أكبر tتكون الفقرة إيـجابـية بمعنى أن أفراد العيـنة يوافقون على محتواـها إذا ـكاـنت قيـمة ) -أ

أكبر من    (، والوزن النـسبى0.05( وبمـستوى معنوية )1.98( الجدولية والتى تـساوى )tمن قيمة )

(60.)% 

( المقدرة أكبر tتكون الفقرة سـلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة ) -ب 

 %(.60(، أقل من أقل )0.05( وبمستوى معنوية )1.98( الجدولية والتى تساوى )tمن قيمة )

ة(   -ج ت )غير معنوـي اـن دة إذا ـك اـي ة فى الفقرة مـح ة أكبر )تكون أراء العيـن ــتوى المعنوـي (،  0.05مســ

 %(. 60والوزن النسبى لها يقرب من القيمة )
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ــبيرمان،  Correlationتحليل اإلرتباط )  -3 ( بإســتخدام معامل اإلرتباط لبيرســون ، ومعامل اإلرتباط لس

 لمعرفة مدى اإلرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع.

ار مربع ـكاى    -4 ة ـم  Chi Squarإختـب ار  لمعرـف ابع )إختـب ــتـقل والمتغير الـت دى العالـقة بين المتغير المســ

 اإلستقاللية(.

 تحليل النتائج ومناقشة الفرضيات   7/10

بعد أن تحقق الباحث من الثقة بصـحة قائمة اإلسـتقصـاء وصـالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسـئلة     

ة نوعية البيانات التى تم الحصـول  ة مناقـش وإختبار فرضـياتها، فقد تناول الباحث فى هذا الجزء من الدراـس

الزمة لتحليل فقرات اإلسـتقصـاء  عليها من خالل أداة البحث من أجل تحديد نوع اإلختبارات اإلحصـائية ال

ــيتعرض الباحث بعد ذلك لتحليل فقرات  ــة، ومن ثم سـ ــاموإثبات فروض الدراسـ ــاء   أقسـ ــتقصـ قائمة اإلسـ

ومناقشــة الفروض من أجل إثباتها أو نفيها بإســتخدام الحاســب اآللى عن طريق برنامج الحزم اإلحصــائية  

 من خالل اآلتى:  (SPSS V24) للعلوم اإلجتماعية 

 تبار فرض الدراسة األولإخ -

"ل توجد فروق معنوية بين آراء الفئات المساااتقصاااي منهم حول أهداف اإلطار المفاهيمي للمحاسااابة 

 "المالية

ــتـخدم الـباـحث إختـبار      ـــحة ـهذا الفرض إســ ، ويمكن عرض وتحلـيل نـتائج التحلـيل    T-Testإلختـبار صــ

 اإلحصائي الخاص بفرض العدم االول من خالل الجدول التالى:

 إلختبار فرض الدراسة األول05.عند مستوأل معنوية  tنتائج إختبار ( 9جدول رقم )

One – Simple Test 

Test Value = 0                 

95% Confidence 

Intravel Of the 

Difference  

Mean 

difference 

Sig.(2- 

tailed) 

Df T Q 

Upper Lower 

3.67 3.33 3.500 .000 223 39.509 Q1 
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3.98 3.69 3.835 .000 223 50.779 Q2 

3.97 3.66 3.817 .000 223 48.336 Q3 

4.03 3.71 3.819 .000 223 48.568 Q4 

3.96 3.65 3.821 .000 223 48.595 Q5 

4.26 4.12 4.192 .000 223 66.209 Q6 

4.22 4.05 4.134 .000 223 56.336 Q7 

3.97 3.66 3.817 .000 223 48.336 Q8 

4.03 3.71 3.828 .000 223 49.068 Q9 

3.96 3.65 3.830 .000 223 49.595 Q10 

3.64 3.32 3.482 .000 223 42.977 Q11 

4.19 3.98 4.085 .000 223 44.200 Q12 

4.23 3.93 4.127 .000 223 54.446 Q13 

3.91 3.57 3.087 .000 223 44.254 Q14 

 ( 1.98( تساوأل )134(  ودرجات حرية )05.الجدولية عند مستوأل دللة ≥ ) t* قيمة     

( وهى أكبر من قيمة 66.209  - 39.509( المحـسوبة تتراوح بين)tمن الجدول الـسابق يتـضح أن قيمة )    

(t( الجدولية والتي تســاوى )مما يدل على أن غالبية آراء الفئات 05.(، وبمســتوى داللة أقل من )1.98 ،)

ــبة المالية ــتقصــــى منهم تدرك أهداف اإلطار المفاهيمي للمحاســ اً وهو ما تم الداللة عنه  ادراكاً جيد  المســ

 إحصائياً من خالل التحليل السابق.

وبناء عليه يتم رفض الفرض العدم األول وقبول الفرض البديل األول والذأل ينص على " توجد فروق      

 معنوية بين آراء الفئات المستقصي منهم حول أهداف اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية".

 إختبار فرض الدراسة الثانى -

وجودة   طار المفاهيمي للمحاساااابة الماليةل توجد عالقة ذات دللة إحصااااائية بين تداعيات تطوير اإل "

 األرباح المحاسبية "
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 T-test On – Simple Testإختبار  -أ

ــتـخدم الـباـحث إختـبار      ـــحة ـهذا الفرض إســ ، ويمكن عرض وتحلـيل نـتائج التحلـيل    T-Testإلختـبار صــ

 اإلحصائي الخاصة بفرض العدم الثانى من خالل الجدول التالى:

 إلختبار فرض الدراسة الثانى 05.عند مستوأل معنوية  tنتائج إختبار ( 10جدول رقم )

One – Simple Test 

Test Value = 0                 

95% Confidence 

Intravel Of the 

Difference  

Mean 

difference 

Sig.(2- 

tailed) 

Df T Q 

Upper Lower 

4.13 3.83 3.978 .000 223 51.770 Q1 

3.94 3.64 3.790 .000 223 48.336 Q2 

4.26 4.04 4.032 .000 223 65.553 Q3 

4.14 3.94 4.040 .000 223 68.405 Q4 

4.19 3.98 4.085 .000 223 69.647 Q5 

4.26 4.04 4.032 .000 223 65.553 Q6 

3.90 3.58 3.741 .000 223 47.112 Q7 

4.19 4.01 4.103 .000 223 71.403 Q8 

3.90 3.70 3.899 .000 223 62.872 Q9 

4.28 4.05 3.801 .000 223 60.861 Q10 

 (1.98( تساوأل )134(  ودرجات حرية )05.الجدولية عند مستوأل دللة ≥ ) t* قيمة     

( وهى أكبر من قيمة 71.403  - 47.112( المحـسوبة تتراوح بين)tمن الجدول الـسابق يتـضح أن قيمة )   

(t( الجدولية والتي تســاوى )مما يدل على أن غالبية آراء الفئات 05.(، وبمســتوى داللة أقل من )1.98 ،)
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ــبة المالية ــى منهم تدرك العالقة بين تداعيات تطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسـ ــتقصـ وجودة األرباح    المسـ

 المحاسبية، وهو ما تم الداللة عنه إحصائياً من خالل التحليل السابق.

 Correlationإختبار  -ب

ــو     ــبيرـمان    Pearsonن إعتـمد الـباـحث على مـعاـمل ارتـباط بيرســ ــاـفة الى مـعاـمل ارتـباط ســ ، ـباإلضــ

Spearman: والجدول التالى يبين نتائج هذا اإلختبار ، 

 ( عالقة اإلرتباط إلختبار فرض الدراسة الثانى 11جدول رقم )

  Correlation جودة األرباح المحاسبية 

.698 Pearson's R   ــار اإلط ـتـطوـير  ــات  ــداـعي ت

  الماليةالمفاهيمي للمحاسبة 
.701 Spearman Correlation 

.000 Approximate 

Significance 

224 N 

تشير النتائج المبينة فى الجدول السابق أن هناك عالقة إيجابية طردية قوية بين كل من )تداعيات تطوير      

ــبية( كمتغير تابع، حيث  ــتقل وبين )جودة األرباح المحاس ــبة المالية( كمتغير مس اإلطار المفاهيمي للمحاس

(، والقيمة اإلحتمالية أقل من  701.(، قيمة معامل ارتباط ســبيرمان )698.بلغت قيمة اإلرتباط لبيرســون )

(.05.) 

ـــبة الـمالـيةـهذه النتيـجة تعنى وجود عالـقة )إرتـباط قوـية( بين ـتداعـيات تطوير اإل      ـطار المـفاهيمى للمـحاســ

 وبين جودة األرباح المحاسبية.

 Chi-Square Testsإختبار  -ج

للداللة على وجود عالقة إحصـائية بين المتغير المسـتقل والتابع في فرض الدراسـة الثانى ، تم اسـتخدام     

 التالى يبين نتائج هذا اإلختبار:إختبار مربع كاى، والجدول 
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 ( إختبار مربع كاى للفرض الثانى 12جدول رقم )

  Chi-Square جودة األرباح المحاسبية 

74.472 Pearson Chi-Square   ــار اإلط ـتـطوـير  ــات  ــداـعي ت

  المفاهيمي للمحاسبة المالية
.000 Asymptotic Significance 

3 Df 

224 N 

 (7.81( تساوأل )3(  ودرجات حرية )05.قيمة مربع كاأل الجدولية عند مستوأل دللة ≥ )*       

( وهى اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية  74.472تشــير نتائج الجدول الســابق أن قيمة مربع كاى هي )    

 (.05.والقيمة اإلحتمالية أقل من )  (،3عند درجة حرية )

وبين   هذه النتيجة تعنى وجود عالقة إحصـــائية بين تداعيات تطوير اإلطار المفاهيمى للمحاســـبة المالية    

 محاسبية.جودة األرباح ال

ــائـية بين ـتداعـيات تطوير  10 – 11 – 12من نـتائج الـجداول )     ( نـجد ان هـناـلك عالـقة ذات دالـلة إحصــ

 وجودة األرباح المحاسبية. اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية

ا لما سااابق ذكرر نرفض الفرض الثانى الصااافرأل ونقبل الفرض الثانى البديل والذأل ينص على      وطبقا

جودة  و  "توجاد عالقاة ذات دللاة إحصااااائياة بين تاداعياات تطوير اإلطاار المفااهيمي للمحااسااااباة الماالياة

 األرباح المحاسبية".

 إختبار فرض الدراسة الثالث -

تعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي المطور للمحاساااابة المالية في  ل يوجد تأثير جوهري بين أهم ال "

 وجودة األرباح المحاسبية " IFRSضوء معايير 

 T-test On – Simple Testإختبار  -أ

ــتـخدم الـباـحث إختـبار      ـــحة ـهذا الفرض إســ ، ويمكن عرض وتحلـيل نـتائج التحلـيل    T-Testإلختـبار صــ

 اإلحصائي الخاصة بفرض العدم الثالث من خالل الجدول التالى:
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 إلختبار فرض الدراسة الثالث05.عند مستوأل معنوية  tنتائج إختبار ( 13جدول رقم )

One – Simple Test 

Test Value = 0                 

95% Confidence 

Intravel Of the 

Difference  

Mean 

difference 

Sig.(2- 

tailed) 
Df t Q 

Upper Lower 

4.20 4.02 4.112 .000 223 87.534 Q1 

3.97 3.76 3.865 .000 223 73.392 Q2 

4.26 4.05 4.156 .000 223 75.965 Q3 

4.09 3.85 3.969 .000 223 64.558 Q4 

4.06 3.84 3.951 .000 223 68.441 Q5 

4.19 3.98 4.085 .000 223 78.462 Q6 

4.19 4.02 4.106 .000 223 96.477 Q7 

4.15 3.96 4.054 .000 223 84.351 Q8 

4.13 3.96 4.045 .000 223 94.037 Q9 

4.21 4.00 4.106 .000 223 77.424 Q10 

4.10 3.88 3.991 .000 223 70.968 Q11 

4.22 4.04 4.134 .000 223 89.748 Q12 

4.15 3.93 4.040 .000 223 72.149 Q13 

4.04 3.78 3.911 .000 223 57.606 Q14 

 (1.98( تساوأل )134(  ودرجات حرية )05.الجدولية عند مستوأل دللة ≥ ) t* قيمة     
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( وهى أكبر من قيمة 96.477  - 57.606( المحـسوبة تتراوح بين)tمن الجدول الـسابق يتـضح أن قيمة )   

(t( الجدولية والتي تســاوى )مما يدل على أن غالبية آراء الفئات 05.(، وبمســتوى داللة أقل من )1.98 ،)

ــبة المالية في  ــى منهم تدرك تأثير أهم التعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي المطور للمحاسـ ــتقصـ المسـ

ــوء معايير   ــائياً من خالل التحليل  على جودة األرباح   IFRSضـ ــبية، وهو ما تم الدالله عنه إحصـ المحاسـ

 السابق.

 Correlationإختبار  -ب

ــون      ــبيرـمان    Pearsonإعتـمد الـباـحث على مـعاـمل ارتـباط بيرســ ــاـفة الى مـعاـمل ارتـباط ســ ، ـباإلضــ

Spearman: والجدول التالى يبين نتائج هذا اإلختبار ، 

 بار فرض الدراسة الثالث ( عالقة اإلرتباط إلخت 14جدول رقم )

  Correlation جودة األرباح المحاسبية 

.707 Pearson's R   التعــديالت التي قــدمهــا أهم 

اإلطــار المفــاهيمي المطور 

ــبة المالية في ضــوء   للمحاس

 IFRSمعايير 

.704 Spearman Correlation 

.001 Approximate 

Significance 

224 N 

تشــير النتائج المبينة فى الجدول الســابق أن هناك عالقة إيجابية طردية قوية بين كل من )أهم التعديالت     

ــوء معايير   ــبة المالية في ضـ ــتقل وبين  IFRSالتي قدمها اإلطار المفاهيمي المطور للمحاسـ ( كمتغير مسـ

(، قيمة معامل ارتباط  707.ن ))جودة األرباح المحاسـبية( كمتغير تابع، حيث بلغت قيمة اإلرتباط لبيرسـو

 (.05.(، والقيمة اإلحتمالية أقل من )704.سبيرمان )

ـهذه النتيـجة تعنى وجود عالـقة )إرتـباط قوـية( بين أهم التـعديالت التي ـقدمـها اإلـطار المـفاهيمي المطور     

 وجودة األرباح المحاسبية. IFRSللمحاسبة المالية في ضوء معايير 

 Chi-Square Testsإختبار  -ج

ــتخدام      ــة الثالث ، تم اسـ ــتقل على المتغير التابع في فرض الدراسـ للداللة على وجود تأثير للمتغير المسـ

 إختبار مربع كاى، والجدول التالى يبين نتائج هذا اإلختبار:

 



- 34 - 
 

 ( إختبار مربع كاى للفرض الثالث 15جدول رقم )

  Chi-Square جودة األرباح المحاسبية 

32.219 Pearson Chi-Square   ــار اإلط ـتـطوـير  ــات  ــداـعي ت

 المفاهيمي للمحاســـبة المالية

 IFRSفي ضوء معايير 
.009 Asymptotic Significance 

3 Df 

224 N 

 (7.81( تساوأل )3(  ودرجات حرية )05.قيمة مربع كاأل الجدولية عند مستوأل دللة ≥ )*       

( وهى اكبر من قيمة مربع كاى الجدولية  32.219تشــير نتائج الجدول الســابق أن قيمة مربع كاى هي )    

 (.05.والقيمة اإلحتمالية أقل من )  (،3عند درجة حرية )

ــتـقل )أهم التـعديالت التي ـقدمـها اإلـطار المـفاهيمي المطور     ـهذه النتيـجة تعنى وجود ـتأثير للمتغير المســ

 ( على المتغير التابع )جودة األرباح المحاسبية(.IFRSية في ضوء معايير للمحاسبة المال

ــاً وجوهرياً ألهم التعديالت التي قدمها 13 – 14 – 15من نتائج الجداول )     ( نجد ان هناك تاثيرأً ملموس

 على جودة األرباح المحاسبية . IFRSالمفاهيمي المطور للمحاسبة المالية في ضوء معايير  اإلطار

ا لما سااابق ذكرر نرفض الفرض الثالث الصااافرأل ونقبل الفرض الثالث البديل والذأل ينص على      وطبقا

"يوجاد تاأثير جوهري بين أهم التعاديالت التي قادمهاا اإلطاار المفااهيمي المطور للمحااسااااباة الماالياة في  

 وجودة األرباح المحاسبية ". IFRSضوء معايير 
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 والتوصيات والتوجهات المستقبلية للبحث : النتائج 

 النتائج النظرية والعملية : -أ

 :  النتائج النظرية

 :  في اآلتي الدراسة نتائج اهم تتمثل     

 في دعم وتعزيز تفسير وتحليل  IFRSتطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية في ضوء معايير   ساهمي  -1

 تماثل عدم من  والحد  القرارات، لمتخذي شاملة معلومات  من يوفره ما خالل من  المحاسبية  األرباح جودة

 .الشركة مع  للمتعاملين جيدة صورة األرباح ، وإعطاء إدارة ممارسات  من والحد  المعلومات،

تخفيض   :دد اآلثار اإليجابية المترتبة على التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية، ومن أهمهـاتتع  2- 

لمقارنة، وتحسين قدرتها    االختالفات بين هذه التقارير في الدول المختلفة، وتدعيم قابلية المعلومـات الماليـة

التفسيرية كمؤشر إلداء الشـركة، وتخفـيض تكلفتهـا وتحسـين الشفافية والحد من عدم تماثل المعلومات، 

 .  للوقوف على جودة األرباح المحاسبيةة وزيادة جودة التقارير المالية، كما تعطـي اإلدارة فرصة كبير

خصـائص  3-  مـن  المعلومـات  هـذه  به  تتمتع  ما  المحاسبية  المعلومات  جودة  مفهوم  أو  (يعكس  أساسية 

ومدي مصداقيتها وقدرتها على تحقيق احتياجات مسـتخدميها، ويعتمـد تحقيقها على: جودة المعايير    (معززة

، ومـدي تـوافر منظمـات مهنية قوية، وجودة عملية المراجعة، وكذلك  المحاسبية المطبقة، ودوافع اإلدارة

 .  جودة ممارسات الحوكمة

  النتائج العملية :

ــير النتائج4-  ــوبة تتراوح بين)tأن قيمة ) إلى  (9المدونة بجدول رقم )  تشـ (  66.209 -  39.509( المحسـ

(، مما يدل على أن 05.وبمسـتوى داللة أقل من )(،  1.98( الجدولية والتي تسـاوى )tوهى أكبر من قيمة )

 .ادراكاً جيداً  غالبية آراء الفئات المستقصى منهم تدرك أهداف اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية

(  71.403  -  47.112( المحسوبة تتراوح بين)tقيمة )  إلى  (10أيضاً المدونة بجدول رقم )  تشير النتائج  5-

(، مما يدل على أن 05.(، وبمسـتوى داللة أقل من )1.98الجدولية والتي تسـاوى )(  tوهى أكبر من قيمة )

 غالبية آراء الفئات المسـتقصـى منهم تدرك العالقة بين تداعيات تطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسـبة المالية

 . وجودة األرباح المحاسبية

ير النتائج 6-  أن هناك عالقة إيجابية طردية قوية بين كل من )تداعيات   إلى (  11المدونة بجدول رقم )  تـش

تطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسـبة المالية( كمتغير مسـتقل وبين )جودة األرباح المحاسـبية( كمتغير تابع،  
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(، والقيمة اإلحتمالية أقل  701.(، قيمة معامل ارتباط ـسبيرمان )698.حيث بلغت قيمة اإلرتباط لبيرـسون )

 (.05.من )

ير النتائج 7-  (  96.477 -  57.606( المحـسوبة تتراوح بين)tقيمة )  أن إلى  (  13المدونة بجدول رقم )  تـش

(، مما يدل على أن 05.(، وبمسـتوى داللة أقل من )1.98( الجدولية والتي تسـاوى )tوهى أكبر من قيمة )

ــى منهم ـتدرك ـتأثير أهم التـعديالت التي ـقدمـها اإلـطار المـفاهيمي المطور  ــتقصــ ـغالبـية آراء الفـئات المســ

 . على جودة األرباح المحاسبية IFRSللمحاسبة المالية في ضوء معايير 

ــير النـتائج  8-  هـناك عالـقة إيـجابـية طردـية قوـية بين ـكل من )أهم    أن  إلى  (  14الـمدوـنة بـجدول رقم ) تشــ

( كمتغير مـستقل IFRSالتعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي المطور للمحاـسبة المالية في ـضوء معايير  

(، قيمة معامل 707.وبين )جودة األرباح المحاســـبية( كمتغير تابع، حيث بلغت قيمة اإلرتباط لبيرســـون )

 (.05.والقيمة اإلحتمالية أقل من )(، 704.ارتباط سبيرمان )

( وهى اكبر من قيمة مربع  32.219قيمة مربع كاى هي )   أن  إلى(  15المدونة بجدول رقم )  تشير النتائج  9-

النتيجة تعنى وجود تأثير  ، وهذه  (05.والقيمة اإلحتمالية أقل من )   (،3كاى الجدولية عند درجة حرية ) 

للمتغير المستقل )أهم التعديالت التي قدمها اإلطار المفاهيمي المطور للمحاسبة المالية في ضوء معايير 

IFRS .)( على المتغير التابع )جودة األرباح المحاسبية 

  التوصيات : -ب

 :  يلي بما التوصية يمكن فإنه اهإلي التوصل تم  التي النتائج ضوء في     

  بيئة األعمال   يف  ريعةالس   رات للتغي  تجابةسإ  تمرةمس  ورةبص  اإلطار  ويرتط   ىعل  بالعمل  ث الباح  ييوص   1- 

نظرية إيجاد  من  يمكن  بما   ، تحديات  من  تتضمنه  ما  حقيقيةً   وطبيعة  عليها  فعلية  معايير    يترتب  تطوير 

 المحاسبة . 

من اإلدراك   لكي تتمكن  والوقوف على مدي قدرة كافة القطاعات   المصريةاالهتمام بإستكمال تهيئة البيئة    2-

 تجـارب بال االستفادة    من خالل   IFRSالكامل لتطوير اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية في ضوء معايير  

 . التطوير اخذت خطوات جادة في التوافق مع هذ لـدول التي اتل الرائدة

اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية    تطوير  األطراف المستفيدة بأهمية  كافة  تنمية الوعي لدي  العمل على  -3

 في تحليل وتفسير جودة األرباح المحاسبية. ودوره  IFRSفي ضوء معايير 
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اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية في ضوء معايير    تطوير  عملية  يدعمضرورة وجود تدخل حكومي    -4

IFRS    تعود علي  سن  من خالل أن  يمكن  التي  المزايا  توضيح  والتشريعات، مع  القوانين  مجموعة من 

 . التطوير ومدى إنعكاسه على تقييم جودة األرباح المحاسبيةالشركات من هذا 

ضرورة التفاعل بين جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وأقسام المحاسبة في الجامعات المصرية   -5

طار المفاهيمي  اإلتطوير  ومكاتب المحاسبة والمراجعة في تصميم وتنفيذ برامج للتنمية المهنية في مجال  

 . IFRSللمحاسبة المالية في ضوء معايير 

ضرورة اهتمام الشركات بالمستجدات في معايير التقارير الماليـة الدوليـة سـواء المتعلقة بالقياس أو   6-

  مما ي عطي اإلفصاح المحاسبي، وذلك بهدف تحسين جودة التقـارير الماليـة وتخفيض عدم تماثل المعلومات  

 .ية بالشركات وجودة األرباح المحاسبإشارة إيجابيـة للمسـتثمرين عـن األداء المالي 

 مجالت البحث المستقبلية   -ج

(  FASB- IASBتحليل العالقة بين مدخلي القواعد والمبادئ لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن )  1-

 ( وأثرها على جودة عملية المراجعة .IFRSومعيار التقرير المالي )

على األداء المالي والتشغيلي    IFRSاإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية في ضوء معايير    أثر تطوير   2-

 للشركات . 

 دراسات مسحية إلستكشاف أراء مستخدمي القوائم المالية بشأن تعقيدات التقارير المالية . 3-

المي  4- مدخل  تطبيق  )نتيجة  اآلخر  الشامل  الدخل  لمعلومات  المعلوماتي  المحتوى  مقابل  إختبار  زانية( 

 معلومات الربح . 
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