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َلملخَصا
 
هَ هَ  الّدراسَ دفت  إ  ذه  الت  ة  الش  مَ   على  فعر  لى  استخدام  الم  دى  الم  ركات  ل  ساهمة  عمان  بورصة  في  و درجة  الفيسبوك   دىمَ موقع 

تحديد    م  ، ومن ث  2018و  2017و  2016عوام  الل الَ خ    عن البيانات المالية اختياريا  فصاحل  ل   قناةكَ   ذا الموقع هَ   تفادة مناالس  
ركة،  ة،  جنبي  ة الَ لكي  )الم    َأثر العوامل ركة ،  وعمر الش  ركة  وحجم الش  المالي      فصاحال    ستوى على م    ونوع القطاع(  ،وربحي ة الش 

المدرجة في    كاتر افة الش  جتمع الّدراسة من كَ كون م  وتَ   .ركاتالش    لكواصل االجتماعي الفيسبوك لدى ت  ت  االختياري على موقع ال
ينة ضمنت عَ ينما تَ ناعة والخدمات، بَ مين والّص أ  نوك والتَ عة قطاعات وهي الب  ربَ لى أَ مة إ  قس  ركة م  شَ   (190)بورصة عمان بمجموع  

فصاح مارسة َأشكال ال  فحة على موقع الفيسبوك وم  جود َص يث و  ن حَ راسة م  روط الدّ ش    التي انطبقت عليهاشركة و   (80)ة  الّدراسَ 
 راسة.  ترة الدّ نتظم خالل فَ شكل م  الختياري ب  ا
أَ ل  وَ  ات  تحقيق  الّدراسة  الدّ هداف  أ  بعت  الم  سلوب تَ راسة  الش  حتوى ل  حليل  الفيسبوك باالستناد على م  حساب   ؤشر تم  ركة على موقع 
ق  ناؤ  ب   الدّ ل  د خَ قَ وَ .  اليند مَ ( بَ 11)  ن منكو  والم    الباحثبل  ه من  إ  صت  ي  مَ ن   أَ   لىراسة  الش    %49  قاربا  الم  من  درجة في  ركات 

ة  المالي    عن البيانات    ركاتلجميع الش  ي  لّ الك  فصاح  توسط ال  ة م  سبَ لغت ن  ما بَ وقع الفيسبوك، كَ لى مَ ساب عَ لك ح  تم  تَ   عمان   بورصة
و   .12% و  بي  تَ كما  أَ ن  ذ جود  إ  دَ   يثر  ل  اللة  الدّ م  حصائية  الم  راسَ تغيرات  ا ) ة  قل  ستَ ة  ركةوعمر  الش  وحجم  ركة،  القطاع( لش  ونوع   ،  

 واصل االجتماعي الفيسبوك. وقع الت  لى مَ عَ  االختياري  المالي  فصاحال   على مستوياتفة ختلّ ات م  جاهَ تفاوتة واتّ بدرجات م  
رجة، بورصة عمان،  دالم  ركات واصل االجتماعي الفيسبوك، الش  بر موقع الت  فصاح عَ ال   فصاح االختياري،ال  الكلماتَالمفتاحية:َ

 . ردنال  

َ

َ

َ

َ
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Abstract 

Factors Affecting the Level of Voluntary |Financial Disclosure via the Social Media 

(Facebook): Empirical Study on Listed Companies in Amman Stock Exchaing (ASE) 

The purpose of this study was to identify the extent to which firms listed on the Amman Stock 

Exchaing  (ASE) use Facebook a social network and the extent to which this site are utilised for 

voluntary  financial disclosures during 2016, 2017 and 2018. Further, identify factors affecting 

levels of such voluntary disclosures, particularly, foreign ownership, firm age, size, profitability 

and type of sector. The study population consisted of all listed on the ASE with a total of (190) 

companies divided into four sectors, namely banking, insurance, industry and services. The final 

sample of the study contained 80 companies, which have possessed working Facebook site used 

for one form of disclosures regularly during the study period. 

In order to achieve the objectives of the study, the study followed the method of content analysis 

of the company account on Facebook based on an index built by the researcher consisting of (11) 

financial to identify the level of voluntary financial disclosure via Facebook.  

Findings of the study show that approximately 49% of the companies listed on the (ASE) have a 

Facebook account. The average total financial disclosure for all companies through the social 

networking site Facebook was 12%. There was a statistically significant effect of the independent 

variables (firm age, size, and type of sector) at varying degrees and different trends at the levels 

of a such form of voluntary disclosure on the Facebook. 

Keywords: voluntary disclosure, disclosure via Facebook, listed companies, Amman Stock 

Exchaing(ASE), Jordan 
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َالمقدمَةَ.1
  حت عالمة  بَ أص  فقد  نترنت،  بكة ال  ديثة على شَ ة الحَ ورة التكنولوجي  ما أفرزته الث    ظم  ع  ماعي من أَ واصل االجت  واقع الت  تبر مَ ع  ت      
سبوق قباال  غير مَ وشهدت إ  كما    ،عيد العالميوسريع على الص     كبير  َحظيت هذه المواقع بانتشار    حيث    ، عصرنا الحاليفي    بارزة  

ة بين البشر، حتى  سرت الحواجز الجغرافي  إلكتروني افتراضي، وكَ   فراد في فضاء  ات بين الَ بت المسافَ المجتمع، فقد قر    رائح  ن شَ م  
حيوي   جزء ا  الن  أصبحت  حياة   من  الش    ،اسا  هذه  ت عد  تكنولوجي  ولم  أدوات  مجرد  ل  بكات  الر  ة  وسيلة  تبادل  َغدت  َبل  فقط،  سائل 

 . (2018هرة، مزا )ال فاعل والم شاركة على مستوى عالميللت  
رعان ما فَ طور، فَ قدم والت  عمال ب َمعزل  عن هذا الت  ولم َتكن بيئة الَ  الت  س  الت  طور على المنظ  رض هذا  واقع  المَ   لى هذه  إ    وجهمات 

أَ للت   التّ ترسيخ  نتجاتها ل  و م  عريف بها وبخدماتها  ا م  وجَ   العالقة مع جماهيرها  دارةوإ    ةجاري  عالمتها   يث  حَ ،  ن المستثمرينذب مزيد 
الش  أَ  استخدام  ل  صبح  أَ ركات  المواقع  بالن  هذه  وذلك  منه،  مفر   ال  للد  مر ا  هذه  الم    ور  ظر  لمثل  إ    هم  في  البيانات القنوات  يصال 

تواصل مع  يَ   ن  سالته وأَ نشر ر  يَ    الّتجاري َأن  يمكن لصاحب الّنشاط  المواقع    قل جهد، فمن خالل هذه  وأَ   قصر وقت  لمستخدميها بأَ 
عينة للعمل وقات عمل م  أَ دة ب  بع ا لكون هذه المواقع غير محد  وسع، وت  لى شريحة أَ فضل والوصول إ  ستهدف بصورة أَ الم    جمهوره  

 . (Poland, 2018) اني مكي وقت وأَ نترنت في أَ صال بال  فاعل عبرها بمجرد االت يمكن الت  
َيهتم منذ  نشأَ   ن  ولَ  العلوم  الم حاسبة َكغيره من  لم  المعلومات، ولَ   المستجداتته بمواكبة   ع  فصاح وظيفة من  ن  ال  في تكنولوجيا 

العلم لل  وظائف هذا  تبني وسائل جديدة  ب د  من  لَ ، كاَن ال  الش  فصاح  تَ دى  الت  تماشى مَ ركات  أَ ع هذا  فقد  ال  طور،  فصاح  صبح 
تقارير    نترنت "الفصاح اللكتروني" مرور ا بارتكازه على لغة  بدء ا من الفصاح على ال  قدموازي لهذا التّ يجي وم  شكل تدر ر ب  يتطوّ 

 لى المعلومات واصل والوصول إ  ال  من الت  علت ك  تي جَ الّ واصل االجتماعي  مواقع الت    ستخدامالصوال   و    عةة الموس  جاريّ عمال التّ الَ 
في   رةتطو  ركات باّتباع وسائل م  لى قيام الش  ى إ  دّ أَ ذي مر الّ الَ  ابق ا،ا كان الوضع عليه سَ سرع مم  سهل وأَ أَ  ريقة  حتاجها بطن يَ كل مَ ل  

 (. 2018 )ارقيبات، تماعيواصل االج  واقع الت  لى مَ فصاح عَ كنولوجيا وذلك من خالل ال  جال التّ طور في مَ وازي هذا الت  فصاح ت  ال  
فصاح وطرق توزيع المعلومات كما ويؤثر على الطريقة  الت ط  وعليه فإن   ّور في تكنولوجيا المعلومات ي ؤثر ب شكل كبير على ال 

المعلومات تلك  المستثمرون مع  بها  يتعامل  أَهم (Miller & Skinner, 2015)التي  الت واصل االجتماعي من  ، وكانت مواقع 
فصاح الت قليدي ذو االتجاه الواحد للمعلومات، مظاهر ذلك الت طّور والتي توفر قناة تفاعلي ة و  سهلة الوصول لل فصاح مقارنة بال 

ا بين الش   فصاح من خالل وسائل الت واصل االجتماعي يساهم في خلق حوار ا معلوماتي ا دائم ا ومستمر ا ومشترك  ركة وبالت الي فإن  ال 
 . (Cade, 2018; Lee et al., 2015)والمستثمرين 

 ,Facebook)  عة االنتشار فنجد منها مواقعواس  ات ال  ن المنص  هي تحتوي على العديد م  واصل االجتماعي فَ واقع الت  نوع مَ تَ وتَ   هذا
Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+)   َأ الّتنّوع  إ  د  وهذا  اّلتلى تَ ى  ن ه نا  المواقع، وم    عرض على هذه  ي ت  نّوع المواد 

اك   السرعان ما  التش  تشفت  الف رص  الت  ركات  مواقع  ت ت يحها  ان  ي  االجتماعي في ظل  الن  واصل  الت  خفاض عدد ونطاق  ة قليدي  ماذج 
تكون   ن  هذه المواقع لديها القدرة على أَ  ن  الي فإ  ، وبالت  خرى الوسائل ال  وانخفاض تكاليف نشر المعلومات عليها مقارنة  ب   ،لالتصال

تستطيع    والتي  مجتمع االستثمار  مع  كذلكو )الحالية والمنتظرة(،  سواقها  ع أَ ركات مع بعضها البعض ومَ ة للش  واصل رئيسي  داة تَ أَ 
  .(Jung et al., 2017) أثير على قراراتهمجل الت  ريدها للمستثمرين من أَ ي ت  شارات التال    رسالمن خاللها إ  

إ  الد  ب  و  ال  أَ لى بورصة عمان،  خول  الص  ظهرت  ال  عَ ادرة  حصاءات  بأَ ن  الم  يمة الَ ق   ن  بورصة  الم  شتراة م  سهم  قبل  ستثمرين غير  ن 
لة ما نسبته كّ شَ ( مليون دينار م  736.1لغت )د بَ قَ  عاممن ذلك ال   انيى نهاية شهر تشرين الثّ وحتّ   2018عام  منذ بداية   ردنيينال  

ذلك يكون صافي  ( مليون دينار، وب  712.5ن قبلهم )باعة م  سهم الم  يمة الَ لغت ق  ي، في حين بَ لّ داول الك  جم الت  ن حَ %( م  42.6)
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ال   غير  )االستثمار  بمقدار  ارتفع  قد  مع23.6ردني  مقارنة  دينار،  مليون  ) انخفاض (  لنفس 331.4قيمته  دينار  مليون   )
ولي تشير المقارنة  نظور الد  ي بورصة عمان بالمَ وق ف  قارنة وضع السّ وعند م  .  (2018  )بورصة عمان،2017   عاممن ال الفترة

ا،عتبر جيّ داول ي  سبي للت  من الحجم النّ غم ه وبالر  ن  لى أَ إ   ا وب  عد م  انوي ي  وق الث  داول في الس  نشاط الت   ال أن  إ   د    ؤمال  و م  غير ما ه  نخفض 
يولة تداعيات مهمة من ف الس   لضعن  يث أَ ولوية قصوى، حَ يولة البورصة كأَ عامل مع س  همية الت  به. ومن هنا يجب التركيز على أَ 

تجاهلها. عدم  ه  وم    الضروري  تَ ن  أَ نا  الت  أتي  مواقع  كَ همية  االجتماعي  للش  م    ةمجاني    نصةم  واصل  ال  تاحة  زيادة  ل    ردنيةركات 
والش  ال   مَ للت    ةفافي  فصاح  الم  واصل  والمستثمرين  ع  ب    رتقبين الحاليين  الج  الن    غض  وغيرهم  تباعدهم   عن  العالم. ظر  حول    غرافي 

إ  سجام  ان  و  بالد  ا مع  الفع  يمان بورصة عمان  به  ور  تقوم  الذي  ال    ال  الحديثة وشَ وسائل  الت  عالم  االجتماعيبكات  ا  وتعزيز    ، واصل 
على    مالعهواط  ردني لتعريفهم  ة والمهتمين بسوق رأس المال ال  وراق الماليّ واصل مع المتعاملين بالَ لنهج بورصة عمان في الت  

الَ أَ  وكافة  البورصة  والفعالي  داء  و خبار  بها  الخاصة  الت  الر  ات  تَ سائل  التي  عَ وعوية  على  أَ    ،نهاصدر  حساباتها  البورصة  طلقت 
رائح المجتمع لتحقيق طاعات وشَ كبر ق  أَ طور وتعزيز آليات االتصال مع  الت  مواكبة آفاق  إيمان ا منها بواصل االجتماعي  شبكات الت  

واصل االجتماعي من  دوات الت  مكنة في أَ ة الم  قني  وذلك من خالل استخدام كافة القنوات والبرمجيات التّ   ،واصل درجات الت  قصى  أَ 
أَ أَ  والتي  وتويتر(  )فيسبوك  ف  همها  م  صبحت  الجميعي  الش  وتَ   تناول  لل  شجيع  هذه  ركات  مثل  على    )بورصة عمان،   الخطوة  قدام 

2017) . 

شكلةَالّدراسَةمَ َ.2  
ة  أولوي  يولة هذه البورصة كَ ركيز على س  الت    ةهميّ تبرز أَ   في بورصة عمان  داول وحجم الت    وق نشاط الس    ظرا  لالنخفاض الّنسبي فينَ 

كبر  ن  هناك حاجة الستقطاب عدد أَ جد أَ دم تجاهلها حيث نَ روري عَ يولة تداعيات م هّمة من الض  ضعف الس  قصوى، حيث أن  ل  
واصل االجتماعي نظر ا  لى ضرورة استخدام مواقع الت  نا جاءت الحاجة إ  جانب، من ه  ا المستثمرين الَ صوص  وخ  من المستثمرين  

تتمي   الَ لما  الفئات وفي كل  لجميع  به من وصول شاسع  القصوى.ز  رعة  أَ   ماكن وبالس  المعروف  الش  ومن  ركات تفصح عن  ن  
دارتها وتقليل تكاليف الوكالة مع المالكين وهو ما  تضييق الفجوة بين مالكي الشركة وإ  بشكل اختياري ل  وغير المالية  بيانتها المالية

 ركاتالش    ن  فإلذلك  ومستثمريها،  ركة  غرافي بين الش  ج  د ال  باع  تفاقم مع الت  هذه الفجوة تَ   ن  توقع أَ ن الم  وم    ة الوكالة.تهرت به نظري  اش  
الم  الت أَ   ةنبي  جة الَ لكي  ي تزداد فيها نسبة  أَ ت    هان  يتوقع  للت  ة ق  همي  ولي  المالكين  واصل مَ صوى  متنوعة ومنها   عبر منصاتع هؤالء 

 غرافي باعد الج  وتختصر الت    يعةوسرَ   ةتاحة ومجاني  عتبر قناة م  واصل ت  الت    فمواقع  واصل االجتماعي؛الت  على وجه الخصوص مواقع  
ا الجانب منهموخ واصل مع مالكيهاركات للت  تلك الش  ل    سئلة البحث بما يلي: تلخص أَ وبناء  على ما سبق تَ  ،صوص 
 واصل الفيسبوك؟   درجة في بورصة عمان لموقع الت  الم  ركات . ما مدى استخدام الش  أ

 ؟ المالي  فصاحالمدرجة في البورصة لغايات ال   ركاتبل الش  واصل الفيسبوك من ق  . ما مستوى استخدام موقع الت  ب
المدرجة في بورصة    ركاتواصل الفيسبوك من قبل الش  عبر موقع الت    المالي  فصاحمستوى ال    على  رةهي العوامل المؤثّ   ما.  ج

 عمان؟ 
 سئلة الفرعية اآلتية:جابة عن الَ تحاول الّدراسة ال  وسَ 
 ك؟ركة على موقع الفيسبو لش  لالمالي  فصاحال  على مستوى جنبية ة الَ ثر نسبة الملكي  .ما أَ 1
فصاح ا ركة على مستوى ثر حجم الش  .ما أَ 2 ركة على موقع الفيسبوك؟ لماليال   للش 
فصاح الماليعلى مستوى   ركةثر ربحية الش  .ما أَ 3 ركة على موقع الفيسبوك  ال   ؟للش 
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ركة  ثر . ما أَ 4 فصاح الماليعلى مستوى عمر الش  ركة على موقع الفيسبوك ال   ؟للش 
فصاح الماليعلى مستوى ع نوع القطاثر .ما أَ 5 ركة على موقع الفيسبوك ال   ؟للش 
 
ةَالّدراسَةهميَ أ ََ.3  
في    الفيسبوك  واصل االجتماعيركات من استخدام موقع الت  وء على مدى استفادة الش  تسليط الض  سهام ب  ة البحث في ال  همي  ن أَ كم  تَ 
مواقع البيانات التي يحتاجونها ال    وفر لهم هذه  ت    ستثمرين حيث  قرارات الم  ة في انعكاس ذلك على  همي  ما له من أَ ل    ها الماليفصاحإ  
  % 43تقارب  بورصة  ردنيين في الجانب من غير ال  ستثمرين الَ سبة الم  ن    ن  اصة أَ كاليف، وخَ قل الت  مكان وبأَ   يّ وقت وأَ   يّ ي أَ ف  

صبحت  أَ   ان هن  وم    ،سبةالنّ   هزيادة هذمعنية ب  هات ال  لجاعي من قبل  الس  مع    ،(2018  )بورصة عمان،من نسبة االستثمار الكلي
م في ال  ذا الت  عن طريق استغالل هَ   من معلومات  ا يحتاجونهمَ وفير  ركات تَ الحاجة م لّحة على الش   فصاح عبر موقع  نترنت وال  قد 

الفيسبوكالت   أَ ،  واصل االجتماعي  ال   ساهمت    ن  كما يتوقع  الّدراسة في خلق  الش  إ  وعي لدى  نتائج هذه  بأَ دارة  فصاح ة ال  همي  ركات 
طراف ذوي العالقة  الَ   ساعدةم   اليوبالت    نشأةوزيادة قيمة الم    فافيةفصاح والش  ستوى ال  تعزيز م  في    واصل االجتماعيعبر موقع الت  

ا للجهات المفيدة أَ كون نتائج الّدراسة م  وقد تَ   ،ركةحول الش    فضلفي اتخاذ قرارات أَ  لكتروني لزيادة االهتمام فصاح ال  ة بال  عني  يض 
الت  افصاحات مو بإ   أَ واصل االجتماعيقع  لها من  لما  بيئَ ،  االستثمار،ثر في تحسين  الدّ قد  و   كما  ة  نتائج هذه  الجهاتتفيد   راسة 

والحكومي  الر   ال  قابية  في  الَ ة  هيئة  مثل  المالي  ردن  حَ وراق  على  للوقوف  الحالي  ة  الوضع  يَ قيقة  ب  فيما  الش  تعلق  ركات ممارسات 
الت  لل   القرارافصاح على مواقع  اتخاذ  االجتماعي والتي من خاللها يمكن  الم  واصل  أَ ت  بتشريعات  يتعلق  فيما  تعليمات ناسبة  و 

 فصاح تلك.م عملية ال  نظّ عزز وت  ت  
 

 راسَةهدافَالدَّأ ََ.4
الّدراسة هدف هَ تَ  أَ ب    ذه  ركات ال ردني ة  الت عر ف على  لى  إ    ساسيشكل  تفادة من َهذا  َمدى استخدام الش  ل موقع الفيسبوك وَمدى االس 

فصاح المالي اختياريا  َلغراضالموقع   ركة، وربحي ة  ، ومن ث م  تحديد َأثر العوامل )الم لكي ة اَلجنبي  ال  ركة، وحجم الش  ة، وعمر الش 
ركة القطاالش  اال، ونوع  فصاح  ال  الماليع( على م ستوى  ركات  ختياري  الش  ت لك  لدى  الفيسبوك  الت واصل االجتماعي   على موقع 

تكون ب م    حيث  م  الم    تناول  في  من  وغيرهم  المالي  ستثمرين  البيانات  أَ ستخدمي  في  وأَ ة  وقت  مَ ي  هذه    ،كاني  تلخيص  ويمكن 
 تي:هداف بما يأَ الَ 
 . مدرجة في بورصة عمانركات الفيسبوك من قبل الش  ال واصل االجتماعيعرف على مدى استخدام موقع الت  .الت  1
مستوى  .الت  2 على  موقع  عرف  االت واصل  استخدام  قبل  من  الش  الفيسبوك  عمانركات  بورصة  في  ال  لَ   لمدرجة  فصاح  غراض 

 . المالي
ركة،  ،  ةجنبي  الَ   لكيةالم  صائص )ثر العديد من الخَ .اختبار أَ 3 ركة  ةجم الشركة، وربحي  حَ ع مر الش    ( ليهذي تنتمي إ  ، والقطاع الالش 

َ.الفيسبوك واصل االجتماعيقع الت  ركات على مو لش  المالي ل فصاحال  على مستوى 
َ
 
َ
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َابقةَ:لّدراساتَالسَ ا.5
الس  د  قَ  الّدراسات  ذَ مت  العَ ابقة  ب  ات  البَ القة  الم  مجال  الس  حث  في  القَ حاسبي  الماض  نوات  بَ ليلة  المَ ية  حَ عض  الفَص حاور  اح  ول 

مَ الم   عبر  الت  حاسبي  االجت  واقع  حَ واصل  ي  ماعي،  تَ يث  م  مكن  والب  صنيف  الّدراسات  المَ عظم  هذا  في  عد  حوث  ضمن  ة  جال 
الَ  تحليل  تناولت  دراسات  وهي:  الس  مجموعات  وحَ ثر  الت  وقي  است  جم  عند  الت  داول  مواقع  ال  خدام  في  االجتماعي  اح  فَص واصل 

ثر  ت أَ ات ناقشَ علومات ودراسَ ماثل المَ دم تَ رجة عَ خفيض دَ تماعي في تَ واصل االج  ور مواقع الت  رّكزت على دَ ََاتياري ودراساالخت  
ك لت تل  وّص يث تَ حَ ،  رينثم  ستَ فعال الم  دود أَ صالح ور  المَ   اب  حَ ص  ات أَ عَ وق  لى تَ ماعي عَ واصل االجت  واقع الت  حاسبي في مَ فصاح الم  ال  

 موضوع البحث.باشر ب  و غير م  باشر أَ شكل م  رتبط ب  ختلفة ولكنها تَ ج م  تائلى نَ الّدراسات إ  
وقي وحَ ناولت الَ جال الّدراسات الّتي تَ ففي مَ  دراسة ب    الباحثامت  حيث قَ   (Prokofieva, 2015)راسةاءت د  داول جَ جم الت  ثر الس 

حديد ما إذا وتَ   ،ق اَلسه معلى سو    جه الخصوصلى وَ ع  لى موقع تويترركات عَ التي تدرجها الش    الم حاسبية  فصاحاتتأثير ال  
وقي لَ كانت مالئمة ل   يث  ، حَ ستثمرينذب الم  لى جَ احات عَ فَص من ال  وع  ثير هذا الن  دى تأ  ستراليا، ومَ م ال في أ  ها أَ حداث الثر الس 

  ( 2013-2008في الفترة )  اتانوية للفصاحوالتي تستخدم تويتر كقناة ث  شركات   (109)ينة متعّلقة بــلى عَ ندت الّدراسة عَ استَ 
درجة في ركات الم  سهم الش  رض والطلب لَ عر العَ كسي بين س  هنالك ارتباط عَ  ن  لى أَ ، وتوّصلت إ  باستخدام أ سلوب تحليل المحتوى 

ركات نات الش  عاَل إ    غم من أن  لى الر  ه عَ ن  لى أَ شير إ  ت  ماعي، كما وَ واصل االجت  واقع الت  بر مَ اح عَ فَص ين ال  سترالّية وبَ البورصة ال  
يع  ركات بتوس  بر تويتر يسمح للش  ركة عَ شر لعالنات الش  اّل أن  الن  إ  سهم،  وق الَ الل منصة س  ثمرين من خ  مهور والمستَ تاحة للج  م  
نَ ن   المَ طاق  أَ ستثمرينالم    ذب  وجَ   علوماتشر  وتظهر  أَ ،  ا  االجتماعي    ن  يض  العالم  ه  وسائل  أَ ة  قوي  ي  للب  داة  المَ ة  عَ الغ  بر الي 

 رنت. نتَ ال  

 & Standard)ركة  شَ   (1500)كونة من   سحية م  راسة مَ عمل د  ب    (Jung et al., 2017)احثون  ام البَ ات الّسياق، قَ وفي ذَ 
Poor)    ت العَ والتي  الم ساهمة  ركات  الش  َأكبر  المت  مثل  ل  امة  المتحدة  الواليات  في  مَ داولة  الت  دى  معرفة  لمواقع  واصل  تبنيها 

  وق رَأس المال لل فصاح خالل هذه الَمواقع عل س  عرفة َرد ف  ومَ   تريةالفَ   رباحن الَ فصاح عَ ة وال  ات المالي  نشر المعلومَ ماعي ل  االجت  
أَ ، حَ عن طريق أسلوب تحليل المحتوى  الّدراسة إلى  الت    ن  يث توّصلت  المعلومات ماعي ي حّسن  واصل االجت  استخدام مواقع  بيئة 

الت   عملية  تحسين  خالل  من  ركة  الم  للش  مع  وأن  واصل  شَ 50  ستثمرين  من  العَ %  الت  ركات  مواقع  تعتمد  كأَ ينة  لنشر  واصل  داة 
المالي   أَ البيانات  أَ الش    يث أن  رباح، حَ لك الَ ولي عن ت  فصاح الَ ياد ال  داول يزداد بازد  جم الت   حَ ن  ة، كما  شر  ة للن  رض كثر ع  ركات 

حَ  في  الَ فقط  للن  الة  عرضة  أقل  وأّنها  الجّيدة  سيئة.خبار  الخبار  تكون  عندما  الت واصل    شر  مواقع  استخدام  يرتبط  حيث 
التزام ا باستخدام مواقع االجتماعي للفصاح عن الرباح ارتباط ا عكسي ا مع عدد المتابعين، أم ا بالّنسبة للشركات التي أظهرت  

جتماعي للحصول على المعلومات المالّية من خالل نشر أخبار الرباح كل ربع عام كان هناك رد فعل أكبر في  الّتواصل اال
وق تمثل في محتوى معلومات وحجم تداول كبير من خالل نافذة الفصاح عن الرباح.  الس 
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غريدة الفصاح المالي على تويتر ضمن  وق السترالي بعد تلى معرفة رد فعل الس  إ    (Xiong et al., 2016)كما وهدفت دراسة  
الت   من  مختلفة  المالي  سيناريوهات  الت  قارير  مواقع  على  تحليل  ة  الدراسة  تضمنت  حيث  االجتماعي،  من   ( 183)واصل  تغريدة 

الية عبر تويتر  وقد توصلت الّدراسة باستخدام منهجية الحدث وإعداد المقارنة إلى أّن الفصاح عن التقارير الم  ،الت قارير المالية
يقلل من مستوى عدم تماثل المعلومات ويتجّلى ذلك من خالل الحد من انتشار الطلب وزيادة حجم تداول السهم، وكما أشارت  
واستجابة   المعلومات  نشر  على  يساعد  االجتماعي  الّتواصل  مواقع  على  المالية  الّتقارير  عن  الفصاح  أّن  إلى  الّدراسة  هذه 

المعل لهذه  الت واصل  وماتالبورصة  مواقع  على  المالّية  التقارير  إعداد  مجال  في  كبيرة  مساهمة  الّدراسة  هذه  قدمت  وقد   ،
أبحاث   بإجراء  الّدراسة  لذلك أوصت  نسبي ا  العينة حيث كان صغير  الّدراسة هو حجم  القيود على هذه  أحد  االجتماعي، وكان 

 .إضافي ة يتوسع فيها بحجم العينة

وقّية الستخدام موقعي فيسبوك وتويتر في الفترة من   (Zhou et al., 2015)ت دراسة  وفي نفس االتجاه قام بتحليل اآلثار الس 
لهذين الموقعين في    في الواليات المتحدة المريكية  ومعرفة مدى تبني الشركات المساهمة العامة  2013وحتى عام    2009عام  

إ  ، وتعن طريق أ سلوب تحليل المحتوى   فصاح المحاسبيال   أَ لى عد  وصلت  % من الشركات  49همها أّن ما نحوه  ة نتائج كان 
% قد اعتمدت الموقعين حيث كان معدل االستخدام متباطئ ا في تلك الفترة وأّن هذا االستخدام يتطلب  30اعتمدت موقع واحد و

ويتر على التوالي هي من قبيل بنود  % من منشورات فيسبوك وت3.45% و 7.06ما نسبته    تعلم ا كافي ا للتقنيات اللكترونية، وأن  
 الفصاح االختياري التي تضمنها مؤشر إفصاح الّدراسة للتأثير على العمالء والمستثمرين. 

)ارقيبات،أم   العربي، جاءت دراسة  أَ 2018 ا في وطننا  لتحديد  الت  (  الفصاح في مواقع  )الفيسبوك(على ثر  االجتماعي  واصل 
  سلوب تحليل المحتوى واستخدام أ    شركة   (12)إذ تم  تطبيق هذه الّدراسة على  رجة في بورصة عمان،  ركات المدحجم الّتداول للش  

ركات فصاح عبر هذا الموقع يؤثر على  ال    حيث وجدت هذه الّدراسة أن  ،  لبيانات حجم الت داول المعروضة على حسابات هذه الش 
تعلق بالفصاح عن صافي الّربح وسعر الّسهم، مّما يساهم في زيادة الوعي  حجم الّتداول الكلي للشركات المساهمة العامة فيما ي

والرشد لدى المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى أفضل الفرص والبدائل المتاحة لالستثمار المر الذي يؤثر على نتائج العمال 
 وانعكاس ذلك على كفاءة سوق الوراق المالية وتحسين أداءه بشكل فعلي. 

وعبدالحكيم،  دفتهكما   )عرفة  باستخدام    (  2017 دراسة  عودية  الس  المالي ة  وق  الس  في  ركات  الش  قيام  محددات  استكشاف  إلى 
ركة  الش  خصائص  من  بكل  الفصاح  عالقة  اختبار  تم   حيث  المالي،  الفصاح  في  تويتر  ا  تحديد  االجتماعي  الت واصل  وسائل 

وق المالية المباشر من خالل اختبار تأثيره على حجم الت داول ورد الفعل في المدى  رد فكما تم  اختبار    ،ونظام الحوكمة عل الس 
بتحليل   2016شركة خالل عام   (141)ة على من خالل دراسة تطبيقي   نظمةداء وقيمة الم  ثيره على أَ من خالل اختبار تأالطويل 

لى الّرغم من عدم وجود رد فعل مباشر من الّسوق المالي الّسعودي أّنه ع . ووجدت الّدراسة البيانات المعروضة على هذه المواقع
 داول. وقيمة الّشركة وحجم الت  على الفصاح عبر تويتر، إاّل أّنه في المدى الطويل يؤثر على أداء 

وردود    أّما في جانب أثر الفصاح المحاسبي عبر مواقع الّتواصل االجتماعي على توقعات أصحاب المصالح على وجه العموم
 50ليتم اختبار عينة مكّونة من    (Trinkle & Crossler, 2015)أفعال المستثمرين على وجه الخصوص فقد جاءت دراسة  

ا من ردود أفعال رّواد   مستثمر من المستثمرين الفرنسيين وتم إعطاءهم إفصاحات عبر مواقع التواصل االجتماعي تضمنت عدد 
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هم بمنشوراتها ومدى قدرتهم على التأثير على قراراتها، وكانت هذه الردود التي تم توزيعها  هذه المواقع مع أخبار الّشركة وتأثر 
ا من الحاالت كوجود تعليقات إيجابية إلى جانب الفصاحات، أَ  ا  و وجود تعليقات سلبّية أَ على العينة قد تضمنت عدد  و مزيج 

عليقات على  الت    ن  ّتالي االفتراض الرئيسي لتلك الّدراسة تمثل في أَ ى عدم وجود تعليقات إلى جانب الفصاحات، وبالو حت  منهما أَ 
ت  فصاحات سَ ال   الم  وف  النتائج ؤثر على تصورات  إلى  للوصول  الفعال  تحليل ردود  على  العمل  تم  التجربة، وقد  في  شاركين 

التواصل مواقع  على  الغلبية  بتعليقات  يتأثرون  المشاركين  أّن  النتائج  أبرز  من  الّتجربة وكان  في  المشاركين  يتسّلم  فعندما  ؛ 
أّما عندما تكون هناك أخبار سيئة تكون ردود   تعليقات إيجابية مرتبطة بالخبار الجيدة والسيئة فإنهم يتجهون اتجاه الغلبية، 

 الفعال أضعف مّما يجب عندما كانت جميع التعليقات إيجابية والعكس صحيح.

والتي استهدفت بيان كيف يؤثر ارتباط الشركة بأصحاب    (Cade, 2018)اسة الّتجريبية لـــ  وضمن نفس الطار ما جاء في الّدر 
الت   مواقع  على  س  المصالح  على  االجتماعي  الش  واصل  سلوك معة  على  المديرين  تأثير  مدى  وبيان  لالستثمار  وجاذبيتها  ركة 

في الواليات المتحدة  الّتي تملك حسابات على موقع تويتر  المحّللين تجاه المعلومات المنشورة، حيث تّم أخذ عينة من الشركات  
ومالحظة مدى تفاعل المستثمرين مع تغريدات الّشركات وعدد التغريدات الّتي يعاد مشاركتها من خاللهم وكيف تجيب الّشركة 

معهم. وتتفاعل  آرائهم  كبي  على  تفاعل  مواقعها  على  يوجد  الّتي  الشركات  أّن  إلى  الّدراسة  خلصت  جاذبية  وقد  أكثر  تكون  ر 
( لالنتقادات الموجهة للّشركة من العوامل الهاّمة بشأن المستثمرين وأّن Retweetلالستثمار من غيرها، كما وأّن إعادة الّتغريد )

عدم الرد أو السكوت على االنتقادات المقدمة من المستثمرين بشكل تراكمي، يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على الّشركة، كما  
ع مديرو الّشركات الّنجاح في إدارة تصّورات المستثمرين باستخدام التويتر ومعالجة االنتقادات مباشرة أو توجيه االنتباه  ويستطي

  للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ة  لى معرفإ    (Yang et al., 2016)وفيما يتعلق بدور حوكمة الشركة والفصاح عبر مواقع الّتواصل االجتماعي، هدفت دراسة  
وامل الّتي تدفع الّشركة للفصاح عن المعلومات المالية عبر مواقع التواصل االجتماعي  ركات من العَ ذا كانت حوكمة الش  فيما إ  

أن   يمكن  كيف  تطبيق    ومعرفة  تّم  حيث  للمستثمرين،  االستثمارية  القرارات  على  االتصاالت  لتكنولوجيا  الّشركة  استخدام  يؤثر 
من مجموعة  على  مؤشر  الّدراسة  على  المدرجة  عن     (FTSE)الّشركات  عبارة  وهي  المتحدة  المملكة  وتم     (350)في  شركة 

ا كان من أهمها أن   اعتماد الحسابات الفاعلة لهذه الّشركات ومالحظة مدى الّتفاعل الموجود عليها. وقد أبرزت هذه الّدراسة نتائج 
نشا أكثر  هي  كبير  بشكل  الحوكمة  تعتمد  الّتي  وتجعل  الّشركات  االجتماعي  الّتواصل  مواقع  عبر  بالفصاح  وفعالّية  ط ا 

الّتي تستخدمها ليصال المعلومات للمستثمرين بأن ها مناسبة أو ال   المستثمرون قادرون على معرفة شخصّية الشركة والّطريقة 
ا في  سهولة  هنالك  يكون  للمستثمرين  الّشركة  من  المباشر  الوصول  وجود  عند  فإّنه  ضمان  وبالّتالي  وبالّتالي  إليهم  لوصول 

 استمرارهم مع الشركة بشكل أكبر ولمدة أطول. 

الص   ا، هدفت دراسة  وفي هذا  أيض  أَ   (Farkas & Keshk, 2016)دد  إ  إلى تحديد  الش  ثر  الفيسبوك فصاح  ركات على موقع 
أفعال   ردود  العلى  أسعار  تغير  وأحكام  تم  المستثمرين  الّدراسة  هدف  ولتحقيق  ت  اخ  سهم،  باستخدام  التنبؤات  عبر  تبار  جربة 

شَ  فيها  النترنت  فيسبوك  (364)ارك  موقع  على  المحترفين  وغير  المّطلعين  المستثمرين  من  المتحدة    عضو ا  الواليات  في 
أَ   المشاركون   ، وبعد ذلك بدأَ المريكية الّسهم المستقبليفعالهم على الفصاح والّتغي رات المتوق  بتقييم ردود  ركة،  للش    عة في سعر 

ذ ة، إ  ة وليست إيجابي  ركات سلبي  بار الش  فعال المستثمرين عندما تكون أخدود أَ لك تؤثر على ر  فصاح ت  منصة ال    ن  لى أَ وتوّصلت إ  
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ركات التي يَ لى الَ ن ه بالّنظر إَ أَ  لبية للش    ن ردود فعل سلبي ة واجهو إن  المستثمرين ي  وقع الفيسبوك ف  نها على مَ فصاح عَ تم ال  خبار الس 
تغييرات سلبي   أَ أكثر وإجراء  أَ ة  الَ كثر على  أَ سعار  إ  سهم،  بالّنسبة  اليجابي  لى الَ م ا  ال  خبار  يتم  التي  فصاح عنها على موقع  ة 

 وجد َأن  المستثمرين يواجهون ردود فعل مماثلة وإجراء تغييرات مماثلة أيَضا على أسعار السهم. الفيسبوك

ا ب  علق أَ ت ما يَ وب   واصل  معرفة كيف تؤثر مواقع الت    (Lee et al., 2015)صالح اآلخرين  تبنت دراسة  اب المَ صحَ عل أَ ردود ف  يض 
وجود خلل في  نتيجة ل  وق المريكي  حبها من الس  تم سَ ة التي يَ هالكي  نتجات االستن الم  فصاح عَ رباح خالل ال  االجتماعي على الَ 

أَ الم   عَ نتج  مطابقته  و  المَ للمواَص   دم  أَ طل  فات  ومعرفة  مَ وبة  الت  همية  االجت  واقع  إ  واصل  في  المَ ماعي  الجهات  يصال  إلى  علومات 
الل التويتر والوسائل  منتجات استهالكي ة مفصح عنها من خ    405من  ينة مكونة  خذ عَ الل أَ يانات من خ  وقد تم  جمع البَ   ة،عني  المَ 

رر على س  انونية وبالت  ساءلة قَ لى م  لمنتجات تؤدي إ  ال خرى، مع العلم أن  عمليات سحب ا ركة، وقد ات بع الباحث معة الش  الي الض 
الم   عن  الفصاحات  متابعة  خالل  من  المحتوى  تحليل  المَ أ سلوب  وتَ سح  نتجات  ر  وبة  تَ حليل  يكون  وكيف  الفعال  عامل دود 

ركات معها، خبار عن المنتجات  واصل االجتماعي لنشر الَ استخدام مواقع الت    ها أن  همتائج من أَ لى نَ ت الّدراسة إ  لَص وقد خَ   الش 
تائج إلى َأن  وسائل الت واصل  ، كما وتشير الن    ركة ة تجاه الش  لبي  عل الس  ف من ردود الف  رباح ويخفّ لى الَ يجابي عَ كل إ  شَ ينعكس ب  

 . قت المناسبهتمين في الوَ ئة كبيرة من الم  لى ف  ومات إ  كي تنشر المعلهمي ة ل  سيلة متزايدة الَ اتت وَ االجتماعي بَ 

ومن زاوية  أخرى، وبشأن بيان مدى تأثر قرارات الفصاح الدارية بالتطّورات التكنولوجّية المستمرة وبالتطور في وسائل العالم  
 Miller)ع المساهمين، عقدت دراسةوبيان فيما إذا كانت وسائل التواصل االجتماعي قادرة على تغيير أساليب تعامل الّشركات م

& Skinner, 2015)     ضم هَ   (150)مؤتمر ا  وتخلص  المجتمعين،  آراء  لبيان  قدمت  بحثية  أوراق  خمسة  لمناقشة  ذه  شخص 
ماعي في  واصل االجت  غّير وسائل الت  يف ت  ختلفة، وكَ ساليب الم  ة بالَ سواق المالي  حاسبي في الَ فصاح الم  طرق ال  هم ل  لى ف  وراق إ  الَ 

ائل ي وسَ طّور ف  ة والت  كنولوجي  طورات التّ  الت  ن  ؤتمر أَ تائج الم  هم نَ ان من أَ ستثمرين. وكَ ركات مع الم  يها الش  تفاعل ف  ريقة الّتي تَ الط  
طالع بنية على است  ة المَ ري  رارات الداالقَ   ن  حاسبية، وأَ فصاحات الم  رة في ال  ّمة والمؤثّ نوات المه  عتبر من القَ ماعي ت  واصل االجت  الت  

 كبر. سرعة أَ ماعي وب  واصل االجت  سائل الت  الل وَ ن خ  سهل م  شكل أَ مكن معرفتها ب  ياجاتهم ي  عرفة احت  ستثمرين ومَ آراء الم  

عودية التي تستخدم وَ ( على عينة من الش  2017وفي دراسة ميدانية )عبدالحليم،   فصاح  ماعي للواصل االجت  سائل الت  ركات الس 
ثر  بار أَ لى اخت  دفت الّدراسة إ  ركة، حيث هَ ( شَ 24ددها ) والبالغ عَ   صالحاب المَ صحَ هات أَ لى توج  أثير عَ دائها والت  قرير عن أَ والت  
الم  ال   إ  فصاح  على  ركات  للش  أصحَ حاسبي  المَص دراك  ل  اب  الم  الح  واست  قيمة  حَ نظمة  تَ دامتها،  خَ يث  ال  ناولت  فصاح صائص 

ماعي  قنيات الن شر المتاحة على وسائل الت واصل االجت  علومات وت  رض المَ فصاح وآليات عَ قرير وال  نماط الت  من حيث أَ االختياري  
متغير دامتها كَ مة واست  متغير وسيط ثم  قيمة المنظ  ماعي كَ الي واالجت  داء المَ مستوى الَ ب  ة  ستقلّ متغيرات م  صائص كَ وعالقة هذه الخَ 

بر  حاسبي عَ فصاح الم   ال  ن  ياري، وأَ فصاح االخت  نماط ال  ركات وفق ا لدائها المالي واالجتماعي تتفاوت في أَ الش    ن  ن أَ تبي  ذ  ابع، إ  تَ 
ركات دائها، حيث أَ ركة وأَ يمة الش  ن ق  الح عَ َص المَ اب  صحَ اك أَ درَ يجابي ا في إ  ؤثر إ  ماعي ي  واصل االجت  ائل الت  وسَ  شارت إ لى َأن  الش 

ماعي ال تؤثر إيجابي ا فقط في تقييم ة على وسائل الت واصل االجت  الي والّتي تفصح عن مسؤوليتها االجتماعي  دائها المَ تميزة في أَ م  ال
المَ أَ  واست  صحاب  لقيمتها  م  صالح  مستوى  في  تؤثر  بل  أَ دامتها،  المَص شاركة  رَ صحاب  في  الَ الح  كفاءة  الخَ فع  لتلك داء  ارجي 

ركات وتَ   دامتها. يق است  حقالش 



(المجلد  1ّية محكّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمّي والّدراسات العليا الملحق) علم ، مجلةمجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث 

(7 )2021  

46 
 

دراسة   جاءت  قدفَ ََعلوماتدم تماثل المَ يض عَ خف  ماعي في تَ واصل االجت  ا بخصوص الّدراسات الّتي ركزت على دور وسائل الت  أم  
(Blankespoor et al., 2014)    لى شرها عَ الل نَ علومات من خ  ركة على الت قليل من الت باين في المَ درة الش  دى ق  يان مَ هدف بَ ب

قناة اتصال تكميلّية وقع تويتر كَ ستخدم مَ تَ   مكن َأن  ركات ي  وفيما إذا كانت الش    ،ماعيواصل االجت  استخدام مواقع الت  اسع ب  اق وَ طن  
نَ ل   المَ تحسين  المالي  شر  البَ حَ ،  ةعلومات  قام  على  يث  بدراسة  قاموا    (141)احثون  إذ  المعلومات،  بتكنولوجيا  مختصة  شركة 

الباستخدام أ   للتغريدات المنشورة وحجم إعادة نشرها على موقع تويتر من قبل الم  سلوب  ركة،  ت حليل  هتمين والمستثمرين في الش 
شكل إيجابي على وصول ؤثر ب  واصل االجتماعي ي  الل تويتر أو مواقع الت  حاسبية من خ  فصاحات الم  ال   لى أن  وتوصلت الّدراسة إ  

 علومات.باين في المَ خفيف الت  لى تَ الي يعمل عبالت  المعلومات لعدد كبير من المستثمرين و 

دم تماثل  ثر على عَ ماعي لها أَ واقع الت واصل االجت  ذا كانت مَ أكد فيما إ  للت    (Kurinyepa, 2017)راسة  إجراء د    وفي نيوزيلندا تم  
شركة مدرجة    (150)  الّدراسة والتي بلغت  ينةعَ   لى عَ   تم  استخدام أسلوب تحليل المحتوى المعلومات، ولتحقيق هدف هذه الّدراسة  

بين) القطاعات ومن خالل مقارنة  تمثل جميع  النيوزيلندية  البورصة  االجتماعي مع 92في  الّتواصل  لمواقع  ( شركة مستخدمة 
خدم مواقع  ركات تست% من الش  61لى أن  ما نسبته  وّصلت الّدراسة إ  ، وقد تَ واصل االجتماعي( شركة غير مرتبطة بمواقع الت  58)

االجت  الت   الت  واصل  حجم  بين  كبير  ارتباط  هناك  وأن   ون  ماعي،  االست  سَ داول  واست  ب  الت  ثمار  مواقع  االجت  خدام  ل  واصل  نشر ماعي 
الش  فَص إ   ي  احات  حيث  للش  ركة،  الح  سمح  المَ ركات  على  الم  صول  من  الَ زيد  ي  ستثمرين  الذي  انخ  مر  في  تماثل  ساهم  عدم  فاض 

ي نيوزيلندا ياسات والهيئات الت نظيمية ف  ضمانات للسّ تائج ظهرت الن  ما أَ دى البعيد، كَ ة نسبة الّتداول في المَ ات وبالّتالي زيادالمعلوم
ركَ فَص عمال وإ  نشر أَ واقع ل  ماعي هي مَ واصل االجت  واقع الت  بَأن  مَ   ات.احات الش 

 

َ:ابقةعنَالّدراساتَالسَ َاليةالحَ َميزَالّدراسةماَيَ 5.1َ

تقّدمة  لدان الم  بير من الب  مام ك  ظي باهت  د حَ ماعي قَ واصل االجت  واقع الت  بر مَ فصاح عَ ن  ال  ابقة أَ الّدراسات الس    عةراجَ م    نالحظ م  ي  
ه من مام ب  ل االهت  زاين ال يَ ي ح  ف  ، ختلفةن منظورات  م  وضوع م  هذا المَ تعلق ب  بحاث التي تَ ن الّدراسات والَ ديد م  يها العَ جريت ف  قد أ  فَ 
ي  فصاح ف  ال  تعّلقة ب  حدث الّدراسات الم  ن أَ هذه الّدراسة م    ن  أَ ب    الباحثتعتقد  وَ ما  كَ   ول. م  أ  ن المَ قل م  عيف ا وأَ امية َض لدان الن  بل الب  ق  
الت  واقمَ  االجت  ع  )الفيسبوك(  واصل  أ  ماعي  الم  عَ ريت  ج  التي  المَ لى  ف  ستوى  ال  حلي  والم  ي  حَ العَ ستوى  ردن  من  تَ ربي  ناولها يث 
 وع الّدراسة. موض  ل  
يث  دمات، حَ ناعة والخَ أمين والّص نوك والت  ي: الب  ردني وه  الي ال  وق المَ طاعات في الس  ميع الق  ل جَ تشمَ ينة الّدراسة ل  وعت عَ ما وتن  كَ 
زايا ركة من المَ فادة الش  دى است  الفيسبوك ومَ واصل  وقع الت  طاعات عبر مَ ركات ضمن هذه القَ فصاح الش  ستوى إ  عرفة م  ي مَ ساهم ف  ت  

 ها. ّتسم ب  التي يَ 
الحالي  كَ  الّدراسة  الس  ما واختلفت  الّدراسات  تَ ة عن  في  ل  ابقة  الم  ناولها  الَ لكي  متغير  بال  عرفة عَ ة ومَ جنبي  ة  واقع بر مَ اح عَ فصالقته 

االت   الدّ يث ت  ماعي؛ حَ الجت  واصل  الَ ث  ي إ  راسة ف  ساهم  الم  دبي  راء  المَ في هَ ة  حاسبي  ات  ف  الفَ   دّ لى سَ إ    عيهاسَ   اللجال من خ  ذا  ي  جوة 
 .يماع  ت  ل االج  واص  واقع الت  مَ بر حاسبي عَ الم    اح  فَص ستوى ال  م  في  ؤثرة  وامل الم  تعلق بالعَ يما يَ ف  ابقة الّدراسات الس  
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ةََراَسةَالدَّمنهجي6ََّ  
َراسةََعينةَالدَّمجتمعََو6.1َ

ساب على موقع الفيسبوك حيث بلغ عددها  متلك ح  درجة في بورصة عمان والتي تَ ركات الم  راسة من جميع الش  عينة الدّ تكون  تَ 
ت  سَ س  ونها قد أَ ركة كَ ( شَ 13، وقد تم استثناء )ركات المدرجةمن الش    % 48.95ه أي ما نسبت  ختلف القطاعاتمن م    ة( شرك93)

ندرج  ركات التي ال تَ استثناء الش    م  ه تَ ن  ي أَ راسة، أَ بل فترة الدّ شر قَ توقفت عن الن    ها قد  ن  و أَ أَ   2018أو    2017حسابها خالل عام  
 : مجتمع وعينة هذه الّدراسة ( 1رقم )الجدول  ويمثل،  2018ام  لى عَ إ    2016راسة وهي من عام مانية للدّ ضمن الحدود الز  

َمجتمعَوعينةَالّدراسَةَ:(1)رقمَجدول

 شركة  190 راسةمجتمع الدّ 
 شركة  93 ركات التي لها حساب فيسبوك الش  

 شركة  13 ركات التي تم استثناؤهاالش  
 شركة  80 راسة عينة الدّ 

 
 

ََ:راتَالّدراسةمتغي6.2ََّ
:َالمتغيَّ َ()مؤشرَالدراسةفيسبوكَالواصلَاالجتماعيَعبرَموقعَالتَ الماليَفصاحَاالختياريَلَفيَمستوىَالَ ابع:َويتمثَّرَالتَ أوالا  

ََ الّدراسة: المؤشرَ هذه  م  دّ تعتمد  على  االختياري راسة  الفصاح  ال  غير   المالي  ؤشر  مستوى  لتحديد  المالي  فصاح  الموزون 
لكل بند من بنود المؤشر من    عطاء وزن متساو  إ    م  يث تَ حَ   المدرجة في بورصة عمان عبر موقع الفيسبوك،  ركاتاالختياري للش  

المؤشر على   هذا ويشمل  ،ا لذلك( خالف  0ر والقيمة )فصاح عن هذا المتغيّ ( في حال ال  1قيمة )عطي النائي ي  ث  ر  تغيّ م    خالل
   ة راسة الحالي  المستخدم في الدّ   شر الفصاح مؤ  بنود    ) 2(الجدول رقم    ويظهر  ، ( بند من بنود الفصاح االختياري المالي11)

 كما يلي:
 

َالماليَمؤشرَالفصاحَ)2(رقمَجدول

يةبياناتَماَل  
 1 االستحواذَأوَاالندماجَأوَالتخلصَمنَفرعَأوَقسَم
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 2 توزيعاتَاألرباحَ)ذكرَنسبةَالربحَالموزعَ(
 3 األرباحَالفتريةَ)الشهرية،َربعَسنوية،َنصفَسنويةَ(

 4 نتائجَاألعمالَالسنوية
)َمثلَتقاريرَاالستدامةَوغيرها(َتقاريرَأخرَى  5 

النسبَالماليةَالمختلفةَ  6 
األسهَممعلوماتَعنَ  7 

 8 القوائمَالماليةَ)واحدةَعلىَاألقل(َ
 9 التوسعَاالستثماريَوالرأسماليَ

 10 خططَالتوسعَالمستقبلَي
 11 بياناتَماليةَمتنوعة

 

 :ةستقلَ المتغّيراتَالمَ َثانياا:
المتغيّ  الم  تضمنت  هَ ستقل  رات  في  الّدراسَ ة  عَ ذه  م  ة  ا  خَ دد  الش  ن  الملكي  صائص  كنسبة  الَ ركة،  ال  جنبي  ة  )غير  وعمر  ة  ردنية(، 

ق المستخدمة في  ر  رات ونوعها والطّ ( هذه المتغيّ 3)   ونوع القطاع، حيث ي ظهر الجدول  ركة،ة الش  ، وربحي  ركةلش  ا  ركة، وحجمالش  
   قياسها ضمن هذه الّدراسة. 

 

 ة وطرق قياسهاات المستقل  : المتغيرّ (3) رقم جدول

َالقياَسطريقةََرنوعَالمتغيََّالمتغير

ة لكي  نسبة الم  
 ة جنبي  الَ 

 صلمتّ 
(Continuous variable) 

ركات ردنيين)عرب وأجانب( للش  تم  قياسها بأخذ نسبة المالكين غير ال  
 . من أعوام الّدراسة  عامكل  في نهاية  محل الّدراسة 

 ركة عمر الش  
 صلمتّ 

(Continuous variable) 
 .2018ركة إلى نهاية عام  سيس الش  تم  احتساب الفترة الزمنّية منذ تاريخ تأَ 

 صلمتّ  ركة حجم الش  
(Continuous variable) 

في نهاية كل عام من   (Total Assets)تم  استخدام إجمالي الصول 
 ر.لقياس هذا المتغيّ أعوام الدراسة 

 صلمتّ  ركةربحّية الش  
(Continuous variable) 

 ة في هذه الّدراسة. كداللة على الّربحي   (ROA)صولخذ العائد على ال  أَ  تم  

 منفصل نوع القطاع 
(discrete variable) 

ربعة ركة وقد تّم تقسيمه في هذه الّدراسة إلى أَ القطاع الّذي تنتمي إليه الش  
 . .الخدمات4.الّصناعة 3أمين .الت  2.البنوك 1قطاعات وهي:  

َ
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َ

َ

َ

عبرَالماليَراتَالمستقلةَوبينَالمتغيرَالّتابعَ)مستوىَالفصاحَالقةَبينَالمتغيَ موذجَقياسَالعَ :َنَ الّدراسةَموذجنَ 6.3َ
َموقعَالتواصلَالفيسبوك(َ.

أَ  فحص  متغيّ سيتم  الش  ثر  خصائص  الملكي  رات  )نسبة  الَ ركة  الش  جنبي  ة  عمر  الش  ة،  حجم  ركةركة،  ركة،  الش  وقطاع وربحية   ،
ن    ركة(،الش   الش  فَص إ  سب  على  مَ   المالية  ركةاح  على  الت  المختلفة  االجت  وقع  الفيسبوك.واصل  خالل و   ماعي  من  االختبار  سيتم 

َََنموذج االنحدار المتعدد التالي:
5 SECTORit+eit+ it4 ROA+ it3 SIZE+ it 2 AGE+  it1 FO0 + D = FF 

 :حيث أن  
(Facebook financial disclosure) FFD  :ل  الوسَ   هو الحسابي  م  ط  ال  نسبة  المَ ؤشر  موقع  لشّ لالي  فصاح  على  ركة 

 ؛ الفيسبوك
FO: (Foreign ownership)   ؛ ركةة في الش  جنبيّ ة اللكي  ويمثل نسبة الم 

AGE  ؛ راسةأسيس وحتى تاريخ الدّ نوات منذ الت  ركة بالس  عمر الش  ركة( : )عمر الش 
SIZE: (ش  حجم ال)؛ صول في نهاية العامجموع ال  ركة من خالل مَ يس حجم الش  وهو متغير يق ركة 
:ROA  (Return on Assets)   م  و العَ هو  ال  عدل  على  وي  ائد  الد  صول،  صافي  قسمة  خالل  من  بَ حتسب  الض  خل  رائب عد 

 ؛ صول نهاية العاموائد على مجموع ال  والفَ 
SECTOR ما يلي:وكَ  ناعيةتم تقسيمه  إلى َعدد من المتغي رات االصط  وقد   ركةطاع الش  وع ق  نَ : وهو متغير اسمي يشير إلى 

   ذلك؛ا ل  فر خالف  يمة ص  نوك والق  قطاع الب  نتمي ل  ركة تَ انت الش  ذا كَ إ   1مَنح الق يمة : ت  بنوك.1
   ذلك؛ا ل  يمة صفر خالف  مين والق  ركة تنتمي لقطاع التأَ ذا كانت الش  إ   1يمة ح الق  منَ : ت  .تأمين2
الق  منَ ت    :.صناعة 3 الش  إ    1يمة  ح  كانت  ل  ذا  تنتمي  الّص ركة  والق  قطاع  خالف  ناعة  صفر  ل  يمة  وَ خدمات.4  ذلك؛ ا  م  :  ق  قد  طاع  نح 

     ركة؛طاع الش  متغير ق  رجعية ل  جموعة المَ طاع المَ ذا الق  هَ  عتبرا وي  يمة صفر  دمات الق  الخَ 
0 ,…, 5  ؛موذج: معامالت الن 

e َ؛ عياري طأ الم  : الخ 
i,t  والي. نة على الت  ركة والس  : الش 
 

 اتَالّدراسةََ:فرضيَ 6.4َ
H1 َاالختياري عبر موقع الفيسبوكالمالي   فصاح مستوى ال  ة على جنبي  ة الَ نسبة الملكي  ل ةحصائي  و داللة إ  ثر ذ  : يوجد أ.  

 
H2 َاالختياري عبر موقع الفيسبوك  المالي فصاحمستوى ال  على   ركةعمر الش  ل ةحصائي  و داللة إ  ثر ذ  : يوجد أ  
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H3 َاالختياري عبر موقع الفيسبوك المالي  اح مستوى الفصعلى   ركةحجم الش  ل ةحصائي  و داللة إ  ثر ذ  : يوجد أ 

 
H4 َركة ة حصائي  و داللة إ  ثر ذ  : يوجد أ   بر موقع الفيسبوكياري عَ االخت   المالي  احفَص ستوى ال  م  على لربحية الش 

 
H5 َاالختياري عبر موقع الفيسبوك   المالي احمستوى الفصعلى   وع القطاعنَ ل ةحصائي  و داللة إ  ثر ذ  : يوجد أ 

 

َتحليلَالبياناتَواختبارَالفرضياَت7َ

َموقعَالفيسبوَكَبرعَ َالماليَفصاحَاالختيارَيياتَالستَومَ 7.1َ
الجَ يَ  الماليّ   (5دول ) عرض  البيانات  الم  ة  ة والمحاسبي  نتائج مستوى الفصاح عن  (  11على )  تاشتمل  التيؤشر و التي تضمنها 

الّنسب الجمالية م  بند. ن   الكلي    نخفضة نسبي االحظ من خالل الجدول أن   ة عن هذا المجال ما يقارب إذ بلغت نسبة الفصاح 
عن هذه البنود رورة الفصاح  ركات في َض افي من قبل هذه الش  عي الكَ ما بسبب عدم الوَ لربّ   %، وقد يفسر هذا االنخفاض12

ركات للفصاح  أنه قد يكون هنالك تخوف ا من قبل الش    الباحث  يرى ستثمرين وأصحاب المصالح، حيث  التي قد تهم كثير ا من الم  
، أو أن   فصاح الماليتعتبر منصة غير رسمية لل  مثل هذه المواقع  عن مثل هذه البيانات على مواقع التواصل االجتماعي لن  

ها ن  وع من البيانات لَ د تجعلها ال تفصح عن هذا الن  سارة قَ ة وتتسم بالخَ ركات والتي تكون ليست إيجابي  بعض الش  نتائج أعمال  
 . ةوق المالي  سهمها في الس  أسعار أشار الواسع لمنصة الفيسبوك مما ينعكس سلب ا على  أثير االنت  تعلم بمدى تَ 

كانو  عن  عاَل ال  قد  الَ تَ ن  يتَ ومَ رباح  وزيعات  م  ا  ن  ذ    نضمنه  الرّ كر  الم  سبة  أ و بح  حيث  ا  إفصاح  الكثر  البند  هي  ما  زع  علنت 
وسع االستثماري  التّ   بند  ، يليهارباحها من خالل صفحتها على موقع الفيسبوكالشركات عن توزيعات أ% من إجمالي  29هتنسب

، ع جديدة وزيادة رأس مالها لغايات التوسع% حيث كان هناك عدد من الشركات التي قامت بافتتاح فرو 20والرأسمالي بنسبة  
بندي االستحواذ    في المقابل نجد أن    .%16ترية بنسبة  رباح الفَ % ثّم الَ 19يليه بند نتائج العمال الّسنوية الحاصل على نسبة  

قطاع البنوك كان هو   نجد أن  وعند مقارنة القطاعات  %.  2حوالي  واالندماج والتقارير المالية قد حصال على النسبة القل وهي  
النّ  ال  أمينناعة والتّ يليه قطاعي الّص   ،%26سبة العلى وهي  القطاع الذي حصل على  %،  11ا وهي حوالي  تقريب    نسبةبنفس 

 %.6بينما كان قطاع الخدمات هو الضعف في مستوى هذا الفصاح إذ كانت نسبته تقارب 

في مؤشر االفصاح االختياري( : مستوى اإلفصاح عن البيانات المالية 5جدول رقم )  

 جميع القطاعات 
 الخدمات 

شركة(  33)  

 الصناعة 

شركة(  18)  

 التأمين 

شركة(  15)  

 البنوك 

بنك(  14)  

 القطاع 

 

بة 
س

الن
 

ط 
س
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لم

 ا

ر
را

تك
 ال

بة 
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بة 
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ط 

س
تو

لم
 ا

ر
را

تك
  ال

 البيانات المالية 

بند(  11)  

2% 1.3 4 1% 0.3 1 2% 0.3 1 2% 0.3 1 2% 0.3 1 
االستحواذ أو االندماج 

أو التخلص من فرع أو  
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 قسم 

29% 23.3 70 14% 4.7 14 20% 3.7 11 42% 6.3 19 62% 8.7 26 
توزيعات األرباح)ذكر  

 نسبة الربح الموزع(

16% 13 39 6% 2 6 11% 2 6 16% 2.3 7 48% 6.7 20 

رية األرباح الفت

)الشهرية، ربع سنوية  

 ،نصف سنوية( 

 نتائج األعمال السنوية  20 6.7 48% 11 3.7 24% 5 1.7 9% 9 3 9% 45 15 19%

2% 1.7 5 1% 0.3 1 0% 0 0 2% 0.3 1 7% 1.0 3 
تقارير أخرى )مثل 

 تقارير االستدامة(

 النسب المالية المختلفة  14 4.7 33% 4 1.3 9% 6 2 11% 12 4 12% 36 12 15%

 معلومات عن األسهم  1 0.3 2% 0 0 0 6 2 11% 8 2.7 8% 15 5 6%

 القوائم المالية  0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.3 4% 4 1.3 2%

20% 15.7 47 7% 2.3 7 15% 2.7 8 16% 2.3 7 60% 8.3 25 
التوسع االستثماري  

 والرأسمالي 

لمستقبلي خطط التوسع ا 3 1.0 7% 1 0.3 2% 10 3.3 19% 2 0.7 2% 16 5.3 7%  

11% 9 27 5% 1.7 5 22% 4 12 7% 1 3 17% 2.3 7 
روابط للبيانات المالية  

 المتنوعة 

12 %  102.6 308 6 %  23 69 11 %  21.7 65 11 %  
17.

8 
54 26 %  المجموع  120 40 

  . 3سنوات  3سنوات الّدراسة وهي  . المتوسط: تّم احتسابه بقسمة التكرارات على عدد 2. التكرار يرمز إلى عدد مرات الفصاح عن البند 1مالحظات: 
تم احتسابه بقسمة المتوسط على عدد البنود المتعلقة بهذا    النسبة المئوية لكل بند : تم قسمة المتوسط على عدد شركات القطاع أّما في المجموع الكلي

وهو عدد   80 ه بنفس الطريقة ولكن بالقسمةعلىاب ومن ثّم قسمة الناتج على عدد شركات  في كل قطاع .أّما الجمالي فقد تّم احتس 11المجال وهي 
.%12=80/ 9.3=102.6/11، مثال :   شركات عينة الّدراسة  

َ
 

 يلَالبياناتَواختبارَالفرضياتتحلَ 7.2
ََ:المستقلةَالوصفيَلمتغيراتَالدراسَةَالتحليل7.2.1َ

الج  ف   هذا  الدّ ي  من  سَ زء  عَ راسة  بَ يتم  مَ رض  ال  عض  الوَ حَص قاييس  لمتغيّ اء  الدّ صفي  الم  رات  الملكي  ستقلّ راسة  وهي  الخمسة،  ة  ة 
  ن  أ ذكر  نَ   ن  أَ جدر  ركة. هذا ويَ ليه الش  إا القطاع الذي تنتمي  خير  أ ركة و صول، وعمر الش  ائد على ال  ركة، والعَ ة، حجم الش  جنبي  ال

 Discrete)ر هو متغير منفصل  خيوالمتغير ال   variables)(Continuousولى هي متغيرات مستمرة  ال  ربعةال  المتغيرات
variable( والجدول رقم .)سب يبين التكرارات والنّ   ( 7راسة المستمرة والجدول رقم )حصاءات وصفية لمتغيرات الدّ إ( يعرض  6

َركة. للمتغير المنفصل وهو نوع قطاع الش  
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-2016راسة )راسة بلغت خالل فترة الدّ ينة الدّ ركات عة للش  جنبي  متوسط نسبة الملكية ال ن  إف( 6كما هو مبين في الجدول رقم ) و 
ة والذي بلغ حوالي ربع جنبي  ت الاحجم االستثمار   ن  أ ى  إل%، وهذا يشير  95لغاية   علىالَ   % ووصلت بحدها23( حوالي  2018

 قع الفيسبوك. فصاح على مو ركات التي تقوم باليمثل نسبة ال يستهان بها من الش   ركات عينة الدراسةلش  ل ةنسبة الملكي  
ال  إ  لى  إ  ظر  بالن  و  الش  إ  صول كمتغير يشير  حصاءات متغير مجموع  الدّ لى حجم  بلغ    ن  أ راسة نجد  ركات عينة  الحسابي  الوسط 

ركات الش    باالعتماد على نتائج عينة الدراسة فإن    ه لى أنّ إوهذا يشير    مليون تقريبا،  297مليون بانحراف معياري    826حوالي  
ضافة  ول المجاورة؛ هذا وبالركات المدرجة في الد  ذا ما قورنت بالش  إا  ي بورصة عمان هي شركات صغيرة الحجم نسبي  المدرجة ف 

ذا ما قارنا مقدار الفرق بين إا  الدراسة، وخصوص    محلركات  حجام تلك الش  أَ فاوت بين  رقام تدل على مقدار التّ هذه ال  ن  إلى أ 
 دناه.أو مبين في الجدول  هعينة كما على مشاهدة في الأ دنى و أقيمة 

ركات الش    ن  أدناه تبين  أَ والبيانات    (ROA)  ركات فقد تم قياسها من خالل متغير العائد على االصولفيما يتعلق بربحية الش    أّما 
تمارسردني  ال والتي  المدرجة  االال  ة  حيث    ختياري فصاح  رابحة  شركات  الغالب  في  هي  الفيسبوك  موقع  الوسط  ظهأعلى  ر 

تباين واضح بين الش  % تقريب  1.8الحسابي نتيجة موجبة بمقدار   الدّ ا مع وجود  المعياري ركات عينة  راسة حيث بلغ االنحراف 
 %.  6.7حوالي  

ول شركة أَ مر طبيعي حيث يعود تاريخ  أَ سنة وهذا    88ى  إل  7درجة في بورصة عمان بين  ركات الم  عمار الش  أَ وتراوحت  ما  كَ 
 وهو البنك العربي.   ال أَ  1930عام  ىل  إمساهمة 

 
 حصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة المستقلة المستمرة ( ال6الجدول رقم ) 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation المتغيرات 
 2625182. 233287. 9551. 0.0000 240 جنبيةالملكية ال

 2975078735.733 826370813.25 25545338000 3283021 240 حجم الشركة 
 6.6875625% 1.806029% 38.6680% 23.0390-% 240 صول العائد على ال

 17.950 30.20 88 7 240 عمر الشركة 
 

على موقع الفيسبوك تتوزع في قطاعات بورصة    ختياري فصاح االتتبنى ال  يالمدرجة والت  ركاتالش    أن   (7الجدول رقم)   بينفيما ي 
% وهذا يعود  41.3منها شركة خدمات وبنسبة    33  ن  أ نجد    -عينة الدراسة -شركة    80جموع  من محيث أّنه  ربعة.  عمان ال

الن    أن  لى  إ تشكل  الخدمات  الشركات  الش  سبة  من  وت  ركاتكبر  عمان  بورصة  في  الش  ليالمدرجة  الّص ها  وبنسبة ركات  ناعية 
العينة وجاءت شركات  22.5 الت    17.5و  %  18.8وبنسبة    اخير  أمين والبنوك  أالت% من  الجدول والي كما هو مبيّ على    ن في 

 .                                                 أدناه
 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب نوع القطاع7الجدول رقم ) 
 النسبة عدد المشاهدات  عدد الشركات القطاع
 17.50% 42 14 البنوك
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 18.75% 45 15 التأمين
 22.50% 54 18 الصناعة 
 41.25% 99 33 الخدمات
 100% 240 80 المجموع

 

 

 

َاَترضيَ حليليَواختبارَالفَ تَ حصاءَالال7.3ََ 
َنتائجَتحليلَاالنحداَر7.3.1َ

ركة، والعائد  ركة، حجم الش  ة، عمر الش  جنبي  ة الَ )نسبة الملكي  ة  رات المستقلّ ثر المتغيّ أَ جراء اختبار االنحدار المتعدد لمعرفة  إ  تم   
الش  العلى   وقطاع  الصول،  نسبة  على  وتركة(  الفيسبوك،  موقع  على  المالي  صالحي  إ  ظهر  فصاح  الن  حصاءات  وذج مة 

 ه ه قادر على تفسير ما نسبتن  أ و   (Sig. < 0.05)حصائية  إموذج ذو داللة  الن    ( أن  8حصائي المتضمنة في الجدول رقم ) ال  
 . (Adjusted R Square= 0.244)فصاح المالي(ابع )التّ غير الحاصل في المتغير الالتّ  من  %24حوالي  

 

 (  اختبار صالحية متغيرات نموذج االنحدار لمتغير الفصاح المالي على موقع الفيسبوك 8الجدول رقم ) 

R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

0.516 0.267 0.244 0.1523843 1.958 7 0.28 12.044 .000 

        5.387 232 0.023     

 

ركة ونوع القطاع هي من تمتلك مساهمة ركة، وحجم الش  كل من متغيرات عمر الش    (، أن  9تائج الواردة في الجدول رقم )ن الن  وتبيّ 
 > .Sig)  0.05قل من  أحصائية عند مستوى معنوية  إلة  رات بأثر ذو دالفسيرية للنموذج حيث ظهرت تلك المتغيّ فريدة للقوة الت  

النّ (0.05 ومن  أن  .  يظهر  ال  تائج  وحجمها  مستوى  الشركة  عمر  ازدياد  مع  يتحسن  الفيسبوك  على  المالي    وبانتمائها فصاح 
 . H5و H3وH2 راسة رقم نجزم بقبول فرضيات الدّ  نستطيع أن   هكثر من غيره من القطاعات. وعليألقطاع البنوك 

 

 الفيسبوك   موقع علىالمالي   فصاحال(  نتائج االنحدار المتعدد لمتغير  9الجدول رقم ) 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficients   

95.0% Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

 B المتغيرات 
Std. 
Error Beta T Sig. 

Lower 
Bound 

Uppe
r Tolerance VIF 
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Boun
d 

(Constant) .015 .023  .645 .519 -.030 .060   

 1.375 727. 082. 092.- 906. 118.- 008.- 044. 005.- الملكية 

 201. 001. 002. عمر الشركة
2.90

6 .004 .001 .003 .660 1.516 

 حجم الشركة 
1.572E-

11 .000 .267 
3.77

6 .000 .000 .000 .633 1.579 

 1.061 942. 445. 153.- 338. 960. 056. 152. 146. ول العائد على االص

 191. 038. 088. قطاع البنوك 
2.32

5 .021 .013 .163 .467 2.144 

 1.348 742. 087. 029.- 324. 987. 064. 029. 029. قطاع التأمين

 078. 028. 033. قطاع الصناعة 
1.18

4 .238 -.022 .087 .724 1.381 

  

َمناقشةَالن تائج8َ
َة:ََةَاألجنبيَ ملكيَ الَ 8.1َ

ا إلى نظري ة الوكالة يمكن بيان دور الملكي ة الجنبي ة في تحفيز مستوى  فصاح االختياري عبر موقع الفيسبوك،   المالي  استناد  ال 
محلّيين كونهم إ ذ يعاني المستثمرون اَلجانب بسبب الفجوة الجغرافي ة من مشكلة عدم تناسق المعلومات َأكثر من المستثمرين ال

الورقي ة الّتقليدي ة  بالّطرق  ركة  الش  إ فصاحات  إلى  الوصول  في  صعوبة  عادة   ,Xiao et al., 2004; Henchiri)يواجهون 
المصالح   (2011 بياناتها لجميع َأصحاب  فصاح االختياري لوصول  آفاق ال  ركات على زيادة  الش  فإن  هذا سيجبر  ؛ وبالّتالي 

. وكذلك من َأجل الحفاظ على المستثمرين اَلجانب الحاليين وجذب مستثمرين جدد،  Al-Htaybat, 2011)ب )بالت وقيت المناس
ركات بالفصاح عبر مواقع الت واصل االجتماعي لتلبية احتياجاتهم المتنوعة والشارة إليهم من خالل إفصاح عالي   قد تقوم الش 

موقع الفيسبوك َأداة حيوي ة لسد الفجوات الجغرافي ة بين المديرين والمساهمين    الجودة عبر هذه المواقع، حيث يعد الفصاح عبر
مستويات  ت عزز  أن   المرجح  من  الجنبي ة  الملكي ة  من  عالية  نسبة  لديها  التي  ركات  الش  بأن   التنبؤ  ا  أيض  يمكن  إذ  اَلجانب، 

فإن   الَوكالة  لنظرّية  ووفق ا  الفيسبوك.  موقع  خالل  من  للكشف إفصاحها  تميل  ملكيتها  بتنوع  الواسع  الّنطاق  ذات  ركات  الش   
المتباعدين جغرافي ا. المساهمين  المعلومات مع  َأجل تقليل عدم تماثل  ومع وجود هذه    االختياري عن مزيد من المعلومات من 

بين زيادة نسبة الملكي ة الجنبّية ومستوى  الدوافع لدى االدارة لالفصاح المالي االختياري لم تأتي نتائج الّدراسة بدليل يؤكد العالقة
فصاح المالي عبر موقع الفيسبوك.   ال 

ركةَ:8.2َ  عمرَالش 

الش    الى   الّدراسة  توصلت عمر  بين  إحصائية  داللة  ذو  إيجابي  َأثر  هنالك  ومستوى  أن   االختياري  ركة  البيانات الفصاح  عن 
ركة َأكبر كلما زاد اهتمامها بالفصاح االختياري   عبر موقع الفيسبوك. مم ا يدل على أن هالمالية   عبر    المالي  كلما كان عمر الش 

فصاح الخاصة بها   ركات التي تم  تأسيسها منذ فترة طويلة تستطيع تحسين ممارسات ال  موقع الفيسبوك، حيث ي فترض أن  الش 
الزم عن (Al Mutawaa and Hewaidy,2010)ن  عبر  ت فصح  َأن   يتوقع  لذا  تم     ،  التي  ركات  بالش  مقارنة   كثيرة  معلومات 
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ركات حديثة   ركات التي تم  تأسيسها منذ فترة طويلة يكون اهتمام المجتمع بها َأكثر من الش  تأسيسها حديث ا، كما يفترض أن  الش 
من خالل زيادة مستوى الفصاح  الت أسيس، لذا فإن  الّشركات كبيرة العمر تسعى إ لى الحفاظ على سمعتها وصورتها في المجتمع  

( المجتمع  في  شرعي تها  وزيادة  المصالح  َأصحاب  تدخ الت  من  للّتخفيف  وذلك  المعلومات،  .  Popova et al., 2013)عن 
فإن    وبالتالي  مستمّرة  َكشركة  مكانتها  يرسخ  ركة  الش  فعمر  لسمعتها  كمقياس  الت مويل  َأدب  في  ركة  الش  عمر  يستخدم  ما  وعادة  

فصاح ال ركات التي َيتم تأ سيسها منذ فترة طويلة تكون في وضع َيسمح لها ب زيادة م ستوى ال   . (Bokpin, 2013)ش 
ركات حديثة الّتأسيس    ركات التي مضى على َتأسسيها فترة طويلة يكون مستوى جاهزيتها أَعلى من الش  ومن جانب  آخر فإن  الش 

لة بتوفر الموارد التكنولوجي ة والمادي ة والبشري ة لممارسة َأشكال الفصاح االختياري عبر القنوات من حيث الب نية الت حتية  والم تمث
وقدرات  مهارات  تطوير  في  مهم ا  دور ا  تؤدي  الخبرة  فإن   لذا  الفيسبوك.  االجتماعي  الت واصل  موقع  مثل  المختلفة  التكنولوجي ة 

الخ   هذه  تنعكس  سوف  وبالت الي  الممارسات العاملين،  أن   نجد  الّطريقة  وبنفس  ركة،  الش  وَأنشطة  واستراتيجيات  أَهداف  على  برة 
ركة في المعالجات المحاسبي ة والمشكالت التي واجهتها، مّما يوفر الّثقة لديها لزيادة مس ابقة للش  توى  المحاسبية تتأثر بالخبرات الس 

فصاح.  ال 
 

ركةَ:8.3َ َحجمَالش 
ركة تعلق بمتغير  فيما ي ركة على مستوى    حجم الش  فقد وجدت الّدراسة أن  هناك َأثر إ يجابي ذو داللة إ حصائية لمتغير حجم الش 

فصاح المالي عبر   ركات كبيرة الحجم لديها مستوى َأداء مالي  .  موقع الفيسبوكال  وهذه الّنتائج يمكن تفسيرها على أساس أن  الش 
ركات صغ فصاح عبر  متمّيز إذا ما قورنت بالش  َأدائها من خالل ال  وق المالي بجودة  يرة الحجم، لذا فإن ها ال تتردد بإبالغ الس 

ركات لديها جودة عالية في  وق المالي بأن  هذه الش  موقع الت واصل االجتماعي الفيسبوك والذي سيعطي إ شارة للمستثمرين في الس 
ش ركات كبيرة الحجم تميل إلى الت مويل الخارجي مم ا ي ؤدي إ لى زيادة الداء المالي انسجام ا مع مبادئ نظري ة ال  ارة. كما وأن  الش 

الخارجي ة اَلطراف  قبل  من  فصاح  ال  على  حيث(Zarezski, 1996)  الط لب  مستوى   ،  لزيادة  دوافع  لديها  ركات  الش  هذه  أن  
ركات كبيرة الحجم قاعدة عريضة  (Popova et al., 2013)الفصاح بهدف تخفيض تكلفة الت مويل   . وعادة  ما يكون لدى الش 

.  (Jaggi and low, 2000)من الم اّلك مّما يتطلب زيادة مستوى الفصاح المالي لمقابلة االحتياجات المختلفة لهؤالء المالك  
ا لنظري ة الوكالة فإن  الم دراء لديهم دوافع لزيادة مستوى الفصاح ح تى يقوموا بإقناع المساهمين بأنهم يتصرفوا  بالمقابل واستناد 

ك سيعملون على م راقبة تصرفاتهم لذلك   ر بمصالحهم، كونهم يعلمون أن  الم ال  ركة على نحو مثالي وبشكل ال يض  ويديروا الش 
عارض الذي يحصل بين  ستزداد الحاجة إ لى مزيد من المعلومات ومن ثم  فإن  َأحد الط رق لتخفيض تكاليف الوكالة، وتخفيف الت  

فصاح االختياري   ك هو زيادة مستوى ال  دارة وبين الم ال  . ونتيجة لذلك، من المتوقع َأن   (Jensen and Meckling, 1976)ال 
الش   في  مرتفعة  ركات  الش  عن  المالي  فصاح  ال  مستويات  صتكون  الشركات  بتلك  مقارنة   الحجم  كبيرة  وذلك   الحجم  غيرةركات 

 تكاليف الوكالة مع مزودي رأس المال )المالكين والدائنين( فيها.   الرتفاع
 

ركةَ:8.4َ َربحي ةَالش 
ركةالى وجود  الّدراسة    لم تتوصل على مستوى    -ممثلة بالعائد على الصول    –  فقط  َأثر إ يجابي ذو داللة إ حصائي ة لربحي ة الش 

ركات الّرابحة عادة  وتماشي ا وهذه الالمالي اختياريا على موقع الفيسبوك    الفصاح ن تيجة تعتبر مفاجئة إلى حد  ما إذ أن  إدارة الش 
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وق ت سهم في   مع نظري ة الشارة يتوفر لديها دوافع قوّية لزيادة مستوى الفصاح المالي لديها لتدعيم وضعها وتوفير إشارات للس 
ركة وإ دارتها ركات الّرابحة تكون فخورة بمستوى أدائها وبالّتالي تلجأ  ، بمع(Bhayani, 2012)زيادة الث قة في الش  نى أّن إدارة الش 

، حيث (ALsaeed, 2006; Wang et al., 2008)إلى زيادة مستوى الفصاح لتدعيم االنطباع اليجابي المرتبط بأدائها  
لظها وذلك  ركات  الش  من  للكثير  ا  ودافع  حافز ا  يعتبر  لألرباح  ركة  الش  تحقيق  لديها  أن   الشركة  أن   لتبرير  للمساهمين  قدراتها  ر 

الالزم وبدون أي معوقات الّتمويل  الحصول على  ركة تمكنها من  الش  فإن  ربحية   ,Khlif and Souissi)ربحي ة جيدة وكذلك 
ركات الكثر (2010 رعي ة ونظرية أصحاب المصالح فإن  الش  ربحي ة تكون تحت أعين    . ولكن بالمقابل بالر جوع إلى نظري ة الش 

ركات   الش  فإن   لذا  الخاسرة،  ركات  الش  أو  ربحي ة  القل  ركات  الش  من  أكثر  المصالح  أصحاب  من  لضغوط  وتتعرض  المجتمع 
االجتماعي   الت واصل  مواقع  ا  وخصوص  المتاحة  الفصاح  قنوات  من  المزيد  خالل  من  غوط  الض  تلك  تخفيف  إلى  تلجأ  الر ابحة 

شارها واتساع تغطيتها وذلك لتعطي صورة جّيدة لصحاب المصالح الذين تستهدفهم عن مساهمتها في تنمية المجتمع، لسرعة انت
 .  (Inchausti, 1997)حتى تتمكن من تحسين صورتها وإيجاد مكانة شرعي ة لها في المجتمع الذي تؤثر وتتأثر فيه 

َنوعَالقطاع:8.5َََََ
البيانات المالّية قد تأّثر كثير ا باالنتماء إلى قطاع البنوك أكثر من غيره من القطاعات، والتفسير وأخيرا فإن  مستوى الفصاح عن  

ا لنظري ة الشارة فإن  البنوك  المحتمل أن  قطاع البنوك في الردن هو من أفضل القطاعات من حيث الداء المالي وعليه واستناد 
 ثمرين الحاليين والمتوقعين بتفوقها المالي على باقي القطاعات.سترسل إشارة للجمهور لعطاء مؤشرات للمست

 
لتّوصيات ا 9  

تقد    بناء   ما  عرض على  من  الدّ ل    م  تقدمنتائج  الت    الباحث  راسة  من  للج  عدد  )الش    هاتوصيات  العامة،  المعنّية  المساهمة  ركات 
 :قابية( وكما يلينظيمية والر  الجهات الت  

 
ََ:المساهمةَالعامَةركاتَلشَ وجهةَلوصياتَالمالتَّ •
انتباه .1 الّتي ال تمالش    لفت  الت  تركات  الفيسبوك أولك حساب على موقع  لديها حساب ولكن ال   واصل االجتماعي   التي 

فع    تستخدمه بياناته  البشكل  عن  الفصاح  لالمتنوّ   الغايات  تتنبه  أن   الموقعلها  حسابات    وجودة  همي  عة  هذا    على 
 . طراف ذات العالقةواصل مع الَ تحسين الت  لا التي يوفرها لالستفادة من المزاي

الش  أَ  .2 تعمل  على  ن   الفيسبوك  موقع  على  حساب  لديها  التي  ال  الت  ركات  بمستوى  خالل  وسع  من  حجم  فصاح   زيادة 
  ة أو غير مالي    ةركة سواء كانت مالي  عروضة والتي تخص الش  ة البيانات المَ والّتنّوع في كمية ونوعي  الفصاحات لديها  

 .كلنشأة كَ قيمة الم    تنعكس علىن  ركة والتي يمكن أَ الش   ةفافي  ثر على زيادة   شن أَ م  لزيادة  مستوى الفصاح لما 

الش   .3 الر  قيام  صفحاتها  بتوثيق  إ  ركات  قبل  من  لظهور سمية  وذلك  الفيسبوك  شركة  الز  دارة  التي  العالمة  رقاء 
تَ   ح الص    شارةإَ   تحتوي  وأَ والتي  الجمهور  ثقة  كسب  المَ عمل  خروج  بضمان  المصالح  مصدرها صحاب  من  علومات 

   و مخترق.ه حساب غير منتحل أَ ن  حيح والموثوق وأَ الص  
ة اقم من كوادرها يختص بهذا الّنوع من الفصاح وعقد دورات تدريبية لتدريبهم على كيفي  ركات بتخصيص طَ قيام الش   .4

كل  شَ المعايير وب  و توافق  شف عن المعلومات بطريقة تَ ساهم ذلك في الكَ حيث ي    واقع،هذه المَ فصاح و عامل مع هذا ال  الت  
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ساءلة  ركة للم  الي ضمان عدم تعرض الش  وبالت    ،فصاح عن المعلومات الّسرية والتي تؤثر على التنافسيضمن عدم ال  
 عليقات.و اليجابّية ضمن الت  لبية أَ مهور الس  جابات الج  ت  د على اسفاعل والر  ة الت  وكذلك تدريبهم على كيفي   ة،وني  القان  

 
َقابية:نظيميةَوالرَ لجهاتَالتَ وجهةَلالّتوصياتَالم •
هَ دَ  .1 الَ عوة  المالي  يئة  إ  وراق  إ  ة  الش  لى  بال  لزام  مَ ركات  على  الت  فصاح  االجت  واقع  الَ   ماعيواصل  على  تشجيعهم َأو  قل 

جنبي ال  ة في زيادة نسبة االستثمارلما له من آثار إيجابي    ؤسسيفصاح الم  داة لل  اصل كأَ و واقع الت  لتطوير استخدام مَ 
 . ي بورصة عمانف  

ختص  بني معايير تَ تَ بتطوير و   ركاتة ودائرة مراقبة الش  وراق المالي  ثل هيئة الَ ة م  عني  قابية المَ ة والر  كومي  الح  ات  هَ الج    يامق   .2
 واصل االجتماعي.ملية الفصاح على مواقع الت  ابطة لعَ ليمات َض فاهيمي وتعطار مَ وضع إ  ب  

الج  ق   .3 الت  يام  حَ   قابيةوالر    نظيميةهات  تشجبوضع  الش  عي  يوافز  لحث  الت  ة  مواقع  استخدام  على  االجتماعي،  ركات  واصل 
الش  الي  وبالت   انتباه  ح  لفت  تملك  ال  التي  بإ  ركات  والش  ساب  حساب  تملنشاء  التي  مستوى  ركات  بتوسيع  حساب  ك 

 رباح. موال وتعظيم الَ ؤوس الَ ثر من جذب ر  ، لما لذلك من أَ إفصاحها
ركات في الش    عمالداء الَ أَ   طرق   ة وما يرافقها من تغير فياتقها الّتغي رات الّتكنولوجي  خذ على عَ دقيق الَ على جهات الت   .4

ال   الت  مثل  مواقع  على  االجتماعيفصاح  ينمم    واصل  وأ  ا  طريقة  على  عَ عكس  الت  سلوب  مهنة  ت  مل  كما  وصي دقيق، 
للت   معيار  بتطوير  الت  الّدراسة  يتضمن  بحيث  الال  دقيق  للت  وثيق  والمَ زم  المَ قارير  الت  علومات  مواقع  عبر  واصل  نشورة 

 االجتماعي.
اعل ة الّتفَ همي  ( بأَ ، والعمالء وغيرهمحّللون الم  و   ن،قرضو ن، والم  ستثمرو تلفة )الم  ئات المخ  ن الف  م  الح  اب المَص صحَ وعية أَ تَ  .5

 فصح عنها.علومات التي ت  ركات حول المَ سمية لهذه الش  سابات الر  بر الح  ركات عَ شترك مع الش  وار الم  والح  
 

لمصادرَوالمراجعا  
:َالمراجعَالعربية  أوالا

الفيسبوك(َعلىَحجمَالتداولَللشركاتَالمساهمةََأثرَالفصاحَفيَمواقعَالتواصلَاالجتماعيَ)(. 2018ارقيبات، أنور نواف.)
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 Online (اطالقَحساباتَلبورصةَعمانَعبرَشبكاتَالتواصلَاالجتماعي)َفيسبوكَوتويتر . (2017)بورصة عمان.
 -shbkat-br-man-lbwrst-hsabat-https://www.ase.com.jo/ar/announcements/atlaq: Available

wtwytr-fysbwk-alajtmay-altwasl 
 Online غيرَاألردنيينَفيَالشركاتَالمدرجةَفيَبورصةَعماننسبةَملكيةَالمستثمرينَ .(2018بورصة عمان.) 

Available: https://www.ase.com.jo/ar/news/491-nsbt-mlkyt-almstthmryn-ghyr-alardnyyn-fy-
alshrkat-almdrjt-fy-bwrst-man-0 
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