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احملاسيب الطوعي او السردي للشركات  اإلفصاحاختبار اثر  إىلىدفت الدراسة 
تصورات اصحاب املصاحل لقيمة املنظمة واستدامتها ، حيث تناولت  على

اإلفصاح )  اإلفصاحمناط التقرير و أاحملاسيب من حيث  اإلفصاحخصائص 
ات عرض املعلومات ، وتقنيات النشر املتاحة إلىاملؤكد ( ، و  املتحفظ واإلفصاح

تماعي ، وعالقة ىذه اخلصائص كمتغريات مستقلة وسائل التواصل االج على
واالجتماعي للشركات كمتغري وسيط مث قيمة املنظمة  إىلامل ألداءمبستوي ا

عينة من الشركات  علىجراء دراسة ميدانية إواستدامتها كمتغري تابع ، ومت 
دائها أفصاح والتقرير عن تخدم وسائل التواصل االجتماعي لإلالسعودية اليت تس

شركة ، واستخدمت  42صحاب املصاحل كان عددىا أتوجههات  علىثري أوالت
حصائية لتحليل البيانات اجملمعة واختبار فروض البحث إب إلىالباحثة عدة اس

مثل اختبار يت للعينات املستقلة ، واختبار االحندار املتعدد واملتدرج ، وتوصلت 
واالجتماعي تتفاوت فيما  إىلدائها املأ ىملستو  ن الشركات وفقاً أ إىلالنتائج 

وسائل التواصل  علىاحملاسيب الطوعي الذي تقوم بو  اإلفصاحبينها يف امناط 
املؤكد وما  اإلفصاحتستخدم منط  قوياً  اً أداءاالجتماعي ، فالشركات اليت حتقق 

ما أات العرض والنشر املوجو بوسائل التواصل االجتماعي ، إلىيرتبط بو من 
املنافسة تستخدم النمط  علىبالضعف وعدم القدرة  ؤىاادأالشركات اليت يتسم 

ات العرض والنشر بوسائل إلىاحملاسيب وما يرتبط بو من  اإلفصاحاملتحفظ من 
احملاسيب املؤكد  اإلفصاحن أيضا أظهرت النتائج أالتواصل االجتماعي ، كما 

ئها ، داأصحاب املصاحل عن قيمة املنظمة و أيف تصورات  جيابياً إ يؤثر تاثرياً 
واليت تفصح عن مسئوليتها  إىلدائها املأن الشركات املتميزة يف أ ىلإشارت أو 

يف تقييم  اجيابياً  وسائل التواصل االجتماعي ال تؤثر فقط تاثرياً  علىاالجتماعية 
صحاب أمشاركة  ىصحاب املصاحل لقيمتها واستدامتها ، بل تؤثر يف مستو أ

 اخلارجي لتلك الشركات وحتقيق استدامتها . ألداءاملصاحل يف رفع كفاءة ا
قيمة –وسائل التواصل االجتماعي  علىاحملاسيب  اإلفصاحالكلمـــــات الدالــــة : 

 .صحاب املصاحلأتصورات  –املنظمة واستدامتها 
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Abstract 

This study aimed to examine the effect of voluntary or 

narrative accounting disclosure in social media on 

stakeholders' perceptions of the value and sustainability 

of organizations. It dealt with the characteristics of 

accounting disclosure in terms of the type of  reporting 

and disclosure, the mechanisms of presenting 

information, the publishing techniques available on 

social media. It also dealt with the relations as 

independent variables with the level of financial and 

CSR performance of corporations, as an intermediate 

variable, and then with the value of the organization and 

its sustainability as a dependent variable. It conducted a 

field study on a sample of Saudi companies that use 

social media to disclose and report on their performance 

( 24 companies ), The researcher used several statistical 

methods to analyze the collected data and test the 

research hypotheses such as T test for independent 

samples and the multiple stepwise regression test. The 

results showed that companies according to their level 

of financial and social performance vary in the types of 

voluntary accounting disclosure Which is based on the 

means of social communication, companies that achieve 

strong performance using the assertive pattern of 

disclosure and the associated mechanisms of 

presentation and oriented dissemination by means of 

social media, while companies that are characterized by 

weakness and inability to compete uses the defensive 

pattern of disclosure on social media.  The results also 

show that the assertive accounting disclosure positively 

affects the perceptions of stakeholders ( value of the 

organization) and performance, and pointed out that the 

outstanding companies in their financial performance, 

which reveals their Social responsibility on social media 

does not only have a positive effect on stakeholders' 

evaluation of their value and sustainability, but also on 

the level of participation of stakeholders in raising the 

efficiency of external performance of these companies 

and achieving their sustainability.Key words: 

Accounting disclosure on social media - narrative or 

voluntary disclosure - Organization value and. 
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