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االفصاح الهحاسبْ الطوعْ او السردي لمشركات عمْ ادراك اصحاب ٌدفت الدراسة الْ اختبار اثر 

الهصالح لقٓهة الهىظهة واستداهتٍا ، حٓث تىاولت خصائص االفصاح الهحاسبْ هن حٓث اىهاط 
التقٓرر واالفصاح ) االفصاح الهتحفظ واالفصاح الهؤكد ( ، وآلٓات عرض الهعموهات ، وتقىٓات الىشر 

ل االجتهاعْ ، وعالقة ٌذي الخصائص كهتغٓرات هستقمة بهستوي االداء الهتاحة عمْ وسائل التواص
الهالْ واالجتهاعْ لمشركات كهتغٓر وسٓط ثم قٓهة الهىظهة واستداهتٍا كهتغٓر تابع ، وتم اجراء دراسة 
هٓداىٓة عمْ عٓىة هن الشركات السعودٓة التْ تستخدم وسائل التواصل االجتهاعْ لالفصاح والتقٓرر 

شركة ، واستخدهت الباحثة عدة  42ا والتاثٓر عمْ توجٍٍات اصحاب الهصالح كان عددٌا عن ادائٍ
اسالٓب احصائٓة لتحمٓل البٓاىات الهجهعة واختبار فروض البحث هثل اختبار تْ لمعٓىات الهستقمة ، 

هالْ واختبار االىحدار الهتعدد والهتدرج ، وتوصمت الىتائج الْ ان الشركات وفقا لهستوي ادائٍا ال
واالجتهاعْ تتفاوت فٓها بٓىٍا فْ اىهاط االفصاح الهحاسبْ الطوعْ الذي تقوم بً عمْ وسائل 
ا تستخدم ىهط االفصاح الهؤكد وها ٓرتبط بً هن  التواصل االجتهاعْ ، فالشركات التْ تحقق اداءا قٓو

ادائٍا بالضعف  آلٓات العرض والىشر الهوجً بوسائل التواصل االجتهاعْ ، اها الشركات التْ ٓتسم
وعدم القدرة عمْ الهىافسة تستخدم الىهط الهتحفظ هن االفصاح الهحاسبْ وها ٓرتبط بً هن آلٓات 
العرض والىشر بوسائل التواصل االجتهاعْ ، كها اظٍرت الىتائج آضا ان االفصاح الهحاسبْ الهؤكد 

ئٍا ، واشارت الْ ان الشركات ٓؤثر تاثٓرا آجابٓا فْ ادراك اصحاب الهصالح عن قٓهة الهىظهة وادا
الهتهٓزة فْ ادائٍا الهالْ والتْ تفصح عن هسئولٓتٍا االجتهاعٓة عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ ال 
تؤثر فقط تاثٓرا آجابٓا فْ تقٓٓم اصحاب الهصالح لقٓهتٍا واستداهتٍا ، بل تؤثر فْ هستوي هشاركة 

 مك الشركات وتحقٓق استداهتٍا .اصحاب الهصالح فْ رفع كفاءة االداء الخارجْ لت
 

–قٓهة الهىظهة واستداهتٍا –االفصاح الهحاسبْ عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ الكممـــــات الدالــــة : 
 ادراك اصحاب الهصالح 

 
 
 
 

Abstract 
The study aimed to test the effect of voluntary or narrative accounting 

disclosure based on the means of social media on stakeholders' perceptions of 
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the value and sustainability of the organization. It dealt with the characteristics 

of accounting disclosure in terms of the types of report and disclosure, the 

mechanisms of presenting information, the publishing techniques available on 

social media, and its relations as independent variables with the level of 

financial and CSR performance of corporations as an intermediate variable 

and then with the value of the organization and its sustainability as a 

dependent variable, and conducted a field study on a sample of Saudi 

companies that use social media to disclose and report on their performance ( 

24 companies ), The researcher used several statistical methods to analyze the 

collected data and test the research hypotheses such as T test for independent 

samples and the multiple stepwise regression test. The results showed that 

companies according to their level of financial and social performance vary in 

the types of voluntary accounting disclosure Which is based on the means of 

social communication, companies that achieve strong performance using the 

assertive pattern of disclosure and the associated mechanisms of presentation 

and oriented dissemination by means of social media, while companies that 

are characterized by weakness and inability to compete uses the defensive 

pattern of disclosure on social media.  The results also show that the assertive 

accounting disclosure positively affects the perceptions of stakeholders on the 

value of the organization and performance, and pointed out that the 

outstanding companies in their financial performance, which reveals their 

Social responsibility on social media does not only have a positive effect on 

stakeholders' evaluation of their value and sustainability, but also on the level 

of participation of stakeholders in raising the efficiency of external 

performance of these companies and achieving their sustainability. 
 
Key words: Accounting disclosure on social media - narrative or voluntary 

disclosure - Organization value and sustainability - Stakeholder perceptions. 
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 اوال : المقــــــدمة:
أدى التطووور الٍائوول فووْ تكىولوجٓووا الهعموهووات واالتصوواالت )وخاصووة تطبٓقووات االىترىووت ( خووالل العقوود 
األخٓووور إلوووِ االىتشوووار الواسوووع والهتىووواهْ لوسوووائل التواصووول االجتهووواعْ والتوووْ تعهووول هووون خوووالل شوووبكات 

 ,Facebook, Twitter, Pinterestاجتهاعٓووة دولٓووة هوون خووالل هىصووات الكتروىٓووة هختمفووة هثوول 

LinkedIn, Google+ .والكثٓر هن الشبكات الهىافسة لٍا 

وقوود أصووبحت ٌووذي الوسووائل االعالهٓووة االجتهاعٓووة وسووائل هووؤثرة فووْ حٓوواة ىسووبة كبٓوورة هوون البشوور عمووِ 
وو  هستوى العالم ، حٓث أصبح ٌىاك تفاعل حْ وهباشر بٓن الهراسول والهسوتقبل فوْ عهمٓوة االتصوال ٌو

ري لوسووائل االتصووال اال ر جووٌو لكتروىٓووة القائهووة عمووِ الهواقووع االلكتروىٓووة والهوودوىات التووْ ٓعتوود بٍووا تطووٓو
 التواصل أحادي االتجاي هن قبل الهرسل فقط.

ٌىوواك أدلووة كثٓوورة عمووِ أن الهحاسووبٓن هوون أوائوول هوون اسووتخدهوا التقىٓووات االلكتروىٓووة فووْ توصووٓل التقووآرر 
حٓوث تحركوت  (Saxon 2012, Rahman 2002, FASB 2001)الهحاسوبٓة ألصوحاب الهصوالح 

عدٓووود هووون الشوووركات سوووٓرعا لبىووواء هواقوووع الكتروىٓوووة تسوووتٍدف الهسوووتثهٓرن وتقووودم لٍوووم عبووور تموووك الهواقوووع 
هعموهووات عوون أدائٍووا الهووالْ ، حتووِ وصوول األهوور إلووِ أن كوول أو هعظووم الشووركات الهدرجووة والهعمىووة فووْ 

مووة أسووواق الهووال الهعروفووة لوودٍٓا تمووك الوسووائل االلكتروىٓووة )الهواقووع االلكت ووة وطٓو روىٓووة( لبىوواء عالقووات قٓو
االجوول هووع الهسووتثهٓرن ، وأصووبح ٌىوواك اعتهووادا كبٓوورا عمووِ االىترىووت لوودعم شووفافٓة السوووق ، عمووِ سووبٓل 

بإىشووواء هوقوووع الكتروىوووْ ٓتوووٓح  (SEC)الهثوووال ، فوووْ الوالٓوووات الهتحووودة لجىوووة البورصوووة واألوراق الهالٓوووة 
وهون الحصوول عموِ  EDGARعة فوْ قاعودة بٓاىوات لهستخدهًٓ الوصول إلِ العدٓد هن الهمفات الهود

كوووم وفٓووور وهجووواىْ هووون الهعموهوووات عووون الشوووركات والهىظهوووٓن فوووْ األسوووواق الهالٓوووة بوووالهواقع االلكتروىٓوووة 
أحادٓووة االتجوواي كهكووون أساسووْ ألسووواق الهووال ، ظٍوورت عدٓوود هوون الهىشوودت آوور الكربووة فووْ الهوودوىات 

أظٍورت ارتباطوا همهوسوا بالتواثٓرات السووقٓة أو االسوتثهآرة وهىتدٓات الحوار ، ٌذي األىهاط هن التواصول 
(AnTweiler and Frank 2004, Hirshleifer and Toeh 2009.) 

ا فوْ طبٓعوة التواصول هوع أصوحاب الهصوالح الهورتبطٓن بالهىظهوة  أحدثت الهواقع االلكتروىٓوة تغٓورا جوذٓر
( حٓوث اسوتخدهت FASB, IASB, PCAOB, IAASBوواضوعْ الهعوآٓر الهحاسوبٓة الهٍىٓوة هثول )

كوول ٌووذي الٍٓئووات والهجووالس الهٍىٓووة الهواقووع االلكتروىٓووة لتقوودٓم هعموهووات هفصوومة عوون الهعووآٓر ، وكٓفٓووة 
ٓئوة الخوودهات  (SEC)وضوعٍا وصوٓااتٍا والتوجوً االسوتراتٓجْ لٍوا ، لجىوة هىظهوة األسوواق الهالٓوة  ، ٌو

عوون األداء الهووالْ ، القواعوود والسٓاسوووات ،  لوودٍٓا عوودد كبٓوور جوودا هووون تقووآرر االفصوواح (FSA)الهالٓووة 
 واالجراءات والموائح الهىظهة لمشركات عمِ هواقعٍا االلكتروىٓة.



 - 884 - 

وخالل العقد الحالْ ، حدث تطوور جوذري فوْ اسوتخدام التقىٓوات االلكتروىٓوة فوْ هٍىوة الهحاسوبة ، حٓوث 
اعتهودت هعظوم الشوركات والٍٓئوات الهتخصصووة الهوؤثرة فوْ السووق عمووِ تقىٓوات االىترىوت ثىائٓوة االتجوواي 

(WEB 2.0)  ْىواك توسوع فوْ اسوتخدام تمكالوسوائل فو بٓئوة العهول حٓث وسائل االعالم االجتهاعْ ، ٌو
الهحاسووووبْ ، هثوووول هؤسسووووات الخوووودهات الهحاسووووبٓة الهٍىٓووووة ، االستشووووآرٓن ، الهبوووورهجٓن فووووْ الهجووووال 
الهحاسبْ ، وكوذلك الهودوىٓن ، وقود تهٓوزت وسوائل التواصول االجتهواعْ فوْ ىقول الهعموهوات عون وسوائل 

، تتهثول فٓهوا Zhang et al. ,2017االىترىت أحادٓة االتجاي هثل الهواقع والهدوىات فْ أكثر هن جاىب 
 ٓمْ:

عوووادة هوووا تكوووون الشوووبكات االجتهاعٓوووة هحوووددة بوضووووح وهفٍوهوووة هووون قبووول الهسوووتخدهٓن عموووِ سوووبٓل  -0
تر ، ٓهكن تحدٓد هقٓاس ألٌهٓة الفرد داخول الشوبكة بكهٓوة وحجوم الهتوابعٓن لوً ، إضوافة  الهثال ، فْ تٓو

تر قوود تشووجع الهسووتخدهٓن السووتخداهٍا ه ثوول إهكاىٓووة البحووث عوون هعموهووة إلووِ خصووائص أخوورى فووْ تووٓو
(Tweet)  فوووْ قاعووودة البحوووث عموووِ الشوووبكة لكووون التعمٓوووق عموووِ الهعموهوووة أو هىاقشوووتٍا قووود ٓتطموووب هووون

الهسوووتخدم ضووورورة التسوووجٓل ببٓاىاتوووً الشخصوووٓة. لوووذا فوووإن الهفٍووووم الواضوووح لمشوووبكات االجتهاعٓوووة ٓسوووهح 
 لمباحثٓن بفٍم دٓىاهٓات التواصل االجتهاعْ.

االجتهووواعْ تعتهووود بشوووكل أساسوووْ عموووِ تقىٓوووات الٍووواتف الجووووال ، ، فقووود اشوووارت  هىصوووات التواصووول -7
% هوون هسووتخدهْ الفٓسووبوك 68كووان ىحووو  4102اىووً فووْ أواخوور عووام  Chen et al. 2014دراسووة 

تر تقٓربا ىفس الهمحوظة.  الىشطٓن شٍٓرا هعتهدٓن عمِ تقىٓات الٍاتف الجوال ، وقد سجمت شبكة تٓو

  Jung et al. 2016تحظوِ وسووائل التواصول االجتهوواعْ باسووتخدام هوسوع لمغآووة ، اشووارت دراسوة -3
بمٓوون هسوتخدم ىشوط شوٍٓرا  4حووالْ  Facebookكوان عودد هسوتخدهْ  4108الْ اىوً فوْ أواخور عوام 

ا فوووْ ىفوووس الفتووورة وعموووِ شوووبكة  1.0حووووالْ  Twitterو   1.2حووووالْ  LinkedInبمٓوووون هسوووتخدم شوووٍٓر
. ٌووووذي األعووووداد الهووووؤثرة تسووووهح لمهسووووتخدهٓن باالٌتهووووام والتجهووووع حووووول هجوووواالت عالٓووووة بمٓووووون هسووووجل

 التخصص.

ات الدعم ، فإن تطبٓقات التواصل االجتهاعْ تدعم تقسوٓم الهسوتخدهٓن لمهحتووى  -4 هع اختالف هستٓو
 الهعموهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواتْ الهتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووداول عمٍٓووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووْ الهجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواالت الهختمفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

(Dernti et al. 2011, Kim et al. 2012). 
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وهووون أٌوووم هظووواٌر الووودعم االجتهووواعْ لفكووورة أو هعموهوووة عموووِ شوووبكات التواصووول االجتهووواعْ فوووْ هجوووال 
) هجمس هراقبة الهحاسوبة والهراجعوة فوْ  PCAOB#هثل  (hashtag)الهحاسبة والهراجعة : الٍاشتاج 

 .($)الذي ٓرهز إلِ أسٍم الشركات هبدوءة بالرهز  (stock twits)الشركات العاهة (  ، وكذلك 

ىظورا لحداثووة هوضوووع الدراسوة ىسووبٓا ،قاهووت الباحثووة بواالطالع عمووْ بعووض الدراسوات السووابقة فووْ هجووال و 
االفصوواح الهحاسووبْ عمووْ وسووائل التواصوول االجتهوواعْ بشووكل عووام لالسووتعاىة بىتووائج ٌووذي الدراسووات فووْ 

 بمورة وصٓااة هشكمة الدراسة الحالٓة .

 

 ثانيا : الدراسات السابقة ومشكمة الدراسة :
هكووون تصوووىٓف هعظوووم الدراسوووات والبحووووث فوووْ هجوووال االفصووواح الهحاسوووبْ هووون خوووالل وسوووائل التواصووول ٓ

ووات االقتصووادٓة واختبوورت دور  هووا : دراسووات ركووزت عمووِ الىظٓر االجتهوواعْ فووْ هجهوووعتٓن رئٓسووٓتٓن ٌو
 .Blank spoor et al)وسووائل التواصوول االجتهوواعْ فووْ تخفووٓض درجووة عوودم تهاثوول الهعموهووات

Information asymmetry 2014, Zhang 2015, Jung et al .2016)  ودراسوات أخورى تىاولوت
كهوا تىاولوت  (Chen et al. 2014, Springer et al. 2014)التىبوؤ بالعائودات السووقٓة لورأس الهوال 

دراسوووات أثووور االفصووواح الهحاسوووبْ فوووْ وسوووائل التواصووول االجتهووواعْ عموووِ توقعوووات أصوووحاب الهصوووالح 
(Zhanget al. 2017 , Lee et al. 2015)  وقوود تعاهمووت هعظووم تمووك الدراسووات هووع االفصوواح ،

الهحاسبْ عبور وسوائل التواصول االجتهواعْ كاحود صوور االفصواح االختٓواري أو الطووعْ الوذي تهارسوً 
 الشركات.

وتتطرق الباحثة فٓها ٓمْ الْ هجهوعة الدراسات التوْ تىاولوت هوضووع االفصواح الهحاسوبْ عبور وسوائل 
هن زوآا هتفرقة تخرج عن ىطاق التصوىٓف السوابق ، حٓوث توصومت تموك الدراسوات  التواصل االجتهاعْ

 الْ ىتائج هختمفة لكىٍا ترتبط بشكل هباشر وآر هباشر بهوضوع الدراسة الحالْ: 
فووإن هعظووم االفصواحات عمووِ وسووائل التواصول االجتهوواعْ ٌووِ  (Elliott et al. 2016)وفقوا لدراسووة 

فصوووواح عىٍووووا بالوسوووائل التقمٓدٓووووة هثوووول الىشووورات الصووووحفٓة أو التقووووآرر تكووورار لمهعموهووووات التووووْ سوووبق اال
ة.  السىٓو
إلووِ أن الشووركات تسووتخدم وسووائل التواصوول االجتهوواعْ بشووكل ٓحقووق  Jung et al.( 2016) وأشووار

 هصالحٍا.
كهووا تطرقووت عدٓوود هوون الدراسووات إلووِ هجووال عالقووة وسووائل التواصوول االجتهوواعْ بالهحاسووبة والهراجعووة 

توصموا إلِ أن ٌىاك عدٓد هون  Eschenbrenner, Nah and Telaprolu 2015والهعىٓٓن بٍا هثل 
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، القضوووآا آووور الهطروقوووة والهتعمقوووة باسوووتخدام هجتهوووع الهحاسوووبة الهٍىوووْ لوسوووائل التواصووول االجتهووواعْ 
تر فوْ شوركة  وتوصوموا إلوِ أن أكثور أىهواط  Big 4حٓث اختبروا حجم استخدام الهراجعٓن لمفٓسبوك وتٓو

التواصل االجتهاعْ بٓن الهراجعٓن وأصحاب الهصالح ٌِ )الهشواركة فوْ الهعرفوة( ، )توطٓود العالقوات 
ق(.  االجتهاعٓة( و )العالقات التجآرة والتسٓو

تواثٓر اسوتخدام الوسوائل االجتهاعٓوة عموِ السووق هون خوالل Du and Jiang( 2014 )أختبورت دراسوة
شركة ، وتوصمت إلِ أن استخدام الهىشدت لوسائل التواصول االجتهواعْ هورتبط  0011عٓىة هكوىة هن 

باداء تمك الشركات هقاسا بسعر السٍم والعائد عموِ االسوتثهار ، وقود توم اختبوار تواثٓر كول شوبكة تواصول 
تر حٓوث عمِ حدة هن حٓث االستخدا م والتاثٓر ووجد أن أكثر وسوائل االسوتخدام تواثٓرا ٌوِ فٓسوبوك وتوٓو

 أن أكثر هن ىصف شركات العٓىة ٓستخدهون أحد ٌاتٓن الوسٓمتٓن لمتواصل.

تر  .Zehou et al (2015)قوام البواحثون  فوْ دراسوتٍم  بتحمٓول أثوار السووقٓة السوتخدام الفٓسوبوك وتوٓو
وتوصمت الىتائج إلوِ عودة هالحظوات هىٍوا أن هعودل اسوتخدام ٌوذي ،  4102وحتِ  4112فْ الفترة هن 

الهىصووات كووان هتباطئووا فووْ تمووك الفتوورة حٓووث أن اسووتخداهٍم ٓتطمووب تعمهووا كافٓووا لمتقىٓووات االلكتروىٓووة ، 
% هون الهىشووورات عموِ الفووٓس بوووك ، و 7وبعود تحمٓوول هحتووى الهىشووورات عموِ تمووك الهىصوات وجوود أن 

تر ٌِ هن قب2.0ٓ  ل االفصاح االختٓاري لمشركات لمتاثٓر عمِ العهالء والهستثهٓرن.% عمِ تٓو

، قاهووت الباحثووة بدراسووة توواثٓر االفصوواحات التووْ توودرجٍا الشووركات  Prokofieva (2015)وفووْ دراسووة 
تر وتحدٓد ها إذا كاىت هالئهة الحداث األثور السووقْ لٍوا أم ال فوْ اسوترالٓا ، وقود توصومت إلوِ  عمِ تٓو

عكسووْ بوٓن سووعر العوورض والطموب ألسووٍم الشووركات الهدرجوة فووْ البورصووة االسووترالٓة ، أن ٌىواك ارتبوواط 
وووة هوون قبوول الهحمموووٓن  وووا بالىسووبة لمشووركات التوووْ ال تتهتووع بتغطٓووة تحمٓمٓووة قٓو وأن ٌووذا االرتبوواط ٓكووون قٓو
بالسوق أو األقل اطالعا عمِ هعموهاتٍا فْ وسائل االعالم التقمٓدٓوة )شوركات آور هعروفوة عموِ ىطواق 

 واسع(.

، وسووائل التواصوول االجتهوواعْ هوون هىظووور  Perdana, Rohb and Rohde( 2015)تبىووت دراسووة 
التعمم الهجتهعْ ، وىشر الهعموهات ، واضفاء الطوابع الهؤسسوْ عموِ الهعرفوة وقود بحثوت الدراسوة بوجوً 

والتووْ  (XBRL)) الهٍتهووٓن بطبٓعووة وتطبٓقووات LinkedInخوواص فووْ هوودى اسووتخدام الهجتهووع لهىصووة 
تعىْ لغة تقآرر األعهال الهوسعة ، وىظرا لتعقٓد استخدام تقىٓات ٌذي الهىصة والتوْ استفاضوت الدراسوة 
فووْ شوورحٍا وهىٍووا عمووِ سووبٓل الهثووال ، كٓفٓووة اسووتخدام التحمٓوول الىصووْ ألووْ ، وتركٓووز الهعموهووات التووْ 

ووووات إلووووِ الواقووووع التطبٓقووووْ ، وهوووون ثووووم فقوووود توصوووومت ا لدراسووووة إلووووِ أن تىشوووور عمٍٓووووا عمووووِ ترجهووووة الىظٓر
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ا عموِ  ا بوو اقضوآا جوودة الهعموهواتا  Linked Inالهعموهوات الهتخصصوة التوْ ٓوتم ىشوٌر والتوْ وصوفٌو
 ٌِ هحرك لهستوى الكفاءة الداخمٓة لمشركات أكثر هن كوىٍا أداة لإلفصاح والتاثٓر السوقْ.

ل التواصوول فووْ ضوووء هوواتم استعراضووً هوون هحوواوالت بحثٓووة فووْ هجووال االفصوواح الهحاسووبْ عمووْ وسووائ
االجتهوواعْ ، وظٍووور ادلووة عدٓوودة عمووْ تزآوود اٌهٓووة واعتهوواد الشووركات عمووْ االفصوواح الهحاسووبْ عمووْ 
وسائل التواصل االجتهاعْ ، تبرز عدة تساؤالت بحثٓة ٌاهة تهثل فْ هجهمٍا هشوكمة الدراسوة الحالٓوة ، 

 تسردٌا الباحثة فٓها ٓمْ :

 اصل االجتهاعْ عن الوسائل التقمٓدٓة لالفصاح ؟ كٓف ٓختمف االفصاح الهحاسبْ عمْ وسائل التو  -

ري لالفصوووواح الهحاسووووبْ عموووْ وسووووائل التواصوووول االجتهووواعْ عمووووْ توجٍووووات  - ٌووول ٌىوووواك توووواثٓر جوووٌو
 وتوقعات اصحاب الهصالح عن اداء الهىشاة ؟

ٌل تتبوع جهٓوع الهىشوات بواختالف ظروفٍوا التىظٓهٓوة واسوتراتٓجٓاتٍا وطبٓعوة ىشواطٍا ىفوس االسوالٓب  -
 ح الهحاسبْ عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ ؟لالفصا

ٌوول ٓووؤدي االفصوواح الهحاسووبْ عمووْ وسووائل التواصوول االجتهوواعْ الووْ رفووع اداء االسووتداهة لمشووركات  -
 بهشاركة اصحاب الهصالح فْ تقٓٓم هسئولٓتٍا االجتهاعٓة  ؟

قمٓدٓوووة ٌووول ٓحقوووق االفصووواح الهحاسوووبْ عموووْ وسوووائل التواصووول االجتهووواعْ هوووا ال تحققوووً الوسوووائل الت -
 لالفصاح هن حٓث اشراك وتفاعل والتاثٓر عمْ اصحاب الهصالح ؟

 
 
 

 ثالثا : أىمية الدراسة:
فووْ هجووال االفصوواح الهحاسووبْ عمووِ وسووائل   -فووْ حوودود جٍوود الباحثووة  –تقوودم الدراسووة إسووٍاها جدٓوودا 

ووو –التواصوول االجتهوواعْ وأثووري عمووِ قٓهووة الهىشوواة واسووتداهتٍا هوون هىظووور أصووحاب الهصووالح  هجووال  ٌو
عاىْ هن ىدرة الدراسات والكتابات البحثٓة بوً ، وقود ىوادى البواحثون  هستحدث فْ االفصاح الهحاسبْ. ٓو

وود هوون الدراسووات فووْ ٌووذا الهجووال )  Miller and Skinnerاألوائوول ههوون تىوواولوا ٌووذا الهوضوووع بهٓز

ا فووْ إ2015 فصوواح الشووركات ، ( اىطالقووا هوون فكوورة هؤداٌووا أن تكىولوجٓووا الهعموهووات شووكمت تطووورا جووذٓر
والعقووود األخٓووور شوووٍد تزآووود كبٓووورا فوووْ اسوووتخدام وسوووائل التواصووول االجتهووواعْ حٓوووث التفاعووول بوووٓن الهرسووول 
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ووا هوون اسووتراتٓجٓات التواصوول لمهىظهووات. وهوون ثووم فووإن  والهسووتقبل ههووا أدى إلووِ أن تصووبح عىصوورا حٓٓو
 الدراسة الحالٓة تتهثل أٌهٓتٍا فْ الجواىب التالٓة:

 فْ هجال هستحدث هازال ٓخضع لمدراسة والبحث. تهثل إسٍاها جدٓدا -

هحاولووة تفسووٓر اتجوواي الشووركات لإلفصوواح الهحاسووبْ عمووِ وسووائل التواصوول االجتهوواعْ وتوواثٓري عمووِ  -
 قٓهة الهىشاة واستداهتٍا.

تحمٓووول خصوووائص االفصووواح الهحاسوووبْ عموووِ وسوووائل التواصووول االجتهووواعْ وأثوووري فوووْ تشوووكٓل إدراك  -
 أداء الهىشاة وتوقعات أصحاب الهصالح حول 

 رابعا : أىداف الدراسة:
 -تيدف الدراسة إلى تحقيق ما يمي:

: تحمٓووول وتقٓوووٓم ىتوووائج الدراسوووات السوووابقة فوووْ هجوووال االفصووواحات الهحاسوووبٓة والهالٓوووة عموووِ وسوووائل أوال
ا السوقٓة الهختمفة.  التواصل االجتهاعْ وآثاٌر

ــا االجتهوواعْ وكٓفٓووة توجٓووً العهووالء خصووائص االفصوواح الهحاسووبْ عمووِ وسووائل التواصوول  : دراسووةثاني
 والهستثهٓرن عن طٓرق التحكم فْ اىطباعاتٍم عن الهىشاة .

: استكشوووواف أثوووور االفصوووواح الهحاسووووبْ عمووووِ وسووووائل التواصوووول االجتهوووواعْ عمووووْ قٓهووووة  الهىشوووواة ثالثــــا
ل ٌذا األثر بىفس أٌهٓة اثر  االفصاح الهحاسبْ التقمٓدي؟ واستداهتٍا ٌو

 خامسا : منيج الدراسة:
وفقا لطبيعة مشكمة الدراسة واىدافيا ، تقوم الباحثة بـاجرا  الدراسـة باسـتخدام المـنيج التحميمـي عمـي 

 المستويات التالية : 
 :المستوى النظري

تقوووم الباحثووة بالتحمٓوول الىقوودي واالسووتقرائْ لهووا اسووتطاعت ان تحصوول عمٓووً هوون هصووادر وهراجووع عمهٓووة 
ت والكتابووووات البحثٓووووة التووووْ تىاولووووت االفصوووواح الهحاسووووبْ هرتبطووووة بهجووووال الدراسووووة ، وخاصووووة  الدراسووووا

الطووووعْ وخصائصوووً ، وكوووذلك االفصووواح عووون الهعموهوووات الهالٓوووة وآووور الهالٓوووة لمشوووركات عموووِ وسوووائل 
 التواصل االجتهاعْ هن زوآا هختمفة ، وتحدٓد هىاطق االتفاق واالختالف هع ىتائجٍا.

 :المستوى العممي
االحصائْ الهىاسبة الختبار فروض الدراسة بىاءا عمْ ها تم جهعوً هون  تستخدم الباحثة اسالٓب التحمٓل

بٓاىوووات حوووول هتغٓووورات الدراسوووة ، واستكشووواف وتحدٓووود العالقوووات فٓهوووا بٓىٍوووا وهووون ثوووم اسوووتىتاج وهىاقشوووة 
 الهتغٓرات الهستقمة عمِ  الهتغٓرات التابعة. وتفسٓر اثار

 سادسا : خطــــــة الدراسة 
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 الهحاسبْ الطوعْ وعالقتً باالفصاح عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ: االفصاح المبحث األول
اثور خصوائص االفصواح الهحاسوبْ فوْ وسوائل التواصول االجتهواعْ عموْ قٓهوة الهىظهوة المبحث الثاني:

 واستداهتٍا)تحمٓل وتقٓٓم الدراسات السابقة وصٓااة الفروض البحثٓة ( 
 ئج :الدراسة الهٓداىٓة وتفسٓر الىتاالمبحث الثالث

 المبحث األول: مفيوم االفصاح المحاسبي الطوعي وعالقتو باالفصاح عمي وسائل التواصل االجتماعي
 

ٓعد االفصاح الطوعْ هن الهفآٌم الحدٓثة التْ رافقت التوسع فْ هفٍوم االفصاح الهحاسبْ هع 
قصد باالفصاح الطوعْ تقدٓم هعموهات إضافٓة أكثر ه التوسع فْ ن الهتطمبات أٌداف الهحاسبة ، ٓو

تم بهبادرة هن الشركة لتقدٓم هعموهات إضافٓة لهقابمة احتٓاجات االطراف الهستخدهة  القاىوىٓة , ٓو
الهعموهات التْ تقدهٍا الشركة ٓزادة عن الهتطمبات القاىوىٓة وتقدم  لمتقٓرر الهالْ , وبالتالْ فٍو ٓهثل

هعموهات هالٓة و آر هالٓة لٍا عالقة  االدارة فْ تقدٓم تمك الهعموهات برابة الشركة وتهثل حرص
باصحاب القرار كها عرف االفصاح الطوعْ باىً االقدرة عمِ توفٓر هعموهات آر إلزاهٓة فْ التقٓرر 

 (Mak& Eng , 2003الهالْ لمشركةا)
وتبرز أٌهٓة االفصاح الطوعْ هن خالل العدٓد هن الهجاالت هىٍا القدرة عمِ جذب اٌتهام 

جاىب تحسٓن صورة الشركة واالدارة لدي اصحاب الهصالح ، باالضافة الِ استخدام  ِالهستثهٓرن،  ال
 Linde derهوقع تىافسْ هتقدم فْ هجال ىشاط الشركة ) االفصاح كوسٓمة لموصول والهحافظة عمِ

Van and Porter,1995) 
لتحقٓقٍا  وبوجً عام ، ٓهكن إبراز أٌهٓة االفصاح الطوعْ هن خالل توضٓح االٌداف التْ ٓسعِ

 تمخٓص أٌهٍا فٓها ٓمْ : والتْ ٓهكن
الهقدهة هن خالل  .تقدٓم هعموهات تٍم اصحاب الهصالح بشكل أكثر وضوحا وتاثٓرا هن الهعموهات 0

 . (Philomena & Wen , 2006) االفصاح االلزاهْ
 .توفٓر هعموهات هٍهة تسهح لهستخدهْ القوائم والتقآرر الهالٓة بإدخال هتغٓرات وهؤشرات جدٓدة  4

 عهمٓة اتخاذ القرار. فْ
ا بشفافٓة ودقة أكبر لغرض االستفادة هىٍا هن  2 .االرتقاء بهستوى االفصاح لمبٓاىات آر الهالٓة وذكٌر

 Sean et. al, . 4110قبل هستخدهْ الهالٓة التقآرر
.التقمٓل هن الفجوة الهعموهاتٓة الحاصمة بٓن هعدي التقٓرر الهالْ و هستخدهًٓ بكافة اتجاٌاتٍم  2

 (Schuster O’Connell, & 4118وهصالحٍم ) الهتعارضة ( ) 
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وتري الباحثة هها تقدم هن تعٓرف واٌداف االفصاح الهحاسبْ الطوعْ ، ان االفصاح الهحاسبْ عبر 
هاعْ ٌو احد صور االفصاح الطوعْ الذي تقوم بً الشركات لتحقٓق ىفس وسائل التواصل االجت

ا، لكن باستفادة اكبر هن الهزآا التْ تقدهٍا التقىٓات الهتاحة فْ تطبٓقات  االٌداف السابق ذكٌر
التواصل االجتهاعْ ، هن حٓث االىتشار الواسع لمهعموهات ، والتفاعل الهزدوج هع اصحاب الهصالح 

ا هها ال ٓتوفر بوسائل والتغذٓة الهر  تدة الفوٓرة ، اضافة الْ تقىٓات العرض هن هواد فٓمهٓة او آٌر
 االفصاح التقمٓدٓة .

وهن ثم تعزز وسائل التواصل االجتهاعْ كادوات لإلفصاح الهحاسبْ الطوعْ هن اٌهٓتً وتاثٓري عمْ 
التقمٓدٓة او االلزاهٓة لإلفصاح اتجاٌات أصحاب الهصالح وتقٓٓهٍم لمهىشاة ، الذي قد ٓفوق القىوات 

 الهحاسبْ .
والجدٓر بالذكر ان االفصاح الهحاسبْ الطوعْ فْ وسائل التواصل االجتهاعْ ٓهكن ٓاخذ احد 
هسآرن: االفصاح الكهْ ) اي التعبٓر عن الهعموهات الهالٓة وآر الهالٓة عن اداء الهىشاة فْ صورة 

او االفصاح السردي )اي االفصاح خارج ىطاق القوائم أرقام وىسب وهؤشرات ورسوم بٓاىٓة الخ ( 
 -تقٓرر هراجع الحسابات الخارجِ  -تقٓرر حوكهً الشركات  -هثل تقٓرر هجمس األداري  -الهالٓة 

 الهالحظات الهكتوبً لمتعمٓق عمِ القوائم الهالًٓ ( .
ا  وسائل التواصل ولعل هن اٌم االٌداف التْ ٓحققٍا االفصاح الهحاسبْ الطوعْ والتْ تعزٌز

االجتهاعْ ٌو تحسٓن صورة الهىشاة وتصدٓر القٓم االٓجابٓة فْ اداءٌا الصحاب الهصالح فٓها 
ذا ها تركز عمًٓ الدراسة الحالٓة ىظرا الٌهٓتً البالغة فْ تقٓٓم اصحاب  ٓسهْ بادارة االىطباعات ، ٌو

 الهصالح الهختمفة والهتعارضة لقٓهة الهىظهة واستداهتٍا .
 
 

ث الثاني : استراتيجيات إدارة االنطباعات من خالل خصائص االفصاح المحاسبي الطوعي بوسائل المبح
 التواصل االجتماعي

 ) تقييم الدراسات السابقة وصياغة الفروض البحثية (
 

خصووائص االفصوواح الهحاسووبْ عبوور  ٓتىوواول ٌووذا الهبحووث تحمٓوول وتقٓووٓم الدراسووات السووابقة التووْ اختبوورت
ا الهختمفة ،  لتحدٓد الهتغٓورات الهوؤثرة فوْ فعالٓتوً واثوري عموْ توجٍوات وسائل التواصل اال جتهاعْ واثاٌر

اصحاب الهصالح وهن ثم قٓهة الهىظهة واستداهتٍا ، وصوٓااة فوروض الدراسوة الحالٓوة فوْ ضووء ىتوائج 
 التحمٓل الىظري لٍذي الدراسات والبحوث . 
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ح الهحاسووبْ الطوووعْ إلووِ أن الشووركات لوودٍٓا توصوومت العدٓوود هوون الدراسووات والبحوووث فووْ هجووال االفصووا
حافز هستهر الدارة االىطباعات حول صورتٍا التىظٓهٓوة وقٓهتٍوا السووقٓة بتقودٓم هعموهوات ذاتٓوة آجابٓوة 

 Beattie and jones 2008, Brennan et al. 2009, Garcia osma and)عون أدائٍووا 

Guillamon – Saorin 2011) 

ا ، وهن ثم تدخل فْ هرحمة بىواء االىطبواع لودى  فالشركات لدٍٓا الدافع لتسمٓط الضوء عمِ هواطن تهٌٓز
ووز واالحتفوواظ وتصووحٓح الصووورة االٓجابٓووة لمهىظهووة  أصووحاب الهصووالح ، وتتخووذ قوورارات حووول كٓفٓووة تعٓز

 .(Leary and Kowalski 1990)وسهعتٍا باستخدام استراتٓجٓات وآلٓات إدارة االىطباع 

وىهوط االفصواح  Defensiveٓهكن تمخٓص استراتٓجٓات إدارة االىطباع فْ أحد ىهطٓن الىهط الهوتحفظ 
ور الهحاسوبْ ،  Assertiveالهؤكد  تستخدم استراتٓجٓة االفصاح الهتحفظ عدة آلٓات هثل اختصوار التقٓر

صوور عمووِ أداء التقمٓوول هوون قٓهووة وأٌهٓووة بعووض العىاصوور ، اخفوواء أو االافووال العهوودي ألثوور بعووض العىا
الهىظهة )خاصة األثر السمبْ( وذلك لمحفاظ عمِ االىطباع االٓجوابْ لودى أصوحاب الهصوالح عون قٓهوة 

 (Westphal et al. 2012)الهىظهة فْ ظل ظروف وهتغٓرات سمبٓة فْ بٓئة العهل 

ة الظٍوار فْ حٓن ترتبط استراتٓجٓة االفصاح الهؤكد بكٓفٓة اسوتخدام الهىظهوة لغوة وأداة العورض الهالئهو
األداء الجٓد لمهىظهة والتاثٓر عمِ توقعات الهستثهٓرن وتتبع الهىظهات اسوتراتٓجٓة االفصواح الهؤكود فوْ 
ووووز وتوجٓووووً أصووووحاب  ووووة تىظٓهٓووووة هحووووددة هوووون خووووالل تاكٓوووود وتعٓز دارة ٌٓو إدارة االىطباعووووات لتاسووووٓس واي

 (Bolino et al . 2008, Benson et al . 2015)الهصالح ىحو هواطن القوة فْ ادائٍا

ٌىوووواك عوووودد هتىوووواهْ هوووون الدراسووووات فووووْ األدب الهحاسووووبْ توصوووومت إلووووِ أن توظٓووووف أي هوووون ٌوووواتٓن 
 االستراتٓجٓتٓن فْ االفصاح الهؤسسْ ٓعتهد عمِ ظروف هختمفة.

(Cho et al. 2010, Samkin and Schneider 2010, Merkl – Davies et al. 2011, 

Cooper and Slack 2015) 

افترضوت أن الهىظهوات تتبىوِ اسوتراتٓجٓة  (Cooper and slack 2015)عمِ سبٓل الهثوال فوْ دراسوة 
االفصاح الهتحفظ عن طٓرق اخفاء أو إافال بعض العىاصر عىدها تفشل فْ تحقٓوق أٌودافٍا التىظٓهٓوة 

 باستخدام استراتٓجٓة االفصاح الهؤكد .

 استراتيجية اإلفصاح المتحفظ: -0
، الهىظهوات ٓهكىٍووا التالعووب بصووٓااة  (Merkl – Davies and Brennan 2007)وفقوا لدراسووة 

التقآرر واألخبار الخفواء الهعموهوات السومبٓة ، فعموِ سوبٓل الهثوال ٓقووم الهودٓرون فوْ الهىظهوات ضوعٓفة 
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األداء بشووكل عهوودي ببىوواء حووواجز فووْ التواصوول بووٓن الهىظهووة وأصووحاب الهصووالح باسووتخدام صووٓااات 
 .Leung et al)االفصوواح عوون األداء ، وكاهتووداد لتمووك الدراسووة افترضووت دراسووة  صووعبة وهعقوودة فووْ

 أن الحوووود األدىووووِ هوووون االفصوووواح السووووردي ٌووووو بهثابووووة اسووووتراتٓجٓة أخوووورى لإلخفوووواء أو التغطٓووووة (2015
 لمهعموهات السمبٓة.

ل إلوِ أن االفصواحات التوْ بودأتٍا الشوركات عموِ وسوائل التواصو (Lee et al. 2015)توصومت دراسوة 
االجتهاعْ فْ ظل األزهات االقتصادٓة لدٍٓا القدرة عمِ التاثٓر عمِ توقعوات أصوحاب الهصوالح بشوان 
األحووداث السوومبٓة وتقمٓوول األضوورار الهحتهمووة عمووِ قٓهووة الهىظهووة، كهووا أن ىشوور الهعموهووات السوومبٓة عبوور 

ت السومبٓة عموِ ىطواق وسائل التواصل االجتهاعْ قد توؤدي إلوِ تفواقم األزهوة االقتصوادٓة بىشور الهعموهوا
 أوسع وأسرع باستخدام وسائل التواصل االجتهاعْ.

حٓث أن بٓئة الهعموهات عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ ال ٓهكن التحكم بٍوا ، فوإن هون الصوعب توقوع 
 العائد هن ىشر الهعموهات السمبٓة.

(Lee et al. 2013, Cade 2015, Elliot et al . 2016) 

ووود وهووون ثوووم ، فوووإن الهىظهوووا ت توظوووف اسوووتراتٓجٓات االفصووواح الهحاسوووبْ لموووتحكم فوووْ صوووورتٍا التوووْ تٓر
ا عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ.  تصدٌٓر

وأوضحت أحدث الدراسات التجٓربٓة فْ ٌذا الهجال ، أن التقمٓل هن االفصاح عن األخبوار والهعموهوات 
ائل التواصووول االجتهووواعْ السووومبٓة ٌوووِ االسوووتراتٓجٓة السوووائدة فوووْ االفصووواح السوووردي لمهىظهوووات عموووِ وسووو

تر(.  )وتحدٓدا تٓو

(Blank spoor et al. 2014, Chen et al. 2014, Miller and Skinner 2015, Jung et al. 

2016) 

أي أن الهىظهووووات ضووووعٓفة األداء تسووووتخدم االفصوووواح الهووووتحفظ القووووائم عمووووِ حووووذف أو االافووووال لووووبعض 
ل اىتباي الهستثهٓرن عن   األداء الضعٓف لمهىظهات.الهعموهات )السمبٓة( لتحٓو

 استراتيجية اإلفصاح المؤكد: -7
ٌىووواك حوووافز قووووي لووودى الهووودٓٓرن فوووْ الهىظهوووات ذات األداء االقتصوووادي الهرتفوووع الظٍوووار وىشووور كافوووة 
ا عن الهىظهات األخرى ، وهن ثم تتبىوِ ٌوذي الهىظهوات  الهعموهات الهرتبطة بادائٍا الهتفوق الذي ٓهٌٓز
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ظٍوووار الهعموهوووات االٓجابٓووة التوووْ تعكوووس اسووتراتٓجٓة االفصووواح الهؤ  كوود هووون خوووالل الووتحكم فوووْ عوورض واي
 األداء الهتهٓز لمهىظهة.

(Beattie et al. 2004, Beattie and Jones 2008, Brennan et al. 2009) 

هكووون تحقٓوووق تموووك االسوووتراتٓجٓة هووون خوووالل آلٓوووات وووز ،  ٓو اسوووتخدام الهوووؤثرات البصوووٓرة ، التكووورار ، التعٓز
 الهعموهات االٓجابٓة فْ االفصاح السردي.والتركٓز عمْ 

بهعىِ آخر ، ٓهكن القول أن استراتٓجٓة االفصواح الهؤكود تسوتخدم لتاكٓود األثور االٓجوابْ عموِ أصوحاب 
الهصوووووالح وجعمٍوووووا أكثووووور وضووووووحا بالهقارىوووووة بقىووووووات االفصووووواح التقمٓدٓوووووة ، وتسووووواٌم وسوووووائل التواصووووول 

وق الهوؤثرات البصوٓرة التوْ تضواف االجتهاعْ فْ تعٓزز قوة األثور االٓجوابْ لإلف صواح السوردي عون طٓر
عمِ الهىشورات التْ تحتوي عمِ هعموهات إٓجابٓة عن أداء الهىظهات )عمِ سبٓل الهثوال تووفر هىصوة 

تر إعدادات تهكن هن عرض الهعموهات بشكل فعال باستخدام الهؤثرات البصٓرة(.  تٓو

باسوتخدام اسوتراتٓجٓة االفصواح الهؤكود ٌوِ هعموهوات والجدٓر بالذكر ، أن الهعموهوات التوْ ٓفصوح عىٍوا 
 هتكررة سبق االفصاح عىٍا بالوسائل التقمٓدٓة.

وووووا وسوووووائل التواصووووول  وهوووووع ذلوووووك ، فوووووإن أدوات الوسوووووائط الهتعوووووددة ووسوووووائل الىشووووور الهختمفوووووة التوووووْ توفٌر
لتووْ تخوودم االجتهوواعْ تسووهح لمهىظهووات بإعووادة ترتٓووب الهعموهووات والتركٓووز عمووِ الهعموهووات االٓجابٓووة ا

 الٍدف التىظٓهْ لٍا وتعظٓم قٓهتٍا التىظٓهٓة.

 وهن ثم ٓهكن صٓااة الفرض األول عمْ الىحو التالْ :
 

توجد فروق ذات داللة معنوية بين الشركات وفقا لمستوي أدائيا المالي في خصائص االفصاح 
 المحاسبي عن ادائيا عمي وسائل التواصل االجتماعي

 العرض واإلفصاح عمي وسائل التواصل االجتماعي:ثانيا : آليات التحكم في 
ٓهكن لمهىظهات تعٓزز الهعموهوات االٓجابٓوة التوْ تعكوس أدائٍوا الهتهٓوز باسوتخدام أىهواط العورض الوذاتْ 
هثووول السووورد الىصوووْ والصوووٓل الكهٓوووة، والهسووواعدات أو الهوووؤثرات البصوووٓرة لتسووومٓط الضووووء عموووِ هوووواطن 

 التفوق فْ أدائٍا.

(Garcia Osma and Guillamon – Saorin 2011) 
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 ,Martens et al. 2007) السردي االفصاح هجال فْ السابقة الدراسات توصمت وقد

Parthankangas and Ehrlich 2014 )ِواسع بشكل السردي لإلفصاح الهدٓٓرن استخدام ان إل 
ل تاهٓن الْ اساسْ بشكل ٍٓدف هىظهاتٍم عن وصادقة هوثوقة صورة لبىاء الىطاق  ، الخارجْ التهٓو

 باالفصاحات الهرتبطة الهعموهات عرض فْ كهٓا تحٓزا ٌىاك أن إلِ (Skinner 1994) أشار وقد
 هن بدال كهٓة صٓل فْ االٓجابٓة الهعموهات عرض إلِ الهدٓرون ٓهٓل حٓث ، السردٓة او الطوعٓة
 .الوصفٓة أو الىوعٓة الصٓل

 Clatworthy)شركة اىجمٓٓزة لفحص أىهواط االفصواح ، توصول  011فْ دراسة تجٓربٓة أجٓرت عمِ 

and Jones 2006)  إلِ أن الهىظهات ذات األداء الهوالْ والربحٓوة الهرتفعوة تسوتخدم الهؤشورات الهالٓوة
 الضعٓف.والهصادر الكهٓة لمتاكٓد عمِ ىتائجٍا االٓجابٓة أكثر هن الهىظهات ذات األداء الهالْ 

إلوِ أن الوتحكم فوْ عورض الهعموهوات باسوتخدام الرسووم البٓاىٓوة  Beattie and Jones 2000وأشوار 
هوورتبط بوواألداء الهووالْ الهرتفووع لمهىظهووة )صووافْ الوودخل الهتزآوود ، وارتفوواع العائوود عمووِ األسووٍم( ، حٓووث 

ة لتشوكٓل اىطبواع  ا السوىٓو ٌر إٓجوابْ قووى عون أدائٍوا لودى تستخدم تمك الهىظهات الرسوم البٓاىٓة فْ تقآر
 أصحاب الهصالح.

 -بىاء عمِ الهىاقشة السابقة ٓهكن صٓااة الفرض الثاىْ لمدراسة عمِ الىحو التالْ:
 
 
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات وفقا لمستوي أدائيا المالي في آليات عرض 
 المعمومات المالية عمي وسائل التواصل االجتماعي

 
 ات النشر الموجو لممعمومات عمي وسائل التواصل االجتماعي ثالثا: آلي

وسووائل التواصوول االجتهوواعْ لٓسووت هكاىووا فقووط لإلفصوواح عوون الهعموهووات ولكىٍووا وسووٓمة هباشوورة وسووٓرعة 
 (Blank spoor et al. 2014)لىشر تمك الهعموهات. 

لتوجٓووووً اٌتهووووام وادراك ٓهكووون لمهىظهووووات اسووووتخدام وسووووائل التواصوووول االجتهوووواعْ كقىوووووات ىشوووور هتسووووارع 
 أصحاب الهصالح عن الهىظهة بآرحٓة أكبر وتكمفة أقل هن وسائط الىشر التقمٓدٓة لمهعموهات.
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ة( تتعهوود الهىظهووات التركٓووز عمووِ هووواطن القوووة االسووتراتٓجٓة  فووْ وسووائط الىشوور التقمٓدٓووة )التقووآرر السووىٓو
وا بشوكل لدٍٓا لتضومٓل أصوحاب الهصوالح وتوجٓوً اىتبواٌٍم فقوط إلوِ اله عموهوات االٓجابٓوة التوْ ٓوتم إبراٌز

ووا، هووع هالحظووة ان الهىظهووة ال تسووتطٓع الووتحكم فووْ عوودد او  عهوودي فووْ هواضووع أكثوور وضوووحا هوون آٌر
 ىوعٓة الهستخدهٓن ) اصحاب الهصالح ( الذٓن ٓطمعون عمْ تمك التقآرر.

(Merki-Davies and Brennan 2007, Brennan et al. 2009) 

لتواصوول االجتهوواعْ ، ٓهكوون ان تقوووم الهىظهووات بووإجراء ٌووذا التالعووب العهوودي وتوجٓووً أهووا عمووِ وسووائل ا
ادراك أصحاب الهصالح باسوتخدام خصوائص تقىٓوة هتاحوة عموِ الهىصوات االلكتروىٓوة لصوالح أٌودافٍا ، 

قووة تسووٍل الوصووول إلٍٓووا وقابمٓووة البحووث عىٍووا   ,Cade 2015)هثوول ىشوور الهعموهووات االٓجابٓووة بطٓر

Elliot et al. 2016)  ْعوالوة عموِ ذلوك فوإن الهىظهوات ٓهكىٍوا ىشور تموك الهعموهوات التوْ تراوب فو ،
ا بشووكل اىتقووائْ حٓووث ٓووتم إرسووال الهحتوووى الهعموهوواتْ لهىشووورات الهىظهووة عمووِ وسووائل التواصوول  ىشووٌر

 (Newsfeed)االجتهوواعْ إلووِ الهتووابعٓن هوون أصووحاب الهصووالح فووْ صووفحات األخبووار الخاصووة بٍووم 
ط لالطووووالع عمووووِ التفاصووووٓل عمووووِ الهواقووووع االلكتروىٓووووة لمهىظهووووات ، وهوووون ثووووم توجووووً تمووووك وارفاقٍووووا بووووراب

وا فقوط عون  الهىظهات اىتباي أصحاب الهصالح إلِ الهعموهات االٓجابٓة التوْ تراوب الهىظهوات فوْ ابراٌز
 طٓرق االفصاح عىٍا وهشاركتٍا عبر وسائل التواصل االجتهاعْ.

تر  (Jung et al. 2016)وفْ ٌذا الصدد ، قام الباحثون  بدراسة ىشر الهعموهات االسوتراتٓجٓة عموِ توٓو
وتوصووموا إلووِ أن الهىظهووات تىووتٍج ىٍجووا ىفعٓووا فووْ الهعموهووات التووْ تقوووم  ، أثىوواء االعووالن عوون األربوواح

ا حٓوووث تتعهووود ىشووور الهعموهوووات االٓجابٓوووة أكثووور هووون الهعموهوووات السووومبٓة لمتووواثٓر عموووِ اىطباعوووات  بىشوووٌر
 لح حول قٓهة الهىظهة.وتوقعات أصحاب الهصا

وبىووواء عموووِ العووورض السوووابق لىتوووائج الدراسوووات السوووابقة فٓهوووا ٓتعموووق بىشووور الهعموهوووات عووون األداء الهوووالْ 
 لمهىظهات عبر وسائل التواصل االجتهاعْ ٓهكن صٓااة الفرض الثالث لمدراسة عمْ الىحو التالْ:

المالي في آليات النشر الموجو  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات وفقا لمستوي أدائيا
 ألصحاب المصالح عمي وسائل التواصل االجتماعي

رابعا : أثر اإلفصاح المحاسبي الموجو عبر وسائل التواصل االجتماعي عمـى تقيـيم أصـحاب المصـالح 
 ألدا  المنظمة ) قيمة المنظمة( 
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دارة االىطباعا ت دالئل عهمٓة عموِ أن تالعوب قدهت عدٓد هن الدراسات التجٓربٓة فْ هجال االفصاح واي
الهىظهووات فووْ االفصوواح عوون الهعموهووات وطوورق عرضووٍا ٓووؤثر عمووِ ادراك أصووحاب الهصووالح عوون أداء 

 الهىظهة.

(Beattie and Jones 2002, Elliott 2006, tan et al. 2014) 

دلووٓال عمووِ أن تشوووي القٓاسووات فووْ  Beattie and Jones 2002فعمووِ سووبٓل الهثووال ، فوودهت دراسووة 
الرسوم البٓاىٓة الهالٓة تضومل الهسوتخدهٓن فٓهوا ٓتعموق بوالحكم عموِ األداء الهوالْ لمهىظهوة ، كهوا توصول 

Elliott 2006  إلووِ أن تركٓوووز بعووض الشووركات عمووِ توقعووات األربووواح بشووكل هبووالل فٓووً ٓوودفع بعوووض
. إضوافة إلوِ الهستثهٓرن إلوِ إصودار أحكوام أعموِ بكثٓور هون حقٓقوة األداء الهوالْ الفعموْ لتموك الشوركات

وة  Tan et al. 2014ذلوك ، فقود وجود  أن تالعوب الشوركات فوْ شوكل االفصواح واسوتخدام تعبٓورات لغٓو
 هعٓىة لً تاثٓر كبٓر عمِ أحكام الهستثهٓرن عن أداء األرباح.

وحٓووث ان وسووائل التواصوول االجتهوواعْ ادت إلووِ تغٓوور جووذري وىقمووة ىوعٓووة فووْ وسووائل االفصوواح وآلٓاتووً 
قىوووات تواصوول ثىائٓووة االتجوواي بووٓن الهىظهووة وأصووحاب الهصووالح هتاحووة فووْ أي وقووت حٓووث أصووبح ٌىوواك 

وفووْ أي هوقووع جغرافووْ.ٓهكن القووول بووان الهىظهووات عىوود اسووتخداهٍا وسووائل التواصوول االجتهوواعْ لتوجٓووً 
دارة اىطباعواتٍم حوول قٓهوة الهىظهوة وقودرتٍا عموِ االسوتهرار ، ال توتحكم فوْ ىوعٓوة  أصحاب الهصالح واي

ا عمووِ تمووك الوسووائل فقووط بوول تووتحكم آضووا فووْ أسووموب العوورض وآلٓووة الىشوورالهعموهوو  ات التووْ تقوووم بىشووٌر
عموووِ توقعوووات وتوجٍوووات أصوووحاب  لتموووك الهعموهوووات، حٓوووث تشوووترك ٌوووذي العواهووول هجتهعوووة فوووْ التووواثٓر

 الهصالح وخاصة الهستثهٓرن.

الهىظهوات اىتشوارا سوٓرعا وقد اختبر عدد هن الباحثٓن أسباب اىتشار الهعموهات التْ تفصح عىٍا بعض 
وآر هحدود عبور وسوائل التواصول االجتهواعْ )هوا ٓسوهْ باالىتشوار الفٓروسوْ لمهعموهوات( فعموِ سوبٓل 

تر الهرتبطوووة بالتصوووىٓف األقووووى  Lee et al. 2013الهثوووال: وجووود  ووودات عموووِ تطبٓوووق توووٓو أن التغٓر
وود( لٍووا أكثوور بىسووبة كبٓوورة هوون  ا )إعووادة التغٓر لمهىظهووات هوون حٓووث الهسووئولٓة االجتهاعٓووة ٓووتم إعووادة ىشووٌر

 التغٓردات الصادرة هن الهىظهات األقل فْ تصىٓف الهسئولٓة االجتهاعٓة.

 راسة عمْ الىحو التالْ:وبالتالْ فإىً ٓهكن صٓااة الفرض الرابع لمد
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االفصاح المحاسبي المؤكد وآليات العرض والنشر المرتبط بو 
 عمي وسائل التواصل االجتماعي من منظور أصحاب المصالح
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خامســا : االفصــاح المحاســبي عــن المســئولية االجتماعيــة عمــي وســائل التواصــل االجتمــاعي وعالقتــو 

 أصحاب المصالح عن استدامة الشركاتبادراك 
 

تستخدم هعظم الشركات وسائل التواصول االجتهواعْ بٍودف اضوفاء شورعٓة وجودٌوا لودي الهجتوع وكسوب 
هسووواحة ثقوووة اكبووور لووودي اصوووحاب الهصوووالح عموووْ حسووواب هىافسوووٍٓا اكثووور هووون كوىٍوووا اداة تفاعووول وحووووار 

الوووذي ٓحقوووق بتووووازن اٌوووداف كوووال هووون  هشوووترك بوووٓن الطووورفٓن لرفوووع كفووواءة اداء االسوووتداهة لتموووك الشوووركات
 ( .Bonsón and Ratkai, 2013الطرفٓن )

هعظم الشركات ان تىفذ اىشطتٍا بطٓرقة ال تتوافق بالضرورة هع توقعوات اصوحاب الهصوالح ، ولكىٍوا ال 
ووور الطووووعْ عموووْ  وووذا هوووا ٓووودفع هعظوووم الهىظهوووات االفصووواح والتقٓر توووزال هقبولوووة هجتهعٓوووا بشوووكل عوووام ، ٌو

ل االجتهوواعْ بهووا ٓتوافووق هووع توقعووات الهجتهووع ، وقوود ربطووت العدٓوود هوون الدراسووات هثوول  وسووائل التواصوو
Garriga and Melé, 2004; Claasen and Roloff, 2011 الهسوئولٓة االجتهاعٓوة لمشوركات )

 Turcotte, 2009; Ballou et al., 2006بشوورعٓتٍا لوودي اصووحاب الهصووالح ، واشووارت دراسووات
تٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة لتخفٓض التكمفة الخارجٓة لٍا التقمٓول الضوغوط التوْ تفصح الهىظهات عن هسئولٓ

 ٓفرضٍا الهجتهع عمٍٓا. 
كها اشار عدٓد هن الباحثٓن ههن تبىوا هىظور شرعٓة الهىظهات لدي اصحاب الهصالح الْ ان 

) او  ( لمتاثٓر عمْ  external accountabilityالهىظهات تستخدم آلٓات الهساءلة الخارجٓة )
 ;Patten and Guidry, 2010التالعب ( بادراك اصحاب الهصالح عن اداء الهىظهة واستداهتٍا 

Coupland, 2007  كها اشارت تمك الدراسات الْ ان الهىظهات لدٍٓا حوافز دائهة لتحسٓن ،
االفصاح االجتهاعْ والبٓئْ لٍا رام ان ذلك قد ال ٓرتبط آجابٓا دائها هع ادائٍا فٓها ٓتعمق باالستداهة 
وذلك عىدها ٓكون ٌىاك تفاوت بٓن قٓم الهىظهة والقٓم الهجتهعٓة ، وهن ثم ، تفقد بعض الهىظهات 

 (.Patten, 1992رعٓتٍا وهصداقٓتٍا لدي الهجتهع )ش
ٓهكن القول ، إن االفصاح الطوعْ عن الهسئولٓة االجتهاعٓة لمشركات عمْ وسائل التواصل 
رفع هن قٓهتٍا لدي أصحاب الهصالح هن الهجتهع الخارجْ  االجتهاعْ ٓهكن أن ٓعزز هن شرعٓتٍا ٓو

( Clarkson et al., 2011الخارجٓة ، حٓث أشار )، خاصة اذا تم استخدام آلٓات وىظم الهساءلة 
الْ أن التالعب فْ تصدٓر صورة تىظٓهٓة هعٓىة عن الشركات أسٍل كثٓرا فْ اىجازي هن تغٓٓر 

 هستوي اداء االستداهة لتمك الشركات.
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وحول دور وسائل التواصل االجتهاعْ فْ االفصاح عن الهسئولٓة االجتهاعٓة والبٓئٓة لمشركات 
وفقا الدائٍا وىوع التاثٓر الذي تٓرد احداثً فْ ادراك وتقٓٓهات اصحاب الهصالح لهصداقٓة  واٌدافٍا

 واستداهة الشركات .
و : ٌل تقوم الشركات باالفصاح عن  هن ٌذا الهىطمق ، اثار عدد هن الباحثٓن تساؤال بحثٓا ٌاها ٌو

التاكٓد عمْ صورتٍا االٓجابٓة الهسئولٓة االجتهاعٓة والبئٓة عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ بٍدف 
وشرعٓتٍا لدي اصحاب الهصالح والهجتهع الخارجْ ، ام بٍدف اجراء تغٓٓر حقٓقْ فْ هستوي ادائٍا 
ا الهجتهعْ  الهجتهعْ او البٓئْ ) آلٓات االستداهة ( عن طٓرق الحوار الهشترك والهىاظرات حول دوٌر

 هع اصحاب الهصالح .
(Inauen and Schoeneborn, 2014; Lee et al., 2013; McLuhan, 

0222 ;  Kent, 2013; Reilly and Hynan, 2014.( 
 

وبىاءا عمًٓ تستىتج الباحثة ان االفصاح الهحاسبْ الطوعْ عن بٓاىات الههارسات وألٓات التْ 
لْ تىتٍجٍا الشركة لتحقٓق هسئولٓتٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة ترتبط الْ حد كبٓربهستوي كفاءة االداء الها

لٍا ، اي ان الهىشات التْ تحقق هؤشرا هرتفعا الدائٍا الهالْ تستطٓع تحقٓق هسئولٓاتٍا االجتهاعٓة 
هكىٍا تحهل التكالٓف الخارجٓة الالزهة لتحقٓقٍا  ، وتتوقع الباحثة ان  ا ٓو والبٓئٓة بشكل افصل هن آٌر

بر وسائل التواصل االجتهاعْ االفصاح عن الهعموهات التْ ترتبط بالهسئولٓة االجتهاعٓة لمشركات ع
تؤثر بشكل آجابْ عمْ تقٓٓم اصحاب الهصالح  لقدرة الشركات عمْ تحقٓق االستداهة، وبىاءا عمًٓ ،  

 ٓهكن صٓااة الفرض الخاهس لمدراسة عمْ الىحو التالْ : 
 
 
 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين االفصاح عن المسئولية االجتماعية لمشركات عمي وسائل 
 التواصل االجتماعي وتحقيق االستدامة لمشركات من منظور اصحاب المصالح

 
 وختاها لٍذا الهبحث ٓهكن تمخٓص فروض الدراسة فٓهآمْ :

ة بٓن الشركات وفقا لهستوي ادائٍا الهالْ فْ خصائص  الفرض االول : توجد فروق ذات داللة هعىٓو
 جتهاعْاالفصاح الهحاسبْ عن ادائٍا عمْ وسائل التواصل اال
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: توجد فروق ذات داللة احصائٓة بٓن الشركات وفقا لهستوي ادائٍا الهالْ فْ آلٓات  الفرض الثاتي
 عرض الهعموهات الهالٓة عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ 

توجد فروق ذات داللة احصائٓة بٓن الشركات وفقا لهستوي ادائٍا الهالْ فْ آلٓات : الفرض الثالث 
 ب الهصالح عمْ وسائل التواصل االجتهاعْالىشر الهوجً الصحا

: توجد فروق ذات داللة احصائٓة بٓن االفصاح الهحاسبْ الهؤكد وآلٓات العرض والىشر  الفرض الرابع
 الهرتبط بً عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ هن هىظور اصحاب الهصالح

: توجد فروق ذات داللة احصائٓة بٓن االفصاح عن الهسئولٓة االجتهاعٓة لمشركات  الفرض الخامس
 عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ وتحقٓق االستداهة لمشركات هن هىظور اصحاب الهصالح

 
 المبحث الثالث : الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج 

ة ) االحصائٓة ( الختبار العالقة بٓن ٓحتوي ٌذا الجزء هن الدراسة عمِ إجراءات الدراسة الهسحٓ
خصائص االفصاح الهحاسبْ عمْ تطبٓقات التواصل االجتهاعْ وتقٓٓم أصحاب الهصالح لقٓهة 

 -الهىظهة واستداهتٍا ، وقد وتهثمت إجراءات الدراسة العهمٓة فْ الخطوات التالٓة  : 

هوعة هن الشركات السعودٓة التْ تهتمك : قاهت الباحثة بتحدٓد عٓىة الدراسة كهج عينــــة الدراسةوو  0
حسابات رسهٓة عمْ واحد أو أكثر هن تطبٓقات التواصل االجتهاعْ ، وتقوم بىشر هعموهات هالٓة 

، حٓث قاهت الباحثة بدراسة استطالعٓة هصغرة  4108وآر هالٓة عن أداء الشركة وذلك خالل عام 
صل االجتهاعْ فْ االفصاح عن ادائٍا والتواصل لتحدٓد الشركات السعودٓة التْ تستخدم وسائل التوا

شركة سعودٓة وجاءت الىتائج  01هع أصحاب الهصالح ، وقاهت الباحثة بإجراء ٌذا االستطالع عمْ 
 كالتالْ  : 

 ( 0جدول رقم ) 

 البيان
عدد 
 الشركات

 النسبة

الشركات التْ لٓس لٍا حسابات رسهٓة عمْ هواقع التواصل 
 االجتهاعْ

8 06% 

 %84 47الشركات التْ لٍا حسابات رسهٓة عمْ هواقع التواصل 
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1االجتهاعْ 
 

الشركات التْ تستخدم تطبٓقات التواصل االجتهاعْ ألاراض 
ق والبٓع فقط  التسٓو

08 47% 

الشركات التْ تستخدم تطبٓقات التواصل االجتهاعْ لىشر 
 هعموهات عن أداء الشركة

74 58% 

شركة فقط ، حٓث تم استبعاد الشركات التْ تستخدم تطبٓقات  42 وهن ثم ، تتحدد العٓىة بعدد
ق فقط .  التواصل االجتهاعْ الاراض التسٓو

وضح جدول ) ( الخصائص الدٓهوجرافٓة لهفردات عٓىة الدراسة طبقا لحجم االرباح الهحققة لسىة 4ٓو
فْ ىشر هعموهات ، طبٓعة الىشاط ، عهر الشركة ، هدة استخدام وسائل التواصل االجتهاعْ  4108

 عن اداء الشركة 

 

 

 

 

 

 (7جـــــدول رقم )

 تقسيم عينة الدراسة حسب الخصائص الديموجرافية لمشركات محل الدراسة

 النسبة المئوية العدد الفئة الخاصية

حجم االرباح الهحققة لسىة 
) كىسبة الْ حقوق  4108

 الهمكٓة (

 %06 02 %41اقل هن 

 %24 01 % فاكثر 41

 %06 02 صىاعْ الىشاططبٓعة 

 %24 01 خدهْ

 %40 0 سىوات 01اقل هن  عهر الشركة 

                                                           
 من اكثر علي لها رسمية حسابات تمتلك االجتماعي التواصل مواقع تستخدم التي السعودية الشركات معظم1

 وغيرها ويوتيوب وانستجرام شيوعا االكثر وهما وتويتر الفيسبوك مثل ، واحد تطبيق



 - 844 - 

 %82 00 سىة 40 – 01هن 

 %08 2 سىة 40اكثر هن 

هدة استخدام وسائل التواصل 
االجتهاعْ فْ االفصاح عن 

 اداء الشركة

 %22 6 سىتٓن

 %24 01 سىوات 0سىتٓن الْ 

 %40 8 سىوات 0اكثر هن 

أٓضا ألْ أن الباحثة استبعدت شركات الخدهات الهالٓة والبىوك هن الشركات هحل تجدر االشارة 
رتبط االبا ببورصة  الدراسة ىظرا لها لٍا هن طبٓعة خاصة فْ االفصاح الهحاسبْ الخاص بٍا ٓو

 األوراق الهالٓة .

  -أداة جمع البيانات :وو  4

( هن هستوى االدارات  0البٓاىات ) همحق رقم استخدهت الباحثة أسموب استهارات االستبٓان لجهع 
العمٓا والهدٓٓرن الهالٓٓن والهحاسبٓن وهسئولْ إدارة هحتوي الحسابات الرسهٓة عمْ وسائل التواصل 
االجتهاعْ لمشركات هحل الدراسة ، وقد تم تصهٓم االستهارة لتحدٓد الدرجات واألوزان الترجٓحٓة 

 2الدراسة ، وقد تم تجهٓع االستهارات الصحٓحة فْ هتوسط  لهؤشرات قٓاس هجهوعة الهتغٓرات هحل
استهارة استبٓان صحٓحة ، وقد تهثمت الهتغٓرات فْ استهارات  74استهارات لكل شركة باجهالْ 

 االستبٓان  فٓها ٓمْ :

 اوال : مجموعة المتغيرات المستقمة لمدراسة 

 تتهثل الهتغٓرات الهستقمة الرئٓسٓة فٓها ٓمْ :

االفصاح المحاسبي عمي وسائل التواصل االجتماعي وتحديد ما اذا كان متحفظا او مؤكدا نمط   -ا
تم قٓاسً هن خالل الفقرات التالٓة :  ،  ٓو

 تفصح الشركة عن حصتٍا االجهالٓة فْ السوق  -

 تقوم الشركة بىشر توقعات االرباح هن حالل الهحممٓن الهالٓٓن  -

 ات او الهخرجات ) سمع او خدهات (ٓتم ىشر رهعموهات عن حجم وىوعٓة الهىتج -

 تعرض الشركة هن خالل هىشوراتٍا هؤشرات الكفاءة هثل العائد عمْ االصول  -

 تفصح الشركة عن خططٍا االستثهآرة لمسىوات القادهة  -
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 تفصح الشركة عن االداء الهالْ ) االرباح الفعمٓة ( عمْ اساس ربع سىوي  -

 سات الهساٌهة فْ الهمكٓةتفصح الشركة عن ٌٓكل الهمكٓة بٍا والهؤس -

م االصول  -  بٍا  تفصح الشركة عن طرق تقٓو

تٍا واستراتٓجٓتٍا هع هتابعٍٓا عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ -  تىاقش الشركة رٓؤ

 الهصالح  اصحابتىاقش سٓاساتٍا الهالٓة واالدآرة هع هتابعٍٓا هن  -

 تىشر الهعموهات الهالٓة وفقا لمهعآٓر الهحاسبٓة  -

،  عرض المعمومات المالية وغير المالية عن ادا  الشركة عمي وسائل التواصل االجتماعيآليات  -ب
تم تحدٓدٌا هن خالل ها ٓمْ :  ٓو

 تعبر الشركة عن ادائٍا بعبارات وصفٓة  -

 تعبر الشركة عن االداء بشكل كهْ ) ارقام ، ىسب ، رسوم بٓاىٓة (  -

ٓر عن ادائٍا والتاثٓر عمْ توجٍات اصحاب تستخدم الشركة لغة آر رسهٓة ) عاطفٓة ( فْ التعب -
 الهصالح 

ا عمْ وسائل التواصل  - ا الهالٓة وىشٌر ٌر تفضل الشركة اقتباس اجزاء ) هواطن القوة ( هن تقآر
 االجتهاعْ

 ٓتم استخدام هواد فٓمهٓة وهؤثرات بصٓرة لعرض الهعموهات عن اداء الشركة  -

ىسب فْ هؤشرات ادائٍا الهالْ قبل الىشر عمْ ٓهكن لمشركة احٓاىا  تغٓٓر بعض االرقام او ال -
 وسائل التواصل االجتهاعْ 

 ٓهكن لمشركة احٓاىا  حجب او اخفاء بعض االرقام او الىسب التْ تعكس ادائٍا الهالْ الضعٓف -

ا الهالٓة  - ٌر  تىشر الشركة تقٓٓم الهراجعٓن الخارجٓٓن لتقآر

تم تحدٓد  ئل التواصل االجتماعيآليات النشر الموجو لمعمومات ادا  الشركة عمي وسا -ج ، ٓو
 استخدام الشركات هحل الدراسة لٍذي ألٓات هن حالل ها ٓمْ :
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تتعهد الشركة ىشر الهؤشرات الهالٓة الجٓدة فقط وتسٍل لهتابعٍٓا الوصول الٍٓا فْ اي وقت دون  -
 الهؤشرات الهالٓة الضعٓفة 

هتابعٍٓا عمْ صفحات االخبار الخاصة ترسل الشركة ها ٓستجد هن هعموهات واخبار عن ادائٍا ل -
 بٍم

 تقوم الشركة بالرد عمْ االىتقادات او الردود السمبٓة التْ ترد الٍٓم هن بعض الهتابعٓن  -

دٓن  -  تقوم الشركة بحذف الهتابعٓن آر الفعالٓن او الهٍاجهٓن واالبقاء فقط عمْ الهٓؤ

ْ فٓها ٓخدم اٌدافٍا فْ توجًٓ ٓهكن استخدام الخصائص التقىٓة لتطبٓقات التواصل االجتهاع -
 اصحاب الهصالح ) الٍاشتاج ، الترىد الخ (

تم  االفصاح عن المسئولية االجتماعية والبيئية لمشركة عمي وسائل التواصل االجتماعي -د ، ٓو
 تقٓٓهً هن خالل ها ٓمْ :

 االعالن عن االىشطة الخدهٓة التطوعٓة لمشركة  -

 بٍا الشركة فْ دعم الهؤسسات الهجتهعٓةاالعالن عن حهمة التبرعات التْ تساٌم  -

تبىْ الشركة براهج دعم او هعوىة لمقضاء عمْ هشكالت هجتهعٓة هؤثرة هثل القضاء عمْ الجوع ،  -
 او هساعدة الالجٓن هن دول لخري

االعالن عن هساٌهات الشركة فْ براهج الحفاظ عمْ البٓئة هثل براهج الحفاظ عمْ الطاقة ،  -
 القضاء عمْ التموث ... الخهشآرع تحسٓن البٓة و 

 دعم الشركة لمهواٌب العمهٓة والفىٓة وتشجٓع االبتكارات  -

 حرص الشركة عمْ استخدام تقىٓات هتطورة لمتخمص هن الىفآات والهخمفات بطٓرقة اهىة  -

 االفصاح عن درجة رضا العاهمٓن عن بٓئة العهل بالشركة  -

 ت هن قبل اصحاب الهصالحاالفصاح عن آلٓات التعاهل هع الشكاوي والهقترحا -

 ثانيا : مجموعة المتغيرات التابعة 

 وتىحصر الهتغٓرات التابعة فْ ثالثة هتغٓرات ٌم :
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a) تم قٓاسً هن  تقييم األدا  المالي لمشركة ) قيمة المنظمة ( من منظور أصحاب المصالح ، ٓو
 ن اداء الشركة  خالل ردود افعال الهتابعٓن عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ عمْ الهىشورات ع

هن خالل وسائل التواصل االجتهاعْ عن  4108ىهو حجم هبٓعات الشركة خالل السىة الهالٓة  -
 السىة الهالٓة السابقة 

دة هن قبل الهتابعٓن أكثر هن التعمٓقات السمبٓة  -  التعمٓقات االٓجابٓة أو الهٓؤ

 ئٍا الهالٌْىاك توجً دائم لدي الهتابعٓن العادة ىشر هىشورات الشركة عن ادا -

تفاعل الهتابعٓن وخاصة الهحممٓن هع الهعموهات الهىشورة عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ  -
 واستخراج هؤشرات االداء لٍا وتوقع ادائٍا الهستقٓبمْ

ا الهحممون الهالٓون  -  هوافقة او تآٓد الهتابعٓن لمتوقعات الهرتفعة  لألرباح التْ ٓصدٌر

b) - الهتابعٓن عمْ وسائل التواصل  من منظور اصحاب المصالح تقييم استراتيجيات االستدامة(
 االجتهاعْ( ، هن خالل ها ٓمْ:

تفاعل الهتابعٓن هقاسا بعدد هرات االعجاب والهشاركة الخبار الشركة عن اىشطتٍا االجتهاعٓة  -
 والبٓئٓة 

تفاعل الهتابعٓن هقاسا بتحمٓل الهضهون لمتعمٓقات والهىاقشات حول تقٓرر الشركة عن هسئولٓتٍا  -
 االجتهاعٓة والبٓئٓة 

 درجة رضا الهتابعٓن عن هصداقٓة الشركة وشفافٓتٍا فْ االفصاح عن اىشطتٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة -

C )-  تم قٓاس ٌذا  المصالحقدرة الشركة عمي جذب اىتمام ومشاركة عدد اكبر من اصحاب ، ٓو
 الهتغٓر هن خالل هآمْ:

عن  4108ىهو عدد الهتابعٓن لمحساب الرسهْ لمشركة عمْ تطبٓقات التواصل االجتهاعْ فْ عام  -
 4100عام 

عهالء حالٓون  –حاب الهصالح ) هستثهرون بعٓن لمحساب الرسهْ لمشركة هن أصتىوع الهتا -
م ( –وهرتقبون   هحممون وآٌر

 : المتغيرات الوسيطة :ثالثا 
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  7106كفا ة االدا  الداخمي والخارجي لمشركات :  ويقاس بمستوي االرباح المحققة فعميا خالل عام 
 كنسبة الي حقوق الممكية بالشركات محل الدراسة 

 % =   اداء ضعٓف الْ هتوسط 41اقل هن  -

 % فاكثر = اداء قوي  41 -

 االستبيان.  صدق ًثبات اختبار  -3

 هو صدقٍا َثباتٍا عمِ الىحَ التالْ.لمتاكد َذلك االستبٓان فقرات ىتائج بتقىٓو ثة الباحهت قا

 :االستبيان فقرات اختبار صدق -3-0

قتٓن هن طرق قٓاس صدق فقرات االستبٓان ٌها:  استخدهت الباحثة  طٓر

 صدق المقارنة الطرفية : 0 -3-0

ًا حسب الدرجة الكمٓة التْ حققٍا كل هىٍم فْ استجابتً وتم هن خاللٍا ترتٓب أفراد العٓىة ترتٓبًا تىازلٓ
عمِ كل عىصر هن عىاصر االستبٓان هن اجل تحدٓد هدى تجاىس البىاء الداخمْ لىتائج إستهارة 

 40فردًا(، وأدىِ  46% هن حجم عٓىة الدراسة )وعددٌم  40االستبٓان، وبعد ذلك تم اختٓار أعمِ 
دًا(، وأخٓرًا تم إجراء الهقارىة بٓن درجات الهجهوعتٓن بإستخدام فر  46% هن الدرجات )وعددٌم أٓضًا 

هعاهل االرتباط ألسبٓرهان وقد أظٍرت الىتائج وجود إرتباط ذات داللة  إحصائٓة عىد هستوى داللة 
 هعاهالت حٓث تراوحتاالستبٓان، بٓن هىخفضْ وهرتفعْ الدرجات عمِ عىاصر  1.10أقل هن 

، هها ٓدل عمِ صالحٓة األدىِ حدٌا فْ (0.635) و األعمِ، حدٌا فْ( 1.726االرتباطبٓن )
 االستبٓان هن الىاحٓة البىائٓة.

 الدراسة : ألقسام الصدق البنائي  3-0-7

بٓو ل االرتباط إٓجاد هعاهل إلٍٓا هو خالل الَصَاألداة د واألٌداف التْ ترٓٓق ٓقٓس هدُ تحق ٌََ
كل ( أو هحتَُ 2رقن )ل َقد تبٓو هو الجدَاالستبٓان رات وْ لفقوالكمل دوهحَر َالهعل كل هعد

داللة هرتفع قَٓة بٍدف الدراسة عىد هستَُ عالقة إرتباط ً ولاالستبٓان هحَر هو هحاَر 
ة. هها ٓؤكد توافر الصدق البىائْ ألقسام إستهارة االستبٓان. اله  عىٓو

 (3جدول رقم )
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 الداخمي.الصدق البنائي ألقسام إستمارة اإلستبيان المختمفة بطريقة البنائي  الصدق

معامل  محاور االستبيان
 اإلرتباط

 المعنوية

اذا كان ىهط االفصاح الهحاسبْ عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ وتحدٓد ها  -0
 هتحفظا او هؤكدا

11706 11111 

آلٓات عرض الهعموهات الهالٓة وآر الهالٓة عن أداء الشركة عمْ  -7
 وسائل التواصل االجتهاعْ

11877 11111 

آلٓات الىشر الهوجً لهعموهات أداء الشركة عمْ وسائل التواصل  -3
 االجتهاعْ

11698 11111 

لمشركة عمْ وسائل التواصل االفصاح عن الهسئولٓة االجتهاعٓة والبٓئٓة  -4
 االجتهاعْ

11604 11111 

تقٓٓم األداء الهالْ لمشركة ) قٓهة الهىظهة ( هن هىظور أصحاب  -5
 الهصالح

11517 11111 

 11110 11647 تقٓٓم استراتٓجٓات االستداهة هن هىظور أصحاب الهصالح -6

قدرة الشركة عمْ جذب اٌتهام وهشاركة عدد اكبر هن أصحاب  -7
 الهصالح

11734 11111 

 

 التوزيع الطبيعي لبيانات االستبيان:اختبار  3-0-3

الختبار التوٓزع  ( -Smirnov ZKolmogorov)سهرىوف  -كولهوجروف)اختبار استخدم الباحث 
ْ وفٌام ٌََ اختبار ، البٓاىات تتبع التَزٓع الطبٓعْ أن الل لهعرفة ٌالطبٓعْ لبٓاىات االستبٓان 

الفروض لمتاكد هن صالحٓة ىتائج التحمٓالت االحصائٓة اختبار الهرحمة القبمٓة لتحمٓل البٓاىات قبل 
ة هها Zالداللة لقٓم ( أو هستَُ 8رقن )ل ََٓضح الجدَالهستخدهة،  لهتغٓرات الدراسة آر هعىٓو

 أو البٓاىات تتبع التَزٓع الطبٓعْ.  ٓؤكد 

 (4جدول رقم )

 محاور االستبيان.(لمتوزيع الطبيعي لبيانات  -Smirnov ZKolmogorov) اختبارنتائج 

قيمة  محاور االستبيان
Z 

 المعنوية

ىهط االفصاح الهحاسبْ عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ وتحدٓد ها  .0
 اذا كان هتحفظا او هؤكدا

01073 11017 

آلٓات عرض الهعموهات الهالٓة وآر الهالٓة عن اداء الشركة عمْ  .4
 وسائل التواصل االجتهاعْ

01056 11310 
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آلٓات الىشر الهوجً لهعموهات اداء الشركة عمْ وسائل التواصل  .2
 االجتهاعْ

11730 11571 

لمشركة عمْ وسائل االفصاح عن الهسئولٓة االجتهاعٓة والبٓئٓة  .2
 التواصل االجتهاعْ

01133 11713 

تقٓٓم االداء الهالْ لمشركة ) قٓهة الهىظهة ( هن هىظور اصحاب  .0
 الهصالح

01066 11045 

 11475 11630 تقٓٓم استراتٓجٓات االستداهة هن هىظور اصحاب الهصالح .8

قدرة الشركة عمْ جذب اٌتهام وهشاركة عدد اكبر هن اصحاب  .7
 الهصالح

01313 11036 

 

 أداة الدراسة باالضافة إلِ صالحٓة التوٓزع الطبٓعْ لبٓاىات االستبٓان هها وثبات صدق تتاكد وبذلك
واختبار  الدراسة أسئمة عن واالجابة الىتائج لتحمٓل بصحة االستبٓان وصالحٓتً ثقة ٓجعل الباحثة عمِ

 .فرضٓاتٍا

 :إحصائًيا عند اختباره البحث نموذج مسار متغيرات -4

ىهوذج هتغٓرات البحث إلِ توضٓح هسار العالقات الهتوقعة فْ فروض الدراسة بٓن الهتغٓرات  ٍٓدف
الهستقمة والتْ تتهثل فْ خصائص االفصاح الهحاسبْ عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ والهتغٓرات 

ْ قٓهة الهىظهة واستداهتٍا هن هىظور اصحاب الهصالح   لىحو التالْ : ، وذلك عمْ ا التابعة ٌو

 

المتغيرات 
 المستقمة

المتغيرات  
 الوسيطة 

 المتغيرات  

 التابعة 

نمط االفصاح 
المحاسبي عمي 
وسائل التواصل 
 االجتماعي 

 

 

كفا ة االدا  
الداخمي 
والخارجي 
لمشركات 

 محل الدراسة  

تقييم االدا  المالي  
 لمشركة 

) قيمة المنظمة ( من 
منظور اصحاب 

 المصالح

آليات عرض 
المعمومات المالية 
وغير المالية عن 
ادا  الشركة عمي 

تقييم استراتيجيات 
االستدامة من منظور 

 اصحاب المصالح
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وسائل التواصل 
 االجتماعي

 

آليات النشر 
الموجو عمي 
وسائل التواصل 

 االجتماعي

االفصاح عن 
المسئولية 
االجتماعية 

والبيئية لمشركة 
عمي وسائل 
التواصل 
 االجتماعي

القدرة عمي جذب عدد 
اكبر من اصحاب 

المصالح واشراكيم في 
سياسات وخطط 

 االستدامة

 

 

 

 التحميل اإلحصائي : -5

( ، وتم تحمٓل البٓاىات األولٓة لمدراسة واستخراج الىتائج عمْ SPSSتم استخدام البرىاهج االحصائْ )
 الىحو التالْ :

ة (Dependent Sample – T testلمعينة الواحدة ) Tاختبار  0-0 لتحدٓد الفروق الهعىٓو
بٓن العٓىتٓن الهستقمتٓن ) الشركات هحل الدراسة وفقا لهعدل ادائٍا الهالْ قوي او ضعٓف 

 ( واختبار الفروض الثالث األولْ .
بٍدف تىفٓذ إطار هقترح هن أٌم  (Stepwise Regression)تحميل االنحدار المرحمي  0-4

ة الهؤثرة لإلفصاح االختٓاري أو الطوعْ فْ وسائل التواصل االجتهاعْ   الهتغٓرات التىبٓؤ
 أصحاب الهصالح لقٓهة واستداهة الشركات .   عمِ إدراك

 
 عرض ومناقشة النتائج  -6
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تعرض الباحثة فٓها ٓمْ ىتائج التحمٓل االحصائْ الختبار العالقات بٓن هتغٓرات الفروض البحثٓة ، 
 الىتائج كالتالْ : وجاءت 

 

 اختبار صحة الفرض االول    

توجد فروق ذات داللة معنوية بين الشركات وفقا لمستوي ادائيا المالي في خصائص االفصاح 
 المحاسبي عن ادائيا عمي وسائل التواصل االجتماعي

( لمعٓىات الهستقمة الستكشاف ٌل ٌىاك فروق فْ ىهط  T( ىتائج اختبار )  0ٓوضح الجدول رقم ) 
االفصاح عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ بٓن الشركات وفقا لهعدل ادائٍا الهالْ ؟ إي أن الشركات 

 توجً أصحاب الهصالح ) الهتابعٓن ( ىحو الهعموهات التْ تخدم أٌدافٍا وتحسن صورتٍا 

 

 

 

 

 

 ( 5جدول رقم ) 

لممجموعات المستقمة لكشف الفروق في نمط االفصاح عمي وسائل التواصل   T نتائج اختبار 
 االجتماعي وفقا لكفا ة االدا  في الشركات

 الفقرة

الشركات ذات االدا  المالي 
 القوي

الشركات ذات االدا  المالي 
 الضعيف

 .t Sigقيمة 

 المتوسط العينة
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط العينة
االنحراف 
 المعياري

تفصح الشركة عن  -0 01
حصتيا االجمالية في 

 السوق 

30 4.15 4.101 42 1.84 4.131 11.31 4.000 
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تقوم الشركة بنشر  -7 71
توقعات االرباح من 

حالل المحممين 
 الماليين 

30 4.64 4.045 42 2.15 4.061 25.12 4.000 

يتم نشر معمومات -3 31
عن حجم ونوعية 

المنتجات او المخرجات 
 خدمات () سمع او 

30 3.99 4.189  42 3.65 4.122 -8.09 .0324 

الشركة من خالل  -4 41
منشوراتيا مؤشرات 
الكفا ة مثل العائد 

 عمي االصول

30 4.24 .0652 42 1.24 4.097 12.76 4.000 

تفصح الشركة عن -5 51
خططيا االستثمارية 

 لمسنوات القادمة 

30 4.21 4.083 42 3.89 .0922 -14.59 .0146 

تفصح الشركة عن -6 61
االدا  المالي ) االرباح 
الفعمية ( عمي اساس ربع 

 سنوي 

30 3.93 4.149 42 1.93 4.039 6.22 4.000 

تفصح الشركة عن -7 71
ىيكل الممكية بيا 

والمؤسسات المساىمة 
 في الممكية

30 3.43 4.255 42 1.43 4.021 28.63 4.000 

تفصح الشركة عن -8 81
 طرق تقويم االصول بيا 

30 4.24 4.071 42 2.65 
 

4.091 -13.65 4.101 

تناقش الشركة  -9 91
رؤيتيا واستراتيجيتيا 

مع متابعييا عمي 
وسائل التواصل 

 االجتماعي

30 3.65 4.036 42 3.24 4.097 -3.34 .1023 

تناقش سياساتيا -01
المالية واالدارية مع 
متابعييا من اصجاب 

 المصالح 

30 4.12 4.032 42 2.63 4.065 21.71 4.000 

تنشر المعمومات  -00
المالية وفقا 

30 4.44 4.072 42 4.12 4.072 20.06 4.000 
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ة بٓن العٓىتٓن فْ الفقرات ارقام )  تضح هن الىتائج ان ٌىاك فروقا هعىٓو  00،  01، 7، 8، 2، 4، 0ٓو
-pبهستوى داللة َ( ، 0.26ساَّ )وْ توَالت( الجدولًٓ tهو قٓهة )أكبر  t( حٓث ان قٓم 

value>0.05 ة بٓن العٓىتٓن ، هها ٓدل ( 3,5,8,9 ، فْ حٓن ان الفقرات ارقام ( لم تظٍر فروقا هعىٓو
عمْ ان الشركات ذات االداء الهالْ القوي تتبع سٓاسة االفصاح الهؤكد البراز هواطن القوة فْ ادائٍا ، 

ت ذات االداء الهالْ الضعٓف سٓاسة االفصاح الهتحفظ الخفاء ادائٍا الهالْ فْ حٓن تتبع الشركا
 لمدارسة .  الضعٓف ، وعمًٓ ، ٓثبت صحة الفرض االول

 اختبار صحة الفرض الثاني 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات وفقا لمستوي ادائيا المالي في آليات عرض 
 صل االجتماعيالمعمومات المالية عمي وسائل التوا

 
ة فْ آلٓات عرض الهعموهات t( ىتائج اختبار 8ٓوضح جدول ) لمعٓىات الهستقمة لتحدٓد الفروق الهعىٓو

ا عمْ  الهالٓة عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ بٓن الشركات وفقا لكفاءة ادائٍا الهالْ وكٓفٓة تاثٌٓر
توجٍات وتوقعات أصحاب الهصالح حول قٓهة الهىظهة ، وبفحص ىتائج الجدول ٓالحظ أن ٌىاك 

الستجابات لدى فئات الهستقصِ هىٍم حول عبارات الجدول عمْ الىحو اختالف فْ هتوسطات ا
 التالْ: 

 ( 6جدول رقم ) 
آليات عرض المعمومات المالية وغير المالية عمي وسائل لمعينات المستقمة حول  tنتائج اختبار 

 التواصل االجتماعي وفقا لكفا ة األدا  في الشركات

 لممعايير المحاسبية 

 الفقرة

 ويالشركات ذات االدا  المالي الق
الشركات ذات االدا  المالي 

قيمة  الضعيف
t 

Sig. 

 المتوسط العينة
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط العينة
االنحراف 
 المعياري

تعبر الشركة عن ادائيا -07
 بعبارات وصفية 

30 3.35 4.136 42 3.84 .0983 -5.31 .0345 

تعبر الشركة عن االدا  بشكل -03
كمي ) ارقام ، نسب ، رسوم 

 بيانية ( 

30 4.64 4.045 42 2.15 4.061 -15.12 4.100 

تستخدم الشركة لغة غير رسمية ) -04
عاطفية ( في التعبير عن ادائيا 

30 1.99 .1863 42 3.65 4.126 8.09 .0001 



 - 844 - 

ة بٓن الشركات ذات االداء الهالْ القوي والضعٓف فْ آلٓاتعرض  توضح الىتائج ان ٌىاك فروقا هعىٓو
، 02الهعموهات عن اداء الشركة عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ التْ وردت فْ هعظم الفقرات ) 

بٓن ( ، اي ان ٌىاك تبآن فْ استخدام آلٓات عرض الهعموهات الهالٓة  02،  06،  07، 08، 00
الشركات وفقا الدائٍا الهالْ ، فعمْ سبٓل الهثال، تعبر الشركات ذات األداء الهالْ الضعٓف عن 
ادائٍا بهعموهات وصفٓة وتستخدم لغة عاطفٓة لمتاثٓر عمْ توجٍات أصحاب الهصالح ، فْ حٓن ان 

والرسوم  الشركات ذات األداء الهالْ القوي تعبر عن ىفسٍا بشكل كهْ هن خالل األرقام والىسب
ا لمتاثٓر عمْ توجٍات  ا الهالٓة البراز هواطن قوتٍا وتهٌٓز ٌر البٓاىٓة وقد تعرض أجزاء هعٓىة هن تقآر

 أصحاب الهصالح ، وهن ثم ٓثبت صحة الفرض الثاىْ لمدراسة 

 اختبار صحة الفرض الثالث

ت النشر الموجو الصحاب المصالح توجد فروق ذات داللة احصائية بين الشركات وفقا لمستوي ادائيا المالي في آليا
 عمي وسائل التواصل االجتماعي

ة فْ آلٓات الىشر الهوجً عمْ وسائل التواصل t( ىتائج اختبار 7ٓوضح جدول ) لمعٓىات الهستقمة لتحدٓد الفروق الهعىٓو
ا عمْ توجٍات اصحاب الهصالح ، وبفحص ىتائج الجدول  االجتهاعْ بٓن الشركات وفقا الدائٍا الهالْ وكٓفٓة تاثٌٓر

ٓرةٓالحظ أن ٌىاك  ول عبارات الجدول عمْ الىحو فْ درجات االستجابة لدى فئات الهستقصِ هىٍم ح اختالفات جٌو
 التالْ: 

والتاثير عمي توجيات اصحاب 
 المصالح 

الشركة اقتباس اجزا  ) تفضل  -05
مواطن القوة ( من تقاريرىا المالية 

ونشرىا عمي وسائل التواصل 
 االجتماعي

30 4.24 .0652 42 1.24 4.097 9.76 4.000 

يتم استخدام مواد فيممية - 06
ومؤثرات بصرية لعرض المعمومات 

 عن ادا  الشركة 

30 4.11 .0862 42 1.89 .0927 10.59 .0001 

يمكن لمشركة احيانا  تغيير  -07
بعض االرقام او النسب في 

مؤشرات ادائيا المالي قبل النشر 
 عمي وسائل التواصل االجتماعي 

30 1.33 4.149 42 3.94 4.064 9.22 4.000 

يمكن لمشركة احيانا  حجب او -08
اخفا  بعض االرقام او النسب التي 

 تعكس ادائيا المالي الضعيف

30 
2.53 1.255 

42 
4.43 0.0543 18.63 1.000 

تنشر الشركة تقييم المراجعين -09
 الخارجيين لتقاريرىا المالية 

30 
4.24 .5964 

42 2.15 
 

.7288 -11.65 1.000 
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 (  7جدول رقم )

لممجموعات المستقمة لكشف الفروق في آليات النشر الموجو عمي وسائل التواصل االجتماعي وفقا   T نتائج اختبار 
 لكفا ة االدا  في الشركات

الهالْ لٍا فْ آلٓات ىشر الهعموهات عن  تظٍر الىتائج تفاوتا بٓن الشركات الهصىفة وفقا لكفاءة االداء
( حٓث ظٍر تفاوتا  42، 44، 40االداء الهالْ عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ فْ الفقرات ارقام ) 

كان هتوسط االجابات  42فْ هتوسطات اجابات الهستقصْ هىٍم ، فهثال فٓها ٓتعمق بالفقرة رقم 

 الفقرة

 الشركات ذات االدا  المالي القوي
الشركات ذات االدا  المالي 

 .t Sigقيمة  الضعيف

 المتوسط العينة
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط العينة
االنحراف 
 المعياري

تتعمد الشركة نشر  -71
المؤشرات المالية الجيدة فقط 

وتسيل لمتابعييا الوصول 
الييا في اي وقت دون 

 المؤشرات المالية الضعيفة 

30 4.34 4.043 42 3.92 .0753 10.11 .0004 

يستجد ترسل الشركة ما  -70
من معمومات واخبار عن ادائيا 
لمتابعييا عمي صفحات االخبار 

 الخاصة بيم

30 4.23 4.045 42 1.75 .0561 -14.12 4.000 

تقوم الشركة بالرد عمي  -77
االنتقادات او الردود السمبية 

التي ترد الييم من بعض 
 المتابعين 

30 3.99 .1433 42 1.85 .1426 7.49 .0001 

تقوم الشركة بحذف - 73
المتابعين غير الفعالين او 

المياجمين واالبقا  فقط عمي 
 المؤيدين 

30 2.20 .0698 42 4.27 .0754 -12.36 0.000 

يمكن استخدام الخصائص -74
التقنية لتطبيقات التواصل 

االجتماعي فيما يخدم اىدافيا 
في توجيو اصحاب المصالح ) 

 الياشتاج ، الترند الخ (

30 4.21 .0862 42 3.89 .0777 13.59 .0001 

تتعمد الشركة نشر  -75
المؤشرات المالية الجيدة فقط 

وتسيل لمتابعييا الوصول 
الييا في اي وقت دون 

 المؤشرات المالية الضعيفة 

30 3.23 .4372 42 3.54 4.084 -11.27 .0230 
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الشركات ال تهٓل الْ حذف الهتابعٓن آر الفعالٓن ( اي ان ٌذي  4.41لمشركات ذات االداء القوي ) 
او الهىتقدٓن وترد عمْ هتابعٍٓا وتىاقشٍم فٓها التبس عمٍٓم ، فْ حٓن ان هتوسط االجابات لمهستقصْ 

( ، اي ان االجابات جاءت تؤكد توجً الشركة  2.47هىٍم فْ الشركات ذات االداء الضعٓف كان ) 
وحذف التعمٓقات السمبٓة لمهىتقدٓن او حذفٍم بالكاهل وتبقْ فقط عمْ لحذف الهتابعٓن آر الهتفاعمٓن 

دٓن لمحفاظ عمْ صورتٍا لدي اصحاب الهصالح الهحتهمٓن ) الهتابعٓن الجدد ( ، كها  الهتابعٓن الهٓؤ
ة بٓىها الفقرة رقم 42،  42،  44،  40،  41جاءت الفقرات رقم )  والتْ تتعمق بىشر  40(  هعىٓو

لٓة الجٓدة فقط وتسٍل لهتابعٍٓا الوصول الٍٓا دون الهوشرات الضعٓف  لم تثبت الهؤشرات الها
تٍا بٓن الشركات   .  هعىٓو

 

 

 

 

 اختبار صحة الفرض الرابع 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االفصاح المحاسبي المؤكد وآليات العرض والنشر المرتبط بو 
 المصالح عمي وسائل التواصل االجتماعي من منظور أصحاب

 تستخدم الباحثة الثبات ٌذا الفرض التحمٓالت االحصآة التالٓة : 

لفقرات هحور تقٓٓم الهتابعٓن لحسابات الشركات عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ لقٓهة   tأوال :اختبار
الشركة ، الستخراج قٓهة الهتوسط الكمْ الجابات الهستقصْ هىٍم عمْ فقرات ٌذا الهحور، كها ورد 

 ( عمْ الىحو التالْ : 6الجدول رقم ) فْ 

 ( 8جدول رقم )

 المتوسط العينة  البيــــــــــــــان
الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

نمو حجم مبيعات الشركة خالل السنة  -0
من خالل وسائل التواصل  7106المالية 

 االجتماعي عن السنة المالية السابقة 

21 4.08 79.9 10.89 .0000 1 

التعميقات االيجابية او المؤيدة من قبل  -7
 المتابعين اكثر من التعميقات السمبية 

21 4.34 78.13 8.97 .0000 2 
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ىناك توجو دائم لدي المتابعين العادة  -3
 نشر منشورات الشركة عن ادائيا المالي

21 3.64 69.43 9.99 .0000 4 

تفاعل المتابعين وخاصة المحممين مع  -4
المنشورة عمي وسائل التواصل  المعمومات

االجتماعي واستحراج مؤشرات االدا  ليا 
 وتوقع ادائيا المستقبمي

21 4.12 65.14 14.45 .0000 5 

موافقة او تاييد المتابعين لمتوقعات  -5
المرتفعة  لالرباح التي يصدرىا المحممون 

 الماليون 

21 3.56 72.45 12.23 .0000 3 

  0000. 10.23 75.55 4.02 31 الدرجة الكمية لممحور

 p-value >0.05 هستوي الداللة عىد 

و اعمْ هن  2.14( ان الهتوسط الكمْ لفقرات الهحور )  6وهن الىتائج الواردة بالجدول رقم )   2( ٌو
ة كافة الفقرات ولم ٓستبعد اي هىٍا لمتعبٓر عن تقٓٓم اصحاب الهصالح لقٓهة الهىظهة   ، وثبتت هعىٓو

( الثر االفصاح الهحاسبْ الهؤكد وها  stepwise regressionثاىٓا : تحمٓل االىحدار الهتدرج ) 
ا بهتوسطات االجابات لعٓىة الشركات ذات  ٓرتبط بً هن آلٓات عرض وآلٓات الىشر ) والتْ تم اختٓاٌر

لهىظهة  ، وقد ( عمْ ادراك اصحاب الهصالح لقٓهة ا 8،7، 0االداء الهالْ القوي هن الجداول رقم ) 
 ( عمْ الىحو التالْ :  2ظٍرت الىتائج الواردة بالجدول رقم ) 

 ( 9جدول رقم )

 نتائج تحميل االنحدار المتعدد والمتدرج

متغيرات نمط اإلفصاح المحاسبي المؤكد وآليات عرض المعمومات وآليات النشر الموجو  الثر 
 ح لقيمة الشركةأصحاب المصال  بوسائل التواصل االجتماعي عمي إدراك

 .Beta B F R2 R Sig المؤثرة المستقمة المتغيـــرات

تقوم الشركة بنشر توقعات االرباح من حالل 
 المحممين الماليين

.84 .74 29.78 .72 .82 000**. 

تعرض الشركة من خالل منشوراتيا مؤشرات 
 الكفا ة مثل العائد عمي االصول

.76 .68 22.73 .73 .87 .001** 

 *003. 65. 67. 19.23 68. 66.الشركة عن خططيا االستثمارية لمسنوات تفصح 
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 القادمة

تفصح الشركة عن االدا  المالي ) االرباح 
 الفعمية ( عمي اساس ربع سنوي

.94 .85 18.44 .88 .63 .000** 

تناقش الشركة رؤيتيا واستراتيجيتيا مع 
 متابعييا عمي وسائل التواصل االجتماعي

.71 .66 34.12 .67 .92 .000** 

تعبر الشركة عن االدا  بشكل كمي ) ارقام ، 
 نسب ، رسوم بيانية (

.84 .79 29.78 .74 .82 .000** 

تفضل الشركة اقتباس اجزا  ) مواطن القوة ( من  
تقاريرىا المالية ونشرىا عمي وسائل التواصل 

 االجتماعي

.76 .63 22.73 .69 .87 .030* 

فيممية ومؤثرات بصرية يتم استخدام مواد 
 لعرض المعمومات عن ادا  الشركة

.76 .78 19.23 .67 .65 .030* 

تنشر الشركة تقييم المراجعين الخارجيين 
 لتقاريرىا المالية

.61 .65 18.44 .58 .63 .040* 

تتعمد الشركة نشر المؤشرات المالية الجيدة فقط 
وتسيل لمتابعييا الوصول الييا في اي وقت 

 المؤشرات المالية الضعيفةدون 

.86 .76 34.12 .87 .92 .000** 

ترسل الشركة ما يستجد من معمومات واخبار 
عن ادائيا لمتابعييا عمي صفحات االخبار 

 الخاصة بيم

.75 .78 29.78 .64 .82 .000** 

تقوم الشركة بالرد عمي االنتقادات او الردود 
 السمبية التي ترد الييم من بعض المتابعين

.58 .63 22.73 .63 .87 .030* 

يمكن استخدام الخصائص التقنية لتطبيقات 
التواصل االجتماعي فيما يخدم اىدافيا في 
توجيو اصحاب المصالح ) الياشتاج ، الترند 

 الخ (

.66 .58 19.23 .67 .65 .020* 

Sig.  داللة عمْ وجود عالقات هؤثرة بٓن الهتغٓرات الهستقمة والتابعة = 

 ( **sig. < .01         ة جدا  (   عالقة هؤثرة قٓو

  ( *sig. < .05 ة  (   عالقة هؤثرة قٓو

R
 = العالقة االرتباطٓة التْ توضح درجة تاثٓر الهتغٓرات الهستقمة عمْ الهتغٓرات التابعة 2
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F  ة الدالٓة والتْ توضح قدرة الهتغٓرات الهستقمة عمْ تفسٓر التغٓر فْ الهتغٓرات التابعة  = هعىٓو

B  هعاهل االىحدار الذي ٓوضح ىوع العالقة التْ تربط بٓن الهتغٓرات الهستقمة والهتغٓر التابع =
 )طردٓة ام عكسٓة(

Beta  ا عمْ الهتغٓر التابع = تشٓر الْ ترتٓب االٌهٓة الىسبٓة لمهتغٓرات الهستقمة  فْ تاثٌٓر

الجدٓر بالذكر ان التحمٓل استبعد الفقرات او العواهل آر الهؤثرة فْ خصائص االفصاح الهحاسبْ 
اصحاب الهصالح لقٓهة الهىظهة ، واظٍرت الىتائج فقط  عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ فْ ادراك 

العواهل التْ اثرت فْ تقٓٓم أصحاب الهصالح لقٓهة الهىظهة وصىفتٍا الْ عواهل هؤثرة جدا) ** ( 
وعواهل هؤثرة ) * (، كها  اظٍرت الىتائج ىسب هساٌهة كل الفقرات الهؤثرة فْ تشكٓل ادراك اصحاب 

باعاتٍم عىٍا ، وجاءت العالقات كمٍا فْ اتجاي طردي ، هها ٓثبت الهصالح عن قٓهة الهىظهة واىط
 صحة العالقات الهفترضة بٓن هتغٓرات الفرض الرابع 

 اختبار صحة الفرض الخامس 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االفصاح عن المسئولية االجتماعية لمشركات عمي وسائل 
 ور أصحاب المصالحالتواصل االجتماعي وتحقيق االستدامة من منظ

 

 تستخدم الباحثة الثبات ٌذا الفرض التحمٓالت االحصآة التالٓة : 

لفقرات هحور تقٓٓم الهتابعٓن لحسابات الشركات عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ لدرجة  Tأوال :اختبار
ْ فقرات تحقٓق آلٓات االستداهة بالشركة ، الستخراج قٓهة الهتوسط الكمْ الجابات الهستقصْ هىٍم عم

 ( عمْ الىحو التالْ:  01ٌذا الهحور، كها ورد فْ الجدول رقم ) 

 ( 01جــــدول رقم ) 

لفقرات هحور تقٓٓم الهتابعٓن لحسابات الشركات عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ لدرجة   tىتائج اختبار
 تحقٓق آلٓات االستداهة بالشركة

 المتوسط العينة  البيــــــــــــــان
الوزن 
 النسبي

 tقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

تفاعل الهتابعٓن هقاسا بعدد 
هرات االعجاب والهشاركة 

الخبار الشركة عن اىشطتٍا 
21 4.15 86.92 11.12 .0000 1 
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 االجتهاعٓة والبٓئٓة 

تفاعل الهتابعٓن هقاسا بتحمٓل 
الهضهون لمتعمٓقات والهىاقشات 

حول تقٓرر الشركة عن 
 هسئولٓتٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة 

21 4.05 79.17 9.27 .0000 2 

درجة رضا الهتابعٓن عن 
هصداقٓة الشركة وشفافٓتٍا فْ 

االفصاح عن اىشطتٍا 
 االجتهاعٓة والبٓئٓة

21 3.65 67.09 8.94 .0000 3 

  0000. 9.45 79.12 3.87 31 الدرجة الكمية لممحور

 p-value >0.05 هستوي الداللة عىد 

و اعمْ هن  3.87( إن الهتوسط الكمْ لفقرات الهحور )  01وهن الىتائج الواردة بالجدول رقم )   2( ٌو
ة كافة الفقرات ولم ٓستبعد إي هىٍا لمتعبٓر عن تقٓٓم أصحاب الهصالح لدرجة تحقق  ، وثبتت هعىٓو

 آلٓات استداهة الشركات

( ألثر االفصاح عن الهسئولٓة االجتهاعٓة  stepwise regressionثاىٓا : تحمٓل االىحدار الهتدرج ) 
الجتهاعْ عمْ تقٓٓم أصحاب الهصالح ) هتابعْ الحسابات والبٓئٓة لمشركات عمْ وسائل التواصل ا

الرسهٓة لمشركات ( لدرجة تحقق آلٓات االستداهة لٍذي الشركات ، وقد ظٍرت الىتائج الواردة بالجدول 
 ( عمْ الىحو التالْ : 00رقم ) 

 (00جــدول رقم )

 نتائج تحميل االنحدار المتعدد والمتدرج

مسئولية االجتماعية والبيئية لمشركات  بوسائل التواصل االجتماعي الثر االفصاح المحاسبي عن ال 
 عمي إدراك أصحاب المصالح عن استدامة الشركات

 .Beta B F R2 R Sig المؤثرة المستقمة المتغيـــرات

االعالن عن األىشطة الخدهٓة التطوعٓة 
 لمشركة 

.87 .75 24.78 .74 .84 **.000 

 001.** 79. 78. 25.13 68. 86.التْ تساٌم بٍا االعالن عن حهمة التبرعات 
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 الشركة فْ دعم الهؤسسات الهجتهعٓة

تبىْ الشركة براهج دعم او هعوىة لمقضاء 
عمْ هشكالت هجتهعٓة هؤثرة هثل القضاء 
عمْ الجوع ، او هساعدة الالجٓن هن دول 

 خري

.72 .68 19.68 .67 .66 .003* 

 االعالن عن هساٌهات الشركة فْ براهج
الحفاظ عمْ البٓئة هثل براهج الحفاظ عمْ 

الطاقة ، هشآرع تحسٓن البٓة والقضاء عمْ 
 التموث ... الخ

.93 .84 28.14 .89 .83 **.000 

دعم الشركة لمهواٌب العمهٓة والفىٓة وتشجٓع 
 االبتكارات 

.81 .86 24.82 .77 .92 **.000 

حرص الشركة عمْ استخدام تقىٓات هتطورة 
لمتخمص هن الىفآات والهخمفات بطٓرقة 

 اهىة 

.94 .89 39.78 .84 .96 **.000 

Sig داللة عمْ وجود عالقات هؤثرة بٓن الهتغٓرات الهستقمة والتابعة =. 

 ( **sig. < .01         ة جدا  (   عالقة هؤثرة قٓو

  ( *sig. < .05 ة  (   عالقة هؤثرة قٓو

R
 = العالقة االرتباطٓة التْ توضح درجة تاثٓر الهتغٓرات الهستقمة عمْ الهتغٓرات التابعة 2

F  ة الدالٓة والتْ توضح قدرة الهتغٓرات الهستقمة عمْ تفسٓر التغٓر فْ الهتغٓرات التابعة  = هعىٓو

B  الهتغٓرات الهستقمة والهتغٓر التابع = هعاهل االىحدار الذي ٓوضح ىوع العالقة التْ تربط بٓن
 )طردٓة ام عكسٓة(

Beta  ا عمْ الهتغٓر التابع  = تشٓر إلْ ترتٓب األٌهٓة الىسبٓة لمهتغٓرات الهستقمة فْ تاثٌٓر

لم ٓستبعد التحمٓل اي هن الفقرات أو العواهل التْ تهثل  االفصاح الهحاسبْ عن الهسئولٓة االجتهاعٓة 
واصل االجتهاعْ  فْ التاثٓر عمْ إدراك أصحاب الهصالح عن استداهة لمشركات عمْ وسائل الت

الشركات  ، وأظٍرت الىتائج ان كل الفقرات التْ وردت فْ االستبٓان لمتعبٓر عن االفصاح الهحاسبْ 
عن الهسئولٓة االجتهاعٓة والبٓئٓة عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ  لٍا  تاثٓر كبٓر فْ تقٓٓم أصحاب 

ا فْ الهصالح ال ستداهة الشركات  ، كها  أظٍرت الىتائج ىسب هساٌهة كل الفقرات وفقا لدرجة تاثٌٓر
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تشكٓل إدراك أصحاب الهصالح عن تحقق آلٓات استداهة الشركات ، وجاءت العالقات كمٍا فْ اتجاي 
د توقع الباحثة لطبٓعة العالقات بٓن هتغٓرات الفرض الخاهس .  طردي ، هها ٓٓؤ

 تعميــــــق عام عمي نتائج البحث 

أوضحت الىتائج بشكل عام أٌهٓة استخدام الشركات لوسائل التواصل االجتهاعْ فْ التعبٓر عن ىفسٍا 
شراكٍم فْ تقٓٓم اداء الشركة وقٓهتٍا واستداهتٍا ،حٓث توفر تمك  دارة اىطباعات أصحاب الهصالح واي واي

بوقة فْ عهمٓة االتصال ) احدي الوظائف الرئٓسٓة الهىصات االعالهٓة االجتهاعٓة هٓزة آر هس
ْ القدرة عمْ  لمىظام الهحاسبْ ( بٓن الهرسل ) الشركات ( والهستقبل ) أصحاب الهصالح ( ٌو
التواصل الهباشر والتفاعل أىْ ، والتغذٓة الهرتدة الفوٓرة هن اكبر عدد ههكن هن أصحاب الهصالح 

موهات ( ، األهر الذي ٓؤثر بشكل فعال عمْ توجٍات وتقٓٓهات او الهعىٓٓن ) االىتشار الواسع لمهع
حقق األٌداف الهشتركة بشكل أكثر وضوحا وكفاءة .  وسٓاسات طرفْ عهمٓة االتصال ٓو

تتفاوت الشركات فٓها بٓىٍا فْ خصائص االفصاح الهحاسبْ عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ وفقا 
ٓة هؤثرة فْ اىطباعات الهتابعٓن لٍا عمْ حساباتٍا الرسهٓة لكفاءة ادائٍا الهالْ ، لتصدٓر صورة آجاب

 عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ عن ادائٍا ، حٓث :

بىهط االفصاح الهتحفظ  تفصح الشركات ذات األداء الهالْ الضعٓف عن ادائٍا وتعبر عن ىفسٍا -
ا، وتت عهد التعبٓر عن ادائٍا الذي تقوم هن خاللً باخفاء بعض الهعموهات السمبٓة وحجبٍا او تغٌٓٓر

ل اىتباي اصحاب الهصالح عن ىقاط ضعفٍا وادائٍا  بصورة وصفٓة عاطفٓة تحاول هن خاللٍا تحٓو
السمبْ ، فتحافظ بقدر االهكان عمْ االىطباعات االٓجابٓة عىٍا لدي هتابعٍٓا عمْ وسائل التواصل 

ار التفاعل الهباشر هعٍم االجتهاعْ ، عن طٓرق وضع حواجز بٓىٍا وبٓن اصحاب الهصالح واختص
 الْ اقل حد ههكن .

اها االفصاح الهؤكد فٍو اسموب الشركات ذات االداء الهالْ القوي لمتعبٓر عن ىفسٍا عمْ وسائل  -
التواصل االجتهاعْ ، وتعتهد هن خاللً عمْ ابراز هواطن القوة والتهٓز فْ ادائٍا عن هىافسٍٓا ، 

اشرة ) صور كهٓة ( ، والتاثٓر عمْ اىطباعات وتستخدم وسائل افصاح واضحة وهحددة وهب
وتقٓٓهات اصحاب الهصالح هن خالل الحقائق والهعموهات الواقعٓة باستخدام آلٓات العرض البصٓرة 

 والتفاعل الهباشر هع اصحاب الهصالح وهىاقشة ارائٍم االٓجابٓة والسمبٓة حول ادائٍا 
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ا  آلٓات عرض الهعموهات وتقىٓات الىشر - وسائل التواصل االجتهاعْ تخدم ااراض التْ توفٌر
عمْ ادراك وتوقعات أصحاب الهصالح عن  االفصاح الهحاسبْ الهوجً الذي تتبعً الشركات لمتاثٓر

ذا هاال ٓتوفر فْ وسائل االفصاح التقمٓدٓة التْ تمتزم الشركات فٍٓا بىهاذج  قٓهة الشركة وأدائٍا ، ٌو
الهواقع االلكتروىٓة لمشركة حٓث ال  والىشر عبر الصحف اواالفصاح القاىوىٓة ) التقآرر الهالٓة ( 

تستطٓع حصر عدد أصحاب الهصالح وال ردود أفعالٍم وهن ثم ،ال تتهكن الشركات هن هشاركة 
 استراتٓجٓاتٍا . أصحاب الهصالح فْ توجٍاتٍا او

بطة بً عمْ اظٍرت الىتائج آضا كٓفٓة تاثٓر ىهط االفصاح الهؤكد وآلٓات عرض الهعموهات الهرت -
تقٓٓم اصحاب الهصالح لقٓهة الهىظهة ، التْ تم قٓاسٍا بعدد هن الهؤشرات هىٍا ىهو حجم هبٓعات 

هن خالل وسائل التواصل االجتهاعْ عن السىة الهالٓة السابقة ،  4108الشركة خالل السىة الهالٓة 
دة هن قبل الهتابعٓن اكثر هن التعمٓقات ا لسمبٓة ، توجً الهتابعٓن العادة التعمٓقات االٓجابٓة او الهٓؤ

ىشر هىشورات الشركة عن ادائٍا الهالْ ، تفاعل الهتابعٓن وخاصة الهحممٓن هع الهعموهات الهىشورة 
عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ واستخراج هؤشرات األداء لٍا وتوقع ادائٍا الهستقبمْ او هوافقتٍم 

ا الهحم  مون الهالٓون لمتوقعات الهرتفعة  لألرباح التْ ٓصدٌر

ا عمْ وسائل التواصل االجتهاعْ عن  - كها أشارت الىتائج إلْ أن الشركات التْ تفصح فْ اخباٌر
هسئولٓتٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة ٌْ األكثر تاثٓرا فْ تقٓٓم أصحاب الهصالح ٔلٓات تحقٓق االستداهة 

ا ع ن كفاءة اداء الشركات لتمك الشركات ، حٓث ان االفصاح عن تمك الهعموهات تعطْ هؤشرا قٓو
تمك الشركات واستداهتٍا عن  بشكل عام ولٓس فقط األداء الهالْ لٍا ، وهن ثم تتحقق عواهل استقرار

 طٓرق هشاركة أصحاب الهصالح فْ تقٓٓم وتحسٓن كفاءة الهسئولٓة االجتهاعٓة لٍا . 

 

 

 

 

 

 



 - 844 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيــــات : 

 توصْ الباحثة فْ ختام الدراسة بالتوصٓات التالٓة : 

إجراء هٓزد هن الدراسات الهٓداىٓة والتطبٓقٓة فْ هجال االفصاح الهحاسبْ هن خالل وسائل  -0
التواصل االجتهاعْ هن حٓث آلٓاتً وتاثٓري وكٓفٓة وضع هعآٓر هىظهة لً الٌهٓتً البالغة فْ 

 Contentواستداهتٍا ، وخاصة دراسات تحمٓل الهحتوي االوىة األخٓرة فْ تحدٓد قٓهة الهىظهة 

Analysis  ْلهىشورات الشركات هن الهعموهات الهالٓة وآر الهالٓة لمتعبٓر عن ادائٍا عم
حساباتٍا الرسهٓة عمْ هىصات التواصل االجتهاعْ ، وكذلك لردود الهتابعٓن ) اصحاب الهصالح 

 ( وهىاقشاتٍم حول تمك الهعموهات .

هحاسبٓن وهعدي القوائم الهالٓة وهدٓري الحسابات الرسهٓة  لمشركات باٌهٓة االفصاح توعٓة ال -4
الهحاسبْ الطوعْ واثري عمْ توجٍات اصحاب الهصالح وتقٓٓهٍم لقٓهة الهىظهة ، لالستفادة هن 

 التفاعل الهشترك والتغذٓة الهرتدة الفوٓرة فْ التقٓٓم الذاتْ والتحسٓن الهستهر الداء الشركة.

رة الهام الهحاسبٓن والهدٓٓرن الهالٓٓن بالتقىٓات الفىٓة الهتاحة بوسائل التواصل االجتهاعْ ، ضرو  -2
 لالستفادة هىٍا باكبر قدر ههكن فْ عرض وىشر الهعموهات الهالٓة وآر الهالٓة واحداث االثر

 الهطوب هىٍا لدي اصحاب الهصالح .
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االفصاح الهحاسبْ الطوعْ عبر وسائل هٓزد هن اٌتهام الٍٓئات وهجالس الهحاسبة الهٍىٓة ب -2
التواصل االجتهاعْ ، واجراء هٓزد هن الدراسات التطبٓقٓة التْ تستٍدف هعآرة االفصاح الطوعْ 
بشكل او باخر عبر وسائل التواصل االجتهاعْ لمحد هن تالعب الشركات فْ الهعموهات التْ 

 تفصح عىٍا بطٓرقة آر الزاهٓة .

الخ ( باٌهٓة  –الهحممون  –العهالء  –الفئات الهختمفة ) الهستثهٓرن  توعٓة اصحاب الهصالح هن -0
التفاعل والحوار الهشترك هع الشركات عبر الحسابات الرسهٓة لٍذي الشركات حول الهعموهات التْ 

 تفصح عىٍا لتحقٓق الهساءلة الخارجٓة لمشركات والهساٌهة فْ تحسٓن ادائٍا الداخمْ والخارجْ 

 

 

 راسة :مــــراجع الد

 اوال المراجع العربية :

، ا قٓاس أثر االفصاح السردي عمِ دقً تىبؤات الهحممٓن الهالٓٓن ا 2014أحهد ، هٍٓاب صالح  -0
 جاهعة القاٌرة . ، هؤتهر

، ا هٍىً الهحاسبً و الهراجعً فِ عصر األىترىت  4112الدٓسطِ ، هحهد هحهد عبد القادر  -7
بٓن الواقع و التوقعات: دراسً تطبقًٓ هقارىً لهواقع الشركات الهصٓرً و األهٓركًٓ الكبرى ا 

 – كمًٓ التجاري جاهعً الهىصوري ، الهجمد الثاهن و العشٓرن –الهجمً الهصٓرً لمدراسات التجآرً 
 العدد الرابع .

ر تقٓرر 4100الراضِ ، هحهد وداد ,  -3 الهبادرة  هبادئ رةالهعد فِ ضرو  االستداهةا تقٓٓم وتطٓو
هرن الهعموهرات آر الهالٓةا  الهصري الهالكهدخل لتوفٓر حاجات سوق  GRI العالهٓة لمتقآرر

 ,  , كمٓة التجارة , جاهعة حموان , العدد الثاىْهجمة الهحاسبة الهصٓرة ,

، ا تحمٓل و تقٓٓم هدى فعالًٓ األفصاح الهحاسبِ عبر األىترىت 4110رجب ، ىشوى شاكر عمِ  -4
 جاهعً األسكىدٓرً –هع دراسً تطبٓقًٓ ا ، رسالً دكتوراي 

ا  تقىٓات و هعآٓر ىظم اىتاج التقآرر الهحاسبًٓ عبر شبكً 4112هتولِ ، طمعت عبد العظٓم ،  -5
الهجمً الهصٓرً دراسً أختبآرً فِ بٓئً األعهال الهصٓرً ا ،  – الهعموهات الدولًٓ )األىترىت(

 العدد األول . –كمًٓ التجاري جاهعً الهىصوري ، الهجمد السابع و العشٓرن  – لمدراسات التجآرً
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 1 رقم ممحق

 استــــــــــبيان

 لقياس اثر االفصاح المحاسبي الطوعي عمي قيمة الشركات واستدامتيا من منظور اصحاب المصالح

 بيــــــــانات أولية : 

 سنوات 01عمر الشركة :اقل من 

 سنة 52 – 01من  

 سنة 52اكثر من  

 طبيعة النشاط : صنــــــــاعي

 خـــــــــــــدمي 

  

 سنتين مدة استخدام وسائل التواصل االجتماعي قي االفصاح عن ادا  الشركة :

 سنوات 2سنتين الي  

 سنوات 2اكثر من  

 % 51:اقل من  ) كنسبة الي حقوق الممكية ( 5102حجم االرباح المحققة لسنة 

 % فاكثر 51 
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اإلفصـــاح عمـــى وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي )اإلفصـــاح المـــتحفظ المحـــور األول: مؤشـــرات الشـــفافية فـــي 
 / اإلفصاح المؤكد(.

 البيان م
موافق 
 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق عمى 
 اإلطالق

ٌوووووووول تفصووووووووح الشووووووووركة عوووووووون حصووووووووتٍا  0
 االجهالْ فْ السوق؟

     

ٌوووول تقوووووم بىشوووور توقعووووات األربوووواح بوووواي  7
قة؟  طٓر

     

عووووون كهٓوووووات ٌووووول ٓوووووتم ىشووووور هعموهوووووات  3
 وىوعٓة الهىتجات أو الهخرجات؟

     

ٌووووووول تعووووووورض الهىظهوووووووة عموووووووِ وسوووووووائل  4
التواصوووول االجتهوووواعْ هؤشوووورات الكفوووواءة 
هثووول )العائووود عموووِ األصوووول( ، )العائوووود 

 عمِ األسٍم(؟

     

ٌووووووول تفصوووووووح الهىظهوووووووة عووووووون خططٍوووووووا  5
ة لمسىوات القادهة؟  االستثهآر

     

ٌوول تفصووح الهىظهووة عوون األداء الهوووالْ  6
 لٍا عمِ أساس ربع سىوي؟

     

      ٌل تفصح الشركة عن ٌٓكل الهمكٓة بٍا؟ 7

ٌوووول تفصووووح الشووووركة عوووون طوووورق تقوووووٓم  8
 األصول بٍا؟

     

ٌل تىاقش الشركة رؤٓتٍا واستراتٓجٓاتٍا  9
هووووووع هتابعٍٓووووووا عمووووووِ وسووووووائل التواصوووووول 

 االجتهاعْ؟
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ٌل تفصوح عون ٌٓكمٍوا التىظٓهوْ وحجوم  01
 العاهمٓن بٍا؟

     

ٌوووووووول تىووووووووواقش الشووووووووركة سٓاسووووووووواتٍا الهالٓوووووووووة  00
وووووووووة هوووووووووع هتابعٍٓوووووووووا هووووووووون أصوووووووووحاب  واالدآر

 الهصالح؟

     

ٌل تىشر الشركة هعموهاتٍا الهالٓة وفقوا  07
 لمهعآٓر الهحاسبٓة؟

     

 المحور الثاني: آليات عرض المعمومات عمى وسائل التواصل االجتماعي.

 البيان م
موافق 
 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق عمى 
 اإلطالق

ٌوووووول تعتبوووووور الشووووووركة عوووووون األداء  02
 الهالْ بعبارات وصفٓة؟

     

ٌووووووول تعبووووووور الشوووووووركة عووووووون األداء  02
الهووووووووالْ بشووووووووكل كهووووووووْ )ىسووووووووب ، 

 جداول ، رسوم بٓاىٓة(؟

     

ٌووووول تسوووووتخدم الشوووووركة لغوووووة آووووور  00
رسوووووهٓة فوووووْ التعبٓووووور عووووون أدائٍوووووا 
 عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ؟

     

ٌوول تفضوول الشووركة اقتبوواس أجووزاء  08
ا عمووِ  ووا الهالٓووة لىشووٌر ٌر هوون تقآر

 تطبٓقات التواصل االجتهاعْ؟

     

ٌوووول تغٓوووور الشووووركة أحٓاىووووا بعووووض  07
األرقوووووووام والىسوووووووب فوووووووْ هؤشووووووورات 

 األداء الهالْ؟

     

ٌوووووووووول تحجووووووووووب الشووووووووووركة بعووووووووووض  06
الهعموهات الهالٓوة التوْ تعبور عون 

 األداء الضعٓف لمشركة؟
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تىشر الشركة تقٓوٓم الهوراجعٓن  ٌل 02
ا الهالٓة؟ ٌر  الخارجٓٓن لتقآر

     

 

 

 المحور الثالث: آليات النشر الموجو.

 البيان م
موافق 
 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق عمى 
 اإلطالق

ٌل تتعهد الشركة ىشر الهؤشرات  41
الهالٓووووووووة الجٓووووووووودة فقووووووووط وتسوووووووووٍل 
لمهتوووووووابعٓن الوصوووووووول إلٍٓوووووووا دون 

 الهؤشرات الهالٓة الضعٓفة؟

     

ٌوووووول توجووووووً ال شووووووركة اٌتهاهٍووووووا  40
لهتابعٍٓووووووووا فووووووووْ ىشوووووووور األخبووووووووار 
والهعموهوووات الخاصوووة بادائٍوووا أي 
وووا بشوووكل  أىٍوووا ترسووول إلوووٍٓم أخباٌر
هسووووتهر عمووووِ صووووفحات األخبووووار 

 الخاصة بٍم؟

     

ٌوووووول تقوووووووم الشووووووركة بووووووالرد عمووووووِ  44
االىتقادات أو الردود السمبٓة التوْ 

 هن بعض الهتابعٓن؟ترد لٍم 

     

ٌووول تقووووم بحوووذف الهتوووابعٓن آووور  42
الفعووووالٓن أو الهٍوووواجهٓن واالبقوووواء 

 فقط عمِ الهؤٓدٓن؟

     

ٌووووول لووووودى الشوووووركة القووووودرة عموووووِ  42
اسووووووووووتخدام الخصووووووووووائص التقىٓووووووووووة 
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لتطبٓقوووووات التواصووووول االجتهووووواعْ 
فٓهوووووا ٓخووووودم أٌووووودافٍا فوووووْ توجٓوووووً 

 أصحاب الهصالح؟

 

 اإلفصاح عن المسئولية االجتماعية والبيئية لمشركة.المحور الرابع: 

 البيان م
موافق 
 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق عمى 
 اإلطالق

ٌووووول ٓوووووتم تقووووودٓم األىشوووووطة الخدهٓوووووة  40
 التطوعٓة لمشركة؟

     

ٌووول ٓوووتم تقووودٓم عووون التبرعوووات التوووْ  48
تقودهٍا الشوركة لمٍٓئوات والهؤسسوات 

 الهجتهعٓة؟

     

تبىوووووْ الشوووووركة بوووووراهج دعوووووم أو ٌووووول  47
هعوىوووووووووووة لمقضووووووووووواء عموووووووووووِ هشوووووووووووكمة 
هجتهعٓوووة ٌاهوووة هثووول هحاربوووة الفقووور 
أو هسوووووووووواعدة الالجئووووووووووٓن هوووووووووون دول 

 أخرى؟

     

ٌووووول تحووووورص الشوووووركة عموووووِ تقووووودٓم  46
 براهج تطوٓر هٍارات العاهمٓن بٍا؟

     

ٌل تساٌم الشركة فْ براهج الحفاظ  42
عمِ البٓئة هثل بوراهج الحفواظ عموِ 

ع تحسووووووٓن البٓئووووووة  الطاقووووووة ، هشووووووآر
 والقضاء عمِ التموث الخ؟

     

ٌووووووول تسووووووواٌم فوووووووْ تطووووووووٓر التعموووووووٓم  21
وتشووووجٓع االبتكووووارات فووووْ الهجوووواالت 

 العمهٓة والفىٓة؟

     

     ٌوول تحوورص الشووركة عمووِ اسوووتخدام  20
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تقىٓووات هتطووورة لمحفوواظ عمووِ البٓئووة 
ىظٓفوووووووة والوووووووتخمص هووووووون الهخمفوووووووات 

 والىفآات بطرق آهىة؟

 الخامس: تقييم األدا  المالي لمشركة من منظور أصحاب المصالح. المحور

 )قياس ردود أفعال المتابعين عمى المنشورات الرسمية لمشركة(

 البيان م
موافق 
 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق عمى 
 اإلطالق

ٌوول كووم التعمٓقووات االٓجابٓووة عمووِ  24
هىشوورات األداء الهوالْ أكبور هوون 

 السمبٓة؟التعمٓقات 

     

ٌووووووول ٌىووووووواك تواجووووووود دائوووووووم لووووووودى  22
الهتابعٓن العادة ىشر الهىشوورات 

 عن األداء الهالْ؟

     

ٌوووووول تطمووووووب الهتووووووابعون عوووووورض  22
هعموهووووات هالٓووووة تفصووووٓمٓة حووووول 

 أداء الشركة؟
 

     

ٌووول زاد عووودد الهتوووابعٓن لمصوووفحة  20
الرسووووهٓة لمشووووركة عمووووِ تطبٓقووووات 

 4100التواصووول االجتهووواعْ هووون 
 ؟4108إلِ 

     

ٌوووول زادت هبٓعوووووات الشووووركة هووووون  28
هووووووون خوووووووالل  4108إلوووووووِ  4100

 التواصل عمِ التطبٓق؟

     

ٌل ٓوافق الهتابعون الهحممٓن فْ  27
توقعووووووووووووووات األربوووووووووووووواح السووووووووووووووىوٓة 
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 الهرتفعة؟

تحسووون الهركوووز التىافسوووْ لمشوووركة  26
 هن وجٍة ىظر الهتابعٓن؟

     

 


