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  البحث ممخص
هددد اتدرا ةرادددتدرادددلدل ددد بيد ابدددةدل ةب ددد د ددد د ب دددتد
رالع ددداةدرااددديس بتدبادددييداددد دلسيدددب دراي  دددتد دددب د
رن دداادرالايدداحدرا ياادد  درال ل دداع درالدد دلل ناهدداد

ن  ي،دن د ي دس ادلس ددراشةكاتد)سيف ،دك  دغبة
رايدداييادعدد د ادد سابليادرال ل اعبددتدسر ر يددادرا دداا  د
الي بددددادهدددد ردرايدددد  دلدددديدراددددل  ريدرا ددددني دراسيددددف د

يبدددثدلددديدر ل ددداةدتددد ثداة دددباتد يتبدددتدد،راليلبلددد 
للسالدرالكشا دراي  تد ب دهد  درا ليبدةرتداد د دةد

را دددد  سجددرادددد سةدس ددددس داددددلتد ليبددددةرتد ددددا اتدهدددد  
ناددددددددد تدد،السة،دلةكددددددددد درا لكبدددددددددتال ددددددددد بةدرالنفبددددددددد يدر

را  بسنبدددت،دراة يبدددت،دي ددديدراشدددةكت،دسندددس درايدددناعت،د
سراددلن د شددكةدرااادد دادد دلاددسبةدرافة ددباتدسلي بدد د

علدلدن ةبلد ددرالل ا درا لس عدالي  اتدرالد دلل د نيا
درالشاةةدسراشةعبت د

 در درن دااد1س  دلسيةدرا يثدإالدرانلدا  درالاابدت دد
رال ل دددددددداع درالدددددددد دلل ناهددددددددادرالايدددددددداحدرا ياادددددددد  د

رب ددددا  دعلددددلدر ر يدددداددراشددددةكاتدراادددديس بتدايددددادلدددد تبة
 دسر دهدددد ردرالدددد تبةدبي ددددةدا دددداد دددد د دددد ةد2را دددداا ،

لفاعةده  درالن ااد عد الس دراياحدراشةكاتدعد د
 ا سابليادرال ل اعبت،دس  دتيدبكس دايادل تبةدساباد

  دددددددددأسد ن يدالي  تد ب د الس درالاياحدرال ل اع
 

 
 
 

 در دهندددداقدع  دددددتداة بددددتد دددددب د3سرال رءدرا دددداا ،دس
 ة تدلاسةدن ادس الس درالاياحدرال ل اع ،د  اد

اددد داددد بةدد- ددد دبشدددبةدرادددلدر دراشدددةكاتدرااددديس بتد
 دددد دلي ددد دراددددلدل ندددد درن دددداادد-ليادددب دأ ر يددددادرا دددداا 

)راك دددد ،ددرايدددداحد ياادددد  در ل دددداع دركتددددةدلاددددسةر د
رال ل ددددداع دران دددد ي دكل دددددادكدددددا د ادددددلس درايدددددايياد

 ةلفيدددا،دسر دددةدلادددسةر د)راسيدددف  دكل دددادكدددا د ادددلس د
دراياييادرال ل اع د ن ف ا  

إ درانلدددددا  درالددددد دلسيدددددةدرابيدددددادرا يدددددثدرايددددداا ددد
بنل دددةدأ دل يددد درااةبدددادا ةراددداتدس ددديبتدس باادددبتد

علدددلدراكبدد دسادددب دراكددديدد اددل  لبتدلادددلي  درالةكبدد 
اب دددادبليلددداد ااايددداحدرا يااددد  درال لبددداةيد يدددفتد

 تدسرال ل اع د يفتد ايت،د اا دااتدرادلدأنيدادعا
للفدددتدرالنل دددا درادددلدأه بدددتدن دددادرالايددداحدرا يااددد  د

علددددلد  دددد س دراةاددددااتددس ة ددددتدلاددددسة دادددد درالدددد تبة
را ياا بتدرال دبليدرالاياحدعنيدا،دسر در لبداةدن داد
 ي  داإلاياحدرال ل اع دالدبليد شكةدعشسر  د دةد

بفددلادرااةبددادبك دد دسةر دداد سراددعدر ليددا بت،دسهددسد دداد
در ايدآاااد يتبتد  ب ةدلةك دعللده ردرا انب 

 اددلس درالايدداحدعدد درا ادد سابتددالكمماا ت اللالاا  
ايداحدرا يااد  ،درال ل اعبتدالشةكت،درن داادرال

 رال رءدرا اا  

د
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 اظخبذ انًغبظبت انًعبػد

 صبيؼت انصقبشٚق –كهٛت انخضبزة 

  فص حفص ح المح سبي وعالقته بمستوى اإلإلنمط ا
       لائه  الم ليأجتم عي  لمشرك  و عن المسئولي  اإل

 ) لراس  امبريقي  عمى الشرك ت السعولي (
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 Abstract  
    The purpose of this study is to pro-

vide empirical evidence from Saudi bu-

siness environment that contributes to 

the characterization of the relationship 

between the patterns of corporate social 

accounting disclosure (descriptive, qua-

ntitative" non-monetary" and mone-

tary), disclosure level for corporate so-

cial responsibility(CSR) and its fina-

ncial performance. To achieve this pu-

rpose an analytical descriptive method 

was used, where three research hypo-

theses were tested for exploring the re-

lationship between these variables. six 

control variables are included in the test 

model, namely:  CEO duality, owner-

ship concentration, debt ratio, profit-

ability, firm size and type of industry. 

signaling and legitimacy theories are 

used to develop the research hypoth-

eses. 

     This study has reached the following 

results: 1) that social accounting dis-

closure patterns adopted by Saudi co-

mpanies have a positive impact on its 

financial performance, 2) and that this 

effect works only through interaction of 

these patterns with the level of CSR 

disclosure, and thus have a moderating 

impact on the relationship between so-

cial disclosure level and financial per-

formance, And 3) a positive correlation  

 

was found between degree of sop his-

tication of accounting disclosure pattern 

and CSR disclosure level, which could 

imply that Saudi companies - to imp-

rove their financial performance - adopt 

more sophisticated patterns of social 

accounting disclosure  (quantitative, mo-

netary) whenever the social disclosure 

is at a high level, and adopt a less so-

phisticated patterns of social accounting 

disclosure (descriptive) whenever the 

social disclosure is at a low level.  

  The findings of the current research 

are expected to pave the way for future 

positive and normative studies designed 

to focus on quality, not quantity with 

regard to voluntary accounting disclo-

sure in general and social in particular, 

additionally, it draws attention to the 

importance of accounting disclosure 

pattern and its degree of sophistication 

in influencing the content of the acc-

ounting message disclosed, The adopt-

ion of a specific pattern of social disc-

losure is not haphazard but behind ec-

onomic motives, which opens the way 

to new research horizons focus on this 

aspect. 

Keywords: corporate social response-

bility disclosure, accounting disclosure 

patterns, financial performance. 
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 القسم االول  االط ر الع م لملراس 
 مشكم  البحث     -1/1
عددددددد ددرالهل دددددددايدرا ل ربدددددد د ددددددداال ةبةدادددددد دإاددددددداةددددد

 Corporate Socialرال ل اعبدددتدالشدددةكترا اددد سابتد

Responsibility (CSR) Repor-tingس ادبلةلدبدد
آتددداةدرل ددداد اندددبد ددد درا يدددثدرا يااددد  ددعلبددداد ددد 

راس ددددي دراددددلدرالةكبدددد دعلددددلدراي  ددددتد ددددب د اددددلس د
رالايدددددداحدرا ياادددددد  دعدددددد درا ادددددد سابتدرال ل اعبددددددتد

-Burritt and Schal)دالشدددددددددةكتدسأ ر يدددددددددادرا ددددددددداا 
tegger,  2010; Dienes et al., 2016, Hab-

bash, 2017)رادلدأ يد د د دد،د دةد هدبدهد ردرا اندب
 اقديبثد يثدرل ا دراي  دتدرااد  بتد بني دا،دس يبد ر د
عددد درال ددداب دراك بدددةداددد درانلدددا  د دددب درا ةراددداتدرالددد د
 يتددددتدراي  ددددتد ددددب درا ليبددددةب ديبددددثدس دددد د ي ددددياد

ع  تداداا تدسراد يضددع  تد س  ت،دسرا يضدرال ة
راتااددددددددددثدادددددددددديدب دددددددددد دأيدع  ددددددددددتدعلددددددددددلدرالادددددددددد اد
(Habbash, 2017; Dienes et al., 2016;)د

Margolis et  al., 2009رالدأ د ددادبةبدد درا ايددثدد
افتدرالنل ا درابادهسدرعل ا دهد  درا ةراداتداد د بدا د
 اددلس درالايدداحدعدد درا ادد سابتدرال ل اعبددتدالشددةكتد
علدددددلدليلبدددددةد يلدددددس درا يلس ددددداتدرادددددسرة ةد اال ددددداةبةد
را اابتدرا نشسةةد  ادابيادل ةبةد  ل درال رةةد يدةضد
 بددددا د اددددلس درالايدددداحدرال ل دددداع دالشددددةكتدك بددددا د

دCSR Dis-closure Scoresاددددددددددددددددددددد ة ات د) ا
عدد  درا نددس درا فيددادعنيددا،دس اددقد س دد االاددلنا دراددل

 ةرعددداةدادددن ادراايددداحدرا يااددد  دعددد دهددد  درا ندددس د
س   دلاسة د)دسيف ،دأيدك  دغبةدن  ،دأيدن د ي ،د
ا ددد د ن دددسةدهددد  درا ةراددداتدليادددلدرا ندددس درا فيددداد

عدددد دن دددداددعنيددددادس نددددا دلة بيددددا دسريدددد ر د يددددضدران ددددة
رالايدداحدرا ياادد  دعنيددا،دس اددقدال فددبضدرا سرنددبد

اددددددد د بدددددددا ددSubjectivityرا رلبدددددددتدرسدراش يدددددددبتد
د الس درااياحدع درا ا سابتدرال ل اعبتدالشةكت 

سبدددددة درا ايدددددثدر دعددددد يدرعاددددداءدرس رندددددادناددددد بتددددد
ألن اادرااياحدرا ياا  درال ل داع دليكد د ة دتد
لاسةهددداد ددد دبي دددةدعلدددلد بدددا ةدرا سرندددبدرا رلبدددتداددد د
 بدددددددا د ادددددددلس دراايددددددداحدرال ل ددددددداع د ددددددد الد ددددددد د

-Assumل فب دددديا،ديبددددثدبيندددد د دددد نادرالددددةرضد
ptionعد يدس دس دلد تبةدألن داادرالايداحدرا يااد  دد

 دراسيددددف دسراك دددد دسران دددد يدعلددددلدرال رءدرال ل دددداع
را دددداا دالشدددددةكت،دسراي ب دددددتدرندددددادبيددددديبد  دددددسةدهددددد رد

ر درن دددااددر ردر ددد ناداددد درالعل ددداةدرا ددد ن درالالدددةرض
ع درا ا سابتدرال ل اعبتدالشةكتددرالاياحدرا ياا  

ب كدد دأ دلليددبد سةر د يسةبددا دادد د دد  دس ددسحدس  ددتد
  دددد س دراةاددددااتدرالدددد دلن ليددددادرا نشدددد ةدعدددد در ر يدددداد
رال ل اع دال  ل عد  اداباد  درييابد يدااادأسد

،دStakeholders ينبدددب د دددد  رءدراسيدددد ةدرا ياادددد بتد
س دد دتدديد دد دبكددس دايددادأه بددتد اايددتدادد دلباددبةد ي ددتد

را  اةندددددداتدرالا بددددددتدسراةأاددددددبتدرا ليل ددددددتد دددددد  رءددع ددددد  
را نشدددد ةدرال ل دددداع ،دافدددد د ددددةدرالايدددداحدراسيددددف د
بيدديبدر ددةرءد تددةدهدد  درا  اةنددات،دادد ديددب دبيدد اد
رأل دددةدركتدددةدبادددةر دكل دددادرنل لندددادرادددلدأن ددداادرالايددداحد
رالكتددةدلاددسةر د)راك دد دتدديدران دد ي ،دسغندد دعدد درا بددا د

 رءدرال ل ددداع دأه بدددتد تدددةدهددد  درا  اةنددداتدال بدددبيدرال
السيدد ة،د دد دتدديد دد ةةدرا  ل ددعد  ددادابدداد دد دريدديابد
 يدااادعلدلد نداءدة س درايداةد نااد تدل دا دشددةعبلياد
سهدددسد دددادبدددنيك داددد درانيابدددتدرب ا بدددا دأسدادددل با دعلدددلد

 ر ر يادرا اا  
س  دتيدااااؤرةدرا يدباةحدنفااداد دهد ردرا  دايددددد

هدددسدهدددةدهددد ردرالالدددةرضدرا ددد ن د يددد يدس دددس دلددد تبةد
رال رءددعلدددلدرال ل ددداع دألن ددداادرالايددداحدرا يااددد  

را اا دسر ي دس يبثدب ك د  سةدرانلا  دسرأل ادتدرالد د
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لسيلتدرابيادرا ةراداتدراادا  تداد دهد ردرا  داةدك داد
ه دعلبا،ديبثدلل   دا ده  درايااتدأ ةد  ةد د د
را سرنددددبدرا رلبدددددتدأسدراش يددددبتداددددد د بددددا د ادددددلس د

 در  دددددديليادرالايدددددداحدرال ل دددددداع دالشددددددةكاتدرالدددددد
ال ةرات،دس االاا دلكس دأ ةبد ادب كد داةيد دراسر دع د

ر دهندداقددغبددةدسر يدد د  ددادبيندد دهدد ردرالالددةرضدر دأي
لدد تبةدألن دداادرالايدداحدرا ياادد  درال ل دداع دعلددلد
رال رءدرا ددداا دال نشددد ةدس ددد دتددديدرغفددداةدرعاددداءدرس ر د
نا بتدألن اادرالاياحدرا ياا  درال ل داع دليكد د

رالايدددداحددإن ددددادب يدددد د بددددا د اددددلس  ة ددددتدلاسةهدددداد
رال ل اع داي  دراشةكاتدع دراسر عدسب ب د  د ة دتد
را رلبتدابا،دس االاا دبشكقدا ديديتدرانلدا  دسرال ادتد
رال دلسيلتدرابيادرا ةرااتدرااا  تدا ده ردرا  اة،د
سا ده  درايااتدبليب د ديد ليبدةد  بد دالي  دتد دب د

عبددتدالشددةكتد اددلس دراايدداحدعدد درا ادد سابتدرال ل ا
سأ ر يددددددادرا دددددداا دسهدددددددسدن ددددددادراايدددددداحدرا يااددددددد  د
رال ل ددددددداع ،دك دددددددادبليدددددددب د يدددددددثدا بيدددددددتدع  لددددددداد
 دداا ليبةرتدرألاااددبتدرالدد دلشدد ليادهدد  دراي  ددتدسهددةد

أيد دن يدد Main Effect ادبكس دادادلد تبةدراااد 
Moderate Effectر ليدددا دراي ب دددتدر درا ا دددتدد 

ب بددددددتدعلددددددلدكددددددةد اددددددقدلاددددددل ع در ددددددةرءد ةراددددددتدر  ةد
لادلي  دلدسابةدرال ادتدرال ةب بددتدراكاابدتدالي بد د دد  د
رايا تدا يده ردرا ليبدةدرا  بد دسا بيدتدلسر د  داد د
راي  ددددتد ددددب د اددددلس درالايدددداحدرال ل دددداع دسرال رءد
را داا ،دسهد رد داداددبي ةدرا يدثدرايداا دعلدلدلي ب دداد

د  د  ةدرا ا تدعللدرالا لتدرا يتبتدرالاابت 
رالايدددداحدرا ياادددد  ددهددددةدهندددداقدلدددد تبةدألن دددداا -

رال ل ددداع درالددد دلل ناهدددادراشدددةكاتدعلدددلدأ ر يددداد
 را اا ؟د

هدةددسر ردكانتدرال ا تدعللدرااؤرةدراادا اد دنيي، -
 اي  درالن داادلد تبةدراااد دعلدلدرال رءدرا داا ،

ريدلددد تبةدسادددبادأسد دددن يدبي دددةدا ددداد ددد د ددد ةد
 لفاعلياد عد الس درالاياحدرال ل اع ؟

رالايدداحدرا ياادد  ددهددةدهندداقدع  ددتد ددب درن دداا -
رال ل دددددددداع درالدددددددد دلل ناهددددددددادراشددددددددةكاتدس اددددددددلس د
رايدداييادرال ل دداع ؟دسهددةدلس دد دراشددةكاتدهدد  د

 راي  تدياةدلسر  هادالياب در ر يادرا اا ؟
عد درأل رءدرا داا دالشدةكتدده ردساس دبليدرالي بدةدددد

 دددددةةد اادددددل  ريدأيددددد درا ليبدددددةرتدرالددددد دليل ددددد دعلدددددلد
د Accounting – basedرا  دددددددددابب درا يااددددددددد بتد

proxyرأليسة،دس ةةدأ ة ددعللدر  اا دسهسدرايا  د
 ااددل  ريدأيدد درا ليبددةرتدرالدد دليل دد دعلددلدرا  ددابب د

 Market– based proxy رااس بتدا ب دتدرا نشد ةد
for firm valueسهسدرانا تدددTobin's Q د

د

 دد دنايبددتدر ددة ديلددلدبكددس دانلددا  دهدد درا يددثدددددد
اا دددد ةد  اشددددةةدالدددد سةدرانا بددددتد يددددفتدعا ددددتدسرا لدددد ر د
راية بدددتدعلدددلدس دددادرا يدددس ،دارندددادادددبليدرالةكبددد د
علددلدةيدد دراي  ددتد ددب دأن دداادرالايدداحدرا ياادد  د
رال ل اع درال دلل ناهدادراشدةكاتدس ادلس درايدايياد

اددسرادراية بددتدرال ل دداع دسأ ر يددادرا دداا دادد دأيدد درال
سهدددددسدرااددددددسادراادددددديس ي دس دددددد دلدددددديدر لبدددددداةدرااددددددساد
رااددديس يد اعل ددداة دسريددد رد ددد درك دددةدرادددسرادرا نا دددتد
راية بددددت،د اا ددددااتدراددددلدلددددسراةدرا باندددداتدرالفيددددبلبتد
را   ددتدال ددايدرا ةراددتديبددثدللددبادهب ددتداددسادرا دداةد
راادددديس بتدع ددددةد س ييددددادرالاكلةسندددد دلدددد رسةدرال دددداةبةد

كااددتدراشددةكاتدراادديس بتدرا  ة ددتدرا اابددتدرالفيددبلبتدا
د  ادابيادل اةبةد  ل درال رةة د

دهلف البحث     -1/2
رالكشددا دراي  ددتدرالدد ددبيدد  دهدد ردرا يددثدراددلددددد

لة اد ب درن اادرالاياحدرا ياا  درال ل اع درال د
لل ناهدددادراشدددةكاتدس ادددلس درايددداييادعددد د اددد سابلياد
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لي بددادرال ل اعبددتدسر ر يددادرا دداا ،دس اددقد دد د دد ةد
دراله ر درافةعبتدرالاابت 

لي بددددد د ددددد  دس دددددس دلددددد تبةدألن ددددداادرالايددددداحدد -
را يااددددد  درال ل ددددداع درالددددد دلل ناهدددددادراشدددددةكاتد

 عللدر ر يادرا اا  
لي ب دا بيتدرال تبةدرا يدلي تادأن اادرالاياحد -

را ياا  درال ل اع درال دلل ناهادراشةكاتدياةد
لد تبةدلسر   دعللدر ر يدادرا داا ،د  يندلدهدةدهدسد

رااا دبي ةد شكةد نفة دعللدرال رءدرا اا ،دأيد
ل تبةدسابادأسد ن يدبي ةد  د  ةدلفاعلاد دعد

  الس درالاياحدرال ل اع دالشةكت 
رالكشا دراي  تد ب درن اادرالاياحدرا ياا  د -

رال ل دددداع درالدددد دلل ناهددددادراشددددةكاتدس اددددلسباتد
راياييادرال ل اع ،دسهةدلس  دراشةكاتده  د

 اةدلسر  هادالياب دأ ر يادرا اا  راي  تدي
سالي بددددادهدددد ردرالهدددد ر داددددبيل  درا يددددثد شددددكةددددد

رااادد دعلددلدرال دداةبةدرا اابددتدرا نشددسةةدعدد دراشددةكاتد
)د  ددددددد  ددرا  بددددددد ةد يب دددددددتدادددددددسادرا ددددددداةدرااددددددديس ي

،دد2114را ؤاادددداتدرا اابددددت دااددددنلب د للدددداابلب ده دددداد
د 1ي2115

 أهمي  البحث   -1/3
درا يثد  ادبل  لن عدأه بتده ردددددد
 أنادبياسةدل د بيد ابدةدل ةب د دبادييداد دلسيدب دد

راي  تد ب درن اادرالايداحدرا يااد  درال ل داع د
رالددددد دلل ناهدددددادراشدددددةكاتدس ادددددلس درايددددداييادعددددد د

                                                             
ْٔيييٙ اعيييدد حميييبزٚس يبنٛيييت يُايييٕزة ٔقيييج اػيييدا  انبغيييذ   1

نهاسكبث انًدزصت بٓٛئيت ظيٕا انًيبل انعيؼٕ ٘ل ٔذني  بؼيد 

و 6106أٌ اظييخبؼد انببعييذ ػييٍ ػًييد اظييخرداو حمييبزٚس ػييبو 

عٛيذ َخيب ش اػًيبل انايسكبث  يٙ ل بًب حغّٕٚ ييٍ يؼهٕييبث

ْرِ انعُت حأرسث انٗ عد كبٛس بًاكهت االَرفبض انغيب   يٙ 

أظؼبز انُفظل ٔيٍ رى ال ًٚكٍ اػخببز ْرِ انعيُت بًزببيت ظيُت 

 ػب ٚت ٚؼٕل ػهٗ انًؼهٕيبث انٕاز ة  ٙ حمبزٚسْب انًبنٛت.

 ادددد سابليادرال ل اعبددددتدسر ر يددددادرا دددداا ،دسهددددسدادددد د
يدددد س دعلددددديدرا ايددددثد ددددداداددددديددبلاددددةادادددددادرا يدددددثد

 درا ياا  درالب ا  دا ده ردرا  اة 
 رنددددادبددددساةدر ا دددداتديددددةبيتدالي بدددد د دددد درالادددد لتد

 رافةعبتدرايا تد تة 
 د  دسر يبددتدرالالدةرضدرا دد ن دراد يد نبددتدعلبددادد -

را ةرادداتدرااددا  تدرالدد د يتددتدراي  ددتد ددب د اددلس د
رالايدداحدرال ل دداع دسرال رءدرا دداا ،دسرادد يدبشددبةد
راددلدعدد يدس ددس دلدد تبةدألن دداادرالايدداحدرا ياادد  د

رال ل اعبتدالشدةكتدعلدلدأ ر يدادع د نس درا ا سابتد
را دداا ،دسهددسد ددادبفبدد دادد درال ا ددتدعلددلداددؤرةدهددايد
هددسدهددةدهندداقديا ددتدعندد د بددا د اددلس درالايدداحد
رال ل ددداع دالدددة بادرا ندددس درا فيدددادعنيددداد ددد س ر د
نادد بتدليكدد د ة ددتدلاددسةدن ددادرالايدداحدعنيددادأيد

 ال؟ 
هةدألن اادرالاياحدرا يااد  درال ل داع دلد تبةدد -

رااادددد دبي ددددةد شددددكةد  اشددددةدعلددددلدرال رءدرا دددداا د
 يضدران ةدع د الس درالايداحدرال ل داع ،دأيد
أ دايادل تبةدسابادأسد دن يدبي دةدا داد د د د ةد

 لفاعلياد عد الس درالاياحدرال ل اع  
هددةدهندداقدع  ددتد ددب درن دداادراايدداحدرا ياادد  دد -

رالددددددد دلل ناهدددددددادراشدددددددةكاتددس ادددددددلس درال ل ددددددداع د
رايدداييادرال ل دداع ،دسهددةدلس دد دراشددةكاتدهدد  د

 راي  تدياةدلسر  هادالياب در ر يادرا اا  د
 بل دددد دهدددد ردرا يددددثدرا ددددسءدعلددددلدرن دددداادرالايدددداحد

را يااددد  درال ل ددداع دسران ةبدددا تدرالددد دب كددد دأ د
لفاددةدع  ليدداد ددداأل رءدرا دداا دس  اددلس درالايددداحد

قداددادره بددتد ايددتدال ددايتب درال ل دداع ،دسهددسد دد ا
ادددددد د  دددددداةدعلدددددديدرا ياادددددد تدالداددددددب ادرا يل ددددددب د

  اااياحدع درا ا سابتدرال ل اعبتدالشةكت 
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 بياسةدهد ردرا يدثدافدتدرنل دا درا دايتب داد د  داةدد
عليدرا ياا تدرالدر دل ن دراشةكاتدأن اادإاياحد
 يااددددد  در ل ددددداع د يددددد  ةد ددددد دالدبكدددددس د شدددددكةد

سهسد دادد،ر ر يادرا اا د  را د ةد فيةدل تبةهادعلل
بفددلادرااةبددادر ددايدآاددااد يتبددتد  بدد ةدلةكدد دعلددلد

 ه ردرا انب 
ددمنهجي  البحث  -1/4د

بيل  درا يثد يفتدعا تدعللدرا ني دراسيدف دددددد
راليلبلدد دادد دلي بددادره راددا،دسالي بددادهدد ا درا يددثد
رالسةدسراتدددددان دادددددس دبدددددليدرادددددل  ريدرادددددلسبدليلبدددددةد

-Multiple Regression Anرالنيددد رةدرا ليددد  
alysisاددد دسيددد دراي  دددتدرالددد دلدددة اد دددب درال رءدد

يد2115را ددددداا دالشدددددةكاتدرايبندددددتداددددد دنيابدددددتدعدددددايد
ك ليبددةدلددا ع،دس   سعددتد ليبددةرتد اددل لتدس ددا اتد
  باددداد فلدددةةدر اددداءدادددنتدسريددد ةدأيداددد دنيابدددتدعدددايد

ي،دسلل تددةدرا ليبددةرتدرا اددل لتد يددةدرال ل دداةد2114
سابتدرال ل اعبددددتدادددد د اددددلس درالايدددداحدعدددد درا ادددد 

الشددددددةكتدسن دددددددادرالايددددددداحدرا يااددددددد  درال ل ددددددداع د
ك ليبددةب د اددل لب دراااددب ،د اا ددااتدراددلدرالفاعددةد
 بني ادك ليبةد ال ةدتااث،دأ دادرا ليبدةرتدرا دا اتد
ايدد  هاداددلتدسهدد دراشددا يتدرالاددل  ريدادد درا ةرادداتد

را ددد  سجدال ددد بةدرالنفبددد يددراادددا  ت،دسلل تدددةداددد دراددد سة
عددد دهبكدددةدرايسك دددت،ددرا لكبدددتداللي بدددةرالسة،دسلةكددد د

عددددد دهبكدددددةدةر درا ددددداة،ددسناددددد تدرا  بسنبدددددتداللي بدددددة
عدددد درأل رءدرا دددداا د يددددفتدعا ددددت،ددسراة يبددددتداللي بددددة

سراي يدابي ةدع دي يدراشةكتدسبنسبدع دي سةهاد
رالع  دددد دس ددددادلليددددةضدادددداد دددد د دددديسادابااددددبت،د

عد دا بيدتدنشداادراشدةكتددسأ بةردنس درايناعتدابي دة
 دةرة د اا ب دتد د دع  دا دهد ردس د د د ةد  ديبثدر

ر ل دداةدهدد  دراي  ددتدب كدد دلي بدد د دد  دس ددس دلدد تبةد
ألن دداادرالايدداحدرا يااددد  درال ل دداع درالدد دلل ندددا د

راشةكتدعلدلدر ر يدادرا داا ،دسنسعبدتدهد ردرالد تبةديداةد
لسر   دهةدابكس دل تبةدرااا دبي دةد شدكةد ادل ةد

ايددداحدعلدددلدرال رءدرا ددداا دس  يددد ةدعددد د ادددلس درال
رال ل اع ،دأيدلد تبةدسادبادأسد دن يدبي دةدا داد د د
  ةدلفاعلاد عد ادلس درالايداحدرال ل داع ،دسهدسد
 ددددادبي ددددادرايدددد اب درالسةدسراتددددان د دددد درا يددددث دأ دددداد
رايددددد  دراتاادددددثدال يدددددثدادددددب ك دلي ب ددددداد ددددد د ددددد ةد
ر ل دداةد دد  دس ددس دع  ددتدرةل ددااد ددب د ة ددتدلاددسةد

يدلل نددددا دن ددددادرالايدددداحدرا ياادددد  درال ل دددداع درادددد 
س ادددلس درايددداييادرال ل ددداع دد2114دراشدددةكتدادددنت

دا دنف دراانت،دسرل ا ده  دراي  تدياةدلسر  ها د
  دنايبتدر ة دالسابةدرا باناتدرا   دتدال ل داةددددد

اة ددددددباتدرا يددددددثداددددددبليدراددددددل  ريدراددددددلسبدليلبددددددةد
اد دايد درال داةبةد Content Analysis را يلدس 

را اابتدرا نشسةةدع دراشدةكاتدرااديس بتدرالد دلشد لياد
ي،درب ددددددا د2115،د2114رايبنددددددتدادددددد دنيابددددددتدعددددددا  

الاددددسبةداة ددددباتدرا يددددثدسلي بدددد درالل ددددا درا لس ددددعد
الي  تد ب درا ليبدةرتدرا ادل لتدسرا ليبدةدرالدا عدادبليد
رالعل دددا دعلدددلدرالادددا دران دددةيدراددد يدلدددساة دن ةبدددتد

سك اقدن ةبتدراشةعبتددSignaling Theoryرالشاةةد
Legitimacy Theoryدهد ردسادس دل ليدةدعبندتد،

را يثدعللد  بعدراشةكاتدرا  ة تدا دادسادرا داةد
،د يددددددد درادددددددل يا د2115،د2114رااددددددديس يدعدددددددا  د

را ؤاادداتدرا اابدددتد دد د ندددسقدسشددةكاتدلددد  ب ديبدددثد
ايدادا بيدتدس دسرنب د ايددتدليك يدادلادل ع د ةراددلياد

 يدددد دراددددل يا دراشددددةكاتدغبددددةد شددددكةد اددددل ة،دكدددد اقد
د كل لتدرا باناتد  ةدهالب دراانلب  

لسالده ردرا ايد  درا يثدلس بادرالاداةدرايدايددددد
ال ةرادددتد ددد ديبدددثدلس دددباد شدددكلتدرا يدددثدسره راددداد
سره بلدددادس ني بلدددا،دسبدددليدل ادددبيدرا ددد ءدرا ل  ددد د ددد د
را يثدرادلدرة يدتدر ادايدرااادبتديبدثدبدليداد درا اديد
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ا ةراددددداتدراادددددا  تد رتدراي  دددددتدراتدددددان درادددددليةرضدر
  شدددددكلتدرا يدددددث،داددددد ديدددددب دبلدددددسالدرا اددددديدراتاادددددثد
راليةضدا ااةدران ةيدال ةراتديبثدبليدرادليةرضد
رن اادرالاياحدرا ياا  درال ل اع درال دب كد در د
لساةهددددددادرال رةدرا ياادددددد بت،دسران ةبددددددا تدرالدددددد دلفاددددددةد
ع  ليدداد دداأل رءدرا دداا ،ددس دد دتدديدرشددل ااداة ددباتد

 االالنا درالدرا  د س درا ادل ل د د دهد  ددرا يث
ران ةبددا ت،در ددادرا ادديدراةر ددعدابليلدداد ليدد بيدرا يددثد

س ليبدددةرتدرا ةرادددتدد، ددد ديبدددثدلي بددد دعبندددتدرا يدددث
سليةبفيدددددددددادر ةر بدددددددددا ،دسيدددددددددباغتدن دددددددددا جدرالنيددددددددد رةد
را اددل   تدادد در ل دداةدرافة ددبات،دادد ديددب دبلددسالد
را اددددديدرا دددددا  دسرال بدددددةدرادددددليةرضدرالييدددددا باتد

يددفبتدسر ل دداةداة ددباتدرا يددثدسليلبددةدس نا شددتدراسد
درانلا   دد

 لراس ت س بق  -القسم الث نيد
 ددااةغيد دد دعدد يدس ددس د ةرادداتداددا  تد  اشددةةددددددد

ياساتد يثدراي  تد دب دأن داادرالايداحدرا يااد  د
رال ل اع درال دلل ناهدادراشدةكاتدس ادلس درايدايياد
عد د اد سابليادرال ل اعبدتدسأ ر يددادرا داا ؟دس ادقدادد د
يدد س درا ةرادداتدرالدد دأ كدد دال ايددثدرالادد  دعلبيددا،د

 ةد دد درا ةرادداتدرالدرنددادالبدد رةدهندداقداةيددتدا اددلفا
راادددددا  تدرالددددد دلسادددددتد ةرادددددتدراي  دددددتد دددددب د ادددددلس د
رالايدداحدعدد درا ادد سابتدرال ل اعبددتدالشددةكتدسأ ر يدداد
را اا داد دراليدة د يدفتدعا دتدعلدلدرا ني بدتدرالد د
رل يليددا،دسرا ليبددةرتدرا ددا اتدرالدد د دد ليادال ةراددت،د
سأهددديدرانلدددا  درالددد دلسيدددلتدرابيددداداب دددادبليلددداد يددد  د

بل ددد د ادددقدراس دددعدرادددةره دال يدددثدراي  دددت،ديبدددثد
رالب دددا  د  دددةد ددديدرا ليبدددةدرا  بددد دن دددادرالايددداحد
را يااددددد  درال ل ددددداع دايددددد  دراي  دددددتدس ةرادددددتدرتدددددة د

دعلبيا د

رعل  تد ي يدرا ةرااتدراادا  تدرا ليل دتد  بدا ددددد
أتددددةد اددددلس دراايدددداحدعدددد درا ادددد سابتدرال ل اعبددددتد

هد دالشةكتدعللدر ر يادرا داا دعلدلد ني بدتدرااادبتد
راددل  ريدراددلسبدليلبددةدرالنيدد رةدرا ليدد  دادد د بددا د
 ة تدسرل ا دراي  تد ب درا ليبةدرالدا عدرال رءدرا داا د
) ي ةر دعناد   دابب د يااد بتدكاايا د دعلدلدراليدسةد
أسدرايا دد دعلددلدي ددسادرا لكبددتدسيدأسد  ددابب داددس بتد

اددددد درااددددديةددأسد يددددد ةدراليبدددددةدTobin's Qك  بدددددا 
اددل ةدأااادد دهددسد اددلس درااددس  دالادديي دس ليبددةد 

رالايددددددداحدعددددددد درا اددددددد سابتدرال ل اعبدددددددتدالشددددددددةكت،د
س   سعدددددتد ليبدددددةرتد دددددا اتدر للفدددددتد ددددد د ةرادددددتد
أل ددددددة دأه يددددددادرادددددد سةدرا دددددد  سجدال دددددد بةدرالنفبددددددد يد

 Ownership،دسلةك درا لكبتد CEO dualityرالسة
Concentrationاللي بةدع دهبكةدرايسك دتدCor-

porate Governance Structure سنادددددددددددددددد تدد
را  بسنبدددتدأسدراةادددعدرا دددداا داللي بدددةدعددد دهبكددددةدةأ د

،دسراي يدابي ةدع دي يد Capital Structureرا اة
 سبنسبدع دي سةهادرالع   ددFirm Sizeراشةكتد

Media Visibilityس دددادلليدددةضداددداد ددد د  دددااةدد
ادددددد ددProfitabilityابااددددددبتدسر ل اعبددددددت،دسراة يبددددددتد

 رءدرا دددددداا درايددددددايدرااددددددا اداللي بددددددةدعدددددد د س دددددد درأل
ال نش ةد يفتدعا ت،دسأ بةردنس درايدناعتدابي دةدعد د
ا بيددتدنشددااياد دد ديبددثد ة ددتدر ددةرة د اا ب ددتد دد د

 Dienes et al.,2016; Kloviene and)ع  داد
Speziale, 2014; Perez, 2015; Branco 
and Delgado, 2011; Guan and Noro-
nha, 2013; Burritt and Schaltegger, 

د   (2010

ك ددددادراددددل   تدهدددد  درا ةرادددداتدادددد د ي  يدددداددددددد
رادددددلسبدليلبدددددةدرا يلدددددس دالدددددسابةدالادددددلتدرا بانددددداتد
را   دددددتدال ليبدددددةرتدرالددددد دلشددددد ليادن دددددا جدرالنيددددد رةد
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را ال   تدا در ل داةدرافة دباتدرا يتبدت،ديبدثدبدليد
ايدددد د يلددددس درال دددداةبةدرا اابددددتدرا نشددددسةةداشددددةكاتد

بددددادهدددد ردرايبنددددتد  ددددادابيددددادل ةبددددةد  لدددد درال رةةدالي 
رايددةض،دساب ددادبليلدداد  ليبددةد اددلس درالايدداحدا دد د
لددديدرل دددا دريددد درادددلس ب درااادددبب داددد د باادددا،درالسةد
بيل دد دعلددلد ندداءدأسدلةكبدددبد ؤشددةدب ددب دك بددا داكدددةد
شدددددةكتدنادددددد تد نددددددس درا ادددددد سابتدرال ل اعبددددددتدرافيلبددددددتد
را فيدددادعنيدددادرادددلديددد در يدددلد يددد  دال ندددس درالددد د

ل دعدرا ةرادت،دب ك در دلفيادعنيدادراشدةكاتداد د  
أ ادراتان داب بااد  د د ةد ليبدةدسه د دب  د د ب دتد
سريدددددد ديدددددداةدرايدددددداحدراشددددددةكتد يددددددفتدعا ددددددتدعدددددد د
 اددد سابليادرال ل اعبدددتدسيدددفةديددداةدعددد يدرايدددايياد
(Dienes et al.,2016; Kloviene and Sp-
eziale, 2014; Perez, 2015; Branco and 
Delgado, 2011; Guan and No-ronha, 
2013; Burritt and Schaltegger, 2010)د 

سك ددددادادددد ادرالنسبدددددادالدبةرعددددلدعنددددد د بددددا د ادددددلس د
رالاياحدرال ل اع دن دادرالايداحدرا يااد  دراد يد
ل نلدددادراشددددةكتد دددد ديبددددثدكسنددددادسيددددف دأسدك دددد دأسد
ن دد ي،ديبددثدبفلددةضد دد نبادعدد يدس ددس دلدد تبةدايدد  د

درالن اادعللدرال رءدرا اا دالشةكت 
ل اددددددبيدرا ةرادددددداتدرااددددددا  تدرالدددددد دهدددددد ردسب كدددددد دددددد

ر ل ةتدراي  تد ب د الس درالايداحدعد درا اد سابتد
رال ل اعبدددددددتدالشدددددددةكتدسر ر يدددددددادرا ددددددداا درادددددددلدتددددددد ثد
   سعدددات،درا   سعدددتدرالسادددلدرادددل   تدرالايددداحد
عدددددد درا ادددددد سابتدرال ل اعبددددددتدك ليبددددددةدلددددددا عدسرال رءد
را دددددداا دك ليبددددددةد اددددددل ةد اعل دددددداة دريدددددد د يدددددد  رتد

-Choi  et al., 20)ع دد ت د درالاياحدرال ل ا
10; Nelling and Webb,2009; Dienes et 

al.,2016) ر ددادرا   سعددتدراتانبددتدا دد دراددل   تددد
رال رءدرا دداا دك ليبددةدلددا عدسرالايدداحدعدد درا ادد سابتد

رال ل اعبددتدك ليبددةد اددل ةد اعل دداةدأ دهدد ردرال بددةد
بدددؤتةدادددد درال رءدرا دددداا د فلددددةةدر ادددداءد يدددد  ةدساددددب د

دد(Jitaree, 2015; Aras et al.,2010) ت  رايك د
ادد ديددب درا   سعددتدراتااتددتدر ل ددةتدراي  ددتدراادد  بتد
 دددددب درالايددددداحدعددددد درا اددددد سابتدرال ل اعبدددددتدسرال رءد
را دددداا داددددد درالل ددددداهبب د اعل دددداةدر دكلبي دددددادب كنددددداد

 ,Habbash)رال تبةدعللدرال ةد فلةةدر ااءد ي  ةد
2017 ; Dienes et al., 2016)د دد

س دددددداالةكب دعلددددددلدلدددددد تبةدرالايدددددداحدرال ل دددددداع د
ك ليبةد ال ةدعلدلدرأل رءدرا داا دك ليبدةدلدا عدسهدسد
 دددادبينبنددداداددد دهددد ردرا  دددايدن ددد در دهنددداقدراي بددد د ددد د
را ةرادداتدعلددلد اددلس د لدد ر درايدداايدرا  للفددتدةكدد تد
ا دكليادرسدا د انبد نيادعلدلدر ل داةدراي  دتد دب د

 Nguyen etتدا  در ل دةتد ةراددد،ه ب درا ليبةب 
al. (2015)شددةكتد ادد لتد اددسادرا دداةدد51دعدد  د

س د د داءتدد2113ددد-2111رافبلنا  د  ةدرافلدةةد
نلا  يددادالشددبةدراددلدس ددس دع  ددتد ينسبددتد س  ددتد ددب د
رالاياحدع درال رءدرا ب  دسرال رءدرا داا د ي دةر دعنداد

سع  ددددتد ينسبددددتدادددداا تد ددددب ددTobin's Q اانادددد تد
رالايدددداحدرا ددددا د دددداا س فب دس رتدرانادددد ت دكدددد اقد

 ا ل داةدعبندتد د دددJitaree (2015) ا دتد ةرادتد
د323راشددةكاتدرايا ددتدرا  بدد ةد  سةيددتدلابلندد دعدد  هاد

أ ددتس ددد دس ددد د2111-2119شدددةكتد ددد ةدرافلدددةةد
رغلبدرالاياحدرال ل اع دبنيبدعلدلدرا اداه اتد

لدداد دداا س فب ،دس دد د بنددتدرانلددا  درال ل اعبدتدس ددادبلي
ر دهندددددداقدع  ددددددتد ينسبددددددتد س  ددددددتد ددددددب درالايدددددداحد
رال ل ددددددداع دسرال رءدرا ددددددداا د  بادددددددا د اايا ددددددد دعلدددددددلد

،دس  درال   تدرا ةراتدTobin's Qراليسةدسرانا تد
دStakeholders theory ن ةبتدرييابدرا يدااا

الفادددبةددLegitimacy theoryسن ةبدددتدراشدددةعبتدد
دسشةحدرانلا   



         ........جتماعية اإلعن المسئولية  فصاحفصاح المحاسبي وعالقته بمستوى اإلنمط اإل                         خالد سعيد بركات /د

9 
 

دCheng et al. (2015)رب ا در ل دةتد ةرادتدددددد
شددةكتد  بدد ةد  سةيددتدرايددب د دد ةدد815عبنددتد دد د

شددةكتد  بدد ةد دد رتدد813،دك ددادر ل ددةتدد2118عددايد
س د دس د تدع  دتدرب ا بدتد دب دد2119را سةيتدعايد

رالايددددداحدرال ل ددددداع درا ددددداةيدسرال رءدرا ددددداا داددددد د
ادلددد تبةدراادددنتدرالاابدددت،دسر درال رءدرا ددداا درالددداةب  داددد

رب دددددا  دعلدددددلدريددددد رةدل ددددداةبةد ادددددل لتدعددددد درال رءد
دSingh(2014)رال ل ددداع  دكددد اقدر ل دددةتد ةرادددتد

لدددددد تبةدرالايدددددداحدرال ل دددددداع دعلددددددلدرال رءدرا دددددداا د
 في دعبندتد د درال داةبةدراادنسبتداشدةكاتد ةباانبدتد

،دس ددد دلددديد بدددا درال رءد2112د-2118د ددد ةدرافلدددةة
ا دددد دعلددددلدرا دددداا د ااددددل  ريدت تددددتد  ددددابب دهدددد دراي

،دسر  ددددددداا دعا ددددددد دTobin's Qراليدددددددسة،دسراناددددددد تد
را ااه ب ،دس  د اءتدرانلا  دالشبةدرالدعد يدس دس د
لدددددد تبةد ينددددددسيداإلايدددددداحدرال ل دددددداع دعلددددددلدرال رءد
را اا د ي دةر دعنداد اا  دابب درات تدتدادسرءداد درا د  د

درا يبةدأسدرااسبة د
 .Matsumura et alكد اقداييدتد ةرادتددددددد

 ددددد دراشدددددةكاتدرال ةبكبدددددتدرا يدددددنفتدعبندددددتدد(2014)
  ةدرافلةةددStandard and Poor's 500د  ؤشة
اللي ددددددددداد ددددددددد دلددددددددد تبةدرالايددددددددداحدد2118د-2116

رال ل دددددداع دعدددددد درا يلس دددددداتدرا ليل ددددددتد اا ادددددد سابتد
رال ل اعبدددددتدعلددددددلد ب دددددتدراشددددددةكت،دس ددددد دس دددددد تدر د
راساددبادا ب ددتدراشدددةكاتدرالدد دلفيدددادعدد د يلس ددداتد
لليلددداد اا اددد سابتدرال ل اعبدددتدكدددا دأعلدددلد ددد دللدددقد
راشددددددةكاتدرالدددددد دالدلفيددددددادعدددددد دهدددددد  درا يلس ددددددات د

 Peters and اا ددااتداددد اقدر ل دددةتد ةرادددتد
Mullen(2009)شدددددددةكتدر ةبكبدددددددتدد81دعبندددددددتد ددددددد د

عدايددFortune 500 ا لتد  ا  تداسةلش دراياا بتد
س ددددددددد دس ددددددددد تدلددددددددد تبةدرب دددددددددا  داإلايددددددددداحدد1996

رال ل دداع دعلددلدرال رءدرا دداا د  بادداد  يدد ةدرايا ددد د

علددلدراليددسة،دسعلبدددادرال ليددتدر دراشددةكاتداددد د
ادر رءد دددداا درا ددددةديدددداةد با يددددادرالغلددددبدبكددددس دايدددد

 ااايدددداحدرال ل دددداع دسبنا دددداد اددددقدعلددددلدرال ددددةد
درا يبةدسرااسبة دددددد

ا  در  ديتددYusoff et al. (2013)أ اد ةراتددد
اشددةكاتدعا ددتد  بدد ةددا داددنسبدر دل ةبددةدد31ال ةراددتدعدد  د

س دددد دد2111د-2119  سةيدددتد ااب بدددداد ددد ةدرافلددددةةد
اددتد ينسبددتدكشددفتدرانلددا  دعدد دس ددس دع  ددتد رتد ال

 ددب دهبكدددةدرالايددداحدرال ل ددداع دسرال رءدرا ددداا داددد د
راادددنسرتدرا ليا  دددت،دك دددادأس ددديتدرانلدددا  درب دددا در د
راشدددةكاتد رتدرال رءدرا ددداا درا بددد در يدددةتد ادددلس د
عدددداا د دددد درالايدددداحدرال ل دددداع ،دس دددد درال ليددددتد
را ةراددددددددتدر دراشددددددددةكاتدرالكتددددددددةدسادددددددداء د  ادددددددد سابلياد

 د درا  ل دعد  دادابداددك بدةر ددرال ل اعبتدلكلادبد ع دا د
 دددد دريدددديابد يددددااا،درال ددددةدرادددد يدبددددنيك دعلددددلد

دأ ر يادرا اا د االيا  د
دOeyono et al. (2011)ك اقدر ل ةتد ةرادتدددد

شددةكتدرن سنباددبتد ادد لتدادد درا سةيددتدد51عبنددتد دد د
س ددد دس ددد تدر د ي ددديدراشدددةكاتدل ندددتدد2117عدددايد

  اةااتدليك درال ر ياد  ا سابليادرال ل اعبت،دسر د
ايدددداييادرال ل دددداع دكددددا داددددادلدددد تبةدرب ددددا  دعلددددلدر

ر ر يددادرا دداا ،دسادد درن سنباددبتدرب ددا داييددتد ةراددتد
Wibowo(2012)شدددةكتدرن سنبادددبتدد25عبندددتد ددد دد

س ددد در يدددةتدرانلدددا  دد2111دد-2115 ددد ةدرافلدددةةد
س س دل تبةدرب ا  داإلاياحدرال ل اع دعللدة يبدتد
دراشدددددةكت،دك ددددداد بندددددتدر دة يبدددددتدراشدددددةكتدايدددددادلددددد تبة
رب دددددا  دعلدددددلدأ ر يدددددادرال ل ددددداع ،دسرال ليدددددتدأ د
رالايدددداحدرال ل دددداع دبيادددد ديددددسةةدراشددددةكتدأ ددددايد
را  ل ددددعد  ددددادابدددداد دددد د ينبددددب د   ر يددددادرسدريدددديابد
 يااادرال ةدرا يدا درالغلبدب ب د  بيداتدراشدةكتد

دس  دتيدرة اييا د
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 Uwuigbe and Egbide (2012)رب ا د ةراتددد
شدةكتد اد لتد  سةيدتدنب بةبدادد41يللتدعبنتد د دد

،دس دددد درس دددديتدرانلددددا  دس ددددس دع  دددددتد2118عددددايد
 ينسبدددتدرب ا بددددتد ددددب د اددددلس درالايدددداحدرال ل دددداع د
سرال رءدرا اا ،دا ديب دس  تدع  دتد ينسبدتدادل بتد
 ب دنا تدراةادعدرا داا دسرالايداحدرال ل داع  دكد اقد

تبةدر ل دةتدلد دCormier et al. (2009) ةرادتد
رالايدداحدعدد دةأ درا دداةدرا شددةيدسرال ل دداع دعلددلد

سعلددددلددعدددد يدل اتددددةدرا يلس دددداتدادددد دراددددسرادرالادددديي
شةكتدد131 في دعبنتد  ددرال رءدرا اا دالشةكات

س ددد دس ددد تدد2115عدددايددToronto  بددد ةد  سةيدددتد
را ةرادددددددتدر درالايددددددداحدعدددددددد دةأ درا ددددددداةدرا شددددددددةيد

عناددسرال ل اع دب ب د  درال رءدرا اا دالشةكتد ي ةر د
ك دادب فدضد د ديد ةدرال ل داتددTobin's Q ااناد تد

دا دايةدراايي دد
 دسرال دMargolis et al., 2009سا د ةراتد)ددددد

انلددددددا  ددد Meta-Analysisدر ددددددةتدليلبددددددةد يدددددد ي
 ةراددددتدل ددددتد دددد ةدراي دددد درا ا دددد دال ل دددداةدد116

راي  ددددتد ددددب درالايدددداحدعدددد درا ادددد سابتدرال ل اعبددددتد
%د د د59ل ب در د ادناد لاالشةكاتدسر ر يادرا اا ،د

هدددددد  درا ةرادددددداتدادددددديدل دددددد دأيدع  ددددددتد ينسبددددددتد ددددددب د
%د نيدادس دد تدع  دتدرب ا بددتد28را ليبدةب ،دسنادد تد

%دس ددد تدع  دددتدادددل بت،د2 بني دددا،داددد ديدددب دناددد تد
سرانادد تدرا ا بددتد دد دهدد  درا ةرادداتدادديدلاددلاعدرال ةبددةد
عدد د دد  د ينسبددتدراي  ددتد ددب درا ليبددةب دايدد يدكفابددتد

درا ا عدال ةراتدابيا ي يدرايبنتد
ساب ددادبليلدداد اا ةرادداتدرالدد دل ددتدادد درا نا ددتدددددد

دOmar et al. (2014)راية بدتدا د د يتدتد ةرادتد
لد تبةدرالايدداحدرال ل داع دألة يددتدأندسر د دد درنشدداتد
را اددددد سابتدرال ل اعبدددددتدعلدددددلدرال رءدرا ددددداا ،ديبدددددثد

شدددةكتدأة نبدددتد ددد ةدد58اييدددتدعبندددتد كسندددتد ددد د

،دس ددددد دس ددددد تدر درالايددددداحد2119د-2115رافلدددددةةد
رال ل دددداع درا ليلدددداد  يددددا  درا نددددل دهددددسدسيدددد  د

 Bayoudبيا درال رءدرا اا  دك اداييتد ةراتد
et al. (2012)د41دب د دا دادنسبدر دل ةبدةدد111عد  دد

د-2117شدددةكتد اددد لتد  سةيدددتداب بددداد ددد ةدرافلدددةةد
س  د بنتدرانلا  دس س دع  تد ينسبتدرب ا بدتدد2119

اع دسرال رءدرالن ب دددد د  بادددداد ددددب درالايدددداحدرال ل دددد
 ددداأل رءدرا ددداا دساددد يتدراشدددةكت،داددد ديدددب داددديدل ددد د
ع  تد ينسبتد ب درالاياحدرال ل اع دس ة تدرالد ريد

درا س فب دك ي د ؤشةرتدرال رءدرالن ب   د
علدلدد 2116سا د يةدةك تد ةراتد)بساد ،ددددد

 ةراددتدراي  ددتد ددب د اددلس درالايدداحدعدد درا ادد سابتد
رال ل اعبددتدالشددةكاتدسأ ر يددادرا دداا د  بادداد   بااددب د
 دددد بلب ده دددداد يدددد ةدرايا دددد دعلددددلدراليددددسة،دس يدددد ةد
راليبدددةداددد درااددديةدرااددددس  دالاددديي،دس ددد دراددددل   تد

شدددةكتد17 شددداه ةدايددد  دد51اددد اقدعبندددتد كسندددتد ددد د
يدا اد سابتد  دراشةكاتدرا  ة تدا درا ؤشةدرا يةد

،دس  درشداةتد2111د-2118راشةكاتد  ةدرافلةةدد
رانلددددا  دراددددلدس ددددس دلدددد تبةدرب ددددا  د ينددددسيدا اددددلس د
رالايدددددداحدرال ل دددددداع دعلددددددلد يدددددد ةدرايا دددددد دعلددددددلد
راليددسة،دادد ديددب دادديدل دد داددادأيدلدد تبةدعلددلد يدد ةد
راليبةدا دراايةدرااس  دالايي،دس د داادةتدرا ةرادتد

الب ددا  دا اددلس د اددقد  نددادعلددلدراددةغيد دد درالدد تبةدر
رالاياحدرال ل اع دعللدرال رءدرا اا دالشدةكتدسا داد
ال باندداتدرا ياادد بت،درالدر درا شدداةكب دادد درااددسادالد
ب نيدددس دعددد سةدر ددداابتدألادددييدراشدددةكاتدرالددد دل دددسيد
    رءدرنشاتد ا سابليادرال ل اعبتدسرالاياحدعنيا د

سا درا  لكتدراية بتدراايس بتدرالي اتد ةرادتددددددد
 در ل دددداةدرتددددةدر ددددل  درا ااعدددداتد2114ي ددددا ،د)د

رايددددددددناعبتدعلددددددددلدراي  ددددددددتد ددددددددب دسادددددددداءدراشددددددددةكاتد
  ا سابليادرال ل اعبتدسأ ر يادرا اا ،دس  درادل   تد
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اددد د ادددقدعبندددتد ددد دراشدددةكاتدرا  بددد ةد ادددسادرا ددداةد
راادددديس يدسرالدددد دلندددد ةجدليددددتد ادددداع درايددددناعاتد

د،2111د–د2117راي ر بدددتدسرالادددد نتد دددد ةدرافلددددةةد
سيددلتدراددلدر در ددل  درا اددا داددادلدد تبةدعلددلدس دد دل

راي  ددددتد ددددب دراسادددداءد اا ادددد سابتدرال ل اعبددددتدسرال رءد
را اا دالشةكت،ديبثدايدل  دا د ادا درالاد نتدأيد
ع  ددتد ينسبددتد ددب درا ادد سابتدرال ل اعبددتدس ؤشددةرتد
رال رءدرا دداا درا ياادد بتدسرااددس بت،دادد ديددب دس دد تد

 ينسبددتد س  ددتددادد د اددا درايددناعاتدراي ر بددتدع  ددت
 دددب دراساددداءد اا اددد سابتدرال ل اعبدددتدس ؤشدددةرتدرال رءد
را اا درا ياا بتدا اد)درايا  دعللدراليسة،دسرايا  د
علددلدي ددسادرا لكبددت ،دسادديدل دد دادد دنفدد درا اددا دأيد
ع  ددتد ددب دراسادداءد اا ادد سابتدرال ل اعبددتدس ؤشددةرتد

درال رءدرا اا درااس بت د
 دةي دHabbash, 2017ك ادرالي اتد ةراتد)ددد

 الس درالاياحدع درا ا سابتدرال ل اعبتدالشةكاتد
اددد دراادددسادرااددديس يدسلددد تبة درا يل دددةدعلدددلدأ ر يددداد
 را دداا د ي ددةر دعندداد اايا دد دعلددلدراليددسةدس اانادد ت

Tobin's Q در دل ةبدةدد267،دس  درال   تدا اقدع  د
اشددةكاتد  بدد ةد اددسادرا دداةدراادديس يد دد ةددا داددنسب
 دددددد درس دددددديتدرانلددددددا  در د،دسد2117د-2111رافلددددددةة

 ادددلس درالايددداحدرال ل ددداع داددد دراادددسادرااددديس يد
%د دد ةدرافلددةةد يددةدرا ةراددت،د13 لددفدادد درا لسادداد

ك دددادرس ددديتدر د ادددلس درالايددداحدعددد درا اددد سابتد
رال ل اعبددددددتدالشددددددةكتدبيادددددد در ر يددددددادرا دددددداا داددددددسرءد
 ااددددل  ريد  ددددابب دليل دددد دعلددددلدرا باندددداتدرا ياادددد بتد

،دأسد ااددل  ريد  ددابب د) يدد ةدرايا دد دعلددلدراليددسة 
 ،دTobin's Qليل د دعلدلددرا ب دتدراادس بتدال نشداةد)

ك ددددادس دددد تدرا ةراددددتدرب ددددا در دهندددداقدلدددد تبةد ينددددسيد
رب ا  دعلدلدرال رءدرا داا دالشدةكتداد يضدرا ليبدةرتد
راة ا بددتدسهدد درادد سةدرا دد  سجدال دد بةدرالنفبدد يدرالسة،د

سرا لكبددتدرايكس بددتدسرا ؤااددبتدسكدد اقدع ددةدراشددةكت،دد
 ديددب دادديدل دد دأيدلدد تبةدعلددلدرأل رءدرا دداا دا ددا  دادد

را ليبددةرتدراة ا بدددتدرالددد دشددد لليادرا ةرادددتدسهددد دي ددديد
دراشةكتدس ة تدرال  ابتدرع اءد  ل در رةليا دد

هدد ردسب لدد درا ايددثد دد دراددليةرضدرا ةرادداتدددددد
راادا  تدرالد دةكدد تدعلدلد ةرادتدراي  ددتد دب د اددلس د

تدالشددةكتدك ليبددةدرالايدداحدعدد درا ادد سابتدرال ل اعبدد
د ال ةدسر ر يادرا اا دك ليبةدلا عدرالد ادبل  

ر دنلا  دهد  درا ةراداتد داءتد ل داة تدرادلديد دد -
 دددا،دافددد ديدددب دس ددد د ي ددديادع  دددتدرب ا بدددتد دددب د
را ليبةب دس  د ي يادرال ةدع  دتدادل بتد بني دا،د
ر ددددددادرادددددد يضدراتااددددددثدالدددددديدب دددددد دأيدع  ددددددتد ددددددب د
را ليبةب دعلدلدرالاد ا درال دةدراد يدبتبدةدلاداؤةد
هددايدسهددسدهددةدهندداقد ليبددةرتدر ددة دبليددب د دد ياد

 ددتد دددب د اددلس درالايددداحدرال ل ددداع دسرال رءدالي 
را ددددداا د يبدددددثدب كددددد د ييدددددادلفادددددبةدراددددد ابدهددددد رد

 رال اةبدا درانلا   د
ب يدد د دد دراددليةرضدرا ةرادداتدرااددا  تدرنيددادادديدد -

للاددةاد دد د ةبددبدرسد يبدد دا انددبدعلددلد دد ةدك بددةد
 ددد دراله بدددتدال يدددثدرا يااددد  درالب دددا  داددد دهددد رد

  درال ل داع درا  اةدسهسدأن اادرالاياحدرا ياا
را  للفددتد)دراسيددف دسراك دد دغبددةدران دد يدسران دد ي د
رالدددد دل نليددددادراشددددةكاتدعندددد درالايدددداحدعدددد د نددددس د
 ادد سابليادرال ل اعبددت،دسرتددةدراددل  ريدهدد  درألن ددااد
علددددلدراي  ددددتد ددددب د اددددلس درالايدددداحدرال ل دددداع د
الشدددةكتدسر ر يدددادرا ددداا ،دايددد  درالن دددااداددد دي ب دددتد

 ةيلددددتد بددددا درال ددددةدليكدددد د يدددد درا يااددددبدادددد د
 ادداه تدراسيدد ةدرال ل اعبددت،دك ددادبلس ددعدادد د ددسءد
ن ةبلدد درالشدداةةدسراشددةعبتدسك ددادابل دداداب دداد يدد د
ر دبكدس دايدد  درالن دداادس ددادلي لداد دد دةاددا ةدس ددعد
سل تبةدعللدر ةركاتدسة س دراياةدرا  ل دعد  دادابداد
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 دددد دريدددديابد يدددداااداب ددددادبليلدددداد ل بددددبيدرال رءد
 دبكس دايادل تبةداد درال ل اع دال نش ة،دس  دتيد 

 رانيابتدعللدر رءدرا نش ةدرا اا  د
راددددلنا ردا ددددادادددد ادلل ددددادراف ددددسةدرا يتبددددتدرالدددد دددد

يحاا ول البحااث الحاا لي ت طيتهاا  ماان خااالل االج باا  
دعمى االسئم  الت لي  

هةدرالالةرضدرا  ن درا يدلةلك دعلبادرا ةراداتد -
راادددا  تد  بييدددادس س درادددلتناءد يددد يدس دددس دلددد تبةد
ألن اادرالاياحدرا ياا  درال ل اع دعللدرال رءد
را اا دسر ي ،أيدر ده ردرالالةرضدغبةدسر ي دسهسد
 ددددادبيندددد دس ددددس دلدددد تبةدايدددد  درالن دددداادعلددددلدرال رءد

 را اا دال نش ة د
هددةداددبكس دادداددةدهدد ردرا ليبددةهدد دا بيددتدلدد تبد دداد -

لدددد تبةدرااادددد دبي ددددةد شددددكةد اددددل ةدعلددددلدرال رءد
ريددعدد د اددلس درالايدداحدرال ل دداع ،درا دداا د يبدد ر

ادددبكس دادددادلددد تبةدسادددبادأسد دددن يدالي  دددتد يبدددثد
بلفاعدددددةد دددددعد ادددددلس درالايددددداحدرال ل ددددداع داددددد د

 رال تبةدعللدرال رءدرا اا  
هددةدهندداقدع  ددتد ددب درن دداادرالايدداحدرا ياادد  د -
ال ل اع درال دلل ناهادراشدةكتدس ادلس درايداييادر

رال ل ددداع ،دسهدددةدلس ددد دراشدددةكاتدهددد  دراي  دددتد
 الياب در ر يادرا اا  

 االط ر النظري لملراس  القسم الث لث 
بل  ده ردرا اديدرا دسءدعلدلد د  بلب دأااادبلب دددددد

لددساةر د يدداد دد د ن ددسةدرا ايددثدراااددا دن ةبددا دكاابددا د
رالايدداحدرا ياادد  درال ل ددداع دالي  ددتد ددب دأن ددااد

رال دلل ناهادراشدةكاتدس ادلس درايداييادرال ل داع د
 سأ ر يادرا اا ،دسه ا 

رن اادرالاياحدرال ل اع درال دب ك در دلساةهاد -
 رال رةدرا ياا بت 

رتددةدن ددادرالايدداحدرا ياادد  درال ل دداع دعلددلدد -
 رال رءدرا اا د  درانايبتدران ةبت 

 عي التااي انماا ط االفصاا ح االجتماا -3/1
 يمكن ان توفره  االلاة المح سبي  

سا دددداداددددح رةدرا ياادددد بتدبليددددب درل ددددايد ددددةيللب دددددد
رااادددبلب دال يااددد تدعددد درال رءدرال ل ددداع دالسيددد ة،د
را ةيلدددددتدرالسادددددلدللدددددسالد بدددددا درالتددددداةدرال ل اعبدددددتد
رانا  ددتدعدد دنشددداادراسيدد ةد ددد ةدرافلددةةدرا يااددد بت،د

رالايدداحدرا ياادد  دع ددادأ ددادرا ةيلددتدراتانبددتداللددسالد
لدددديد بااددددادادددد درا ةيلددددتدرالساددددل،دس دددد درا دددد بي دأ د
بلس ددددد دن دددددادرالايددددداحدرال ل ددددداع دس ددددد  دلادددددسة د
)سيدددف ،دك ددد دغبدددةدن ددد ي،دن ددد ي عللد ة دددتدل ددد يد
رال نبدددتدرا ل يدددتداددد د ةيلدددتدرا بدددا دس دددادأاة لددداد ددد د
  ة اتدسيفبتدأسدك بدتدأسدن  بدت،دس ادقد شدةادرالد

ا فاءد ادليد بااا،دس د دتديدبكس دا  درا نش ةد راعد
لل نددد درن ددداادرايددداحدر دددةدلادددسةر دع دددادلدددساة د اافيدددةد
 ةيلددتدرا بدددا  دسعلبدداداانددداد دد درا دددةسةيدادد دهددد  د
را ةيلددددتد دددد درا ةراددددتدأ دبددددليدراليددددة دعلددددلدرن ددددااد
رالاياحدرا ياا  درال ل اع درال دب ك در دلساةهاد
رال رةدرا يااددد بتد ددد درانايبدددتدران ةبدددت،ديبدددثدل تدددةد

رالن ددااد ددادبن يدد دلسر دد  دادد دراسر ددعدرافيلدد دإ ردهدد  د
كدددا دهنددداقدشددددفاابتداددد درالايدددداحدرال ل ددداع دادددد  د
راشددةكت،دسالي بدداد اددقداددبليداب ددادبلدد دراددليةرضد دداد
بددددددن يدعددددددد دنشددددددداادراسيددددددد ةدرا يااددددددد بتد ددددددد درتددددددداةد

  اددر ل اعبت،دسأيد  ده  درالتاةدب ك د باايادن  با د
يدرا بددددا دبلسرادددداد ددددعدرا سرعدددد دسرا يدددداببةدرالدددد دليكدددد

 را ياا   ددد
بلةلددبدعلددلدأ رءدراسيدد ةدألنشدداليادرايا بددتدراددلدددددد

 دددددسرةدر دددددا عياد  ة دددددتد ددددداد ااساددددداءد  اددددد سابلياد
را اة بددددددتددرال ل اعبددددددتديدددددد سثد ددددددادبادددددد لد ا تدددددداة

Externalitiesرا س  ددددتدسيدأسدراادددداا ت،دسرالدددد د دددد دد
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ددد-Social Beل تددةدعلددلدرالةلبددبد نددااعدر ل اعبددتد
nefitsلكدددااب در ل اعبدددتددسيدأسدSocial Costsد

يبددثدلددنيك دعلددلدرا  ل ددعد  ددادابددادراسيدد ةد رليددا د
ساددد د دددسءدرالاددداةدران دددةيدرا لددداحدعددد درا يااددد تد
رال ل اعبددددددتدب يدددددد در دهندددددداقديدددددديس اتد لفاسلددددددتد
لسر ييددادرأل رةدرا ياادد بتدعندد د ياساددتد بددا درا نددااعد
سرالكدددااب درال ل اعبدددتدالسيددد ةدعلدددلدرانيدددسدرا س ددداد

؛د د سي،د2116؛دبساد ،د1991 )دراشدبةر ي،اب ادبل
د  د Burritt and Schaltegger, 2010؛2114

 دهناقديديس اتدفيم  يتعمق ب لمن فع االجتم عي د -
ك بددةةدلسر ددادرا بددا درا ياادد  دعندد د ياساددتدل دد بةد
 ب ددددددتدن  بددددددتدأسدك بددددددتداحنشدددددداتدرالدددددد دب كدددددد در د
ل ددددالعد يددددادراسيدددد ةدسلفبدددد درا  ل ددددع،د ددددت د ددددد د
رايدديس تد  كددا دلددسابةد بددا د س ددسع دن دد يدأسد
ك د دال نددااعدرالدد دليددس دعلددلدرا  ل ددعد دد درنشدداتد

  يددس رتدرا نشدداةدادد د  دداالتدرا يددثدسرالاددسبة،د
رايدددددد د دددددد دراللددددددسث،درال دددددداااتدرا  اابددددددتدال ب ددددددتد
را يبادددددتدكاالشددددد بةدس  ادددددا،دليادددددب درايددددديت،د

 رأل  دسراا  ت،دراخ د
فيم  يتعمق ب لتك ليف االجتم عي   يتم تقسايمه   -

  دالى قسمين أس سيين
لكدددددااب دأسدنف ددددداتدر ل اعبدددددتد  اشدددددةةد دسل تدددددةد -

رال ددددديباتدرال ليدددددا بتدرالددددد دللي ليدددددادراسيددددد ةد
ةبادأسدر لباةبادالنفبد د دةر  دسرنشداتدر ل اعبدتد  

الدبلال يادنشاايادرا دا ،دايد دأع داءدالدليدس د
  نفيددتدأسدعا دد د  اشددةدعلددلدرا نشدد ةدسر دكانددتد
لل يداسااءدرا نشد ةد  اد ساباليادرال ل اعبدت دسهد رد
رانس د  درالكدااب دباديةدل د بيد بدا د س دسع د

كدا د ؤبد ر ددااا داداا،د ةدسبليد باااد اافيةدن  با د
  اا الن رت 

سل تةد ب دتد داددتك ليف اجتم عي  غير مب شرة   -
بلي لدادرا  ل دعد دد در دةرةدأسدل ديباتدنلب ددتد
  اةادددتدراسيددد ةدنشددداايادكللدددسثدرايدددسرءدسرا بدددا د
سرايددسر يدسرانفابددات،دراددخ ددسك ددادهددسدرايدداةدعندد د
 با درا ندااعدرال ل اعبدتدادا درا بدا درا يااد  د

اب دلسر يدداديدديس اتدك بددةةدايدد ردرانددس د دد درالكددا
 عن د ياساتدل  بةد ب تدن  بتدأسدك بتداا 

سعلبددداداانددداداددد ديددد س دل نبددداتدرا بدددا درا لايدددتدددددد
يلددلدر  دبسر ددادرأل رةدرا ياادد بتد اافيددةديدديس اتد
ا دل  بيد با د س سع دن  يدساد د يدضدراليبدا د
 با دك  دال نااعدرال ل اعبتدسرالكدااب درال ل اعبدتد

شةة،درأل ةدرا يدبين در د  ة اتدرا با دغبةدرا  ا
را ياا  داي  دراينايةدسرالاياحدعنيادادبكس داد د
راياابدا دشكةدسيف دسا د ي ادك  ،درالدرنادالد
ب ك درال عاءد س س د تةده  دراييس اتدعند د بدا د
رالكدددددددااب دأسدرانف ددددددداتدرال ل اعبدددددددتدرا  اشدددددددةةدرالددددددد د

رال ل اعبدت،ددللي ليادرا نش ةدانسبادالسااءد  اد سابليا
ااا دددادكاندددتد ؤبددد ةدديبدددثدبدددليد اافيدددةد بااددديادن ددد با د

 اا الن رت،دك ادبليدر ةر يداد  ا  دتدراد  ةدألغدةرضد
ال سرعددددد دسرا يددددداببةدديادددددابدرادددددة ادرا يااددددد  دسا دددددا د

را ياا بتدرال دليكيدرا با درا ياا  ،درال دةدراد يد
بينددد درندددادادددب دهنددداقد دددادب ندددعد ددد درالايددداحدعنيددداد

ن  بددت،دسراددلنا ردادد اقدناددل ل دد ياادد بادادد ديددسةة
رندددددداد دددددد درانايبددددددتدران ةبددددددتدب كدددددد دأ دلددددددساةدرأل رةد

رن ددددددددداادرالايددددددددداحدرا يااددددددددد  درا يااددددددددد بتدياابددددددددداد
درال ل اع درالاابت د

رايدددددداحدن دددددد يدالنف دددددداتدرال ل اعبددددددتدرا  اشددددددةةد -
 را ؤب ةد اا الن رت 

رايددداحدك ددد داددد يضد سرندددبدرا ندددااعدسرالكدددااب د -
 رال ل اعبتدغبةدرا  اشةة د
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رايددددددداحدسيدددددددف دا سرندددددددبدرا ندددددددااعدسرالكدددددددااب د -
رال ل اعبدددتدغبدددةدرا  اشدددةةدرالددد دبيددديبد باادددياد

دك با  
دس ااا عدبي د  درا ادليةبدأ دلفيدادرا نشد تددددد

عدد دعنايددةدرانف دداتدرال ل اعبددتدرا  اشددةةدادد دشددكةد
د،دس ادددق ل ةبدددةد  لددد درال رةةدا ددداسيدددف دأسدك ددد د

 ااةغيد  در كانبتدرالاياحدعنياد ن ادراياحدركتدةد
لاددسةر دسهددسدرالايدداحدران ددد يداددسرءدادد د ندد درسد ندددس د
 ادددددل لتد ددددداا سر يدرا اابدددددتدرالااادددددبتدأسدرالب دددددا ياتد

رال رةة،ددرا ل  دددددتدايدددددا،درسديلدددددلداددددد دل ةبدددددةد  لددددد 
سراي ب ددددتدر دهدددد  دران اددددتد االي بدددد دبن يدددد در دب دددد د

را ياادد تدرا يل دددب دعندد هادرا ددايتب دادد د  دداةدعلدديد
 ااايددداحدرال ل دددداع ،دافدددد دراسر ددددعدرافيلدددد درنشدددداتد
س ددةر  درا ادد سابتدرال ل اعبددتدالشددةكتدلي ليددادنف دداتد
 ؤبددددد ةد اا ادددددلن رتدسبدددددليدر ةر يددددداد اافيدددددةد  سر  يددددداد

رنددادالدبددليدرالايدداحدعنيدداديددةريت دادد ددغبددةدرا اابددت،
دديددسةةدن  بددتدادد د ندد درسد نددس د اددل لتد دداا سر يدرا اابددت

  ل درال رةةدرالدا د يضددرسدا دل ةبةد لي اليادأس
راشةكات،د بن ادرا يضدر  ةدبفيادعنيادا دشدكةد
ك  دأسدسيف دسبليد  د د دادرنفدادعلدلدرا اداه اتد
رال ل اعبدددتدالسيددد ةداددد د ندددس در دددة ،دس ددد دتددديدلتددداةد
رالااؤالتدرا يتبتدرال دبياسةدرا يثدراياا درال ا دتد

هددةدد"دتدرااددا  تدسهدد علبيددادسادديدلللفددتدرابيددادرا ةراددا
بددددؤتةدن ددددادرالايدددداحدرا ياادددد  درال ل دددداع درادددد يد
لل ندا دراشددةكتدعلددلدر ر يددادرا دداا ؟دسهددةدهندداقدع  ددتد
 ب دن ادرالاياحدرا ياا  درال ل داع دراد يدلل ندا د
راشددةكتدس ة ددتدساا يدداد  ادد سابليادرال ل اعبددتدسرالددد د
بيكاياد ادلس درايداييادرال ل داع ؟دسهدةدلادل  يد

ادرالايدددددداحدرا ياادددددد  درال ل دددددداع دراشددددددةكاتدن دددددد
الل تبةدعللد   س دراةاااتدرال دل لدفدال  ل دعدعد د

 ة تدساا ياد  اد ساباليادرال ل اعبدتدس  دادبياد داد د
درانيابتدر ر يادرا اا ؟د

اثاااار نمااااط االفصاااا ح المح ساااابي  -3/2
االجتمااا عي عماااى االلال المااا لي مااان 

 الن حي  النظري  
ن ةبددددا داإلايدددداحدلددددساةدن ةبددددتدرالشدددداةةدراااددددادددددد

رال لبداةيد يددفتدعا دت،دسرالايدداحدرال ل داع دعلددلد
س دادرا يددس ،ديبددثدلشددبةدرادلدرنددادادد د ددةدعدد يد

 دب دد Information Asymmetryل اتةدرا يلس ات
رالاةر درا ليا لتداد دراادساد د دبل د دراادة دراد يد
ا بدداد يلس دداتدركتددةدراددلدرةادداةدرشدداةرتدلفيددادعدد د

يدداد  ددادب فددضد دد د انددبد دد درا يلس دداتدرالدد دبي  
يدددد ةدعدددد يدل اتددددةدرا يلس ددددات،دس اددددقدر ردكددددا دهدددد رد
رالايدداحدادددبيس داددد درانيابددتد ددداانفعدعلبدددا،دسران ةبدددتد
لةكدد د شددكةدرااادد دعلددلد  دد س درالشدداةةدرالدد دبددليد
رةاددداايادسعلدددلدراكبفبدددتدرالددد دلي دددةد يددداداللددد تبةدعلدددلد
ر ةركدددداتدساددددلسكباتدرالاددددةر درا ينبددددتدسرا ندددددااعدأسد

عدر دلليدددداد كددددةد ددددنييدنلب ددددتدرال ددددةرةدرالدددد دبلس دددد
 دس ددااةغيد ددد در دهدد  دران ةبدددتدSignallingرال شددبةد

لدديدلاسبةهدداد اددسادراي ددةدرالدر درال شددبةدبيدد د دداهةةد
عا تد ا لتداللا بادا دأيدراسراد يادع يدل اتةدا د

) Ahmed , and Mohamed   ;2014را يلس اتد
Husam and Khaled, 2012) د  

سالس ددباد  دد س دن ةبددتدرالشدداةةدسآابددتدع ليددادددددد
باددل  يدادد درايددا ةد تدداةدرا ددا يب دسرا شددلةب د  اددسراد
را نل دددددات،ديبدددددثدبفلدددددةضدر لددددد رء در درا دددددا يب داددددد د
رااددددسادادددد بييد يلس دددداتدركتددددةد دددد درا شددددلةب دعدددد د
 الس د س ةدرا نل درا اةسحدال بع،دسعن  ادالدبلساةد

لس دا دددداد اددددعدال شدددلةب د تددددةدهدددد  درا يلس ددداتداددددب  
ادديةدايدد ردرا نددل دب تددةد لساددادرالاددياةدرا يةس ددتد

هددد ردرااددديةدادددبكس در دددةد  دددادب  لددداد دددا عدرا ندددل دد دددا،
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عاا درا س ةدسرك ةد  دراايةدرا يدب  لاد ا عدرا نل د
ادد د ددةدهدد ردراس ددعد ددا عدرا نددل دد، ددن فضدرا ددس ة

 ددن فضدرا ددس ةداددبي اد كااددبد دد دراددل ةرةدهددد رد
س د دتديدالدبكدس دا بدادأيدهدسدعلبدا،ددراس عدعلدلد دا

 راعدال فبضدي ةدعد يدل اتدةدرا يلس داتدعد د دس ةد
را نل ددداتداددد دراادددسا،داددد ديدددب د دددا عدرا ندددل دعددداا د
را س ةدبي اد اا ةدياةدرادل ةرةدهد ردراس دعدعلدلد
 ادهسدعلبا،دس  دتديدبكدس دا بداد رادعد دسيدال فدبضد
يد ةدعد يدل اتدةدرا يلس داتدعد د دس ةدرا نل داتداد د

،د2 ةةدرا ددةسجدل ا دداد دد دهدد ردرااددسارااددسادسرالداددب
سبددليدهدد ردرال فددبضد دد د دد ةدرةادداةدرشدداةةدالاددساد
لي ددةد  دد س دب بدد د نل ددادعدد د نل دداتدرال ددةب د
ك دناد دد ا دعلددلدرا نددل دا دد ةد  دد داددنسرتد ددت ،د
 تدددةدهددد  درالشددداةةدل يدددةدرا شدددلةيدبددد ةقدر د ادددلس د
 ددس ةد نددل دهدد ردرا ددا عدأعلددلد دد د نل دداتدرال دددةب د

ةد اافيددةد اددعدادديةدأعلددلدب ا ددةد اددلس دس االدداا دب  دد
 س لددادراي ب دد ،دس ددااا عداددب فضدرا شددلةيدراددياةد
را نل دداتدرال ددة درا يةس ددتد س د دد ا دراددلدرايدد د
رال ندددددلدراددددد يدب ا دددددةد ددددد د ن دددددسة د ادددددلس د س ليددددداد
را ددن فض،دس دد دتدديداب دداةدرا ددا يب درال ددةب دراددلد
رةادددداةدرشدددداةرتد  ددددنادالددددةرتد دددد ا د يدددد  ةدعلددددلد

اددبد ددعد اددلس د س ليددادرافيلدد ،دس اددقد نل ددالييدللنا
يلددلدبل ن ددس د بييدداد اااددديةدرا ددن فض،دأ دداد دددا ي د
را نل د سدرا س ةدرا ن ف تدادس دب  لدس در دةداديةد
ا نل دددالييدااا دددادالدبادددلابيس دل ددد بيد ددد ا دعلبيددداد
لكدددس دابدددادلكلفدددتدلنفبددد درا ددد ا در دددةد ددد درا كاادددبد
را دددا يتدنلب دددتد فدددضدرااددديةد ددد د  دددةدرا شدددلةي،د

الاددل ةد ددسالتدرال شددبةدادد  د ددا  درا ددا يب دسع س دداد

                                                             
 Adverse انًؼيبكط االخخٛيبز بظيبْسة ٚؼيس  ييب ْٕٔ 6

Selection اييهّ عييبل انعييٕا حييس  انبييب غ ٚمييسز عٛييذ  

 صيٕ ة يعخٕٖ ٚمببم بًب انعؼس بصٚب ة انًاخس٘ اقُبع  ٙ

   .يُخضّ

ااا دددددادر دراليادددددب داددددد درادددددياةد نل دددددالييدبل ددددداس د
 Signalling CotsدMorris)دلكدددددددددددااب درال شدددددددددددبة

 ,1987 ; Julie et al., 2011; Kai and 
(Xinlei, 2008 د

ه ردسبن ي درالنسبادرالد ايبلب درااابلب دبليب دددد
ل لبييدادالادسادلسراةه ادا د   س درالشاةةدرال دبليد

يللدلكس دايااتدا دلي بادرا الي  د نيدا،درالسادلد
ر دبكس د د درايديبدعلدلدرال دةب دل لبد هادسبيد ثد
 اقدعن  ادلةل ادلكلفتدلنفب د   س درالشداةةد)لكلفدتد
لنفب درا د ا داد درا تداةدرا يدةسض د ي  دتدعكادبتد
 ددعد ددادبةبدد د ةاددةدرالشدداةةدرعدد يدرااددسادرندداد ل بدد د

 )د ادددلس د دددس ةدرا ندددل داددد دنفددد دابدددادعددد درال دددةب
را تددددداة ،در دددددادرا ايدددددبتدراتانبدددددتدايددددد در د  ددددد س د
رالشددداةةدبيكددد د اافيدددةدرا بددد ةدرا لدددساةةداددد  درا ةادددةد
 س د  اايدددتديبدددثدبفلدددةضد ددد نادعددد يدرا ددد ةةدعلدددلد

ا ددددت دادددد ديااددددتدرا ددددا عدرادددد يدب ددددنادد، دددد ر درااددددسا
عللد نل ادا  ةد   دادنسرتدادس دبلي دةدد  انا د

لنفبدد دهدد ردرا دد ا دا دد ةد  دد داددنسرتد اافيددةدلكلفددتد
سالدباددددددددلابعدراددددددددل ل د دددددددد دهدددددددد  درالكلفددددددددتديدددددددداةد

 ;Morris,1987; Julie et al., 2011)يد ستيا
Kai and Xinlei, 2008; Connelly et al., 

د دددد(2011
 االادددددلنا درادددددلدرايدددددةضدراادددددا ادا ل ددددد ناتددددددد

ن ةبدددتدرالشددداةةدادددا درا ايدددثدبدددة دأنيدددادلدددساةدرااادددا د
ا ر دبفاةدرا راعدرال ليا يدرا يدبك د داد دن ةبا د  ل

رانيابددتدسةرءدل ندد دراشددةكاتدرن دداادرايدداحد ياادد  د
  للفددددددددتدعندددددددد درال ةبددددددددةدعدددددددد دساا يدددددددداد  ادددددددد سابلياد
رال ل اعبدددددت،دسب كددددد دلس دددددباد ادددددقدر ردر ددددد ناداددددد د

-Legitimacy Thرالعل اةد ادل ة دن ةبتدراشةعبتد
eoryدر درا  ل عد  ادابداد د دريديابد يدااادد  

Stakeholdersهددددسدرادددد يدب ددددف دراشددددةعبتدعلددددلدد
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نشدداادراسيدد ةدس دد دتدديد دد ةليادعلددلدرالاددل ةرةدسران ددسد
سلي بددددددددادرالة دددددددداح،دا دددددددد د دددددددد ةدل بب ددددددددادأل ر يدددددددداد
رال ل دددددددداع دسر ةركددددددددادا دددددددد  دساا يدددددددداد  ادددددددد سابالياد
رال ل اعبددتدبل دد دة س درالايدداةدرا ناادد تدرالدد دلدد عيد
أسدليددد  دشدددةعبليا،دسرالددد د ددد دلل تدددةداددد ديدددسةةد دددناد
س  ربدددددددداد)دل فب دددددددداتد ددددددددةب بت،درعاندددددددداتدرنلدددددددداج،دد
لادديب تدر ل انبددت،دلشدد بعدشددةرءدرا نل ددات،دراددخ دأسد
ادد ديددسةةدع ددابدأسد دد رء)د دديسادابااددبت،د ددياد
رع  دد ،د  اايددتدرا نل ددات،دراددخ ،دسيلددلدالدلليدد  د
شددددددةعبتدرا نشدددددد ةدبليددددددب دعلبيددددددادراسادددددداءد  ادددددد سابلياد

 ددد  ةدرال ل اعبدددتد  دددادبل ددد دريلبا ددداتدرا  ل دددعدرا ل
(Connelly et al., 2011; Burritt and Sch-
altegger, 2010; Adams and Whelan, 

2009; Campbell et al., 2003)  
 
د

سيبثدأ دراشةكاتدا دراسر عدرافيل دللفاستد د ددددد
يبثد ة دتدساا يداد  اد ساباليادرال ل اعبدت،داد ردبنشد د
 س ددد دعددد يدل اتدددةدرا يلس ددداتدراادددا ادرالشددداةةدرابددداد
يبدددثدل تدددةدراشدددةكاتدراادددة دراددد يدا بددداد يلس ددداتد

عددد د ددد  دراساددداءد اا اددد سابتدرال ل اعبدددت،داددد ددركتدددة
يددديابد يددداااديدددب دب تدددةدرا  ل دددعد  دددادابددداد ددد در

رااة درا يدا باد يلس اتدر ةدا ده ردرا انب،دا د
 ددددددةدهدددددد ردرا س دددددد دب ددددددبيدرا  ل ددددددعدر رءدرا نشدددددد تد
رال ل دددداع دعلددددلدرنددددادأ رءد لساددددادااا ددددادر دن دددداد
رالايددددداحدرا يااددددد  درال ل ددددداع دراددددد يدلل ندددددا دهدددددسد
راددن ادراسيددف ديبدددثدبيدديبدعلبدددادع دد درا  اةنددداتد

 ا،دس االدداا دسرال ببدد د ددب دراشددةكاتدادد د ددةدهدد ردراددن
لدددد ل دة س دراياادددداد  ددددادبلنااددددبدسهدددد ردرال بددددبي،دهدددد  د

علددلدكااددتدرا نشدد تدادد درااددساد س ددراددة س دلددنيك 
ل ببدددد ،درأل ددددةدرادددد يدبكددددس دادددداد ددددة س داددددل  دعلددددلد
راشةكاتدرانشاتدر ل اعبا ديبثدلكس د  د ب تد ا ةد
  دددادبن يددد ،دسرب دددا  دعلدددلدراشدددةكاتدغبدددةدرانشددداتد

 ب دددتد ددد ك ةد  دددادبن يددد ،در ل اعبدددا دسرالددد دلكدددس د ددد د
س دددددد دتدددددديدبكددددددس د دددددد د يددددددليتدراشددددددةكاتدرانشدددددداتد
ر ل اعبددددددا دل نددددددد دأن دددددداادرايددددددداحدر ل دددددداع دأكتدددددددةد
لاددسةر )د ددت دران دد يدأسدعلددلدرال ددةدراك دد  دالل فبدد د
 دد ديدد ةدعدد يدل اتددةدرا يلس دداتدسلادديبةد ي ددتدع دد د
را  اةنددددداتدس يبدددددثدلن دددددةدةادددددااتدال  ل دددددعدبيددددديبد

بةهددددداداددددد دراساددددداءدل لبددددد هادلادددددلي  دل بب هدددددادعددددد دغ
 اا ادددد سابتدرال ل اعبددددت،دس دددد دتدددديدب كنيددددادراييددددسةد
علدددددلدرا دددددنادسرا  ربدددددادرالددددد دب ددددد  يادرا  ل دددددعدسرالددددد د
للنااددبد ددعدر ر يددادرال ل دداع درافيلدد دسرالدد دلددنيك د
ا درانيابتدرب ا بادعللدر ر يادرا اا ،دا ديب دبكدس د
  د يليتدراشةكاتدغبةدرانشاتدر ل اعبا دأسد رتد

ل اع درا ن فضدل ن دأن اادرايداحدأ دةدرال رءدرال 
لاسةر د)دراسيف د ت  داإل  اءدعللديااتدعد يدل اتدةد
را يلس ددداتد ا  دددت،ديبدددثدبيددديبدر دددةرءدرا  اةندددات،د
س ددد دتددديدلييدددةدعلدددلد  ربدددادس دددناد ددد درا  ل دددعدالد

رب ا دعلدلدر ر يداددلالي يادلنيك دا درانيابتدرب ا با د
درا اا  د
 درالايداحدعدد دس األ د دادد درالعل داةدر د اددلسدد

را ادد سابتدرال ل اعبدددتدالشدددةكتدبيكددد د شدددكةدل ةب ددد د
 ة دتدساا يداد  نددس درا اد سابتدرال ل اعبددتدرالد دبليددب د
ر دل ددالعد يددا،دارنددادب كدد دراددل   در دن ةبلدد د
رالشاةةدسراشةعبتدلساةر د يادراااا دن ةبا دكاابا داللن ؤد
 دددن ادرالايددداحدرا يااددد  درال ل ددداع دراددد يدلل ندددا د

سراددددددد يدبلكا دددددددةد دددددددعد ادددددددلس درايدددددددايياددراشدددددددةكت
رال ل دداع د)د ة ددتدساا يدداد  ادد ساباليادرال ل اعبددتد د
س يبدددثدبي ددد د يدددا داددد درانيابدددتدعلدددلدليادددب در ر يددداد
را اا ،دكد اقدلدساةر درااادا دن ةبدا داللن دؤد داتةدأن دااد
رالاياحدرا ياا  درال ل اع درا  للفدتدعلدلدرال رءد

حدرال ل دداع درا دداا دالشددةكتدعندد د اددلسباتدرالايددا
را  للفددت،ديبددثدبلس ددعد دد درانايبددتدران ةبددتدر دبكددس د
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ألن اادرالاياحدرالكتةدلاسةر )دران  يدسراك   دل تبةر د
رب ا بدددددا دعلدددددلدرال رءدرا ددددداا دالشدددددةكاتدكل دددددادرةلفدددددعد
 اددددلس دإايدددداييادرال ل دددداع دساددددل با دعلبيددددادكل ددددداد
رن فدددددضد ادددددلس دإايددددداييادرال ل ددددداع ،دسرايكددددد د

س عدر دبكدس دألن داادرالايداحدييبادرب ا ديبثدبل
 دلدددد تبةر درب ا بددددا دعلددددلددرال ددددةدلاددددسةر د)راسيددددف د ددددت 

رال رءدرا ددددددداا دالشددددددددةكاتدكل ددددددددادرن فددددددددضد اددددددددلس د
إاياييادرال ل اع دسال با دعلبيادكل ادرةلفعد الس د
إاياييادرال ل اع ،دس  اقدب ك درالنلاجدر دهنداقد
ع  ددددتد س  دددددتد ددددب د ادددددلس درالايدددداحدرال ل ددددداع د

ةدس ة دددددتدلادددددسةدن دددددادرالايددددداحدرا يااددددد  دال نشددددد 
رال ل اع درا يدلل نا ديللدبكدس داي دادلد تبةردرب ا بداد
علددلدر ر يددادرا دداا ،د  دددادبيندد درنددادكل دداد ر د ادددلس د
رالاياحدرال ل اع دال نش ةدكل ادكا د  د يليلياد
ل نددددد درن ددددداادرايددددداحدركتدددددةدلادددددسةر داليادددددب دأ ر يددددداد

درا اا ،دسرايك دييبادرب ا  
ه ردسبة درا ايثدأ درالالنلا اتدران ةبتدرالد دددددد

لساةهادن ةبل درالشاةةدسراشدةعبتداب دادبليلداد ااي  دتد
 ب دن ادرالاياحدرا ياا  درال ل داع دراد يدلل ندا د
راشةكتدس الس دراياييادع د ا سابليادرال ل اعبدتد
سأ ر يدددادرا ددداا دليلددداجدرادددلد ابدددةدل ةب ددد دبؤبددد هادأسد

ا ةدب ك درا سةدرب ا دأناد عده  دب ي يا،دسا درا  
رالاددلنلا اتدران ةبددتدرالدد دلساةهددادران ددةبلب دبيدديبد
رالاددددلبيد سر يبددددتدرالالددددةرضدرا دددد ن درادددد يدرةلكدددد تد
علبادرا ةرااتدراس ديبتدراادا  تدرالد د يتدتدراي  دتد
 دددددب د ادددددلس درالايددددداحدرال ل ددددداع دسرأل رءدرا ددددداا د
اادالشددةكت،دسرادد يدبشددبةدراددلدعدد يدس ددس دلدد تبةدألن دد

رالايدددددددداحدرا ياادددددددد  درال ل دددددددداع درالدددددددد دلل ناهدددددددداد
راشددةكاتدعلددلدأ ر يددادرا دداا ،دس دد دتدديدبيلدداجدرال ددةد
كددددد اقدس دددددنف درا ددددد ةدرادددددلد ابدددددةدل ةب ددددد دبددددد عيدأسد
بدد يضدسر يبددتدهدد ردرالالددةرض دإ دلددسابةدهدد  درال اددتد

رال ةب بدددتدهدددسد دددادادددبي ةدرا يدددثدعلدددلدلي ب ددداد ددد د
دا   ةد ناءداة باتد يتبتد ناا تدسر ل اةه

د

   تطوير فرضي ت البحث 3/3د
ادد دهدد ردرا دد ءداددبليديددباغتداة ددباتدرا يددثدددددد

را   ددددتدال ل دددداةد دددد  دسر يبددددتدرالالددددةرضدرا دددد ن د
راد يدرةلكدد تدعلبددادرا ةرادداتدراس دديبتدرااددا  تدرالدد د
 يتددددتدراي  ددددتد ددددب د اددددلس درالايدددداحدرال ل دددداع د
سرأل رءدرا دداا دالشددةكت،دسرادد يدبشددبةدراددلدعدد يدس ددس د

ألن ددداادرالايددداحدرا يااددد  درال ل ددداع درالددد دلدد تبةد
لل ناهددادراشددةكاتدعلددلدأ ر يددادرا دداا ،دسرب ددا درا   ددتد
الييددددددسةدعلددددددلد ابددددددةدل ةب دددددد دبدددددد عيدرسدبدددددد يضد
رالادددلنلا اتدران ةبدددتدرالددد دأ كددد درال  يدددياد ددد د
لا بدددداد  ددددد س دن ةبلدددد درالشددددداةةدسراشددددةعبتدعلدددددلد
 س دد درالايدداحدرا ياادد  دال نشدد تدعدد د ادد سابلياد

 اعبددددتدسرادددد يدبشددددبةدراددددلدس ددددس دلدددد تبةدألن دددداادرال ل
رالايدددددددداحدرا ياادددددددد  درال ل دددددددداع درالدددددددد دلل ناهدددددددداد
راشةكاتدعللدر ر يادرا اا ،دسر دراشةكاتدا داد بةد
لياب دأ ر يادرا اا دلل نلدرن اادراياحدركتةدلاسةر د
عنددد  ادبكدددس د ادددلس درايددداييادرال ل ددداع د ةلفيدددا،د

  ادبكددس دسكدد اقدلل نددلدرن دداادرايدداحدأ ددةدلاددسةر دعندد
 الس دراياييادرال ل اع د ن ف دا،د  دادبيند در د
رالدددددددد تبةدرالب ددددددددا  دألن دددددددداادرالايدددددددداحدرا ياادددددددد  د
رال ل ددداع دعلدددلدرال رءدرا ددداا دبيددد ثدعنددد  ادلكدددس د
هنددداقدع  ددددتداة بدددتدلددددة اد ددددب د ة دددتدلاددددسةدن دددداد
رالايدددداحدرا ياادددد  درادددد يدلل نددددا دراشددددةكتدس اددددلس د

الي بدادهد  دإاياييادرال ل اع  دسبة درا ايثدرنداد
راله ر دبليب ديباغتدت ثداة باتدرااابتدعلدلد

درانيسدرا س اداب ادبل  
الدبس دد دلدد تبةد سد الاددتد ينسبددتددالفرضااي  االولااى 

ألن دددداادرالايدددداحدرا ياادددد  درال ل دددداع درالدددد د
دلل نا دراشةكاتدعللدأ ر يادرا اا  
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سغندددد دعدددد درا بددددا درنددددادادددد ديااددددتد  ددددسةدهدددد  ددددددد
بيندددد دعددد يدس دددس دلددد تبةدألن دددداادرافة دددبتدادددر د ادددقد

رالايددداحدرا يااددد  درال ل ددداع دعلدددلدرال رءدرا ددداا د
الشددددددةكاتدرا ا دددددديتدال ةراددددددت،د  ددددددادبدددددد عيدسر يبددددددتد
رالالددددددةرضدرا دددددد ن درادددددد يد نبددددددتدعلبددددددادرا ةرادددددداتد
راادددددا  ت،دساددددد دهددددد  دراياادددددتدالدبكدددددس دهنددددداقد رعددددد د
ال ل ددداةدأيداة دددباتد يتبدددتدر ددداابت در ددداداددد دياادددتد

ر د اددددقدبيندددد دعدددد يدسر يبددددتدةاددددضدهدددد  درافة ددددبتدادددد
رالالددددددةرضدرا دددددد ن درادددددد يد نبددددددتدعلبددددددادرا ةرادددددداتد
رااددددا  ت،دك ددددادبيندددد دل ببدددد د انددددبد دددد درالاددددلنلا اتد
ران ةبدددتدرالددد دلددديدرال  يدددياد ددد د  ددد س دن ةبلددد د
رالشاةةدسراشةعبتدسرا يدبشبةدرالدس دس دلد تبةدألن دااد
رالايدداحدرا ياادد  درال ل دداع دعلددلدرال رءدرا دداا ،د

رالادلنلا اتدران ةبدتدرالد دلشدبةدرادلدأ دساللي اد  د
را نشدددد تدلل نددددلدرن دددداادرايدددداحد ياادددد  در ل دددداع د

رب ا بددددادعلددددلدر ر يددددادرا دددداا ،دسكدددد اقدد يدددد  ةداللدددد تبة
اللية دعللدنس درال تبةدراد يدلي تدادرن داادرالايداحد
را ياادد  دعلددلدرال رءدرا دداا دهددةدهددسدلدد تبةدرااادد د

 داع دبي ةد شكةد ال ةدع د ادلس درالايداحدرال ل
ا درال تبةدعللدرال رءدرا اا دأيدل تبةدسابادأسد ن يد
يبددثدبددؤتةدعلددلدرال رءدرا دداا د دد د دد ةدلفاعلدداد ددعد

يددددباغتدد اددددلس درالايدددداحدرال ل دددداع ،دارنددددادبليددددب 
دسر ل اةدرافة بتدرالاابت 

بس دددد دلدددد تبةدرب ددددا  د سد الاددددتددالفرضااااي  الث نياااا  
 ينسبدددتدادددن ادرالايددداحدرا يااددد  درال ل ددداع دراددد يد
لل نا دراشةكتدعللدراي  دتد دب د ادلس درايداييادعد د

د ا سابليادرال ل اعبتدسر ر يادرا اا  
ادد ديااددتدةاددضدرافة ددبتدراتانبددتداددر د اددقدبيندد دددددد

س ددس دلدد تبةداددل  دألن دداادرالايدداحدرال ل دداع درالدد د
لل ناهدادرا نشدد تدعلددلدر ر يددادرا داا ،دسهددسد ددادالدبلفدداد

يدددتد ددد د  ددد س د دددعدرالادددلنلا اتدران ةبدددتدرا ال ل

ن ةبلددد درالشددداةةدسراشدددةعبت،ديبدددثدبينددد در درا نشددد تد
لل ندددددلد شدددددكةدعشدددددسر  درن ددددداادرالايددددداحدرا يااددددد  د
رال ل دداع درا  للفددتدساددب دادد بياد ةربددتد ااي  ددتدرالدد د
لددة اد بنيددادس ددب د اددلس درايدداييادرال ل دداع دسرالدد د
ل يليادلؤتةدرب ا بادعللدر ر يدادرا داا  دأ داداد دياادتد

فة دبتدادر د ادقدبدساةد ادب  دل ةب بدا دعلدلد  سةده  درا
ييتدرالالنلا اتدران ةبتدرا ال ليتد  د  د س د
ن ةبلدددددد درالشدددددداةةدسراشدددددددةعبتدسرالدددددد دلشددددددبةدرادددددددلدأ د
را نشدددد تدلل نددددلدرن دددداادرايدددداحد ياادددد  در ل دددداع د
 ي  ةدالل تبةدرب ا بادعللدر ر يدادرا داا ،دهد ردس يدضد
ران دددددةدعددددد د  دددددسةدأسدةادددددضدرافة دددددبتدادددددر دنلدددددا  د

ل اةهددددادالس ددددادنددددس درالدددد تبةدرادددد يدلي تددددادرن دددداادر 
رالاياحدرال ل اع دعللدرال رءدرا اا دهةدهسدل تبةد

درااا دأيدسابا 
ر بددددةر داللي دددداد دددد ديدددديتدرالاددددلنلا اتدران ةبددددتددددد

رالد دلشدبةدرادلدر درالدد تبةدرالب دا  دألن داادرالايدداحد
را يااددددد  درال ل ددددداع دعلدددددلدرال رءدرا ددددداا دبيددددد ثد

ع  دددتدرةل دددااداة بدددتدلدددة اد دددب ددعنددد  ادلكدددس دهنددداق
 ة دددتدلادددسةدن دددادرالايددداحدرا يااددد  دراددد يدلل ندددا د
راشددددددةكتدس اددددددلس دإايدددددداييادرال ل دددددداع ،دسر دهدددددد رد
رال تبةدرالب ا  دالدبي ثدا دغبةد اقد  دراياالت،د

دارنادبليب ديباغتدسر ل اةدرافة بتدرالاابت 
د

الدلس دددد دع  ددددتدرةل اابددددتد رتددالفرضااااي  الث لثاااا  
نسبدتد دب د ادلس دراايداحدعد درا اد سابتد الاتد ي

رال ل اعبدددتدالشدددةكتدس ة دددتدلادددسةدن دددادرالايددداحد
درا ياا  درال ل اع درا يدلل نا  

س ددااا عدادد ديااددتد  ددسةدهدد  درافة ددبتدأسدةا ددياددددد
 عدس س درةل ااد ينسيدال  د ب درا ليبةب دادا د ادقد
بؤكددد د دددادلددديدرالسيدددةدرابددداديددداةدل دددب د اافيدددةدةادددضد

د  رادد رافة ددبتدراتانبددتد دد در درا نشدد تدلل نددلد شددكةد
رن اادرالاياحدرا ياا  درال ل اع درا  للفت،دسرنيداد
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 دلة اد ب ده  درالن دااداباتدعللد ةربتد ااي  تدرال
رالدددد دلل ناهددددادس اددددلس درايدددداييادرال ل دددداع دسرالدددد د
ل يليادلؤتةدرب ا بادعللدر ر يدادرا داا  در داداد دياادتد
ةا ياد عدس س درةل ااد ينسيد س بد دب درا ليبدةب د
اددا د اددقدبؤكدد ديدديتدرالاددلنلا اتدرا ال ليددتد دد د

رالدر دراشةكاتددرالشاةةدسراشةعبتدسرال دلشبةدن ةبل 
ادد دادد بةدلياددب دأ ر يددادرا دداا دلل نددلدرن دداادرايدداحد
ركتةدلاسةر دعن  ادبكس د الس درايداييادرال ل داع د

سأ ددددةدلاددددسةر دعندددد  ادبكددددس د اددددلس درايدددداييادد ةلفيددددا د
د درال ل اع د ن ف ا د

 القسم الرابع  تصميم اللراس 
   مجتمع وعين  اللراس  4/1

بل تددةد  ل ددعدرا ةراددتدادد دراشددةكاتدرا ادداه تدددددد
راايس بتدرا ا لتدا داسادرالسةرادرا اابتدراايس يد

ي،دسب لددفدر  دداا دعدد  دهدد  د2115،د2114ادد دعددا  
شددددددةكت،دسعبنددددددتدرا ةراددددددتدهدددددد دكددددددةدد149راشددددددةكات

راشددةكاتدرالدد دبشدد لياد  ل ددعدرا ةراددتد يدد دراددل يا د
 نكددداسدد12 ؤاادددتد)د45را ؤااددداتدرا اابدددتدسعددد  هاد

شددةكتدلدد  ب  ديبددثدايددادا بيددتدس ددسرنب د ايددتدد33
ليكدديدع ليددا،درال ددةدرادد يدبيددليدراددل يا هاد دد دعبنددتد
را ةراتدس  درا  ك در ةرءد ةرادتد ادل لتدايدا،دكد اقد

شةكتدر ة د  د  ل دعدرا ةرادتدد13ليدرال يا دع  د
يدد داددنل درا ةراددتدأسدأر ددادايدد يدركل دداةدرا باندداتدادد د

ن دددادعددد د ندددس ددايددد يدرايددداييادعلدددلدرالاددد اد ددد ي
را ادددد سابتدرال ل اعبددددت،دسعلددددلد اددددقدايدددد  دشددددةكاتد

تااام توزيعهااا  شدددةكتدد91رايبنددتدرايدددااادال ةراددتدهدددسد
 عمى قط عين رئيسين عمى النحو الت لي 

 اا دراشةكاتدرال دل رسةدأنشاتد د درا يل دةدد -
شدةكتدسب ديدد67ر دلكس د اةةد اا ب دتدسعد  هاد

شدددددددةكاتدرا لةسكب اسبددددددداتدسرالاددددددد نتدسعددددددد  هاد
شةكت،دسشةكاتدرالالت اةدرايناع دسعد  هاد26

شددددةكت،دسشددددةكاتدرالشددددبب دسرا ندددداءدسرالاددددسبةدد21
 شةكت د21راي اةيدسع  هاد

 اا دراشةكاتدرال دل رسةدأنشداتديد ب تدال ب دتد -
سب ددددديد شدددددكةدراااددددد دراشدددددةكاتدرالددددد دلنل ددددد د

 شةكت د24ا اا درال اةةدسرا   ات،دسع  هاد
   نموذج االنحلار  4/2 
را ايدددثداددد در ل ددداةدرافة دددبلب درالسادددلددبيل ددد دددددد

سراتانبتد اا يثدعللدن س جدرالنيد رةدرا ليد  ،ديبدثد
لشددبةدع  ددتدرالنيدد رةدراددلدر درا ليبددةدرالددا عدرال رءد

) ي ددةر دعندداد ددةةد اايا دد د2115را دداا دادد دنيابددتدعدداي
 د راتدTobin's Qعللدراليسةدس ةةدر ة د اانا تد

 ابتدا دلايتد ليبةرتد فلةةدر ااءدانتدسري ةد)أيد
 ،دت تدددددتد نيددددداد ليبدددددةرتد2114  بادددددادنيابدددددتدعدددددايد

 ادددل لتدهددد دن دددادرالايددداحدرا يااددد  درال ل ددداع ،د
س ادددددلس درالايدددددداحدرال ل ددددداع دسرالفاعددددددةد بني ددددددا،د
سراالتدرال دة د ليبدةرتد دا اتدهد دراد سةدرا د  سجد

لكبدددددددددت،دناددددددددد تدال ددددددددد بةدرالنفبددددددددد يدرالسة،دلةكددددددددد درا 
را  بسنبدددت،دراة يبدددت،دراي دددي،دسندددس درايدددناعت دسعلدددلد
 اددددددقدال ل دددددداةدرافة ددددددبلب درالساددددددلدسراتانبددددددتدبليددددددب د
يباغتدن س  ب دا ني رةدبليدا درالسةدرالي بةدع د
را ليبددةدرالددا عدرال رءدرا دداا د اايا دد دعلددلدراليدددسة،د

أ داددTobin's Qسا دراتان دبليدرالي بةدعناد ااناد تد
بددةرتدرا اددل لتدسرا ددا اتدال ددةدك ددادهدد ،د دا  درا لي

(، 1ب لمعاا للتين رقاام ) حوذلااك عمااى النحااو الموضاا
د د( الت ليتين2)
نمااااط  1+ بصاااافر= ب 2115الع ئاااال عمااااى االصااااول  

 االفص ح االجتما عي مستوى 2+ ب 2114االفص ح

 5+ ب2114اللور المزلوج4التف عل+ ب 3+ ب2114
+ 2114نساااب  المليونيااا  6+ ب2114تركاااز الممكيااا 

نااااوع  9+ ب 2114الربحياااا  8+ ب 2114الحجاااام 7ب
  (1.......) + الخطأ العشوائي 2114الصن ع 
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Tobin's Q 2015نماااااط االفصااااا ح 1+ بصااااافر= ب 
 3+ ب2114 االفص ح االجتم عي مستوى 2+ ب 2114

تركااااااز  5+ ب2114الاااااالور الماااااازلوج4التف عاااااال+ ب
 7+ ب2114نساااااااب  المليونيااااااا  6+ ب2114الممكيااااااا 
نااااااااااوع  9+ ب 2114الربحياااااااااا  8+ ب 2114الحجاااااااااام
د    (2............) + الخطأ العشوائي 2114الصن ع 

 حيث أن 
سهدددسد ليبدددةدغبدددةدي ب ددد دب تدددةديايدددةدالتف عااال  

 اددددددددددددددلس د×دد2114 ددددددددددددددةبد)دن ددددددددددددددادرالايدددددددددددددداحد
د  2114رالاياح

   ث بت االنحلار. صفرب
 يدددددددددا  تدرالنيددددددددد رةدال ليبدددددددددةرتد   3، ب2، ب1ب

رال ل دداع ددرا اددل لتدرالاااددبتد اددلس درالايدداح
سدن ادرالاياحدرا ياا  دسرالفاعةد بني ادعلدلد

درالةلبب 
د يا  تدرالني رةدال ليبةرتدرا ا ات    9ب -4ب

بشدددبةدرادددلدس دددس دالدددةةدإ اددداءدادددنتددالتاااذييل الزمناااي 
سريدد ةد دددب درا ليبددةدرالدددا عدادد دران دددس  ب ديبدددثد

،دسرا ليبددددددددةرتد2115دب ددددددددا دادددددددد دنيابددددددددتداددددددددنت
ادد دنيابددتداددنتددرا اددل لتدسرا ددا اتديبددثدل ددا 

د 2114
  التعرياااااااف االجرائاااااااي لمت يااااااارات 4/3

 اللراس   
 Operationalبلسالده ردرا  ءدراليةب درال ةر  ددد

Definitionا ليبددددةرتدرا ةراددددت،دس اددددقدعلددددلدرانيددددسدد
 را س اداب ادبل  د

د  المت ير الت بع 4/3/1
ويعباار ي،د2115سهددسدرال رءدرا دداا دادد دنيابددتدعددايددد

 اس سين هم  عنه بمقي سين 

سب دددا دك بددددا د نادددد تدد 2115الع ئاااال عمااااى االصااااول
يدداا دراددة ادرا ياادد  دراددلدر  دداا د ب ددتدراليددسةد

د 2115 اا ب رنبتداشةكاتدرايبنتدا دنيابتدعايد
سل ا دك با داشدةكاتدد Tobin's Q 2015لنسب  ا

درايبنتد اال  ريدراي  تدرالاابت 
  ) = Tobin's Q 2015  القيما  الساوقي  الساهم

+ القيماااااا  اللفترياااااا   2115المنشااااااأة الع لياااااا  
القيمااااااا  اللفتريااااااا  إلجمااااااا ل ( ÷ 2115لماااااااليون
 ( 3) .................2115االصول

 حيث أن 
 = 2115القيم  السوقي  الساهم الشارك  الع ليا  

سااعر × 2115عاالل االسااهم الع لياا  لمشاارك  نه ياا 
 (4)    31/12/2115االقف ل لمسهم الع لي يوم 

 

ددد  المت يرات المستقم  4/3/2
سع  هادت تدتد ليبدةرتدبدليد بااديادك بدا داشدةكاتددددد

يدعلدددلدرانيدددسدرا س ددداد2114رايبنددتداددد دنيابدددتدعددايد
داب ادبل  

 االفص ح المح سبي االجتم عي  نمط  -
سادددادتددد ثديددداالتدليكددد د ة دددتدلادددسةدن دددادددددد

 Intervalرالايدداحدسبي دددةدعنيددداد   بدددا دالددةيد
Scaleب  دددددد د ب ددددددتد)ر دعندددددد  ادبكددددددس درالايدددددداحدد

را يااددددد  درال ل ددددداع دسيدددددف د ااكا دددددة،دسرا ب دددددتد
 عندددد دشدددد سةدرالايدددداحدرا ياادددد  درال ل دددداع د2)

علددددلد ددددبيدك بددددتدغبددددةدن  بددددتدراددددلد ددددسرةدرالايدددداحد
 ادبل ددددد  درالايددددداحد دعندددد 3راسيددددف ،دسرا ب دددددتد)

را ياا  درال ل اع د بيدن  بتدرالد سرةدرالايداحد
دراسيف درسدراك  دأسدك ه ا د

 مستوى االفص ح االجتم عي   -
سهددسد ؤشددةدب ددب دك بددا داكددةدشددةكتدنادد تد نددس دددددد

را ادد سابتدرال ل اعبددتدرا فيددادعنيدددادايلبددا دراددلديددد د



         ........جتماعية اإلعن المسئولية  فصاحفصاح المحاسبي وعالقته بمستوى اإلنمط اإل                         خالد سعيد بركات /د

21 
 

ر يددددلد يدددد  دال نددددس درالدددد دب كدددد در دلفيددددادعنيدددداد
ا د  ل عدرا ةرات،ده ردسبفلةضد  نادر دراشةكاتد

كااتد نس درا ا سابتدرال ل اعبتدرالد دبشد ليادرا ؤشدةد
 لااسبتد  ديبثدأس رنيادرانا بت،دس  دتيدب   درا ند د
 ب تدسري ديديباديداةدرايداحدرا نشد ةدعندادسيدفةد
ياةدعد يدرايداييادعندا،دسعلبدادب كد د شدكةد  اداد
كتد بددددددا د اددددددلس درالايدددددداحدرال ل دددددداع دأليدشددددددةد

د اال  ريدراي  تدرالاابت د
علل بنول المسئولي   =مستوى االفص ح االجتم عي 

الحاال االقصااى ÷ االجتم عياا  المفصااح عنهاا  فعمياا  
د(5)        لعلل البنول التي يمكن االفص ح عنه 

هددد ردساب دددادبليلددداد ددداا نس درالددد دبشددد لياد ؤشدددةدددددد
رالايدددداحدرال ل دددداع دب يدددد دس ددددس د ة ددددتد دددداد دددد د
رالفدددداستدادددد دعدددد  دس  دددد س دهدددد  درا نددددس داب دددداد ددددب د
را ةراددداتدراادددا  ت،دسيبدددثدر دلةكبدددبدأسد نددداءد ؤشدددةد
اإلاياحدرال ل اع دب ةجدع دنااادرا يثدراياا ،د

بشددد لياداددد ردادددس دبادددل  يدرا ايدددثد رتدرا ندددس درالددد د
 ؤشددددةدرالايدددداحدعدددد درا ادددد سابتدرال ل اعبددددتدراددددسرة د
  ةرادددداتداددددا  تدي بتددددتدل ددددتدعلددددلدرا  لكددددتدراية بددددتد
راايس بتدسرال درالةش دا دلي ب هاد  يباةدرا اد سابتد

رايددددا ةدعدددد درا ن  ددددتدد26111رال ل اعبددددتدرالبدددد سد
،دك ددادةسعدد دابيددادر دISOرا سابددتدايدد رةدرا يدداببةد

د3رالع ددددداةدرااددددديس بتدللناادددددبد دددددعدسر دددددعديددددداةد ب دددددت
 ,Habbash, 2017؛د815،د د2115)دراي اش،د

p.101  د
 التف عل  -
سهسد ليبةدغبةدي ب  دبي ةدع ديايةد دةبددددد

را ليبددددددددةب درا اددددددددل لب درااددددددددا  ب دن ددددددددادرالايدددددددداحد
را يااددددددددددددد  درال ل ددددددددددددداع دس ادددددددددددددلس درالايددددددددددددداحد
                                                             

 ظييٛؼخًد انخييٙ االصخًييبػٙ اال صييبط يؤشييس بُييٕ  ػهييٗ نهخؼييس  3

 نايسكبث االصخًيبػٙ اال صيبط يعخٕٖ قٛبض  ٙ انبغذ ػهٛٓب

 (.0)زقى يهغق زاصغ انؼُٛت

رال ل ددداع ،دسب كددد د ددد د  ادددادلي بددد د دددادر ردكدددا د
رالايددداحدعددد درا اددد سابتدهنددداقدلفاعدددةد دددب د ادددلس د

رال ل اعبددددددتدالشددددددةكتدسن ددددددادرالايدددددداحدرا يااددددددد  د
رال ل اع درا يدلل نا دا درال تبةدعلدلدر ر يدادرا داا د
أيدال دسهسد ادبفب دا دراكش دع د دادر ردكدا دهنداقد
لددددد تبةدراااددددد دأيدلددددد تبةدسادددددباد)دأسد دددددن ي دادددددن اد

درالاياحدرال ل اع دعللدرال رءدرا اا  

د

دالض بط    المت يرات 4/3/3
وعاالله  ساات  مت ياارات ويااتم ايضااً  قي سااه  كميااً  د

 م ك لت لي 2114لشرك ت العين  في نه ي  ع م 
سبيددة ددالماازلوج لمماالير التنفيااذي االول  الاالورد -

ر ةر بدددا د  ليبدددةدسه ددد دب  ددد دسريددد ديددديبادعنددد  اد
بكددددس دة ددددب د  لدددد درال رةةدهددددسدرا دددد بةدرالنفبدددد يد

سيددددفةدعندددد  ادالدبشدددديةدة ددددب د  لدددد دد،الشددددةكت
درال رةةدأيدس ا  دلنفب بت د

سل ا دك با د اانا تدرا  سبتدا اييدد تركز الممكي د -
را  لسكتدال ااه ب دراك اةدسرال دل لفدييدلييداد د

  د4%دا كتة5ةأ درا اةد
سل ددددا دك بددددا د نادددد تدر  دددداا ددنسااااب  المليونياااا    -

 را بس درالدر  اا د ب تدراليسة 
سب دا د ناد تديداا درادة اددالع ئل عمى االصاول   -

 را ياا  درالدر  اا د ب تدراليسة 
سب ددا دك بددا د االسغدداةبليدراا بيدد ددحجاام الشاارك    -

 ا  اا د ب تدراليسة د
ساليةبفددادر ةر بددا دلدديدل اددبيدرااددساددنااوع الصاان ع  د -

راادددددديس يدراددددددلد ادددددداعب دة باددددددب ده ددددددا د اددددددا د
 يل دةدر دلكدس دراشةكاتدرال دل رسةدأنشاتد  درا

                                                             
 انًعييبًٍْٛ يضًٕػييت حضييى انعييؼٕ ٘ انًييبل ظييٕا نٓٛئييت ٔ مييب 4

% 5 حؼيب ل انايسكت ييبل زأض  يٙ عصت نّ يعبْى كم انكببز

 يٍ انًضًٕػت ْرِ ػٍ  مظ يخبعت بٛبَبث حٕصد رى ٔيٍ  بكزسل

 انضببظ انًخغٛس حؼسٚف  ٙ انببعذ بٓب اظخؼبٌ ٔػهٛت انًال ل

 .     اصسا ٛب   انًهكٛت حسكص
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 ددددددداةةد اا ب دددددددتدسب ددددددديدشدددددددةكاتدرا لةسكب اسبددددددداتد
رايناع ،دسشدةكاتددسرالا نت،سشةكاتدرالالت اة

رالشدددددبب دسرا نددددداءدسرالادددددسبةدراي ددددداةي در دددددادرا ادددددا د
راتددددان دايددددسد اددددا دراشددددةكاتدرالدددد دلدددد رسةدأنشدددداتد
يد ب تدال ب دتدسب ديد شدكةدراااد دراشدةكاتدرالدد د

سبي ددةدعدد ددلنل دد دا اددا درال دداةةدسرا دد  ات دهدد ر
رنل دداءدراشددةكتدا اددا د دداد دد دع  دداد  ليبددةدسه دد د
ب   د ب تدسري دياةدرنل ا يادرابادسيفةدياةدع يد

 رنل ا يادرابا 
القسااااام الخااااا مس  اختبااااا ر الفرضاااااي ت 

 وتحميل ومن قش  النت ئج 
   االحص ئي ت الوصفي   5/1

ر ل رء دبن ي درالنسبادرالدرنادليدرادل  ريدراي ب دتدددددد
دادد در دددةرءSPSS رالييددا بتداليلددسيدرال ل اعبددتد

راليلبددةدرالييددا  درا ددا د اا ةراددت،دس  ددةدرا  دد د
ادددد دليلبددددةدس نا شددددتدنلددددا  در ل دددداةداة ددددباتدد دددد  ا د

 دبيدةضد1را يثدبن ي درالنسبدادرادلدر د د سةدة ديد)
تدرا ةراتد  داإلييا باتدراسيفبتدرا ايتد  ليبةر

يبدددثدراسادددادرايادددا  دسرالنيدددةر درا يبددداةيدسرايددد د

رال نلدسرال يلدا ب تدكةد ليبة،دهد  درالييدا باتد
ليا داكةةدرسابدتدعد دكاادتدرا ليبدةرتدسبي ندادهندادر د

يد ددداءد2114 ليبدددةدن دددادرالايددداحداددد دنيابدددتدعدددايد
  دادبيند د757 1سرنيةراادرا يبداةيدد62 1 لساااد

 درن دددداادرالايدددداحدرالدددد در دهندددداقدلفدددداستدك بددددةد ددددب
سرنددادادد درا لساددادب ددعدن ددادد،لل ناهددادشددةكاتدرايبنددت

رالايداحدادد درااددسادراادديس يد ددب دن ادد درالايدداحد
راسيددددف دسراك دددد  د دددد دنايبددددتدر ددددة د لددددفد لسادددداد
 الس درالاياحدع درا اد سابتدرال ل اعبدتداشدةكاتد

يدسهددسد2114%دادد دنيابددتدعددايد8 38رايبنددتديددسرا د
ادكدددا دعلبددداد لسادددادهددد رد دددادبل ددداس د شدددكةدك بدددةد ددد

را الس دا دري ثدرا ةرااتدرااا  تدرال دل تدعللد
راشددةكاتدراادديس بتدسرالدد درل يددتد رتدرا ؤشددةديبددثد

%د13 لفد لسااد الس درالاياحدرال ل داع دابيداد
د-د2117 ددددد ةدرافلدددددةةدرالددددد در  ددددديليادال ةرادددددتد)د

يد د  ادبيند در دهنداقدن دسد ليدس داد دساداءد2111
  ادددد سابليادرال ل اعبددددتدسرادددد يدراشددددةكاتدراادددديس بتد

 بنيك دعللد الس دراياييادرال ل اع  
 
 

 

 (1جذول رقى )

 Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 0755799. 058526. 2775. -1442.- 91 11انعائذ عهي االصول 

Tobin's Q 15 91 .3910 3.9829 1.511387E0 .6452753 

 757. 1.62 3 1 91 11نًط االفصاح

 197813. 38767. 883. 059. 91 11يستوى االفصاح

 594105. 67413. 2.649 059. 91 انتفاعم

 250. 07. 1 0 91 11انذور انًزدوج

 2048252. 383268. 9500. 0501. 91 11تركز انًهكية

 2061114. 415482. 8354. 0251. 91 11نسبة انًذيونية

 0794832. 072917. 3556. -1215.- 91 11انعائذ عهي االصول

 1.503461E1 1.4690172 19.6446 12.4051 91 11انحجى

 443. 74. 1 0 91 11نوع انصناعة
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 درنددددادادددد دنيابددددتدعددددايد2سبس دددداد دددد سةدة دددديد)ددددد
%دد دددد دشددددةكاتد9 54يدرل يددددتد ددددادنادددد لادد2114

د%د نياد6 28رايبنتدن ادرالاياحدراسيف ،دسأ د
د

رل يددتدن ددادرالايدداحدراك دد ،دادد ديددب د ليددتدنادد تد
%د5 16راشةكاتدرال درل يتدن ادرالاياحدران  يد

  دددادبينددد در درالايددداحدرا يااددد  درال ل ددداع داددد د
دراايس يدبيلبدعلبادرااا عدراسيف  ددرااسا

 (2جلول رقم )
 Frequency  14نمط االفص ح

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 50 54.9 54.9 54.9 

2 26 28.6 28.6 83.5 

3 15 16.5 16.5 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

   اختب ر الفرضيتين االولى والث ني   5/2
ال ل دددددداةداة ددددددبتدرا يددددددثدرالساددددددلدسراتانبددددددتدلدددددديددددد

رالشدددديبةدرالييددددا  دان ددددس   درالنيدددد رةدرا يدددد  ب د
 ،دس اددددقداللي بددددةدعدددد د2 ،دسة دددديد)1 اا يا اددددتدة دددديد)

را ليبددددةدرالددددا عد ددددةةد ااددددل  ريدرايا دددد دعلددددلدر  دددداا د
،دTobin's Qراليسة،دس ةةدأ ة د اال  ريدراناد تد

رابياد  ددسب ك دلل ب درهيدرانلا  درال دليدرالسية
دلشيبةدران س  ب داب ادبل  

 دددددد ددالنمااااااوذجين دلدددددديدرالي دددددداد دددددد د لددددددسد1ي2ي5
را شك تدرال دلسر ادعدا ةدن دا جدرالنيد رةد
را ليدددددددد  دسهدددددددد د شددددددددكلتدرالةل دددددددداادرادددددددد رل د

Autocorrelationيبددددددددددثد ليددددددددددتد ب ددددددددددتدد
اد دران دس  ب دددDurbin-Watson يا ةد
س ادددددددددددقدعلدددددددددددلدرانيدددددددددددسدد652 1،دد816 1

 د3را س دداد ددااي س درال بددةد اا دد ساب دة ددي)
 دسهدد د ددبيدل ددعدادد درايدد س درا   ساددتد4سة ددي)

 دأيدلدددد سةد5 2د-5 1سرالدددد دللددددةرسحد ددددب د)
،دك دددادلدددديدرالي ددداد دددد د لددددسد2يدددسةدرا ب ددددتد

ران دددددس  ب د ددددد د شدددددكلتدرالةل ددددداادرا اددددد د
Multicollinearityرتدرا ال لت،درا ليبةدد ب د

ا دددااةغيد ددد درةلفدددا د دددبيد يدددا  تدرال ددد يدد
Variance Inflation Factor (VIF)د
ال ليبددددةرتدرا اددددل لتدرات تددددتدن ددددادرالايدددداحد
را يااددددد  دس ادددددلس درالايددددداحدرال ل ددددداع د

،د349 6سرالفاعدددةد ددداان س  ب ديبدددثد ليدددتد
علدددددددلدرالةلبدددددددب،دس ادددددددقد896 15،د769 7

علدددددددلدرانيدددددددسدرا س ددددددداد دددددددااي س درال بدددددددةد
 ،درالدر د اددقدالد6 دسة ددي)5اا دد ساب دة دديد) 

بيندددددد دس ددددددس د شددددددكلتدرةل ددددددااد ادددددد د ددددددب د
را ليبددددددددةرتدرا ادددددددددل لتد ددددددددداان س  ب ،دا ددددددددد د
راا بي دأ دلد ل د يدا  تدرال د يد ةلفيدتد
 فيددةدر  دداةد ليبددةدرالفاعددةدك ليبددةد اددل ةد
علددلدع  ددتدرالنيدد رةد دداان س  ب دسهددسدك دداد

دغبدةدي ب د ديبدثدب تدة اد ادرالنسبداد ليبدة
يايةد ةبدرا ليبدةب درا ادل لب در  دةب د
 يا ،درال ةدرا يدبلةلدبدعلبداديد سثدرةلفدا د
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 دددداهةيدادددد د ددددبيد يددددا  تدرال دددد يدايدددد  د
را ليبدددددةرتدالدب ا لددددداد اافيدددددةد ة دددددتدرةل دددددااد
عاابدددددتد دددددب درا ليبدددددةرتدرا ادددددل لتدراي ب بدددددت،د

 د د در د9سبؤك د اقد ادب ية د د سةدة ديد)
لب دراي ب بددب درالةل ددااد ددب درا ليبددةب درا اددل 

ن ادرالايداحدرا يااد  دس ادلس درالايداحد
%،دسهسد ادالد4 32رال ل اع د اءديسرا د

ب كددددددد د يدددددددادر دبيددددددد ثد شدددددددكلتدرالةل دددددددااد
علددلددرا اد د ددب دهد ب درا ليبددةب ،دسل ابادا د

 اقدلكس درا باناتدرا   لتدالن س  ب د اابتد
   درا شك تدرال دلي  دييتدرانلا   د

ا سةدرالفادبةبتدالن دس  ب داك داداب ادبليلداد داد 2ي2ي5
 د4 ،دس دد سةدة دديد)3بل دداد دد د دد سةدة دديد)

-Adjus دداءتد ب ددتد يا ددةدرالي بدد درا يدد ةد
ted R Squareد5 45%د،د5 71ليدا ةدد%

اد دران دس جدرالسةدسراتدان دعلدلدرالةلبدب،دسهددسد
 ادبين در درا سةدرالفادبةبتدال ليبدةرتدرا ادل لتد

ادةد ان دا دسرا ا اتد اان س  ب دلادلابعدر دلف
بيلدد د ددداد دد دراليبدددةدادد درا ليبدددةدرالدددا عدرال رءد
را اا داسرءدكا د ي ةر دعناد   دابب د يااد بتد
)رايا دددد دعلددددلدر  دددداا دراليددددسة دأسد   ددددابب د
ليكدددددددد درا ب ددددددددتدرااددددددددس بتدال نشدددددددد ةد)رانادددددددد تد

Tobin's Qدغبدددةدرندددادب يددد درةلفدددا درا دددسةد، 
رالفابةبتداد دران دس جدرالسةدعد دراتدان د شدكةد

سايدددةد ادددقدبيدددس درادددلدرالةل ددداادرا دددسيدد ليدددس 
را يددددةس د ددددب دة يبددددتدرا نشدددد ةدادددد داددددنتد دددداد
سة يبليددددادادددد درااددددنتدرالاابددددت،دسهددددسد ددددادل يددددة د
را ااه تدراي بتدال ليبةدرا ا اد ي ةدرايا د د

اددد دلي بددد د ب ددددتدد2114علدددلدراليدددسةدادددنتد
را ليبدددددةدرالدددددا عد ددددداان س جدرالسةدرايا ددددد دعلدددددلد

%د2 78يبدثد ليدت2115راليسةدا دادنتدد
 دك دددادبل ددداد ددد د ددد سةدة ددديدβ7دد=د0.782)
(7   

 

 (3جذول رقى )

Regre ssion                   Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 .862
a
 .744 .715 .0403331 1.806 

a. Predictors: (Constant(, 11يستتوى االفصتاح ,  11نًط االفصاح 11انتذور انًتزدوج ,انتفاعتم , 11تركتز انًهكيتة , نستبة ,

11انعائذ عهي االصول  ,                                                                       11 انًذيونية , 11انحجى  11نوع انصناعة ,  

b. Dependent Variable: 11انعائذ عهي االصول  

(1جذول رقى )  

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 .714
a
 .510 .455 .4761913 1.652 

a. Predictors: (Constant(, 11يستوى االفصاح ,  11نًط االفصاح 11انذور انًزدوج ,انتفاعم ,  11تركتز انًهكيتة ,

                                                       , 11انعائذ عهي االصول  ,   11نسبة انًذيونية , 11انحجى  11نوع انصناعة ,  

 b. Dependent Variable: Tobin's Q 15 
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نايبتدر ة دبل اد  د  سا دليلبةدرال اب دة ديد  د
 در دع  دددتدرالنيددد رةدادددد د   ليددداد ينسبددددتد6 ،د)5)

ل ا دددداداددددسرءدادددد دران ددددس جدرالسةدأسدران ددددس جدراتددددان د
د دا دك دران س  ب  دP value = 0.000يبثد)د

د
د
 

(1جذول رقى )  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .382 9 .042 26.115 .000a 

Residual .132 81 .002   

Total .514 90    

a. Predictors: (Constant(, 11نًط االفصاح 11يستوى االفصاح , ,انتفاعم , 11انتذور انًتزدوج 11تركتز انًهكيتة , نستبة ,

11انعائذ عهي االصول                                                                        11انًذيونية , 11انحجى 11نوع انصناعة ,  

b. Dependent Variable: 11انعائذ عهي االصول  

(6جذول رقى )  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19.107 9 2.123 9.362 .000a 

Residual 18.367 81 .227   

Total 37.474 90    

a. Predictors: (Constant(, 11يستوى االفصاح ,  11نًط االفصاح 11انذور انًزدوج ,انتفاعم , 11تركز انًهكية , نسبة ,

11انعائذ عهي االصول  ,                                                                          11انًذيونية , 11انحجى  11نوع انصناعة ,  

  b. Dependent Variable: Tobin's Q 15 
د

 دبل ددادر د8 د،د)7 د دد درا دد ساب دة  دد د)5/2/3
 درالد دايداد الادتدβiكااتد يا  تدرالني رة)د

 دسرا ايددددتدP value ≤ 0.05 ينسبددددتد)
 ددددداان س  ب د دددددداءتد ددددداا ليبةرتدرا ددددددا اتد

رشددداةرلياد لف دددتدل ا ددداد دددعدرل اهيدددادرا لس دددع،د
افدد دران ددس جدرالسةدسك ددادبل دداد دد د دد سةد

 د اءتدرشاةةدرا ليبةدرا ا ادرايا  د7ة يد)
 س  ددتدسهددسد ددادد2114علددلدراليددسةداددنتد

بلفدداد ددعدلدد تبة درا لس ددعدن ةبددا دعلددلدرا ليبددةد
،د2115رالددددا عدرايا دددد دعلددددلدراليددددسةداددددنتد

راتدان دسك دادبل داد د د د سةدسا دران دس جد
 د ددددددددددداءتدرشددددددددددداةل درا ليبددددددددددددةب د8ة ددددددددددديد)

د دددددددا اب دلةكددددددد درا لكبدددددددتدسرايا ددددددد دعلدددددددلرا

راليددسةد س  ددتدسهددسد ددادبلفدداد ددعدل تبةه دداد
رالب دا  درا لس دعدن ةبدا دعلدلدة يبدتدرا نشدد ةد
س ددددد دتددددديدل تبةه دددددادرالب دددددا  دعلدددددلدرا ب دددددتد
رااددددددس بتدال نشدددددد ةد)را ليبددددددةدرالددددددا عدرانادددددد تد

Tobin's Qدكددددددددددد اقد ددددددددددداءتدرشددددددددددداةل د، 
را ليبددةب درا ددا اب دراي دديدسنددس درايددناعتد
) دد ديبددثدر ددةرةهاد اا ب ددت دادداا تدسهددسد دداد
بلفاد عدل تبةه ادراال  درا لس عدن ةبا دعلدلد
را ب تدرااس بتدال نش ةد)را ليبةدرالا عدراناد تد

Tobin's Qد فيدةد ددادبيد تا د د د دديساد 
ابااددددددبتدسرع  بددددددتدليدددددد  دشددددددةعبتدرا نشدددددد ةد

نيك دادددددد درانيابددددددتداددددددل ا دعلددددددلد ب ليددددددادسلدددددد
درااس بت 

د
د
د
د
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دد

(7جذول رقى )  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .022 .053  .405 .686   

 6.349 158. 416. -818.- -116.- 014. -012.- 04ًَظ اال صبط

يعخٕٖ 

 04اال صبط
-.083- .060 -.218- -1.391- .168 .129 7.769 

 15.896 063. 039. 2.099 471. 029. 060. انخفبػم

 1.051 952. 690. 400. 023. 017. 007. 04اندٔز انًص ٔس

 1.261 793. 878. 154. 010. 023. 004. 04حسكص انًهكٛت

 1.509 663. 252. -1.155- -080.- 025. -029.- 04َعبت انًدَٕٚٛت

انؼب د ػهٗ 

 04االصٕل
.744 .063 .782 11.871 .000 .729 1.371 

 1.555 643. 962. 048. 003. 004. 000. 04انغضى

 1.210 826. 884. 146. 009. 011. 002. 04َٕع انصُبػت

a. Dependent Variable: 05انؼب د ػهٗ االصٕل  
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(8جذول رقى )  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.966 .627  4.728 .000   

 6.349 158. 297. -1.051- -206.- 167. -176.- 04اال صبطًَظ 

يعخٕٖ 

 04اال صبط
-1.186- .707 -.364- -1.677- .097 .129 7.769 

 063. 037. 2.124 659. 337. 715. انخفبػم
15.89

6 

 1.051 952. 186. 1.333 106. 206. 275. 04اندٔز انًص ٔس

 1.261 793. 005. 2.889 252. 275. 795. 04حسكص انًهكٛت

 1.509 663. 726. 352. 034. 299. 105. 04َعبت انًدَٕٚٛت

انؼب د ػهٗ 

 04االصٕل
4.300 .740 .530 5.814 .000 .729 1.371 

 1.555 643. 015. -2.475- -240.- 043. -105.- 04انغضى

 1.210 826. 002. -3.133- -268.- 125. -390.- 04َٕع انصُبػت

a. Dependent Variable: Tobin's Q 15 

 

 د االةكب دعللد يا  تدرالني رةدال ليبةرتد5/2/4
را اددل لتدرات تددتدارنددادب يدد د دد درا دد ساب د

 در د ليبةدرالفاعدةدا داد داءد8 د،د)7ة يد)
لدددد تبة د ينددددسيد س ددددبدعلددددلدرال رءدرا دددداا د

دP Value دداان س  ب ،ديبددثد دداءتد ددبيد
 داان س جدد 0.39،0.037 لداداليدا ةدا يا  

رالسةدسراتددددددان دعلددددددلدرالةلبددددددب،دادددددد ديددددددب د
 دددددددداءتد يدددددددددا  تدرا ليبدددددددددةرتدرا ادددددددددل لتد
رال ددة دن ددادرالايدداحدرا ياادد  دس اددلس د
رالايددددداحدرال ل ددددداع دغبدددددةد ينسبدددددتدعنددددد د

%د اان س  ب ،درأل ةدراد يدبشدبةد5 الس د
راددلدعدد يدس ددس دلدد تبةدرااادد دبي ددةد شددكةد

 نفة داكدةد ني دادعلدلدرال رءدرا داا ،دس ادقد
اسرءدكا درال رءدرا اا د ي دةر دعنداد   دابب د
 ياا بتد)رايا  دعللدراليسة دأسد   دابب د

 ،دسأ درالفاعدةدTobin's Qادس بتد)راناد تد
 ب دن ادس الس درالايداحدرال ل داع دهدسد
راددد يدادددادلددد تبةد يندددسيد س دددبدعلدددلدرال رءد

كةدركتدددددددةدرا دددددداا داددددددد دران دددددددس  ب  ددس شددددددد
لفيددددب داددددر دهدددد ردبيندددد در دلدددد تبةد اددددلس د
رالايددددداحدرال ل ددددداع دعلدددددلدرال رءدرا ددددداا د
بلس دددددد دعلددددددلدن ددددددادرالايدددددداحدرا ياادددددد  د
رال ل ددداع دراددد يدلل ندددا درا نشددد ة،دس ددد دتددديد
بكس دان ادرالايداحدرا يااد  درال ل داع د
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لدد تبةدساددبادأسد دددن يدالي  ددتد ددب د ادددلس د
سر درالايددددداحدرال ل ددددداع دسرال رءدرا ددددداا ،د

هددد ردرالددد تبةدبكدددس داددداد دددة س درب دددا  دعلدددلد
 رال رءدرا اا  د

علددلد اددقدبددليدةاددضدرافة ددبتدرالساددلددسل اباددا دددددد
ال يددثدسرالدد دلددن دعلددلدعدد يدس ددس دلدد تبةد يندددسيد
ادددن ادرالايددداحدرا يااددد  درال ل ددداع دراددد يدلل ندددا د
راشةكتدعللدر ر يادرا اا  دسهسد ادبيند درب دا دعد يد
سر يبدددددتدرالالدددددةرضدرا ددددد ن دراددددد يدرةلكددددد تدعلبددددداد
را ةراددداتدراادددا  تدرالددد د يتدددتدراي  دددتد دددب د ادددلس د

حدرال ل اع دسرال رءدرا اا دسرا يدبشبةدرالدرالايا
عدددددد يدس ددددددس دلدددددد تبةدألن دددددداادرالايدددددداحدرا ياادددددد  د

درال ل اع دعللدرال رءدرا اا  د

ك ددددادرنددددادس ندددداء دعلددددلدنلددددا  دراليلبددددةدرااددددا  تددددددد
 د  دأ درشاةةد8 د،د)7سرال دب يةهادرا  ساب دة يد)

 يا دددةد ليبددددةدرالفاعدددةد دددداءتد س  دددتد دددداان س  ب د
  ددسةدرافة ددبتدراتانبددتد س ددس دلدد تبةدرب ددا  ددارنددادبددلي

 سد الاددددددددتد ينسبددددددددتداددددددددن ادرالايدددددددداحدرا ياادددددددد  د
رال ل ددداع دراددد يدلل ندددا دراشدددةكتدعلدددلدراي  دددتد دددب د
 ادلس درايداييادعد د اد سابليادرال ل اعبدتدسر ر يداد
را داا ،داك ددادهدسدسر ددادهنداقدلدد تبةد يندسيد س ددبد
اللفاعددددةد دددددب دن دددددادس ادددددلس درالايددددداحدرا يااددددد  د

 ل دداع دعلددلدرال رءدرا دداا دالشددةكت،دس اددقداددسرءدرال
كددددا درال رءدرا دددداا د ي ددددةر دعندددداد   ددددابب د ياادددد بتد
)رايا ددد دعلدددلدراليدددسة دأسد   دددابب دادددس بتد)راناددد تد

Tobin's Qدسر درا ادداه تدراي بددتداللفاعددةد ددب د، 
ن ددادس ادددلس درالايدداحدرا يااددد  درال ل دداع داددد د

 ليدددددددتدريددددددد رثدرا ليبدددددددةدرالدددددددا عد)درال رءدرا ددددددداا  د
%د ددددداان س جدرالسةدسراددددد يدبي دددددةدعددددد درال رءد1 47
 دران ددس جدراتددان دددددددددد%دا9 65 درا ياادد  ،دددددددددددرا اا

سرادددد يدبي ددددةدعدددد درال رءدرا دددداا درااددددس   دس دددد دتدددديد
ناددددددل ل در دراشددددددةكاتدلي دددددد دراددددددلدل ندددددد درن ددددددااد
رالايدددددداحدرا ياادددددد  درالدددددد دللكا ددددددةد ددددددعد اددددددلس د

رانيابدددتدعلدددلدرايددداييادرال ل ددداع د  دددادبي دددةداددد د
لياددب دأ ر يددادرا دداا درا ياادد  دسرااددس  ،دسهددسد دداد
بدد عيدرالاددلنلا اتدران ةبددتدرا ال ليددتد دد دلا بدداد
  دددد س دن ةبلدددد درالشدددداةةدسراشددددةعبتدعلددددلد س دددد د

درالاياحدرال ل اع دالشةكت 
 الفرضي  الث لث    اختب ر5/3

اب ددادبليلدداد اافة ددبتدراتااتددتدرالدد دل ل ددةد دد  دددددد
 دددددااد دددددب د ادددددلس دراايددددداحدعددددد دس دددددس دع  دددددتدرةل

را ادددد سابتدرال ل اعبدددددتدالشددددةكتدس ة دددددتدلاددددسةدن ددددداد
رالايدداحدرا ياادد  درال ل دداع درادد يدلل نددا ،دا دد دلدديد
 بدا د ة ددتدرالةل ددااد ددب درا ليبددةب د ااددل  ريد يا ددةد
 د9 بةادددس دا ةل ددداادسك دددادبل ددداد ددد د ددد سةدة ددديد)

%د4 32بس ددد درةل ددداادادددة يد دددب درا ليبدددةب د  ددد رة د
ددددد%د1دسيدعندددددد د اددددددلس د ينسبددددددتدأ ددددددةد دددددد سهددددددسد يندددددد

(P value = 0.002درال دددةدراددد يددبينددد دةادددضد، 
رافة دددبتدراتااتدددتدس  دددسةدرافة دددبتدرا  بلدددتدايددداد س دددس د
ع  تدرةل دااداة بدتد دب د ة دتدلادسةدن دادرالايداحد
را يااددد  درال ل ددداع دراددد يدلل ندددا دراشدددةكتدس ادددلس د
رايدددددددداييادرال ل دددددددداع ،دسهددددددددسد ددددددددادبدددددددد عيديدددددددديتد
رالاددددلنلا اتدران ةبددددتدرالدددد در كدددد درال  يددددياد دددد د
لا باد   س دن ةبل درالشاةةدسراشةعبتدعللد س  د
رايددداحدراشدددةكاتدعددد د اددد سابليادرال ل اعبدددتدسرالددد د
لشبةدرالدر دراشدةكاتدلل ندلدرن داادرايداحد يااد  د
ر ل ددددداع دركتدددددةدلادددددسةر دكل ددددداد ر د ادددددلس درايدددددايياد

لس درال ل دددددداع ،دسأ ددددددةدلاددددددسةر دكل ددددددادرن فددددددضد ادددددد
دع ،دس اقدالياب در ر يادرا اا  راياييادرال ل ا

دد
د

د
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د

(9جذول رقى )  

Correlations 

 11االفصاح_يستوى 11االفصاح_نًط  

11نًط االفصاح  

Pearson Correlation 1 .324
**

 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 91 91 

11يستوى االفصاح  

Pearson Correlation .324
**

 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 91 91 

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

 خالص  البحث ونت ئجه
  درالشكبقدا د   دسر يبتدرالالةرضددرنا  ا د  دددد

را ددد ن دراددد يد نبدددتدعلبدددادرا ةراددداتدراادددا  تدرالددد د
 يتددددتدراي  ددددتد ددددب د اددددلس درالايدددداحدرال ل دددداع د
سرال رءدرا ددداا ،دسراددد يدبشدددبةدرادددلدعددد يدس دددس دلددد تبةد
ألن ددددداادرالايددددداحدرا يااددددد  دعددددد د ندددددس درا اددددد سابتد
رال ل اعبدددددتدالشدددددةكتد)سيدددددف ،دك ددددد دغبدددددةدن ددددد ي،د

أ ر يادرا اا ،دا  درالي  درا يثدلدسابةددن  ي دعلل
 ابددةدل ةب دد دباددييدادد دلسيددب دراي  ددتد ددب دأن ددااد
رالايدددددددداحدرا ياادددددددد  درال ل دددددددداع درالدددددددد دلل ناهدددددددداد
راشدددددةكاتدس ادددددلس درايددددداييادرال ل ددددداع دسر ر يددددداد

س ادددقد ددد د ددد ةدرال ا دددتدعلدددلدعددد ةدراددد لتدد،را ددداا 
 يتبدددددتدهددددد  دهدددددةدهنددددداقدلددددد تبةدألن ددددداادرالايددددداحد

ال ل ددداع درالددد دلل ناهدددادراشدددةكاتدعلدددلدرا يااددد  در
أ ر يددادرا دداا ؟دس ددادا بيددتدهدد ردرالدد تبةديدداةدلسر دد  ،د

ريدلد تبةدسادبادبي دةدا داد د د هةدهسدلد تبةدراااد 
 دددد ةدلفاعددددةدهدددد  درالن ددددااد ددددعد اددددلس درالايدددداحد
رال ل اع ؟دسهةدهناقدع  تد ب ده  درالن داادرالد د

سهةدلل ناهادراشةكاتدس الس دراياييادرال ل اع ؟د
دلس  دراشةكاتده  دراي  تدياةدلسر  هادالياب د

د

د
أ ر يادرا اا ؟دساإل ا دتدعلدلدهد  درالاد لتدلديدلادسبةد
ت ثداة باتد يتبتد االالنا درادلدرالادا دران دةيد
رادد يدبددساة د  دد س دن ةبلدد درالشدداةةدسراشددةعبتديدداةد
لا ب ددددادعلددددلد س دددد درايدددداحدراشددددةكاتدعدددد در ر يدددداد

درال ل اع  
عددد د ادددقدالسيدددسةدرادددلدلسيدددب د  بددداددا ددد  دددددد

الي  ددددتد دددددب دن ددددادس ادددددلس درالايدددداحدرال ل ددددداع د
الشدددةكتدسر ر يدددادرا ددداا دا دددد دلددديد ددديدادددلتد ليبددددةرتد
 ا اتدشا يتدرالال  ريداد درا ةراداتدراادا  تدايد  د
راي  ددتدهدد  درادد سةدرا دد  سجدال دد بةدرالنفبدد يدرالسة،د
سلةكددد درا لكبدددتداللي بدددةدعددد دهبكدددةدرايسك دددت،دسناددد تد
را  بسنبدددتداللي بدددةدعددد دهبكدددةدةر درا ددداة،دسراة يبدددتد
اللي بةدع درأل رءدرا اا د يفتدعا ت،دسراي يدابي ةد
عددد دي ددديدراشدددةكتدسبندددسبدعددد دي دددسةهادرالع  ددد د
س دددادلليدددةضداددداد ددد د ددديساداباادددبت،دسأ بدددةردندددس د
رايددناعتدابي ددةدعدد دا بيددتدنشدداادراشددةكتد دد ديبددثد

در ةرة د اا ب تد  دع  ا 
ة دلددديدرادددل  ريدرالادددااببدرالددد د ددد دنايبدددتدأ دددددددد

ادددددد در ل ددددددداةدد SPSSلساةهددددددادراي ب ددددددتدرالييددددددا بت
اة ددددباتدرا يددددث،ديبددددثدراددددل  يدليلبددددةدرالنيدددد رةد
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را ليددد  داددد در ل ددداةداة دددبلب دسليلبدددةدرالةل دددااداددد د
ر ل ددداةدرافة دددبتدرا ل  بدددت،دسالدددسابةدرا بانددداتدرا   دددتد
ال ل دداةداة ددباتدرا يددثدلدديدراددل  ريدراددلسبدليلبددةد

فيددد درال ددداةبةدرا اابدددتدرا نشدددسةةداكاادددتدا را يلدددس 
راشةكاتدراايس بتدرا  ة تدا داسادرا اةدراايس يد

،دس اقد ي درال يا درا ؤااداتد2115،د2114دعا  
را اابدددتد ددد د ندددسقدسشدددةكاتدلددد  ب ديبدددثدايدددادا بيدددتد
س ددددسرنب د ايدددددتدليك يددددادلادددددل ع د ةراددددلياد شدددددكةد
 ادددل ة،دكددد اقد يددد درادددل يا دراشدددةكاتدغبدددةد كل لدددتد

ندداتد دد ةدهددالب درااددنلب ،دس دد دتدديد ليددتدعبنددتدرا با
شددةكتدلدديدلس بييددادعلددلد ادداعب دراااددب دد91درا يددث

هااذا وماان خااالل  ياددبدإ ددةرةهادال ب ددتد دد دع  ددا د
تحميل االحص ئي ت الوصفي  ونت ئج اختب ر فرضي ت 

دالبحث يمكن استخالص م  يمي 
اب ددددددددادبليلدددددددداد  ن دددددددداادرالايدددددددداحدرا ياادددددددد  ددأوال 

ل نليادراشةكاتدراايس بتدنيابتدعايدرال ل اع درال د
%د  دشةكاتد9 54يدا  دل ب در د ادنا لاد2114

رايبندددتدرل يدددتد اافيدددةدن دددادرالايددداحدراسيدددف ،دسأ د
%د نيدددادرل يددددتدن دددادرالايدددداحدراك ددد ،دادددد د6 28

يددددددب د ليددددددتدنادددددد تدراشددددددةكاتدرالدددددد درل يددددددتدن دددددداد
%،د  ددادبيندد در درالايدداحد5 16رالايدداحدران دد يد

اددد دراادددسادرااددديس يدبيلدددبددرا يااددد  درال ل ددداع 
علبددادرااددا عدراسيددف ،دس اددقد ددااةغيد دد دأ دليلبددةد
 يلس درال اةبةدرا اابتدرا نشدسةةداشدةكاتدرايبندتد دب د
أ د ي دديدهدد  دراشددةكاتدكددا دب كنيددادرالايدداحدعدد د
 انددبدك بددةد دد د ادداه اليادرال ل اعبددتدادد ديددسةةد

نف دددداتدر ل اعبددددتددادددد د ي  يددددادن  بددددت،ديبددددثدليدددد 
كدد د باادديادن دد باد ادديساتد  ددادبلفدداد  اشددةةدسرالدد دب 

 دددعدرا يددداببةدسرا سرعددد درا يااددد بتدرالددد دليكددديد بدددا د
رانف دداتد شدددكةدعددداي د ددد دنايبددتدر دددة د لدددفد لساددداد
 الس درالاياحدع درا ا سابتدرال ل اعبتداشةكاتد

يدسهدسد2114%داد دنيابدتدعدايد8 38رايبندتديدسرا د
 ددادبل دداس د شدددكةدك بددةد دددادكددا دعلبددداد لساددادهددد رد

اددد دريددد ثدرا ةراددداتدراادددا  تدرالددد دل دددتددرا ادددلس 
علددلدراشددةكاتدراادديس بتدسرالدد درل يددتد رتدرا ؤشددةد
يبثد لفد لسااد ادلس درالايداحدرال ل داع دابيداد

%د ددددددددد ةدرافلدددددددددةةدرالددددددددد در  ددددددددديليادال ةرادددددددددتد13
 د  دددددددددادبينددددددددد در دهنددددددددداقدن دددددددددسر ددي2111-2117د)

 ليس دددا داددد دساددداءدراشدددةكاتدرااددديس بتد  اددد سابالياد
ادبينددد د بدددا ةدرهل ا يددداد ااايددداحدرال ل اعبدددت،دك ددد

درال ل اع د عد ةسةدرا    
هنددددداقدلددددد تبةدألن ددددداادرالايددددداحدرا يااددددد  ددث نياااااً  

رال ل دددددداع درالدددددد دلل ناهددددددادراشددددددةكاتدعلددددددلدر ر يدددددداد
را ددداا ،دس ادددقدادددسرءدلددديدرالي بدددةدعددد درال رءدرا ددداا د
   ابب د ياا بتد)رايا  دعللدر  داا دراليدسة دأسد

س بتدال نشددددد ةد)راناددددد تد   دددددابب دليكددددد درا ب دددددتدرااددددد
Tobin's Qدسهدسد دادبؤكد دعد يدسر يبدتدرالالدةرضد، 

را ددد ن دراددد يد نبدددتدعلبدددادرا ةراددداتدراادددا  تدرالددد د
 يتددددتدراي  ددددتد ددددب د اددددلس درالايدددداحدرال ل دددداع د
سرال رءدرا ددداا ،دسراددد يدبشدددبةدرادددلدعددد يدس دددس دلددد تبةد
ألن دداادرالايدداحدرا ياادد  درال ل دداع دعلددلدرال رءد

بكددس دهندداقديا ددتد اافيددةدالددة بادرا دداا ،دس دد دتدديد
 نس درالاياحدرال ل اع د  س ر دنا بتدليك د ة تد
لاسةدن دادرالايداحدرا يااد  دعنيدا،دس ادقدالدسابةد
 بدددددا دا ادددددلس درالايددددداحدرال ل ددددداع در دددددةبدرادددددلد

،دس ااا عد ادقدبي دةداد دراسر يبت،دس االاا در ةدليب ر د
 ددد در درعاددداءددرل دددا د يددداك دا دددادكدددا دبيل ددد دادددلفا د

ر دلة بيبددتدا نددس درا ادد سابتدرال ل اعبددتد)س يددضدأس د
ران ددةدعدد درادد راع درن ددادب بدد د دد د ة ددتدرا رلبددتدادد د
 بددددا د اددددلس درالايددددداحدرال ل دددداع دسب يدددد  دعددددد د

 را س سعبت د
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ر دلدددددددد تبةدأن دددددددداادرالايدددددددداحدرا ياادددددددد  ددث لثااااااااً  
رال ل اع درال دلل ناهادراشةكاتدعلدلدر ر يدادرا داا د

ادسرءدلديدرالي بدةدعد ددهسدل تبةدرب دا  ،دس ادقدرب دا د
رال رءدرا اا د   ابب د ياا بتد)رايا  دعللدر  اا د
راليسة دأسد   ابب دليك درا ب دتدراادس بتدال نشد ةد

 ،دسهد ردرالد تبةدبي دةدا داد د دTobin's Q)راناد تد
 دددد ةدلفاعددددةدهدددد  درالن ددددااد ددددعد اددددلس درالايدددداحد
رال ل داع دالشدةكت،دس د د ادقدب كد دراددل   در د

رادددددددلدر لبددددددداةدرن ددددددداادرالايددددددداحددراشدددددددةكاتدلي ددددددد 
را ياادددددد  درال ل دددددداع درالدددددد دلي ددددددةد ددددددعد اددددددلس د
رايددددداييادرال ل ددددداع دعلدددددلدن دددددةدةادددددااتدال  ل دددددعد
ليك درا ةديسةةدأل ر يادرال ل اع ،درأل ةدرا يد
دبنيك د ااب ابدعلدلدة س دراياادا،دس د دتديدرب ا بدا د

 عللدأ ر يادرا اا  دد
ر ر يددادرا دداا در دراشددةكاتدادد دادد بةدلياددب ددرابعااً  

لي ددد درادددلدل نددد درن ددداادرايددداحد يااددد  در ل ددداع د
ركتددددةدلاددددسةر )دراك دددد ،دران دددد ي ،دس اددددقدكل ددددادكانددددتد
 ة دتدساا يداد  نددس د اد سابليادرال ل اعبدتدأسد اددلس د

،ديبددددثدلي ددددةدأن دددداادرايدددداييادرال ل دددداع د ةلفيددددا د
رالايدداحدرا لاددسةةدادد دهدد  درايااددتدعلددلدرال فددبضد

اتدسلادديبةد ي ددتدع دد د دد ديدد ةدعدد يدل اتددةدرا يلس دد
را  اةناتدرا   تدال ببيدر ر يادرال ل اع ،دك ادلن دةد
ةادددددددددااتدال  ل دددددددددعدبيددددددددديبدل لبددددددددد هادعددددددددد درال رءد
رال ل اع درا ل ب دايد  دراشدةكات،دس د دتديدلييدةد
علدددددلدرا  ربدددددادرالددددد دلادددددلي ياد ددددد درا  ل دددددعدسرالددددد د

علددلدر ر يددادرا دداا ،دكدد اقد دد دلي دد ددلددنيك درب ا بددا د
لياددب در ر يددادرا دداا دراددلدل ندد ددراشددةكاتدادد دادد بة

رن ددددددددددددداادرايددددددددددددداحد يااددددددددددددد  در ل ددددددددددددداع در دددددددددددددةد
لاسةر )دراسيف د ت  دكل ادكانتد ة دتدساا يداد  ندس د
 ادددددددددد سابليادرال ل اعبدددددددددددتدأسد ادددددددددددلس درايدددددددددددايياد
رال ل ددداع د ن ف دددا ،دس ادددقدال بدددا ةد ددد ديددد ةدعددد يد

ل اتدددةدرا يلس دددات،دس ددد دتددديدبيددديبدعلدددلدرا  ل دددعد
 بددددبيدر ر يددددادرال ل دددداع ،دع دددد درا  اةندددداتدرا   ددددتدال

س االاا دلييةدعلدلد  بداد د درا  ل دعدالدلادلي ياد
علددلدر ر يددادرا دداا  دهدد ردسللفددادهدد  ددلددنيك درب ا بددا د
 دددعدرالادددلنلا اتدران ةبدددتدرالددد در كددد ددرانلددا  دل ا دددا د

رال  يدددياد ددد دلا بددداد  ددد س دن ةبلددد درالشددداةةد
سراشددددددددةعبتدعلددددددددلد س دددددددد درالايدددددددداحدرال ل دددددددداع د

دالشةكات 
بن ي درالشاةةدرالدر درا يثدرايداا ديداسةدددر در بةدددد

را دددداءدرا ددددسءدعلددددلد انددددبدادددديدبليددددةضداددددادرا يددددثد
را ياادد  دراس ددي دادد د  دداةدرالايدداحدرال لبدداةيد
 يدفتدعا دت،دسرالايدداحدرال ل داع د يدفتد ايددت،د
يبدثدةكد دعلدلدن دادرالايداحدرا يااد  دعد د نددس د
را ا سابتدرال ل اعبت،دسل تبة دعللد  د س دراةادااتد

ل دل لفدال  ل عد  اداباد  درييابد يااادعد درا
ر رءدرا نشدد ةدرال ل ددداع ،دس سة داددد دع ددد درا  اةنددداتد
سل بددددددددبيدرأل رءدرال ل دددددددداع دسلشددددددددكبةدة س درايدددددددداةد
را  ل ددعدسرتاةهددادرا اابددت،دس دد دتدديدايددسدبفددلادرااةبدداد
ر ايد يسثد ال  لبتدللسالدلسابةدر اتدل ةب بدتدلد عيد

رابداد د دنلدا  ،ددأسدل يضدرل ا درا يثدس دادلسيدة
س اددددقد دددد د دددد ةدلكددددةرة دعلددددلد ب دددداتدس  ل يدددداتد
  للفدددددت،درسدعلدددددلد رتدرا ب دددددتداددددد در  ندددددتد  للفدددددتد
س  اةنددددتدرانلددددا  ،دك ددددادبلددددبادال يددددسثدرا يباةبددددتدأسد

رالدددد دللددددسالددNormative Researchرا بااددددبتد
لادسبةدن ددا جدن ةبدتداإلايدداحدرال ل داع دأ دل  دد د

ةدن دددادرالايددداحداددد درالعل ددداةدهدددسد سدد  بددد ر دد يددد ر د
را ياادددد  دس ة ددددتدلاددددسة دادددد درالدددد تبةدعلددددلدرال رءد
را ددداا دالشدددةكات دكددد اقدل يددد درانلدددا  درالددد دلسيدددةد
رابيدددددادرا يدددددثدرااةبدددددادا ةراددددداتدس ددددديبتدس باادددددبتد
 اددل  لبتدلاددلي  درالةكبدد دعلددلدراكبدد دساددب دراكدديد
اب دددادبليلددداد ااايددداحدرا يااددد  درال لبددداةيد يدددفتد
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 اا ااتدرالدأنياددعا تدسرال ل اع د يفتد ايت،
للفددددتدرالنل ددددا دراددددلدر دل ندددد دراشددددةكاتدادددد دراسر ددددعد
رافيل دن اد ي  داإلاياحدرا يااد  درال لبداةيدالد

،د ةد  دليك اد سراعد Haphazard  را بليد شكةد
ر ليددا بت،دسهددسد دددادبفددلادرااةبددادر دددايدآاددااد يتبدددتد

د  ب ةدلةك دعللده ردرا انب 
 عاااااق ئم  المراج

 العربي  المراجع  -أ 
" نظريااااااا   ،د1991راشدددددددبةر ي،دع دددددددا د يددددددد يد) -

راا يتدرالسال،د رتدراا ادةدالا اعدتددالمح سب  "
 سرانشة،دراكسبت 

ر دددددددددددةرهبي،دعدددددددددددسضددراي ددددددددددداش،د ةبدددددددددددعدادددددددددددي دس -
 "د يدد  رتدرالايددداحدرا ياادد  دعددد د2115رااددب )

را اددددددؤسابتدرال ل اعبددددددتدادددددد دراشددددددةكاتدراادددددديس بتد
،د د دااللارة الع م مجم  را  ة ت د ةراتدلا ب بت"،د

  831-791 د4،د د55
 ،د"درالايدددداحدعدددد د2114 دددد سي،د ي دددد دع ددددا د) -

مجمااا  را اددد سابتدرال ل اعبدددتدالسيددد ةدرال ليدددا بت"،د
  36-21 د417،د الم ل والتج رة

 ،د"د2114ي دددا ،د يددددافلدأي دددد د ي دددد دأي دددد د) -
رادددددداةد ياادددددد  د  لددددددةحدال بددددددبيدلدددددد تبةدرا ادددددد سابتد

سرنيكاادددداليادعلددددلدرال ل اعبددددتدعلددددلدرال رءدرا دددداا د
مجمااااا  الفكااااار   ةرادددددتدلا ب بدددددتد"د– ب دددددتدرا نشددددد ةد

  318-237 د1،د 18،د  المح سبي
 ،د"راي  ددتد2116بسادد ،دينددا د ي دد درادد اعبةد) -

 دددب د ادددلس درالايددداحدعددد درا اددد سابتدرال ل اعبدددتد
 ةرادددددتدلا ب بدددددتدعلدددددلدد-الشدددددةكاتدسر ر يدددددادرا ددددداا 

راشدددةكاتدرا  ة دددتداددد درا ؤشدددةدرا يدددةيدا اددد سابتد
 د1،د 21،د د دمجم  الفكر المح سبيشةكات"د،درا

353-396  
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 (1يهحق رقى)

 انًستخذواالجتًاعية  انًسؤونية يؤشر

 انقياس انتعريف انعنصر و

0 SPONSOR انسػبٚت انسٚبضٛت 
 نٕ كبٌ ندٖ اناسكت زػبٚت 0 انمًٛت

 زٚبضت ٔصفس برال  ذن .

6 
DONATION 

 
 خٛسٚت نًُظًبث انخبسػبث

 ػُد ٔصٕ  يؼهٕيبث ػٍ حبسػبث 0 انمًٛت

 نًُظًبث خٛسٚت ٔصفس برال  ذن .

3 

 

SUPPORT 

 
 اندػى نغًالث انخٕػٛت

 نٕ كبَج اناسكت حدػى انغًالث 0انمًٛت 

 انخٕػٕٚت ٔصفس برال  ذن .

4 

 

CSRnumb 

 

ػد  بسايش انًعئٕنٛت 

 االصخًبػٛت

ػُيد ٔصيٕ  بسَيبيش يعيئٕنٛت اصخًبػٛيت  0انمًٛت 

 أٔ اكزسل ٔصفس برال  ذن .

5 

 

CSRown 

 

ٔصٕ  بسَبيش يعئٕنٛت 

 اصخًبػٛت خبص

اصخًبػٛيت ػُد ٔصٕ  بسَيبيش يعيئٕنٛت  0انمًٛت 

 خبص ٔصفس برال  ذن .

6 

 

HSemply 

 

بسَبيش صغت ٔظاليت 

 انًٕظفٍٛ

ػُييد ٔصييٕ  بسَييبيش صييغت ٔظيياليت  0انمًٛييت 

 انًٕظفٍٛ ٔصفس برال  ذن .

7 TRAINemply نهًٕظفٍٛ حدزٚب بسَبيش 
ػُيد ٔصيٕ  بسَيبيش حيدزٚب نهًيٕظفٍٛ  0انمًٛت 

 ٔصفس برال  ذن .

8 DISABLemply انًؼبقٍٛ نخٕظٛف بسَبيش 
ػُد ٔصيٕ  بسَيبيش نخٕظٛيف انًؼيبقٍٛ  0انمًٛت 

 ٔصفس برال  ذن .

9 HUMANR 
 عمٕا نسػبٚت بسَبيش

 اإلَعبٌ

ػُيييد ٔصيييٕ  بسَيييبيش نسػبٚيييت عميييٕا  0انمًٛيييت 

 االَعبٌ ٔصفس برال  ذن .

01 CHILDL 
بسَبيش يكب غت ػًم 

 االطفبل

ػُيييد ٔصيييٕ  بسَيييبيش يكب غيييت ػًيييم  0انمًٛيييت 

 ذن .االطفبل ٔصفس برال  

00 INTERNSH ٙبسَبيش نهخدزٚب انداخه 
ػُييد ٔصييٕ  بسَييبيش نهخييدزٚب انييداخهٙ  0انمًٛييت 

 ٔصفس برال  ذن .

06 SCHOLARSHIP بسَبيش يُظ  زاظٛت 
ػُيييد ٔصيييٕ  بسَيييبيش ييييُظ  زاظيييٛت  0انمًٛيييت 

 ٔصفس برال  ذن .

03 TALENT 
انًعبًْت  ٙ حًُٛت 

 انًٕاْب

انًٕاْيييب ػُيييد انًعيييبًْت  يييٙ حًُٛيييت  0انمًٛيييت 

 ٔصفس برال  ذن .

04 WOMENemp بسَبيش نخٕظٛف انًسأة 
ػُييد ٔصييٕ  بسَييبيش نخًكييٍٛ ٔحٕظٛييف  0انمًٛييت 

 انًسأة ٔصفس برال  ذن .

05 UNEMPL انبطبنت نخمهٛم بسَبيش 
ػُيييد ٔصيييٕ  بسَيييبيش نخمهٛيييم انبطبنيييت  0انمًٛيييت 

 ٔصفس برال  ذن .

06 CSRcomm نهًعؤٔنٛت االصخًبػٛت نضُت 
نهًعؤٔنٛت االصخًبػٛت  ػُد ٔصٕ  نضُت 0انمًٛت 

 ٔصفس برال  ذن .

07 CSRreprt 
 انًعؤٔنٛت حمسٚس

 االصخًبػٛت

ػُيييييييد ٔصيييييييٕ  حمسٚسنهًعيييييييؤٔنٛت  0انمًٛيييييييت 

 االصخًبػٛت ٔصفس برال  ذن .
 .(  Habbash, 2017, p.101؛ 805ل  ص6105) انٓببغل انًصدز: 

 


