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 باحث
اململكة األردنية الهاشمية

امللخص 1
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد أثـــر اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم التــداول للشــركات 
املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تكــون 
مجتمــع الدراســة مــن جميــع الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان والبالــغ عددهــا )196( شــركة، حيــث تــم 
عمــل مســح أولــي لهــا ملعرفــة الشــركات التــي تمتلــك حســاب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك(، وتبيـــن أن عددهــا 
عليهــا،  تفصــح  التــي  الشــركات  لتحديــد  ســابقة  ســنوات  لثــاث  الشــركات  هــذه  حســابات  تصفــح  تــم  ثــم  ومــن  شــركة،   )55(
وتبيـــن أن عددهــا )12( شــركة موزعــة علــى )3( قطاعــات لتمثــل عينــة الدراســة أي مــا نســبته )21.82%( مــن إجمالــي عــدد 
الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان والتــي تملــك صفحــات علــى حســاب فيســبوك، وكان أكثـــر البنــود التــي 
يتــم اإلفصــاح عنهــا هــي صافــي الربــح وســعر الســهم حيــث تــم اعتمادهمــا كمتغيـــرات مســتقلة، ولتحليــل بيانــات الدراســة التــي 
تــم جمعهــا حــول تواريــخ اإلفصــاح عــن ســعر الســهم وصافــي الربــح )املتغيـــرات املســتقلة( وحجــم التــداول )املتغيـــر التابــع( تــم 
اســتخدام بـــرنامج )Eviews,7.0(، وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه يوجــد أثـــر لإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( 
فــي بورصــة عمــان فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن صافــي الربــح  علــى حجــم التــداول الكلــي للشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة 
وســعر الســهم، وأوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا: دعــوة هيئــة األوراق املاليــة إلــى إلــزام الشــركات باإلفصــاح 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك(، وذلــك ملــا لــه مــن اثـــر فــي زيــادة حجــم التــداول لســوق األوراق املاليــة األمــر الــذي 

يــؤدي إلــى زيــادة االســتثمار وبالتالــي زيــادة االكتتــاب.

الكلمات املفتاحية: اإلفصاح، اإلفصاح في مواقع التواصل االجتماعي)فيســبوك(، حجم التداول، ســعر الســهم، الشــركات 
املساهمة العامة.

املقدمة
اعتقــدت الشــركات فــي العقــود املاضيــة أن املعلومــات التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا هــي معلومــات ســرية ال يتــم االطــاع عليهــا إال 
من قبل ماك هذه الشركات، ثم أصبحت فيما بعد تأخذ بالحسبان مصالح األطراف الذيـن تـربطهم عاقات بها كاملستثمريـن 
والدائنيـــن وغيـــرهم، فأصبحــت تقــوم بعمليــة اإلفصــاح مــن خــال تقديــم بيــان واضــح عــن جميــع حركاتهــا املاليــة التــي تقــوم بهــا 
فــي قوائمهــا املاليــة )قائمــة امليزانيــة العموميــة، قائمــة الدخــل، قائمــة التغيـــرات فــي حقــوق امللكيــة، وقائمــة التدفقــات النقديــة(، 
وذلــك ملســاعدة أصحــاب املصالــح بشــكل عــام واملستثمريـــن بشــكل خــاص التخــاذ قــرارات حــول اســتثماراتهم، حيــث توســع 
اإلفصــاح ليشــمل باإلضافــة إلــى اإلفصــاح عــن القوائــم املاليــة للشــركات إرفــاق الجــداول وكتابــة املاحظــات وتوضيــح املعلومــات 
)مطــر والســيوطي، 2012(، وكل ذلــك  كان مــن شــأنه أن يعــزز مــن وضــوح صــورة الشــركات لــدى متخــذي القــرارات ومســاعدتهم 
باتخاذ قراراتهم بكل سهولة ويسر دون لبس أو تضليل أو تحيز ألحد األطراف، ثم ظهر بعد ذلك التقاريـر املالية وهي أعم من 

القوائــم املاليــة فهــي تشــمل القوائــم املاليــة ومعلومــات أخــرى ماليــة وغيـــر ماليــة.
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هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد اثـــر اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )الفيســبوك( علــى حجــم التــداول للشــركات 
املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تكــون مجتمــع 
الدراســة مــن جميــع الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان والبالــغ عددهــا )196( شــركة، حيــث تــم عمــل مســح أولــي 
لهــا ملعرفــة الشــركات التــي تمتلــك حســاب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي )الفيســبوك(، وتبيـــن أن عددهــا )55( شــركة، ومــن ثــم تــم 
تصفــح حســابات هــذه الشــركات لثــاث ســنوات ســابقة لتحديــد الشــركات التــي تفصــح عليهــا، وتبيـــن أن عددهــا )12( شــركة موزعــة 
علــى )3( قطاعــات لتمثــل عينــة الدراســة أي مــا نســبته )21.82%( مــن إجمالــي عــدد الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة 
عمــان والتــي تملــك صفحــات علــى حســاب فيســبوك، وكانــت أكثـــر البنــود التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا هــي صافــي الربــح وســعر الســهم حيــث 
تــم اعتمادهمــا كمتغيـــرات مســتقلة، ولتحليــل بيانــات الدراســة التــي تــم جمعهــا حــول تواريــخ اإلفصــاح عــن ســعر الســهم وصافــي الربــح 
)املتغيـــرات املســتقلة( وحجــم التــداول )املتغيـــر التابــع( تــم اســتخدام بـــرنامج Eviews,7.0((، وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه يوجــد أثـــر 
لإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )الفيســبوك( علــى حجــم التــداول الكلــي للشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة 
عمــان فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن صافــي الربــح وســعر الســهم، وأوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا: دعــوة هيئــة األوراق 
املاليــة إلــى إلــزام الشــركات باإلفصــاح علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي )الفيســبوك(، وذلــك ملــا لــه مــن اثـــر فــي زيــادة حجــم التــداول 

لســوق األوراق املاليــة األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة االســتثمار وبالتالــي زيــادة االكتتــاب.
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 ألن علــم املحاســبة يهتــم منــذ بدايــة نشــأته بمواكبــة التطــورات فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وألن 
ً
ونظــرا

اإلفصاح وظيفة أساسية من وظائف هذا العلم إلى جانب القياس؛ كان البد من تبني وسائل جديدة لإلفصاح لدى الشركات 
تتوافق مع التطور في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فقد أصبح اإلفصاح يتطور بشكل تدريجي وموازي للتطورات 
فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ليشــمل اإلفصــاح علــى اإلنتـــرنت وهــو مــا يســمى بـــ »اإلفصــاح اإللكتـــروني«، وظــل 
You-و Twitterو LinkedInو Facebook  التطــور فــي هــذا املجــال مســتمًرا إلــى أن تــم التوصــل إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي )

Tube( وغيـــرها التــي جعلــت كا مــن التواصــل و وصــول املعلومــات إلــى مــن يحتاجهــا بطريقــة أســهل وأســرع ممــا كان عليــه الوضــع 
سابقا، مما أدى إلى قيام بعض الشركات بإتباع وسائل متطورة في اإلفصاح توازي هذا التطور وذلك من خال اإلفصاح على 
مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك(؛ حيــث اعتبـــرت هيئــة األوراق املاليــة بــأن هــذه املواقــع هــي مواقــع يمكــن اإلفصــاح عليهــا 
)Brad et al., 2015(،األمــر الــذي شــجع  الشــركات بــأن ال تقــف بمعــزل عــن صفحــات أو حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي 
حيث قامت عدد من الشــركات املســاهمة العامة املدرجة في بورصة عمان بإنشــاء صفحات أو حســابات رســمية لها على موقع 
)فيســبوك( تمكنهــا مــن التواصــل مــع املستثمريـــن وأصحــاب املصالــح بشــكل ســريع  لتقــوم باإلفصــاح عــن البيانــات و البنــود التــي 
تـــراها مناســبة ســواء أكانــت ماليــة أو غيـــر ماليــة، وبالتالــي فــإن هــذا اإلفصــاح قــد يــؤدي إلــى وصــول هــذه البيانــات إلــى اكبـــر عــدد 
ممكــن مــن املستثمريـــن والــذي مــن شــأنه أن  يؤثـــر علــى متغيـــرات هامــة للشــركات مثــل حجــم تــداول أســهمها كمــا ســيتم بيانهــا فــي 
مشكلة الدراسة الذي يعتبـر احد املؤشرات التي تقيس قوة أو ضعف الوضع املالي لدى الشركات وبالتالي تأثيـره على توجهات 

ورغبات املستثمريـــن وأصحاب املصالح املتعلقة باســتثماراتهم. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها 
نتيجــة للتطــورات فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ومــا تفرضــه علينــا أدوات هــذا العصــر، قامــت عــدد مــن 
الشــركات بإنشــاء صفحــات لهــا علــى موقــع )فيســبوك( وعرضــت بهــا بعــض البيانــات املاليــة وفــق مســح أولــي قــام بــه الباحثــان، 
حيــث أن عــرض هــذه البيانــات علــى هــذه الصفحــات ال يعتبـــر إلزامــي للشــركات بــل هــو وســيلة مــن شــأنها إيصــال املعلومــات 
الخاصــة بالشــركات إلــى اكبـــر شــريحة ممكنــة مــن أصحــاب املصالــح عامــة واملستثمريـــن خاصــة الذيـــن ينتظــرون املعلومــات 
لتوجيــه اســتثماراتهم، متمثلــة بتــداول األســهم مــن حيــث الشــراء أو البيــع الــذي قــد يكــون مــن شــأنه زيــادة أو نقصــان حركــة 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي  اإلفصــاح  يحدثــه  قــد  الــذي  األثـــر  لتحديــد  الدراســة  هــذه  جــاءت  ولهــذا  وتداولهــا،  األســهم 
 لكبـــر حجــم أســهم 

ً
)الفيســبوك( علــى حجــم تــداول األســهم للشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، وذلــك نظــرا

هــذه الشــركات والتــي قــد تعتبـــر بيئــة مناســبة إلجــراء مثــل هــذه الدراســات مــن حيــث وجــود شــركات تقــوم باإلفصــاح عــن بعــض 
بياناتهــا فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )الفيســبوك(، وأيًضــا توفــر البيانــات الخاصــة بحجــم تــداول األســهم لــدى بورصــة عمــان 

فــي تواريــخ اإلفصــاح، وبنــاء عليــه تــم صياغــة مشــكلة الدراســة بالســؤال الرئيــس التالــي: 

هــل يوجــد أثـــر لإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم تــداول أســهم الشــركات املســاهمة العامــة 
 هــي: صافــي الربــح 

ً
املدرجــة فــي بورصــة عمــان , ونتيجــة للمســح األولــي ســابق الذكــر فقــد لوحــظ أن مــن أكثـــر البنــود إفصاحــا

وســعر الســهم، وبنــاًء عليــه تــم تفريــع الســؤال الرئي�ســي إلــى مــا يلــي: 

أســهم أ-  تــداول  علــى حجــم  )فيســبوك(  التواصــل االجتماعــي  فــي مواقــع  الربــح  عــن صافــي  أثـــر لإلفصــاح  يوجــد  هــل 
؟ عمــان  بورصــة  فــي  املدرجــة  العامــة  املســاهمة  الشــركات 

تــداول أســهم ب-  فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم  هــل يوجــد أثـــر لإلفصــاح عــن ســعر الســهم 
بورصــة عمــان؟  فــي  املدرجــة  العامــة  املســاهمة  الشــركات 

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة بشــكل رئيــس إلــى تحديــد أثـــر اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم تــداول 

أســهم الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، ويتفــرع عنــه الهدفيـــن الفرعييـــن التالييـــن: 

تحديــد أثـــر اإلفصــاح عــن صافــي الربــح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم تــداول أســهم الشــركات أ- 
املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان. 

تحديد أثـــر اإلفصاح عن ســعر الســهم في مواقع التواصل االجتماعي )فيســبوك( على حجم تداول أســهم الشــركات ب- 
املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.
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أهمية الدراسة
تبـــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي تناولهــا ملوضــوع اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( والــذي يمتــاز البحــث 
فيــه بالنــدرة، وبذلــك يؤمــل أن تســاهم فــي البنــاء املعرفــي فــي هــذا املجــال، كمــا يتوقــع أن تســاهم نتائــج هــذه الدراســة فــي خلــق 
الوعــي لــدى أصحــاب املصالــح وبالتالــي مســاعدة األطــراف ذوي العاقــة فــي اتخــاذ قــرارات أفضــل، وأيضــا املســاعدة فــي توعيــة 
إدارة الشــركات بأهميــة اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( وذلــك باألثـــر الــذي قــد تحدثــه علــى االســتثمارات 
مــن خــال حجــم تــداول األســهم. كمــا قــد تكــون نتائــج هــذه الدراســة مفيــدة أيضــا للجهــات املعنيــة باإلفصــاح اإللكتـــروني لزيــادة 
االهتمــام بإفصاحــات مواقــع التواصــل االجتماعي)فيســبوك( وذلــك فــي ظــل مــا تتوجــه إليــه الحكومــة لتطبيــق مشــروع نظــام 

اإلفصــاح اإللكتـــروني باســتخدام لغــة .XBRL )بورصــة عمــان، 2018(

فرضيات الدراسة
استناًدا إلى أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:

الفرضيــة الرئيســة وتنــص علــى أنــه ال يوجــد أثـــر لإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم تــداول 
أســهم الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.

ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيتيـن الفرعيتيـن التاليتيـن:

ال يوجد أثـــر لإلفصاح عن صافي الربح في مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( على حجم تداول أسهم الشركات 1- 
املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.

أســهم 2-  تــداول  حجــم  علــى  )فيســبوك(  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي  الســهم  ســعر  عــن  لإلفصــاح  أثـــر  يوجــد  ال 
عمــان. بورصــة  فــي  املدرجــة  العامــة  املســاهمة  الشــركات 

اقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(  اإلفصاح في مو
تعددت التعريفات لإلفصاح على مواقع التواصل االجتماعي، حيث عرفها )Lee et al., 2015( بأنها التقنيات املستندة 
إلــى الويــب والتــي تمكــن التفاعــل بيـــن األشــخاص إلنشــاء وتشــارك وتبــادل املعلومــات فــي املجتمعــات والشــبكات االفتـــراضية، 
كمــا أنهــا توفــر بيئــة يمكــن للشــركات مــن خالهــا التحــدث مــع أصحــاب املصلحــة )بمــا فــي ذلــك املستثمريـــن والعمــاء( لتعزيــز 

عاماتهــم التجاريــة وتحسيـــن صورهــم.

وقد أشار )Gallaugher and Ransbotham )2010 إلى اإلفصاح عن الشركات في مواقع التواصل االجتماعي باعتباره 
مكبـــر صــوت الن هــذه الوســائل »تعمــل كآلــة عماقــة للفــم، تحفــز وتســرع مــا يســمى بالتوزيــع الفيـــرو�سي للمعلومــات«. كمــا 
ذكــر )Hunter and Smith )2011 بأنهــا كاإلفصــاح علــى اإلنتـــرنت املتمثــل »باســتخدام موقــع الشــركة فــي عــرض املعلومــات 

املتعلقــة بــاألداء املالــي للشــركة«.

ص بــأن اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل 
َ
ومــن خــال التعريفــات الســابقة وربطهــا مــع مخرجــات النظــام املحاســبي ُيســَتخل

االجتماعي )فيســبوك( هو توفيـــر أو نشــر املعلومات التي تشــكل مخرجات النظام املحاســبي بشــكل ســريع ومباشــر أمام جميع 
املستثمريـــن وأصحاب املصالح الذيـــن لهم عاقة بالشــركات من خال االســتفادة من الوســائل الحديثة في مجال تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت واملتمثلــة بإنشــاء حســابات خاصــة لهــا علــى موقــع )فيســبوك( تمكنهــا مــن كشــف وإظهــار املعلومــات 

التــي تـــرغب بنشــرها بشــكل فــوري.

اقع التواصل االجتماعي  أهمية اإلفصاح في مو

توفــر مواقــع التواصــل االجتماعــي نهًجــا فريــًدا وثورًيــا للشــركات للتواصــل املباشــر مــع مســتثمريها وأصحــاب املصلحــة 
املهتميـــن، ومن حيث الشــكل التقليدي كانت تقوم الشــركات باإلعان عن األرباح عن طريق إرســال بيان صحفي إلى خدمات 
األخبــار، وإلــى قواعــد بيانــات أبحــاث األســهم، وإلــى شــركات الوســاطة املاليــة الفرديــة واملؤسســات املاليــة، وبهــذه الطريقــة تكــون 
الشــركات قــد أرســلت األخبــار مــرة واحــدة وال تعــرف عــدد األشــخاص الذيـــن يتلقــون األخبــار فــي املقابــل، بينمــا باســتخدام 
مواقــع التواصــل االجتماعــي فإنهــا تســمح للشــركة بإرســال رســائل متعــددة مــع مــرور الوقــت مباشــرة إلــى عــدد معــروف مــن 
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املتابعيـــن؛ وعــادة يتــم تحقيــق ذلــك مــن خــال تغريــد الرســائل القصيـــرة وتضميـــن رابــط إلــى إصــدار إخبــاري كامــل موجــود علــى 
.)Miller & Skinner, 2015( موقــع الشــركة

ويتوقــع .Lee et al )2015( أن وســائل التواصــل االجتماعــي قنــاة فّعالــة لإلفصــاح بســبب ميزتيـــن رئيســتين همــا: مكبـــر 
الصوت )أي القدرة إيصال الرســالة املقصودة إلى عدد كبيـــر من املستخدميـــن بســرعة( واملشــاركة )أي القدرة على التحدث 

مباشــرة مــع املستخدميـــن ومراقبتهــم (. 

حجم التداول
أشــار املشــعل وآخــرون )2015( إلــى حجــم التــداول بأنــه مــن املؤشــرات املهمــة بالنســبة للمســتثمر العــادي واملحلــل الفنــي 
 Batrinca ل مجموع األســهم املتداولة في الســوق خال وقت معيـــن، وعّرفه

ّ
على حد ســواء، كما ذكر فاضل )2017( بأنه يمث

et al. )2018( بأنه مؤشــر قوي للنشــاط االقتصادي، وهذا يعني أن حجم التداول هو أحد املؤشــرات التي يمكن من خالها 
اســتدالل أصحــاب املصالــح واملستثمريـــن علــى الوضــع املالــي واالقتصــادي للشــركة والــذي يعكــس عاقتهــا فــي البيئــة ســواء 

كانــت بشــكل إيجابــي )مــن خــال ارتفاعــه( أو ســلبي )مــن خــال انخفاضــه(.

مقاييس حجم التداول

هناك العديد من املقاييس التي تستخدم لحساب حجم التداول وقد تمثلت بما يلي:

-1 )Share Turnover( معدل دوران األسهم

يشيـر هذا املقياس إلى قياس درجة سيولة سهم معيـن أو سوق مالي معيـن، وقد يتم أحتسابه بطريقتيـن:

األولى: أن يتم احتســابه عن طريق عدد األســهم املتداولة لســهم شــركة معينة خال فتـــرة زمنية معينة منســوبة إلى - 
مجموع عدد األســهم التي تم االكتتاب بها واملصدرة من الشــركة نفســها وخال الفتـــرة الزمنية التي تم تحديدها.

الثانيــة: أن يتــم احتســابه عــن طريــق قيمــة األســهم املتداولــة لســهم شــركة معينــة خــال فتـــرة زمنيــة معينــة منســوبة - 
إلــى مجمــوع القيمــة الســوقية ألســهم الشــركة نفســها وخــال الفتـــرة التــي تــم تحديدها)فاضــل، 2017(.

-2 )Dollar Volume( قيمة األسهم املتداولة

يشيـــر هــذا املقيــاس إلــى ســعر الســهم الواحــد مضروبــا بالعــدد الكلــي لألســهم التــي تــم تداولهــا لشــركة معينــة فــي ســوق 
معيـــن وخــال فتـــرة زمنيــة معينــة )املشــعل وآخــرون، 2015(.

-3 )Share Volume( عدد األسهم املتداولة

يعــد هــذا املقيــاس هــو األكثـــر شــيوعا ويشيـــر إلــى العــدد الكلــي لألســهم املتداولــة فــي ســوق معيـــن خــال فتـــرة زمنيــة 
)2015 وآخــرون،  )املشــعل  معينــة. 

-4 )Number of Trading Days( عدد أيام التداول اإلجمالية خالل السنة

في ظل هذا املقياس وخال سنة واحدة يتم تحديد عدد األيام التي جرى فيها تداوال للسهم)فاضل، 2017(.

-5 )Number of Transactions( عدد الصفقات

)املشــعل  املتداولــة  األســهم  علــى  املاليــة  األوراق  ســوق  فــي  جــرت  التــي  الصفقــات  أو  املتاجــرات  عــدد  عــن  عبــارة  وهــو 
)2015 وآخــرون، 

وتــم االعتمــاد فــي الدراســة الحاليــة علــى مقيــاس قيمــة األســهم املتداولــة فــي حســاب حجــم التــداول وذلــك مــن خــال 
ضــرب عــدد األســهم بالســعر الســوقي للســهم الخــاص لــكل شــركة.

الدراسات السابقة

تعددت الدراسات التي تناولت موضوع اإلفصاح على مواقع التواصل االجتماعي، ومنها: 
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دراســة )الزغبــي، 2018(، وتوصــل فــي دراســته إلــى أن 34% مــن الشــركات األردنيــة املســاهمة العامــة املدرجــة فــي ســوق 
عمان املالي تمتلك حساب أو أكثـر على مواقع التواصل االجتماعي »فيسبوك وتويتـر«، وتقوم باستعمال حساباتها ألغراض 
اإلفصــاح االختيــاري وهــذا يتناســب مــع مــا تــم االعتمــاد عليــه فــي دراســتنا مــن حيــث اســتخدام فيســبوك لإلفصــاح عــن ســعر 

الســهم وصافــي الربــح.

دراســة )Kurinyepa, 2017(، وقــد ذكــر فيهــا أن اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي يســمح للشــركات الحصــول 
علــى املزيــد مــن املستثمريـــن ممــا ينعكــس علــى زيــادة حجــم التــداول علــى املــدى الطويــل وهــذا يؤكــد مــا توصلــت إليــه دراســتنا مــن 

خــال الوصــول إلــى شــريحة أكبـــر مــن املستثمريـــن ممــا أدى إلــى زيــادة حجــم التــداول بشــكل فعلــي.

دراسة )Xiong. et al., 2015(، وقد اظهرا بدراستهم أن اإلفصاح عن التقاريـر املالية على مواقع التواصل االجتماعي 
يســاعد علــى نشــر املعلومــات واســتجابة البورصــة لهــذه املعلومــات. وهــذا يتناســب مــع مــا تــم التوصــل إليــه فــي دراســتنا حيــث 
ســاهم اإلفصــاح علــى فيســبوك بنشــر املعلومــات علــى نطــاق أوســع، وبالتالــي كانــت هنــاك اســتجابة للبورصــة مــن خــال تأثـــر 

حجــم التــداول بهــذا اإلفصــاح.

دراســة )Farkas and Keshk, 2016(، وتوصــا بدراســتهما إلــى أن إفصــاح الشــركات علــى موقــع فيســبوك يؤثـــر علــى 
ردود املستثمريـــن وأحــكام تغييـــر أســعار األســهم. وهــذا يتفــق مــع دراســتنا الحاليــة مــن حيــث اإلفصــاح علــى موقــع فيســبوك 

ويتائــم معهــا مــن حيــث تأثيـــره علــى قــرارات املستثمريـــن وردود أفعالهــم.

دراســة )الطيــب، 2015(، وذكــر فيهــا ضــرورة التوســع فــي اإلفصــاح املحاســبي مــن قبــل املنشــات لتعزيــز الثقــة لــدى 
متخــذي القــرارات االســتثمارية بالصــورة التــي تقلــل مــن درجــة املخاطــر املرتبطــة بهــذه القــرارات، وهــذا قــد يتحقــق مــن خــال 

اســتخدام التكنولوجيــا والتــي قــد تعتبـــر فيســبوك جــزء منهــا لعــرض البيانــات إلــى أكبـــر شــريحة ممكنــة.

دراســة )Prokofieva, 2015(، وأشــار فيهــا إلــى أن إتاحــة إفصاحــات الشــركات للجمهــور عبـــر تويتـــر يعمــل علــى جــذب 
التواصــل االجتماعــي بمنصاتهــا  اســتخدام مواقــع  يؤكــد أن  املعلومــات، وهــذا  فــي  التماثــل  عــدم  انتبــاه املستثمريـــن وتقليــل 
املختلفــة هــو عمــل يواكــب تطــورات العصــر ويتناســب مــع مــا جــاءت بــه دراســتنا مــن خــال الوصــول إلــى أكبـــر شــريحة ممكنــة 

ــر علــى قراراتهــم التــي تنعكــس بشــكل مباشــر علــى حجــم التــداول. مــن املستثمريـــن أي جذبهــم، وبالتالــي سيؤثـ

دراســة )Jung. et al. 2014(، وأشــار فيهــا إلــى أن تبنــي الشــركات ملواقــع التواصــل االجتماعــي قــد تجــاوز )50٪( وتــم 
فــي  تــم االعتمــاد عليــه  يــزداد اســتجابة لإلفصــاح األولــي عــن األربــاح، وهــذا يتناســب مــع مــا  إلــى أن حجــم التــداول  التوصــل 
دراســتنا باإلفصــاح علــى فيســبوك الــذي يعتبـــر أحــد منصــات التواصــل االجتماعــي عــن صافــي الربــح ويؤكــد مــا تــم التوصــل 
إليــه مــن زيــادة حجــم التــداول متأثـــًرا باإلفصــاح عــن صافــي الربــح، وأشــار Sprenger. et. al )2014( بدراســتهم إلــى أن هنــاك 
 يتفــق مــع دراســتنا مــن حيــث 

ً
ارتبــاط بيـــن اإلفصــاح علــى تويتـــر املرتبــط بالســهم وعوائــد األســهم وحجــم التــداول. وهــذا أيضــا

اإلفصــاح علــى فيســبوك الــذي يعتبـــر أحــد منصــات التواصــل االجتماعــي عــن ســعر الســهم ويؤكــد مــا توصلنــا إليــه مــن زيــادة 
حجــم التــداول متأثـــًرا باإلفصــاح عــن ذلــك.

دراســة )الخــوري وبالقاســم، 2006(، وأظهــرا فيهــا إلــى أنــه هنــاك اختــاف فــي اســتجابة حجــم التــداول وفًقــا لتوقيــت 
اإلفصــاح عــن القوائــم والتقاريـــر املاليــة، وهــذا يؤكــد علــى توفيـــر املعلومــات فــي وقتهــا املناســب وقــد يتحقــق ذلــك مــن خــال 
اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي الــذي يلعــب دوًرا مهًمــا فــي توفيـــر وقتيــة املعلومــات للمستثمريـــن مــن خــال نشــرها 
بشــكل فــوري ومباشــر، األمــر الــذي يســاعد علــى اتخــاذ قــرارات بصــورة أفضــل وبالتالــي انعــكاس ذلــك علــى حجــم التــداول. 

منهجية الدراسة
تتبــع هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقــوم علــى وصــف الظاهــرة وجمــع البيانــات الخاصــة بهــا كمــا هــي فــي 
تــم اســتخراج البيانــات الخاصــة باإلفصــاح مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي )الفيســبوك( للشــركات واملتمثلــة  الواقــع، حيــث 
بســعر الســهم وصافــي الربــح، كمــا تــم اســتخراج البيانــات الخاصــة بحجــم التــداول مــن بورصــة عمــان لــألوراق املاليــة، ومــن ثــم تــم 
 باســتخدام بـــرنامج )Eviews,7.0( للوصــول إلــى األهــداف املحــدده فــي إطــار هــذه الدراســة.

ً
القيــام بتحليــل هــذه البيانــات إحصائيــا
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مجتمع وعينة الدراسة
العامــة  مــن جميــع الشــركات املســاهمة  يتكــون مجتمــع الدراســة 
األردنيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان لعــام )2018( والبالــغ عددهــا )196( 
شركة )بورصة عمان، 2018(، حيث تم عمل مسح لها ملعرفة الشركات 
التــي لهــا حســاب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( وتبيـــن أن 
عددهــا )55( شــركة، ومــن ثــم تــم تصفــح حســابات هــذه الشــركات لثــاث 
ســنوات ســابقة لتحديــد الشــركات التــي تفصــح علــى حســاباتها، وتبيـــن 
لتمثــل عينــة  )3( قطاعــات  )12( شــركة فقــط موزعــة علــى  أن عددهــا 

الدراســة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )1( حســب القطاعــات.

البيانات ومصادرها

تم تقسيم البيانات إلى جزأيـن رئيسيـن وهما:

البيانات الجاهزة: وتم الحصول على هذه البيانات من املراجع ورســائل املاجستيـــر واألبحاث املنشــورة في املجات أ- 
حكمة، وذلك إلثـــراء الجانب النظري ووضع القارئ في إطار الدراســة.

ُ
امل

البيانات األولية: تتمثل هذه البيانات في قسميـن:ب- 

األول: بيانــات حجــم التــداول )املتغيـــر التابــع(: وتــم الحصــول عليهــا مــن البيانــات املنشــورة علــى موقــع بورصــة عمــان - 
لــألوراق املاليــة.

فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( عــن صافــي الربــح وســعر الســهم -  الثانــي: البيانــات املتعلقــة باإلفصــاح 
)املتغيـــرات املســتقلة(: وتم الحصول عليها من حســابات الشــركات على مواقع التواصل االجتماعي )فيســبوك( ملدة 

ثــاث ســنوات ســابقة.

نموذج الدراسة

تــم االعتمــاد علــى النمــوذج التالــي ألثـــر اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( عــن ســعر الســهم وصافــي 
الربــح علــى حجــم التــداول.

TV=ß0+ß1 NP +ß2 SP + e

حيث أن:

e: الخطأ العشوائي SP: سعر السهم   TV:حجم التداول   NP: صافي الربح  

متغيـرات الدراسة
املتغيـر املستقل

يتفــرع عنــه:  ومــا  )فيســبوك(  التواصــل االجتماعــي  باإلفصــاح علــى مواقــع  الدراســة  هــذه  فــي  املســتقل  املتغيـــر  يتمثــل 
)اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( عــن صافــي الربــح واإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( 
عــن ســعر ســهم(، حيــث تــم عمــل مســح أولــي للشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان لتحديــد الشــركات التــي لهــا 
حســاب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك(، ومــن ثــم تــم الرجــوع إلــى كل حســاب واســتعراضه لتحديــد اإلفصــاح عــن 
املتغيـــرات املســتقلة واملتمثلــة بصافــي الربــح وســعر الســهم وإعطــاء الشــركة التــي تفصــح رقــم )1( والتــي ال تفصــح رقــم )0( مــع 
تحديــد التواريــخ التــي تــم اإلفصــاح بهــا، ومــن ثــم تــم بنــاء معادلــة )TV( املبينــة فــي نمــوذج الدراســة لتحديــد أثـــر هــذه املتغيـــرات 

املســتقلة علــى املتغيـــر التابــع.

جدول رقم )1(
 مجتمع الدراسة وعينتها 

وفقا للقطاعات االقتصادية املختلفة

القطاع

عدد 
الشركات 
املساهمة 

العامة

عدد الشركات 
التي تملك 

حسابات على 
)فيسبوك(

عدد الشركات 
التي تفصح على 
حساباتها على 

)فيسبوك(

101249املالي
46131الخدمات
49182الصناعة
1965512املجموع
21.82%28.06%100%النسبة
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املتغيـر التابع

يتمثــل املتغيـــر التابــع فــي هــذه الدراســة بحجــم التــداول ألســهم 
الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، حيــث تــم أخــذ 
ثاثــة  فــي  عمــان  بورصــة  مــن  الشــركات  هــذه  ألســهم  التــداول  حجــم 
تواريــخ مختلفــة وهــي: األول: التاريــخ املوافــق لليــوم الســابق لإلفصــاح، 
الثانــي: التاريــخ املوافــق ليــوم اإلفصــاح، والثالــث: التاريــخ املوافــق لليــوم 

الاحــق لإلفصــاح.

تحليل البيانات واختبار الفرضيات

تحليــل  فــي  الخــاص  العــرض  تقســيم  علــى  الباحثــان  اعتمــد 
يلــي: كمــا  أجــزاء  أربعــة  إلــى  البيانــات 

الجزء األول: خصائص العينة 

للفيســبوك  حســاب  أول  أن  أعــاه  الجــدول  خــال  مــن  يظهــر 
أن�ســئ فــي عــام )2010( وهــذا يــدل أن الشــركات أصبحــت تســتخدم هــذا 
، كمــا يبيـــن أن عينــة الدراســة موزعــة علــى القطاعــات 

ً
التقنيــة حديثــا

الثــاث التــي تــم اعتمادهــا فــي دراســتنا، ويشيـــر ذلــك إلــى تنــوع الشــركات 
املبحوثــة ممــا يعطــي موثوقيــة أكبـــر للبيانــات التــي تــم جمعهــا للدراســة 

 أفضــل عــن مجتمــع الدراســة.
ً
وتعبيـــرا

 100 مــن  أقــل  مــال  رأس  تملــك  التــي  الشــركات  أن  ُيظِهــر  كمــا 
التواصــل  مواقــع  اســتخدمت  دينــار  مليــار  مــن  أقــل  وحجــم  مليــون 
االجتماعــي )فيســبوك( لإلفصــاح عــن بياناتهــا املاليــة أكثـــر مــن غيـــرها 
جــذب  إلــى  تســعى  الشــركات  هــذه  أن  إلــى  ذلــك  ويشيـــر  الشــركات  مــن 
اكبـــر عــدد مــن املستثمريـــن مــن خــال اإلفصــاح علــى مواقــع التواصــل 
زيــادة  ينعكــس علــى  قــد  فيهــا وهــذا  االجتماعــي )فيســبوك( لاســتثمار 

األربــاح. تعظيــم  إلــى  يــؤدي  الــذي  التــداول  حجــم 

الجزء الثاني: االختبارات السابقة لعملية التحليل

اختبار مدى التداخل الخطي بيـــن املتغيـــرات املستقلة والتـــرابط أ- 
الذاتي 

تظهــر مشــكلة وجــود عاقــة خطيــة متداخلــة فــي حــال ظهــور قيــم 
معامــل التضخــم للتبايـــن )VIF( أكبـــر مــن 10 وقيــم التبايـــن املســموح 
بــه )Tolerance( أقــل مــن 10%، وبنــاء عليــه ال بــد مــن اســتبعاد املتغيـــر 
فــإن  القيمــة، وللتوضيــح بشــكل أفضــل  هــذه  يمتلــك  الــذي  املســتقل 
قيــم التبايـــن املســموح بــه تشيـــر إلــى مقــدار التبايـــن املســتقل املحــدد 

.)Pallant, 2011( والــذي ال يتــم تفسيـــره بواســطة املتغيـــرات املســتقلة

وياحــظ مــن خــال الجــدول الســابق أن كافــة قيــم املتغيـــرات املســتقلة ملعامــل التضخــم للتبايـــن )VIF( أقــل مــن 10، 
وقيــم التبايـــن املســموح بــه )Tolerance( أكبـــر مــن 10%، وهــذا يعنــي عــدم وجــود مشــكلة فــي العاقــة الخطيــة املتداخلــة بيـــن 

املتغيـــرات املســتقلة، وبنــاء عليــه تبقــى كافــة املتغيـــرات املســتقلة دون اســتبعاد ألي منهــا.

جدول رقم )2(
خصائص العينة

النسبة التكراراتالبيـــــــــــــــــــــان
املئوية

النسبة 
املئوية 

املتـراكمة
سنة إنشاء الحساب)الفيسبوك(

50%50%6 2010إلى 2013
100%50%20146 إلى 2016

100%12املجموع
طبيعة الشركة

75%75%9مالي

83.33%8.333%1صناعي

100%16.667%2خدمات
100%12املجموع

رأس مال الشركة
50%50%6أقل من 100 مليون
من 100مليون إلى 
75%25%3اقل من 200مليون

من 200 مليون إلى 
83.333%8.333%1اقل من 300 مليون

100%16.667%2أكثـر من 300 مليون
100%12املجموع

حجم الشركة

50%50%6أقل من مليار
66.667%16.667%12مليار- أقل من 2 مليار
83.334%16.667%22 مليار- أقل من 3 مليار

100%16.666%2أكبـر من 3 مليار
100%12املجموع

جدول رقم )3(
 اختبار مدى التداخل الخطي 

والتـرابط الذاتي بيـن املتغيـرات املستقلة

املتغيـر
التداخل اإلحصائي

التبايـن املسموح به 
Tolerance

معامل تضم 
VIF التبايـن

0.46612.1454سعر السهم

0.61411.6282صافي الربح
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اختبار التوزيع الطبيعي ب- 

قيمــة  انحصــرت  إذا   
ً
طبيعيــا  

ً
توزيعــا موزعــة  البيانــات  تعتبـــر 

االلتــواء )Skewness( مــا بيـــن األرقــام )-1( و)+1( وأن يكــون التفرطــح 
 مــن الصفــر، حيــث يشيـــر التفرطــح إلــى مــا إذا كان 

ً
)Kurtosis( قريبــا

شــكل  كان  إذا  أو  عــادي  ملنحنــى  الصحيــح  الجــرس  شــكل  لــه  التوزيــع 
الــازم )Plichta and Kelvin, 2013(، وياحــظ مــن خــال الجــدول الســابق أن قيمــة  الجــرس مســطًحا جــًدا أو أعلــى مــن 
االلتــواء )Skewness( هــي )0.575( تقــع ضمــن املــدى الصحيــح، وقيمــة التفرطــح )Kurtosis( هــي )-0.193( قريبــة مــن الصفــر، 

.
ً
 طبيعيــا

ً
وبنــاء عليــه يعتبـــر توزيــع البيانــات توزيعــا

الجزء الثالث: اختبار فرضيات الدراسة

 كما يلي:
ً
 وفرعيا

ً
م اختبار الفرضيات إلى ثاثة أقسام حسب توزيع فرضيات الدراسة رئيسيا ّسِ

ُ
ق

التواصــل  مواقــع  فــي  لإلفصــاح  أثـــر  يوجــد  ال  انــه:  علــى  نصــت  والتــي  الرئيســية  بالفرضيــة  املتعلقــة  النتائــج  األول:  القســم 
االجتماعــي )فيســبوك( )صافــي الربــح، ســعر الســهم( علــى حجــم تــداول أســهم الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.

والختبــار قبــول أو رفــض هــذه الفرضيــة تــم تطبيــق اختبــار نمــوذج االنحــدار الخطــي املتعــدد ألنهــا تحتــوي علــى أكثـــر مــن 
عامــل مســتقل )صافــي الربــح، ســعر الســهم( مــوزع علــى فرضيــات الدراســة كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول أدنــاه رقــم )5(.

جدول رقم )5(
اختبار نموذج االنحدار الخطي املتعدد

CoefficientT Adjustedالفرضية 
R-squareR.SIGالنتيجة

“ال يوجــد أثـــر لإلفصــاح عــن صافــي الربــح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( 
2.5201.880علــى حجــم تــداول أســهم الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان”.

رفض0.5980.6130.00038
“ ال يوجد أثـر لإلفصاح عن سعر السهم في مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( 

0.0071.895على حجم تداول أسهم الشركات املساهمة العامة املدرجة في بورصة عمان”.

يظهر من خال الجدول السابق أن معامل التفسيـر املعّدل )Adjusted R-square( هو )0.598( وهذا يعني أن مقدار 
التغيـــر الــذي يحــدث فــي املتغيـــر التابــع بمقــدار )0.598( هــو ناتــج عــن املتغيـــرات املســتقلة وبصــورة أوضــح فــإن املتغيـــرات 

املســتقلة تفســر مــا قيمتــه )0.598( مــن التغيـــر فــي املتغيـــر التابــع.

وأن قيمــة )t( جــاءت )1.880( و)1.895( للمتغيـــرات املســتقلة علــى التوالــي، ومؤشــر املعنويــة )SIG.( هــو )0.00038( 
أقــل مــن 5% الــذي يمثــل مســتوى املعنويــة لفحــص بيانــات الدراســة، وهــذا يــدل علــى وجــود أثـــر للمتغيـــرات املســتقلة علــى 
املتغيـــر التابــع ورفــض الفرضيــة الصفريــة الرئيســية وقبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه: يوجــد أثـــر لإلفصــاح فــي 

مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم تــداول أســهم الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.

للشــركات  التــداول  حجــم  علــى  )فيســبوك(  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي  اإلفصــاح  أهميــة  تفســر  النتيجــة  وهــذه 
املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة الوعــي والرشــد فــي القــرارات التــي يتخذهــا أصحــاب 
املصالــح واملستثمريـــن ممــا ينعكــس إيجابــا علــى قيمــة الشــركة وأدائهــا، وبالتالــي انعــكاس ذلــك علــى كفــاءة ســوق األوراق املاليــة 
وتحســن أدائــه بشــكل فعلــي، وتؤكــد هــذه النتيجــة نظريــة االبتــكارات التــي نصــت علــى أن اعتمــاد ونجــاح أي تكنولوجيــا جديــدة 
ُيقبــل إذا كانــت التكنولوجيــا الحديثــة أفضــل وأهــم نســبيا مــن التكنولوجيــا الحاليــة، ومائمــة التكنولوجيــا الحديثــة مــع القيــم 
املوجــودة والدرجــة التــي يمكــن مــن خالهــا رؤيــة النتائــج بشــكل ملمــوس )Rogers, 2003(، وكل هــذا ينطبــق علــى اإلفصــاح فــي 
ــه )يوجــد 

ّ
مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك(، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )Kurinyepa  ,2017( التــي بينــت أن

ارتبــاط كبيـــر بيـــن إجمالــي حجــم التــداول مــن الفتـــرة )2016-2015( واســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي لنشــر إفصاحــات 
 اتفقــت مــع دراســة Xiong. et. al )2016( التــي بينــت أّن اإلفصــاح عــن التقاريـــر املاليــة علــى تويتـــر يقلــل مــن 

ً
الشــركات، وأيضــا

مســتوى عــدم تماثــل املعلومــات ويتجلــى ذلــك مــن خــال الحــد مــن انتشــار الطلــب وزيــادة حجــم تــداول األســهم. 

جدول رقم )4(
اختبار التوزيع الطبيعي

التفرطح )kurtosis(االلتواء )skewness(االختبار
0.193-0.575القيمة
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القســم الثانــي: النتائــج املتعلقــة بالفرضيــة الفرعيــة األولــى والتــي نصــت علــى انــه: ال يوجــد أثـــر لإلفصــاح عــن صافــي الربــح 
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم تــداول أســهم الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.

والختبــار قبــول أو رفــض هــذه الفرضيــة تــم تطبيــق اختبــار نمــوذج االنحــدار الخطــي البســيط ألنهــا تحتــوي علــى عامــل 
مســتقل واحــد وهــو )صافــي الربــح( كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول أدنــاه رقــم )6(.

جدول رقم )6(
اختبار نموذج االنحدار الخطي البسيط للمتغيـر املستقل )صافي الربح(

CoefficientT Adjustedبالفرضية
R-square

 R
squareR.SIGالنتيجة

 “ال يوجــد أثـــر لإلفصــاح عــن صافــي الربــح فــي مواقــع التواصــل 
الشــركات  أســهم  تــداول  حجــم  علــى  )فيســبوك(  االجتماعــي 

عمــان”. بورصــة  فــي  املدرجــة  العامــة  املســاهمة 
رفض3.6506.1260.5610.5720.6110.000001

يظهــر مــن خــال الجــدول الســابق أن معامــل التفسيـــر )R-square( للمتغيـــر املســتقل )صافــي الربــح( هــو )0.572( وهــذا 
يعنــي أن التغيـــر فــي املتغيـــر التابــع يفســره املتغيـــر املســتقل بقيمــة )0.572(، وبشــكل أوضــح فــإن املتغيـــر املســتقل )اإلفصــاح 

عــن صافــي الربــح( يفســر مــا قيمتــه )0.572( مــن التغيـــر فــي املتغيـــر التابــع.

وأن قيمــة )t( جــاءت )6.126( ومؤشــر املعنويــة )SIG.( هــو )0.000001( أقــل مــن 5% الــذي يمثــل مســتوى املعنويــة 
لفحــص بيانــات الدراســة وهــذا يعنــي وجــود أثـــر للمتغيـــر املســتقل )صافــي الربــح( علــى املتغيـــر التابــع )حجــم التــداول( ورفــض 
الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه: يوجــد أثـــر لإلفصــاح عــن صافــي الربــح فــي مواقــع التواصــل 

االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم تــداول أســهم الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.

وهــذه النتيجــة تفســر أهميــة اإلفصــاح عــن صافــي الربــح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم التــداول 
للشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، حيــث كان لإلفصــاح عــن صافــي الربــح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي 
)فيســبوك( أثـــر إيجابــي بدرجــة عاليــة علــى حجــم التــداول ممــا يشيـــر إلــى أن املستثمريـــن يتابعــون وبشــكل مباشــر إفصاحــات 
الشــركات التــي تتــم عبـــر مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( ولديهــم ثقــة بهــذه اإلفصاحــات املتعلقــة بصافــي الربــح األمــر 
 ،)Jung et al., 2014( الــذي انعكــس بشــكل إيجابــي علــى حجــم التــداول لهــذه الشــركات، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة

والتــي بينــت أّن )حجــم التــداول يــزداد اســتجابة لإلفصــاح األولــي عــن األربــاح(.

القســم الثالــث: النتائــج املتعلقــة بالفرضيــة الفرعيــة الثانيــة والتــي نصــت علــى انــه: ال يوجــد أثـــر لإلفصــاح عــن ســعر الســهم 
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم تــداول أســهم الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.

والختبــار قبــول أو رفــض هــذه الفرضيــة تــم تطبيــق اختبــار نمــوذج االنحــدار الخطــي البســيط ألنهــا تحتــوي علــى عامــل 
مســتقل واحــد وهــو )ســعر الســهم( كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول أدنــاه رقــم )7(.

جدول رقم )7(
اختبار نموذج االنحدار الخطي البسيط للمتغيـر املستقل)سعر السهم(

CoefficientTبالفرضية
 Adjusted
R-square

 R
square

R.SIGالنتيجة

اقــع  مو فــي  الســهم  ســعر  عــن  لإلفصــاح  أثـــر  يوجــد  ال   “
التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم تــداول أســهم 
عمــان”. بورصــة  فــي  املدرجــة  العامــة  املســاهمة  الشــركات 

رفض0.0033.2560.5010.5110.5320.00065

يظهر من خال الجدول الســابق أن معامل التفسيـــر )R-square( للمتغيـــر املســتقل )ســعر الســهم( هو )0.511(، وهذا 
يعنــي أن التغيـــر فــي املتغيـــر التابــع يفســره املتغيـــر املســتقل بقيمــة )0.511(، أي أن كل تغيـــر فــي املتغيـــر املســتقل )اإلفصــاح عــن 

ســعر الســهم( ســينعكس بالتغيـــر على املتغيـــر التابع بقيمة )0.511(.
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الــذي يمثــل مســتوى املعنويــة   %5 مــن  أقــل   )0.00065( )3.256( ومؤشــر املعنويــة )SIG.( هــو  )t( جــاءت  وأن قيمــة 
لفحــص بيانــات الدراســة وهــذا يعنــي وجــود أثـــر للمتغيـــر املســتقل )ســعر الســهم( علــى املتغيـــر التابــع )حجــم التــداول( ورفــض 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي  لإلفصــاح  أثـــر  يوجــد  أنــه:  علــى  تنــص  والتــي  البديلــة  الفرضيــة  وقبــول  الصفريــة  الفرضيــة 

)فيســبوك( عــن ســعر الســهم علــى حجــم تــداول أســهم الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.

وهــذه النتيجــة تفســر أهميــة اإلفصــاح عــن ســعر الســهم فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم التــداول 
للشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، حيــث كان لإلفصــاح عــن ســعر الســهم اثـــر إيجابــي علــى حجــم التــداول 
ممــا يــدل علــى أن الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان بــدأت تســتفيد مــن هــذه املواقــع الحديثــة لتتمكــن مــن 
اإلفصــاح وإظهــار املعلومــات التــي تؤثـــر بشــكل مباشــر علــى أداء الشــركة ووضعهــا املالــي بشــكل خــاص ممــا ينعكــس ذلــك علــى 
ــه 

ّ
أداء ســوق األوراق املاليــة بشــكل عــام، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )Sprenger et al., 2014 ( والتــي بينــت أن

)يوجــد ارتبــاط بيـــن اإلفصــاح علــى تويتـــر املرتبــط بالســهم علــى عوائــد األســهم وحجــم التــداول(.

الجزء الرابع: الفروق ذات الداللة اإلحصائية التي تعزى لخصائص العينة

الداللــة  ذات  الفــروق  لبيــان  الازمــة  االختبــارات  إجــراء  تــم 
التبايـــن  تحليــل  اختبــار  وهــي  العينــة  لخصائــص  تعــزى  التــي  اإلحصائيــة 
الثــاث  ذات  للخصائــص   )One Way ANOVA( والثنائــي  األحــادي 
مســتويات واختبــار اإلشــارة للخصائــص ذات املستوييـــن، وكانــت النتيجــة 
بعــدم وجــود فــروق بيـــن عينــة الدراســة مــن حيــث )طبيعــة الشــركة، رأس 
مــال الشــركة وحجــم الشــركة( ولكنهــا أظهــرت فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
فــي الجــدول  مــن حيــث ســنة إنشــاء حســاب )فيســبوك(، كمــا هــو مبيـــن 

.)8( رقــم  أدنــاه 

يظهــر مــن خــال الجــدول الســابق أن مســتوى املعنويــة للشــركات التــي أنشــأت حســابها بيـــن األعــوام )2013-2010( 
تســاوي )0.00( وهــي أقــل مــن 5% الــذي يمثــل مســتوى املعنويــة الــذي تــم بموجبــه فحــص الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة 
بيـــن خصائــص العينــة، بينمــا مســتوى املعنويــة للشــركات التــي أنشــأت حســابها مــا بيـــن األعــوام )2014-2016( تســاوي )0.25( 

وهــي أكبـــر مــن %5.

وبنــاء عليــه فانــه يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى املعنويــة أقــل مــن 5% التــي تعــزى لخصائــص العينــة 
املمكــن أن  مــن  بأنــه  ذلــك  )2010-2013( ويفســر  مــن  الفــرق لصالــح األعــوام  الحســاب، ويعــود  إنشــاء  يتعلــق بســنة  فيمــا 
املستثمريـــن قد اعتادوا على الحســابات التي تم إنشــائها خال هذه الفتـــرة ومتابعة نشــر املعلومات عليها حيث أصبح مألوفا 

لديهــم، ولذلــك حصــل وبشــكل طبيعــي نــوع مــن التفاعــل وردود الفعــل مــن قبــل املستثمريـــن.

النتائج 

تتـركز نتائج الدراسة في عدة بنود، وهي:

وجــود أثـــر لإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( علــى حجــم التــداول الكلــي للشــركات املســاهمة العامــة  1-
املدرجــة فــي بورصــة عمــان، وتتبيـــن هــذه النتيجــة بقبــول الفرضيــة الرئيســة البديلــة، ويعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة 
بــأن التطــور فــي الوســائل املتبعــة لإلفصــاح ومنهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( أدى إلــى نمــو متزايــد فــي حجــم 
التــداول، ممــا أظهــر أهميــة اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( لتلبيــة احتياجــات جميــع األطــراف 
مــن حيــث البيانــات املطلوبــة، كمــا ويـــرى الباحثــان أن اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( يؤثـــر علــى 
قــرارات املستثمريـــن طبقــا للبيانــات املتاحــة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الوعــي والرشــد فــي القــرارات التــي يتخذهــا أصحــاب 
املصالــح واملستثمريـــن حيــث ينعكــس ذلــك إيجاًبــا علــى قيمــة الشــركة وأدائها،ومــع ازديــاد حــدة املنافســة بيـــن الشــركات 
املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان ازداد االهتمــام للتوســع باإلفصــاح الــذي ُيعــد اإلفصــاح فــي مواقــع التواصــل 

جدول رقم )8(
 الفروق ذات الداللة اإلحصائية 
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 سنة 
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االنحراف 
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).Sig(
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2016 -201484.577.560.25
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االجتماعــي أحــد وســائله حيــث يســاهم فــي تمكيـــن أصحــاب املصالــح واملستثمريـــن مــن تمييــز وتحديــد الشــركات األكثـــر 
ربحية،وتوجيــه اســتثماراتهم إلــى أفضــل الفــرص والبدائــل املتاحــة لاســتثمار األمــر الــذي قــد يؤثـــر علــى نتائــج األعمــال 

وانعــكاس ذلــك علــى كفــاءة ســوق األوراق املاليــة وتحســن أدائــه بشــكل فعلــي.

وتقسم هذه النتيجة إلى نتيجتيـن فرعيتيـن حسب تقسيم املتغيـرات املستقلة )صافي الربح وسعر السهم(، وهما:

للشــركات أ-  التــداول  حجــم  علــى  االجتماعي)فيســبوك(  التواصــل  مواقــع  فــي  الربــح  صافــي  عــن  لإلفصــاح  أثـــر  وجــود 
املســاهمة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، ويعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة إلــى أن أهميــة اإلفصــاح عــن صافــي الربــح فــي 
مواقــع التواصــل )فيســبوك( تظهــر مــن خــال تزويــد أصحــاب املصالــح واملستثمريـــن بمعلومــات ماليــة مفيــدة لهــم 
بالوقــت املائــم التخــاذ قــرارات املتعلقــة بالتــداول مــن حيــث البيــع والشــراء، ذلــك ألن تــداول األســهم يومــي ويحتــاج 
املســتثمر لبيانــات ُمحّدِثــه، حيــث ُيَعــد صافــي الربــح مــن املعلومــات املاليــة املهمــة التــي يحتاجهــا أصحــاب املصالــح 
واملستثمريـــن فــي اتخــاذ قراراتهــم، بــل ُيَعــد مــن أهــم املعلومــات فــي توجيــه اســتثماراتهم، وقــد كان لإلفصــاح عنــه فــي 
مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( اثـــر إيجابــي بدرجــة عاليــة علــى حجــم التــداول ممــا يشيـــر إلــى أن املستثمريـــن 
يتابعون وبشــكل مباشــر إفصاحات الشــركات التي تتم عبـــر مواقع التواصل االجتماعي )فيســبوك( املتعلقة بصافي 

الربــح ولديهــم ثقــة بهــذا اإلفصــاح األمــر الــذي انعكــس بشــكل إيجابــي علــى حجــم التــداول لهــذه الشــركات.

وجود أثـــر لإلفصاح عن ســعر الســهم في مواقع التواصل )فيســبوك( على حجم التداول للشــركات املســاهمة العامة ب- 
املدرجــة فــي بورصــة عمــان، ويعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة إلــى أن اإلفصــاح عــن ســعر الســهم فــي مواقــع التواصــل 
)فيســبوك( يعتبـــر أحــد الوســائل املهمــة لزيــادة حجــم التــداول وأداة فعالــة لتوجيــه االســتثمارات بنــاء علــى بيانــات 
حديثــة، حيــث ُيعــد ســعر الســهم مــن أهــم العوامــل التــي يأخذهــا أصحــاب املصالــح واملستثمريـــن بعيـــن االعتبــار 
فــي اتخــاذ قــرارات االســتثمار، وقــد كان لإلفصــاح عنــه أثـــر إيجابــي علــى حجــم التــداول ممــا يــدل علــى أن الشــركات 
املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان بــدأت تســتفيد مــن هــذه املواقــع لإلفصــاح وإظهــار املعلومــات التــي تؤثـــر 
بشــكل مباشــر علــى أداء الشــركة ووضعهــا املالــي بشــكل خــاص وانعــكاس ذلــك علــى أداء ســوق األوراق املاليــة عامــة.

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة أقــل مــن 5% وتعــزى لخصائــص العينــة مــن حيــث ســنة إنشــاء ج- 
الحســاب ويعود الفرق لصالح الشــركات التي أنشــأت حســاباتها بيـــن )2010-2013(، وقد يعود ذلك إلى ما أشــرنا إليه 

ســابًقا مــن أن املستثمريـــن قــد اعتــادوا علــى هــذه الحســابات وأصبحــت مــن إحــدى مصــادر املعلومــات لديهــم.

ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة أقــل مــن 5% والتــي تعــزى لخصائــص العينــة مــن حيــث  2-
طبيعــة الشــركة ورأس مالهــا وحجمهــا.

التوصيات    

بناًءا على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يو�سي الباحثان بما يلي:

بمســتوى 1-  والتوســع  )فيســبوك(  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  للشــركات  حســابات  بإنشــاء  االهتمــام  زيــادة 
اإلفصــاح علــى هــذه الحســابات مــن حيــث عــرض معلومــات الشــركات ســواء كانــت ماليــة أو غيـــر ماليــة أو فيمــا 

االجتماعيــة.  باملحاســبة  يتعلــق 

أثـــر علــى حجــم التــداول 2-  لــه مــن  ملــا  فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك(  تشــجيع الشــركات علــى اإلفصــاح 
األربــاح. وتعظيــم  االســتثمارات  توجيــه  فــي  يســاهم  الــذي  للشــركات 

حــث الجهــات املعنيــة باإلفصــاح اإللكتـــروني بتبنــي معاييـــر تختــص بوضــع سياســات وتعليمــات ضابطــه لعمليــة 3- 
التواصــل االجتماعــي.  فــي مواقــع  اإلفصــاح 

دعــوة هيئــة األوراق املاليــة إلــى إلــزام الشــركات باإلفصــاح علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك(، وذلــك ملــا لــه 4- 

مــن أثـــر فــي زيــادة حجــم التــداول لســوق األوراق املاليــة األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة االســتثمار وبالتالــي زيــادة االكتتــاب.
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ABSTRACT

This study aims at identifying the effect of disclosure on social media sites )Facebook( on the trading 
volume of public shareholding companies listed on the Amman Stock Exchange. To achieve the goal of 
the study, the descriptive analytical method was used, whereby the study population consisted of all of 
the )196( public shareholding companies listed on the Amman Stock Exchange. A preliminary survey was 
conducted to find out which companies have an account on social media sites )Facebook(, and it was found 
that there are )55( companies. Then, the accounts of these companies were browsed for the previous three 
years to determine the companies that disclose them, and it turned out that their number was )12( compa-
nies distributed over )3( sectors to represent the study sample, i.e. )21.82%( of the total number of public 
shareholding companies listed on the Amman Stock Exchange, which they have pages on a Facebook ac-
count, and the most disclosed items were net profit and share price as they were approved as independent 
variables. To analyze the study data collected about the share price disclosure dates and net profit )indepen-
dent variables( and trading volume )dependent variable( )Eviews, 7.0( was used.

The study found that there is an impact of disclosure on social media sites )Facebook( on the total trad-
ing volume of public joint-stock companies listed on the Amman Stock Exchange regarding disclosure of 
net profit and share price, and the study presented several recommendations, the most important of which 
are: Inviting the Securities Commission to compel companies to disclose on Social media sites )Facebook(, 
because of its impact on increasing the trading volume of the stock market, which leads to an increase in 
investment, thus an increase in underwriting. 

Keywords: Disclosure , Disclosure in social media sites )Face book( , Trading Volume , Share Price , 
Public Shareholding Companies.


