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 ممخص البحث
يهدددالبحث إددددباثدددابابحردددثبرحمس ددداببسددداليببسردددسر بحنترددداوبحثسإاردددصلب صدددببحن سب ددد بررردددا  بحثسرحرددد ب
بحالجسسدا لب ىددابسةىرددثببمابحثسددا فبرظثددلبتددلبودد بحثدارببحثررددفيبثلدداوبحثسسالدد بتددلبحثسلىرسددا فبر دداثس صي 

(.برقددابسررددى ب سددا  ب2021ف2020 ىدداب ي ددثبسددكبحثاددبيا بحثسبيددا ب اثصربرددثبحثسرددب)ثبمدد  بحثرسددب ب 
سدكبمد  بسةىردثببمابحثسدا ب ىدابسردسر بحنترداوب صدببحن سب د بثبحثابحرثبحثلبرجرابسداليببردىصلبرسل در ب

سر بحنتردداوبصدديكبسرددبرددىصفثبرسل رفددثاب  قددثبربرجددفبرمفضددابسرددسر ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا حثددارببحثررددفيبث
سرددددسر ب دددداوبسسالدددد بسددددكبمدددد  بحثددددارببحثررددددفيبث صددددببررددددا  بحثسرحردددد بحالجسسددددا لبرسةىرددددثببمابحثسددددا ب

حثسرحقددددلبحالثةسبر فددددثبرررددددا  بحثسرحردددد بحالجسسددددا لب.برثىابحرددددثبسسضددددس ا بماسددددثبسسضددددسكبمكبحثسلىرسددددا 
سبسددعب ىدددابقددابربفبسددكبحرددسبحسيجفثبحتردداوبحثاددبيا بحجددد   بسسلدد بق ددرح بسهسددثبث اددببحثسلىرسددا بربمردد إ ب

رسمردف ب داوببحن سب  بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبسإرديكبصي دثبحثسلىرسدا بسررفلب  اقبحنتراوب صب
 )دداا بلبددثبرسددكبلددوبسسالدد بحثسلىرسددا فب سددابيددهلببصدداربمبسمرددف ب دداوبحثساةددابرسمرددف بسمددا ببحثسلىرسددا فب

ر )دداا ببسةىرددثببمابحثسددا بح مرددا سإردديكبرددرب بررددسلثبحثاددبيثبرسددكبلددوبرببحثسرددسلسب)كبرسإردديكبحثاددراتفث
بيرا  بررقببمابحثسا .ب
ب-حنترداوب صدببرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لب-حنترداوبحثسإاردصلب صدببحن سب د بالكممات المفتاحية:

بسةىرثببمابحثسا .ب-سا بحثرلبب- اوبسسال بحثسلىرسا 
ب
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The effect of Web-based disclosure and social media on the cost          

of capital through the information asymmetry                                            

An Applied study on listed companies                                                         

in the Egyptian Stock Exchange 

  

Abstract 

The research aims to study the effect of Web-based disclosure and social media on 
the cost of capital through the mediating role of information asymmetry, and by 
applying it to a sample of listed companies in the Egyptian Stock Exchange during 
the period (2020, 2021). The results of the study concluded that there is a negative 
and significant impact of the level of Web-based disclosure on the cost of capital 
through the mediating role of information asymmetry, and there is a negative and 
significant relationship between disclosure through social media and the cost of 
capital through the mediating role of the level of information asymmetry. The 
study has important implications, including those websites and social media have 
become important channels for the accounting disclosure and they are a part of 
companies’ disclosure strategy. Through expanding the scope of disclosure, it has 
resulted in improving the information environment and reducing information 
asymmetry, which in turn affects the reduction of uncertainty and the reduction of 
information risks. Hence, increasing investor confidence, improving transparency, 
improving the company’s image and reputation, and thus reducing the cost of 
capital and increasing the efficiency of the capital market. 

Keywords: Web-based   disclosure-    Social       media disclosure-    Information Asymmetry  
Bid Ask Spread- Cost of Capital. 
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بمقدمة -1
سدددلبحثس دددرببحثسة رثدددرجلبتدددلبسجدددا بحالسرددداال برحن سب ددد بروهدددرببرردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لفبمرددد إ ب
حثسرحقددددلبحالثةسبر فددددثبرس رددددا بحثسرحردددد بحالجسسددددا لبق ددددرح بسهسددددثبثىاددددبيا بث تردددداوبحثسإارددددصلبحثرددددرب ب

سبىيافدثبسلد بربسةاثيفبمق برحثرردر باثداب  داقبمرردلبسدكبحثسردسماسيكفبرظثدلب اثسباب دثبصرردا  بحنترداوبحث
حثسباب)ببحثر رفثبحثربقفثفب سابمى بحثربرثبثىابيا بثسررفلب  داقبحنترداوبحثسإاردصلبرس رفدلب دبقب دب ب
حثسلىرسددا ب اردددسماحوبسىرددا بحثردددر برحثريدددايربرايبمددافب سدددابفردداموبتدددلبسإرددديكبجددرا بحنترددداوبحثسإاردددصلب

صلب صببحن سب  برررا  بحثسرحر ب.برفإب بحنتراوبحثسإار(Khlifi, 2021)رجظعبحثس )ابسكبحثسرسلسب)كب
حالجسسددا لبحثلايددابسددكبحثس دداتلب ىددابسرددسر بحثسرددسلسب)كب رددرثبمارددثبرمرددإاعبحثسردداث ب رددرثب اسددثفب
إيدددبفردده ب سىفددثبجسددلبحثسلىرسددا بحثررب)ددثفبرسلاثجددثبسىددلبحثسلىرسددا فبمددظحب انضدداتثباثددابحثإرددر ب ىدداب

ةسفددثبرحث ر فددثفب سددابفرددا ابحثسرددسلسب)كبرايددبموبسددكبم ددرحمبسمسىرددثبسددكبحثسلىرسددا بحثساثفددثبرايددببحثساثفددثفبرحث
مردددإاعبحثسرددداث ب ىدددابسضددديي بتجدددر بحثسلىرسدددا فبرسمردددف ب ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا برسمردددف بسمدددا بب

ب.ب(Gajewski and Li, 2015)حالمسفاببحثسلاةاب

ربح بر ىابسرسر بررقببمابحثسا فبيىلعبحنتراوبحثسإارصلب صدببحن سب د بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبا
ماسددا بسددكبمدد  بسددرتيببحثسلىرسددا بثىسسلدداسىيكبرجسفددلبح  ددبحلبتددلبحثرددرقب رددرب بسسةات ددثفب سددابفردداموبتددلب
 )اا بإجوبحثساحر بتلبحثررقبرسمرف بسةىرثبحثلسىفا فبر )اا ب اابحثسسلداسىيكبتدلبحثردرقفبمدظحباثدابجا دعب

ب ددد بصددديكبحثسردددسلسب)كبر لضدددهوماردددفثبحثسرا ددد برحثسإدددارببحثسدددلبسرتبمدددابس ردددا بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبثىسرا
حثددد ل بسدددكب اإفدددثفبربددديكبحثسردددسلسب)كبرحثادددبيثبسدددكب اإفدددثبممدددب فب سدددابفضدددسكبتهدددوبرحردددسفلاعبحثسردددسلسب)كب

ب.ب(Jung et al., 2018)ثىسلىرسا ب

رسددكب اإفددثبممددب فبسسلدد بقضددفثبسةىرددثببمابحثسددا باإددا بحثبضددافابحثهاسددثبتددلبسجددا بح  سددا برددرح ب اث ردد ثب
مربحثسرددسلسب)ك.برسلسدد بحثاددبيا ب ىددابسمردف ب دداوبحثساةددابثددا بحثسرددسلسب)كبرحثدداح  يكبثىادبيا بمربحثدداح  يكب

ر )اا بلبسهوبسكبم  بسإريكبحنتراوبحثسإارصلبرحثاراتفثبسكبمجد بحثرردر باثدابحثسسر)د بحثد  وبصسةداثيفب
س مرضدددث.برتدددلبمدددظحبحثردددفاقبفلددد  بحنترددداوبحثسإاردددصلب صدددببحن سب ددد بررردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبسدددكب
اراتفثبحثابيثفبرظثلبسكبمد  بحالصسةداببتدلبسسابردا بحنترداوبحثسإاردصلبر دبقب دب بحثسلىرسدا بسلد ب

فبرحثردرببرحالاديا برحثبردرسا بحثصفا فدثفبhyperlinksسىرا بحثريايرفبرحثسىرا بحثررسفثفبرحثبرح يبحثسرا ىفدثب
ادراتفثبحنترداوبحثسإاردصلبب سابفإركبسدكبرضدروبحثسلىرسدا برحسيا فدثبحثرردر بثىسلىرسدا فبر اثسداثلب )داا 

(Abdi and Omri, 2020).ب
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رحثسددلبسرسددب برجددرابسادديىثب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بصدديكببAgency Theoryرسددكبس وددربب وب)ددثبحثرياثددثب
 adverseح  دددددبحلبحثاحمىفدددددثبرح  دددددبحلبحثمابجفدددددثفبرسدددددابي دددددس ب  هدددددابسدددددكبساددددديىثبحالمسفددددداببحثسلددددداةاب

selectionحثسمىم بح م قل(ببفبرسايىثب اوبح سا ث moral hazardفبفراموبحنترداوبحالمسفداب ب صدبب
حن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لبتلبسمرف بسايىثب اوبسسال بحثسلىرسا فب سابفل دابضدس ابح مردا ب

بسما بب بصبحثسلىرسا .ب

حرددد بفلسصدددببحنترددداوب صدددببحن سب ددد بررردددا  بحثسرببSignaling Theoryمسدددابسدددكبس ودددربب وب)دددثبحناددداب ب
حالجسسددا لب سلا ددثبحادداب باثددابمكبحثاددبيثبمةلددبباددراتفثبرسرددسريابسددكبمإددادبحثسب فددا بحثسة رثرجفددثبتددلبسجددا ب
حالسردددداال فب سددددابفإرددددكبسددددكباددددراتفثبحثاددددبيثبرسرقيدددد بحنتردددداوفبر اثسدددداثلبسمرددددف بسرددددسر ب دددداوبسسالدددد ب

ب.(Albarrak et al., 2020)حثسلىرسا فب سابفراموبتلبسمرف بسةىرثببمابحثسا ب

حنتراوبحثسإارصلب صدببحن سب د بررردا  بحثسرحرد ببا ب ىابسابرص فبيبي بمظحبحث إدب ىابابحرثباربرب 
حالجسسددا لبتددلبسمرددف بسةىرددثببمابحثسددا فبرظثددلبتددلبودد ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بيسس يددببررددفيبتددلبمددظمب

سا لبسمرف بحثل قث.باظبفرسب بحكبيسبسعب ىابحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجس
ب اوبسسال بحثسلىرسا فبرحثظ بيها بصاربمبحثلبسمرف بسةىرثببمابحثسا .

 مشكمة البحث -2
سبب)دبح بيد صب ىدابم د بب(SEC)مراب بحثهي ثبحثسابتثب ىداببقا دثبرسداحر بح ربحقبحثساثفدثبب2013تلبمصب) ب

رايبمدابث ترداوب دكببTwitterفبFacebookفسيدكبثىادبيا بحردسماحوبس ردا بحثسرحرد بحالجسسدا لبسلد ب
.برسددددلبس حيددددابلددددرب بسة رثرجفدددداب(SEC, 2013)حثسلىرسددددا بحثساثفددددثبحثب فرددددفثبرتبددددا بثىددددرح  بحنتردددداوبحثلدددداا ب

حثسلىرسددا فبروهددرببحثسب فددا بحثإايلددثبث  سب دد برس رددا بحثسرحردد بحالجسسددا لفبرحثس صفبددا بحثجددام  بس حيدداب
بثسإارصلبثىابيا .ارببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لبتلبحنتراوبح

رثدددوبيسرقدددفبارببمدددظمبحثس ردددا ب ىدددابمادددبح بحثسردددر) فبرثةدددكبحسردددلب  ددداقبحردددسماحسهابثفادددس بحنترددداوب
حثسإارصلفبرمر  بثهابآلاببيصيب ب ىابسسابرا بحنتراوبرحرسبحسيجفثبحنتراوبحثمارثب اثادبيا فبر ودبح ب

جسسددددا لفبيبيدددد بمددددظحبحث إدددددب ىددددابارببثى سددددربحثرددددب)لبرحالمسسدددداوبحثسس حيدددداب ان سب دددد برررددددا  بحثسرحردددد بحال
حنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسدا لبيب دا بمربررديىثبث ترداوبر ادببحثسلىرسدا ب

ب ىابسةىرثببمابحثسا .

ب

ب
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برسكبلوبفسيكبرفااثبسايىثبحث إدبتلبحثسراه بحآلسل:
نتردداوبحثسإارددصلب صددببحن سب دد بمدد بيرجددابارببررددفيبثلدداوبسسالدد بحثسلىرسددا بتددلبحثل قددثبصدديكبسرددسر بحب

ثدددابم بسدددا بيدددا وبحثددداثي بحثسجب)صدددلبثىادددبيا بحثسبيدددا ب ررردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبرسةىردددثببمابحثسدددا فبرح 
  اثصربرثبحثسرب)ثبمظحبحثارببحثررفي؟

 هدف البحث -3
يهدددالبحث إدددددباثددددابابحرددددثبرحمس ددداببسدددداليببسرددددسر بحنتردددداوبحثسإاردددصلب صددددببحن سب دددد برررددددا  بحثسرحردددد ب
حالجسسددا لب ىددابسةىرددثببمابحثسددا فبرظثددلبتددلبودد بحثددارببحثررددفيبثلدداوبسسالدد بحثسلىرسددا فبرظثددلب دداثس صي ب

ب(.2021ف2020 ىاب ي ثبسكبحثابيا بحثسبيا ب اثصربرثبحثسرب)ثبم  بحثرسب ب 

 أهمية ودوافع البحث -4
ررردددا  بحثسرحرددد بسدددكبممسفدددثبقضدددفثبحردددسماحوبحثادددبيا بث  سب ددد بأهميتهههأل ادكاديميهههة فردددسسابمدددظحبحث إددددب

حالجسسا لبرساليبماب ىابصي ثبحثسلىرسا برررقببمابحثسا .برسضيفبحثابحرثبحثإاثفثبثىابحرا بحثرا بثبحثسلب
س ارثدد بسسابرددا بحنتردداوب صددببحن سب دد برررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبرساليبمدداب ىددابسةىرددثببمابحثسددا فب

تدلبمدظمبحثل قدثبتدلبمإدابحالقسرداافا بحث اسفدثببرظثلبسكبم  بابحرثبحثدارببحثرردفيبثلداوبسسالد بحثسلىرسدا 
برمربررقبحثسا بحثسرب .ب

سددكبمدد  بسرددىفيبحثضددر ب ىددابممسفددثبتهددوبيدد بسددكبحثجهددا بحثس وفسفددثببأهميتههأل العمميههةيسددابفرددسسابحث إدددب
رحثادددبيا برحثسردددسلسب)كبرمردددإاعبحثسرددداث بثس ددداتلبحنترددداوبحثسإاردددصلب صدددببحن سب ددد بررردددا  بحثسرحرددد ب

سصددببسددكبممددوبارحتددلبحث إدددب دداب بحث إددردبحثسددلبس ارثدد بملددببحتردداوبحثاددبيا ب صددببحن سب دد بحالجسسددا ل.برفل
رررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىابسةىرثببمابحثسدا ب رتبدابثسلىرسدا بحث اإدد(فبمدظحب انضداتثباثدابمكبماىدعب

ابفلسصددببسددكبحثابحرددا بحثرددا بثبسسدد بتددلبرددفاقبحالقسردداافا بحثسسباسددثبربي ددثبح رددرحقبحثساثفددثبحثسس ددرب .بيسدد
ارحتددلبحث إدددبمفضدداب )دداا بحمسسدداوبمرددإاعبحثسردداث برحثجهددا بحثس وفسفددثبررددرقبحثسددا ب رهددوبيفرفددثبحرددسماحوب
حثادبيا بث  سب د بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لب ادبح بحنترداوبحثسإاردصلفبرسداليببمدظحبحنترداوب ىداب

بسةىرثببمابحثسا برسإريكبصي ثبحثسلىرسا .

 منهجية البحث -5
فلسسابحث إدب ىابي بسكبس هجلبحالرسببح برحالرس  اطفبإيدبيسوبحرسماحوبحثس ه بحالردسببح لبثىرردر باثداب
حثسردامفوبرحث وب)ددا بحثسررددب بثىل قدثبصدديكبحنتردداوب صدببحن سب دد برررددا  بحثسرحرد بحالجسسددا لبرسةىرددثببماب

راردددفثبثى إددددبرحادددسباقبتدددبر بحثسدددا فبر اثسددداثلبردددفااثبحن ددداببحثسردددامفسابثى إددددبرسإايدددابحثسس يدددبح بح 
حث إدفبرظثلبسكبم  بسإىي بحثابحرا بحثردا بثبظح بحثردىث.بيسدابفلسسدابحث إددب ىدابسد ه بحالردس  اطبسدكب
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م  بحمس اببتبر بحث إددبرحثل قدا بسإد بحثابحردثفبرظثدلبسدكبمد  بسإىيد بحثسإسدر بثىسرحقدلبحالثةسبر فدثب
رسدددا بح سسددداابسىدددلبحثادددبيا ب ىدددابرردددا  بحثسرحرددد ببثلي دددثبسدددكبحثادددبيا بايدددببحثساثفدددثبحثسبيدددا ب اثصربردددثف

بحالجسسا لبيب ا بث تراوبحثسإارصل.

 حدود وخطة البحث -6
فبسرددببحث إدددب ىددابابحرددثبحثل قددثبصدديكبحنتردداوبحثسإارددصلب صددببحن سب دد برررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لب

حث إدددبسدداليببجددرا ببرسةىرددثببمابحثسددا بتددلبودد بحثددارببحثررددفيبثلدداوبسسالدد بحثسلىرسددا .بر)مددب ب ددكب  دداق
حنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  ب ىابسةىرثببمابحثسا .بيسابيمب ب كب  اقبحث إددبابحردثب ر فدثبسإداا ب
سكبحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب   بسلد بحنترداوب دكبحثسرد رثفثبحالجسسا فدثبمربحثسلىرسدا بحثسردسبصىفث(ب

ب ىابسةىرثببمابحثسا .

بررلبيسوبحرسةسا بحث إدب ىابحث إربحثساثل:رتلبضر بسايىثبحث إدبرمماحت فبت
 . اوبسسال بحثسلىرسا :بحثسرهروبرحثارحتلبرحثسسضس ا  

 .حن اببحثسرامفسلبث تراوب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا ل 

 .سإىي بحثابحرا بحثرا بثبرحاسباقبتبر بحث إد 

 .حثابحرثبحثس صفبفث 

 . بحث سا  برحثسررفا

 المعمومات: المفهوم والدوافع والمتضمناتعدم تماثل  -7
سإادبوامب ب اوبسسالد بحثسلىرسدا بتدلبردرقبح ربحقبحثساثفدثب  داسابسسدرحتببسلىرسدا بسلي دثبثدا ب دبلبرالب
سسرحتببثأل بحلبح مب بحثساابيثبتلبحثررقفبر اثساثلب اوبحثسرارح بتلبسسىلبحثسلىرسا بررجرابحمس لبمرب

ب.ب(Gajewski and Li, 2015)حثسمسىرثبتلبررقبحثسا بتجر بسلىرساسفثبصيكبح  بحلب

رمسداب داوبسسالد ببصديكب در يكبسدكب داوبسسالد بحثسلىرسدا ببShrestha and Mishra (2012)رقدابسيد ب
ر ددددداوبسسالددددد بحثسلىرسدددددا ب Intrinsic Information Asymmetry حثسلىرسدددددا بحثإبفبدددددلب ح راردددددل(

ب Extrinsic Information Asymmetry.حثمابجل

 دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بحثإبفبددلب دداوبحثسسالدد بصدديكبح  ددبحلبحثاحمىفددثب حناحب (برمددربحث ددرمبح ر ببيسضددسكباظ
ح رردددا بحثسىةفدددثبرحالاحب بروهدددرببساددداة ببتدددلبوددد رح  دددبحلبحثمابجفدددثب حثسردددامسيكبرحثسردددسلسب)ك(فبرظثدددلب

ثبحثاحمىفدثب دكبحثادبيثبسسسىدلبحالاحب بردى ثبحثرردر باثدابحثسلىرسدا بحثهاسدإيددبحثرياثثبرسلداب بحثسرداث ب
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ر)ددها بمددظحبصدداربمباثددابسإبيدد بحالاحب ب ا ددابايددبب دداا بب.رحثسددلبقددابالبسةددركبسساإددثبثىسرددامسيكبتددلبم برقدد 
 ىدددابقددداب بحثسردددسلسب)كب ىدددابحسمددداظبقدددبحبح بمدددظحبيسدددابيدددهلببب. ىدددابإرددداعبحثسردددامسيكبرح  دددبحلبحثمابجفدددث

فبرساديىثببAdverse Selectionحثليردل(بحردسلساب)ثبردىفسثفبر اثسداثلبوهدرببساديىثبحالمسفداببحثسلداةاب 
إيدددبفرددلعببقا ددثبحاح بحالاحب ب اددي بس ااددببسددكبقصدد بحثسرددامسيك.ببMoral Hazardحثسمىمدد بح م قددلب

يسضددسكب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بصدديكبحثددظ بصي سددابيسسلدد بحث ددرمبحثلددا لبتددلب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بحثمددابجلبرب
ب.ردسلسب)كبحثس ىلديكبرحثسردسلسب)كبظر بحثسلىرسدا بح قد م دالبحثسبفيدركببفبإيددحث ل حثسرسلسب)كبر لضهوب

ايدببسلبرتدثبرحثسدلبسةدركب ل بحثسردسلسب)كبسلىرسدا بماردثب اثادبيثبا برفإادبمظحبحث رمب  اسابيسرحتببث
إساب اث ر ثبثأل بحلباحم بحثابيثب كبقفسدثبحثادبيثبرحاح هدابحثإداثلبمربحثسردسبصىلفبرمدظمبحثسلىرسدا بقدابالب

ثسرددددسلسب)كبح مددددب)كفب سددددابيددددها باثددددابسإبيدددد بسيارددددعبايددددبب اافددددثبثىسرددددسلسب)كبظر بسةددددركبسساإددددثبث بفددددثبح
رحثدظ بفيدركبس ىلديكبمربحثسضداببيكبحثسردسلسب)كبحثحثسلىرسا ب ىدابإرداعبحآلمدب)ك.بر)بجدلبظثدلبحثدلبرجدراب

لىددابرددصي بحثسلددا فبقددابفيددركبتب.ايددببسلبرتددثبثسددايب بحثاددبيثرحثسددلبسةددركبثددايهوبسلىرسددا ب ددكبقفسددثبحثاددبيثب
مربآتداقب سدربحثرد ا ثبمربحسجامدا ببفمهال بحثسرسلسب)كبحثس ىليكبسلىرسا بمتض ب كبس اترلبحثادبيثثا ب

ب.ب(Ramananda and Atahau, 2020)حالقسراابحثةىلبحثسرسبصىفثبرساباثابظثلب

سسلاابمر اعبإاردبوامب ب اوبسسالد بحثسلىرسدا .ب تباوفيما يتعمق بدوافع وأسباب عدم تماثل المعمومات، 
فإددادب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا ب سيجددثبرددىرلبح سهددا  بناحب بحثاددبيا فبرظثددلب  دداسابسسلسددابااحب بحثاددبيثبتبدداب

حمرا بسلىرسا بسلي ثب كبحثسرسلسب)كفبرظثلبصهالبسإبيد بسرداث بامردفثبسدكبمد  بسإبيد ب رح دابايدبب
سإجعبحالاحب ب ل ب اافثب ىابح رهوبحثسلبفسسىةر هابقص ب ابمابتلبحثسباب)ببحثساثفث.بر ىاب يابظثلبقاب

حثسلىرسدا بحثماردثفبرحثسدلبسلسبداب ا هدابقدابسضدبب داثسبي بحثس اتردلبثىادبيثباظحبسدوبحنترداوب  هدافبإيددبقداب
فردددسماسهابحثس اتردددركبتدددلبسلددداي بم  هدددوبحال ساجفدددثبمربقدددبحبحسهوبحالردددسلساب)ثفبر اثسددداثلبالبفلدددابمدددظحبحثردددىرلب

حثسلىرسدا ب سيجدثبالسدس لب لد بم دبحلبحثردرقبمربب.برقابي اداب داوبسسالد  (Amin et al.,2020) ح سها )ا
 لدد بحثسرددسلسب)كبثسلىرسددا بمارددثبسرددرقبحثسلىرسددا بحثلاسددثبحثسساإددثبثجسفددلبساددابيلبحثرددرقفبر اثسدداثلبقدداب
فإادب اوبسسال بحثسلىرسا ب سيجثبسرحتببحثسلىرسا بحثاحمىفدثبريدظثلبسدرحتببحثسلىرسدا بحثماردثبثدا ب لد ب

.بر ودب حب كبااحب بحثادبيا بمدلبحثسرد رثثب دكب(Ding et al., 2020)فدثبح  دبحلبتدلبردرقبح ربحقبحثساث
ااحب بحثابيثبرح احابحثبرح وبحثساثفدثبرحنترداوفبر اثسداثلبتا د بسسداوبناحب بحثادبيا بحثسلىرسدا بحثسإاردصفثبقصد ب

 ردددصعببمكبسسدداوبثةاتدددثبحثسردددسلسب)كبر اثسددداثلبفإدددادب ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا بصددديكبحناحب برح  دددبحلبحثمابجفدددث
بحثسلىرسا بحثاحمىفثبحثسلبسسسىةهابااحب بحثابيا .ب

 كبقفسثبحثادبيثبرآاح هدابحثإداثلبرحثسردسبصىلفبر لد ببعض المعمومات الخاصة  رسكب اإفثبممب بقابسسرحتب
مربحثردد ا ثبرسةددركبسلدد بمددظمبحثسلىرسددا ببفمربحثرددرقببفمربحالقسردداابفح إدداحدبحثجرمب)ددثبحثمارددثب اثاددبيث
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حثسرددسلسب)كباركبايددبمو.برس اددابحثسلىرسددا بحثمارددثبمسدداب ددكب ب)دد بسرددب)عب لدد بحثمارددثبسساإددثبثدد ل ب
حثسلىرسددا بسددكبح  ددبحلبحثاحمىفددثباثدداب لدد بحثسرددسلسب)كفبمرب سيجددثببسإىيدد برسادد ي بحثسلىرسددا بحثلاسددثبمرب
حثاحمىفثبسدكبقصد ب لد بحثسردسلسب)كب ادي بمةلدبباقدثبسدكبايدبموفبرسدكبلدوبفإدادب داوبسسالد بسلىرسدا بصديكب

يسدابقدابيدها بب(Barth et al., 2005).ظر بحثسلىرسدا برح  دبحلبحثدظيكبثدفابثدايهوبسلىرسدا بح  دبحل
فبر ددداوبقاصىيسهدددابثىبدددبح  فبر ب)بدددثب دددب ببFinancial reporting opacityاسدددر بحثسبددداب)ببحثساثفدددثب

صدددب فبحثسلىرسدددا باثددداب ددداوبحثباصىفدددثبثرهدددوبحثسبددداب)ببحثساثفدددثبر ردددرثبماردددثبثرددد اببحثسردددسلسب)كبمربقىيىدددلبحثم
 (Boujelbene and Besbes, 2012).ر اثساثلبوهربب اوبسسال بسلىرسا بصيكبحثسرسلسب)كب

وقههد يههادت اخههتيف توقيههت الحصههول عمههى المعمومههات بههين المتعههاممين فههي سههو  المههال الههي عههدم تماثههل 
رساسفددثبتبددابسردد بحثسلىرسددا ب اددي بمرددبمباثددابحناحب بمربح  ددبحلبحثاحمىفددثب إيددوبحثسيدد  بحثسلىالمعمومههات  

ث احب ب سدابيدها باثدابإاثدثب داوبسسالد بسلىرسدا بصديكبحناحب برحثسردامسيكفبريدظثلبقدابسرد بحثسلىرسدا باثداب
 ل بحثسرسلسب)كباركبحث ل بحآلمببسكبم  بسرب)عب ل بحثسلىرسا ب سدابيدها باثدابإداردبإاثدثب داوب

ب.(Healy and Palepu,2001; Li et al., 2020)سسال بحثسلىرسا بصيكبحثسرسلسب)كبر لضهوبحث ل ب

سددهلببودامب ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بثددفابتبدديب ىددابوفههي سههيا  متضههمنات ظههاهرة عههدم تماثههل المعمومههات، 
ررقبحثسا فبرثةكبسهلبب ىابحثابيا بظحسهابر ىابحثسرسلسب)ك.بتلىدابسردسر بردرقبحثسدا فبتا د بثةدلبيدها ب

رحثسسسلىددثبتددلبحثررددر باثددابمرددلاببحثسددرح كبرددرقببمابحثسددا باربمب رلاثفددثفبتا دد بيجددعبمكبيسرددفب اثةرددا  ب
ثألردددهوفب إيددددبسليددددابمدددظمبح ردددلاببياتددددثبحثسلىرسدددا بحثسساإددددثب إيددددبالبفردددس فلبمإددددابح تدددبحابحرددددس   ب

ب.بب(1994سلىرسا بمارثبتلبسإبي ب ا ابايبب اا ب ىابحرسلسابحس ب حثامبحر فب

حثسمرددصبثدد ب  ب)بددثبتلاثددثبرسسسلدد برم دالب ددا بسرحرددرا بيجددعبسرحتبمددابتددلبرددرقبحثسددا بثةدلبفبددروب اثدداربب
مددظمبحثسرحرددرا بتددلبإجددوبحثرددرقفبرسةىرددثبحثلسىفددا فبر دداابحثسسلدداسىيكبتددلبحثرددرق.برسىلددعبحثسلىرسددا باربب
مدداوبتددلبرددرقببمابحثسددا فبإيدددباكبسددرتببحثسلىرسددا بثىسسلدداسىيكبفسيدد هوبسددكبسرقددلبحثلا دداب ىددابحرددسلسابحسهوب

ساثلبسإايابح رلاببحثس ار ثبثألرهو.برفإادبحثليابتلبإاثثبرسإايابابجثبحثسما ب بثهظمبحالرسلسابح بر اث
 )دداا بسرددسر ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بتددلبرددرقبحثسددا فب  دداسابفسسىددلب لدد بح  ددبحلبتددلبحثرددرقبسلىرسددا ب
مارددثبمرباحمىفددثبالبسةددركبسساإددثبث بفددثبح  ددبحلب  ا ددظبالبيددسوبحثررددر باثددابح رددلاببحثس اردد ثبث رددهوفباظب

فبرحثسلبسسضدسكبمكببadverse Selectionال بحثسلىرسا بسايىثبحالمسفاببحثسلاةابفراإعبوامب ب اوبسس
حسددس لبحالاحب ب ح  ددبحلبحثاحمىفددث(بسلىرسددا باحمىفددثبمربحثسرددسلسب)كبظر بحثسلىرسددا ب حثس ىلدديك(بسلىرسددا ب

ردسلساب)ثبمارثبسباب ثب اثسرسلسب)كبح مدب)كفبيسبسدعب ىفد بمكبحثسردسلسب)كبصداركبحثسلىرسدا بيسمدظرحبقدبحبح بح
ايدببرددىفسثفبإيدددبفيددركبم دالبسرجفدد بمددا ،بث رددسلسابح فبر اثسداثلب دداوبحثسمرددفصبحثرددىفوبث رددسلسابح فب
ح سددببحثدددظ بيسبسددعب ىفددد بح مرددا بيردددا  بحثرددرق.بر)سبسدددعب ىدداب )ددداا بسرددسر ب ددداوبسسالدد بحثسلىرسدددا بتدددلب
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رسدكبلدوب داوبيردا  بردرقببحثررقبسايىثب اوبحثسمرفصبحثرلا بثىسرحبافبر اوبسإب بمردلاببسدرح كبح ردهوف
ب.ب(Lei et al., 2019 )بحثسا فبإيدبثكبسليابمرلاببحالرهوبياتثبحثسلىرسا بحثسساإث

ر وب حب كبياتثبح  بحلبسسرفب اثباابحالقسرداا بتد كبح  دبحلبصداركبسلىرسدا بردرلبسىجداباثدابمرداثيعب
كبردرقببمابحثسدا ب سدابيدها باتا فثبثسإساب ررهابسكبحرس   بح  بحلبظر بحثسلىرسا بسل بحال رإاعبس

اثابر ببإجوبررقببمابحثسا فبر )داا بسةىردثبحثلسىفدا فبرمدربسدابيدها باثدابسمردف برديرثثبح ردهوبرظثدلب
ب(.1994حثامبحر فبيى بيهلببرىصفاب ىابإبيثبحالرسلساببرحثس سفثبحالقسراافثب 

ضدد بابجدثبحثرديرثثب سيجددثبرسدكب اإفدثبممددب فبيىسداب حابسردسر ب دداوبسسالد بحثسلىرسدا بتددلبحثردرقبيىسدابح مر
ح مرا ب اابحثلسىفا برمإجاوب ل بحثسردسلسب)كبظر بحثسلىرسدا بح قد ب دكبحثسلاسد بتدلبحثردرقبمرتدابسدكب
حثسلب بثىمراب بتلبإاثثبقفاسهوب لسىفا بحثساحر بسلبحثسرسلسب)كبظر بحثسلىرسا بح ةلبفبمربحثمبر ب ها فدا ب

ب.(Healy and Palepu, 2001) بسكبحثررقب

إجددددوبحثسدددداحر بتددددلبرددددرقبحثسددددا فبيسبسددددعب ىدددداب )دددداا بسرددددسر ب دددداوبسسالدددد بحثسلىرسددددا براددددلربببرتددددلبرددددفاق
حثسردسلسب)كب لداوبحثسرددارح بتدلبحثإردر ب ىددابحثسلىرسدا باثدابح مرددا بحثداحتلبثدا بحثسرددسلسب)كبثىسلاسد بتددلب
مرددهوبسىددلبحثاددبيا فب انضدداتثباثددابح رددإاعب لدد بحثسرددسلسب)كبسددكبحثسلاسدد بتددلبحثرددرقفب سددابيدد لياب ىدداب

ب.(Bilinski, 2019)ح مرا بإجوبحثساحر بتلبررقبحثسا ب

رمميددبح بيدددها ب )ددداا بسردددسر ب ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا بتدددلبردددرقبحثسدددا باثدددابحبسردددامبسةىردددثبحثلسىفدددا ب ودددب حب كب
حثسرسلسب)كبحثظيكبصاركبسلىرسا بيىج ركباثابحثسإىىيكبحثساثييكفبرسةاثيفبحث إدبرحثإرر ب ىابحثسلىرسا ب

ح مردددددا ب ددددداابحثسسلددددداسىيكبتدددددلبردددددرقبسبسردددددلبسةىردددددثبحثلسىفدددددا ب اث رددددد ثبثىسسلددددداسىيكبتدددددلبحثماردددددثفبرسدددددلب
 .(Diamond and Verrecchia,1991)حثررقب

يدهلبب داوبومن ناحية أخرت، هناك متضمنات لظاهرة عدم تماثهل المعمومهات عمهى مسهتوت الشهركة، حيهث 
ثبحثسسر)دد .بتسددلب )دداا بسرددسر ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا ب ىددابحثاددبيا بسددكب ددامبجرح ددعبثلدد بممسهدداب )دداا بسةىردد

سسالددد بحثسلىرسدددا بسددد احابسمدددا ببحثسلىرسدددا بحثسدددلبيسإسىهدددابحثسردددسلسبركب سيجدددثب ددداوبسبدددابسهوب ىدددابحثسبدددايبب
حثدداقي بثىلرح ددابحثسسرقلددثب ىددابحرددسلسابحسهوفبر اثسدداثلب )دداا بحثلا ددابحثس ىددرعب ىددابحالرددسلسابفبرسددكبلددوب )دداا ب

 ,Khlifi and Bouri)ا بحثسلبسرحجههابحثابيا بثجظعبحالرسلسابح سةىرثبحثسسر) .بفضالباثابمظحبحثرلر 
ب.ب(2010

ر ىلب إربسااصه فبيهلبب داوبسسالد بحثسلىرسدا بردىصفاب ىدابقفسدثبحثادبيثفبإيددبم د بسدلب )داا بسردسر ب داوب
إجددداوبحثسردددسلسب)كب دددكبحثسلاسددد بتدددلبمردددهوبمدددظمبحثادددبيا فبسددد مر بقفسدددثبمردددهوبسىدددلب سسالددد بحثسلىرسدددا برح 

ردددداإعبوددددامب ب دددداوبسسالدددد بحثسلىرسددددا بسادددديىثبحثسمددددا ببح م قفددددثب حثسمىمدددد بح م قددددل(فبحثاددددبيا .برف
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رحثرىرلبحال سها  بث احب فبرحإسسا برجرابسسابرا بح سها )ثبسدكبقصد بحاحب بحثادبيثبالردس   بسدابسسسىةد بسدكب
صددداركبسلىرسدددا باحمىفدددثبثسإبيددد ب رح دددابايدددبب اافدددثب ىدددابإرددداعبحثسردددامسيكفبمربحثسببضددديكفبمربح  دددبحلب

ب.(Healy and Palepu, 2001)حثسلىرسا ب

ر وب حبثآللاببحثرىصفثبثوامب ب داوبسسالد بحثسلىرسدا فبقداس بحثابحردا بحثردا بثب لد بحثرردا  بثسمردف ب داوب
.بب(e.g., Hales et al., 2018; Bilinski, 2019; Al Barrak et al; 2020)سسالد بحثسلىرسدا ب

ررد ا بحثسلىرسدا بسلد بحثسإىىديكبحثسداثييكبرحثمصدبح .بمدظحب انضداتثبرفلسصببسكبممدوبسىدلبحثرردا  بسرليد باربب
اثددابارببآثفددا بإريسددثبحثاددبيا بحثاحمىفددثب  ودداوبسلىرسددا برآثفددا ببقا ددث(برحآلثفددا بحثمابجفددثب ارببسبحجددلب
حثإرددا ا (برسددكبلددوبسمرددف بسادداة بحثرياثددثبرحثسسابرددا بحال سها )ددثبثدد احب بالرددس   بحثسلىرسددا بحثاحمىفددث.ب

تدددلبسإبيددد بجدددرا بحثسلىرسدددا برسبىيددد ب ددداوبسسالددد ببIFRSوهدددببارببحثسلددداييببحثارثفدددثبثىسبب)دددببحثسددداثلبيسدددابف
مظحب انضداتثباثدابارببحثسادب)لا بحثس وفسفدثبحثسدلبسس دلبحناحب بسدكبسردب)عبحثسلىرسدا بحثاحمىفدثب حثسلىرسا .

يددد بودددامب ب ددداوبسسالددد بثأل دددبحلبحثمابجفدددثبرمفضدددابس دددلبحثسلددداس  بحثاحمىفدددثفبرحثسدددلبسدددها بصددداربماباثدددابسبى
حثسلىرسدددا .برمميدددب حبتددد كبحثسرردددلبتدددلبحنترددداوبحثسإاردددصلبحالمسفددداب برحنج ددداب بسدددكب اإفدددثفبرحثسرردددلبتدددلب
حنتردددداوب صددددببحن سب دددد برررددددا  بحثسرحردددد بحالجسسددددا لبفلسصددددببسددددكبمةلددددببحثررددددا  بثسمرددددف ب دددداوبسسالدددد ب

سل )د برديرثثبحثردرقبرسمردف بسةىردثبحثسلىرسا بسكبم  ب )اا بحثادراتفثبرسرردفلب  داقبحنترداوفبرسدكبلدوب
ب. (Hales et al., 2018; Bilinski, 2019) حثلسىفا فبرسرهي بحثسرحر بصيكبحثابيا برحثسرسلسب)ك

ر)مىددصبحث اإدددب سددابرددص بحثددلبمكبوددامب ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بسإددادبتددلبرددرقبح ربحقبحثساثفددثب  دداساب
سسدرحتببسلىرسددا بسلي دثبثددا ب دبلبرالبسسددرحتببثأل ددبحلبح مدب بحثساددابيثبتدلبحثرددرقفبر اثسداثلبفيددركبم ددالب

حثسمسىرددثبتددلبرددرقب دداوبسرددارح بتددلبحسددس لبحثسلىرسددا فبررجددرابحمددس لبمربتجددر بسلىرساسفددثبصدديكبح  ددبحلب
حثسددا .برقددابفإددادب دداوبحثسسالدد بصدديكبحناحب برحثسرددسلسب)كبرف ىدد ب ىفدد ب دداوبسسالدد بسلىرسددا بإبفبددلفبمربقدداب
فإددددادب دددداوبسسالدددد بحثسلىرسددددا بصدددديكبحثسرددددسلسب)كبر لضددددهوبحثدددد ل برف ىدددد ب ىفدددد ب دددداوبسسالدددد بحثسلىرسددددا ب

ثسدا فبر دداوبحثسمردفصبحثرلددا بحثمدابجل.بر)سبسدعب ىدداب داوبسسالد بحثسلىرسددا بح مردا بيرددا  بردرقببمابح
ثىسددرحبافبررجددرابمردداثيعباتا فددثبثددا بح  ددبحلبصدداركبحثسلىرسددا بثسإسددلب ررددهافب سددابيددها بحثددلبردد ببإجددوب
رددرقببمابحثسددا فبر )دداا بسةىرددثبحثلسىفددا فبرح مرددا بردديرثثبحثرددرق.بيسددابسرحجدد بحثاددبيا بسسضددس ا برددىصفثب

)دداا بسمددا ببحثسلىرسددا فبرحثسدداليببحثرددىصلب ىددابقفسددثبثلدداوبسسالدد بحثسلىرسددا بس هدداب )دداا بسةىرددثبحثسسر)دد فبر ب
حثادددبيث.برثسرحجهدددثبساددداة ب ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا فبرسرجددداب لددد بحثرردددا  بحث  سدددثبثسمردددف ب ددداوبسسالددد ب
حثسلىرسا بس هابسرلي بارببرر ا بحثسلىرسا فبرسرلي بآثفدا بإريسدثبحثادبيا بحثاحمىفدثبرحثمابجفدثفبرسرليد ب

بسلبسس لبحثسلاس  بحثاحمىفثفبرحثسررلبتلبحنتراوبحالمسفاب .بارببحثساب)لا بحثس وفسفثبحث
ب
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 اإلطار المفاهيمى لإلفصاح عبر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي -8
سلبحثس رببحثسة رثرجلبتلبسجا بحالسراال فبس رب بسسابرا بحنتراوبحثسإاردصلبروهدببحنترداوب صدبب
حثسرحقدلبحنثةسبر فدثبثىاددبيا باثدابجا دعبحنتردداوبحثسبىيدا بسدكبمدد  بحثسبداب)ببحثساثفدثبحثس صر ددث.برسدلبلددرب ب

سددوبحرددسماحوبسىددلبرايبمسدداببTwitterربFacebookحالسردداال بروهددرببس رددا بحثسرحردد بحالجسسددا لبسلدد ب
ب.(Albarrak et al., 2020) حثس را بيب رح بث تراوبحثسإارصل

رسلسصدددببرردددا  ب س ردددا (بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبسدددكبمإدددادبحثس دددربح بحثسدددلب دددبم ب ىدددابحن سب ددد برحثسدددلب
فبرحثسلبسسدف بحثلايدابسدكبحثردبصبWeb 2.0راإصهابوهرببحثلايابسكبحثس صفبا بحثسة رثرجفثبحثسرس ا ب ىاب

 بثساددابيثبحثسلىرسددا ب ىدداب  ددداقبرحرددلبصدديكبحثسرددسماسيكفبسدددلبحسيا فددثبحثسرا دد بحثس ااددببرحثإدددرحببثىاددبيا
حثسردا ىلبرس دداا بحثسإسدر بصدديكبحثسردسماسيكبسلدد بحثس ادربح بحث رددفثفبمربحثسلىفبدا برحثرددرببرسبدا لبحثريددايرب

ب(.Lei et al., 2019رحثصفا ا ب 

ا ىفددثبرق ددرح ببقسفددثبرسردده بح اددا برس دداا بحثسلىرسددا برسلددبلبررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لب ا هددابسب فددا بسر
 .ب(Al-Sartawi, 2019) برح تياببرمايا بحثسلصيببح مب بسكبم  بسجسسلا بحتسبحضفث

ر داا بسددابفردد بحثسرددسماسركباثددابمدداسا بحثررددا يبسدكبمدد  بحثس صفبددا بحثسرددس ا باثددابحن سب دد بسددكبمدد  ب
مجه  بحثإارعفبمربماسا بحثس  ) ب ىابمجه  بحثهرحسدفبحثظيفدثبرح جهد  بحثىرإفدث.برسادس بس ردا بحثسرحرد ب

حثس رددددددا بب.بيسددددددابساددددددس ب,LinkedInبب,Twitterب,InstagramبFacebookحالجسسددددددا لبح ةلددددددبباددددددهب ب
ب,ب,WhatsAppبYouTubeح مب بحثاا لثبرحثسلبفاابباثيهابصماسا بررا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبيد بسدكب

Snapchatب,بMicrosoft Teamsبرايبما.بب

رسمسىدددفبرردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبحثسبىيافدددثبسلددد بحثسجددد  برحثردددإفبرحثسىفر )دددركبرحثصددددبحنظح دددلب دددكب
جفددثبتددلب ددرحوب ايدا بس هددابحثجددرا فبرسددا بحثررددر فبرحثسةددبحبفبرقاصىفددثبس ردا بحثسرحردد بحالجسسددا لبحثسة رثرب

 Amin et)حالرسماحوفبرحثس  سثفبرحالرساحسثبفب انضاتثباثابسدابسدرتبمبسدكبسرا د بإدرحب بسدلبحثسردسماسيك
al., 2020)برتدددلبمدددظحبحن ددداببمرددد إ بحثسرحقدددلبحالثةسبر فدددثبرس ردددا بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبق دددا بسهسدددثب.

رحنتردداوب ددكبحثسلىرسددا بحثساثفددثبرايددببحثساثفددثفبرحثةسفددثبرحثررددرفثب حث ر فددث(ب رددرب بترب)ددثببثىاددبيا بث اددب
بر اق بسةىرثبرثلاابيصيببسكبحثسرسماسيك.

رسسلدداابارحتددلبحثاددبيا بالرددسماحوبررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبيب ددا بث تردداوبحثسإارددصلفبرحثسددلبسددكبصي هدداب
سباب ددثب اثرردددا  بحثسبىيافددثفبمددظحب انضددداتثباثددابحثسرحرددد ببحسيا فددثبحثررددر باثددداب دداابيصيددببسدددكبحثسرددسلسب)ك

حثس ااددببسسلدداابحالسجامددا بسددلبسجسر ددثبيصيددب بسددكبمرددإاعبحثسردداث بسلدد بحثلسدد  برحثسرددسلسب)كبحثسإسسىدديكب
رسرددسماسلبحثسبدداب)ببحثساثفددثفبسددلبحسيا فددثبسىبددابحثسلىفبددا بحثسرددسسب .برسددكب اإفددثبممددب فبفسيددكبا ددوباددب فثب
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ردديكبساددابيسهابرسإردديكبرددربسهافبرمىدد بحثددر لب اثل سددثبحثسجاب)ددثفبرب ددا بحثرددسلثفبحثاددبيا بسددكبمدد  بسإ
رسل )دد بساددابيثبحثلسدد  برحصسةدداببحثس سجددا فبرب ددا بحثل قددا برحثسددبر) بثىل سددا بحثسجاب)ددث.بر ىددابحثسرددسر ب

لبتدثفبحثاحمىلبثىادبيا فبيسدف بحن سب د بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبحثسرحرد بسدلبحثسدروريكفبرسادابيثبحثس
 ,Lee et al., 2015; Kim and Youm)رمىد بح تيداببسدكبمد  بحثإدرحببحثسردا ىلباحمد بحثادبيثب

ب.(2017

حب ايدددا برحثسدددلبسادددس بحمسفدددابب رسدددكب اإفدددثبممدددب فبسسضدددسكبحردددسبحسيجفثبحنترددداوبحثسإاردددصلبثىادددبيا بم لددداا 
 ب  ب)بدثبحثلدب (فبرسدكبحثسلىرسا بحثسلبيسوبحنتراوب  ها م بحثسإسدر (فبريفرفدثبسبدافوبر دب بحثسلىرسدا

(Blankespoor, 2014)ب-حثابيثبموب بلبلاثددب-فبروبصسبافوبمظمبحثسلىرسا ب .برتدلبمدظحبحثرداافبيدهلبب 
حن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىابحرسبحسيجفثبحنتراوبحثماردثب اثادبيا بسدكبمد  بحثسداليبب ىداب
سإسر بحنتراوبر ب)بثب ب بحثسلىرسا فبإيدبيهلببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىدابحمسفدابب

فدددثفبريدددظثلبسردددسر بحثسلبيدددافبإيددددبقدددابسمسددداببحثادددبيا ب دددرمبحثسلىرسدددا بسدددكبإيددددبير هدددابساثفدددثبموبايدددببساث
حثابيا بحنتراوب كبسلىرسا بمق بسلبيداح ب  داسابفيدركبحثسردسهاتركبسدكبحنترداوبمقد بقداب ب ىدابحثسلاسد ب
سدددلبحثسلىرسدددا بحثسلبدددا بسباب دددثب اثسردددسهاتيكبسدددكبحثسردددسلسب)كبحثسسسبرددديكبظر بحثمصدددب فبمدددظحب انضددداتثباثددداب

ي بايدددبببردددسلب سدددابقدددابفردددس بثىادددبيا ب اردددسماحوبسلىرسدددا بايدددببحسيا فدددثبحثسرا ددد بسدددلبحثسردددسماسيكب اددد
ب.ب(Lee et al., 2015)سرضر فثب

رتفسددابيسلىدد ب  ب)بددثب ددب بحثسلىرسددا فبسددهلببس رددا بحثسرحردد بحالجسسددا لب ىددابحمسفدداببحثاددبيا بث ب)بددثب
حثلب فبإيدبسسسي بي بس ردثبسدكبس ردا بحثسرحرد بحالجسسدا لب سيد  بتب)دا بسرده برردا يب دب بسلي دثب
ردددددرح ب ردددددفثفبمربتيدددددايرفبمربردددددر فبمربردددددرب.برسدددددرتببمدددددظمبحثمردددددا صبرحثسيددددد ح بثس ردددددا بحثسرحرددددد ب

 Jung et)حالجسسدا لبحثسبر دثبثىادبيا بتدلبحمسفدابب ب)بدثبحثلدب بسباب دثب اثرردا  بحثسبىيافدثبث ترداوبب
al., 2018)ب صدب ب.برسكب اإفثبممب بسهلببررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىابحثرسا بحثربافثبث تراوبسل 

   سث(بحنتراوفبرحثباصىفثبثىبدبح  برحثرهدوبرايبمسدابسدكبحثمردا صبحثسدلبسسفإهدابرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لب
تددلببرددا  برس ب)دداح بحثاددبيا فب سددابيسددف بثىاددبيا بحرددسماحوبحثس )ددابسددكبحثرددسا بايددببحثىروفددثفبرحثسددلبسددرتبب

بب(Misirlis and Vlachopoulou, 2018).بحثربرثبث احب بثىسرحر بسلبحثسرسلسب)كبرمرإاعبحثسراث 

ب

ب

ب

ب



 أثر اإلفصاح المحاسبي عبر االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي........ عفت أبو بكر حممـد الصاوي                    د/ 

  
 
 

    

  69  

 

 وبناء عمى ما سبق سيتم تناول الجوانب اآلتية:   

تطهههور ممارسهههات اإلفصهههاح المحاسهههبي لمشهههركات عبهههر اإلنترنهههت ووسهههائل التواصهههل  8-1
 االجتماعي

اب سددابتددلبظثددلبحنتردداوبحثسدداثلبرايددببحثسدداثلفبرحنتردداوب ف  ددابحنتردداوبحثسإارددصلبثىاددبيا ب  اق ددابرحرددل 
حنث حسلبرحالمسفاب فبرحنتراوبحثسبىيا برحنتراوب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا ل.برقدابس ارثد ب

حبسمسىردثبحثابحرا بحثرا بثبحث وب)ا بحثسمسىرثبث تراوبرحثسلبثة بس هابإج ب وب) ثبرحتسبحضا بسس ار بم لاا 
ث تردداوفبرحثدد ل بيس ددار بسإددااح بحنتردداوفبرظثددلبسددكبمدد  بابحرددثبحثلرحسدد بحثصي فددثبرحثلرحسدد بحثسبس  ددثب
صمرددددا صبحثاددددبيا .برتددددلبح ر ددددثبح ميددددب بملددددب بحثلرحسدددد بحثسة رثرجفددددثب ىدددداباددددي برسإسددددر بحنترددددداوب

اوب صدددببحن سب ددد بررردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبحثسإاردددصلفبرحثسإدددر بسدددكبحنترددداوبحثسبىيدددا باثدددابحنترددد
 Alhtaybat et al., 2012; Abdi and) يررديىثبمربق دا بجايدا بثسدرتيببسلىرسدا بماردثب اثادبيا 

Omri, 2020).ب

رفسيدددكبحردددسلبح بحث وب)دددا بحثسرردددب بتدددلبمدددظحبحثرددداابرتبدددابثس دددرببحنترددداوبحثسإاردددصلبرظثدددلب ىدددابحث إدددرب
 حثساثل:

 في ظل الظروف المثالية لمسو  ونظرية السو  الحراإلفصاح المحاسبي  8-1-1
 ىابحتسبحضيك:بيسضسكبمرثهسابمكبحثررقبفلس بتدلببFree markets theoryسرس اب وب)ثبح ررحقبحثإب ب

وددد بودددبرلبسلاثفدددثفبصي سدددابفليدددابلا يهسدددابمكبحثسلىرسدددا بحثساثفدددثبسلسصدددببردددىلثب اسدددثب سدددابفل دددلبمكبسدددرتيبب
دابر ردرب بسسردارفثبربداركبسةىردثبث بفدثبحثسردسماسيكب  Cooper and)حثسلىرسدا بثسردسماوبرحإدابفيدركبسساإ 

Keim, 2003)ب.ب

رقبحثرلددا ب ىددابسبدداب بحثرددرقب ىددابسمرددفصبحثسددرحبابر  ب)بددثبتلاثددثبرظح بيرددا  فبإيدددبرفلسسدابسرهددروبحثردد
يسسي بحثررقب اثةرا  ب كبح رلاببسليدابحثسلىرسدا بحثسساإدثب اثةاسد .برتدلبود بحثودبرلبحثسلاثفدثبثىردرقفب
هدوبفلابحنتراوبحثسإارصلبمربسراببحثسلىرسا بحثسإاردصفثفبسدلبحث ودبباثدابسردسماسلبحثسلىرسدا ب ىدابم 

ثددابحثاددبيا ب ا س ابمددابقددر بحثلددب .بر)ىلددعبيدد بسددكبقددر بحثلددب برحث ىددعبارب حبب فرددف ابتددلب قددر بحث ىددعبرح 
سإايدددابيسفدددثبحثسلىرسدددا بحثسدددلبس سجهدددابحثادددبيا بثسىصفدددثبحإسفاجدددا بجا دددعبحث ىدددعب  دددابسردددسر بيسرحتددد بسدددلب

ردددا بثب ددداكبحثودددبرلبحثسةدداثيفبرحثس ددداتلبحثإافدددث.برتدددلبمدددظحبحثردددفاقفبجددداا بحث دداإلركبسدددكبمددد  بحثابحردددا بحث
حثسلاثفثبثررقبحثسدا بالبسسإبد بتدلبود بحثودبرلبحثرلىفدثبإيددبفراد بحثردرقبتدلبحثسمردفصبحثرلدا بثىسدرحباب

ب.(Alhtaybat et al., 2012)سكبم  ب واوبمرلاببحثررق.برفاابباثابمظحبحثرضلبحثسلباب را بحثررقب

ب
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 اإلفصاح المحاسبي في ظل فشل السو   8-1-2
رلبحثسلاثفددثبثرددرقبحثسددا فبفإددادبتادد بحثرددرقبتددلبحثسمرددفصبحثرلددا بثىسددرحبا.بتددلبودد ب دداوبسإبدد بحثوددبب

رم ددددددالب ر دددددداكبسددددددكبتادددددد بحثرددددددرقفبمسددددددابحثرادددددد بحثضددددددس لبرحثرادددددد بحثرددددددب) بتددددددلبحثسمرددددددفصبحثرلددددددا ب
ب.(Alhtaybat et al., 2012)ثىسرحبا

ب ىددابح قدد بسددكبحثليددرعبتددلبحثرددرقب رددصعب بددصب حثسلىرسددا بر)سضددسكبحثرادد بحثضددس لبثىرددرقبرجددرابرحإددان
حثسإارددصفثفب سددابيدددها باثددابقدددبحبح بحرددسلساب)ثبايدددببرددىفسث.برساددس بسىدددلبحثليددرعبحثردددف ب بحالإسةاب)ددثب ىددداب
حثسلىرسا بحثسإارصفثفبرتبضفثبحثسردسلسببحثرداظ فبر داوبسدرح كبقدر بحث ىدعبرحثلدب فبرحثسر )دلبايدببحثرلدا ب

إدادبودامب ب داوبسسالد بحثسلىرسدا فبرايببحثسسةات،بثىسلىرسا .برفإادبحثرا بحثرب) بتدلبحثردرقب  داسابس
رساددديىثبحالمسفددداببحثسلددداةافبرساددديىثبحثسمدددا ببحالم قفدددثبرحثسبس  دددثبصسةددداثيفبحثرياثدددث.بر)دددها بتاددد بقدددر ب
حثرددرقباثددابرددرقبايددببيددف برايددببتلددا بتددلببقا ددثبرس وددفوب سىفددثب ىددعبحثسلىرسددا برسرتيبمددافبر اثسدداثلبالب

رإددام.برثسمردددف بتادد بحثردددرقبرإدد بسىدددلبحثساددداة ببفسيددكبسىصفدددثبحإسفاجددا بحثسردددسماسيكبسددكبمددد  بحثردددرقب
وهب بحثإاجثبحثلبس ودفوبسسابردا بحنترداوبحثسإاردصلب ىدابمردااباج داب بمربحث حسدلبسدكبمد  بارداحبب
حثسلدددداييببحثسإارددددصفثفبر اثسدددداثلبس ددددرب بم وسددددثبرسسابرددددا بحتردددداوبحثاددددبيا ب صددددببحثددددار ب سددددبرببحثرقدددد ب

 Cooke and Wallace, 1990.)ب

 م اإلفصاح المحاسبيتطور تنظي 8-1-3
 ;e.g., Ali and Abdelfttah, 2016)حنتراوبحثسإارصلفبيسر ب ل بحثةساعببوتفسابيسلى بصس رببرس وف

Abdi et al., 2018; Amin et al., 2020)ىدابمكبحثسإارد ثبمدلباحثدثبتدلبصي سهدافبرسدهلببحثلرحسد بب 
حثصي فثبرحثسة رثرجفثب ىابس رببم وسثبرسسابرا بحنتراوبحثسإاردصلبثىادبيا ب صدببحثصىداحكبحثسمسىردثبإدر ب
حثلاثو.برسمضلبسسابردا بحنترداوبحثسإاردصلبثىادبيا بثسجسر دثبسس ر دثبسدكبحثلرحسد بحثصي فدثبرحثسة رثرجفدثب

حس بحالجسسا فثبرحالقسراافثبرحثلباتفثبرحثرفارفثبرحثس وفسفثبسل بحثسجاب بحثارثفثبرحالردسلسابب انضاتثباثابحثلرب
حثددارثلفبرحثس ددربح بحثسة رثرجفددثبحثجايددا بسلدد بحالسردداال بحثبقسفددثبرحن سب دد برحثهرحسددفبحثسإسرثددثبرحثس ددربح ب

ابسسابرددددا بحنتردددداوبحثسة رثرجفددددثبثصددددبحس بحثإارددددعبرس صفبددددا بمجهدددد  بحثسإسددددر برايبمددددابرحثسددددلبملددددب ب ىدددد
حثسإاردددصلفبرسدددكبلدددوبسدددالب بم وسدددثبحثسإارددد ثب ىدددابحثسردددسر)يكبحثدددر  لبرحثدددارثلب اثلرحسددد بحثصي فدددث.برسسرا ددد ب
حثسس يبح بحثصي فثبحثاحمىفثبرحثمابجفثبثىساليبب ىابحث واوبحثسإارصلبرس وفوبحنتراوبحثسإارصلبثىادبيا بتدلب

سس يدبح بحثصي فددثبحثاحمىفدثب )داا بسردسر بحثسلىدفوبرسإرددكبصىدابسدابردرح ب ادي بس ااددببمربايدببس اادب.برسادس بحث
حثر لبحثرفارلفبصي سابسسضسكبحثسس يبح بحثمابجفثبحثسجداب بحثارثفدثبرحالردسلسابح .برفسيدكبحثبدر ب داكبحثلرحسد ب

بحثصي فثبسررببحالمس تا بتلبصي ثبحنتراوبسكبصىاب مب.
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  Regulatory Theoryنظرية التنظيم  8-1-4
قبايدددببيدددف برايدددببياسددد بساددديبب وب)دددثبحثس ودددفوبحثسإاردددصلباثدددابضدددبرب برجدددرابس ودددفوبتدددلبوددد برجدددرابردددرب

سإارصلبيبابتل بثسايىثب اوبسسال بحثسلىرسا برظثلبصهالبإسافثبحثسردسلسببحثلداا برسإرديكبيردا  بردرقب
بمابحثسددددا .بر)ددددهلببرجددددرابس وددددفوبث تردددداوبحثسإارددددصلب ىددددابسردددداحقفثبحنتردددداوبحثسإارددددصلبر )دددداا بلبددددثب

(.بر)سربمب كب وب)ثبحثس وفوب وب)ساكبتب يساكفبح رثاب وب)ثبحثسرىإثبحثلاسدثفبOgus, 2002 حثسرسلسب)كب
 ىددابمكبحثس وددفوبحثسإارددصلبمددرب سيجددثبنظريههة المصههمحة العامههة رحثلا فددثب وب)ددثبمرددإاعبحثسردداث .برسهيدداب

 سرددىإثب اسددث(ببث ىددعبحثجسهددرببرم ددبحلبحثرددرقبثسرددإف بتادد بحثرددرقفبرسددكبلددوبتدد كبم ددالبس اث ددثب اسددث
ثرجددددرابس وددددفوبسإارددددصلبثىإددددابسددددكبسرددددارلبحثسلىرسددددا بيرددددىلثب اسددددثبرثسإبيدددد بمقرددددابقدددداببسددددكبحثبتامددددثب

 ,Scott)حالجسسا فددثفبر اثسدداثلبضددبرب برجددرابمي ددثبس وفسفددثبمربجهددثبس وفسفددثبثسإبيدد بسرددىإثبحثسجسسددلب
فاديىركبسجسر دثببمكبح تدبحابمردإاعبحثسردىإثبحثسادسبيثنظرية أصحاب المصهال  .بصي سابسرسب ب(2003

فاددابباثيهددابص رددوبمرددإاعبحثسردداث بثإسافددثبسردداثإهوبحثمارددثبسددكبمدد  بسادديي بسجسر ددثبضدد يب  ددرحمب
سمسىرددثبسددكبحثس وددفو.بتلىددابرددصي بحثسلددا بسرددسماوبسجسر ددثبحثسردداث بحثرفارددفثبرددى سهابحثرفارددفثبثىإرددر ب

قسرددداافثبثىإردددر ب ىددداب ىدددابردددف ب بس وفسفدددثفبريدددظثلبسردددسماوبسجسر دددا بحثسرددداث بحالقسرددداافثبحثبدددر بحال
دابثإسافدثبرسل )د بحثرد ا ثبسدكبحثس اتردثبح ج صفدث(.بر ىداب حثس وفوب سل بحثر ا ثبحثسدلبس ىدعبس وفسفدابمار 
سرددسر بس وددفوبحنتردداوبحثسإارددصلبرددرلبيددرتببحالتردداوبحثسلىرسددا بحثسريددا بثىسرددسماسيكب اددبح بحسمدداظب

 Healy)ردصلبسس دار بحنترداوبحثسبد كبمربحنث حسدلحثبدبحبح .برمميدب حبفسيدكبحثبدر فب داكب وب)دثبحثس ودفوبحثسإا
and Palepu, 2001).ب

 نظريات دوافع المديرين لإلفصاح المحاسبي االختيارت  8-1-5
س اا بمظمبحث وب)ا ب انتراوبحالمسفاب فبرسإار بسرريببارحتدلبحثسدايب)كبث ترداوبحالمسفداب .برساديببمدظمب

بىيد ب دداوبسسالد بحثسلىرسدا بسدكبمدد  بحنترداوبحمسفاب) داب ددكبحث وب)دا باثدابمكبحثسدايب)كبثددايهوبحثداحتلبتدلبس
س )ابسكبحثسلىرسا فبرحثسلبسسضسكبحنتراوبحثسبىيا برحنتراوب صببحن سب د .برسادس بمدظمبحث وب)دا بيد ب
سدكب وب)دثبحثرياثددثفبر وب)دثبحالاداب فبر وب)ددثبحثسةداثيفبحثرفاردفثفبر وب)ددثبحثادب فثفبر وب)دثبحإسفاجددا ببماب

 Alrazeen and Karbhari, 2004; Einhorn, 2005; Brad)ثبسإىيد بحثسةىردثبرحثس رلدثحثسا فبر وب)د
et al.,2015)ب

ب

ب

ب
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برريسوبس ار بمظمبحث وب)ا بص يجا ب ىابحث إربحثساثل:ب

 )أ( نظرية الوكالة
سرددددس اب وب)ددددثبحثرياثددددثباثددددابسلدددداب بحثسردددداث بصدددديكبح  ددددبحلبحثسمسىرددددثبحالاحب /بحثسرددددامسيكفبرحثسرددددامسيك/ب
حثددداح  يك.بر)سبسدددعب ىدددابسلددداب بحثسرددداث بر ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا بسةددداثيفبحثرياثدددث.برفإدددار بحثسردددامسركب

ا دثبرحثإدرحت بثىسدايب)ك.ب حثاح  رك(بسبىي بحثسلاب بحثسإسس بسلبحثسايب)كب حثسرامسيك(بسدكبمد  بسةداثيفبحثبق
رتددلبمددظحبحثرددفاقبفاددي بحنتردداوبحالمسفدداب ب ب)بددثبتلاثددثبثىاددبيا بثسمرددف بسلدداب بحثسردداث برسمرددف ب
 دداوبسسالدد بحثسلىرسددا فبر اثسدداثلبسبىيدد بسةدداثيفبحثرياثددثبرسمرددف بسةىرددثبحثسسر)دد .برتددلبرددفاقبحنتردداوب صددبب

 Orens et)لبسمرف ب اوبسسال بحثسلىرسا بحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لبفراموبمظحبحنتراوبت
al., 2009)ب.ببب

 )ب( نظرية االشارة 
سرسددب بمددظمبحث وب)ددثبم دد بتددلبودد ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا فبرسددابيسبسددعب ىفدد بسددكبسادداة بحالمسفدداببحثسلدداةاب
رحثسمىمدد بح م قددلفبسإددار بحثاددبيا بحثبح إددثبمكبسسيدد ب ررددهاب ددكبحثاددبيا بح مددب بظح بح اح بحثسدد مر ب

حالاح بحثرددي،فبرظثددلبسددكبمدد  بسبددافوبحثسلىرسددا بحمسفاب)ددا.برتددلبرددفاقبحنتردداوب صددببحن سب دد برررددا  ببمر
حثسرحر بحالجسسا لفبفلسصببمظحبحنتراوب سلا ثبحاداب باثدابمكبحثادبيثبظح بجدرا ب اثفدثبرمةلدببادراتفثفب سداب

داب داكبحثادبيثبسردسريابسدكبمإدادبحثسب فدا بمربحثسة رثرجفدثبثسسا  Abdi and)بردا بحنترداوبفل دابح   ا  
Omri, 2020)ب.ببب

 )ج( نظرية التكاليف السياسية 
سرسب بمظمبحث وب)ثبمكبحثسةاثيفبحثرفارفثبس ااب رصعبحمسساوبسجسر ا بسلي ثبسل بحثإيرسثفبمربسجسر ا ب
حثضددد يب اثادددبيا .برقدددابيدددها بمدددظحبحالمسسددداوباثددداب )ددداا بحثضدددبح عبمربسددداتر ا بح جدددرببريدددظثلبسبا لدددثب

 فبر اثساثلبسسص ابحثابيا برفارا بسإارصفثبسدها باثدابسمردف بح ببداوبثسج دعبسلد بمدظحبحالمسسداوبحثس سجا
رفيددركبثددا بحثسددايب)كباحتددلبمةصددببث تردداوبحمسفاب) دداب ددكبحثسلىرسددا برحرددسماحوبحن سب دد برررددا  بحثسرحردد ب

ب(.ببببAbdi et al., 2018حالجسسا لبيب رح بث تراوبثسمرف بحثسةاثيفبحثرفارفثب 

 )د( نظرية الشرعية 
حبحجسسا ف ددابصدديكبحثاددبيثبرحثسجسسددلفبرمكبمددظحبحثلبددابحالجسسددا لبيس ىددعب سرسددب بمددظمبحث وب)ددثب دداكبم ددالب بددا 
حسسلددا بحثاددبيا بثسرقلددا برقددفوبحثسجسسددلبإسددابسإودداب اددب فثبتددلبحثسجسسددلفبسددلبقفدداوبحثاددبيا ب انتردداوب

حنتردداوب صددببحن سب دد برررددا  بحثسرحردد ببحمسفاب)ددابثددا وبحثرددرب بحثاددب فثبحثسجسسلفددثبثىاددبيث.برتددلبرددفاق
ب.(Amin et al., 2020)حالجسسا لفبت كبحثابيا بسرسماسهابيب رح بث تراوبثا وباب يسهاب
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 )ه( نظرية احتياجات رأس المال 
سرسب بمظمبحث وب)ثبمكبحثابيا بحثسلبثايهابتبصبحث سدربتدلبردرقببمابحثسدا بسإسدا بثسسر)د بمدابجلبثدا وب

)اا ببمابحثسا باساب كب ب) بحراحببمرهوبجايدا فبمرب دكب ب)د بحالقسدبح .برتدلبمدظمب سىفاسهابسكبمج ب ب
حثإاثدثبفوهدبباحتدلبثدا بااحب بسىدلبحثادبيا بث تردداوبحالمسفداب بإدر برضدلبحثادبيثبرثسمردف ب داوبحثساةدداب
يكبإددر بسبدداحببرسرقيدد بحثسدداتبا بحث بافددثبحثسرددسبصىفثبثىإرددر ب ىددابحثسسر)دد ب اقدد بسةىرددثبتددلبودد بحثس اترددثبصدد

حثابيا بثىإرر ب ىابحثسسر) .برتلبرفاقبحنتراوب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لبسباوبمدظمب
ابثىابيا بثسمرف ب اوبسسال بحثسلىرسا برسمرف بسةىرثبحثسسر) ب  ;Core, 2001)حثب رح بث تراوبتبر 

Ding et al., 2020 ب.بببب( 

 )و( نظرية تحميل التكمفة والمنفعة 
سرسددب بمددظمبحث وب)ددثبمكبقددبحبح بحثسددايب)كبحثمارددثب انتردداوبحالمسفدداب بسرددس اباثددابسإىيدد بحثسةىرددثبرحثس رلددثب
رحثدددظ بفل دددلبسباب دددثبسةددداثيفبسدددرتيببحثسلىرسدددا ب اثس ددداتلبحثسدددلبس ادددابسدددكبحنترددداوب دددكبسىدددلبحثسلىرسدددا فباظب

جلدددثبرحثبردددروبحثبا ر فدددثفبي  دددر بحنترددداوب ىدددابسةددداثيفبجسدددلبحثسلىرسدددا برسةددداثيفبحثبقا دددثبرسةددداثيفبحثسبح
ر اثسددداثلبتددد كبحثسدددايب)كب ىدددابحردددسلاحابث ترددداوب  ددداسابسسجدددار بس ددداتلبحنترددداوبحثسةددداثيفبحثماردددثبصهدددظحب

Core, 2001; Jung et al., 2018)حنتراوب ب.( 

 Codification Theoryنظرية التقنين  8-1-6
سرسب بمظمبحث وب)ثبمكبحثسسابرا بحالمسفاب)ثبمربحثس ر فثبث ترداوبحثسإاردصلبيدسوبسب ي هدابثسادي بحثسلداييبب
حثسإارددصفثبرسس ى ددا بحنتردداوبحنث حسددلبمربحنج دداب برظثددلبسددكبقصدد بحثهي ددا بحثس وفسفددثبيسس ى ددا باتردداوب

ضلبحثسلاييببحثسإارصفث.برتلبرفاقباث حسفث.بر)هيابمظحب ىابساليببحثسسابرثبحثإاثفثبث تراوب ىاب سىفثبرب
حنتردددداوبحثسإارددددصلب صددددببحن سب دددد برررددددا  بحثسرحردددد بحالجسسددددا لبرسددددابفسلىدددد بسددددكبسسابرددددا بث تردددداوب
حالمسفدداب بثىاددبيا بتا دد برددرلب ىفدد بيسبسددعب ىيهددابس ييددبح بتددلبسسابرددا بحنتردداوبحنث حسددلبثىاددبيا بسددكب

فثبرسابيس ى د بسدكبحرداحببسلداييببسإاردصفثبرحبادااح بم  بسإارال بسب يكبسىلبحثسسابرا بحالمسفاب)ثبحثإاث
ب.ب(Amin et al., 2020)ثسرجف بسىلبحثسسابرثبرسب ي هاب

 Dye's theoryنظرية  8-1-7
مكب )دددداا بسرددددسر بحنتردددداوبحنث حسددددلبيددددها باثدددداب )دددداا بحثددددارحتلبحالاحب)ددددثبث تردددداوببDye (1989)فبسددددبوب

حالمسفاب ب كبحثسلىرسا بثسلوفوبقفسثبحثس اا بسلصب حب  هاب رلببحثرهوفبرمربح سببحثظ بيجظعبحثسردسلسب)كب
اوبالإبددددا.برسرسددددب بحث وب)ددددثبمكبم ددددالب  قددددثبايجاصفددددثبصدددديكب )دددداا بسس ى ددددا بحنتردددداوبحالث حسددددلبرحنتردددد
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حالمسفدداب .برسرددس ابمددظمبحث وب)ددثب ىددابحتسددبح بمكبحنتردداوبحالمسفدداب بيدد احابسددلب )دداا بسس ى ددا بحنتردداوب
بحنج اب فبرظثلبإسابسسي بحثابيا ب ررهابتلبحثررقب كبحثابيا بح مب بسكبمج ب )اا بقفسسهابحثررقفث.

 Disclosure transformation theoryنظرية تحول اإلفصاح  8-1-8
صسةابح بحثسة رثرجفثبحثإايلثبتلبسجا بحالسراال فبمر  ب واوبحنتراوبحثسبىيدا بثىادبيا بمقد بتلبو بحال

قداب ب ىدابسىصفدثبحإسفاجددا بحثسردسماسيك.برسدلبس ددرببسب فدا بحن سب د براربمدابتددلبس در)ببحنترداوبحثسبىيددا ب
سرحرد بحالجسسدا ل.بت كبمظحبقابقاوبثىابيا بحثربرثبثس در)ببسسابردا بحنترداوب صدببحن سب د بررردا  بحث

رفاددابباثددابحثس ييددببتددلبسسابرددا بحنتردداوبص وب)ددثبسإددر بحنتردداو.بر)ددسوبسرردديببحتردداوبحثاددبيا ب صددبب
فبinstitutional theoryحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لبسكبم  ب وب)سيكبمساب"حث وب)ثبحثسهررفث"ب

بب.(Xiao et al., 2004 بinnovation diffusion theoryر" وب)ثبحالصسةاب"ب

رسررددببحث وب)ددثبحثسهررددفثبم سدداطبحثرددىرلبرحثوددرحمببحثسسلىبددثب اثاددبيا بحثسددلبسرددلابنضددرا بحثاددب فثفبإيدددب
سبداوبحثادبيا بحثسلىرسدا بثةدلبسضدرلبحثادب فثب ىدابرجرامدابرظثدلبسداتر  اب سجسر دثبسدكبحثلرحسد بحثبا ر فدثب

حثسرحردد بحالجسسدددا لبسرردد بحثادددبيا برحثلباتفددثبرحثسجسسلفددث.برتدددلبرددفاقبحنترددداوب صددببحن سب دد بررردددا  ب
حمسفاب)دداب صددببحن سب دد برررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبنضددرا بحثاددب فث.برسددكب اإفددثبممددب فبسرددلاب" وب)ددثب
حالصسةددداب"باثدددابسررددديببرحثس صدددهب يفرفدددثبسص دددابحصسةددداببمربسب فدددثبجايدددا برمدددربحنترددداوب صدددببحن سب ددد بررردددا  ب

مكبح سددببفردس بقب لد بحثرقد بقصدد بحةسسدا بسص دابحالصسةددابفببحثسرحرد بحالجسسدا ل.برساديببمددظمبحث وب)دثباثدا
ر اثسدداثلبالبيدد ح بحنتردداوب صددببحن سب دد برررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبيس ددرببسددلبحثس ددربح بحثجايددا بتددلب

بسة رثرجفابحثسلىرسا برحثسلبسهلبب ارسسبحبب ىابحثسباوبرحثس رببتلبسسابرا بحنتراوبحثسإارصل.

را بحنتراوبحثسإارصلبثىابيا بريفرفثبحبس ا هابص وب)دا بحنترداوب اثادي برفسيكبسرضف بس ربح بسسابب
 (ب ىابحث إربحثساثل:1بقوب 

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 تطورات ممارسات اإلفصاح المحاسبي لمشركات وارتباطها بنظريات اإلفصاح المحاسبي :1شكل 
ب(Alhtaybat et al., 2012)حثسراب:ب

 

 َظرية انسىق انحر

 
.اٌطىق اٌىبٍِخ واٌّثبٌيخ 

.اٌّعٍىِبد اٌّذبضجيخ ضٍعخ عبِخ 

.وجىد لىي اٌطٍت واٌعرض 

.رخصيص وفء ٌٍّىارد االلزصبديخ 

 َظرية فشم انسىق

 

 ًلىي اٌطىق.فش 

.اٌطىق غير وفء ٌرلبثخ ورٕظيُ عٍّيخ طٍت ورىفير اٌّعٍىِبد 

.اٌفشً اٌصريخ واٌضّٕي ٌٍطىق 

.عذَ رىازْ لىي اٌطٍت واٌعرض 

.رخصيص غير وفء ٌٍّىارد 

.رىزيع غير ِزىبفئ ٌٍّعٍىِبد 

 

 تطىر انتُظيى انًحاسبي

 

 ًِثمبفيخ(عىاًِ داخٍيخ. )رطىر الزصبدي، إٌظُ اٌطيبضيخ، عىا 

عىاًِ رىٕىٌىجيخ( -عىاًِ خبرجيخ. )رجبرح دوٌيخ 

 َظريات انتُظيى

 

.ٔظريخ اٌّصٍذخ اٌعبِخ 

.ٔظريخ أصذبة اٌّصبٌخ 

 َظريات حىافز انًديريٍ

 

.ٔظريخ اٌىوبٌخ 

.ٔظريخ اٌزىٍفخ اٌطيبضيخ 

.ٔظريخ ادزيبجبد رأش اٌّبي 

.ٔظريخ االشبرح 

.االفصبحٔظريخ رذىي - رذٍيً اٌزىٍفخ وإٌّفعخ 

االفصابح عجار االٔزرٔاذ ووضااب ً -

 اٌزىاصً االجزّبعي

 رغيير ثيئخ االفصبح اٌّذبضجي

 ٔظريخ اٌزمٕيٓ

 Dyeٔظريخ 

 االفصاح اإلجباري االفصاح االختياري
 رد اٌفعً
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حردسلبح بحث وب)دا بحثسمسىردثبث ترداوبحثسإاردصلبمكبثةد بس هدابوبناء عمى ما سهبق، يخمهص الباحهث مهن 
حبسمسىرددددثبث تردددداوفبتدددد ل بحث  وب)ددددا بس ددددار بسإددددااح بحنتردددداوبإجدددد ب وب)ددددثبرحتسبحضددددا بسس ددددار بم لدددداا 

حثسإاردددصلبرسدددالبمب اثلرحسددد بحثصي فدددثبرحثلرحسددد بحثسبس  دددثبصمردددا صبحثادددبيا .برقدددابملدددببحثس دددرببتدددلبرردددا  ب
حالسرددا بحثسة رثرجفددثب ىددابسسابرددا بحنتردداوبحثسإارددصلبسددكبإيدددباددي برسإسددر بحنتردداوبحثسإارددصلفب

 سب د بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبيررديىثبمربريظثلبحثسإر بسكبحنتراوبحثسبىيا باثدابحنترداوب صدببحن
بق ا بجايا بثسرتيببسلىرسا بمارثب اثابيا .

ادههداف الوظيفيهة اإلفصاح عبر اإلنترنهت ووسهائل التواصهل االجتمهاعي عمهى  تأثير 8-2
 لممحاسبة

ما بحثس ددربح بحثسة رثرجفددثبتددلبررددا  بحالسرددا برحرددسماحوبحثاددبيا بحن سب دد برررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لب
يب ا بث سرا برسرتيببحثسلىرسا بحثلبحثساليبب ىابح ماحلبحثروفرفثبثىسإارد ثبسدكبقفداابرسرردي بر دب ب

 دددكب اددداطبحثرإدددا ببحثسلىرسدددا .بحظبيسرددد بحثسإاردددصركب ىدددابمكبحثهدددالبسدددكبحثسإارددد ثبمدددربح سدددا بسلىرسدددا 
بحالقسراافثبرسرتيببمظمبحثسلىرسا بتلبررب بس  سثبرتلبحثرق بحثس ارعبربابجثبسكبحثسرلرقفث.ب

رسهلببسسابرا بحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىابي بسكب  اقبحثبفدااب
ضدر  فبت  د بفبردابص  داقبحثبفداابحثسإارصلبرحالسرا بحثسإارصل.بتسكب اإفثب  اقبحثبفاابحثسإاردصلبرسرب

حثسجا بحثروفرلبحثسإاابثرسثبحثةفاكبحثدظ بفسلد بسإدرببحمسسداوبمدظحبحثبفداافبحسدابسرضدرمبحثبفداابتفبرداب د ب
حثورحمببحثسلي ثبرحثسلبسبلبتلباح ب بحثبفاا.برفرس ابسإاياب  اقبرسرضرمبحثبفاابحثسإارصلبحثلبحتسبحضدا ب

بس اا فبرحثسرضر فث.بحثرإا بحالقسراافثفبرحالرسسبحب)ثفبرحث

رسلسصببحثرإا بحالقسراافثبملبسإرببحالمسساوبح رارلبثىسإار ثبرسإاابحث  اقبحثروفرلبثىبفاابتدلبسجدا ب
حثسإاردددد ثفب سددددابما بحثددددلبمكبيددددارببجددددرمببحثلسىفددددا بحثسإارددددصفثبإددددر بحث سددددا  بحثسددددلبسلصددددبب ددددكبح  ادددد ثب

ث.برقدددابملدددب بسبسضدددفا بحثسرضدددر فثب ىدددابحالقسرددداافثبثىسادددبرمبرحثسدددلبسدددبس يبصسإبيددد بسردددىإس بحالقسردددااف
  اقبسرضرمبحثبفاابحثسإارصلفبإيدبي إرببسرضرمبحثبفاابحثسإارصلبتلب  اقبح إداحدبحث اسجدثب دكب
ساحر ب  ارببحثلبر بمربسابيسوب  هابسكبساتبا بصيكبحثرإا بحالقسراافثبرح  بحلبحثمابجفث.برسسإداابحثردسثب

ثلددبر بمربسددابيددسوب  هددابسددكبسدداتبا بقاصىددثبثىبفدداابحث بددا ب ىددابحثساثفددثبثسرضددرمبحثبفدداابتددلب  دداقب  ارددببح
ب(.ب2016مراابح رلاببحثررقفثب  ابحثس اا  بصار فب

رسددددلبس ددددرببررددددا  بحالسرددددا ب صددددببحن سب دددد برس ددددرببس رددددا بحثسرحردددد بحالجسسددددا لبرسب فددددا بسة رثرجفدددداب
حثبفداابحثسإاردصلفبإيددبحثسلىرسا بت كبمظحبقابملدببظثدلب ىدابحثرودا فبحثسإاردصفثفبإيددبملدبب ىداب  داقب

رثةدددكبحسردددلبثفادددس بقفددداابحثجرح دددعبحالجسسا فدددثبرحثصي فدددثببفسرردددلبثفادددس بثدددفابتبددديبحثسردددىإثبحالقسرددداافث
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رحثإريسدثبرحالردساحسثفبرمرد  بي وددببحثدلبحثرإدا بحالقسردداافثب ا س ابمدابس وسدثبسلسدد بثرداث بياتدثبق ا ددا ب
قبحثدروفرلبحثدظ بفسيدكبحكبيدام بضدسكب  داقبحثسجسسلبرثفابثراث بحثس لبتبي.بر اثساثلبتبدابحسردلبحث  دا

حثبفدددداابحثسإارددددصلبرسرضددددر  فبرسلددددا بسرضددددرمبحثبفدددداابحثسإارددددصلبحثسلدددداس  بحثساثفددددثبثفاددددس بسلدددداس  ب
سسضدددسكبحثسةددداثيفبرحثس ددداتلبحالجسسا فدددثفبربمابحثسدددا بحثريدددب فبرحثسإارددد ثب دددكبحثسدددرحبابحث ادددب)ثبرايبمدددابسدددكب

ب..(Lee et al., 2015; Jung et al., 2018)حثسرضر ا 

ر ىددلبحثجا ددعبح مددبفبسسضددسكبحثروفرددثبحثلا فددثبثىسإاردد ثبحالسرددا بحثسإارددصلفبرحثددظ بي  ددر ب ىددابرددفااثب
مرا صبوامب بمربإادبمربرحقلثبمربال ب  فثبسصىف هابثسدكبيهسهدوبمسبمدا.بتاثودامب بمربحثإدادبمربحثرحقلدثب

سكبفبروب لسىفدثبحالسردا برمدربمربحثسرضرمبحثظ بيس ارث بحالسرا بحثظ بفبلبسهسثبرفااثبمرا ر ب ىاب
حثسبر فبث بىهابتلبررب بسلي ثبرملبحثبراثثبحثلبسكبيهسهوبمسببسرضرمبحالسرا برمدوبسردسبصىربحثبرداثثبمرب
حثسردددسريايكبس هدددا.بثدددظثلبيسإدددااب  ددداقبحالسردددا ب اببلدددثبمبيددداكبب فردددفثبمدددلبحثسرضدددرمفبرحثسبرددد فبرحثبرددداثثفب

سىفدثبحالسردا برحثسدلبقدابسهدالبحثدلبسجدبابحال د وبصمردا صبرحثسرسبص فبربسرا  بمظمبح بياكبجسفلابسسوب 
 .ب(Zhang, 2015)سرضرمبحالسرا بمربحثلبحثساليبب ىابسربتا بررىرلبسرسبصىلبحثبراثث

رسددددلبس ددددرببررددددا  بحالسرددددا ب صددددببحن سب دددد برس ددددرببس رددددا بحثسرحردددد بحالجسسددددا لبرسب فددددا بسة رثرجفدددداب
حثسإارددصلفبإيدددبسددالب ب دداثس رببحثسة رثددرجلبرحرددسماحوبحثسلىرسددا فبتدد كبمددظحبقددابملددبب ىددابروفرددثبحالسرددا ب

حن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لبيب رح بث سردا فب سدابسبسدعب ىفد بحسردامب  داقبحثسبب)دببإيددبثدوبفلداب
سبرددربحب ىددابحثسبددداب)ببحثساثفددث.بيسدددابحسرددلب  ددداقبحثسرددسريايكبثفادددس بجسفددلبمردددإاعبحثسردداث برم دددبحلبالب

القسراافثفبمظحبحثلبجا عبس رببث ثبحثبراثثبثسادس بمرداثيعبسسلداا بحال لداابالبسبب هوب  قا بسلبحثرإا بح
سبسرددببتبدديب ىددابح رددىرعبحثةسددلبحث بددا فبسددلبحسرددامبسضددسركبحثبردداثثبثفاددس بحثددلبجا ددعبقفدداابحثسدداليبح ب
حالقسرددداافثبثىسادددبرمبحثلايدددابسدددكبحثسددداليبح بح مدددب بحالجسسا فدددثبرحثصي فدددثبرايبمدددابرحثسدددلبسليدددابملدددببحثرإدددا ب
حالقسراافثب ىابحثسجسسل.بفضالبحثلبظثلبحثلبسلااب بقبحثلب بحثسدلبيرتبمدابحن سب د بررردا  بحثسرحرد ب
حالجسسا لبسكبمايا بربررسا برسىرا بحثرر برحثريايربرايبمابسكب دبقبحثلدب برحثسدلبسليدابسضداسيكب

ب.(Brad et al., 2015)حث سا  برس ايكبمرا صبحثل ارببحثسبحابحثسبب)بب  ها

 بيئههة عمههىعبههر اإلنترنههت ووسههائل التواصههل االجتمههاعي  المحاسههبي اإلفصههاحر أثهه 8-3
 المعمومات

فلددابحثسرا دد بصدديكبحثساددابييكبتددلبح رددرحقبحثساثفددثبمسددب حب دداثمبح مسفددثبتددلب اددببحثسلىرسددا .بر)ىلددعبحنتردداوب
دددابتدددلبسإبيددد بيردددا  بحثردددرق.برقدددابما بحثس دددرببتدددلبسة رثرجفدددابحالسردددا بروهدددرببرب ردددا  بحثسإاردددصلبارب حبماس 

حثسرحردد بحالجسسددا لباثددابس ييددببحث ب)بددثبحثسددلبسسرحردد بصهددابحثاددبيا بسددلبحثسرددسلسب)كفب سددابمسدداوبحسيا فددا ب
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جايددا بثسلاثجددثبحثسلىرسددا برحسمدداظبحثبددبحبح فبرظثددلبسددكبمدد  بس دداا بح تيدداببرحثسلىرسددا بصدديكبحثسرددسماسيك.ب
لب )داا بحثس  فدثبتدلبرردا  بحثسرحرد بيسابفسيكبثىسرسلسب)كبحقسبحوبسرإفإا بمربحالااب باثاب يرعفبر اثساث

حالجسسا لفب سابيها باثاباس بمظمبحثسلىرسا بتلبمرلاببح رهوفبر اثساثلبسمرف ب داوبسسالد بحثسلىرسدا ب
ب(.ببsynchronization Ding et al., 2020 رح مرا بس حسكبمرلاببح رهو

 بفبضدف بحثسردسلسبركبتدلبردإعبر ىابسرسر بحثسرسلسب)كفبسبى بررا  بحثسرحر بحالجسسا لبسكبحثرق بحثظ
"Pull"بحثسلىرسا بسكبم  بحثرساوبثىابيا بصاتلب"Pushبسلىرساسهاباثابحثسرسلسب)كب ادي بس اادببر ىداب"

مرااب س لبرب)ل.بيسابفرس بثىادبيا ب س )دابسدكبحثسبر دثبرحثدسإيوبتدلبقدبحبب ادببسلىرسدا بحثادبيثفبإيددب
رب .برسرس بمظمبحثسي ح بثىابيا بصسإبي بررر بمردبمبفسي هوبحمسفاببحثرق برحثسإسر بر اابحثبرا  بحثس ا

ثىسرددددددسلسب)كفبر  ب)بددددددثبس ااددددددب باركبرردددددد ا بسلىرسددددددا برتددددددلبحثرقدددددد بحثس ارددددددعبربسةدددددداثيفبحقس ددددددا بمقدددددد ب
(Blankespoor et al., 2014)برسددكب اإفددثبممددب فبسردداموبررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبتددلبسل )دد ب.

كبرحثسإسسىدديكفبرحثررددر باثدداب دداابمةصددببسددكبحثسرددسلسب)كبررددر بسلىرسددا بحثاددبيثباثددابحثسرددسلسب)كبحثإدداثيي
 اي بس ااببربسةىرثبمق فبر اثساثلبسمرف ب اوبسسالد بحثسلىرسدا برسإرديكبرديرثثبحثردرقبفبرسمردف ب داوب

ب.(Jung et al., 2018)حثساةابتلبقبحبح بحالرسلساببر اثساثلبسمرف بسةىرثببمابحثسا ب

ر)دددب بحث اإددددبمكبحنترددداوب صدددببحن سب ددد بررردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبقدددابما باثدددابسإرددديكبتدددلبصي ددددثب
حثسلىرسدددا بسدددكبمددد  ب دددا بم لددداابثلددد بممسهدددافبسإرددديكبحثرردددر باثدددابحثسلىرسدددا فبرسمردددف ب ددداوبسسالددد ب
حثسلىرسددددا فبرسإرددددديكبردددديرثثبحثردددددرقفبرسمردددددف بسمددددا ببحثسلىرسدددددا فبر )ددددداا بجددددرا برسردددددسر بحنترددددداوب

راتفثفبرسمريددفببابتلدد بحثرددرقبحثرددىصل.برباددوبحثجرح ددعبحاليجاصفددثبرحثس حفددابحثسددلبفإببهددابحنتردداوب صددببرحثادد
حن سب دد برررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لفباالبم دد بفسيددكبحثبددر ب دداكبم ددالب لدد بحثسإددافا بمربحثسمددا ببحثسددلب

حالجسسدددا لبسدددكبقددداب بسرحجددد بحثادددبيا .بتلىدددابردددصي بحثسلدددا فبقدددابسإدددابحث صفلدددثبحثسرا ىفدددثبثرردددا  بحثسرحرددد ب
حثادددبيا ب ىددددابحثبقا ددددثبحثةاسىددددثب ىددددابسددددات بحثسلىرسددددا بثردددرقبحثسددددا فبإيدددددبقددددابسددددها بحثسلىفبددددا بحثرددددىصفثب
ثسرسماسلبررا  بحثسرحر بحالجسسا لباثابسلىرسا بسضىىثبرحثلبس )ابسكب اوبسسال بحثسلىرسدا فبر اثسلد ب

ا بمردلاببمردهوبحثادبيث.برثدظثلبتد كبحنترداوبقابسرتببحثسلىفبا بحاليجاصفثبمفضابسلىرسا بسضدىىثبمداتهاب )دا
 صببررا  بحثسرحر بحالجسسا لبمربر وبظربإايكفباسابمكبيها باثدابسمردف ب داوبسسالد بحثسلىرسدا بمرب
يها باثابس )دابسدكب داوبسسالد بحثسلىرسدا .بر)ىبدابمدظحبحثضدر ب ىدابممسفدثبااحب بسرحجدابحثادبيثب ىدابرردا  ب

جفثبحتراوبسإاا بثىابيثبإسابالبسإادب سا  ب يرفثبتدلبود بصي دثبحثسرحر بحالجسسا لبسكبم  بارسبحسي
بسلىرسا بسس يب برسلبا بسها باثابس لا بث تراوبايببسبار ث.ب
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 تأثير اإلفصاح عبر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي عمى تكمفة رأس المال 8-4
سسسل بسةىرثبح سرح بتلبسةىرثبحثمىفيبحثظ بيسةركبس  بمفي ببمابحثسدا فبرحثدظ ب داا بسدابيسضدسكبحالقسدبح ب
 ر)د بح جدد فبرإبدرقبحثسىةفددثبحثسدلبسسةددركبسددكبحالردهوبحثلاافددثبرح ببداوبحثسإجددر  فبرفسيدكبمكبفضددالباثيهدداب

هلبب ىدابياتدثبحثل اردببحثسير دثبح رهوبحثسسسا  .برسسالببسةىرثبي ب  رببسكبمظمبحثل اربب لرحس ب اسثبس
 .ب(Apergis et al.,2011)ثهفي ببمابحثسا فبر لرحس بمارثبسسلى ب ي ب  ربب ىابإا ب

ر)سرقلبحثسرسلسبركب س لبراح  رك(بحثإردر ب ىداب ا دابفيردلبثسلرفضدهوب دكبحثسمدا ببحثسدلبقدابيسلدب ب
لسبب ددكب  رددببحثدد سكبرف ىدد ب ىفدد بثهدداب ا ددابحرددسلسابحسهو.برفلسصددببحثجدد  بح ر بسددكبحثلا ددابسلددرف بثىسرددس

رحثدظ بيسرقدفب ىدابحثإاثدثبحالقسرداافثببب Risk Free rateحثلا داب ىدابحالردسلساببحثمداثلبسدكبحثسمدا بب
حثلاسددث.بمسدداب اث ردد ثبثىجدد  بحثلددا لبسددكبحثلا ددابرحثددظ بفإردد ب ىفدد بحثسرددسلسببثسلرفضدد ب ددكبحثسمددا ببحثسددلب

بRisk Premiumا ددد بف ىددد ب ىفددد ب ددد ر بحثسمدددا ب بيسلدددب بثهدددابحثلا دددابحثسسرقدددلبسدددكبحالردددسلساببظحسددد فبت
 (.ب2014 م ا فب

رسكبرجهثب ودببحثادبيا فبتد كبسةىردثببمابحثسدا بمدلب  داب ب دكبسبداحببسدابسسإسىد بحثادبيثبسدكبم  دا بساثفدثب
تلبرصي بحثإردر ب ىدابحثسسر)د بحثد  و.برسدهلببسةىردثببمابحثسدا ب ىدابقفسدثبحثادبيثفبرسدكبلدوبسوهدببممسفدثب

 اث ردد ثبثىسرددسلسب)كبرحثاددبيا .بتيسددابي إدددبحثسرددسلسبب ددكبم ىدداب ا دداب سرحثدد بحثسرددسلسب فببسةىرددثببمابحثسددا 
سرلابحثابيا باثابسمرف بسةىردثببمابحثسدا فبرالبيدسوبسإبيد بممداحلبحث دبتيكباالبسدكبمد  بسمردف ب داوب

ددددابرلفبدددداب سرددددسر بحنتردددداوبحثسإارددددصل.بتيىسدددداب حا سرددددسر ببسسالدددد بحثسلىرسددددا بصي هسددددافبرحثددددظ بيددددبس يبحبس ا  
حنتردداوبحثسإارددصلفبيىسددابح مردد ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا فبر اثسدداثلبسبدد بابجددثبحثسمددا ب برمددربح سددببحثددظ ب

 .(Ballesteros et al.,2016)ي لياب ىابسمرف بسةىرثببمابحثسا 

حثل قدثبصديكبسردسر بب(Francis et al., 2008; Ding et al., 2020)رقدابس ارثد بحثابحردا بحثردا بثب
حنتراوبحثسإارصلبحالمسفاب برسةىرثببمابحثسا فبإيددبسرردى باثدابمكب )داا بسردسر بحنترداوبيدها باثداب
سمرددف بسةىرددثببمابحثسددا بسددكبمدد  بآثيسدديكباظبسرسددب بحآلثفددثبح رثددابمكب )دداا بسرددسر بحنتردداوبحثسإارددصلب

 بحلبحثاحمىفثفب سابيها باثدابح مردا بسدا بيها باثابسمرف ب اوبسسال بحثسلىرسا بصيكبحثسرسلسب)كبرح 
حثرلببر )اا بريرثثبح رهوفبر اثساثلبفسي برلببحثرهوباثابحالبسرامبرسكبلوبح مرا بسةىرثببمابحثسا .بمساب
حآلثفددثبحثلا فددثبتسرسددب بمكب )دداا بسرددسر بحنتردداوبحثسإارددصلبيددها باثددابسمرددف بسمددا ببح رددهوبرسمددا بب

بابح رهوفب سابيسبسعب ىابظثلبح مرا بسةىرثببمابحثسا .حثسلىرسا برح مرا بسبى ا ب رح 

ر)دب بحث اإددبح د بتدلبردفاقبحنترداوب صدببحن سب د بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبرسداليبمب ىداب داوبسسالدد ب
حثسلىرسددا فبرسددابحساإدد بسددكبحاددياال بسسلدداا بثلددب بحثسلىرسددا برحثسرا دد بحثس ااددببسددلبحثسرددسلسب)كفبرحرددسماحوب
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ريددددظثلبسددددرتيببسإسددددر باضدددداتلبث تردددداوبسلدددد بسلىفبددددا بحثسإىىدددديكفبرحثددددبرح يبحثساددددلصفثببحثررددددا يبحثسسلدددداا ف
ثسرددااببسمسىرددثبسددكبحثسلىرسددا فبقددابردداموبيدد بظثددلبتددلبسإردديكبحثاددراتفثبرا ددوبحثلبددثبرب ددا بحثل قددا بسددلب
حثسرددسلسب)كفب انضدداتثباثددابحثس  فددثبحثرحرددلثبث تردداوبحثسإارددصلبرسددرتيببحثسلىرسددا بتددلبحثرقدد بحثس ارددعفب

بببرسكبلوبح مرا بسما بب اوبسسال بحثسلىرسا فبرحثظ بصاربمبسبسعب ىف بح مرا بسةىرثببمابحثسا .

 تحميل الدراسات السابقة واشتقا  فرضي البحث –ب9
س ددار بحثلايددابسددكبحثابحرددا بحثرددا بثبحنتردداوب صددببحن سب دد برررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبرسإددااح بمددظحب
حنتراوبصهالبتهوبسسابرا بمظحبحنتراو.برقابحمسصبب لد بحثابحردا بسإدااح بحنترداوب صدببحن سب د ب

 e.g., Alhtaybat, 2012; Mokhtar, 2017; Abdi et)رحثلرحس بحثسهلب ب ىابسرسر بمدظحبحنترداوب
al., 2018)بصي سدابس ارثد بسجسر دثبممدب بسدكبحثابحردا بحثس داتلبرس حفدابحنترداوب صدببحن سب د بررردا  بب.

 e.g., Gajewski and)حثسرحردد بحالجسسدددا لب ىدددابمردددرحقبحثسدددا بر رح دددابح ردددهوبرماح بحثادددبيا ب
Li,2015; DeArruda et al., 2015; Abdi et al., 2018)حنترداوبب.برحمسصدببآمدبركبسداليبب

 ,.e.g., Yoon et al)حثسإارصلب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىاب اوبسسال بحثسلىرسدا ب
2011; Gajewski and Li, 2015)بصي سدابس ارثد بسجسر دثبممدب بسدكبحثابحردا بسداليببحنترداوب صدبب.

 ,.Orens et al., 2009; Orens et al)حن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىدابسةىردثببحابحثسدا ب
ببب(2010

رفسيدددكبسبردددفوبحثابحردددا بحثردددا بثبحثسدددلبس ارثددد بحنترددداوب صدددببحن سب ددد بررردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لباثددداب
بسجسر سيكبتلبرفاقبمالبرسايىثبحث إدب ىابحث إربحثساثل:

 ىدابب:بحثابحرا بحثسدلبس ارثد بملدببحنترداوب صدببحن سب د بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لالمجموعة ادولى
بصي ثبحثسلىرسا بر اوبسسال بحثسلىرسا .

:بحثابحرا بحثسلبس ارث بملدببحنترداوب صدببحن سب د بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبر داوبالمجموعة الثانية
بسسال بحثسلىرسا ب ىابسةىرثببمابحثسا .

برريسوبس ار بسىلبحثابحرا ب ىابحث إربحثساثل:بببب

ت أثر اإلفصاح عبر اإلنترنهت ووسهائل التواصهل االجتمهاعي عمهى المجموعة ادولى: الدراسات التي تناول
 بيئة المعمومات وعدم تماثل المعمومات

سلبس حيابسسابرا بحتراوبحثابيا ب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لفبحسج بحثلايدابسدكبحثابحردا ب
  بحثسرحردد بحالجسسددا لبحثرددا بثباثددابحثرقددرلب ىدداب صفلددثبرممسفددثبحنتردداوبحثسإارددصلب صددببحن سب دد برررددا
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ففهي سهيا  تهأثير رسإااح برس اتلبمظحبحنتراوب اث ر ثبثصي ثبحثسلىرسا برسمرف ب اوبسسال بحثسلىرسا .ب
بMarston and Polei (2004)فبحردسهات بابحردثبخصائص الشركات كمحددات لإلفصاح عبهر اإلنترنهت

لب ب ىدابسردسر بمدظحبحنترداوب اردسماحوبحمس اببسسابرا بحنترداوبحثسإاردصلب صدببحن سب د برحثلرحسد بحثسدهب
(.برقدابموهدب ب2003ب–ب2000 ي ثبسكبحثابيا بح ثسا فدثبحثسابجدثبتدلبصربردثبتبح يردرب بمد  بحثرسدب ب 

حثابحرددثبمكبإجددوبحثاددبيثبيددهلببايجاصف دداب ىددابسرددسر بحنتردداوب صددببحن سب دد بريددظثلب ىددابيسفددثبحثسلىرسددا ب
تلبحثصربرا بح ج صفثبرساس بحثسىةفث.برقابس ارثد بحثابحردثب لدايكببحثساثفثفبمظحب انضاتثباثابساليببحالابح 

ث تردداوبحثسإارددصلبثىاددبيا ب صددببحن سب دد بمسددابحثسإسددر بر ب)بددثب ددب بحثسلىرسددا .برقددابسيدد  بحثابحرددثب
صدددديكبحثاددددبيا بحثسددددلبسرردددد ب صددددببحن سب دددد باثدددداباددددبيا بمإاافددددثبحثسرجدددد ب سرجهددددثب اددددي بمرارددددلب إددددرب

ثبحثسرج  سرجهدثباثدابحثسردسلسب)كبرحثسببضديك(فبرادبيا بسلاافدثبحثسرجد ب سرجهدثبحثسرامسيك(فبرابيا بل ا ف
اثاب  داقبمرردلبسدكبمردإاعبحثسرداث (.برقدابإارثد بحثابحردثبسلبتدثبمرد اعبحالمس تدا بتدلبيسفدثبر ر فدثب
حثسلىرسا بحثسرر ب  هاب صببحن سب د برحثبحجلدثبردرح باثدلب إجدوبحثادبيثفبرحثببإفدثفبرسبيد بحثسىةفدثفبر درمب

ثر ا ث(ب سإااح بمارثب اثابيث(فبرحثسس يبح بحثصي فثب حثصي ثبحثلاسدثبث ترداوبحثسإاردصل(.برقدابسرردى بح
حثابحرددثبحثددلبمكبيسفددثبحثسلىرسددا بحثسباسددثب صددببحثسرحقددلبحالثةسبر فددثبحثمارددثب اثاددبيا بر ب)بددثبسبددافسهابقدداب

ب  بثوبيسوبحرسماحسهاب اثةاس .بسإر  ب اي بسىإرظب صببحث سكفباالبمكبحالسيا فا بحثةاسىثبثا يثبحن سبب

حمس داببسداليببحثمردا صبحثساد يىفثبثىادبيا ب ىداببDesoky (2009)ر ردرب بساداصهثفبحردسهات بابحردثب
سرسر باتراوبحثابيا ب صدببحن سب د برظثدلبثلي دثبسدكبحثادبيا بحثسابجدثب ردرقبح ربحقبحثساثفدثبحثسردب فب

ب88رسإىي بسإسر بحثسرحقدلبحالثةسبر فدثبثلي دثبسدكببرسكبم  بص ا بسهاببث تراوبحثسإارصلب صببحن سب  
ابيث.برقابسررى بحثابحرثباثابمكبي بسكبإجوبحثابيثفبرحثببإفثفبرحثبيابتلبحثصربردا بح ج صفدثفبرسادس ب
مفي بحثسىةفثبسبس يبايجاصفاب سرسر بحتراوبحثابيا ب صدببحن سب د .بيسدابموهدب بحث سدا  بم د ببادوبحردسماحوب

رلبث تراوبحثساثلبرايببحثسداثلفباالبمكبسسابردا بحنترداوب صدببحن سب د بسمسىدفبحن سب  ب ىاب  اقبرح
صدددديكبحثاددددبيا .بيسددددابمرضددددإ بحثابحرددددثبس دددداتلبحنتردددداوب صددددببحن سب دددد برحثسددددلبساددددس بحثسةىرددددثبحثس مرضددددثب
ث تراوفبرسا بحثرردر بحثردب)لبرحثردرب فبرحالردساحسث.باالبح د ببادوبمدظمبحثس حفدابتا د بسرجداب لد بحثساداة ب

سلبسرحج بحنتراوب صببحن سب  برحثسدلبسسلىد ب اثإسد بحث ح دابثىسلىرسدا فبرسةداثيفبسبحجلدثبحنترداوب صدببحث
حن سب ددد .برقدددابماددداب بحثابحردددثباثدددابحث وب)دددا بحثسرردددب بث ترددداوبحالمسفددداب بحثسبىيدددا بسلددد ب وب)دددثبحثرياثدددثفب

تلبرفاقبحنتراوبحثسإارصلب صدببر وب)ثبحنااب فبرسإىي بحثسةىرثبرحثس رلثبرحثسلبسلسصبب وب)ا بظح برىثب
بحن سب  .بيسابمكبسإااح بحنتراوبحالمسفاب بحثسبىيا بسررببمفضا بحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  .

ب
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حمس دداببسدداليببحردسماحوبث ددثبسبدداب)ببح  سددا ببYoon et al. (2011)رسدكب اإفددثبممددب فبحردسهات بابحرددثب
 ىدددابسمردددف ب ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا بتدددلبردددفاقبردددرقبحالربحقبحثساثفدددثبحثةدددرب .برقدددابب(XBRL)حثسرردددلثب

رسرددددسر ب دددداوبسسالدددد بب(XBRL)سررددددى بحثابحرددددثباثددددابرجددددراب  قددددثب يرددددفثبسل رفددددثبصدددديكبحرددددسماحوبث ددددثب
حثسلىرسددا فبرمكبمددظحبحثسدداليببفيددركبمقددر ب اث ردد ثبثىاددبيا بيصيددب بحثإجددوبسباب ددثب اثاددبيا بسسرردد ثبرردد يب ب

رسدابسدرتبمبسدكبسبداب)ببساثفدثب صدببحن سب د بسرده بحثسرحرد بب(XBRL)سابمرضدإ بحثابحردثبمكبث دثبحثإجو.بي
حثسرددسسببصددديكبحثادددبيا برحثسرددسلسب)كفبرسرددداموبتدددلبسمرددف بسةددداثيفبحثإردددر ب ىددابحثسلىرسدددا بسدددلبسدددا فوب

 اثفدثفب سدابمارفثبسإىي برسلاثجثبحثصفا ا برحثسإىي بحثسبابكبصديكبحثادبيا فبرسدرتببسبداب)ببساثفدثبظح بجدرا ب
يمردد بابجددثب دداوبحثساةددابثددا بحثسرددسلسب)ك.بر)دد ليابمددظحب ىددابسمرددف بسةىرددثببمابحثسددا فبر )دداا بمرددلابب
ح رددددهوفبمددددظحب انضدددداتثباثدددداباربمددددابتددددلبس ييددددببرددددىرلبحثسإىيدددد بثىسرددددسلسب)كبحثسصسددددا يكبسباب ددددثب دددداثسإىىيكب

بحثسإسبتيك.ب

صد جبح بسباب دثبصديكبسداليببحنترداوبحثسإاردصلب صدببرردا  بحثسرحرد ببYu et al. (2013)رقاسد بابحردثب
حالجسسا لب سر)سب(بر صببحثررا  بحثسبىيافثب حثرإفبرحثسج  (ب ىابماح بردرقبح ربحقبحثساثفدثبح سب)يدلفب

.برسادددس برردددا  بحثسرحردددد ب2011رددد ا ا بمدددد  ب ددداوبب6اددددبيثبس سسدددلباثدددابب824 اردددسماحوب ي دددثبسدددكب
صي سابساس بررا  بحن  وبحثسبىيافدثبحثردإفبحثةصدب فبرادبيا ببTwitterرحثس سافا برحالجسسا لبحثسار ا ب

حثصدددبحثسىر )ددر لفبرحثسجدد  بحثسجاب)ددث.برقددابرجددا بحثابحرددثبمكبحنتردداوب صددببررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لب
ابحردثباثدابمكبحثإايلثبسبس يب ل قثبمقر بسلبماح بح ردهوبسباب دثبصرردا  بحثسرحرد بحثسبىيافدث.برساديبب سدا  بحث

رردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لب ادددي ب ددداوبثهددداب  قدددثبمقدددر ب دددااح بمردددهوبحثادددبيا بسباب دددثبصرردددا  بحن ددد وب
بحثسبىيافثفب انضاتثبحثلبحمس لبساليببح  رحمبحثسمسىرثبسكبررا  بحثسرحر بحالجسسا لب اي بيصيب.ب

حمس دابببJung (2018)ابحردثبفبحردسهات بوبصهورة مشهابهة وفهي سهيا  سهو  ادورا  الماليهة ادمريكهي
سددداليببحنترددداوبحثسإاردددصلب صدددببرردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لب ىدددابمردددلاببح ردددهوفبثلي دددثبسدددكبحثادددبيا ب

(فبرقددابسررددى بحثابحرددثباثدداب )دداا بح سسدداابحثاددبيا ب ىددابررددا  ب2013ب–ب2010ح سب)يفددثبمدد  بحثرسددب ب 
رددا  بحثسرددسماسثبمددلبسددر)سببرحثسرضددىثبثددا بحثسرحردد بحالجسسددا لبث تردداوبحثسإارددصلبحثسدداثلفبرمكبمةلددببحثرب

حثاددبيا بح سب)يفددثبث تردداوب ددكبحثسلىرسددا بحثساثفددثبرايددببحثساثفددث.بيسددابمادداب بحثابحرددثباثددابمكبحثاددبيا ب
سبردد بس ب)دداح بتددلبإاثددثبح م دداببحثجيددا ب رددرب بمةصددببسباب ددثبتددلبإاثددثبرجددرابمم دداببرددي ثفب سددابفادديبباثدداب

حب بسىددلبحثادبيا بتدلبحرددسماحوبرردا  بحثسرحردد بحالجسسدا لفبرسررددى برجدرابحنترداوبحال سبددا لبمربسإيد بحا
حثابحرددددثبمفضدددداباثدددداب )دددداا بإجددددوبسدددداحر بح رددددهوب اث ردددد ثبثىاددددبيا بح ةلددددببحرددددسماحس ابثس رددددا بحثسرحردددد ب

بحالجسسا ل.ب
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حردسهات بوفي سيا  أثر اإلفصاح عبر وسائل التواصل االجتماعي عمهى مسهتوت عهدم تماثهل المعمومهات، 
حمس داببسداليببحردسماحوبحثادبيا بثسب فدا بحثسلىرسدا بحثجايدا بتدلببBlankespoor et al. (2014)ابحردثب

سمرف بسرسر ب داوبسسالد بحثسلىرسدا بسدكبمد  بحنترداوبس اادب باثدابحثسردسلسب)كب ىداب  داقبرحردلباركب
ماحوبحال سسددااب ىددابحثرردد ا بحثسبىيددايكبسددكبح  ددبحلبحثلاثلددثبسلدد بحثرددإاتث.برقدداببيدد  بحثابحرددثب ىددابحرددس

 ددداثس صي ب ىددداب ي دددثبسدددكبحثادددبيا بحثسة رثرجفدددث.ببرقدددابرجدددا ببTwitterاإدددا بحثاددد يا بحالجسسا فدددثبرمدددلب
سبس يب ا مرا بسدا بحثردلبب سداببTwitterحثابحرثبمكبحث اببحالضاتلبثألم اببحثسلبم ىبسهابحثابيا ب صبب

ثبحثردرقفب سدابفاديبباثدابحسيا فدثبفايبباثابسبىي ب اوبسسال بحثسلىرسا .بيسابيبس يبمدظحبحث ادببايجاصفداب رديرث
حرسماحوبسب فا بحثسلىرسا بحثجايا بثسبىي بسرسر ب اوبسسال بحثسلىرسا فبإيددبسردس بمدظمبحثسب فدا بحثجايدا ب
ثىابيا ب اثررر بحثس اابباثابحثسرسلسب)ك.بيسابسلس بمدظمبحثسب فدا بيب دا بحترداوبسةسيىفدثبسسم دابررد ا ب

 بق ددددرح بحنترددداوبحثسبىيافدددث.برسرددددسماوبسب فدددا بحثرردددر بحثس ااددددببحثسلىرسدددا برحثبيدددرابحثسبس  ددددثبصهدددوبرسةسددد
سب فدثب"حثداتل"برحثسدلبسردس بثىسبرد ب حثادبيث(ببdirect-access information technologiesثىسلىرسا ب

ص بددد بحثسلىرسدددا باثدددابحثسردددسماوب حثسردددسلسب(بصددداال بسدددكبس اث دددثبحثسردددسماوب  ىدددعبحثسلىرسدددا بسدددكبحثسبرددد فب
يفبحثإرر ب ىابحثسلىرسدا ب اث رد ثبثىسردسلسب)كفبرحثسدلبسادس بحثرقد برحثجهدابحثسردسهىلبر اثساثلبسبىي بسةاث

تلبحث إدبسكبم  بسرااببح م اببحثسمسىرثبثى إدب كبحثسلىرسا برجسلهابمربردإصهاب انضداتثباثدابم ب
سةداثيفبرلببساترمبثىررر باثابحثسلىرسا .بر اثساثلبسسيكبسب فا بحثسلىرسدا بحثجايدا بحثادبيا بسدكبسبىيد ب

إفددا  بحثسلىرسددا برحثرددساوبثس )ددابسددكبحثسرددسلسب)كبحثسإسسىدديكب سلاثجددثبحثسلىرسددا ب سددابفبىدد بسددكب دداوبسسالدد ب
بحثسلىرسا بصيكبحثسرسلسب)كبسلب )اا بريرثثبحثررق.

 .Campbell et al)فبمرضدإ بابحردثبوفيمها يتعمهق بمنهافع اإلفصهاح عبهر وسهائل التواصهل االجتمهاعي
 بحالجسسا لبسره بثىبهردا بحثس ريدظيكبثىادبيا بحثسرحرد بحثردرب بسدلبسدروريهوبررا  بحثسرحرأن ،  (2014

ر س  هوبرمرإاعبحثسراث بح مب .بيسابيها بحنتراوب صدببق درح بحثسرحرد بحالجسسدا لباثدابمىد بصي دثب
بسكبم  ب بد بسلىرسدا باضداتفثفبرحمسفداببررديىثبحالسردا بحثسدلبس اردعبممداحلبحناحب فب سلىرسا بمةلببلبح  

ثرردددر باثدددابجسهدددرببمرردددلب سدددابسباسددد برردددا  بحال ددد وبحثسبىيافدددث.برفسيدددكبثىسدددايب)كبسلددداي بحردددسبحسيجفا برح
حنتراوبحثإاثفثبحثمارثبصهوبثسضسيكبحثلايابسكبحثربصبحثجايا بحثسلبسرتبمابرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لفب

 ىدددابحابحلبحثسردددسلسب)كبمدددظحب انضددداتثبحثدددلبحثسرا ددد ب ادددي بمةلدددببتلاثفدددثبسدددلبحثسردددسلسب)كفبرمميدددبحبحثسددداليبب
ب ارسماحوبمايا بسمسىرثبسكبحنضا  برحثمىرفثبرحثسوهببرحثرر فبرايبمابسكب بقبحثلب .

التأثير العكسي لإلفصاح المحاسبي عبر وسهائل  Trinkle et al. (2015) ر ررب ب يرفثبس ارث بابحرث
ترداوبحالمسفداب ب صدببرردا  بسبيدفوببارابمتلدا بحثسردسلسب)كب ىدابحنالتواصل االجتمهاعي، وللهك مهن خهيل 

حثسرحردد بحالجسسددا لفبسددكبمدد  بتإددصببارابمتلدداثهوبسجددامبحالم دداببحثسددلبيددسوبحنتردداوب  هدداب صددببررددا  ب
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حثسرحرددد بحالجسسدددا لفبرحثسلىفبدددا بحثسدددلبقدددابسةدددركبسبتبدددثب ا م ددداببحثسدددلبيدددسوبحنترددداوب  هدددا.برقدددابسرردددى ب
ربارابمتلددداثهوبسجامهدددابسسدددالبب اثسلىفبدددا بحثسبتبدددث.بحثابحردددثباثدددابمكبسردددربح برحابحةدددا بحثسردددسلسب)كبثألم دددابب

ر وددب حب كبق ددرح بحثسرحردد بحالجسسددا لبسساإددثب ىدداب  دداقبرحرددلبثىسرددسلسب)كفبرددرح بمةددا رحبقىيىددلبحثمصددب بمرب
ظر بمصددب فبته ددالبحإسسددا بثىس  ددعبصسرددربح بحثسرددسلسب)كب ادداكبسةدداتهبحنتردداوب  ب)بددثبسسجددار بحنتردداوب

حردددثبصددديكبحنترددداوب صدددببحثسرحقدددلبحالثةسبر فدددثبثىادددبيا برحنترددداوب صدددببرردددا  بحثسبىيدددا .برقدددابسيددد  بحثابب
حثسرحر بحالجسسا لفبإيدبمكبحنتراوب صببحثسرحقلبحالثةسبر فثبفلابق رح بحسرا بحإاافثبحالسجامفبرسدسإيوب

ادبيثبق رح بحسرا بل لفثبحالسجامفبإيدبسبروبحث حثابيثبتلبحالسرا فبصي سابسلابررا  بحثسرحر بحالجسسا ل
ص بددددد بح م دددددابب صدددددببحثس ادددددربح بمربحثس ب)ددددداح بمربح م ددددداببحثسدددددلبيدددددسوبحنترددددداوب  هدددددابثىسردددددسلسبفبرفبدددددروب
حثسردسلسبركبح تددبحابصسررددي بآبح هددوبإددر بحثسلىرسددا باثددابحثاددبيثبسددكبمدد  بحثسلىفبددا بحثسبتبددثب اثس اددربح فب

  ددبحلب اثبدداب ب ىددابحثساددابيثبيسددابيددسوبحبرددا بسلىفبددا بحثسرددسلسب)كباثددابسرددسلسب)كبآمددب)ك.برسسسسددلبجسفددلبح
رددرح بحالاحب فبمربحثسردددسماوفبمربحثادددبيث.برقدددابسسسسدددلبحالاحب ب اثبدداب ب ىدددابحثس  دددعب ددداثإرحبفبرم دددالبحسيا فدددثب
ثىسرحرددد بحثامردددلبصددداال بسدددكبحالسردددا ب اثةفددداكبتبدددي.برقدددابمىرددد بحثابحردددثبح ددد ب ددداثباوبسدددكبس حفدددابب ادددبب

جسسدا لبسباب دثب انترداوبحثسبىيدا فباالبمكبحنترداوب صدببحثسلىرسا ب رب ثبمةصبب صببرردا  بحثسرحرد بحال
ابظحبإددايكبثىسرددسلسب)كفبإيدددبيسىبددابحثسرددسلسبركبحتردداإابرددب)لاب ررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبفلسصددببردد إ 
ثسلىفبددا بحثسرددسلسب)كبحآلمددب)كب ادداكبس اددربح بحثاددبيا برس ب)دداحسهافبرقددابفيددركبثهددظمبحثسلىفبددا بسدداليبب ىدداب

رحسماظموبثىببحببحثظ بفيركبمةلببس بتابمربتلبحالسجامبحثسلاةابثألم داببحثرلىفدث.بثدظثلبسرربح بحثسرسلسب)كب
ت كبررا  بحثسرحر بحالجسسا لبيب ا باتراوبسكبمد  بحثسلىفبدا بحثسبتبدثبسرداموبتدلبسمردف بسردسر ب داوب

ييدددببسسالددد بحثسلىرسدددا فب  ددداسابفلىددد بحثسردددسلسبركب ىدددابحترددداوبحثادددبيا بحثس ادددرب ب سدددابقدددابيدددها بحثدددلبس 
ابحلبحثسرسلسب)كب ااكبحثسلىرسا بحثسرر ب  هابسكبم  بحثسالببصسلىفبا ب اقلبحثسرسلسب)ك. بسرربح برح 

سدداليبباتردداوبحثاددبيا ب صددببسددر)سبب ىدداببProkofieva (2015)رتددلبحثرددفاقبح رددسبحثلفبحمسصددب بابحرددثب
.برقابسرردى بحثابحردثبحثدلبابيثبمرسبحثفثبسابجثب اثصربرثبح رسبحثفثب109 اوبسسال بحثسلىرسا بثلي ثبسكب

رجدددراب  قدددثبحبس ددداطب يردددفثبصددديكبحنترددداوبحثسإاردددصلب صدددببرردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبرماردددثبسدددر)سبب
رسردددسر ب ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا فبرمكبمدددظحبحالبس ددداطبفيدددركبمقدددر ب اث رددد ثبثىادددبيا بظح بحثس  فدددثبحثضدددلفرثب

 صرحر ثبحثسإىىيكبحثساثييك.ب

حثدلبسإىيد بيفرفدثبسداليبباد يا بحثسرحرد ببDe Arruda et al. (2015)ر ردرب بساداصهثفببمدات بابحردثب
(ب ىابسرسرفا ب اوبسسالد بحثسلىرسدا برسردليببح ردهوبYouTubeربTwitterربFacebookحالجسسا فثب 

ب100ادبيثبصبح )ىفدثبرب170رقابسضس  بحثلي ثبب.2012ثىابيا بحثسرامسثبحثصبح )ىفثبرح سب)يفثبم  ب اوب
ابيثبمسب)يفث.برقابسررى بحثابحرثبمكبحنتراوبحثسإاردصلب صدببرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبحثدل دبيدهلبب
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رىصفاب ىابسرسر ب داوبسسالد بحثسلىرسدا فبإيددبسدرتببمدظمبحثاد يا بحالجسسا فدثبثىادبيا ب ب)بدثبث ترداوب
حبسدكبحثسبر دثب  دابحث إددب دكبمم داببحثررب ب كبحثسلىرسا فب سابيسف بثس كبفرسماسركبمدظمبحثسلىرسدا بس )دا 

 إر بحثابيا بحثسلبحرسلسبرحبتيهابمربيباصركبتلبحالرسلساببتيها.

حمس دددداببسددددا بسدددداليببسص ددددابحثاددددبيا بثسة رثرجفدددداببZhang (2015)رسددددكب اإفددددثبممددددب فبحرددددسهات بابحرددددثب
رردددا  بحثسرحردد بحالجسسدددا ل.برقدددابسرردددى بحثسلىرسددا بتدددلب سىفاسهددداب ىددابسردددسر بحترددداوبحثاددبيا ب صدددبب

حثابحرثباثابمكبسرسر بحنتراوبحالمسفاب ب صدببرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبيدبس يبايجاصفداب سردسر بح سسدااب
حثادددبيثب ىدددابحثسة رثرجفدددابرحردددسلسابمابتدددلبسة رثرجفدددابحثسلىرسدددا .ب انضددداتثباثدددابظثدددلفبرجدددا بحثابحردددثبمكب

 صببررا  بحثسرحر بحالجسسا لفبرمكبحنتراوبحالمسفاب ب صدبببمرا صبحثابيثبسهلبب ىابقبحببحنتراو
ررا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبيس دلب سديبحنترداوبحالمسفداب بحثسبىيدا .بيسدابسرردى بحثابحردثباثدابرجدرابسداليبب
ث تردددداوب صددددببررددددا  بحثسرحردددد بحالجسسددددا لب ىددددابماح بحثاددددبيثبربي ددددثبحثسلىرسددددا برسرددددسر ب دددداوبسسالدددد ب

ثددددابم دددد بفسيددددكبثسددددايب بحثاددددبيا بحرددددسماحوبررددددا  بحثسرحردددد بحالجسسددددا لبيب ددددرح بحثسلىرسددددا فب انضدددداتثبا
بث تراوبثىسمريفبسكبسااة بحثرياثث.ب

 Gajewski andفبحردسهات بابحردثبوفي سيا  تأثير اإلفصاح عبر اإلنترنت عمى عدم تماثل المعمومهات
Li (2015)داوبسسالد بحثسلىرسدا فبرظثدلبحمس داببسداليببحنترداوب صدببحثسرحقدلبحالثةسبر فدثبثىادبيا ب ىدابب 

.برقدابسرردى بحثابحردثباثداب2007ثلي ثبسدكبحثادبيا بحثسابجدثبتدلبردرقبحالربحقبحثساثفدثبحثرب ردلب دكب داوب
رجراب  قثب يرفثبصيكبسرسر بحنتراوب صببحن سب  بر اوبسسال بحثسلىرسا فبإيدبسسل ب ب)بثبحثلدب ب

 بيدددرتببمرددددا صبسسلددداا برسب ددددثبث ب)بدددثب ددددب بمإدددابح  لدددداابحثسهسدددثبث تردددداوبحثسإاردددصلفبرمكبحن سب دددد
حثسلىرسددا برحثسددلبسردداموبتددلبسمرددف ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا .بيسددابمرضددإ بحثابحرددثبسدداليببحنتردداوب صددبب

بحن سب  ب ىاب )اا بإجوبحثساحر بتلبررقبحثسا برسكبلوبريرثثبحثررق.ب

 صدببحثسرحقدلبحالثةسبر فدثبحمس داببسإدااح بحنترداوببMokhtar (2016)ر رربمبسااصهثفبحرسهات بابحرثب
رحثسلبساس بإجوبحثابيثفبرحثببإفثفبرحثبتلبحثساثلفبمظحب انضاتثباثابحمس اببساليببسس يبح بحث واوبحثبا ر لب
رإسافثبحثسرسلسببيسس يبح بسلاثثبثىل قث.برقابسررى بحثابحرثباثابرجرابحبس اطبايجاصلبصيكبيد بسدكبإجدوب

رمبسبحجددلبحثإرددا ا برسرددسر بحنتردداوب صددببحن سب دد .بيسددابمادداب بحثاددبيثفبرحثببإفددثفبرحثبتددلبحثسدداثلفبر دد
حثابحردددثباثدددابمكبحنترددداوب صدددببحن سب ددد بالبيددد ح بتدددلبسبإىدددثبس يدددب فبرمكبحثادددبيا بالبسردددسماوبحالسيا فدددا ب
حثةاسىددثبث  سب دد .بيسددابمادداب بحثابحرددثباثددابرجددرابس ددايكبيصيددببتددلبسسابرددا بحنتردداوب صددببحن سب دد بصدديكب

بيبتلبحثسإسر فبرثةكبمفضا بتلبحردسماحوبحثرردا  بحثسردا ا برحثدبرح يبحثسرا ىفدثبثىس بد بتدلبحثابيا بثفر بت
بحثسرحقلبحالثةسبر فثبثىابيا .ببببببببببب
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حمس داببحثلرحسد بحثسدهلب ب ىدابسردسر بحترداوببAbdi et al. (2018)رسدكب اإفدثبممدب فبحردسهات بابحردثب
ادبيثبسابجدثبب170حثابقبح رريفب ارسماحوب ي ثبسدكبحثابيا ب صببحن سب  برظثلب اثس صي ب ىابس  بثب

.ب2015تلبر لبار فبسلبسإىي بسإسر بحثسرحقلبحالثةسبر فثبثىابيا بم  بحثرسب بسكبرصسسصبباثدابافردسصبب
رقددابسررددى بحثابحرددثبمكبيدد بسددكبإجددوبحثاددبيثبرحثبتددلبحثسدداثلبرإجددوبسيسددعبحثسبحجلددثبيددهلبركب ىددابسرددسر ب

بحنتراوب صببحن سب  .

يسلىددد بصسددداليببمردددا صبسجىدددابحناحب ب ىدددابحنترددداوب صدددببرردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لفبحمسصدددب ببرتفسدددا
سدداليببمفيدد بسجىددابحالاحب ب ىددابسرددسر بحنتردداوبحالمسفدداب ب صددبببBasuony et al. (2018)ابحرددثب

اددبيثبسابجددثبصصربرددثبث دداكبمدد  بحثرسددب بسددكبسددايرباثددابب150ررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لفبثلي ددثبسددكبمةصددبب
 Social networks.برقددابسيدد  بحثابحرددثبصدديكبحنتردداوب صددببحثادد يا بحالجسسا فددثب2015اردد ابمب

disclosureرحثسددددلبساددددس ببFacebookفبTwitterفبInstagramفبGoogle +فبLinkedInفبرحنتردددداوب
فبYouTubeفبFlickerفبBlogsرسادس ببSocial media disclosure صببررا  بحثسرحرد بحالجسسدا لب

SlideShareفبMobile Applicationبرقابسررى بحثابحرثباثابمكبي بسدكبإجدوبسجىدابحناحب بر اداطب.
حثسجىددافبرحرددسب  بم ضددا بسجىددابحالاحب فبر )دداا ب ردد ثبحال ددادبتددلب ضددرفثبسجىددابحالاحب بيددهلبركب ىدداب

بسرسر بحتراوبحثابيا ب صببررا  بحثسرحر بحالجسسا ل.ب

سداباظحبيا د بحآلبح بحثسدلبفادابلبصهدابحثسروردركببHales et al. (2018)رسدكبس ودرببآمدببحمسصدب بابحردثب
سدددبس يب انترددداوبب(Glassdoor.com) ىدددابرردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبر ردددرثبماردددثب ىدددابس ردددثب

حثسردسبصىلبثىادبيا برحالاح بحثسردسبصىلبثىاددبيا .برقدابماداب بحثابحردثباثددابارببرردا  بحثسرحرد بحالجسسددا لب
ى بحثابحردددثباثدددابمكبحآلبح بحثسدددلبفادددابلبصهدددابحثسروردددركبإدددر بتدددلبس ييدددببصي دددثبسلىرسدددا بحثادددبيا .برسررددد

سرقلاسهوبإر بحثابيثبسس  اب دا اح بحثسردسبصىلبثىادبيثبرح إداحدبحثهاسدثبثىادبيثفبرمدظحبيسضدسكبمكبحثسدروريكب
بفسسىةرحبسلىرسا بمارثب كبابياسهوبرثايهوبحثباب ب ىابحثس صهب ا اح بحثسرسبصىلبثابياسهو.ب

حمس داببسداليببحنترداوب صدببرردا  بحثسرحرد ببUyar et al. (2018)هات بابحردثبرسدكب اإفدثبممدب فبحردس
حالجسسا لب ىابقفسثبحثابيثبتلبرفاقبمإابح ررحقبحث اا ثبرمربحثررقبحثسبيدلفبرظثدلبثلي دثبسدكبحثادبيا ب

.برقدددددابمرضددددإ بحثابحرددددثبمكبررددددا  بحثسرحرددددد ب2014حثسبيفددددثبحثسابجددددثبتددددلبصربردددددثبحردددد  صر بتددددلب دددداوب
ف بسرحردد بحثاددبيا بسددلبمرددإاعبحثسردداث بتفسددابيسلىدد ب اث سددا  بحثساثفددثبرايددببحثساثفددثبريددظثلبحالجسسددا لبسسدد

حثبضددافابحثمارددثب اثادددبيثفبر اثسدداثلبسإردديكبحثل قدددا بسددلبحثلسدد  برحثسردددسلسب)ك.بر ىددابحثسرددسر بحثددداحمىلب
ردد بحثابحرددثبثىاددبيثبسلددابررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبحاح بتلاثددثبث سرددا بحثدداحمىلبصدديكبحثسددروريك.برقددابمى

اثددابمكبحنتردداوب صددببررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبمددربآثفددثبثمىدد بقفسددثبثىس اددا بسددكبمدد  بحثسرحردد بسددلب
بمرإاعبحثسراث بحثاحمىييكبرحثمابجييك.بب
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 Jung et مثبد بابحردثب،  وفي سيا  مختمف لمجانب اإليجابي لإلفصاح عبر وسائل التواصهل االجتمهاعي
al. (2018) حثردىصابث ترداوب صدببرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لفبسدكبمد  بحمس داببحثضدر ب ىدابحثجا دعب

حثل قددثبصدديكبسددا ب مربسبدداحب(بحنتردداوب صددببررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبرحسجددامبحالم دداببحثجيددا ب حثرددي ث(فب
إيددددبس ارثددد بحثابحردددثبحنترددداوبحالردددسبحسيجلبثىادددبيا .برفاددديببحنترددداوبحالردددسبحسيجلباثدددابقدددبحببحثادددبيثب

 دداوبحرددسماحوبق ددرح بحسرددا بسلي ددثبث اددببحثسلىرسددا بحثمارددثب اثاددبيثفبإيدددبسددرح كبرسراضدد ب ارددسماحوبمرب
حثابيثبصيكبسةاثيفبرس اتلبحنتراوب كبحثسلىرسا بحثمارثفبرحنتراوبحال سبا لفبرييفبفإدار بحثسدايبركب

ابحلبحثسادددابييكبتدددلبردددرقببمابحثسدددا ب ثىادددبيثبساددديي بصي دددثبسلىرسدددا بحثادددبيثبريفرفدددثبحثسددداليبب ىددداببهفدددثبرح 
-2008ر اردسماحوب ي دثبسدكبمةصدببحثادبيا ب اثرالفدا بحثسسإدا بمد  بحثرسدب ب  رحثسداليبب ىدابقفسدثبحثادبيث.ب

(فبرجا بحثابحرثبم  بسدكبايدببحثسدبج بمكبسررد بحثادبيا ب صدببسدر)سبب  داسابسةدركبح م داببردي ثفب2013
سبددا لبث تردداو.ب دد ر ب ىددابظثددلبر  دداسابفيددركبإجددوبح م دداببحثرددي ثبيصيددب حبرمددربسددابيسرحتدد بسددلبحثرددىرلبحال 

سسي بحثابيا باثدابحبردا ب داابمقد بسدكبحثس ب)داح ب  داسابسةدركبح م داببردي ثفبإيددبسررد بحثادبيا ب دكب
ح م اببحثراب ب ىابمررلب  اقبسسيكفبرثةكبالبسرر ب كبح م اببحثري ثبمةلبب سابمربضبرب فبر اثساثلب

  دداسابسةددركبح م دداببرددي ثفببTwitterببددلبحثردد رفثب صددبببسةددركبحثاددبيا بمقدد بحإسسدداال بث اددببحم دداببح ببدداو
بر  اسابسةركبح بباوبمق برمربسابيسرحت بسلبحثرىرلبحال سبا لبث تراو.ب

-Alفبحردسهات بابحردثبوفيما يتعمق بتهأثير اإلفصهاح عبهر وسهائل التواصهل االجتمهاعي عمهى قيمهة الشهركة
Sartawi (2019) رحرد بحالجسسدا لب ىدلبقفسدثبحثادبيثفب اردسماحوبحمس اببساليببحنترداوب صدببرردا  بحثس

.برقددابسررددى ب2017اددبيثبسابجددثبتددلبمرددرحقبحثسددا بصددار بسجىددابحثسلدداركبحثمىيجددلبثلدداوبب241 ي ددثبسددكب
حثابحرثبحثلبرجرابساليببثسإريكبسردسرفا بحنترداوب صدببق درح بحثسرحرد بحالجسسدا لب ىدابقفسدثبحثادبيا فب

 لبتلبسادابيثبحثادبيا بتدلبحثإدرحببسدلبحثسردسلسب)كفبرسدرتيببرظثلبسكبم  بارببررا  بحثسرحر بحالجسسا
سلىرسدا بترب)ددثبتددلبحثلايدابسددكبح ادديا ب سدابتددلبظثددلبسبدا لبحثريددايربرحثرددرببرحثسردجف  بحثرددرسفثبرس دداا ب
حثسإسددر بحثددظ بي ادد  بحثسرددسماو.بمددظحب انضدداتثبحثددلبحثررددر بحثرددرب باثددابسلىرسددا برحرددلثبحث  دداقبسسلىدد ب

هدافبرسسر)ىهدافبر سىفاسهدافبرسسابرداسها.بر اثسداثلبتا د بسدكبمد  بسإرديكبجدرا بحنترداوب إريسثبحثابيثبرماح 
برسبىي بسةاثيفبحثسلىرسا فبقابسبى بحثابيا بسكبسةىرثببمابساثها.ب

فبTwitterسباب ددددددثبس دددددداتلبحرددددددسماحوبيدددددد بسددددددكب Bilinski (2019)رسددددددكب اإفددددددثبممددددددب فبحرددددددسهات بابحرددددددثب
YouTubeفبInstagramثادددبيا .برقدددابسرردددى بحثابحردددثبحثدددلبحكبحردددسماحوبحثادددبيا بيرردددا  بنترددداوبحب

يرريىثبث تراوبسرا ابحثسردسلسب)كب ىدابسررديببمم داببح ببداوبرسدبس يبصدبارابقرفدثب ردلابببTwitterبسر)سب
رردددددربببYouTubeحالردددددهوب  دددددابحن ددددد كب دددددكبح ببددددداو.بصي سدددددابحردددددسماحوبحثادددددبيا بسبدددددا لبتيدددددايرما ب

Instagramالبسددهلبب ىددابقدداب بحثسرددسلسب)كب ىددابتهددوبسلىرسددا بحال دد كب ددكبحالببدداو.ب دد ر ب ىددابظثددلفبب
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سرحجددد بحثادددبيا بحثسدددلبسررددد ب صدددببحثس ردددا بحالجسسا فدددثبحثدددل دببارابتلددد بايجاصفدددثبسجدددامبمردددلاببح ردددهوب
بن   دددا بح ببددداوب  ددد بحث ودددبب دددكبسإسدددر بح ببددداوفب سدددابفاددديبباثدددابمكبحثسردددسلسب)كبيدددابيركبمكبسرحرددد 
حثاددبيا ب صددببررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبفادديبباثدداب )دداا بس رلددثبحنتردداو.بم بم دد بباددوبمكبحثسرحردد بمرب
دابتدلبردرقبحثسدا فباالبمكبم دالبس ردا ب حتراوبحثابيا ب صببررا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبيىلدعبارب حبسهس 

ىرمىددثبح رثددابقددابسصدداربررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبالبسرددا ابحثسرددسلسب)كبتددلبسرردديببمم دداببح ببدداوفبإيدددبث
رردا  بحثسرحردد بحالجسسدا لبايددببس اردد ثبث بد بسلىرسددا بساثفددثبضدمسثبرسلبددا .بتلىددابردصي بحثسلددا بسبسرددبب

رددرإثبرسبددا لبتيددايربب164إبت ددابسباب ددثب سسرردديب ددر بحثسبب)دببحثردد ر بحث دداثمبب140 ىدداببTwitterبردا  ب
YouTubeرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبثفرد بسردسسثببايببس ار ثبثسبافوبقرح وبساثفثبسررىث.بر ودب حب كب

ث بد بسلىرسدا بساثفددثبسرردىثفبتبددابيسجامد بحثسرددسلسبركبسلىرسدا بحثاددبيثب ىدابررددا  بحثسرحرد بحالجسسددا لب
برفلسساركب ىابحثب رح بحثسبىيافثبثجسلبحثسلىرسا .

ا  بحثل قددثبصدديكبس  فددثبحثاددبيثب صددببررددبDing et al. (2020)ر ىددلبحثجا ددعبح مددبفبس ارثدد بابحرددثب
حثسرحر بحالجسسا لبراراتفثبحثسباب)ببحثساثفثبرإبيثبمرلاببح ردهوبمربسدابف ىد ب ىيهدابسد حسكبمردلاببح ردهوب
 حسجامبمرلاببح رهوبثابيا بسمسىرثب االبسردامبمربحال مردا بتدلبحالسجدام(.بإيددبمرضدإ بحثابحردثبحبس داطب

رددسلسب)كبفلسسداركب ىددابمرددلاببح رددهوبودامب بسدد حسكبمرددلاببح ردهوب لدداوبسسالدد بحثسلىرسددا بفبسسدابيجلدد بحثس
ثابيا بحمب برمربسابفرسلب رفارثبحثب فل.برقابموهب ب سا  بحثابحرثبحبس ا ابرىصف ابصيكبسرسر بحنتراوب
 صددببررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبرسدد حسكبمرددلاببمرددهوبحثاددبيا .بمددظحب انضدداتثباثددابارببررددا  بحثسرحردد ب

ردثب اثادبيا برح لياردهابتدلبمردلاببمردهسهافبر ردرب ب يردفثبحالجسسا لبتدلبسردهي باسد بحثسلىرسدا بحثما
فسلد باسددر بحثسبدداب)ببحثساثفددثب بددصبحثسلىرسددا فب سددابفلدرقبحثسرددسلسب)كبسددكبسإايددابحثبفسددثبحثإبفبفددثبثىاددبيثفب
إيدددبيسبسددعب ىدداباسددر بحثسبدداب)ببحثساثفددثبحمرددا بحثسلىرسددا ب سددابفإددابسددكبسددات بحثسلىرسددا بحثمارددثباثدداب

ثوددبرلبتدد كبسرددااببحثسلىرسددا بح مددب بسددكبمدد  بررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبحثرددرق.برتددلبسلدد بمددظمبح
سسيدددكبحثسردددسلسب)كبسدددكبحثرردددر باثدددابحثسلىرسدددا بحثسدددلبيدددسوبح اددداهمابسدددكبقصددد ب دددبلبلاثددددبرحردددسماحوبمدددظمب
حثسلىرسددددا بثىسرددددا ا بتددددلبحسمدددداظبحثبددددبحبح بحالرددددسلساب)ث.برسهيدددداب سددددا  بحثابحرددددثب ىددددابمكبررددددا  بحثسرحردددد ب

بساليببقر بتلبسرهي بسات بحثسلىرسا بحثمارثباثابحثررق.بحالجسسا لبثهاب

حمس اببسداليببمردا صبسجىدابحاحب بحثادبيا ببAmin et al. (2020)رسكب اإفثبممب فبحرسهات بابحرثب
 ىدددابسردددسر بحنترددداوبحثسددداثلبثىادددبيا ب صدددببرردددا  بحثسرحرددد بحالجسسدددا لبر ردددرثبماردددثب صدددببسدددر)سبفب

(.برقدابمرضدإ ب2016ب–ب2008لبحثسسىةثبحثسسإا بم  بحثرسدب ب ابيثبسابجثبتب350 ارسماحوب ي ثبسكب
حثابحرددثبمكبحرددسب ثفثبسجىددابحالاحب برحثس ددرمبصدديكبحثج ردديكبتددلب ضددرفثبحثسجىددافبرسددا بحثلضددرفثبمددلبمةلددبب

بحثلرحس بحثسهلب ب ىابسرسر بحنتراوبحثسإارصلب صببررا  بحثسرحر بحالجسسا ل.ب
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فبقاب د بابحردثبووسهائل التواصهل االجتمهاعي عمهى سهو  المهال ومن منظور تأثير اإلفصاح عبر اإلنترنهت
Jiao et al. (2020)صديكبسداليببرردا  بحن د وبحنم اب)دثبحثسبىيافدثبرس  فدثبرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبب

 ىابسبى ا بررقبح ردهوبرإجدوبحثسداحر .برظثدلبسدكبمد  بس در)بب سدرظ ب ودب بثسردليببح ردر برسلاثجدثب
 صببررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىابسبى ا بمرلاببح رهو.برقابسررى بحثابحرثببحثسلىرسا بحثسرر ب  ها

اثددابمكبحثس  فددثبحثلاثفددثبثىاددبيا ب صددببررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبسددبس يبرددىصفابصسبىددعب رح ددابح رددهوبرم دد ب
بيسبسعب ىابمظحبحنتراوب )اا بإجوبحثساحر بتلبررقبحثسا .

فبس ارثد بووسائل التواصل االجتماعي عمى عدم تماثل المعمومات وفي سيا  تأثير اإلفصاح عبر اإلنترنت
حثل قثبصيكبحنتراوب كبحثسباب)ببحثساثفثب صببحثسرحقلبحالثةسبر فثبررردا  بحثسرحرد ببKhlifi (2021)ابحرثب

ادبيثبايدببساثفدثبسابجدثبتدلبحثصربردثبحثردلرافثبب133حالجسسا لبر اوبسسال بحثسلىرسا فبرظثدلبثلي دثبسدكب
 .LinkedInفبTwitterفبFacebook.برقدددددابحردددددسماس بحثابحردددددثبلددددد دبس ردددددا بمدددددلب2019 دددددكب ددددداوب

ر ارسماحوبسبفاريكبثلاوبسسال بحثسلىرسا بمسابسدا بحثردلببحث ردصلفبرسسررديبسدا بحثردلببحثسدبج ب داث سكفب
(ب25رب ددا بسهاددببث تردداوبحثسإارددصلب صددببحثسرحقددلبحالثةسبر فددثبرررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبسيددركبسددكبب 

ح.برقابموهب ب سا  بحثابحرثبرجراب  قثبرىصفثبسل رفثبصيكبحنتراوبحثسإارصلب صببحثسرحقدلبحالثةسبر فدثبص ا ب
رررا  بحثسرحر بحالجسسا لبر اوبسسال بحثسلىرسا فبرمكبمةلببس را بحثسرحرد بحالجسسدا لبحردسماحس ابسدكب

 ىددابحثسددرحثل.ب انضدداتثباثددابظثددلببLinkedInلددوببFacebookيىيهدداببTwitterقصدد بحثاددبيا بحثرددلرافثبمددلب
رجا بحثابحرثبمكبحثساليببحثرىصلبث تراوب صببحثسرحقلبحالثةسبر فثبرررا  بحثسرحرد بحالجسسدا لب ىداب داوب

بسسال بحثسلىرسا بفيركبمقر ب اث ر ثبثىابيا بيصيب بحثإجوبسباب ثب اثابيا بر يب بحثإجو.

حباثابحرسلبح برسإىي بحثسجسر ثبح رثل سدكبحثابحردا بحثردا بثفبفسيدكبحثبدر ب داكبحثس يدبح بتدلبصي دثببرحرس اا 
ح  سا بحثسلارب فبرحالصسةاببحثسة رثرجلبحثردب)لفبروهدرببس ردا ب رردا  (بحثسرحرد بحالجسسدا لبقدابملدب ب
 ىددابصي ددثبحثسبدداب)ببحثساثفددثبسددكبإيدددبسإسددر بحنتردداوبحثسإارددصلبر ب)بددثبحثلددب فب انضدداتثباثددابساددابيثب

كبحثسردددسلسب)كبرحثادددبيا بسدددكب اإفدددثفبربددديكبحثسردددسلسب)كبر لضدددهوبحثددد ل بسدددكب اإفدددثبرس ددداا بحثسلىرسدددا بصدددي
ممب فبمظحب انضداتثباثدابحثسرحرد بحثس اادببسدلبحثادبيا فبرحثإردر ب ىدابحثسلىرسدا بتدلبحثرقد بحثس اردعب
ر اقد بسةىرددث.برقددابمردد إ بحثسرحقددلبحالثةسبر فددثبرررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبق ددرح بسهسددثبث اددببحثسلىرسددا ب

حبسددكبحرددسبحسيجفثبحتردداوبحثاددبيا بثسىصفددثبحث ىددعبحثسس حيدداب ىددابحثسلىرسددا بسددكبقصدد بحثسرددسلسب)كبرس سلدد بجدد   
رمرددإاعبحثسردداث .برقددابسبسددعب ىددابسررددفلب  دداقبحنتردداوب صددببحن سب دد برررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لب

ىرسددا فبرسددكبلددوبسمرددف ب دداوبحثساةدداب ادداكبحثرددبصبحالرددسلساب)ثبحثإاثفددثبرحثسرددسبصىفثفبرسمرددف بسمددا ببحثسل
ح مرددا بسرددسر ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا فب سددابيددها باثدداب )دداا بلبددثبحثسرددسلسب)كبرسإردديكبحثاددراتفثبرسإردديكب

بررب بررسلثبحثابيثبر )اا بيرا  بررقببمابحثسا .ب
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المجموعههة الثانيههة: الدراسهههات السههابقة التهههي تناولههت تههأثير اإلفصهههاح عبههر اإلنترنهههت ووسههائل التواصهههل 
 االجتماعي وعدم تماثل المعمومات عمى تكمفة رأس المال 

سإوابسةىرثببمابحثسا ب امسفثبيصيدب بسدكبجا دعبيد بسدكبحثادبيا برحثسردسلسب)كفبإيددبسلسصدببمإدابسإدااح ب
لبحثرددرق.بيسددابسرددسماوبتددلبسبيددفوبسددا بيرددا  بحثاددبيا بتددلبسمرددفصبحثسددرحباب جدداوبحثاددبيا برحرددسسبحبمابتدد

حثسساإددثبثهددافبرسبيددفوبجددرا بقبحبحسهددابحالرددسلساب)ث.برسددلبحثس ددرببتددلبسة رثرجفددابحثسلىرسددا فبرس ددرببسسابرددا ب
حنتراوب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لبرسابسبسدعب ىفد بسدكبسإرديكبصي دثبحثسلىرسدا برسمردف ب

 اوبسسال بحثسلىرسا فبرحثظ بما بصاربمبحثلبسمرف بابجثب اوبحثساةدابثدا بحثسردسلسب)كفبرح مردا ببسرسر ب
سمددا ببحثسلىرسددا فب سددابح ليدداب ىددابسمرددف بسةىرددثببمابحثسددا .برقددابس ددار بحثلايددابسددكبحثابحرددا بحثرددا بثب

بساليببحنتراوب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىابسةىرثببمابحثسا .

س حيددابحنتردداوبحثسإاردصلب صددببحن سب دد بررردا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبس ارثد بحثابحرددا بحثرددا بثبسدداليببرسدلب
مددظحبحنتردداوب ىددابرددرقببمابحثسددا برحثسرددسلسب)كبسددكب اإفددثفبريددظثلب ىددابقدداب بحثاددبيثب ىددابمىدد بحثبفسددثفب

ىرسدا فبرسمردف برسإريكبسسابرا بحنتراوفبرسبارامب ىابسةىرثببمابحثسا فببرسمردف ب داوبسسالد بحثسل
حثسمددا ببحثسددلبسسلددب بثهددابحثاددبيا بسددكب اإفددثبممددب .برقددابحسربدد بمددظمبحثابحرددا ب ىددابحمسسدداوبحثادددبيا ب
 انتردداوب صددببحن سب دد برررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبثسإردديكبرددسلثبررددرب بحثاددبيثبمسدداوبحثسجسسددلفبرمددرب

ثررب بسلبحثسرسلسب)كفب سابيمر بح سببحثظ بي لياب ىاب )اا بلبثبمرإاعبحثسراث برحثسرا  بحثس ااببرح
       سكبسةىرثببمابحثسا .ب

ساليببحتراوبحثابيا ب كبسلىرسا ببحابحثسا ببOrens et al. (2009)رتلبمظحبحثرفاقفبحمسصب بابحرثب
ب267حثريددب ب صددببحثسرحقددلبحالثةسبر فددثب ىددابيدد بسددكبقفسددثبحثاددبيثبرسةىرددثببحابحثسددا .بر ارددسماحوب ي ددثبسددكب

مرببفثب صىجفيابرتب رابرمثسا فابرمرث اح(فبموهب ب سا  بحثابحرثبرجراب  قدثبايجاصفدثبصديكببابيثبسكبمببلبار 
سردسر بحنتردداوب دكبسلىرسددا ببحابحثسدا بحثريددب ب صدببحن سب دد برقفسدثبحثاددبيثبسدكب اإفددثفب انضداتثبحثددلب

ر ب دداوبرجددراب  قددثبرددىصفثبصدديكبسرددسر بحنتردداوب ددكبسلىرسددا ببحابحثسددا بحثريددب ب صددببحن سب دد برسرددس
سسالدد بحثسلىرسددا .بفضددالباثددابظثددلبحبس دداطبحنتردداوب صددببحن سب دد برددىصفابصسةىرددثببمابحثسددا فبإيدددبيسددف ب
حنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  بحثربرثبثىسرسلسب)كبنجبح بسبايبح بمةلبباقثبثىسلاييببرح رابحثسلبسبروب

 ددداوبحثساةددداب اددداكبحثسددداتبا بحث بافدددثب ىيهددداب رح دددابح ردددهوبحثسردددسبصىفثبفب سدددابفرددداموبتدددلبسمردددف بحثسمدددا ببرب
حثسردددسبصىفثبرحثببإفدددثبحثسردددسبصىفث.بيسدددابفضدددالباثدددابظثدددلبارببحنترددداوب صدددببحن سب ددد بتدددلبسإرددديكب  ددداقب
حنتراوب سابي لياب ىابح مردا بسةداثيفبحثسلداس  فبر )داا ب داابحثسردسلسب)كبتدلبحثسداحر برسدكبلدوب )داا ب

ببببب .ريرثثبح رهوب سابيها بثسمرف بسةىرثبحثسسر) 
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حثل قددثبصديكبحنتردداوب دكبحثسلىرسددا بايددبببOrens et al. (2010)ر ردرب بسادداصهثفبحمسصدب بابحرددثب
حثساثفددثب صددببحن سب دد برسةىرددثببحابحثسددا برظثددلبتددلبرددفاقبارثددلب مسب)يددابحثاددساثفثبرمربر ددا(.بر دداثس صي ب ىدداب

حثاساثفثب ي داحبرحثرالفدا بحثسسإدا (فببابيثبتلبمربر اب صىجفيابرتب رابرمثسا فابرمرث اح(برمسب)ياب894 ي ثبسكب
مرضددإ ب سددا  بحثابحرددثبرجددرابحبس دداطبرددىصلبرسل ددر بصدديكبسرددسر بحنتردداوب صددببحن سب دد ب ددكبحثسلىرسددا ب
ايدببحثساثفدثبرسةىرددثببحابحثسدا فبرظثددلبسدكبمدد  بسمردف ب دداوبسسالد بحثسلىرسددا .برقدابمادداب بحثابحردثبحثددلب

حالقسرددداا بثىادددبيثفبرارببحنترددداوب صدددببحن سب ددد بتدددلبممسفدددثبحنترددداوبايدددببحثسددداثلبتدددلبسبيدددفوبحثرضدددلب
سمردددف بسمدددا ببسبدددايببحثلرح دددابحثسردددسبصىفثبثألردددهوفبرسةددداثيفبحثسلددداس  فب سدددابيدددها باثدددابح مردددا بسةىردددثب
حثسسر) .بيسابسرردى بحثابحردثبحثدلبممسفدثبح ردر بايدببحثسىسرردثبتدلبمىد بقفسدثبثلسىفدا بحثادبيا برإاجدثب

كبرمردإاعبحثسرداث بحآلمدب)كباثدابحال سسدااب ىدابحثسلىرسدا بايدببحثساثفدثبسدكبحثسرسلسب)كبرحثسإىىيكبحثسداثيي
مجدد بسبيددفوبحثسدداتبا بحث بافددثبحثسرددسبصىفثبثىاددبيثبرمىدد بحثبفسددث.بر)ددبس يبسرددسر ببحنتردداوبايددببحثسدداثلبب صددبب
حن سب ددد بردددى  ابصسةىردددثبسسر)ددد بحثادددبيثفبرظثدددلب سيجدددثبح مردددا بحثلا دددابحثس ىدددرعبسدددكبقصددد بحثسردددسلسب)كب ىددداب

سلسابحسهوبسددلبسإرددكبحنتردداوبحالمسفدداب ب ددكبحثسلىرسددا بظح بحثرددىثب اثبفسددثبسددكبقصدد بحثاددبيا بر رددرثبحردد
مارثبحنتراوب كبحثسلىرسا بايببحثساثفثب صببحن سب د .برف إدأبمكبحثابحردثبقدابح سسدا ب ىدابسرد يفب

حثادبيا فبحثدلبرد بت دا بسادس بإريسدثبب92ي ب  رببسكب  ارببحثسلىرسا بايببحثساثفدثبحث داثمب دااماب
رقفسدددددثبحثلسيددددد فبربمابحثسدددددا بحث ادددددب ب/بحثريدددددب فبريردددددا  بحن سدددددا فبرحالصسةددددداببرحث إددددددبرحثس دددددر)ببرحث سدددددرفب

برحثسرهرثفثبحالجسسا فث.

حمس دداببحثددارببحثررددفيبثلدداوبسسالدد ب Ballesteros et al. (2016)رسدكب اإفددثبممددب فبحرددسهات بابحرددثب
اددبيثبب1260بحابحثسددا .بر دداثس صي ب ىدداب ي ددثبسددكببحثسلىرسددا بتددلبحثل قددثبصدديكبحتردداوبحثاددبيا برسةىرددث

فبسررددددى بحثابحرددددثبحثددددلبمكبجددددرا بحنتردددداوبحثسدددداثلب2014)ب–2007ب بايددددببساثفددددثبسابجددددثبمدددد  بحثرسددددب 
رحالجسسا لبسمر بسكبسةىرثببمابحثسا بسكبم  بسمرف ب اوبسسال بحثسلىرسا فب سابفايبباثابمكبم الب

حثل قثبصيكبحنتراوبحثسإارصلبرسةىرثببمابحثسا فبإيدبيدها ب داوبارب حبررف  ابثلاوبسسال بحثسلىرسا بتلب
سسالدد بحثسلىرسددا بصدديكبحثسرددسلسب)كباثددابتبدداحكبحثلبددثبتددلبحثاددبيا فبرسددكبلددوبف ىددعبحثسرددسلسبركب ا دداحبم ىدداب
ث رددسلساببتدددلبحثاددبيا بظح بحثس دددايكبحثرحرددلبتدددلبحثسلىرسددا بم بحثسدددلبثددايهابسردددسر ب دداوبسسالددد بسلىرسدددا ب

اثلبسإدار بحثاددبيا ب )داا بحنتردداوبثسمرددف بسردسر ب دداوبسسالد بحثسلىرسددا برسدكبلددوبسمرددف بسبسردلفبر اثسدد
سةىرددثببمابحثسددا .بيسددابيددها ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بصدديكبحثسرددسلسب)كباثددابسادديىثبحالمسفدداببحثسلدداةافب سدداب

ردداوبيددها باثددابح مرددا بردديرثثبحالرددهوبرح مرددا ب رح ددابح رددهوبحثسسرقلددث.برتددلبمددظحبحثرددفاقفبيىلددعبحنت
حثسإارددصلبثىاددبيا بارب حبمرارددفابتددلبرددرقبحثسددا فب وددب حب كبحنتردداوب ددكبحثسلىرسددا بي )ددابسددكبسردداحقفثب

بحثابيا برسكبلوبيرا مبررقببمابحثسا .ب
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وفي سيا  دور اإلفصاح المحاسبي في التخصيص الفعال لمموارد في سو  المال وتحقيق كفاءة السهو  
حمس داببحثل قدثبصديكبب Ali and Abdel Fettah (2016)ثبفبحردسهات بابحردوتخفهيض تكمفهة راس المهال

جرا بحنتراوبحثسإارصلبر اوبسسالد بحثسلىرسدا برسداليبمب ىدابسةىردثببمابحثسدا .برقدابسرردى بحثابحردثبحثدلب
حكب اوبسسال بحثسلىرسا بفرصعبسايىثبتلبحثسمرفصبحثرلا بثىسرحبابتلبررقببمابحثسا برسابيسبسدعب ىفد ب

فب سدابفيدركبmoral hazardرحثسمدا ببح م قفدثببadverse selectionثسلداةابسدكبساديىسلبحالمسفداببح
ثد بآلداببردىصفثبسمسىردثب ىدابحثادبيثبسلد بحبسرددامبسةداثيفبحثسلداس  فبرح مردا برديرثثبحثردرقفبر )داا بسةىرددثب
ثلببمابحثسا فبر اثساثلبفيركبثا بحالاحب باحتلبث تراوبحمسفاب)اب كبس )ابسكبحثسلىرسا بإر بحثرضلبحثسدا

بحثإاثلبرسمرف ب اوبسسال بحثسلىرسا فبرسكبلوبسإريكبسمرفصببمابحثسا برإسافثبحثسرسلسب)ك.

 Abdiفبحرسهات بابحردثبوفي سيا  دور اإلفصاح المحاسبي عبر اإلنترنت في تخفيض تكمفة رأس المال
and Omri(2020)ب237حمس اببساليببحنتراوب صببحن سب  ب ىابسةىرثببحابحثسا ب ارسماحوب ي ثبسدكبب

ار بسددكبس  بددثبحثاددبقبح رردديبراددسا باتب)بفدداب سددر ابب10اددبيثبايددببساثفددثبسابجددثب ا رددرحقبحثساثفددثبتددلب
رق دددببرحثس دددبعبرحثسسىةدددثبحثلببفدددثبحثردددلرافثبرحث إدددب)كبرسردددببرحنسدددابح بحثلببفدددثبحثسسإدددا برح باكبرحثةر)ددد ب

رسددكبمدد  بسإىيدد بحثسإسددر بثىسرحقددلبحالثةسبر فددثبثسىددلبحثاددبيا برب ددا بسهاددبب .2016رسبيفددا(بمدد  ب دداوب
حنتردداوب صددببحن سب دد فبسررددى بحثابحرددثباثددابرجددرابحبس دداطبرددىصلبسل ددر بصدديكبحنتردداوبحثسإارددصلب صددبب

رلدددثبحثسلىرسدددا بحثسدددلبسدددوبحن سب ددد برسةىردددثببحابحثسدددا ب سةىردددثبحثسسر)ددد ب ددداالقسبح (.برسدددا وبمدددظمبحث سدددا  بس 
حبحثص درلب  داب حنتراوب  هاب صببحن سب  بسكبس ورببسرسماسلبحثسلىرسا بر ررثبمارثبحثاح  يكبرسإايدا 
سبايببسما ببحثسمىفب كبحثراحاب اث ر ثبثىادبيث.برقدابمىرد بحثابحردثبحثدلبح د بفسيدكبثىادبيا بسدكبمد  ب

ا بحثداح  يكبرسردا اموب ىدابسبيدفوبسمدا ببحثسمىدفبرفارثبحنتراوب صببحن سب  بمكبسبى بسكب اوبحثساةابثد
 كبحثراحابثىابيثبر اثساثلبفسيكبسمرف بسةاثيفبحثايرك.بيسابفسيكبمكبفلد  بحنترداوب صدببحن سب د بسدكب
اددراتفثبحثاددبيثبرفرددس بص اددببسلىرسددا بساثفددثبسإالددثبرسساإددثبتددلبم برقدد .ب دد ر ب ىددابظثددلفبتا دد بيددرتبب

ساثفدددثبرايدددببساثفدددثفبرفردددس بثىددداح  يكب اثرردددر باثدددابمفدددثبسلىرسدددا ببرردددرال بايدددببسإددداراباثدددابم بسلىرسدددا 
رحث إدددب  هددابرحثإرددر ب ىيهدداب سددابفبىدد بسددكب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بصدديكبحثاددبيثبرحثدداح  يكفبرفرددا ابحثص ددرلب
 ىابسبيفوبحثابيا ب اي بمتضد فبرسدكبلدوبفرده بإردر بحثادبيا باثدابحثبدبر بحثسردبتفثبصسةداثيفبمقد فب

ب بسةىرثبحثايرك. سابيها باثابسبىي

حردسهات بابحردثبوفي سيا  تأثير اإلفصاح عبر وسائل التواصل االجتماعي عمى تكمفة التمويهل بالممكيهة، 
Albarrak et al. (2020)حمس داببسداباظحبيداكبص سيداكبحثادبيا بحثسداليبب ىدابسةىردثبحثسسر)د ب اثسىةفدثبسدكبب

ثابحردددثبحمس ددداببسددداباظحبيددداكبحنترددداوبفبيسدددابحردددسهات بحTwitterمددد  بحنترددداوب ىددداب  ددداقبرحردددلب صدددبب
ثدد بس دداتلبحقسردداافثبإبفبفددثببTwitterحثسإارددصلبثىاددبيا بسددكبمدد  بررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبرمارددثب
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 ىابحثررق.برقابحمسصب بحثابحرثب  ردب)كبسدكبسلىرسدا بحثادبيثبرحثىدظحكبيدسوبحنترداوب  هسداب صدببرردا  ب
ثسلىرسدددا بحثسسلىبدددثب ا  لالدددا بحثةببدددركب ىدددابسةىردددثببحابحثسرحرددد بحالجسسدددا لفبرمسدددابحثسلىرسدددا بحثساثفدددثبرح

ادبيثبايدببساثفدثبثدايهابإردا ا بسدر)سببرسابجدثبتدلبصربردثب ارداحلبب584حثسا .بر اثس صي ب ىاب ي ثبسدكب
تفسدددابيسلىددد ببTwitter(فبمىرددد بحثابحردددثباثدددابمكبحنترددداوب صدددبب2015ب-2009ح سب)يفدددثبمددد  بحثرسدددب ب 

حثمارثب ا  لالا بحثةببركبفرا ابحثساابييكبتدلبحثردرقب ىدابسبيدفوبسمدا ببب اثسلىرسا بحثساثفثبرحثسلىرسا 
حثابيا فب سابفرس بثهوب اسماظبقدبحبح بحردسلساب)ثبمتضد بثسلودفوبلدبرحسهوب.رفيدركبثهدظحبحث درمبسدكبحثسلىرسدا ب
ساليبب ىابقفسدثبحثادبيا .برسدكب اإفدثبحمدب برجدا بحثابحردثبمكبحنترداوبحثسإاردصلب صدببرردا  بحثسرحرد ب

جسسا لبرحثماصب اثسلىرسا بحثساثفثبرحثسلىرسدا بحثسسلىبدثب ا  لالدا بحثةببدركبسدبس يبردىصفابصسةىردثبحثسسر)د بحال
ب اثسىةفثبثىابيا .

حباثددابسإىيدد بحثابحرددا بحثرددا بثفبيمىددصبحث اإدددبحثددلبممسفددثبارببحنتردداوبحثسإارددصلب صددببحن سب دد ب رحرددس اا 
سدا برسمردف ب داوبسسالد بحثسلىرسدا فب سدابيدهلببصداربمبرررا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبتدلبسإرديكبصي دثبحثسلىرب

 ىابسةىرثببمابحثسا برظثلبسكبس ودرب)كفبح ر بمدربس ودرببرديرثثبحثردرقفبرحثلدا لبمدربس ودرببحثسمدا ب.ب
ررتبابثس ودرببرديرثثبحثردرقبيسبسدعب ىدابح مردا بسردسر ب داوبسسالد بحثسلىرسدا بصديكبحثسادابييكبتدلبردرقب

حثرددرقفبر )دداا بإجددوبحثلسىفددا فبرح مرددا بسةىرددثبحثلسىفددا فبرسددكبلددوب )دداا ببحثسددا ب )دداا ب دداابحثسسلدداسىيكبتددل
إجدددوبحثسددداحر بتدددلبردددرقبحثسدددا برسدددكبلدددوب )ددداا برددديرثثبح ردددهوفبرح مردددا بحثلا دددابحثدددظ بف ى ددد بحثسردددسلسبركفب
ر اثسدداثلبح مرددا بسةىردددثببمابحثسددا .برسددكب اإفدددثبممددب فبررتبدددابثس وددرببسمددا ببحثسلىرسدددا فبيسبسددعب ىددداب

 ب اوبسسال بحثسلىرسا بح مرا بسما ببحالمسفاببحثسلاةافبرح مرا بسرسر ب داوبحثساةدافبح مرا بسرسرب
 سابيسبسعب ىف بح مرا بحثلا دابحثدظ بف ى د بحثسردسلسبركبثسرحجهدثبحثسمدا ببر داوبحثساةدابحثسدبس  يكب بدبحبح ب

بحالرسلسابفبرحثظ بفل ابح مرا بسةىرثببمابحثسا .

 ة في صورتهما البديمة وللك عمى النحو التالي:وبناء عميأل يمكن اشتقا  فرضي الدراس

H1ب"بسرجداب  قددثبردىصفثبسل رفددثبصدديكبسردسر بحنتردداوب صددببحن سب د برسةىرددثببمابحثسددا بسدكبمدد  بحثدداربب:
ب.حثررفيبثسرسر ب اوبسسال بحثسلىرسا "

H2مابحثسدا ب:ب"بسرجاب  قثبرىصفثبسل رفثبصيكبسرسر بحنتراوب صببرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبرسةىردثببب
ب.سكبم  بحثارببحثررفيبثسرسر ب اوبسسال بحثسلىرسا "

ب

ب
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 الدراسة التطبيقية -11
سهدالبحثابحردثبحثس صفبفدثباثدابحمس دابباربب داوبسسالد بحثسلىرسدا بيسس يدببرردفيبثىل قدثبصديكبحنترداوب صدبب

حثس صفبفدثبردرلبيدسوبس دار بحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لبرسةىرثببحابحثسا .برثسإبي بمالبحثابحردثب
يدد بسددكبسجسسددلبر ي ددثبحثابحرددثفبرسس يددبح بحثابحرددثبريفرفددثبقفارددهافبر سددرظ بحثابحرددثبرظثددلبالمس دداببتبضددلب

بحث إدفبرمميب حب سا  بحثابحرثبحثس صفبفثفبرظثلب ىابحث إربحثساثل:

 مجتمع وعينة الدراسة 11-1
فبب2020صصربرثبح ربحقبحثساثفثبحثسرب)ثبم  بحثرسب ب فاس بسجسسلبحثابحرثبحثابيا بايببحثساثفثبحثسبيا ب

(فبرظثلب لابحرس لاابحثص رلبرابيا بحثساسيكبرحثابيا بحثلاسىثبتلبسجا بح ربحقبحثساثفثفبرظثلب وب حب2021
ثمضددرمبمددظحبحثب ددامبثدد ل بحثسلدداييببرحثسس ى ددا بحثبقاصفددثبحثمارددث.برقددابسددوبحمسفددابب ي ددثبسإيسفددثبسددكبمددظمب

لبحمسفابمداب دا بح س دابح فبرحثسدلبسسسلد بتدلبمكبفيدركبثدا بمدظمبحثادبيا بسرحقدلبحثةسبر فدثبحثابيا ببر دلبتد
مارثبصهافبرمكبيسرحتببثهابحثسباب)ببحثساثفثبرحالفضاإا بحثسسسسثبثهابرمرلاببمردهوبسىدلبحثادبيا بتدلبسدرحب) ب

 بابيث/رد ث(.ب ساداما ب82(بادبيثب لداابساداماح ب41سإاا .برقابصىمب اابابيا بحثلي ثبسإد بحثابحردثب 
(بصفددداكب اردددسا بحثادددبيا بحثسدددلبسسلددد بسردددباح ب ي دددثبحثابحردددثبرحثسرحقدددلبحالثةسبر فدددثب1رفوهدددببحثسىإددد ببقدددوب 

 حثمارثبصها.

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة 11-2
 ابح بحمس اببتبضلبحثابحرثبرثسإبي بمداتهافبرديسوبس دار بسررديفبرقفداابسس يدبح بحثابحردثب ىدابحث إدرب

بحثساثل:

   (WACC)تكمفة رأس المال   : المتغير التابع 11-2-1
فبرابصسةىرثببمابحثسا بحثسلا بحثظ بي   لبسإبفب بسكبحرسماحوبح رر بحثسسىريثبثىادبيثبردرح بسدوبسسر)ىهداب
 كب ب) بحثسرامسيكبمربحثاح  يك.برسسضسكبسةىرثببمابحثسا بي بسكبسةىرثبحثسسر) ب اثسىةفثبرسةىرثبحثسسر)د ب

.برسسسل بسةىرثبح سدرح بتدلبحثمىدفيبحثدظ بيسةدركبس د بمفيد ببمابحثسدا بب(Barth et al., 2005 )ب االقسبح 
رحثددظ ب دداا بسددابيسضددسكبحالقسددبح ب ر)دد بح جدد برإبددرقبحثسىةفددثبرحثسددلبسسةددركبسددكبح رددهوبحثلاافددثبرحالببدداوب

ابيدسوبحثسبييد ب(.بر  ابسبايببسةىرثبح سرح فبتا  ب اا بسد2014حثسإسج  برح رهوبحثسسسا  باكبرجا ب م ا فب
 ىدابسةىردثبسردااببحثسسر)د ب ر)د بح جد .بر)بجدلبظثددلبحثدلبمكبحثسسر)د بقرديببح جد بفيدركبحسدابتدلبرددرب ب
ح سسداكبسجدداب فبمربح سسدداكبسرددبتلفبرمددربح سسداكبسهقدد ب  صفلسدد بر)  ددر ب ىددابقداببيصيددببسددكبحثسبىددعفبثددظثلب

 ب دداالقسبح فبرظثددلبحسردداقابسددلبح سسددا بحثابحرددثب ىددابحالقسددبح ب ر)دد بحالجدد ب  ددابحإسردداعبسةىرددثبحثسسر)دد
(Orens et al., 2010; Adhikari and Zhou, 2022)ب.ب



 أثر اإلفصاح المحاسبي عبر االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي........ عفت أبو بكر حممـد الصاوي                    د/ 

  
 
 

    

  95  

 

رسلسسدددابحثابحردددثبحثإاثفدددثب  دددابقفددداابسةىردددثببمابحثسدددا ب ىدددابحثسسررددديبحثسدددبج ب دددا ر حكبثسةىردددثببحابحثسدددا ب
Weighted average cost of capital (WACC)رظثدلبقفارداب ىدابب(Blankespoor et al., 

2014; Abdi and Omri, 2020)بب

بر)سوبظثلب ارسماحوبحث سرظ بحثساثل:

      
 

 
        

 

 
   ب (1)                    

ب:حيث

ب:بحثسسرريبحثسبج ب ا ر حكبثسةىرثببحابحثسا .ببب    

ب:بإبرقبحثسىةفثبسبررسثب ىاباجساثلبسير ا ببحابحثسا . ببب   

باثسىةفث.ب:بسةىرثبحثسسر) ب ببببب  ب

ب:باجساثلبحالثس حسا ب ر)ىثبح ج بسبررسثب ىاباجساثلبسير ا ببحابحثسا .بب   ب

ب:بسةىرثبحثسسر) ب االقسبح . بببب  ب

ب:بسلا بضب) ثبحثام .بببببب  ب

بdividend capitalization modelر)سوبقفاابسةىرثبحثسسر) ب اثسىةفدثب اردسماحوب سدرظ ببردسىثبحثسر )لدا ب
ب (Botosan, 2006; Orens et al., 2010)رظثلبحسراقابسلب

ب

   بب
   

   
                                                 (2)  

ب:حيث
ب:بسةىرثبحثسسر) ب اثسىةفث.ببببب  ب

ببDividend Per Shareحثسر )لا بثىرهوب كبحثر ثبحثإاثفثببDPS :ب

بCurrent Market Valueحثررقلبثىرهوب كبحثر ثبحثإاثفث:بحثرلببCMV  ب     ببب  ب

 GRDثى سر(بتلبسر )لا بحثرهوبب:بحث ر ثبحثس رفثبثىس يب Growth Rate of Dividendب 

سدكبمد  بحثسلدا بب rD سةىرثبحالقسبح ب ر) بح ج (ببرسكب اإفثبممب فبسوبقفاابسةىرثبحثسسر) ب االقسبح 
 ,.Francis et al)حثرلىدلبثىرا دا ب ىدابح سدرح بحثسبسبضدثبسدلبسلدايىهاب دا لببحثضدب)صلفبرظثدلبحسرداقابسدلب
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2008; Orens et al., 2009; Orens et al., 2010; Guidara et al., 2014; Saker et al., 
ب.بب(2015

برظثلب ىابحث إربحثساثل:بب
ب

                                                   (3)  
ب:حيث
ب:بسةىرثبحثسسر) ب االقسبح .بب  ب

 ىابسجسرمبب(t):بسلا بحثرا ا ب ىابحثببر فبرمرب  اب ب كب اس بقرسثبسربرلبحثررح اب كبحثلاوبب  ب
ب.(t)حالثس حسا ب ر)ىثبح ج بتلبحثلاوب

ب:بسلا بحثضب) ثبحثام .ب  بب

 المتغيران المستقين 11-2-2
  مستوت اإلفصاح المحاسبي عبر اإلنترنتWeb-based disclosure (WD) 

سددوبقفدداابسرددسر بحنتردداوبحثسإارددصلب صددببحثسرحقددلبحالثةسبر فددثبسددكبمدد  بص ددا بسهاددببث تردداوبحثسإارددصلب
حبمرب  ردب ح.برقدابسدوب54رحثدظ بيسضدسكب ب Disclosure index صببحن سب  بب حثسرحقلبحالثةسبر فث(بب (بص دا 

حب رمدلبب32سبرفوبمدظحبحثسهادببحثدلبتي سديك:بحثر دثبح رثدلفبرسادس بسإسدر بحنترداوبحثسإاردصلبرسسضدسكب ص دا 
سلىرسددا بساثفددثبيددسوبحنتردداوب  هددابحج اب)ددافبرسلىرسددا بساثفددثبيددسوبحنتردداوب  هددابحمسفاب)ددافبرسلىرسددا بايددبب

فاب)ددا(فبصي سددابسسضددسكبحثر ددثبحثلا فددثب ب)بددثب ددب بحثسلىرسددا برا ددوبحثسرددسماوبساثفددثبيددسوبحنتردداوب  هددابحمس
حبب ساددس بحثجرح ددعبحثسة رثرجفددثبرجرح ددعبرددهرثثبحرددسماحوبحثسرقددلبحالثةسبر ددل(.برسددكبمدد  بب22رسسضددسكب ص ددا 

سدوبا  دا ب dichotomous procedure سإىيد بحثسإسدر بثىسرحقدلبحالثةسبر فدثبثلي دثبحثادبيا بر اردسماحوبب
جددثبرحإدداباظحبمترددإ بحثاددبيثب ددكبحثل رددببرسامددظبحثابجددثبرددربباظحبثددوبسرردد ب ددكبحثل رددب.ب فوهددببحثابب

(بحثص درابحثسير دثبثسهادببحنترداوبحثسإاردصلب صدببحن سب د (.ببرقدابسدوبحمسفداببمدظمبحثل اردبب2حثسىإ ببقوب 
حبثىابحرددا بحثرددا بثب  e.g.,Celik et al., 2006; Desoky, 2009;Oyelere and)حرددس اا 

Kuruppu,2012; Momany and Pillai,2013; Gajwiski and Li, 2015; Abdi et al., 
2018; Khlifi, 2021)ب.بب

ب

ب
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برقابسوبإراعبسهاببحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  برتبابثىسلااثثبحثساثفث:

    
∑     

 
   

 
  بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب(4)بببببببببب 

 

بإيد:

بب :بسرسر ب ابجث(بحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  ب حثسرحقلبحالثةسبر فث(بثىابيثبببب   

رحإداباظحبسدوب حثبفسدث فببرفامدظ(t)(بمد  بحثرد ثبب ب:بص دابحثسلىرسدا بحثسررد ب  د بصرحرد ثبحثادبيثب ببب      
بحنتراوب كبحثص ابرحثبفسثبررببصم لبظثل.ب

Nح.ب54ثىص رابحثسلبيسةركبس هابحثسهاببرحثسلبسرار بب:بحثإابح قراببببببب بص ا 

ثسهاببحنتراوبحثسإاردصلب صدبببValidity and Reliabilityر ابح بسبيفوبحثر إفثبرحالسراقبحثاحمىلب
فبرحثدظ بيسدبحروبصديكبCronbach`s coefficient alfaسدوبحردسماحوبسلاسد بيبر  دافبحثردابب(WD)حن سب د ب

.برب دا ب ىداب سدا  بحثسإىيد ب(Hail et al., 2002; George and Mallery, 2003)ردرببررحإداب
فبر اثسدداثلبفيددركبم ددالبحسردداقباحمىددلبثىسهاددببحثمدداصب(0.7554)ثىابحرددثبرجددا ابم دد بفرددار ب حنإرددا ل

ب اثابحرثبإيدبسلسصببقفسثبحثسلاس بسبصرثث.

  اإلفصاح عبر وسائل التواصل االجتماعي(SMD) Social Media Disclosure  

فبTwitterفبFacebookسسضددددسكبررددددا  بمربس رددددا بحثسرحردددد بحالجسسددددا لبحثاددددا لثبحالرددددسماحوبيدددد بسددددكب
YouTubeفبInstagramفبLinkedInفب+بGoogleفبPinterestبرقددابسددوبقفدداابحنتردداوب صددببررددا  ب.

فامدظبحثبفسدثبرحإداباظحببdummy variableسدكبمد  بحردسماحوبسس يدببرمسدلبب(SMD)حثسرحر بحالجسسا لب
 بحثابيثبس را بحثسرحر بحالجسسا لبث تراوبرفامظبحثبفسثبررببصم لبظثدلفبرمدظحبحسرداقا بسدلبحرسماس

(Yoon et al., 2011; Abdi and Omri, 2020; Khlifi, 2021)ب. 

 Informationالمتغيههههر الوسههههي : مسههههتوت عههههدم تماثههههل المعمومههههات  3 -11-2

Asymmetry (IA)  
يسسلددد بحثسس يدددببحثرردددفيبثىابحردددثبتدددلب ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا فبرحثدددظ بيسررددديبحثل قدددثبصددديكبيددد بسدددكبسردددسر ب
حنتراوب صدببحن سب د برحنترداوب صدببرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا ل بحثسس يدبحكبحثسردسب ك(بسدكبجهدثبربديكب

 ددا بسبددايفابصايىددثببسةىرددثببمابحثسددا ب بحثسس يددببحثسددا ل(بسددكبجهددثبممددب .برقددابحرددسماس بحثابحرددا بحثرددا بث
 Yoon et)ثبفاابسرسر ب اوبسسال بحثسلىرسا بس هابسا بحثرلبفبرإجوبحثسداحر فبرسبىدعبمردلاببح ردهو.ب

al., 2011; Gajewski and Li, 2015; Nel et al., 2018)ب.ب
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فبتا دد بفادديبباثددابحثرددبقبتددلبحثرددلببرحثددظ ببbid- ask spreadر اث ردد ثبثىسبفدداابح ر برمددربسددا بحثرددلبب
سد بحثساددسبركبرحثردلببحثددظ بفباسد بحث ددا لركبسباصد بحثرددهوبحثسلديك.برتددلبإاثدثبسسالدد بحثسلىرسدا بتددلبرددرقبفبا

بمابحثسددا فبم بمكبجسفددلبحثساددابييكبتددلبحثرددرقبثددايهوب رددابحثسلىرسددا ب  ا ددظبفرددار بسددا بحثرددلببرددرب حفب
ثبايجاصفدثبصديكبسردسر برثةكبسلب )اا بسرسر ب اوبسسال بحثسلىرسدا بيد احابسدا بحثردلبفبر اثسداثلبسرجداب  قد

.بصي سابفايببحثسبفاابحثلا لبرمدربإجدوب(Gajewski and Li, 2015) اوبسسال بحثسلىرسا برسا بحثرلبب
حثسدداحر باثددابيسفددثبح ربحقبحثساثفددثبحثسساحرثددثبتددلبرددرقببمابحثسددا بمدد  بتسددب بسلي ددث.بريىسددابح مردد بسرددسر ب

 Boujelbene) ب سابيها باثاب )اا بإجدوبحثسداحر  اوبسسال بحثسلىرسا بيىسابح احا ب سىفا بحثصفلبرحثابح
and Besbes, 2012)برفادديببسبفدداابسبىددعبمرددلاببح رددهوباثددابحثس ددايكبمربحال إددبحلبحثسلفدداب بثىلا دداب.

 ىابحثربقثبحثساثفثبحثسلي ثبم  بتسب ب س فثبسإاا .برفايببحثسبىعب اي ب اوباثاب )اا ب اوبحثساةابمربابجثب
قببمابحثسددا .بريىسدداب حابسرددسر ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بيىسدداب حا بابجددثبسبىددعبحثسمددا ببحثسبسرلددثبتددلبرددرب

 Yoon et al., 2011; Abdi)مرلاببح رهوب وبح بثسايىثبحالمسفاببحثسلاةابصيكبحثسسلداسىيكبتدلبحثردرقب
and Omri, 2020)ب.بب

مددب بصمدد لبسرددسر بر وددبح ب كبسبددايفابإجددوبحثسدداحر برسبىددعبمرددلاببح رددهوبسددبس يب اثلايددابسددكبحثلرحسدد بح 
 اوبسسال بحثسلىرسا فبت كبسبفاابسدا بحثردلببمدربح ةلدببادير ابسباب دثب اثسبفارديكبح مدب)ك.بثدظثلبردرلب
سلسسددابحثابحرددثبحثإاثفددثب ىددابحرددسماحوبسددا بحثرددلببحث رددصلبثبفددااب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا برظثددلبحسردداقابسددلب

(Gajewski and Li, 2015; Khlifi, 2021)ب.ب

مكبب.(e.g., Bhattachary et al., 2008; Yoon et al., 2011)حردا بحثردا بثبرقدابمرضدإ بحثابب
حثسسمردددصبمربردددا لبحثردددرقبرحثدددظ بفإدددار بسباصىدددثبحث دددا ليكبرحثسادددسب)كبتدددلبردددرقبح ربحقبحثساثفدددثبيرحجددد ب
سجسر سيكبسكبحثسسلاسىيكبتلبحثررقبرمسدابحثسردسلسبركبظر بحثسلىرسدا برحثدظيكبثدايهوبسلىرسدا بماردثب دكب

مق برفإساجركباثاب  رببحثظيكبثايهوبسلىرسا ببLiquidity tradersابيثبسلي ثبرحثسسلاسىركبتلبحثريرثثب
حثرددديرثث.بر  دددابسلاسددد بحثسسمردددصبمربردددا لبحثردددرقبسدددلبحثسردددسلسب)كبظر بحثسلىرسدددا بتردددرلبيمردددببتدددلب
ددداب اث رددد ثب حثسسرردديب  هدددوبثدددكبيسلدداسىرحبسدددلبحثسسمردددصباالباظحب بتددرحبمكبحثردددلببحثدددظ بفلبضدد بفلسصدددببس  س 

ردداب ب ددكب ب)دد بحثإرددر ب ىددابثىسلىرسددا بحثسددلبثددايهو.بثددظثلبتدد كبحثسسمرددصبيجددعبمكبفلددر بمددظمبحثم
سيارددعبسددكبحالسجدداببسددلبسسلدداسىلبحثردديرثثبرحثددظيكبيدداتلركبسةىرددثبحثإرددر ب ىددابردديرثثبجددام  بتددلبحثإددا .ب
ر)سإبدد بمددظحبحثسددرح كبصدديكبحثمردداب برحثسيارددعبيسإبدد بصرحردد ثبرضددلبسددا بس ارددعبثىرددلب.بر اثسدداثلبتدد كبمددظحب

رددددصبمربحثسسلاسدددد بسددددلبحثسرددددسلسب)كبظر بح رددددىرعبيمدددداوبيرردددديىثباتا فددددثبضددددابحثمردددداب بحثسسرقلددددثبثىسسم
حثسلىرسددا .بر اثسدداثلفبتا دد بسددلب )دداا بسرددسر ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا ب اث ردد ثبثرددهوبسلدديكبفبددروبحثسسمرددصب
 رددا لبحثرددرق(بصرضددلبسددا برحرددلبثسمرددف بحثسلاسدد ب ىددلبمددظحبحثرددهوفبرحثددظ بيسضددسكبرضددلبرددلبباددبح ب
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حبثىإدابسدكبحثسلاسد بتدل حبررلببصفلبسبسردلبجدا  مدظحبحثردهوبرحثدظ بيسردفب لداوبسسالد بحثسلىرسدا ببس مر بجا 
(Ballesteros et al.,2016).ب

رررلبسلسسابحثابحرثبحثإاثفثبثبفاابسردسر ب داوبسسالد بحثسلىرسدا ب ىدابسدا بحثردلببحث ردصلبرظثدلبحسرداقاب 
 e.g., Boujlbene and Besbes, 2012; Blankespoor et al., 2014; DeArruda et)سدلب

al., 2015; Khlifi, 2021)بب

 ىددابحث إددرببThe relative Spreadر)ددسوبإردداعب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بسباردداب سددا بحثرددلببحث رددصلب
بحثساثل:ب

ب
    

                 

                     
  (5)                                   ب 

ب:حيث

بحثسلىرسا بسباراب سا بحثرلببحث رصل.:بسرسر ب اوبسسال ب         ب  

ب:بحثرلببحثسلبر بسكبقص بحث ا ليك.ب        

ب:بحثرلببحثسلبر بسكبقص بحثساسب)ك.ب        

رقددابح سسددا بحثابحرددثبحثإاثفددثب ىددابحثسسرردديبح رددصر لب رددلاببح رددهوب  ددابإردداعبسددا بحثرددلببحث رددصلفب
دددابترب) دددابالردددسجا ثبحثردددرق.بيدددظثلبتددد كبحردددسماحوبرظثدددلب ودددب حب كبحردددسماحوبحثصفا دددا ب حثرددد رفثبالبيدددرتببسبفار 

حثصفا ا بحثيرسفثبيسرصعبتلبإاردبضرضا بسإسسىثبسليابحالإسةاةا بقريب بحثسدا بتدلبحثردرق.بثدظثلبسدوب
حردددددسماحوبحثساددددداماح بحالردددددصر فثبثسس يدددددبح بحثردددددرقبثىإردددددر ب ىدددددابسبفددددداابتدددددرب .برظثدددددلبقفارددددداب ىددددداب

(Gajewski and Li, 2015; Abdi and Omri, 2020; Adhikari and Zhou, 2022)ب.ببب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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 االحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة 10-3
ب(بحالإرا ح بحثرررفثبثجسفلبسس يبح بحثابحرثبحثسرسماسثبتلبسإىي بحال إاحب.1فوهببحثجار ببقوب 

 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة :1جدول 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

WACC 82 -.21 4.24 .5904 1.04797 

WD 82 .26 .85 .6025 .18243 

SMD 82 .00 1.00 .8902 .31451 

IA 82 .02 .61 .2824 .13559 بب
حثرررفثب اث ر ثبثىسس يدبح بحثسردسبىثبحكبسسررديبسردسر بحنترداوبحثسإاردصلبثادبيا بحنإرا ح برسرض ب

%ب26%فبرإددابما ددلب85%ب إددابمقرددلب60.25قددابصىددمبب(WD)حن سب دد حثلي ددثب صددببسرحقلهدداب ىددابادد يثب
%.برسايببمظمبحث سا  بحثلبس ايكبسإسدر بحنترداوبحثسإاردصلب صدبب18.24 ىابحثسرحثلفبر ا إبحلبسلفاب ب

%فب سداب50حن سب  بصيكبابيا بحثلي ثفبباوبمكبسسرريبسرسر بحنترداوبحثسإاردصلب صدببحن سب د بسجدار ب
  ب امسفثبرارببحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  .فايببحثلبر لبحثابيا

يسدددابسرضددد ب سدددا  بحنإردددا ح بحثرردددرفثبحكبسسررددديبحث رددد ثبحثس رفدددثبثلددداابادددبيا بحثلي دددثبحثسدددلبحردددسماس ب
%بسدكباجسداثلب89يب دا بث ترداوبحثسإاردصلبصى د ببSMDررا  برس را بحثسرحر بحالجسسدا لبحثسمسىردثب
ا لبحثسدددددددلبح سسدددددددا ب ىيهدددددددابادددددددبيا بحثلي دددددددثبفددددددداسلبتدددددددلبحثلي دددددددثفبرحكبمةلدددددددببس ردددددددا بحثسرحرددددددد بحالجسسددددددد

لدوبيىدلبسدابردص ب دا ببInstagramربLinkedInفبر TwitterلدوبYouTubeفبيىيهداب Facebookسبداسسها
ب ىابحثسرحثل.بAndroid AppفبTelegramفبWhatsAppفب+Googleس را بساس ب

ب4.24رب0.21-تبددابسبحرإدد بقفسسدد بصدديكبب(WAAC)ر اث ردد ثبثىسس يددببحثسددا لبرمددربسسرردديبسةىرددثببحابحثسددا 
سبب) ابرمربمةصببسكبحثسسرري.برساديببمدظمبحث سدا  بحثدلبرجدرابب1.05سبب) افبر ا إبحلبسلفاب بب0.6 سسرريب

سادددس برحضددد بتدددلبسسررددديبسةىردددثببمابحثسدددا بصددديكبادددبيا بحثلي دددثفبإيددددبيا ددد بإبدددرقبحثسىةفدددثبثدددا ب لددد ب
ردد رح برددا بثفب سددابح ليددابرددى اب ىددابسةىرددثبحثسسر)دد بباددبيا بحثلي ددثبردداث ثب وددبحبثرجددرابمرددا ببسبإىددثبسددك

ب0.61رب0.02سدبحروبصديكبب(IA) اثسىةفث.برمميبحب اث ر ثبثىسس يببحثرردفيبرمدربسردسر ب داوبسسالد بحثسلىرسدا 
ب.بب0.13559ر ا إبحلبسلفاب بب0.2824 سسرريب

بههين متغيههرات  Univariate Correlationومههن ناحيههة أخههرت، تههم اختبههار عيقههات االرتبهها  ادحاديههة 
رسوهدبب سدا  بب  Pearson correlation Matrixنمهالج الدراسهة باسهتخدام مصهفوفة ارتبها  بيرسهون 

ب(برظثلب ىلبحث إربحثساثل:2حمس ابب  قا بحالبس اطبح إاافثبصيكبسس يبح ب ساظ بحثابحرثبتلبحثجار ببقوب 

ب
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ب
 معاميت االرتبا  بين متغيرات الدراسة :2جدول 

 

 IA WD SMD WACC 

IA 

Pearson Correlation 1 -.659
**

 -.608
**

 .658
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 82 82 82 82 

WD 

Pearson Correlation -.659
**

 1 .525
**

 -.560
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 82 82 82 82 

SMD 

Pearson Correlation -.608
**

 .525
**

 1 -.876
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 82 82 82 82 

WACC 

Pearson Correlation .658
**

 -.560
**

 -.876
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

رحثسس يدددببب(WD, SMD)صدديكبحثسس يدددب)كبحثسرددسبىيكببومعنويههةسههمبية رسرضدد بحث سددا  برجددراب  قددثبحبس ددداطب
 ىددابحثسدددرحثلفبر)سردد بمدددظحبسددلبسرقلدددا بب(0.608-)(ف0.659-إيدددبصىدددمبسلاسدد بحالبس ددداطب ب(IA)حثررددفيب

حثابحردددثب ددداكبحثادددبيا بحثسدددلبثدددايهابسردددسرفا ب اثفدددثبسدددكبحنترددداوبحثسإاردددصلب صدددببحن سب ددد بر صدددببرردددا  ب
سههمبية  بس مرضددثبسددكب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا .بيسدابسرجدداب  قددثبحبس دداطبحثسرحرد بحالجسسددا لبثددايهابسرددسرفا

إيدددبصىددمبسلاسدد بب(WACC)رحثسس يددببحثسددا لبب (WD, SMD)صدديكبيدد بصدديكبحثسس يددب)كبحثسرددسبىيكببومعنويههة
 ىددابحثسددرحثل.بر)سردد بظثددلبسددلبسرقلددا بحثابحرددثب دداكبحثاددبيا بحثسددلبثددايهابب(0.876-)ب(ف0.56-حالبس دداطب 

سرسرفا ب اثفثبسكبحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  بر صببررا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبفبد بثدايهابسسررديب
بسةىرثببمابحثسا .ب

ب (IA) يدببحثرردفيبرمميبحفبسوهبب سا  بسإىي بحبس اطبصيبردركبرجدراب  قدثبحبس داطبايجاصفدثبرسل رفدثبصديكبحثسس
 سددابفادديببحثددلبم دد بيىسدداب حابسرددسر ب دداوبب(0.658)إيدددبصىددمبسلاسدد بحالبس دداطبب(WACC)رحثسس يددببحثسددا لب

سسالد بحثسلىرسدا بثددا بحثادبيثبيىسدابح احا بسةىرددثببمابحثسدا فبرمدربسددابيدا وبسرقلدا بحثابحرددثب امسفدثبحثدداربب
سإارددددصلب صددددببحن سب دددد برررددددا  بحثسرحردددد بحثررددددفيبثلدددداوبسسالدددد بحثسلىرسددددا بتددددلبحثل قددددثبصدددديكبحنتردددداوبحث

بحالجسسا لبرسةىرثببمابحثسا .ب

بب variance inflation factor (VIF test)رتفسدابيسلىد ب االبس داطبصديكبحثسس يدبح بحثسردسبىثبسدوبحردسماحو
بVIF تل دداساببmulticollinearityالمس دداببرجددرابسادديىثبحالبس دداطبحثم ددلبحثسسلدداابصدديكبحثسس يددبح بحثسرددسبىثب
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بVIFاب كبحثلاب بتهظحبفايببحثلبسايىثبحثل قثبحثم فثبحثسساحمىث(.برقابمرضدإ بحث سدا  بحكبجسفدلبقدفوبس )
مق بسكب اب بثجسفدلبحثسس يدبح بحثسردسبىثفبر اثسداثلبالبسرجدابساديىثبحالبس داطبحثم دلبحثسسلداابصديكبحثسس يدبح ب

س  بحبس ددداطبصيبردددركبثجسفدددلبحنإردددا ح بحثرردددرفثبرسلددداب3حثسردددسبىثبث سددداظ بحثابحردددث. فوهببحثسىإددد ببقدددوب
بسس يبح بحثابحرث(.

 نتائج اختبار فرضي الدراسة 11-4
مضددل بصفا ددا بحثابحرددثبثسإىيدد بحإرددا لبصهددالبحمس دداببتبضددلبحثابحرددثفبرقددابسددوبسإىيدد بحثصفا ددا بحإرددا فاب

(برحثدظ بيدرتببحثلايدابسدكبحالإردا فثب26حنرداحبببقدوب بSPSS Statistics ارسماحوبحثصب اس بحالإردا لب
-P)رحالمس ابح بحالإرا فث.برفلسساببت بمرب اوببت بتب بحثلاوب ىابقفسثبسرسر بحثسل رفثبحثساداماب

Value)برقدددابسدددوبحمس ددداببحثدددارببحثرردددفيبثلددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا بصددديكبسردددسر بحنترددداوبحثسإاردددصلب صدددبب.
ا لب حثسس يبح بحثسردسبىث(برسةىردثببمابحثسدا ب حثسس يدببحثسدا ل(برتبدابثىادي بحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسس

ب(ب ىابحث إربحثساثل:2بقوب 

ب
ب
ب
 
 
 
 

 
الدور الوسي  لعدم تماثل المعمومات بين مستوت اإلفصاح المحاسبي عبر اإلنترنت ووسائل  :2شكل 

 التواصل االجتماعي وتكمفة رأس المال
ب

رقددابح سسددا بحثابحرددثبحثإاثفددثبالمس دداببتبضددلبحث إدددبرحثددارببحثررددفيبثلدداوبسسالدد بحثسلىرسددا ب ىددلب سددرظ ب
Baron and Kenny(1986) .بر)س ىدعبس صيد ب(Ballesteros et al.,2016)رظثدلبحسرداقابسدلبابحردثبب 

سدرحتببل لدثبادبرطبسجسسلدثبثسإبد بحثدارببحثرردفيبرحثسدلبسسسلد ببب Baron and Kenny (1986) سدرظ ب
بتلبحالسل:

ب

 اٌّزغير اٌىضيظ

 عذَ رّبثً اٌّعٍىِبد

 اٌّزغير اٌزبثع

 اٌّبي رىٍفخ رأش

 ْاٌّطزمال ْاٌّزغيرا

 اإلفصبح عجر االٔزرٔذ*ِطزىي 

 ضب ً اٌزىاصً االجزّبعي* اإلفصبح عجر و
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 الشر  ادول:

ردفااثبب.بر اثسداثلبسدو (IA)والمتغير الوسي   (WD,SMD)وجود عيقة معنوية بين المتغيرات المستقمة 
 حث سرظ بح ر بثىابحرثبياثساثل:

                                                                    (6) 

ب:حيث

ب.ب(t)(بم  بحثرسبمب :بسرسر ب اوبسسال بحثسلىرسا بثىابيثب ببب    ب

ب.ببt(بم  بحثرسب ب :بسرسر بحنتراوب صببحثسرقلبحنثةسبر لبثىابيثب بب    

ب.(t)(بم  بحثرسب ب :بحنتراوب صببررا  بحثسرحر بحالجسسا لبثىابيثب ب     

ب:بحثإابحثلاص بثى سرظ .ببببببب  

ب:بسلاس  بحال إاحب.ب      

ب:بإابحثم ابحثلارح ل.بببب   بب

 Baron and(بالمس اببسإبد بحثادبطبح ر بث سدرظ ب6رقابسوبحال سسااب ىاب سرظ بحال إاحببرتبابثىسلااثث 
Kenny(1986) (ب سدا  بحمس داببحثل قدثبصديكبحثسس يدب)كبحثسردسبىيكب2.بر)رض بحثجدار ببقدوب(WD,SMD)ب
ب(.3فبإيدبسوهببسلاس  بحث سرظ بتلبحثجار ببقوب ب(IA)رحثسس يببحثررفيب

 نتائج اختبار الشر  ادول :3جدول 
 انًتغيراٌ انًستقالٌ

 IAعدو تًاثم انًعهىيات 

 يستىي انًعُىية قيًة انًعايم

Constant 0.631 .0004 

WD .3494- .0004 

SMD -0.156 .0004 
ب

رساددديببحث سدددا  بحثردددا بثبحثدددلبرجدددراب  قدددثبردددىصفثبرسل رفدددثبصددديكبحثسس يدددب)كبحثسردددسبىيكبرمسدددابحنترددداوب صدددبب
حن سب  بر صببررا  بحثسرحر بحالجسسا لبرحثسس يدببحثرردفيبرمدرب داوبسسالد بحثسلىرسدا فبإيددبصى د بقفسدثب

فب سدددابفل دددلبسل رفدددثب0.05 ىدددابحثسدددرحثلب سردددسر بسل رفدددثبفبددد ب دددكبب0.156-فبب0.349-سلددداسىلبحث سدددرظ ب
ب(Baron and Kenny,1986)حثل قثبرسإب بحثابطبح ر بث سرظ ب

ب
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  (WACC)والمتغيهر التهابع  (WD,SMD)يقة معنوية بين المتغيرين المستقمين الشر  الثاني: وجود ع
برثىسإب بسكبسرحتببحثابطبحثلا لبسوبرفااثبحث سرظ بحثلا لبثىابحرثبياثساثل:

                                                                      (7) 

ب:حيث

ب.ب(t)(ب كبحثلاوبب :بسةىرثببمابحثسا بحثابيثب ببب      ب

ب.ببt(بم  بحثرسب بب :بسرسر بحنتراوب صببحثسرقلبحنثةسبر لبثىابيثب ببببببب    

ب.(t)(بم  بحثرسب بب :بحنتراوب صببررا  بحثسرحر بحالجسسا لبثىابيثب ببببب     

ب:بحثإابحثلاص بثى سرظ .بببببببببب  

ب:بسلاس  بحال إاحب.ببب      

ب:بإابحثم ابحثلارح ل.بببببب   بب

 Baron and(بالمس اببسإب بحثابطبحثلا لبث سدرظ ب7رقابسوبحال سسااب ىاب سرظ بحال إاحببرتبابثىسلااثث 
Kenny(1986) (ب سدا  بحمس داببحثل قدثبصديكبحثسس يدب)كبحثسردسبىيكب4.بر)رض بحثجدار ببقدوب(WD,SMD)ب
ب(.ب4فبإيدبسوهببسلاس  بحث سرظ ب اثجار ببقوب (WACC)برحثسس يببحثسا ل

 نتائج اختبار الشر  الثاني: 4جدول 
 انًتغيراٌ انًستقالٌ

 (WACC)انًتغير انتابع 

 يستىي انًعُىية قيًة انًعايم

Constant 5.67 .0004 

WD -0.791 .0294 

SMD -2.677 .0004 

ردددىصفثبرسل رفدددثبصددديكبحثسس يدددب)كبحثسردددسبىيكبرمسدددابحنترددداوب صدددببرساددديببحث سدددا  بحثردددا بثبحثدددلبرجدددراب  قدددثب
حن سب دد بر صددببررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبرحثسس يددببحثسددا لبرمددربسةىرددثببمابحثسددا .باظبصى دد بقفسددثبسلدداسىلب

فب سدددابفل دددلبسل رفدددثبحثل قدددثب0.05 ىدددابحثسدددرحثلب سردددسر بسل رفدددثبفبددد ب دددكبب2.677-فب0.791-حث سدددرظ ب
ب.Baron and Kenny(1986) سرظ برسإب بحثابطبحثلا لبث

ب



 أثر اإلفصاح المحاسبي عبر االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي........ عفت أبو بكر حممـد الصاوي                    د/ 

  
 
 

    

  :5  

 

في ظهل وجهود  (WACC)والمتغير التابع  (IA)الشر  الثالث:  وجود عيقة معنوية بين المتغير الوسي  
  (WD,SMD)المتغيرين المستقمين 

 رثىسإب بسكبسرحتببحثابطبحثلاثدبسوبرفااثبحث سرظ بحثلاثدبثىابحرثبياثساثل:
                                                    (8) 
 

 Baron and(بالمس اببسإب بحثابطبحثلاثدبث سرظ ب8رقابسوبحال سسااب ىاب سرظ بحال إاحببرتبابثىسلااثث 
Kenny(1986) (ب سا  بحمس اببحثل قثبصيكبحثسس يببحثررفيب 5.بر)رض بحثجار ببقوبIAبرحثسس يببحثسدا لب)

 WACCكبحثسردسبىيكب (بتلبو ب(رجرابحثسس يبWD,SMD)فبإيددبسوهدببسلداس  بحث سدرظ بتدلبحثجدار بب
بب:(5بقوب 

 نتائج اختبار الشر  الثالث: 5جدول 

 انًتغيراٌ انًستقالٌ
 (WACC)اٌّزغير اٌزبثع 

 يستىي انًعُىية قيًة انًعايم

Constant 2.629 .0004 

WD -0.338 .4024 

SMD -2.474 .0004 

IA 1.3 0.027 

رحثسس يددددببحثسددددا لبب(IA)رسادددديببحث سددددا  بحثرددددا بثبحثددددلبرجددددراب  قددددثبايجاصفددددثبرسل رفددددثبصدددديكبحثسس يددددببحثررددددفيب
(WACC) تلبو برجرابحثسس يب)كبحثسرسبىيكبب(WD,SMD)ب.ب

سصىدمبقفسدثبحثسلاسد بحثمداصبب(WD)ر اث ر ثبثىسس يببحثسرسب بح ر برمربحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب د ب
(برمربمقبعبحثلبحثررببسكبسلاس بحال إاحببث رابحثسس يدببتدلب سدرظ بحال إداحببحثلدا لبرحث داثمب0.338-   
(بفب سابفل لباربب اوبسسال بحثسلىرسا بيسس يببررفيبصيكبحنترداوب صدببحن سب د برسةىردثببحاب0.791- 

يددببحثسددا لبيا دد بايددببسل رفددثفب سددابفل ددلبحكبحثددارببحثررددفيبحثسددا .ببيسددابمكبحثل قددثبصدديكبمددظحبحثسس يددببرحثسس 
وبنههاء عميههأل ثلداوبسسالدد بحثسلىرسدا بيىددلبتدلب  قددثبحنترداوبحثسإارددصلب صدببحن سب دد برسةىردثببحابحثسددا .ب

بههين  سههمبية معنويههةعيقههة  يههتم رفههض فههرض العههدم وقبههول الفههرض البههديل ادول لمدراسههة والقائههل بوجههود
مسهههتوإل عهههدم تماثهههل مهههن خهههيل الهههدور الوسهههي  لرنهههت وتكمفهههة رأس المهههال مسهههتوإل اإلفصهههاح عبهههر اإلنت

  المعمومات

 e.g.,Orens et al., 2010; Gajewski)رسسرد بمدظمبحث سيجدثبسدلبسدابسرردى بحثفد بحثابحردا بحثردا بثب
and Li, 2015; Ali and Abdelfettah, 2016; Abdi and Omri, 2020; Khlifi, 2021).ب
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حثردىصفثبصدديكبسردسر بحنتردداوبحثسإاردصلب صددببحن سب د برسةىرددثببمابحثسدا بسسإبدد ببر)دب بحث اإددبمكبحثل قددث
سدددكبمددد  بسدددابيدددرتبمبحن سب ددد بثىادددبيا بسدددكبمردددا صبسسلددداا ب انضددداتثباثدددلبسبر دددثبتدددلب ب)بدددثب دددب ب
حثسلىرسددا فبرحنتردداوب ىددلب  دداقبرحرددلبثىسلىرسددا بحثسمسىرددثبحثساثفددثبرايددببحثساثفددثفبحثساب)مفددثبرحثسرددسبصىفثفب

سدداثلبسإردديكبجددرا بحنتردداوبحثسإارددصلفب سددابيمردد بسددكب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا فبرحثددظ بصدداربمبيدد ليابر اث
 ىابح مرا بسةىرثببمابحثسا .بفضالباثلبمظحبسإريكبسبداب بحثسردسلسب)كبتدلبحثرردر بثىسلىرسدا برحجدبح ب

ىددددابسبيددددفوبمةلددددبباقددددثبثىاددددبيا برسمرددددف ب دددداوبحثساةددددابرسمددددا ببحثسلىرسددددا فبرسمرددددف بسةىرددددثبحثإرددددر ب 
حثسلىرسا فبرسا فوبمارفثبسإىي برسلاثجثبحثصفا ا فبرحثسإىي بحثسبابكبصديكبحثادبيا فب سدابيمرد بسدكب داوب

بسسال بحثسلىرسا بصيكبحثسرسلسب)كبر)مر بمفضابسةىرثببمابحثسا .

سصىددمبب(SMD)ر اث رد ثبثىسس يدببحثسرددسب بحثلدا لبرمددربحنترداوبحثسإاردصلب صددببرردا  بحثسرحردد بحالجسسدا لب
(برمربمقبعبحثدلبحثردرببسدكبسلاسد بحال إداحببثد رابحثسس يدببتدلب سدرظ ب2.474-لاس بحثماصب   قفسثبحثس

(بفب سابفل لبرجرابارببثلاوبسسال بحثسلىرسا بيسس يببررفيبصيكبحنتراوب صبب2.677-حال إاحببحثلا لب 
حثسس يدببحثسدا لبرسةىردثببحابحثسدا .ببيسدابمكبحثل قدثبصديكبمدظحبحثسس يدببربب(SMD)ررا  بحثسرحر بحالجسسدا لب

سل رفثفب سابفايبباثلبمكبحثارببحثرردفيبثلداوبسسالد بحثسلىرسدا بج  دلبتدلب  قدثبحنترداوبحثسإاردصلب صدبب
رسةىرددثببحابحثسدا .برثةدكبمددظحبالبفس دلبسدكبرجددرابحثدارببحثرردفيبثلدداوبب(SMD)رردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لب

لعدم وقبول الفرض البديل الثاني لمدراسهة وبناء عميأل، يتم رفض فرض اسسال بحثسلىرسا بتلبمظمبحثل قث.ب
 (SMD)وسههائل التواصههل االجتمههاعي بههين مسههتوإل اإلفصههاح عبههر  سههمبية معنويههةعيقههة  والقائههل بوجههود

  مستوإل عدم تماثل المعموماتمن خيل الدور الوسي  لوتكمفة رأس المال 

 ;e.g., Blankespoor et al., 2014)رسسرد بمدظمبحث سيجدثبسددلبسدابسرردى بحثفدد بحثابحردا بحثردا بثب
Campbell et al., 2014; Prokfieva, 2015; Uyar et al., 2018; Al-sartawi, 2019; 

Ding et al., 2020). 

ر)ب بحث اإدبمكبحثسب فا بحثإايلدثبسدكبس ردا بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبرحردسماحسهابيب درح بث ترداوب
فبرسلسصددببق ددا بحتردداوبثرسردده بسددات بحثسلىرسددا بحثمارددبحثسإارددصلبسرددس ب اثررددر بحثس ااددببثىسرددسلسب)كف

سةسيىفددثبسسم ددلبرردد ا بحثسلىرسددا برحثبيددرابحثسبس  ددثبصهددوفب انضدداتثباثددابسمرددف بسةدداثيفبحثإرددر ب ىدداب
حثسلىرسدددا برحث إددددب دددكبحثسلىرسدددا .بيسدددابسسدددف بثىسردددسلسب)كبسلاثجدددثبحثسلىرسدددا فبرسرددداموبتدددلبمىددد بصي دددثب

مىدد بقفسددثبثىس اددا بسددكبمدد  بحثسرحردد بسددلبمرددإاعبحثسردداث بحثدداحمىييكبسلىرسددا بمةلددببلددبح فبرسسلدد بآثفددثبث
رحثمدابجييكفبرسدكبلدوبفرداموبحنترداوبحثسإاردصلب صددببرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبتدلبسمردف بسةىرددثببماب

بحثسا بسكبم  بحثارببحثررفيبثلاوبسسال بحثسلىرسا .
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  stseRosuRR ouRoRاختبارات المتانة  11-5
حثرضروبرحثرهوب ىابحثل قدا بسإد بحثابحردثب اثسإىيد بحالراردلفبسدوبح داا بحمس دابب  قدثبنضرا بحثس )ابسكب

فبريدددظثلبحمس ددداببحثل قدددثبصددديكبحثسس يدددب)كب Sobel testحثرردددا ثبسإددد بحثابحردددثبسدددكبمددد  بحردددسماحوبحمس ددداب
ب حثسرسبىيكبرحثسس يببحثسا لبتلبو بحاما بسجسر ثبسكبحثسس يبح بحثبقاصفث.

   Sobel testاختبار  11-5-1
 ىدابردفااثب سدرظجيكبث  إداحبفبإيددبيسضدسكبحث سدرظ بح ر ببSobel testبفلسسدابحمس داب

حثل قددثبصدديكبحثسس يددببحثسرددسب برحثسس يددببحثررددفيفبصي سددابيسضددسكبحث سددرظ بحثلددا لبحثل قددثبصدديكب
حثسس يببحثرردفيبرحثسس يدببحثسدا ل.برب دا ب ىدابسلداس  بحال إداحببتدلبيد ب سدرظ برقدفوبحثم داب

 :(Sobel , 1982) ارسماحوبحثسلااثثبحثساثفثبZسلفاب بتلبمظمبحث ساظ بيسوبإراعبقفسثبحث

 
بإيد:

aب:بسسل بسلاس بحال إاحببصيكبحثسس يببحثسرسب برحثسس يببحثررفي.ب

bب:بسسل بسلاس بحال إاحببصيكبحثسس يببحثررفيبرحثسس يببحثسا ل.ب

SEaبسسل بحثم ابحثسلفاب بثىل قثبصيكبحثسس يببحثسرسب برحثسس يببحثررفيبب:ب

SEbب:بسسل بحثم ابحثسلفاب بثىل قثبصيكبحثسس يببحثررفيبرحثسس يببحثسا ل.ب

حباثف بحمس ابب  قثبحثررا ث.بZر)سوبإراعبسرسر بحثسل رفثبثبفسثب برحثظ بيسوبحرس اا 

بحثابحرثبحثإاثفثفبرظثلب ىلبحث إربحثساثل:ب ىلبسس يبح ب Sobel testر)سوبس صي بحمس ابب

فهي ظهل وجهود المتغيهر  WACCوالمتغيهر التهابع   WDأوال: بالنسبة لمعيقة بين المتغير المسهتقل ادول 
 : (IA)الوسي  

ب: Sobel testسوبرفااثبحث سرظجيكبحثساثييكبثس صي بحمس ابب

 النمولج ادول:

 أثر اإلفصاح المحاسبي عبر اإلنترنت عمى عدم تماثل المعمومات )المتغير الوسي (: اختبار  

ب.ب(6بسوهببسلاس  بحث سرظ ب اثجار ببقوب و 
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 يعايالت ًَىذج االَحدار نهًُىذج االول: 6جدول 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .577 .039  14.675 .000 

WD -.490 .063 -.659 -7.829 .000 

a. Dependent Variable: IA 

 النمولج الثاني
 راس المال  اختبار أثر عدم تماثل المعمومات )المتغير الوسي  (عمى المتغير التابع تكمفة

ب(ب.7رسوهببسلاس  بحث سرظ ب اثجار ببقوب 

 نمولج االنحدار لمنمولج الثانيمعاميت  :7جدول 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.846 .204  -4.155 .000 

IA 5.086 .651 .658 7.817 .000 

a. Dependent Variable: WACC 
ب

رسردددسر ببZسلددداس  ب سدددرظجلبحال إددداحببحثردددا بيكبرقدددفوبحثم دددابحثسلفددداب بفسيدددكبإرددداعبقفسدددثبب ىدددارب دددا ب
Sobel Test Calculator for the Significance of صب دداس بحنإرددا لبحثحثسل رفددثب ارددسماحوب

Mediation [Software].بسرقلب ىاحثسلبسسرحتببب
بhttps://www.danielsoper.com/statcalcبب

ب(ب.8رسرسر بحثسل رفثبيسابسوهبب اثجار ببقوب بZإراعبقفسثبرب ا ب ىف بسوب

 Sobel testإحصائية اختبار : 8جدول 

ب
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 سدابفاديبباثدلبسل رفدثبحثدارببب0.000 سرسر بسل رفثبب5.512-سصىمببZيسض بسكبحثجار بحثراص بحكبقفسثب
حثررددفيبثسس يددبب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بصدديكبحثسس يددببحثسرددسب بح ر برمددربسرددسر بحنتردداوبحثسإارددصلب صددبب

بحن سب  برحثسس يببحثسا لبرمربسةىرثببحابحثسا .ب

في  WACCوالمتغير التابع تكمفة راس المال    SMDثانيا: بالنسبة لمعيقة بين المتغير المستقل الثاني 
  IAظل وجود المتغير الوسي  عدم تماثل المعمومات 

ب: Sobel testسوبرفااثبحث سرظجيكبحثساثييكبثس صي بحمس اب

 النمولج ادول:
اختبار أثهر اإلفصهاح المحاسهبي عبهر وسهائل التواصهل االجتمهاعي عمهى عهدم تماثهل المعمومهات )المتغيهر  

 الوسي (: 
ب(بيسابيىل:9سوهببسلاس  بحث سرظ ب اثجار ببقوب  

 معاميت نمولج االنحدار لمنمولج االول: 9جدول 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .516 .036  14.273 .000 

SMD -.262 .038 -.608 -6.841 .000 

a. Dependent Variable: IA 
 

 النمولج الثاني
 رأس المال  عمى المتغير التابع تكمفة اختبار أثر عدم تماثل المعمومات )المتغير الوسي  (

ب(ب.10 اثجار ببقوب رسوهببسلاس  بحث سرظ ب

 معاميت نمولج االنحدار لمنمولج الثاني :11جدول 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.846 .204  -4.155 .000 

IA 5.086 .651 .658 7.817 .000 

a. Dependent Variable: WACC 



 أثر اإلفصاح المحاسبي عبر االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي........ عفت أبو بكر حممـد الصاوي                    د/ 

  
 
 

    

  ::  

 

ب(بياثساثل:11رسرسر بحثسل رفثبرسوهبب اثجار ببقوب بZرب ا ب ىف بسوبإراعبقفسثب

 Sobel testإحصائية اختبار : 11جدول

 
فب سدددابفل دددلبسل رفدددثبحثددداربب0.000 سردددسر بسل رفدددثبب5.17-سصىدددمببZيسضددد بسدددكبحثجدددار بحثرددداص بحكبقفسدددثب

حثررددفيبثسس يددبب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بصدديكبحثسس يددببحثسرددسب بحثلددا لبرمددربسرددسر بحنتردداوبحثسإارددصلب صددبب
بررا  بحثسرحر بحالجسسا لبرحثسس يببحثسا لبرمربسةىرثببحابحثسا .ب

  قثبحثرردا ثفبحرسسبحببسل رفثببثر بحثرا بحاثجا حثسرضإثببSobel test)سض بسكبسإىي ب سا  بحمس اببرب
إيددددبحسضددد برجدددرابسددداليببردددىصلبسل دددر بصددديكبحنترددداوبحثسإاردددصلب صدددببحن سب ددد بر صدددببرردددا  بحثسرحرددد ب
حالجسسا لبرسةىرثببحابحثسا بسكبم  بحثارببحثررفيبثلاوبسسالد بحثسلىرسدا .برسسرد بمدظمبحث سدا  بسدلب سدا  ب

بحثسإىي بح رارلبثىابحرث.ب

اختبار العيقة بين المتغيرين المستقمين والمتغير التابع في ظل ادخهال مجموعهة مهن   11-5-2
 المتغيرات الرقابية

سدددوبحامدددا بسجسر دددثبسدددكبحثسس يدددبح بحثبقاصفدددثبرحثسدددلبفسيدددكبمكبسدددهلبب ىدددابحثسس يدددببحثسدددا لبصمددد لبحثسس يدددبح ب
 e.g.,Orens et al., 2009; Yoon et al., 2011; Abdi)حثسرسبىثبرظثلبسساف ابسلبحثابحرا بحثرا بث

and Omri, 2020; Ding et al., 2020)ب 

برساس بحثسس يبح بحثبقاصفثبي بسكبإجوبحثابيثفبرحثبتلبحثساثلفبرحثببإفثفبرظثلب ىابحث إربحثساثل:

 (SIZE)حجم الشركة   -1
 ,.e.g)ماداببحثلايدابسدكبحثابحردا بحثردا بثباثدابرجدراب  قدثبردىصفثبصديكبإجدوبحثادبيثبرسةىردثببمابحثسدا .ب

Orens et al., 2010; Farooq and Derrabi, 2012; Khlifi, 2020)فبإيددبسد احابسةداثيفبب
سفدددداب بحثرياثددددثبسددددلب )دددداا بإجددددوبحثاددددبيثفبر اثسدددداثلبسددددكبحثسسرقددددلبمكبي )ددددابسرددددسر بحنتردددداوبحثسإارددددصلبحالم

ثىاددبيا بيصيددب بحثإجددوفبرسددكبلددوبيدد مر ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا برفبدد ب دداوبحثساةددابإددر بحثسدداتبا بحث بافدددثب
حثسردددسبصىفثبرسددد مر بسمدددا ببحثسلىرسدددا .بفضدددالباثدددلبمدددظحبمكبحثادددبيا بيصيدددب بحثإجدددوبفيدددركبثدددايهابس  فدددثب
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 ب دددداوبسسالدددد با  سفددددثبمةصددددببر)دددد احابسرددددسر بحنتردددداوبحثسإارددددصلبس لددددابثددددظثلفبرسددددكبلددددوبيدددد مر بسرددددسرب
 حثسلىرسا فب سابي لياب ىلبح مرا بسةىرثببحابحثسا .

رقابسوبقفاابإجوبحثابيثبسكبم  بحثىرااب)سوبحث صفللب جساثلبحالرر بتلب هافثبحثلاوفبرظثلبقفاراب ىاب
(Basuony et al., 2018; Khlifi, 2021)ب.ب

 (LEV)الرفع المالي  -2
فإدداابحثبتددلبحثسدداثلبسبدداب بحثاددبيثب ىددابردداحاباير هددا.برسرحجدد بحثاددبيا بظح بحثبتددلبحثسدداثلبحثسبسرددلب )دداا بتددلب
سردددسر ب ددداوبحثساةدددا.بر اثسددداثلبيسرقدددلبمكبفيدددركبثدددايهاب ددد ر بسمدددا ببم ىدددلفبر)ددد احابسلدددا بحثلا دددابحثس ىدددرعب

ثىاددبيا بظح بحثبتددلبحثسدداثلببث ردسلساببتددلبسىددلبحثادبيا فبرسددكبلددوبيددركبم دالبحبسرددامبتددلبسةىرددثببمابحثسدا 
.برقدابسدوبقفدااب(Orens et al., 2009; Orens et al., 2010; Abdi and Omri, 2020)حثسبسردلب

حثبتدددلبحثسددداثلبص رددد ثباجسددداثلبحالثس حسدددا باثددداباجسددداثلبمردددر بحثادددبيثبتدددلب هافدددثبحثلددداوفبرظثدددلبقفارددداب ىددداب
(Orens et al., 2009; Gajewski and Li, 2015)ب. 

 (Prof)كة ربحية الشر  -3
سليددابببإفددثبحثاددبيثبقددابسهاب ىددابسإبيدد ب ا ددابسبضدداب رددإاعبحثسردداث فبرسددبس يب )دداا بببإفددثبحثاددبيثب
 سما بب اوبحثراحابمق فبرسسإس بسةىرثبساير فثبمق .بررتبابث وب)ثبحنااب بتاكبحثابيا بظح بحثببإفثبسسيد ب

 بح اح بحثضددددليفبرظثدددلبثجددددظعبحثدددلب )ددداا بسرددددسر بحنترددداوبحالمسفدددداب بثسسييددد ب رردددهاب ددددكبحثادددبيا بظح
 ,Abdi and Omri) حثسرسلسب)كفبر )اا بحثلبثبتلبرسلثبحثابيثفب سابيسبسعب ىف بح مرا بسةىرثببمابحثسا 

2020; Khlifi, 2021)برقدابسدوبقفداابببإفدثبحثادبيثبسدكبمد  بسلدا بحثلا داب ىدابإبدرقبحثسىةفدثفبرحثدظ ب.
سبااب برسثبراتلبحثبب ب لابحثضب) ثب ىابإبرقبحثسىةفث.بر)سرقلبرجراب  قثب يردفثبصديكبببإفدثبحثادبيثب

ب.ب(Abdi and Omri, 2020)رسةىرثببمابحثسا ب

  بحثسرحردد بحالجسسددا لبرسرددسر ب دداوبسسالدد برالمس دداببرتإددصبحثل قددثبصدديكبحنتردداوب صددببحن سب دد برررددا
بحثسلىرسا بتلبو برجرابحثسس يبح بحثبقاصفثبسوبحرسماحوبحث سرظ بحثساثل:

ب

                                                           (9) 
 

ب:حيث

ب.ب(t)(ب كبحثلاوبب :بسةىرثببمابحثسا بحثابيثب       ب

ب.ببt(بم  بحثرسب بب :بسرسر بحنتراوب صببحثسرقلبحنثةسبر لبثىابيثب ب  ب    
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ب.(t)(بم  بحثرسب بب :بحنتراوب صببررا  بحثسرحر بحالجسسا لبثىابيثب ب     

ب(t(بتلب هافثبحثرسب ب ب :بإجوبحثابيثب ب      

 .بt(بتلب هافثبحثرسب بب :ب ر ثبحثبتلبثىابيثب ب     

 .بt(بم  بحثرسبمبب :بببإفثبحثابيثب ب      

ب:بحثإابحثلاص بثى سرظ .بب  بب  

ب:بسلاس  بحال إاحب.           

ب:بإابحثم ابحثلارح ل. ببب   

رفسيدددكبسإىيددد ب سدددا  بحمس ددداببب(.3رسوهدددبب سدددا  بحالمس ددداببحالإردددا لبثىسإىيددد بحنضددداتلبتدددلبحثسىإددد ببقدددوب 
ب(ب ىابحث إربحثساثل:12حثسإىي بحنضاتلبرحثسرضإثب اثجار ببقوب 

والمتغير التابع  (WD,SMD)نتائج اختبار العيقة بين المتغيرين المستقمين : 12جدول 
(WACC) في ظل ادخال المتغيرات الرقابية 

 انًتغيرات انًستقهة وانرقابية
 WACCاٌّزغير اٌزبثع 

 يستىي انًعُىية قيًة انًعايم

Constant 2.700 .000 

WD -0.838 .021 

SMD -2.689 .000 

Size -.043 .101 

LEV .193 .184 

Prof -.573 .267 

Adjusted    77.9% 

        0.000 
ب

حثل قددثبصدديكبيسضدد بسددكبسإىيدد ب سددا  بحمس دداببحثسإىيدد بحنضدداتلبحثسرضددإثب اثجددار بحثردداص بحرددسسبحببسل رفددثب
.برقداب(%77.9)بAdj R2حثسس يدب)كبحثسردسبىيكبرحثسس يدببحثسدا ل.برسصىدمبحثبدر بحثسررديب)ثبثى سدرظ بيسدابسليردها

رمدددربمقددد بسدددكبسردددسر بب0.021سل رفدددثبب سردددسر بب 0.838-صىدددمبسلاسددد بحال إددداحببث ترددداوب صدددببحن سب ددد 
تراوبحثسإارصلب صببحن سب د برسةىردثب سابيهيابرجراب  قثبرىصفثبرسل رفثبصيكبحنب0.05حثسل رفثبحثسبصر ب

سل رفدثبب سردسر بب2.689-بببمابحثسا .بيسابصىمبسلاس بحال إاحببث تراوب صببرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا ل
 سددابيهيددابرجددراب  قددثبرددىصفثبرسل رفددثبصدديكبحنتردداوبحثسإارددصلب صددببررددا  بب0.05رمددربمقدد بسددكبب0.000
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.برسدددا فسابثهدددظمبحثل قدددثبسدددوباضددداتثبحثسس يدددبح بحثبقاصفدددثبرمدددلبإجدددوبحثسرحرددد بحالجسسدددا لبرسةىردددثببمابحثسدددا 
ب(0.043- ,0.193+ ,0.573-)حثابيثبفبرحثبتلبحثساثلفبرببإفثبحثابيثفبربى  بسلداس  بحال إداحببثهداب

 ىددابحثسددرحثلفبرثةددكبجسفددلبحثسس يددبح بحثبقاصفددثبيدداكبساليبمددابايددببسل ددر فبإيدددبي )ددابسرددسر بحثسل رفددثب ددكب
ب.0.05

ابسابرص بسهياب سا  بسإىي بحمس اببحثسسا دثبقدر برسسا دثب سدا  بحث سدرظ بح راردلبثىابحردثفب سدابفاديببرب ا ب ى
حثددلبسددا برقددر بسدداليببيدد بسددكبسرددسر بحنتردداوبحثسإارددصلب صددببحن سب دد برحنتردداوب صددببررددا  بحثسرحردد ب

بحالجسسا لب ىابسةىرثببمابحثسا بسكبم  بحثارببحثررفيبثلاوبسسال بحثسلىرسا .بب

 نتائج البحث وتوصياتأل ومجاالت البحث المقترحة -11
حرددددسهالبحث إددددددبابحرددددثبرحمس ددددداببسدددداليببسردددددسر بحنتردددداوبحثسإاردددددصلب صددددببحن سب ددددد برررددددا  بحثسرحرددددد ب
حالجسسددا لب ىددابسةىرددثببمابحثسددا برظثددلبتددلبودد بحثددارببحثررددفيبثلدداوبسسالدد بحثسلىرسددا .برفسيددكبصىددرب بممددوب

بلب ىابحث إربحثساثل:ب سا  بحث إدب ابف بحث وب برحثس صفب

سإادبوامب ب اوبسسال بحثسلىرسا بتلبررقبح ربحقبحثساثفثب  اسابسسرحتببسلىرسا بسلي ثبثا ب بلبب -
رالبسسدددرحتببثأل ددددبحلبح مددددب بحثسادددابيثبتددددلبحثرددددرقفبر اثسددداثلبفيددددركبم ددددالب ددداوبسرددددارح بتددددلبحسددددس لب

 ثبتلبررقبحثسا .حثسلىرسا بررجرابحمس لبمربتجر بسلىرساسفثبصيكبح  بحلبحثسمسىر

رّبثاً اٌّعٍىِابد وعاذَ  وهّاب عاذَ رّبثاً اٌّعٍىِابد اٌذميماي  ر اكبسكب داوبسسالد بحثسلىرسدا بهٕبن -

حث دددرمبح ر ب ددداوبحثسسالددد بصددديكبح  دددبحلبحثاحمىفدددثب حناحب (برح  دددبحلبحثمابجفدددثبب. ويزضااآّاٌخااابرجي
سادددداة بحثرياثددددثبرسلدددداب ب حثسرددددامسيكبرحثسرددددسلسب)ك(فبرظثددددلبسددددلبح ررددددا بحثسىةفددددثبرحالاحب بروهددددربب

حثسراث .بصي سابيسسل بحث رمبحثلا لبتلب اوبسسالد بحثسلىرسدا بصديكبحثسردسلسب)كبر لضدهوبحثد ل فبإيددب
فيدددركبم دددالبسردددسلسبركبس ىلدددركفبرسردددسلسبركبظر بسلىرسدددا بمقددد فبرفإدددادبمدددظحبحث دددرمب  ددداسابيسدددرحتبب

سلبرتدددثبإسدددابحثايدددببربماردددثب اثادددبيثببثددد ل بحثسردددسلسب)كبسلىرسدددا بماردددثبرحثسدددلبسادددس بسلىرسدددا 
 دكبقفسدثبحثادبيثبرحاح هدابحثإداثلبمربحثسردسبصىل.برمدظمبحثسلىرسدا بقدابالبب اث ر ثبثىس ىليكباحم بحثابيث

سةددركبسساإددثبث بفددثبحثسرددسلسب)كبح مددب)كفب سددابيددها باثددابسإبيدد بسيارددعبايددبب اافددثبثىسرددسلسب)كبظر ب
 حثسلىرسا ب ىابإراعبحآلمب)ك.ب

سسلدداابمردد اعبإدداردبوددامب ب دداوبسسالدد بوفيمهها يتعمههق بههدوافع وأسههباب عههدم تماثههل المعمومههات فأنههأل  -
حثسلىرسا .بتبابفإادب اوبسسال بحثسلىرسا ب سيجثبرىرلبح سها  بناحب بحثابيا فبرظثلب  داسابسسلسداب

  بااحب بحثابيثبحمرا بسلىرسا بسلي دثب دكبحثسردسلسب)كفبرظثدلبصهدالبسإبيد بسرداث بامردفثبسدكبمد
سإبي ب رح ابايبب اافثبسكبح رهوبحثسلبفسسىةر هابقص ب ابمابتلبحثسبداب)ببحثساثفدث.بر ىداب يدابظثدلفب
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تبابسإجعبحالاحب ب ل بحثسلىرسا بحثمارثفبرحثسلبسلسباب ا هدابقدابسضدبب داثسبي بحثس اتردلبثىادبيثباظحب
مربقدبحبحسهوبحالردسلساب)ثفبسوبحنتراوب  هافبإيدبقابفرسماسهابحثس اترركبتلبسلاي بم  هوبحال ساجفثب

ر اثسدداثلبالبفلددابمددظحبحثرددىرلبرددىريابح سها )ددا.برقددابي ادداب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا ب سيجددثبالسددس لب لدد ب
م بحلبحثررقبمرب ل بحثسرسلسب)كبثسلىرسا بمارثبسررقبحثسلىرسا بحثلاسثبحثسساإثبثجسفدلبسادابيلب

ببحثسلىرسدددا بحثاحمىفدددثفبريدددظثلبسدددرحتببحثردددرقفبر اثسددداثلبقدددابفإدددادب ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا ب سيجدددثبسدددرحت
 حثسلىرسا بحثمارثبثا ب ل بح  بحلبتلبررقبح ربحقبحثساثفث.

سددهلببودامب ب داوبسسالد بحثسلىرسدا بثدفابتبدديبوفهي سهيا  متضهمنات ظههاهرة عهدم تماثهل المعمومهات، ب -
سدعب ىداب ىابررقبحثسا فبرثةكبسهلبب ىابحثابيا بظحسهابرحثسرسلسب)ك.بتلىابسرسر بررقبحثسا فبيسبب

 )دداا بسرددسر ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا بتددلبحثرددرقبسادديىثب دداوبحثسمرددفصبحثرلددا بثىسددرحبافبر دداوبسإبدد ب
مرلاببسرح كبح رهوفبرسكبلوب اوبيرا  بررقبحثسا فبإيدبثدكبسليدابمردلاببحالردهوبياتدثبحثسلىرسدا ب

ها باثدددابحثسساإدددثفب سدددابيدددها باثدددابرددد ببإجدددوبردددرقببمابحثسدددا فبر )ددداا بسةىردددثبحثلسىفدددا فبرمدددربسدددابيددد
بسمرف بريرثثبح رهو.بر)هلببمظحبيى برىصفاب ىابإبيثبحالرسلساببرحثس سفثبحالقسراافث.

يدهلببومن ناحية أخرت، هناك متضمنات لظاهرة عهدم تماثهل المعمومهات عمهى مسهتوت الشهركة، حيهث  -
ب ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا ب ىدددابحثادددبيا بسدددكب دددامبجرح دددعبثلددد بممسهددداب )ددداا بسةىردددثبحثسسر)ددد .بتسدددلب )ددداا 
سرسر ب اوبسسال بحثسلىرسا بس احابسمدا ببحثسلىرسدا بحثسدلبيسإسىهدابحثسردسلسبركب سيجدثب داوبسبدابسهوب
 ىابحثسبايببحثاقي بثىلرح ابحثسسرقلثب ىابحردسلسابحسهوفبر اثسداثلب )داا بحثلا دابحثس ىدرعب ىدابحالردسلسابفب

يا بثجدظعبحالردسلسابح .برسكبلوب )اا بسةىردثبحثسسر)د .بفضدالباثدابمدظحبحثردلر ا بحثسدلبسرحجههدابحثادبب
يسددابيدددهلبب ددداوبسسالددد بحثسلىرسدددا بردددىصفاب ىدددابقفسدددثبحثادددبيثفبإيددددبا ددد بسدددلب )ددداا بسردددسر ب ددداوبسسالددد ب
حثسلىرسددددا برمإجدددداوبحثسرددددسلسب)كب ددددكبحثسلاسدددد بتددددلبمرددددهوبمددددظمبحثاددددبيا فبسدددد مر بقفسددددثبمرددددهوبسىددددلب

بحثابيا .ب

ترددداوبحثسإاردددصلبروهدددببتدددلبوددد بحثس دددرببحثسة رثدددرجلبتدددلبسجدددا بحالسرددداال فبس دددرب بسسابردددا بحن -
حنتردداوب صددببحثسرحقددلبحنثةسبر فددثبثىاددبيا باثددابجا ددعبحنتردداوبحثسبىيددا بسددكبمدد  بحثسبدداب)ببحثساثفددثب

بTwitterربFacebookحثس صر ددث.برسددلبلددرب بحالسردداال بروهددرببس رددا بحثسرحردد بحالجسسددا لبسلدد ب
ن دداببمردد إ بحثسرحقددلبرايبمددابسددوبحرددسماحوبسىددلبحثس رددا بيب ددرح بث تردداوبحثسإارددصل.برتددلبمددظحبح

حالثةسبر فثبرس را بحثسرحر بحالجسسا لبق ا بسهسثبثىابيا بث ادببرحنترداوب دكبحثسلىرسدا بحثساثفدثب
برايببحثساثفثفبحثةسفثبرحثرررفثب ررب بترب)ثبر اق بسةىرثبرثلاابيصيببسكبحثسرسماسيك.
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 بررردددددا  بحثسرحرددددد بما بحثس دددددربح بحثسة رثرجفدددددثبتدددددلبرردددددا  بحالسردددددا برحردددددسماحوبحثادددددبيا بث  سب ددددد -
حالجسسا لبيب ا بث سرا برسرتيببحثسلىرسدا بحثدلبحثسداليبب ىدابح مداحلبحثروفرفدثبثىسإارد ثبسدكبقفدااب

 رسرري بر ب بحثسلىرسا .

حنتراوب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لباثابسإريكبصي ثبحثسلىرسا بسكبمد  ب دا بيها ب -
سإرديكبرديرثثبربلىرسدا فبرسمردف ب داوبسسالد بحثسلىرسدا فبسإرديكبحثرردر باثدابحثسب:اهدممسبثلد بم لاا

رلدد بحثباببفسمريددرب )دداا بجددرا برسرددسر بحنتردداوبرحثاددراتفثفبربحثرددرقفبرسمرددف بسمددا ببحثسلىرسددا فب
 حثررق.بحثرىصل

 لدد بحثسإددافا بمربحثسمددا ببحثسددلبحثدداببحنتردداوب صددببحن سب دد برررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا ليددها ب -
بقددداب بحثادددبيا ب ىدددابحثبقا دددثبحثةاسىدددثب ىدددابسدددات بحثسلىرسدددا بثردددرقببهددداب ددداوس رحثسدددلبسرحجددد بحثادددبيا فب

رردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لباثدابسلىرسدا بسضدىىثببثسردسماسلحثردىصفثببحثسلىفبا بقابسها بفبإيدحثسا 
ببسلىرسددا بيسددرتبحثددلحاليجاصفددثبمفضدداببحثسلىفبددا بقددابسددها بر اثسلدد ب.رس )ددابسددكب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا 

رثددظثلبتدد كبحنتردداوب صددببررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبمددربب.ا بمرددلاببمرددهوبحثاددبيثسضددىىثبمدداتهاب )ددا
مربيدها باثدابس )دابسدكب داوبسسالد ببفيها باثابسمردف ب داوبسسالد بحثسلىرسدا مكبسابار وبظربإايكب

مددظحبحثضددر ب ىددابممسفددثبااحب بسرحجددابحثاددبيثب ىددابررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لبسددكببر)ىبدداب.حثسلىرسددا 
جفثبحتردداوبسإدداا بثىاددبيثبإسددابالبسإددادب سددا  ب يرددفثبتددلبودد بصي ددثبسلىرسددا بسس يددب بمدد  بارددسبحسي

 سبار ث.بث تراوبايبسها باثابس لا بقابرسلبا ب

رتلبردفاقبحنترداوب صدببحن سب د بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبرسداليبمب ىداب داوبسسالد بحثسلىرسدا فب -
حثس اادببسدلبحثسردسلسب)كفبرحردسماحوبحثرردا يبسسلداا بثلدب بحثسلىرسدا برحثسرا د ببماديا سكبب رسابحساإ

رحثددبرح يبحثساددلصفثبثسردداابببفحثسإىىدديكبسلىفبددا حثسسلدداا فبريددظثلبسددرتيببسإسددر باضدداتلبث تردداوبسلدد ب
رددداموبتددددلبسإرددديكبحثاددددراتفثبرا دددوبحثلبدددثبرب ددددا بحثل قدددا بسددددلبتددداكبمددددظحبقدددابسمسىردددثبسدددكبحثسلىرسددددا فب

سرتيببحثسلىرسا بتلبحثرقد بحثس اردعفبرسدكبلدوبح مردا باثابحثس  فثبحثرحرلثفبربب انضاتثحثسرسلسب)كفب
 ح مرا بسةىرثببمابحثسا .ببب ىف سما بب اوبسسال بحثسلىرسا فبرحثظ بصاربمبسبسعب

حرس ااحبث  اببحث وب بثى إدفبرمالبحث إدبالمس داببحثل قدثبصديكبحنترداوبحثسإاردصلب صدببحن سب د ب -
حثسا بسكبم  باربب اوبسسال بحثسلىرسدا بيسس يدبببر صببررا  بحثسرحر بحالجسسا لبربيكبسةىرثببما

صديكبسردسر ببردىصفثبرسل رفدث  قدثبررفيبسوبحاسباقبتبضلبحثابحرثفبإيدبسضسكبحثرب بح ر برجدراب
.بسرددسر ب دداوبسسالدد بحثسلىرسددا سددكبمدد  بحثددارببحثررددفيبثحنتردداوب صددببحن سب دد برسةىرددثببمابحثسددا ب
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صددديكبسردددسر بحنترددداوب صدددببرردددا  بحثسرحرددد ببصفثبسل رفدددثردددى  قدددثبصي سدددابس دددار بحثردددب بحثلدددا لبرجدددراب
ب.سرسر ب اوبسسال بحثسلىرسا سكبم  بحثارببحثررفيبثحالجسسا لبرسةىرثببمابحثسا ب

قصدددر بتبضدددلبحثابحردددثفبإيددددبسدددوبحثسررددد بحثدددلبرجدددرابسددداليببردددىصلببثرقدددابميدددا ب سدددا  بحثابحردددثبحثس صفبفددد -
سردسر ب داوبسدكبمد  بحثدارببحثرردفيبثسةىرثببمابحثسا ب ىابسرسر بحنتراوب صببحن سب  بثبرسل ر ب

صددديكبسردددسر بحنترددداوب صدددببرردددا  بحثسرحرددد ببردددىصفثبرسل رفدددثاب  قدددثبربرجدددفبرمفضدددابسسالددد بحثسلىرسدددا 
ب.سرسر ب اوبسسال بحثسلىرسا سكبم  بحثارببحثررفيبثحالجسسا لبرسةىرثببمابحثسا ب

تلبحثسإىي بح رارلبسدوبحجدبح بحمس دابح بحثسسا دثبفبسدكبرثسبيفوبقر برحسراقبحث سا  بحثسلبسوبحثسرر بحثيهاب -
فبريظثلبحمس اببحثل قثب Sobel testح اا بحمس ابب  قثبحثررا ثبسإ بحثابحرثب ارسماحوبحمس اببم  

سددكببرحسضد صديكبحثسس يدب)كبحثسردسبىيكبرحثسس يددببحثسدا لبتدلبودد بحامدا بسجسر دثبسدكبحثسس يددبح بحثبقاصفدث.ب
بسل رفثب  قثبحثررا ث.حرسسبحببسإىي ب سا  بحث

 واستنادا الي ما توصمت اليأل الدراسة من نتائج، يقدم الباحث مجموعة من التوصيات التالية:

 اث ر ثبثىابيا فبيجعبرضلبحرسبحسيجفثبث تراوب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لفببرحثلسد ب -
حالسردداال بثسإردديكبسرددسر بحثاددراتفثفب ىددابحالرددسراا بسددكبحنسيا فددا بحثسة رثرجفددثبرحثس ددربح بتددلبسجددا ب

رمى بإرحببسرا ىلب ررب بسرساحسثبرايببسضدى بسدلبحثسردسلسب)كبرمردإاعبحثسرداث بسدكبمد  برردا  ب
احب بحثإددرحببحثسرددا ىلب صددببررددا  ب حثسرحردد بحالجسسددا ل.بفضددالبحثددلبمددظحبضددبرب برضددلبحثفددا بثبقا ددثبرح 

 با بحثرىصفثبسكبجا عبحثسرسماسيك.حثسرحر بحالجسسا لبثىإابسكبحثسلىرسا بحثسضىىثبرحثسلىف

ر اث ر ثبثجها بحالابحلبرحثبقا ثب ىابررقبحثسا برحثهي دا بحثس وفسفدثفبيجدعبرضدلبابادااح بسرضدفإفثب -
ثس ودفوبحتردداوبحثاددبيا ب صددببحن سب دد بر صددببررددا  بحثسرحردد بحالجسسددا لفب سددابفضددسكب احثددثبحنتردداوب

حثسرقي بثجسفلبحثسرسريايكفبسلبساجفلبحثابيا بحثسإارصلبرررر بحثسلىرسا ب ررب بسسسالىثبرتلب راب
  ىابسص لبق رح بحثسة رثرجفابيآثفثبث تراوبثسإريكبحثاراتفثبريرا  بحثررق.

ر اث ردد ثبثسبحجلددلبحثإرددا ا فبيجددعباابحلبحثسبحجددلبثىسمددا ببحثسددلبيرحجههددابتددلبسبددافوبمدداسا بسرييافددثب -
لفبريظثلبساليببمظمبحثسما بب ىدابمسلداعبث تراوبحثسإارصلب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا 

 حثسبحجلث.

 اث ر ثبثىسرسلسب)كبرحثسإىىيكبحثساثييكفبيجعبحس امب ه بمةلبباقثبتلبسإىيد بسإسدر بحنترداوبحثسإاردصلب -
 صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لفب سابفرا اب ىابسردليببح ردهوب ادي بمتضد برحسمداظبقدبحبح ب

 لبر بحثسرسلسب)كبرسج صهوبحثمرا ببحثسإسسىث.بحرسلساب)ثببايا بسإاتأب ىا
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 وأخيرا، تقترح الدراسة بعض المجاالت لمبحوث المستقبمية والتي تشمل:

 ابحرثبسما ببحنتراوبحثسإاردصلب صدببحن سب د بر صدببرردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبرملبمداب ىدابقفسدثب
بحثابيث.

 رددددصلب صددددببحن سب دددد برررددددا  بحثسرحردددد بابحرددددثبحثسبدددداب بحثسبيفسفددددثبرحثجا ددددعبحثرددددىريلبث تردددداوبحثسإا
بحالجسسا لبسكبس ورببحثسرسماسيك.

 ابحرددثبارببسبحجددلبحثإرددا ا بتددلبحثسرييددابحثسه ددلبثسإسددر بحنتردداوبحثسإارددصلب صددببحن سب دد برررددا  ب
بحثسرحر بحالجسسا ل.بب

 وبابحرثبساليببي بسدكبجدرا بحنترداوبحثسإاردصلب صدببحن سب د بررردا  بحثسرحرد بحالجسسدا لبرحنتردا
بحال سبا لب كبحثسلىرسا برسرقي بحنتراوب ىابسةىرثببمابحثسا .

 .بملببحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىاباسر بحثسباب)ببحثساثفث

 .ملببحنتراوبحثسإارصلب صببحن سب  برررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىابس حسكبمرلاببح رهو 
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 ميحق الدراسة
 بيان بأسماء الشركات التي تمثل مفردات عينة الدراسة :1ممحق  

 انعُىاٌ االنكتروَي انشركة

 http://www.ezzindustries.com شروخ اٌعس ٌصٕبعخ دذيذ اٌزطٍيخ .4

 http://www.ascom.com.eg اضىىَ -شروخ اضيه ٌٍزعذيٓ  .4

 http://www.iron-steel.com.eg اٌذذيذ واٌصٍت اٌّصريخ .5

 http://www.sidpec.com ضيذي ورير ٌٍجزروويّبويبد .6

 http://www.abuqir.net أثىلير ٌألضّذح .7

 http://www.egyfert.com اٌّصريخ ٌألضّذح اٌىيّبويخ )ضّبد ِصر( .8

 http://www.mci-egypt.com ِصر ٌصٕبعخ اٌىيّبويبد .9

 http://www.amocalex.com ٌٍسيىد اٌّعذٔيخشروخ اإلضىٕذريخ  .:

 http://www.orascomci.com شروخ أوراضىىَ ٌإلٔشبء واٌصٕبعخ .;

 http://www.suezcement.com اٌطىيص ٌألضّٕذ .44

 http://www.mbsc-co.com ِصر ثٕي ضىيف ٌألضّٕذ .44

 http://www.svcc.com جٕىة اٌىادي ٌألضّٕذ .44

 http://www.sinaicement.net أضّٕذ ضيٕبء .45

 http://www.pachin.net اٌجىيبد واٌصٕبعبد اٌىيّبويخ )ثبويٓ( .46

 http://www.elsaeed-contracting.com اٌصعيذ اٌعبِخ ٌٍّمبوالد .47

 http://www.gemma.com.eg اٌعس ٌٍطيراِيه واٌجىرضٍيٓ .48

 http://www.deltaegypt.com دٌزب ٌإلٔشبء واٌزعّير .49

 http://www.al-giza.com اٌجيسح اٌعبِخ ٌٍّمبوالد .:4

 http://www.alshamscompany.com اٌشّص ٌإلضىبْ واٌزعّير .;4

 http://www.rubexegypt.eg روثىص ٌٍجالضزيه .44

 http://www.lecicoegypt.com ٌيطيىى ِصر .44

 http://www.cpg.com.eg اٌمبهرح ٌٍذواجٓ .44

 http://www.deltasugar.com دٌزب ٌٍطىر .45

 http://www.misroil.com ِصر ٌٍسيىد واٌصبثىْ .46

 http://www.ismailiamisrpoultry.com االضّبعيٍيخ ِصر ٌٍذواجٓ .47

 http://www.eipico.com.eg اٌّصريخ اٌذوٌيخ فبرِب. )إيجيىى( .48

 http://www.avcvalves.eg.com اٌعرثيخ ٌٍّذبثص .49

 http://www.gsk.com جالوطى ضّيث واليٓ .:4

 http://www.elsewedycables.com اٌطىيذي ٌٍىبثالد .;4

 http://www.ececables.com.eg اٌىبثالد اٌىهرثب يخ اٌّصريخ .54

 http://www.canalshipping.net اٌمٕبح ٌٍزىويالد اٌّالديخ .54

 http://www.alexcont.com اإلضىٕذريخ ٌزذاوي اٌذبويبد واٌجضب ع .54

 http://www.elmaco-egypt.com.eg إٌصر ٌصٕبعخ اٌّذىالد )اٌّبوى( .55

 http://www.iconegypt.com اٌصٕبعبد اٌهٕذضيخ اٌّعّبريخ .56

 http://www.easternegypt.com اٌشرليخ ٌٍذخبْ .57

 http://www.orientalweavers.com إٌطبجىْ اٌشرليىْ .58

 http://www.arabolvara.com اٌعرثيخ ثىٌفبرا ٌٍغسي وإٌطيج .59

 http://www.kabo.com.eg إٌصر ٌٍّالثص وإٌّطىجبد )وبثى( .:5

 http://www.spinalex.com االضىٕذريخ اٌغسي وإٌطيج .;5

 http://www.sheeni.egypt.com اٌخسف واٌصيٕي اٌعبِخ ٌّٕزجبد .64

 http://www.sodic.com.eg راٌطبدش ِٓ اوزىثر ٌٍزّٕيخ واالضزثّب .64
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 ماشر اإلفصاح المحاسبي عبر اإلنترنت :2ممحق 
 بند( 32) الفئة ادولي: محتوت اإلفصاح المحاسبي

 لب ّخ اٌّروس اٌّبٌي ٌٍعبَ اٌذبٌي -4

 لب ّخ اٌذخً ٌٍعبَ اٌذبٌي. -4

 لب ّخ اٌزغيراد في دمىق اٌٍّىيخ ٌٍعبَ اٌذبٌي. -5

 لب ّخ اٌزذفمبد إٌمذيخ ٌٍعبَ اٌذبٌي. -6

 اإليضبدبد اٌّزّّخ ٌٍمىا ُ اٌّبٌيخ ٌٍعبَ اٌذبٌي. -7

 رمرير ِراجع اٌذطبثبد ٌٍعبَ اٌذبٌي. -8

 اٌزمرير اٌّبٌي رثع اٌطٕىي ٌٍعبَ اٌذبٌي. -9

 رمرير ِجٍص اإلدارح. -:

 بثمخ. لب ّخ اٌّروس اٌّبٌي ٌٍطٕىاد اٌط -;

 لب ّخ اٌذخً ٌٍطٕىاد اٌطبثمخ. -44

 لب ّخ اٌزذفمبد إٌمذيخ ٌٍطٕىاد اٌطبثمخ. -44

 رمرير ِراجع اٌذطبثبد ٌٍطٕىاد اٌطبثمخ. -44

 رمرير االضزذاِخ. -45

 رمرير اٌّطئىٌيخ االجزّبعيخ واٌجيئيخ. -46

 ِعٍىِبد ِبٌيخ ِطزمجٍيخ. -47

 أهُ ِؤشراد أداء اٌشروخ ) إٌطت اٌّبٌيخ(. -48

 رثذيخ اٌطهُ. -49

 األضهُ اٌذبٌيخ.أضعبر  -:4

 أضعبر األضهُ اٌزبريخيخ. -;4

 رىزيعبد األرثبح. -44

 عّر اٌشروخ. -44

 ِعٍىِبد هيىً اٌٍّىيخ. -44

 ِعٍىِبد دىوّخ اٌشروبد. -45

 ِعٍىِبد عٓ ِٕزجبد وخذِبد اٌشروخ. -46

 ِعٍىِبد عٓ اضزراريجيخ اٌشروخ. -47

 اٌطيبضبد اٌجيئيخ ٌٍشروخ. -48

 ِعٍىِبد عٓ اٌّىارد اٌجشريخ. -49

 ضيبضخ اٌجذث واٌزطىير. -:4

 ىً اٌزٕظيّي ٌٍشروخ.اٌهي -;4

 لطبعبد اٌشروخ. -54

 ِعٍىِبد عٓ ِجٍص اإلدارح. -54

 ِعٍىِبد عٓ ٌجٕخ اٌّراجعخ. -54

  
 بند(: 22الفئة الثانية: طريقة عرض المعمومات ودعم المستخدم ) 

 ثاَيا: سهىنة استخداو انًىقع االنكتروَي أوال: انجىاَب )انًيزات( انتكُىنىجية

 HTMLعرض اٌمىا ُ اٌّبٌيخ ثزٕطيك  -4

 pdfعرض اٌمىا ُ اٌّبٌيخ ثزٕطيك  -4

 Excelعرض اٌمىا ُ اٌّبٌيخ ثزٕطيك  -5

 ٔطخخ اٌزمرير ثبٌٍغخ اٌعرثيخ. -6

 ٔطخخ اٌزمرير ثبٌٍغخ اإلٔجٍيسيخ. -7

 ِع ِىلع اٌجىرصخ. hyperlinkرواثظ رفبعٍيخ  -8

 ٌٍصفذخ اٌر يطيخ واٌفرعيخ. hyperlinkرواثظ رفبعٍيخ  -9

 ِىالع أخري راد صٍخ.ِع  hyperlinkرواثظ رفبعٍيخ  -:

 رضىِبد وأشىبي ثيبٔيخ. -;

 ٍِفبد اٌصىد واٌفيذيى. -44
 

 جذوي اٌّذزىيبد) خريطخ اٌّىلع(.  -4

 ِذروبد اٌجذث اٌذاخٍيخ.  -4

 األضئٍخ اٌّزىررح.  -5

 ِعٍىِبد ٌٍّطبعذح.  -6

 ِعٍىِبد ٌٍزىاصً واالرصبي.  -7

 ربريخ اخر رذذيث ٌٍّىلع.  -8

 ثريذ اٌىزرؤي ٌعاللبد اٌّطزثّريٓ.  -9

 هبرف ِخصص ٌعاللبد اٌّطزثّريٓ.رلُ   -:

 ٔطخخ لبثٍخ ٌٍطجبعخ ِٓ اٌّىلع.  -;

 ولذ رذّيً اٌّىلع في ألً ِٓ ثىأي. -44

 ضهىٌخ اٌزٕمً داخً اٌّىلع.  -44

  downloadإِىبٔيخ رذّيً اٌّعٍىِبد  -44
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نتائج االختبارات االحصائية :3ممحق   
 بب

 اإلحصاءات انىصفية نًتغيرات اندراسة :أوالا 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

WD 82 .26 .85 .6025 .18243 

WACC 82 -.21 4.24 .5904 1.04797 

SMD 82 .00 1.00 .8902 .31451 

IA 82 .02 .61 .2824 .13559 

Valid N (listwise) 82     

 

 يعايالت االرتباط بيٍ يتغيرات اندراسة :ثاَياا 
 

Correlations 

 IA WD SMD WACC 

IA 

Pearson Correlation 1 -.659
**

 -.608
**

 .658
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 82 82 82 82 

WD 

Pearson Correlation -.659
**

 1 .525
**

 -.560
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 82 82 82 82 

SMD 

Pearson Correlation -.608
**

 .525
**

 1 -.876
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 82 82 82 82 

WACC 

Pearson Correlation .658
**

 -.560
**

 -.876
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Baron and Kenny(1986)نمولج  :ثالثا  
 الخطوة االولي:

 (IAوالمتغير الوسي  ) WD and SMD)اختبار العيقة بين المتغيرات المستقمة )  
   سلاس  بحث سرظ بسوهبب اثاي بحثساثل:

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .631 .039  16.359 .000 

WD -.349 .067 -.469 -5.163 .000 

SMD -.156 .039 -.361 -3.977 .000 
a. Dependent Variable: IA 

 

 الخطوة الثانية:
 (WACCوالمتغير التابع ) WD and SMD) اختبار العيقة بين المتغيرات المستقمة )

  اثاي بحثساثل:سوهببسلاس  بحث سرظ ب
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.450 .203  16.960 .000 

WD -.791 .356 -.138 -2.223 .029 

SMD -2.677 .206 -.803 -12.965 .000 

a. Dependent Variable: WACC 
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 الخطوة الثالثة:
( في وجود WACCوالمتغير التابع ) WD and SMD)اختبار العيقة بين المتغيرات المستقمة ) 

 المتغير الوسي  
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.629 .416  6.327 .000 

WD -.338 .401 -.059 -.842 .402 

SMD -2.474 .221 -.742 -11.215 .000 

IA 1.300 .579 .168 2.247 .027 

a. Dependent Variable: WACC 

 SOBELاختبار   :رابعا  
في ظل وجهود متغيهر  WACCوالمتغير التابع تكمفة راس المال  WDأوال بالنسبة لممتغير المستقل ادول 

 IAوسي  عدم تماثل المعمومات 
 النمولج ادول

بحمس اببملببحنتراوب صببسرقلبحثابيثب ىلبا يثبحن سب  ب ىلبحثسس يببحثررفيب اوبسسال بحثسلىرسا :

 معاميت النمولج تظهر كما يمي:
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .577 .039  14.675 .000 

WD -.490 .063 -.659 -7.829 .000 

a. Dependent Variable: IA 
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 النمولج الثاني
 WAACراس المال  أثر المتغير الوسي  عدم تماثل المعمومات عمي المتغير التابع تكمفة

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -.846 .204  -4.155 .000 

IA 5.086 .651 .658 7.817 .000 

a. Dependent Variable: WACC 
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فهي  WACCوالمتغيهر التهابع تكمفهة راس المهال    SMDبالنسهبة لممتغيهر المسهتقل الثهاني  :ثانيها  
 IAظل وجود متغير وسي  عدم تماثل المعمومات 

 النمولج ادول
 حمس اببملببحنتراوب صببررا  بحثسرحر بحالجسسا لب ىابحثسس يببحثررفيب اوبسسال بحثسلىرسا :

 معاميت النمولج تظهر كما يمي:
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .516 .036  14.273 .000 

SMD -.262 .038 -.608 -6.841 .000 

a. Dependent Variable: IA 

 النمولج الثاني
 WAACراس المال  أثر المتغير الوسي  عدم تماثل المعمومات عمي المتغير التابع تكمفة

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -.846 .204  -4.155 .000 

IA 5.086 .651 .658 7.817 .000 

a. Dependent Variable: WACC 
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 اختبار تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع مع وجود المتغيرات الرقابية :خامسا  

Regression 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .890
a
 .793 .779 .49268 

a. Predictors: (Constant), PROF, WD, SIZE, LEV, SMD 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 70.509 5 14.102 58.096 .000
b
 

Residual 18.448 76 .243   

Total 88.957 81    

a. Dependent Variable: WACC 

b. Predictors: (Constant), PROF, WD, SIZE, LEV, SMD 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.700 .538  5.014 .000 

WD -.838 .356 -.146 -2.355 .021 

SMD -2.689 .216 -.807 -12.428 .000 

SIZE -.043 .026 -.091 -1.658 .101 

LEV .193 .144 .080 1.341 .184 

PROF -.573 .511 -.064 -1.119 .267 

a. Dependent Variable: WACC 

 

 


