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Abstract: 

This study aims to recognize the importance of some of the modified international accounting standards and 
the impact of their application on the quality of financial statements in the Jordanian commercial banks. To 
achieve this purpose, the researcher has to develop a questionnaire includs in its final form (32) items. That 
coverd among the independent variables vepresented by (modified International Accounting Standards) and the 
dependent variable (quality of the financial statements). The validity and reliability of the overall sample question 
was tasted and the value of (Cronbach's alpha) coefficient for total tool is (0.938). The study was conducted on 
the managers, financial managers, accountants, and auditors in the above mentioned banks. The overall sample 
is made of (76) - manager, financial manager, accountant, and auditor, and selecting the final study sample 
equals to (31) manager, financial manager, accountant, and auditor. The study has come to some reasults, 
among them are the following: 

a. The results related to estimates of the study sample in Jordanian commercial banks shows that the 
application degree of the modified international accounting standards in the mentioned banks, represented by 
(tangible fixed assets, earnings per share, intangible assets, and properties investment) is (positive). This means 
that the application level of the previous criteria was (high) from samples perspective. 

b. The results indicated that there is statistically a significant impact at the significance level (α = 0.05), for 
three criteria (tangible fixed assets, earnings per share, and intangible assets) on the quality of the financial 
statements in e Jordanian commercial banks. 
Keywords: international accounting standards (IAS), Financial Statements, Jordanian commercial banks. 
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 د. محمود جالل البياتي

رئيس قسم المحاسبة ,أستاذ مشارك  

جامعة الزرقاءة,كلية االقتصاد والعلوم اإلداري  

E-mail: mbayti@zu.edu.jo 

 :    الملخص
جودة القوائم المالية في البنوك التجارية األردنية.  فيوأثر تطبيقها  ،لى أهمية بعض معايير المحاسبة الدولية المعدلةإلتعرف لهدفت هذه الدراسة 

)معايير ـالمستقلة المتمثلة بتوزعت على أبعاد المتغيرات  ،( فقرة32تضمنت في شكلها النهائي ) ةولتحقيق هذا الغرض قام الباحث بإعداد استبان
(. 0.938وبلغت قيمة معامل )كرونباخ ألفا( لألداة الكلية ) ،المحاسبة الدولية المعدلة( والتابعة )جودة القوائم المالية(، وتم اختبار صدقها وثباتها

( مديرا ومديرا ماليا ومحاسبا ومدققا، وقد 76البالغ عددهم )وأجريت الدراسة على المديرين والمديرين الماليين والمحاسبين والمدققين في البنوك المذكورة و 
 إلى بعض النتائج، نذكر منها ما يأتي:  الدراسة ( مديرا ومديرا ماليا ومحاسبا ومدققا. وتوصلت31م اختيار عينة الدراسة النهائية )ت
ن درجة تطبيق معايير المحاسبة الدولية المعدلة في البنوك أردنية أظهرت النتائج المتعلقة بتقديرات أفراد عينة الدراسة في البنوك التجارية األ -أ

الموجودات غير الملموسة، والعقارات االستثمارية( كانت )إيجابية(. وهذا يعني أن و العائد على السهم، و لثابتة الملموسة، ل ا)األصو بـالمذكورة والمتمثلة 
 نظرهم.مستوى تطبيق المعايير السابقة كان )مرتفعا( من وجهة 

العائد على و الثابتة الملموسة،  هي )األصول ؛، لثالثة معايير=0.05)داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) يأشارت النتائج إلى وجود أثر ذ -ب
 جودة القوائم المالية في البنوك التجارية األردنية.  فيالملموسة(  السهم، والموجودات غير

الية، البنوك التجارية األردنية.سبة الدولية، القوائم الممعايير المحا الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:
)معايير  تلقى معايير المحاسبة الدولية والتي أعيد تسميتها حاليا بـ

اإلبالغ المالي الدولية إلعداد التقارير المالية( قبوال عالميا، حيث أحرزت 
احا ملحوظا عملية وضع المعايير الدولية في السنوات القليلة الفائتة نج

واستخدام أكبر المعايير الدولية إلعداد التقارير بها، عتراف االفي تحقيق 
المالية. إن تحقيق االنسجام في إعداد التقارير المالية بمختلف أرجاء 

سيما إذا كان من الضروري ال العالم هي الحاجة الملحة لهذا العصر، 
ثق عن مختلف البلدان إجراء مقارنات هادفة للمعلومات المالية التي تنب

التي تستخدم معايير المحاسبة التي تختلف عن بعضها البعض. لذلك 
ظهرت الحاجة الملحة إلى تعميم مجموعة مشتركة من معايير المحاسبة 

أو تقارب عالمي نحو لغة محاسبية مشتركة في العالم المالي،  ،العالمية
ة هي لغة المحاسبة ويبدو أن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي

 الدولية المشتركة. 
وأحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة 

واستخدام أكبر  بها، عترافاالمن النجاحات في تحقيق  االفائتة عدد
للمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، وبهذا الخصوص أصدر 

يقتضي من الشركات المدرجة  تشريعا2002 االتحاد األوروبي في عام 
في أوروبا تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في بياناتها 

، ويطبق  2005المالية الموحدة، وأصبح التشريع نافذ المفعول في عام
بلدا، وتعنى عملية تبني  28شركة موزعة على  7000على أكثر من 

في أوروبا بأن تحل محل معايير  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
، كأساس إلعداد وعرض البيانات المالية هاالمحاسبة الوطنية ومتطلبات

الجماعية للشركات المدرجة في أوروبا، وكذلك هنالك بلدان عديدة خارج 
أوروبا تتجه نحو تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير، ففي عام 

بلدان عديدة في جنوب شرق  أصبحت هذه المعايير إلزامية في 2005
آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية وجنوب إفريقيا والشرق األوسط 
وبلدان الكاريبي، ويضاف إلى ذلك بلدان أخرى كانت قد تبنت معايير 

استراليا  :مثل ،وطنية تعكس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
بلدا من  70ثر من طلب أك 5002ه وهونغ كونغ، وفي العام نفس

شركاته المدرجة بتطبيق المعايير الدولية عند إعدادها القوائم المالية 
وعرضها للبيانات المالية. ومن الجدير بالذكر أن األردن كان من أوائل 
الدول العربية التي طبقت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وأن 

العتراف العالمي بالمعايير أكثر االستثناءات المنبثقة فيما يخص ا
الدولية إلعداد التقارير المالية هي الواليات المتحدة واليابان وكندا، وذلك 

إذ ال يزال يطلب من الشركات  ؛طبقا لمعايير حجم أسواقها الرأسمالية
 تباع معايير محاسبية محلية.افي هذه البلدان 
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 اإلطار العام للدراسة:1- 
 :  تاامشكلة الدراسة وتساؤل  1-1:

تتناول مشكلة الدراسة موضوع البحث في اآلليات التي يتم بموجبها 
جودة القوائم المالية في البنوك  فيتطبيق معايير المحاسبة الدولية وأثرها 

 التجارية األردنية، وتتلخص مشكلة الدراسة بالتساؤالت اآلتية:   
ما درجة تطبيق معايير المحاسبة الدولية المعدلة في  -أ 

 لبنوك التجارية األردنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ا
هل يوجد أثر معنوي لتطبيق معايير المحاسبة الدولية  -ب

 في البنوك التجارية جودة القوائم المالية فيالمعدلة 
 األردنية؟ 

 أهمية الدراسة: 2-1:
كونها تتناول موضوعا في غاية  منتكتسب الدراسة أهميتها 

الذي ينعكس  ،الدولية المعدلةالمحاسبة ل بتطبيق معايير يتمث ،األهمية
يجابي على جودة إعداد القوائم المالية وفاعليتها في البنوك إبشكل 
بيان أهمية استخدام عدد من  فياألردنية. كما تفيد هذه الدراسة  التجارية
الدولية المعدلة ومراحل تطورها، والتي يمكن االستفادة المحاسبة معايير 

ا في إعداد القوائم المالية في البنوك المذكورة، من جانب آخر تفيد منه
 .  هذه الدراسة في التعرض للقوائم المالية وبيان أهميتها

 أهداف الدراسة: 3-1:
 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يأتي:

التعرف إلى معايير المحاسبة الدولية المعدلة ومراحل  -أ
 تطورها وأهمية استخدامها.

 التعرف إلى القوائم المالية وبيان أهميتها. -ب
مستوى تطبيق معايير المحاسبة الدولية  إلىالتعرف  -ج

المعدلة في البنوك التجارية األردنية من وجهة نظر أفراد 
 عينة الدراسة.

جودة ة في قياس أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية المعدل -د
 األردنية. القوائم المالية في البنوك التجارية

 أنموذج الدراسة المقترح: 4-1:
 فرضيات الدراسة: 5-1:

لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بوضع الفرضية اإلحصائية التالية 
 (، وهي:0Hبصيغتها العدمية )الصفرية( )

0H :0.05) ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ≤ 
α)،  لثابتة ل االمعدلة المتمثلة بـ)األصو  الدوليةالمحاسبة لتطبيق معايير

الملموسة، والعقارات  الموجودات غيرو العائد على السهم، و الملموسة، 
 األردنية.  في البنوك التجارية جودة القوائم المالية فياالستثمارية( 

 وينبثق عنها عدد من الفرضيات الفرعية اآلتية:

01H: 0.05) لمعنويةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ا ≤ 
α)، ( الثابتة الملموسة األصوللتطبيق معيار )جودة القوائم  في

 األردنية. في البنوك التجارية المالية
02H: 0.05) ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ≤ 
α)، ( العائد على الساملتطبيق معيار)  في  جودة القوائم الماليةفي

 دنية.األر  البنوك التجارية
03H: 0.05) ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ≤ 
α)، ( الملموسة الموجودات غيرلتطبيق معيار )جودة القوائم  في

 األردنية. في البنوك التجاريةالمالية 
04H: 0.05) ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ≤ 
α)، ( ماريةالعقارات الستثلتطبيق معيار )في جودة القوائم المالية  في

 األردنية. البنوك التجارية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  -2
 الدولية المعدلة: المحاسبية: المعايير 1-2

 :الثابتة الملموسة( األصول(( 16الدولي ) المحاسبيالمعيار   أول: 
ة وساري المفعول لغاي 18/12/2003تاريخ التعديل ):التعديالت

01/01/2005 .)  
ي عند شراء إضافة لألصل بعد االعتراف به بحيث يؤد -أ

لى زيادة الكمية المنتجة أو نوعيتها فعليه يجب رسملة إ
لرئيسي وذلك ل ااألصل بشكل منفصل عن األص
 .الختالف العمر اإلنتاجي بين األصلين

 Major) الفحص الدوري يجب رسملة تكاليف -ب
Inspection Costs) ل أو تكاليف صيانتهلألص 

(Overhaul)  التي تحتاج إلى فحص  ؛كالطائرات مثالا
التكاليف  ن هذهإوعليه ف ،سنوات 3وصيانة دورية كل 

أي بنسبة أعلى  ،سوف تستهلك على مدى الثالث سنوات
 .(Against Par 51) من األصل 

 في حالة المبادلة لألصول المتشابهة وغير المتشابهة -ج
(Similar or Dissimilar)  وتعّذر تقييمها بالقيمة العادلة

 بالقيمة الدفترية لألصل المتنازل عنه فيقيم األصل المستلم
هناك تعويضات  في حالة تدني األصل الثابت وكانت -د

مقابل هذا التدني فيجب االعتراف بهذه التعويضات 
أم غير نقدية كإيراد في قائمة الدخل  المستلمة أكانت نقدية

 .ها فقطعند استالم

 :)العائد على السام ((33الدولي ) المحاسبيالمعيار   ثانيا:
وساري المفعول لغاية  18/12/2003تاريخ التعديل ):التعديل

01/01/2007.) 
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ن طريق األسهم من األسهم االعتيادية ت عال تعتبر تسديدات االلتزاما
 المتوقعة

(Potential Ordinary Shares)  ي العقد ينص على ذلك ف ما لم
 .الذي أنشأ هذا االلتزام

 :الملموسة( غير الموجودات(( 38)الدولي المحاسبي المعيارثالثا:
وساري المفعول  31/03/2004)تاريخ التعديل  :التعديالت
 (.31/03/2007لغاية 

ير ل غعلى العكس من المعيار قبل التعديل تعطي األصو  -أ 
 ر محدودالملموسة )الشهرة مثالا( عمراا إنتاجياا غي

(Intangible Assets with Indefinite Life)  على أن
 ايفصح عن األساس الذي اعتمد إلعطاء األصل عمر 

 .محدد غير اإنتاجي
العمر اإلنتاجي المحدد وفقاا  ييتم إطفاء األصول ذ -ب 

ون تحديد سقف زمني لها )لم يذكر ي دلعمرها اإلنتاج
 .عاماا(20  بـالمعيار المعدل االفتراضية المحددة 

األصول غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي  أال تطف -ج
 (.36الختبار تدني وفقاا للمعيار الدولي ) ولكنها تخضع

ذات العمر غير  يجب إخضاع األصول غير الملموسة -د
ذا ثبت ما يدعم بأن عمر هذه  ،المحدد للمراجعة الدائمة وا 

إنتاجي  كون غير محدد فيجب تحديد عمرياألصول قد 
 ؛المحاسبية وتعامل بعد ذلك وفقاا للتغير في التقديرات ،لها

  .أي بأثر مستقبلي

تنص العقارات الستثمارية(:(( 40رابعا: المعيار المحاسبي الدولي )
قبل التعديل على أن المستأجر ال يرسمل  (40( من المعيار )13الفقرة )

 يعالج العقار على أنه ال ووبذلك فه ا،العقار إذا كان عقد اإليجار تشغيلي
( 00ر )( من المعيا6عقار استثماري. وعلى نقيض ذلك تنص الفقرة )

)رسملة  ااستثماري المعدل على أنُه يحق للمستأجر أن يعتبر اإليجار عقار ا
 ةإذا انطبقت ثالث -بالرغم من أن عقد اإليجار هو تشغيلي- العقار(
االستثماري بالقيمة العادلة لمستأجر العقار م احدها هو أن يقيّ أ ؛شروط

 .(40) ويعالجها بعدئٍذ وفق المعيار  الدولي
 القوائم المالية: 2-2:

وهي مجموعة من البيانات المالية التي تصدرها الشركات على 
هيئة معلومات مالية مرتبة في جداول وفقا إلى مجموعة من المفاهيم 

تعرض بشكل والمبادئ المحاسبية. وتتميز هذه المعلومات بكونها 
مالئمة التخاذ القرارات،  وهي ،وتكون متوفرة في الوقت المناسب ،صحيح
مدى نجاح هذه القوائم على أن تلعب القوائم المذكورة دورا فاعال  ويتوقف

الغ )اإلفصاح( عن بكمصدر أساسي للمعلومات يعتمد على درجة اإل
 (.   12: 2005هذه المعلومات )دهمش، 

المالية في كونها تعد حلقة وصل بين الشركة وتنبع أهمية القوائم 
لى مختلف جوانب نشاط إواآلخرين، حيث يستطيع اآلخرون التعرف 

الشركة من خالل هذه القوائم، فقائمة المركز المالي تعكس صورة 
كما تعكس قائمة الدخل نتيجة أعمال التغير في  ،الوضع المالي للشركة

 صادر األموال واستخداماتها. المركز المالي من خالل دراسة قائمة م
وتعد القوائم المالية مصدرا أساسيا للمعلومات، وتستفيد منها فئات 

ن اتخاذ أي قرار رشيد يعتمد إعديدة من داخل الشركة وخارجها، إذ 
 على توافر البيانات والمعلومات الالزمة والمساعدة في اتخاذه.

 الدراسات السابقة ذات الصلة: 3-2:
 سات باللغة العربية:الدرا 1-3-2:

( بعنوان: المعايير المحاسبية الدولية 2009دراسة عيشي، ) -
 .والبيئة الجزائرية: متطلبات التطبيق

مدى توافق البيئة الجزائرية مع  إلىلتعرف لهدفت الدراسة 
المعايير المحاسبية الدولية من عدمه، ودور الجامعات والمؤسسات 

توافق، إضافة إلى مدى تطبيق العلمية األخرى في تحقيق هذا ال
 ،المعايير المحاسبية الدولية الجزائرية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة

 نذكر منها ما يأتي:
أن توافق البيئة الوطنية مع البيئة الدولية وتطبيقها في  -أ

مجال المعايير المحاسبية الدولية، له منافع وفوائد، 
ا نتائج تترتب عليهو  ،وأمامها معوقات وصعوبات

يجابية وقد تكون سلبية، إال أن إوانعكاسات قد تكون 
الجانب السلبي أكثر ميال في البيئات الوطنية التي لم 

 ليه البيئات الدولية المتقدمة.إتصل بعد إلى ما وصلت 
يجابيا إتتفاعل البيئة الجزائرية بشكل عام تفاعال  -ب

وهذا  ،ومضطردا مع البيئة الدولية في المجال المحاسبي
 يتم من خالل المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات.

نه من إف ؛من خالل عملية التوحيد المحاسبي الدولي -ج
الضروري ضبط الممارسات المحاسبية في المؤسسات، 
وذلك بوضع معايير دولية موحدة لضمان تجانس التقارير 

 المالية والقوائم المحاسبية.
ن: إمكانية تطبيق معايير ( بعنوا2007ن )يدراسة زيود، وآخر  -

دراسة  -المحاسبة الدولية على مؤسسات القطاع العام المندمجة
 ميدانية على المؤسسات العامة للتجارة الخارجية.

هدفت هذه الدراسة إلى وضع األسس المعيارية السليمة التي 
يتحرك من خاللها القطاع العام في إطار إدخال 

واالستغناء عن كافة  ،فةالتكنولوجيا إلى المستويات المختل
المظاهر التي تعيق العمل المحاسبي من الناحية الشكلية 
والفنية والقانونية، إضافة إلى إيجاد آليات وأساليب عمل 
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تساعد على خلق بيئة ومناخ عمل مناسبين، واالرتقاء 
بمستوى األدوات واألداء لحسن سير العمل المحاسبي. 

 ذكر منها ما يأتي:ن ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة
نجاز عملية االندماج بصورة عشوائية ال تستند إلى دراسة إ -أ

وخطة مالية ومحاسبية معدة مسبقا، مما يجعل األمر وكأنه 
 عملية تجميع للبيانات المحاسبية.

وجود فجوة واسعة بين واقع النظام المحاسبي المطبق في  -ب
ات المعايير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبين متطلب

المحاسبية الدولية متمثلة بقصور اإلفصاح في التقارير 
 المالية وبين الثغرات في إعداد تلك التقارير.

القصور الحاد في استخدام التكنولوجيا، مما أدى إلى بقاء  -ج
النظام المحاسبي تقليديا وقديما ال يملك مقومات التحول 

وقادر على بوضعه الراهن إلى نظام مؤتمت وحديث ومرن 
مواكبة التطورات المتالحقة التي تفرضها السوق العالمية 

 .على المعايير الدولية
( بعنوان: اإلفصاح المحاسبي في 2006ن )يدراسة زيود، وآخر  -

(: 30القوائم المالية للمصارف وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )
 .حالة تطبيقية في المصرف التجاري السوري

لى اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية إلتعرف لهدفت الدراسة 
(، ولتحقيق أهداف 30للمصارف وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )

الدراسة تم االعتماد على المنهج االستنباطي المستند بشكل أساسي على 
معلومات مستقاة مباشرة من المراجع واألبحاث والدراسات السابقة ذات 

ت العلمية والدوريات المتعلقة بهذا الموضوع، الصلة، وكذلك المجال
وكذلك تم االعتماد على المعايير المحاسبية الدولية الخاصة باإلفصاح 
الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية للحكم على مدى االتساق 
بينها وبين اإلفصاح المحاسبي في المصارف السورية. وقد توصلت 

 كان من أهمها:  ،تاجاتالدراسة إلى عدد من االستن
عدم كفاية المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في القوائم  -أ

 المالية للمصرف لتلبية احتياجات المستخدمين.
تبين من خالل االطالع على التقرير السنوي للمصرف  -ب

قتصر فقط اأن اإلفصاح  2002التجاري السوري للعام 
 على قائمتي الدخل والميزانية العامة.

عدم قيام المصرف باإلفصاح عن أية معلومات أخرى  -ج
تساعد المستخدمين على اتخاذ القرارات االقتصادية السليمة 

 خاصة المعلومات المرتبطة بقائمة التدفقات النقدية.
عدم التزام المصرف بإعداد القوائم المالية للمصرف وفقا  -د

 للمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المعايير
المحاسبية الدولية وخاصة المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ( الخاص بالمصارف والمؤسسات المالية المشابهة.30)

 نجليزية:الدراسات باللغة اإل  2-3-2:
 ( بعنوان: Rezaee, 2009دراسة ) -

Restoring Public Trust in the Accounting 
Profession by Developing  
Anti-fraud Education, Programs and Auditing.  
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الطرق التي تساعد على استعادة 
ثقة المجتمع المتمثل بـ)مستخدمي القوائم المالية( في القوائم المالية 
ومهنة المراجعة في المجتمع األمريكي، خاصة بعد تفاقم مشكلة تعدد 

سواق المال في أ فيحاالت الغش المالي وما تبعها من آثار سلبية 
الفترة األخيرة. وذلك من خالل دراسة نظرية تحليلية للعديد من الدراسات 
والتنظيمات المهتمة بمهنة المحاسبة والمراجعة، ألن ثقة المجتمع في 

هما في وظيفة المحاسبة مأحكام مراقبي الحسابات وسمعتهم تلعب دورا 
قة على القوائم والمراجعة كخدمة مضيفة للقيمة، من خالل إضفاء الث

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، نذكر منها ما  ،المالية المنشورة
 يأتي: 
ضعف ثقة المجتمع في القوائم المالية المنشورة ومهنة  -أ

المراجعة، ويعود سبب ذلك إلى تعدد حاالت الغش المالي 
بالقوائم المالية للشركات العامة )المسجلة بالبورصة(، وما 

 إفالس العديد من هذه الشركات. تبع ذلك من 
 اجهوداألمر الستعادة هذه الثقة مرة أخرى يتطلب   -ب

جميع األطراف المتمثلة بـ)المشرعين، من واعية ومدروسة 
الجهات المسؤولة عن إصدار معايير و المنظمين، و 

 مجتمع األعمال، ومهنة المحاسبة(.و المراجعة، 
 The Effect ( بعنوان:Robert & McGee, 2007دراسة ) -

of International Standards for the Financia 
Report. 

لى معايير المحاسبة الدولية والعوامل إلتعرف لهدفت هذه الدراسة 
النظامية على جودة التقارير المالية، وقد أجريت دراسة نظرية لمعرفة 

استخدام معيار االنخفاض في قيمة األصول تم حيث  ،هذه المعايير
يل يقيس إقدام الشركة على تطبيق معايير المحاسبة الدولية كمتغير بد

قبل صدور نسخة منها، وسرعة التجاوب مع تلك المعايير عند إصدار 
ن العوامل النظامية كمحدد لجودة التقارير المالية، بينت أالنسخة. و 

تتمثل في البيئة القانونية والمحاسبية التي تعمل في ظلها الشركة، 
الشركات تتداخل بشأنها الخصائص النظامية مثل  ومجموعة وسط من

ووجود أي سيطرة لشركات قطاع أعمال  ،النظام المحاسبي والمراجعة
 عام قابضة.

تم استخدام نسبة العناصر غير العادية إلى مجموع األصول 
كمؤشر يقيس جودة التقارير المالية، وربط هذا المتغير بالعوامل 
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خفاض في قيمة األصول. باإلضافة وتطبيق معيار االن ،النظامية
تم إدخال متغير يعبر عن حجم الشركة يتمثل  قدإلى هذه المتغيرات ف

خر يعبر عن دوافع اإلدارة هو نسبة التغير آبإجمالي األصول، ومتغير 
تيار متغير جودة التقارير المالية لعينة خفي أرباح السنة الحالية، وتم ا

 2005 في البورصة عن سنتي  شركة مساهمة متداولة 57مكونة من 
 منها:  نذكر ،. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج2006و

هناك أدلة واضحة على أن جودة التقارير المالية للشركات  -أ
التي تطبق معيار االنخفاض في قيمة األصول، تعد أعلى 

 منها للشركات التي لم تطبق هذا المعيار. 
لمعايير الدولية تعد قليلة، ن استجابة الشركات لتطبيق اإ -ب

مما يكشف عن وجود صعوبات في تكييف النظام 
 المحاسبي الموحد ليالئم  المعايير الحديثة.

ضرورة إدخال تعديالت جذرية على النظم بوقد أوصت الدراسة 
القانونية والمحاسبية السائدة بحيث تكون متماثلة بالنسبة إلى جميع 

 الشركات. 
 :( بعنوانKohlbeck & Terry, 2005دراسة ) -

The Effect of Principles Accounting Standards 
onAccounting Quality  

أثير تطبيق أربعة معايير هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى ت
 س المفاهيم بجانب اتفاقها معتم وضعها على أسا-دولية محاسبية

 في -تعريفات األصول والخصوم طبقا لإلطار الفكري للمحاسبة
جودة المعلومات المحاسبية. واستخدم الباحث األسلوب الميداني من 
خالل توزيع استبانة على عينة الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد 

 أبرزها:  ؛من النتائج
يجابية بين تطبيق المدخل على أساس إتوجد عالقة  -أ

المفاهيم وزيادة القدرة التفسيرية والتنبؤية باألرباح خاصة 
 طبيق معيار مزايا العاملين.عند ت

يوجد اتساق بين تطبيق المدخل القائم على أساس المفاهيم  -ب
ونفعية المعلومات المحاسبية الناتجة عن تطبيق هذا 
المدخل لكل من المحللين الماليين والمستثمرين، ويعد هذا 
دليال على جدوى تطبيق المدخل القائم على أساس المفاهيم 

 لمعايير المحاسبية.كأساس مالئم لوضع ا
ن زيادة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على إ  -ج

ي يرتبط ذعمل على تقليل التالعب التأساس المفاهيم سوف 
 الكثير منه بتطبيق القواعد المحاسبية.

 الطريقة واإلجراءات: 3-
 مناج الدراسة: 1-3:

فراد تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي بهدف وصف استجابات أ
حول مستوى تطبيق معايير المحاسبة الدولية المعدلة في  عينة الدراسة

كما تم استخدام المنهج التحليلي بهدف تحليل  األردنية. البنوك التجارية
جودة القوائم المالية في  فيأثر بعض معايير المحاسبة الدولية المعدلة 

 األردنية. البنوك التجارية

 :مجتمع الدراسة وعينتاا 2-3:
 مجتمع الدراسة: -أ

األردنية وعددها  البنوك التجاريةيتكون مجتمع الدراسة من جميع 
( بنكا، حيث بلغ عدد المديرين والمديرين الماليين والمحاسبين 19)

    المذكورة. البنوكفي  مديرا ومديرا ماليا ومحاسبا ومدققا( 76والمدققين )
 :عينة الدراسة -ب

( من مجتمع الدراسة، وفقا ألسلوب 50%تم اختيار عينة بنسبة )
العينة الطبقية العشوائية في ضوء النسبة السابقة نظرا الختالف 

( مديرا ومديرا ماليا 38)شهاداتهم المهنية. وعليه بلغت عينة الدراسة 
على أفراد العينة،  ة( استبان38توزيع )تم . بعد ذلك ومحاسبا ومدققا

(، 89.5%بلغت ) استرجاع( استمارة بنسبة 34)حيث تم استرجاع 
 ات منها( استمار 3وبعد تدقيق االستمارات المسترجعة تم استبعاد )

الصالح و ن العدد المسترجع إلنقص المعلومات الواردة فيها، وعليه ف
استمارة، وكانت نسبة عدد االستمارات  (31للتحليل اإلحصائي بلغ )

ا تقدم (. وفي ضوء م81.6%) من العدد الموزع الصالحة للتحليل
مديرا ومديرا ماليا ومحاسبا  (31أصبحت عينة الدراسة النهائية )

 .ومدققا
 مصادر جمع البيانات: 3-3:
لى درجة إلتعرف للتحقيق أغراض الدراسة الحالية التي تهدف  

جودة القوائم المالية  فيتطبيق معايير المحاسبة الدولية المعدلة وأثرها 
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، فإن في البنوك التجارية األردنية من 

 الباحث اعتمد مصدرين لجمع البيانات هما:

 : المصادر الثانوية -أ
وهي البيانات التي سيتم الحصول عليها من خالل المصادر والمراجع 
المتوفرة في مكتبات الجامعات األردنية، وكذلك الدراسات السابقة ذات 

 مثال ذلك: ،فكري للدراسةالصلة، وذلك إلعداد اإلطار النظري وال
المصــادر العربيــة واألجنبيــة والبحــوث والدراســات المتعلقــة بمعــايير  -1

جــودة القــوائم الماليــة، بهــدف  فــيالمحاســبة الدوليــة المعدلــة وأثرهــا 
 إعداد اإلطار النظري للدراسة.

الوثــــــائق المتعلقــــــة بالبيانــــــات والمعلومــــــات عــــــن البنــــــوك التجاريــــــة  -2
 األردنية.

 :ادر األوليةالمص -ب
وهي البيانات التي سيتم الحصول عليها من خالل الزيارات 
الميدانية االستطالعية، ومقابلة إدارات البنوك التجارية األردنية، بهدف 
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االستفادة منها عند إعداد االستبانة كأداة لتحليل أثر معايير 
تجارية جودة القوائم المالية في البنوك ال فيالمحاسبة الدولية المعدلة 

 األردنية.

 أداة الدراسة: 4-3:
بعد أن تم االنتهاء من تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتها، 
قام الباحث بصياغة أداة الدراسة بالشكل الذي يغطي كافة متغيرات 

 الدراسة، وتضمنت األداة بشكلها النهائي األجزاء اآلتية:

 المتغيرات الشخصية والوظيفية: -أ
التخصص العلمي، و )المستوى التعليمي،  المتغيرات بـوتتمثل هذه 

 المسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة(.و الشهادة المهنية، و 
  :المتغيرات المستقلة -ب

والمطبقة في البنوك  المعدلة معايير المحاسبة الدوليةبوتتمثل 
 التجارية األردنية.

 :المتغيرات التابعة -ج
 األردنية.للبنوك التجارية  القوائم المالية جودةبوتتمثل  

مقياس االستبيان، وفي ضوء ما تقدم، تم تسليط الضوء على تحديد 
 والتحقق من صدق األداة وثباتها كاآلتي: 

 اختيار مقياس األداة: -أ
( خماسي التدريج، Likert Scaleتم اختيار مقياس ليكرت ) 

ستجابات نظرا لكونه يعتبر من أكثر المقاييس استخداما لقياس اآلراء واال
الخاضعة لالختبار عن  لسهولة فهمه، حيث يشير أفراد عينة الدراسة

مدى موافقتهم عن كل فقرة من فقرات االستبانة وفق المقياس المذكور، 
 وعلى النحو اآلتي:

ا  أتفق تمام ل أتفق  ل أتفق غير متأكد أتفق 
 تماما  

 ة( درج1) درجتان( 2) ( درجات3) ( درجات4) ( درجات5)
 واحدة

لدرجة تطبيق  عينة الدراسةلدرجة تقييم أفراد  اواعتمد الباحث مقياس
معايير المحاسبة الدولية المعدلة في البنوك التجارية األردنية ومستوى 

إلى ثالثة مستويات، حيث تم احتساب درجة  امقسم ؛جودة القوائم المالية
( وأقل 5س )القطع من خالل قسمة حاصل الفرق بين أعلى قيمة للمقيا

= 5/3-1))}( على ثالثة مستويات، أي إن درجة القطع هي 1قيمة فيه )
1.33.} 

 وبذلك تكون المستويات الثالثة على النحو اآلتي:    
 (. 1 - 2.33درجة اتفاق منخفضة ) -أ
 ( 2.34 - 3.67درجة اتفاق متوسطة ) -ب
 (3.68 - 5درجة اتفاق مرتفعة ) -ج

( والناتج من خالل 3ختبار البالغ )في حين تم تحديد معيار اال
( على 1( وأقل قيمة فيه )5قسمة حاصل جمع أعلى قيمة للمقياس )

، وذلك لغرض تشخيص {3=  2( / 1+5)}(، أي أن 2لعدد )ا
 فراد عينة الدراسة، على النحو اآلتي: يجابية ألاالستجابات السلبية واإل

 (.1-2.99حدود االستجابة السلبية هي ) -أ
 (.3-5يجابية هي )د االستجابة اإلحدو  -ب

 صدق األداة:  -ب
تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، وذلك من خالل 

في علوم عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والمعرفة 
المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية واإلحصاء التطبيقي ومنهجية 

براتهم ومخزونهم العلمي والمعرفي، البحث العلمي بقصد االستفادة من خ
وكان الهدف من مما سيجعل األداة أكثر دقة وموضوعية في القياس. 

ن مدى انتماء الفقرات إلى متغيرات متحكيم االستبانة هو التحقق 
الصياغة اللغوية للفقرات، وتم األخذ بنظر االعتبار  الدراسة، ومدى دقة

 جميع مالحظات المحكمين.

 :ةثبات األدا -ج
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة، وذلك من خالل استخدام معامل 

(، بهدف )قياس االتساق Cronbach's Alpha)كرونباخ ألفا( )
(، 0.938والذي بلغت قيمته لألداة الكلية ) الداخلي لفقرات االستبانة(
بالنسبة للبحوث المحاسبية واإلدارية  جدا وتعد هذه القيمة جيدة

 ( اآلتي:1)رقم ا هو موضح في الجدول كم .واإلنسانية
 (: معامالت كرونباخ ألفا )التساق الداخلي لفقرات الستبانة(1الجدول )
عدد  المتغيرات

 الفقرات
نسبة الثبات  كرونباخ ألفا

(%) 

 81.4% 0.814 7 الثابتة الملموسة األصول

 89.4%   0.896 7 العائد على السهم
 67.2% 0.672 7 الملموسة الموجودات غير

 68.6% 0.686 7 العقارات االستثمارية
 83.8% 0.838 4 جودة القوائم المالية

 93.8% 0.938 32 األداة الكلية

 حدود الدراسة: 5-3:
 تمثلت حدود الدراسة بما يأتي:

 البنوك التجارية األردنية.اقتصرت الدراسة على  الحدود المكانية: -أ
 (.2016نهاية العام ) فيراسة نجاز الدإ تم الحدود الزمنية: -ب
اقتصرت الدراسة على المديرين والمديرين  الحدود البشرية: -ج

 البنوك التجارية األردنية.الماليين والمحاسبين والمدققين العاملين في 
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في غاية  اتناولت هذه الحدود موضوع الحدود الموضوعية: -د
جودة القوائم  فيثرها األهمية )تطبيق معايير المحاسبة الدولية المعدلة وأ

 المالية في البنوك التجارية األردنية(. 
 المعالجة اإلحصائية للبيانات: 6-3:

بعد انتهاء الباحث من عملية جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، تم 
إدخالها للحاسب اإللكتروني بهدف استخراج النتائج اإلحصائية المطلوبة، 

ساليب اإلحصائية المتوافرة في برنامج الرزم حيث تم االستعانة ببعض األ
(، بهدف معالجة البيانات التي تم SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 فقدالحصول عليها من خالل الدراسة الميدانية للعينة المبحوثة، وبالتحديد 
 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية:

 )كرونباخ ألفا( معامل ماختبار ثبات فقرات االستبانة باستخدا -أ
(Cronbach's Alpha). 
 .Std) ( واالنحرافات المعياريةMeansالمتوسطات الحسابية ) -ب

Deviations). 
باستخدام اختبار مة طريقة سحب البيانات وكفايتها ءمال اختبار -ج
(KMO.) 
-Shapiroاختبار التوزيع الطبيعي للبيانات باستخدام اختبار ) -د

Wilk.) 
-One( للعينة الواحدة )tبار تجانس البيانات باستخدام اختبار )اخت -هـ

Sample Test .) 
 (.VIF)باستخدام اختبار  اختبار تضخم التباين -ز

 Multiple Linearأسلوب االنحدار الخطي المتعدد ) -ح
Regression) 

 Simple Linearأسلوب االنحدار الخطي البسيط ) -ط -خ
Regression.) 

ات الحسابية والنحرافات المعيارية المحسوبة لمعايير المحاسبة (: المتوسط2الجدول )
 (N = 31الدولية المعدلة والمطبقة في البنوك التجارية األردنية  )

معايير  ت
المحاسبة 

 الدولية المعدلة

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية

درجة 
 التطبيق

الثابتة  األصول 1
 الملموسة

 مرتفع 3 0.71 3.85

 مرتفع 2 0.80 3.89 العائد على السهم 2
 الموجودات غير 3

 الملموسة
 مرتفع 1 0.55 3.98

العقارات  4
 االستثمارية

 مرتفع 4 0.87 3.75

 المتعلقة بأسئلة الدراسة واختبار الفرضيات: نتائجال 
 السؤال األول: عن: نتائج اإلجابة 1-4

ية المعدلة في البنوك الدولالمحاسبة ما درجة تطبيق معايير 
 التجارية األردنية من وجاة نظر أفراد عينة الدراسة؟

، تم حساب المتوسطات الحسابية السؤال األول عنلغرض اإلجابة 
درجة تطبيق واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول 

ا هو كمالدولية المعدلة في البنوك التجارية األردنية. المحاسبة معايير 
 (. 2موضح في الجدول رقم )

الموجودات (، إلى أن معيار )2تشير النتائج الواردة في الجدول )
( قد جاء في المرتبة )األولى( من حيث أهميته على سلم الملموسة غير

العائد على أولويات العاملين في البنوك التجارية األردنية، وجاء معيار )
أهميته، في حين جاء معيار  ( في المرتبة )الثانية( من حيثالسام

( في المرتبة )الثالثة( من حيث أهميته، الثابتة الملموسة األصول)
( في المرتبة )الرابعة( واألخيرة العقارات الستثماريةوأخيرا جاء معيار )

من حيث أهميته على سلم أولويات العاملين في البنوك التجارية 
درجة أفراد عينة الدراسة حول ن تقييم أوتدل هذه النتيجة على األردنية. 

 الدولية المعدلة في البنوك التجارية األردنيةالمحاسبة تطبيق معايير 
 كان )مرتفعا(. وأن تطبيقها في البنوك المذكورةكانت )إيجابية(، 

 السؤال الثاني: عن: نتائج اإلجابة 1-4
ما مستوى تقييم أفراد عينة الدراسة لجودة القوائم المالية للبنوك 

 لتجارية األردنية؟ا
، تم حساب المتوسطات الحسابية السؤال الثاني عنولإلجابة 

 مستوى تقييمهمواالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول 
كما هو موضح في لجودة القوائم المالية للبنوك التجارية األردنية. 

 اآلتي: (3الجدول رقم )
والنحرافات المعيارية المحسوبة لفقرات (: المتوسطات الحسابية 3الجدول )

 (N = 31جودة القوائم المالية للبنوك التجارية األردنية )
 المتوسط الفقرات ت

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

ترتيب 
الفقرا

 ت

مستوى 
 التقييم

يتم اإلفصاح عن العمر  1
اإلنتاجي وطرق اإلهالك 
المستخدمة لألصول الثابتة 
ية ضمن السياسات المحاسب
 للبنك عند إعداد القوائم المالية.

 مرتفع 1 0.38 4.09

يراعى البنك عرض ربحية السهم   2
ضمن قائمة الدخل تحديدا عند 

 إعداد القوائم المالية. 

 مرتفع 4 0.79 3.68

يعتمد البنك عند قياس تكلفة  3
األصول غير الملموسة ضمن 
قوائمها المالية على تكلفتها 

 سعر الشراء. المبدئية المتمثلة ب

 مرتفع 2 0.88 3.97

يتم التفريق بين العقارات التي  4
يمتلكها البنك لألغراض 
التشغيلية واالستثمارات العقارية 

 فصاحات القوائم المالية. إضمن 

 مرتفع 3 0.76 3.87

 مرتفع - 0.52 3.90 جودة القوائم المالية -



 ودة القوائم المالية  دراسة تطبيقية على البنوك التجارية األردنيةأثر تطبيق بعض معايير المحاسبة الدولية المعدلة في ج
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ع المتوسط الحسابي (، إلى ارتفا3وتشير النتائج الواردة في الجدول )
( بانحراف 3.90إذ بلغ المتوسط الحسابي )، القوائم الماليةالعام لجودة 

ن تقديرات أفراد عينة أ(. وتدل هذه النتيجة على 0.52دره )قمعياري 
 القوائم المالية للبنوك التجارية األردنيةالدراسة حول مستوى تقييم جودة 
كان ائم المالية للبنوك المذكورة القو  جودةكانت )إيجابية(، وهذا يعني أن 

  )مرتفعا( من وجهة نظرهم.
، فقد (القوائم الماليةجودة (أما فيما يتعلق بكل فقرة من فقرات متغير 

يتم اإلفصاح عن العمر اإلنتاجي ) ( ومفادها1أظهرت النتائج بأن الفقرة )
وطرق اإلهالك المستخدمة لألصول الثابتة ضمن السياسات المحاسبية 

(، قد جاءت في المرتبة )األولى( على سلم نك عند إعداد القوائم الماليةللب
(، وانحراف 4.09أولويات تقييم أفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي بلغ )

يراعى البنك ( ومفادها )2(، في حين جاءت الفقرة )0.38معياري )
 (ةعرض ربحية السهم  ضمن قائمة الدخل تحديدا عند إعداد القوائم المالي

بالمرتبة )الرابعة( واألخيرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، بمتوسط 
(، كما هو مؤشر أمام 0.79(، وانحراف معياري )3.68حسابي بلغ )

ن مستوى أفقرات هذا المتغير في الجدول السابق. وتدل هذه النتائج على 
يعني أن  تقييم أفراد عينة الدراسة لفقرات هذا المتغير كان )إيجابيا(، مما

كان )مرتفعا( من وجهة القوائم المالية للبنوك المذكورة  جودةفقرات 
 نظرهم.
 وفرضياتاا الفرعية: : نتائج اختبار فرضية الدراسة3-4

قبل إجراء اختبار فرضية الدراسة والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها، 
اختبار  ارتأى الباحث التحقق من بعض خواص البيانات المتمثلة بـ

( من Sampling Adequacy)مة طريقة سحب البيانات وكفايتها ءمال
عدم كفايتها، والتحقق من أن بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع 

( من عدمه، واختبار Normal Distributionالطبيعي )المعتدل( )
(، من عدم تجانسها، والتحقق من Homogeneityتجانس البيانات )

من عدم  (Multicollinearityخطي المتعدد )وجود ظاهرة التداخل ال
 ، وهي على النحو اآلتي:]وجودها بين المتغيرات المستقلة

 مة طريقة سحب البيانات وكفايتااءمالاختبار خاصية  -أ
(Sampling Adequacy:) 

مة طريقة سحب ءمال(، إلى نتائج اختبار 4يشير الجدول )
المتعلقة بالتحقق  ،(Sampling Adequacy)وكفايتها  متغيرات الدراسة

من أن عينة بيانات الدراسة كافية ألغراض التحليل من عدم كفايتها، وقد 
( لهذا الغرض، -KMO :Meyer-Olkin Kaiserتم استخدام مقياس )
 على النحو اآلتي:

مة طريقة سحب البيانات ء( للتحقق من مالKMO(: نتائج اختبار )4الجدول )
 وكفايتاا

 لعامليانتائج التحليل  المؤشرات اإلحصائية
 0.785 (KMOمقياس )

 0.000 (.Sigالداللة اإلحصائية )

متغيرات طريقة سحب  (، إلى أن4تشير النتائج المبينة في الجدول )
ألغراض التحليل اإلحصائي. إن  تينكافي انالدراسة العينة المختارة تعد

وهي ( 0.785( البالغة )KMOما يدعم ذلك قيمة مقياس االختبار )
ن قيمة 0.5أكبر من النصف ) ( .Sigالداللة اإلحصائية )(، وا 

 .=0.05))المحسوبة لها أقل من مستوى المعنوية 
 (:Normal Distributionاختبار خاصية التوزيع الطبيعي ) -ب

-Kolmogorov) اختبار(، إلى نتائج 5يشير الجدول رقم )
Smirnov)  الدراسة تخضع المتعلقة بالتحقق من أن بيانات متغيرات

وهي على ( من عدمه. Normal Distributionللتوزيع الطبيعي )
 :النحو اآلتي

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnov(: نتائج اختبار )5الجدول )
-Kإحصاءة ) متغيرات الدراسة ت

S المحسوبة )
(Z) 

عدد 
 المشاهدات

معنوية 
-Kإحصاءة )

S) 
 0.548 31 0.797 الثابتة الملموسة األصول 1
 0.445 31 0.864 العائد على السهم 2
 0.529 31 0.810 الملموسة الموجودات غير 3
 ت

 متغيرات الدراسة
-Kإحصاءة )

S المحسوبة )
(Z) 

عدد 
 المشاهدات

معنوية 
-Kإحصاءة )

S) 
 0.896 31 0.575 العقارات االستثمارية 4
 0.378 31  0.911 جودة القوائم المالية 5

 =0.05 = ]1.96))عند مستوى المعنوية  ( الجدوليةZ]قيمة ) 
أن بيانات متغيرات  (،5يتبين من النتائج الواردة في الجدول )

إن ما  (.Normal Distributionالدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي )
( الجدولية البالغة Zمن قيمة ) أقل ( المحسوبة هيZيؤيد ذلك قيم )

للمتغيرات  (.Sig)ية (، وكذلك إن جميع قيم الداللة اإلحصائ1.96)
 .=0.05))من مستوى المعنوية  أكبر المذكورة

 (:Homogeneityاختبار خاصية تجانس البيانات ) -ج
للعينة الواحدة والمتعلقة  (t) (، نتائج اختبار6يبين الجدول رقم )

بالتحقق من أن بيانات متغيرات الدراسة تتصف بالتجانس 
(Homogeneityمن عدم )،كاآلتي: ه 

( للتحقق من خاصية تجانس بيانات متغيرات t(: نتائج اختبار )6دول )الج
 الدراسة

( tقيمة ) متغيرات الدراسة ت
 المحسوبة

df.  معنوية
قيمة 

(t) 
 0.000 30 6.691 الثابتة الملموسة األصول 1
 0.000 30 6.192 العائد على السهم 2
 0.000 30 9.883 الملموسة الموجودات غير 3
 0.000 30 7.309 االستثمارية العقارات 4
 0.000 30 9.613 جودة القوائم المالية 5
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، =0.05)عند مستوى المعنوية )و  (30( الجدولية بدرجة حرية )tقيمة )}
  2.042{=الختبار بجانبين

تحقق خاصية تجانس  (،6في الجدول ) الواردةأظهرت النتائج 
(Homogeneity بيانات متغيرات الدراسة، إن ما )( يؤكد ذلك قيمt) 

( الجدولية البالغة tقيمة ) المحسوبة لمتغيرات الدراسة وجميعها أكبر من
جميع قيم الداللة اإلحصائية هي أقل من مستوى ف(، وكذلك 2.042)

، وهذا يعني أن بيانات الدراسة تتصف بالتجانس =0.05)المعنوية )
 العالي.

 Variance Inflation( VIFاختبار عوامل تضخم التباين: ) -د
Factors          

(، إلى نتائج اختبار عوامل تضخم التباين 7يشير الجدول رقم )
(VIF المتعلقة بالتحقق من وجود ظاهرة التداخل الخطي المتعدد بين )

 ( المتمثلة بـمعايير المحاسبة الدولية المعدلةالمتغيرات المستقلة )
 الموجودات غيرو  م،العائد على السهو الثابتة الملموسة،  األصول)

 ( من عدم وجودها:والعقارات االستثمارية، الملموسة
 ( للتحقق من ظاهرة التداخل الخطي المتعددVIF(: نتائج اختبار )7الجدول )

المتغيرات  ت
 المستقلة

التباين 
 المسموح به

Tolerance 

عوامل تضخم 
 (VIF)التباين 

القيمة 
الحرجة 
 لالختبار

الثابتة  األصول 1
 وسةالملم

0.385 2.601 10 

العائد على  2
 السهم

0.332 3.010 10 

 الموجودات غير 3
 الملموسة

0.524 1.909 10 

العقارات  0
 االستثمارية

0.5.0 3.0.3 .0 

عدم وجود ظاهرة التداخل  (،7في الجدول ) المبينةيتضح من النتائج 
عايير م( بين المتغيرات المستقلة )Multicollinearityالخطي المتعدد )

لثابتة الملموسة، العائد ل ااألصو ) ( المتمثلة بـالمحاسبة الدولية المعدلة
يؤكد و (. والعقارات االستثمارية، لملموسةر االموجودات غي على السهم،

المذكورة، والبالغة  معاييرالمحسوبة لل (VIFذلك قيم معيار االختبار )
 جميع قيم نإعلى التوالي، حيث  (3.619، 1.909، 3.010، 2.601)
(VIF( المحسوبة أقل من القيمة الحرجة لالختبار والبالغة )10 .) 

من تحقق خصائص البيانات السابقة الذكر، أصبح  ن تأكد الباحثأوبعد 
باإلمكان إجراء اختبار فرضية الدراسة وفرضياتها الفرعية، على النحو 

 اآلتي:
 نتائج اختبار فرضية الدراسة: 1-3-4:

0Hذو دللة إحصائية عند مستوى المعنوية  : ل يوجد أثر
(0.05 ≤ α لتطبيق معايير ) الدولية المعدلة المتمثلة المحاسبة

 الموجودات غيرو العائد على السام، و الثابتة الملموسة،  بـ)األصول

جودة القوائم المالية في البنوك  في ؛الملموسة، والعقارات الستثمارية(
 .التجارية األردنية

تم استخدام من عدم صحتها، فرضية الدراسة ة والختبار صح
 Multiple Linear Regressionتحليل االنحدار الخطي المتعدد )

Analysis وقبل إجراء االختبار ينبغي التأكد من صالحية نموذج ،)
( 3و 8) االنحدار الخطي المتعدد. كما هو موضح في الجدولين

 اآلتيين:
وذج النحدار المتعدد المتعلق بفرضية (: نتائج اختبار صالحية نم8الجدول )

 الدراسة
معامل 

 (rالرتباط )
معامل 

التحديد 
(R2) 

معامل 
التحديد 
المعدل 

(R2) 

( Fقيمة )
 المحسوبة

( Fمعنوية )
.(Sig) 

0.956 0.914 0.901 69.09 0.000 

عند مستوى  (، 26، 4( الجدولية بدرجتي حرية البسط والمقام )F}قيمة )
   =0.05} =2.74)المعنوية )

 ( ما يأتي:8يتضح من النتائج الواردة في الجدول )
تأكد للباحث ثبوت صالحية نموذج االنحدار المتعدد،  -أ

( 69.09المحسوبة والبالغة ) (F)إن ما يدعم ذلك قيمة 
 ،(2.74( الجدولية البالغة )Fوهي أكبر من قيمة )

البالغة  (Sig).إن قيمة الداللة اإلحصائية فوكذلك 
، =0.05)مستوى المعنوية )( هي أقل من 0.000)
الفرضية  وقبول(، 0Hفرضية العدم ) رفضتم يعليه و 

وجد أثر ذو داللة إحصائية عند ي( ومفادها: 1Hالبديلة )
المحاسبة ، لتطبيق معايير =0.05)) مستوى المعنوية

الثابتة الملموسة،  الدولية المعدلة المتمثلة بـ)األصول
 الموجودات و العائد على السهم، و 

 جودة القوائم المالية فيغيرالملموسة، والعقارات االستثمارية( 
 في البنوك التجارية األردنية.

البالغة  R)2 (تشير قيمة معامل التحديد المعدل -ب
المتمثلة ( إلى أن المعايير الداخلة في النموذج 0.901)
العائد على السهم، و الثابتة الملموسة،  األصولبـ)
 ؛(الملموسة، والعقارات االستثمارية يرالموجودات غو 

( من التغيرات التي تطرأ على %90.1تفسر ما نسبته )
  .جودة القوائم المالية
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(: نتائج تحليل النحدار الخطي المتعدد، لقياس أثر تطبيق معايير 9الجدول )
 جودة القوائم المالية في البنوك التجارية األردنية فيالمحاسبة الدولية المعدلة 

معايير المحاسبة 
 الدولية المعدلة

معامالت 
 ((النحدار 

( tقيمة )
 المحسوبة 

الدللة 
 اإلحصائية 

المعامالت 
المعيارية 

Beta)) 
 - 0.777 3.275 0.003 (0الحد الثابت )

الثابتة  األصول
 الملموسة

0.371 5.392 0.000 0.500 

 0.389 0.001 3.903 0.253 العائد على السهم
 ات غيرالموجود
 الملموسة

0.182 2.417 0.023 0.192 

 0.003 - 0.978 0.028 - 0.003 - العقارات االستثمارية

، =0.05)عند مستوى المعنوية )و  (،26( الجدولية بدرجة حرية )t}قيمة )
 2.056 {=الختبار بجانبين

 (، ما يأتي: 9يتضح من النتائج الواردة في الجدول )
 لثالثة ()وية معامالت انحدار تأكد للباحث ثبوت معن -أ

األصول الثابتة الملموسة، والعائد على ) معايير هي:
(. وعليه يوجد أثر ذو الملموسة السهم، والموجودات غير

( للمعايير α=0.05) المعنويةداللة إحصائية عند مستوى 
في البنوك التجارية  جودة القوائم الماليةفي المذكورة 
وجميعاا المحسوبة لها  (t)ك قيم إن ما يؤيد ذل األردنية.

(، وكذلك إن 2.056الجدولية البالغة )(t) من قيمة  أكبر
( للمعايير السابقة أقل Sig). جميع قيم الداللة اإلحصائية

. وفي ضوء النتائج أعاله =0.05)من مستوى المعنوية )
( 1Hالفرضية البديلة ) وقبول، H)0(فرضية العدم  رفضتم 

ر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية وجد أثيومفادها: 
((=0.05  الدولية المعدلة المحاسبة لتطبيق معايير

المتمثلة بـ)األصول الثابتة الملموسة، والعائد على السهم، 
الملموسة(؛ في جودة القوائم المالية في  والموجودات غير

معامل البنوك التجارية األردنية. في حين لم تثبت معنوية 
 (.العقارات االستثماريةمعيار ) ()انحدار 

للمعايير  ( المحسوبةBetaتشير قيم المعامالت المعيارية ) -ب
الثابتة الملموسة،  األصولالداخلة في النموذج والمتمثلة بـ)

( والبالغة الملموسة والعائد على السهم، والموجودات غير
زيادة على التوالي، إلى أن  (0.192، 0.389، 0.500)

 المعاييرالبنوك التجارية األردنية بكل معيار من اهتمام 
السابقة بمقدار وحدة انحراف معياري واحد، سيؤدي إلى 

 38.9%،50%بنسب بلغت ) جودة القوائم المالية تحسين
 ( على التوالي.%19.2، 

وجود والتأكد من  ،فرضية الدراسةاختبار وبعد انتهاء الباحث من 
الثابتة الملموسة،  األصول)ية معدلة هي محاسبية دول معاييرأثر لثالثة 

جودة القوائم المالية ( في الملموسة والعائد على السهم، والموجودات غير

أثر كل معيار من معايير ينبغي اختبار  في البنوك التجارية األردنية،
الدولية المعدلة كل على انفراد في جودة القوائم المالية، وعلى المحاسبة 

 النحو اآلتي:

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: 2-3-4:
01H وجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى المعنوية ي: ل

α≤0.05)الثابتة الملموسة( في جودة  (، لتطبيق معيار )األصول
 القوائم المالية في البنوك التجارية األردنية.

تم من عدم صحتها،  الفرضية الفرعية األولىوالختبار صحة 
 Simple Linearتحليل االنحدار الخطي البسيط ) استخدام

Regression Analysis وقبل إجراء االختبار ينبغي التأكد من ،)
 صالحية نموذج االنحدار الخطي البسيط. كما هو موضح في الجدولين

 ( اآلتيين:11و 10)
(: نتائج اختبار صالحية نموذج النحدار الخطي البسيط المتعلق 10الجدول )

 ة الفرعية األولىبالفرضي
معامل 

الرتباط 
(r) 

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل 
التحديد 
المعدل 

(R2) 

( Fقيمة )
 المحسوبة

( Fمعنوية )
.(Sig) 

0.881 0.777 0.769 
100.776 0.000 

عند مستوى  (، 29، 1( الجدولية بدرجتي حرية البسط والمقام )F}قيمة )
    = 0.05 =}4.18)المعنوية )

 ( ما يأتي:10تائج الواردة في الجدول )يتضح من الن
إن  البسيط،تأكد للباحث ثبوت صالحية نموذج االنحدار  -أ

( 100.776المحسوبة والبالغة ) (F)ما يدعم ذلك قيمة 
(، وكذلك 4.18( الجدولية البالغة )Fوهي أكبر من قيمة )

( هي 0.000البالغة ) (Sig).إن قيمة الداللة اإلحصائية 
 رفض، عليه تم =0.05)المعنوية )مستوى أقل من 

( 11Hالفرضية البديلة ) وقبول(، 01Hفرضية العدم )
وجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى يومفادها: 
الثابتة  ، لتطبيق معيار )األصول=0.05)) المعنوية

جودة القوائم المالية في البنوك التجارية  فيالملموسة( 
 األردنية.

(، إلى 0.777البالغة ) R)2(د تشير قيمة معامل التحدي -ت
لثابتة ل ااألصو أن المعيار الداخل في النموذج )

( من التغيرات %77.7(، يفسر ما نسبته )الملموسة
 .جودة القوائم الماليةالتي تطرأ على 
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لقياس أثر تطبيق معيار  البسيط،(: نتائج تحليل النحدار الخطي 11الجدول )
 ة القوائم المالية في البنوك التجارية األردنيةجود فيلثابتة الملموسة( ل ا)األصو

المتغير 
 المستقل

معامالت 
النحدار 

)) 

( tقيمة )
 المحسوبة 

الدللة 
 اإلحصائية 

المعامل 
المعياري 
(Beta) 

الحد 
الثابت 

(0) 

1.389 5.460 0.000 - 

 األصول
الثابتة 

 الملموسة

0.653 10.039 0.000 0.881 

،  = 0.05)عند مستوى المعنوية )و  (29جة حرية )( الجدولية بدر t}قيمة )
 2.045 {=الختبار بجانبين

 (، إلى ما يأتي: 11تشير النتائج الواردة في الجدول )
 ()ثبوت الداللة اإلحصائية لمعامل انحدار  للباحث تأكد -أ

عليه يوجد أثر ذو و (، الثابتة الملموسة األصولمعيار )ل
للمعيار  =0.05)) عنويةالمداللة إحصائية عند مستوى 

في البنوك التجارية  جودة القوائم المالية فيالمذكور 
المحسوبة له والبالغة  (t)إن ما يؤيد ذلك قيمة  األردنية.

الجدولية البالغة (t) قيمة  وهي أكبر من (10.039)
ن قيمة الداللة اإلحصائية للمعيار فإوكذلك  (،2.045)

. وفي ضوء =0.05))المذكور أقل من مستوى المعنوية 
 الفرعية األولى فرضية العدم رفضالنتائج السابقة تم 

)01(H ،وقبول ( 11الفرضية البديلةH :ومفادها )وجد أثر ي
، =0.05))ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

جودة القوائم  فيالثابتة الملموسة(  لتطبيق معيار )األصول
 ة.المالية في البنوك التجارية األردني

 ( المحسوبة للمعيارBetaتشير قيمة المعامل المعياري ) -ب
الداخل في نموذج االنحدار الخطي البسيط والمتمثل 

ن أ، إلى (0.881( والبالغة )الثابتة الملموسة األصولبـ)
البنوك التجارية األردنية بالمعيار المذكور زيادة اهتمام 

 سينتحبمقدار وحدة انحراف معياري واحد، سيؤدي إلى 
 (.88.1%بنسبة بلغت ) جودة القوائم المالية

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  3-3-4:
02H وجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى المعنوية ي: ل

α≤0.05) (، لتطبيق معيار )العائد على السام( في جودة القوائم
 المالية في البنوك التجارية األردنية.

تم من عدم صحتها،  ضية الفرعية الثانيةالفر والختبار صحة 
تحليل االنحدار الخطي البسيط ، وقبل إجراء االختبار ينبغي استخدام 

التحقق من صالحية نموذج االنحدار الخطي البسيط . كما هو موضح 
 ( اآلتيين:13و 12) في الجدولين

 ( ما يأتي:12يتضح من النتائج الواردة في الجدول )

إن  البسيط،ت صالحية نموذج االنحدار تأكد للباحث ثبو  -أ
( 85.170المحسوبة والبالغة ) (F)ما يدعم ذلك قيمة 
(، وكذلك 4.18( الجدولية البالغة )Fوهي أكبر من قيمة )

( هي 0.000البالغة ) (Sig).قيمة الداللة اإلحصائية 
 رفضعليه تم و ، =0.05)مستوى المعنوية )أقل من 

( 12Hفرضية البديلة )ال وقبول(، 02Hفرضية العدم )
وجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى يومفادها: 
، لتطبيق معيار )العائد على السهم( =0.05)) المعنوية

 جودة القوائم المالية في البنوك التجارية األردنية. في
(، إلى 0.746البالغة ) R)2(تشير قيمة معامل التحديد  -ب

(، يفسر ئد على السهمالعاأن المعيار الداخل في النموذج )
جودة ( من التغيرات التي تطرأ على %74.6ما نسبته )

  .القوائم المالية
(: نتائج اختبار صالحية نموذج النحدار الخطي البسيط المتعلق 12الجدول )

 بالفرضية الفرعية الثانية
معامل 

الرتباط 
(r) 

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل 
التحديد 
المعدل 

(R2) 

( Fقيمة )
 حسوبةالم

معنوية 
(F )

.(Sig) 

0.864 0.746 0.737 85.170 0.000 
عند مستوى  (، 29، 1( الجدولية بدرجتي حرية البسط والمقام )F}قيمة )

    = 0.05 =}4.18)المعنوية )
لقياس أثر تطبيق معيار  البسيط،(: نتائج تحليل النحدار الخطي 13الجدول )

 المالية في البنوك التجارية األردنيةجودة القوائم  في)العائد على السام( 
معامالت  المتغير المستقل

النحدار 
)) 

( tقيمة )
 المحسوبة 

الدللة 
 اإلحصائية 

المعامل 
المعياري 
(Beta) 

 - 1.715 7.085 0.000 (0الحد الثابت )

 0.864 0.000 9.229 0.562 العائد على السهم

،  = 0.05)مستوى المعنوية )عند و  (29( الجدولية بدرجة حرية )t}قيمة )
 2.045 {=الختبار بجانبين

 (، إلى ما يأتي: 13تشير النتائج الواردة في الجدول )
 ()ثبوت الداللة اإلحصائية لمعامل انحدار  للباحث تأكد -أ

(، عليه يوجد أثر ذو داللة العائد على السهملمعيار )
ر للمعيار المذكو  =0.05)) المعنويةإحصائية عند مستوى 

إن ما  في البنوك التجارية األردنية. جودة القوائم الماليةفي 
وهي أكبر  (9.229المحسوبة له والبالغة ) (t)يؤيد ذلك قيمة 

وكذلك فإن قيمة  (،2.045الجدولية البالغة ) (t)قيمة  من
للمعيار المذكور أقل من مستوى المعنوية   الداللة اإلحصائية

((=0.05فرضية  رفضابقة تم . وفي ضوء النتائج الس
( 12Hالفرضية البديلة ) وقبول، H)02( الفرعية األولى العدم

وجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية يومفادها: 
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((=0.05 في جودة )لتطبيق معيار )العائد على السهم ،
 القوائم المالية في البنوك التجارية األردنية.

 ( المحسوبة للمعيارBetaتشير قيمة المعامل المعياري )  -ب
الداخل في نموذج االنحدار الخطي البسيط والمتمثل 

زيادة ، إلى أن (0.864( والبالغة )العائد على السهمبـ)
 البنوك التجارية األردنيةاهتمام 

  تحسينبالمعيار المذكور بمقدار وحدة انحراف معياري واحد، سيؤدي إلى 
 .(86.4%بنسبة بلغت ) جودة القوائم المالية

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 4-3-4:
03H وجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى المعنوية ي: ل

α≤0.05)الملموسة( في جودة  (، لتطبيق معيار )الموجودات غير
 القوائم المالية في البنوك التجارية األردنية.

ستخدام تم امن عدم صحتها،  الفرضية الفرعية الثالثةوالختبار صحة 
تحليل االنحدار الخطي البسيط، وقبل إجراء االختبار ينبغي التحقق من 
 صالحية نموذج االنحدار الخطي البسيط . كما هو موضح في الجدولين

 ( اآلتيين:15و 14)
(: نتائج اختبار صالحية نموذج النحدار الخطي البسيط المتعلق 14الجدول )

 بالفرضية الفرعية الثالثة
معامل 

 (rباط )الرت
معامل 

التحديد 
(R2) 

معامل 
التحديد 
المعدل 

(R2) 

( Fقيمة )
 المحسوبة

( Fمعنوية )
.(Sig) 

0.726 0.527 0.511 32.355 0.000 

عند مستوى  (، 29، 1( الجدولية بدرجتي حرية البسط والمقام )F}قيمة )
    = 0.05 =}4.18)المعنوية )

 ا يأتي:( م14يتضح من النتائج الواردة في الجدول )
تأكد للباحث ثبوت صالحية نموذج االنحدار البسيط، إن ما يدعم  -أ

( F( وهي أكبر من قيمة )32.355المحسوبة والبالغة ) (F)ذلك قيمة 
البالغة  (Sig).(، وكذلك قيمة الداللة اإلحصائية 4.18الجدولية البالغة )

 رفض، وعليه تم =0.05)مستوى المعنوية )( هي أقل من 0.000)
وجد أثر ي( ومفادها: 13Hالفرضية البديلة ) وقبول(، 03Hرضية العدم )ف

(، لتطبيق معيار (α = 0.05 ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية
الملموسة( في جودة القوائم المالية في البنوك التجارية  )الموجودات غير

 األردنية.
أن المعيار (، إلى 0.527البالغة ) R)2(تشير قيمة معامل التحديد  -ب

(، يفسر ما نسبته الملموسة الموجودات غيرالداخل في النموذج )
  .جودة القوائم المالية( من التغيرات التي تطرأ على 52.7%)

 (، إلى ما يأتي: 15تشير النتائج الواردة في الجدول )
لمعيار  ()ثبوت الداللة اإلحصائية لمعامل انحدار  للباحث تأكد -أ
(، عليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند لملموسةالموجودات غير ا)

 جودة القوائم الماليةفي للمعيار المذكور  =0.05)) المعنويةمستوى 
المحسوبة له  (t)إن ما يؤيد ذلك قيمة  في البنوك التجارية األردنية.

 (،2.045الجدولية البالغة )(t) قيمة  وهي أكبر من (5.688والبالغة )
للمعيار المذكور أقل من مستوى   اللة اإلحصائيةوكذلك فإن قيمة الد

 فرضية العدم رفض. وفي ضوء النتائج السابقة تم =0.05)المعنوية )
وجد ي( ومفادها: 13Hالفرضية البديلة ) وقبول، H)03( الفرعية األولى

، لتطبيق =0.05))أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 
ة( في جودة القوائم المالية في البنوك الملموس معيار )الموجودات غير

 التجارية األردنية.
الداخل  ( المحسوبة للمعيارBetaتشير قيمة المعامل المعياري ) -ب

 الموجودات غيرفي نموذج االنحدار الخطي البسيط والمتمثل بـ)
البنوك التجارية زيادة اهتمام ؛ إلى أن (0.726( والبالغة )الملموسة

المذكور بمقدار وحدة انحراف معياري واحد سيؤدي األردنية بالمعيار 
 (.72.6%بنسبة بلغت ) جودة القوائم المالية  تحسينإلى 

لقياس أثر تطبيق معيار  البسيط،(: نتائج تحليل النحدار الخطي 15الجدول )
 جودة القوائم المالية في البنوك التجارية األردنية فيالملموسة(  )الموجودات غير

معامالت  تقلالمتغير المس
النحدار 

)) 

( tقيمة )
 المحسوبة 

الدللة 
 اإلحصائية 

المعامل 
المعياري 
(Beta) 

 - 1.168 2.406 0.023 (0الحد الثابت )

 الموجودات غير
 الملموسة

0.687 5.688 0.000 0.726 

،  = 0.05)عند مستوى المعنوية )و  (29( الجدولية بدرجة حرية )tقيمة )}
 2.045 {=نالختبار بجانبي
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 5-3-4:

04H وجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى المعنوية ي: ل
α≤0.05) (، لتطبيق معيار )العقارات الستثمارية( في جودة القوائم

 المالية في البنوك التجارية األردنية.
تم استخدام ، من عدم صحتها الفرضية الفرعية الرابعةوالختبار صحة 

تحليل االنحدار الخطي البسيط ، وقبل إجراء االختبار ينبغي التحقق 
من صالحية نموذج االنحدار الخطي البسيط . كما هو موضح في 

 ( اآلتيين:17و 16) الجدولين
(: نتائج اختبار صالحية نموذج النحدار الخطي البسيط المتعلق 16الجدول )

 بالفرضية الفرعية الرابعة
ل معام

 (rالرتباط )
معامل 

التحديد 
(R2) 

معامل 
التحديد 
المعدل 

(R2) 

( Fقيمة )
 المحسوبة

( Fمعنوية )
.(Sig) 

0.897 0.804 0.798 119.161 0.000 
عند مستوى  (، 29، 1( الجدولية بدرجتي حرية البسط والمقام )F}قيمة )

    = 0.05 =}4.18)المعنوية )
 ( ما يأتي:16ل )يتضح من النتائج الواردة في الجدو 
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إن ما  البسيط،تأكد للباحث ثبوت صالحية نموذج االنحدار  -أ
( وهي 119.161المحسوبة والبالغة ) (F)يدعم ذلك قيمة 
إن ف(، وكذلك 4.18( الجدولية البالغة )Fأكبر من قيمة )

( هي أقل 0.000البالغة ) (Sig).قيمة الداللة اإلحصائية 
فرضية  رفضعليه تم و ، =0.05)مستوى المعنوية )من 

وجد ي( ومفادها: 14Hالفرضية البديلة ) وقبول(، 04Hالعدم )
، =0.05)) أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية
جودة القوائم  فيلتطبيق معيار )العقارات االستثمارية( 

 المالية في البنوك التجارية األردنية.
(، إلى 040.8البالغة ) R)2(تشير قيمة معامل التحديد  -ب

(، العقارات االستثماريةأن المعيار الداخل في النموذج )
( من التغيرات التي تطرأ على %80.4يفسر ما نسبته )

  .جودة القوائم المالية
لقياس أثر تطبيق معيار  البسيط،(: نتائج تحليل النحدار الخطي 17الجدول )

 نوك التجارية األردنيةجودة القوائم المالية في الب في)العقارات الستثمارية( 
المتغير 
 المستقل

معامالت 
النحدار 

)) 

( tقيمة )
 المحسوبة 

الدللة 
 اإلحصائية 

المعامل 
المعياري 
(Beta) 

الحد الثابت 
(0) 

1.160 4.554 0.000 - 

العقارات 
 االستثمارية

0.690 10.916 0.000 0.897 

،  = 0.05)عنوية )عند مستوى المو  (29( الجدولية بدرجة حرية )t}قيمة )
 2.045 {=الختبار بجانبين

 (، إلى ما يأتي: 17تشير النتائج الواردة في الجدول )
 ()ثبوت الداللة اإلحصائية لمعامل انحدار  للباحث تأكد -أ

عليه يوجد أثر ذو داللة و (، العقارات االستثماريةمعيار )ل
للمعيار  =0.05)) المعنويةإحصائية عند مستوى 

في البنوك التجارية  جودة القوائم المالية في المذكور
المحسوبة له والبالغة  (t)إن ما يؤيد ذلك قيمة  األردنية.

البالغة  الجدولية (t)قيمة  وهي أكبر من (10.916)
ن قيمة الداللة اإلحصائية للمعيار فإوكذلك  (،2.045)

. وفي ضوء =0.05)المذكور أقل من مستوى المعنوية )
 الفرعية األولى فرضية العدم رفضبقة تم النتائج السا

)04(H ،وقبول ( 14الفرضية البديلةH :ومفادها )وجد أثر ي
، =0.05))ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

جودة القوائم  فيلتطبيق معيار )العقارات االستثمارية( 
 المالية في البنوك التجارية األردنية.

 ( المحسوبة للمعيارBeta)تشير قيمة المعامل المعياري  -ب
الداخل في نموذج االنحدار الخطي البسيط والمتمثل 

زيادة ن أإلى  ؛(0.897( والبالغة )العقارات االستثماريةبـ)

 البنوك التجارية األردنية بالمعيار المذكور بمقداراهتمام 
جودة   تحسينوحدة انحراف معياري واحد سيؤدي إلى 

 (.89.7%)بنسبة بلغت  القوائم المالية
  الستنتاجات والتوصيات: 5-

   الستنتاجات: 1-5:
بينت النتائج المتعلقة بتقييم أفراد عينة الدراسة في البنوك  -أ

ن درجة تطبيق معايير المحاسبة الدولية أالتجارية األردنية 
الثابتة  المعدلة في البنوك المذكورة والمتمثلة بـ)األصول

 الموجودات غيرو  العائد على السهم،و الملموسة، 
الملموسة، والعقارات االستثمارية( كانت )إيجابية(. وهذا 
يعني أن مستوى تطبيق المعايير السابقة كان )مرتفعا( من 

 وجهة نظرهم.
أظهرت النتائج المتعلقة بمستوى تقييم أفراد عينة الدراسة  -ب

في البنوك التجارية األردنية لجودة القوائم المالية للبنوك 
ية األردنية كانت )إيجابية(، وتدل هذه النتيجة على التجار 

إن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تقييم جودة 
القوائم المالية للبنوك المذكورة كان )مرتفعا( من وجهة 

 نظرهم. 
أشارت نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد، إلى وجود  -ج

، =0.05)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )
العائد على و الثابتة الملموسة،  لثالثة معايير هي )األصول
جودة القوائم  فيالملموسة(  السهم، والموجودات غير

المالية في البنوك التجارية األردنية. وفسرت المعايير 
( من التغيرات التي تطرأ %90.1المذكورة ما نسبته )

 على جودة القوائم المالية. 
وجود أثر ذو  ،البسيط يل االنحدار الخطيبينت نتائج تحل -د

، لتطبيق =0.05)داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )
جودة القوائم المالية  فيلثابتة الملموسة( ل امعيار )األصو 

ل في البنوك التجارية األردنية. وفسر معيار )األصو 
( من التغيرات التي %77.7لثابتة الملموسة( ما نسبته )ا

 ة القوائم المالية.تطرأ على جود
، وجود أثر  البسيط نتائج تحليل االنحدار الخطي أظهرت -هـ

، =0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )
جودة القوائم المالية  فيلتطبيق معيار )العائد على السهم( 

في البنوك التجارية األردنية. وفسر معيار )العائد على 
لتغيرات التي تطرأ على ( من ا%74.6السهم( ما نسبته )
 جودة القوائم المالية.

، إلى وجود  البسيط نتائج تحليل االنحدار الخطي بينت -و
، =0.05)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )
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جودة القوائم  فيلملموسة( ر التطبيق معيار )الموجودات غي
المالية في البنوك التجارية األردنية. وفسر معيار 

( من %52.7لملموسة( ما نسبته )ر ادات غي)الموجو 
 التغيرات التي تطرأ على جودة القوائم المالية.

، وجود أثر  البسيط نتائج تحليل االنحدار الخطي أظهرت -ز
، =0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )

جودة القوائم  فيلتطبيق معيار )العقارات االستثمارية( 
جارية األردنية. وفسر معيار )العقارات المالية في البنوك الت

( من التغيرات التي تطرأ %80.4االستثمارية( ما نسبته )
 على جودة القوائم المالية.

 : التوصيات:2-5
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، يوصي الباحث بما 

 يأتي:
ضرورة اهتمام إدارات البنوك التجارية األردنية بمعيار  -أ

ارات االستثمارية(، نظرا لحصول هذا المعيار على )العق
الترتيب )الرابع( واألخير من حيث أهميته على سلم 
أولويات العاملين في البنوك التجارية المذكورة مقارنة 

 بالمعايير األخرى. 
يوصي الباحث بضرورة اهتمام إدارات البنوك التجارية  -ب

ك عرض ربحية ( ومفادها )يراعى البن2األردنية بالفقرة )
السهم ضمن قائمة الدخل تحديدا عند إعداد القوائم المالية(، 

،  نظرا (جودة القوائم المالية)والواردة ضمن فقرات متغير 
سلم لحصولها على المرتبة )الرابعة( واألخيرة على 

اهتمامات العاملين في البنوك المذكورة حول ما يتعلق 
 بالفقرة السابقة. 

إجراء دراسات مستقبلية، يتم فيها اختيار تقترح الدراسة  -ج
متغيرات أخرى تختلف عن المتغيرات التي تناولتها هذه 
الدراسة، مع مراعاة استخدام أساليب إحصائية أخرى 

 ها في المستقبل.   ؤ جراإلمعالجة بيانات الدراسة التي سيتم 
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