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 بورصة عمان لألوراق المالية في تنشيط  االستثمارور صناديق د

 

  أماني محمد سليمان الخليفات

  القوات المسلحة األردنية_الثقافة العسكرية_التعليم الجامعي_جامعة الحسين بن طالل

  أ. د. بسمان عمر الضالعين

  جامعة الحسين بن طالل

 

 الملخص

 االستثمار صناديق   ة  على أهمي   ركيز  الت  بان عم   بورصة   في تنشيط   االستثماراديق صن ورد على فتعر  ال إلىراسة الد  ت هدف

تم وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي, و . بورصة  القها في التي تحق   ةي  االقتصاد الوفورات   دراسة  و , الوطني   االقتصادفي 

( 200حيث تم  توزيع ) ,من المستثمرين في قاعات التداول, وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة والمكونة استبانةإعداد 

ستخدام اولتحليل البيانات تم  ,%(88( ما نسبته )176) اإلحصائي  وبلغ عدد االستبانات المستردة والقابلة للتحليل  ,استبانة

 .ات المعياريةالوصفي والمتمثلة في التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف اإلحصاءأساليب 

وعلى حجم التداول وتقليل  ,هاوتطوير  بورصة عمان على تنشيط االستثمارلصناديق ثر أ وجود إلىوتوصلت الدراسة 

كبيرة في تعزيز ال تهاهميألإنشاء صناديق استثمارية في بورصة عمان بوأوصت  في بورصة عمان. االستثمارمخاطر 

المشاركة مع البنوك بتمكين البنوك األردنية للبدء و  ,البورصةدورها في تعزيز نشاط و , دخاري لصغار المستثمري الوعي اال

 لدخول والمشاركة في األسواق النقدية.اإنشاء صناديق استثمار مشتركة توفر للمستثمرين و ,, الدولية

 

 .المالية ، األوراقبورصة عمان ،االستثمارلمات المفتاحية: صناديق الك
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The Role of Investment Funds in Revitalizing the Amman Stock Exchange 

 

Abstract 

    The study aims to identify the role of investment funds in revitalizing the Amman Stock 

Exchange by focusing on the importance of investment funds in the national economy, and to 

study the economic savings that they achieve in the stock exchange. A descriptive and 

analytical approach is used. A questionnaire was prepared and distributed to the members of 

the study sample consisting of investors in trading halls. 200 questionnaires were distributed, 

176 of which were recovered and statistically analysed, rating (88%). As for data analysis, 

descriptive statistical methods were used, represented in the frequencies, percentages, 

arithmetic averages, and standard deviations. 

 

    The study concludes that there is an impact of investment funds on the revitalization and 

development of the Amman Stock Exchange, and on trading volume and reducing investment 

risks in the Amman Stock Exchange. It recommends the establishment of investment funds in 

the Amman Stock Exchange due to its great importance in enhancing the savings awareness 

of small investors, and its role in enhancing the activity of the stock exchange, enabling 

Jordanian banks to start participating with international banks. It also recommends 

establishing joint investment funds which provide investors with entry and participation in the 

money markets. 

Keywords: the Investment Funds, Amman Stock Exchange, Securities 
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 إلطاِر العام للّدراسةا

 مةالمقدّ  1.1

على الد  زدادت أهميت  اوقد  ,ولالد   اقتصاد   حورا  رئيسا  في تنمية  وم   ة  مهم   ركيزة   سواق  األ عد  ت       في  الذي تمارسه   ور  ها بناء 

في  ة  األساسي   عامال  من العوامل  ة  المالي   سواق  األوتمثل  ,الوطني االقتصاد الي تنمية  وبالت   ,سات  والمؤس   األفراد   خرات  مد   تنمية  

على  إيجابي   ر بشكل  ها يؤث  وتنظيم   ة  المالي   سواق  األ كفاءة   ن  إف لذلك   ,ولالد   ة في تلك  واألجنبي   ة  المحلي   موال  األ رؤوس   جذب  

 (.2012,)شريط ةولفي الد   ي  االقتصاد النمو   

 

 ة  ي  االقتصاد نمية  في الت   القوي   رتباطه  ال يني  االقتصادمن  الكثير   هتمام  ا  مويل يجذبالت   أن  إلى ( 2013فرحات)وتشير  

 ساليب  األ لتلك   األفضل   ستخدام  باالة  الكفيل رق  الط   ن  أ إال   ,ة  تاحالم   هادوات  أو  مويل  الت   أساليب   د  مع تعد   زامن  بالت   ,ة  جتماعيواال

 ة  ز مكانة  متمي   ت  التي الق   ة  المالي   سواق  األ ساليب  ومن هذه األ ,اقتصاد يا  كبيرا  ألي  تحد   ل  شك  ها البعض ي  لبعض   ة  كملها م  وجعل  

 الصورة   الذي يعكس   ,ها المالي  سوق   مدى نجاح  ب   يقاس   ول  الد   اقتصاد   وأصبح   ,العولمة   بعد   ة  وخاص   الحديث   في العصر  

 .قتصاد  لال ة  الحقيقي  

 

 بشكل   المالي   وق  الس   و متابعة  أ ة  المالي   القوائم   هم  في ف   يملك المعرفة   فضل لمن الاأل عد  ي   في الصناديق   االستثمار كما أن  

 ركات  ة للش  المالي   المخاطر   طبيعة   معرفة   جل  أمن  مستمر   شكل  ق ب  ها ت دق  ن  أ االستثمار صناديقز ما يمي   كما أن   ,م ستم ر

ناديق في هذه   ة  درجالم    البيانات   ة  كاف   وتحليل   نوات  الس   على مدار   ة  المالي   األوراق موقفها المالي في سوق   ومعرفة   ,الص 

حيث بلغ عدد  ,انبورصة عم   في تنشيط   االستثمار صناديق به   الذي تقوم   ور  الد   لمعرفة   راسة  ت هذه الد  . وجاء  والمعلومات  

وصندوق األفق  ,االستثمارو سكان للتجارة اإل ن هما: صندوق بنكاالستثمار المسجلة في بورصة عمان اثنيصناديق 

 ن للتداول.يلدى البورصة ولكنهما غير مدرج نمسجال انقدو الصن وهذان ,ي االستثمار 
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 وأسئلتها راسةمشكلة الدّ  2.1

من  ,اآلمن   االستثماررتبط منها بما الم  ال سي   ,ا  عالمي   ة  المالي   األوراق سوق   في تنشيط   المتزايد   هتمام  اال في ضوء  

 ة  وفعالي   ة  كفاء   را  في تقييم  مؤش   عد  وت   ,وق  الس   ا  في نشاط  دورا  أساسي   والتي تلعب   ,االستثمار وصناديق   حافظ  خالل الم  

من  االستثمارعلى  ع  شج  وي   ,ساتومؤس   ن واألجانب من أفراد  المستثمرين المحليي   ومقياسا  يجذب   ,وق في هذا الس   االستثمار

 ول  للد   الوطني   االقتصادة على المالي   األوراق سواق  أفي  االستثمار صناديق   ت في تأثير  التي بحث   ة الدراسات  ولقل   ,جهة

 ت هذه  جاء   ,أخرى  ها )بورصة عمان( من جهة  األردن وسوق   وبالتحديد  , األوسط   رق  الش   وخصوصا  دول   ,النامية  

 ة.المالي   األوراق سوق   في تنشيط   االستثماردور صناديق ي لتحر  راسة   الد  

 ذبذب  والت   ,ة  المالي   األوراقفي  داوالت  الت   مهم من خالل   اقتصادي   ة من نشاط  المالي   األوراق له سوق  ونظرا  لما يشك  

 سهم  األ وعدد   داول  الت   وحجم   العائد   ل في تحديد  تدخ   ,هومتغيرات   وق الس   في مؤشرات   وانخفاض   من ارتفاع   الذي نالحظه   الحاد  

 االستثمار كصناديق   جديدة   أدوات   ستحداث  او  ,فترة زمنية محددة خالل   ذة  المنف   العقود   وعدد   هم  ل دوران الس  ومعد   ة  تداولالم  

ة  المالي   وراق  لألة  حفظم   لتشكيل   ة  الكافي موال  األ لعدم توفر   االستثمارعن  فراد  األ امتناع   يضا  أ ,ة  المالي   األوراق سواق  أ لتنشيط  

صناديق  داء  أ ومعرفة   ,رلها المستثم   التي قد يتعرض   ة  حتملالم   ل من المخاطر  والتي تقل   نويع  ها بالت  ع  تمت   لعدم   ,بهم ة  الخاص  

 ها المالي.و نقصان في نشاط  أ ما زيادةإان عم   بورصة   في تنشيط هاوتقييم   هاوقياس   االستثمار

 

 التالي: حون  العلى  راسة  جها الد  عال  التي ت   المشكلة   صياغة  مكن ي   ة  السابق على المعطيات  وبناء  

 في تنشيط بورصة عمان لألوراق المالية؟ االستثمارهل هناك دور حقيقي لصنايق  -1

   ة  سئلاأل تم صياغةعمان  بورصة   في تنشيط   االستثمار صناديقه ب الذي تقوم   ور  الد   ولمعرفة 

 التالي ة :ة   الفرعي  

 على تنشيط بورصة عمان؟ االستثمارما هو أثر صناديق  -2

 على حجم التداول في بورصة عمان؟ االستثمارما هو أثر صناديق  -3

 في بورصة عمان؟ االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمارما هو أثر صناديق  -4

 على توفير مالذ آمن لصغار المستثمرين في بورصة عمان؟ االستثمارما هو أثر صناديق  -5
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 ةراسات الدّ فرضيّ  3.1

راسة  الحالي ة  ا  راسة  وأسئ لت ها الم ختلفة  ولتحقيق  أهداف  الد   على الن حو  الت الي:تم  بناء  فرضي ات الد راسة   ,عتمادا  على مشكلة  الد 

على تنشيط  بورصة   االستثمار( لصناديق  α≤0.05) مستوى الداللةعند  ة  حصائي  إ داللة   ور ذأث   ال يوجد  : ةالفرضّية الرئيس

 عم ان.

 ويتفّرُع عنها الفرضيات التالية: 

H01مستوى الداللةعند  ة  حصائي  إ داللة   ور ذأث   يوجد   : ال (0.05≥α لصناديق )على تطوير بورصة عمان. االستثمار 

H02مستوى الداللةعند  ة  حصائي  إ داللة   ور ذأث   يوجد   : ال (0.05≥α لصناديق )على حجم التداول في بورصة  االستثمار

 عمان.

H03مستوى الداللةعند  ة  حصائي  إ داللة   ور ذأث   يوجد   : ال (0.05≥α لصناديق )االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمار. 

H04مستوى الداللةعند  ة  حصائي  إ داللة   ور ذأث   يوجد   : ال (0.05≥α لصناديق )على توفير مالذ آمن لصغار  االستثمار

 المستثمرين.

 

 راسةأنموذج الدّ 4.1

�       �     �       �      

                

HO.1.1

HO.1.2

HO.1.3
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�       
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 (2018 ،وسليم ،)سعيد بـعداد الباحثة باالستعانة إ
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 اّلدراسة أهدافُ  5.1

 ان من خالل  عم   بورصة   في تنشيط   االستثماراديق ور صند   على فتعر  لل رئيسي   راسة بشكل  هذه الد   تهدف  

 الية: الت   على الجوانب   ركيز  الت  

 .على تطوير بورصة عمان االستثمارصناديق دور ف على التعر   -1

 على حجم التداول في بورصة عمان. االستثمارصناديق دور  دراسة   -2

 .االستثمارعلى تقليل مخاطر االستثمار  صناديقبه  ور الذي تقوم  بيان الد   -3

توفير مالذ آمن ل االستثمار من أدوات   جديدة   داة  أك االستثمار صناديقبه  أن تقوم   ور الذي من الممكن  تحديد الد   -4

 لمستثمرين.ا لصغار

 

 ,انعم   بورصة  في تنشيط    االستثمار صناديق   دور   في توضيح   ي ةالتطبيقة العملي  ة همي  ل األتتمث  : الّدراسة أهمّية 6.1

ها هم واستغالل  موال  أ لتوظيف   استثماري ة جديدة   بدائل   يجاد  إل ,همئات  ف   مختلف  على  تهموحاج خرينالمد   المستثمرين   وتلبية  لرغبة  

 بورصة   في تنشيط   تساهم   صناديقذا كانت هذه الإوما  ,ةفي البورص المتداولة  ة  و المدرج ندات  والس   سهم  ها في األوتنويع  

 األوراقهم في موال  أ خرين من إدخار  المستثمرين المد   لكي تسمح لصغار   االستثمار لصناديق   ة  الحاج وجود  و  ,م الأان عم  

 ومساهمة   ,المتوقعة   المخاطر   مع مقدار   تتناسب   ة  معقول تحقيق عوائد   بما يضمن   ,ة  المالي   األوراق في سوق   ة  المتاحة  المالي  

في  ائدة  الس   ةي  االقتصاد وضاع  األ ية في تنشيط بورصة عمان ضمناالستثمار وضيح دور الصناديق في ت ة  هذه الدراس

 ي. المحل   االقتصادرت على ث  أوالعوامل التي  ردناأل

 

ان سوق عم   لتنشيط   االستثمار صناديقفيه  ور الذي تقوم  الد   وإظهار   توضيح   من خالل   ة هذه الدراسةح أهميا  فتتض  ا علمي  أم  

 غار  ستثمرين الص  الم   الل تزويد  من خ   ة  المالي   داة  األهذه    من استخدام  ف التخو   ا  في إزالة  دورا  مهم   لعب  تكما  ,ة  المالي   لألوراق  

هميتها أ نواعها و أ ومعرفة   هاوتوضيح   االستثمار مفهوم صناديق   ستقراء  ا إلى كما تهدف   ,ة  والمطلوبة  الالزم بالمعلومات  

 األوراق في سوق   االستثمار لصناديق   ي  االقتصادور ح الد  يوض   ,متكامل   علمي    ر  تصو   وإعطاء   ,لمفص   حكامها بشكل  أو 

في  االستثمار وتشجيع   خرات  ب المد  على جذ   ر  ( يؤث  ااستثماري ها )وعاء  لكون   ستثماري ةاال ناديق  على الص   ركيز  بالت   ,ةالمالي  
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 في تنشيط   االستثمار ور صناديق  د   المهتمين في دراسة   لبة  للط   ة  علمي   مادة   ة  راسالد   هذه   ر  كما وتوف   ,ةالمالي   األوراقسوق 

 .(انبورصة عم  ة )المالي   األوراقسوق 

 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية7.1

موال من خالله الجمع بين الطلب على األموال والعرض لألهو المكان الذي يتم  (:StockMarket) الّسوق المالي -

 ,)أبو زيدعن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال  المباشرغير ء كان ذلك باالتصال المباشر أو سوا

2009). 

 لع  والس   ة  المالي   األوراق سواق  أ جميع أعمال   ممارسة   إلى سوق يهدف  (: Amman Stock Exchange)ان بورصة عمّ  -

 والطلب   ض  وى العر  ل ق  تفاع   المناسب لضمان   المناخ   وتوفير   ,هاوخارج   المملكة   داخل   هاها وتطوير  ها وإدارت  وتشغيل   ات  والمشتق  

 ة وتنمية  المالي   في األسواق   االستثمار ثقافة   ونشر   ,والعادل ليم والواضح  الس   داول  س الت  وفق أس   المتداولة  ة   المالي   األوراقعلى 

 .(2015,عباد)ركةمها الش  التي تقد   والخدمات  ة المالي   باألسواق  قة   المتعل   المعرفة  

 األوراقها في وتوظيفها واستثمار   األفراد   خرات  مد   وعاء مالي لتجميع   يه (:Investment Funds)االستثمارصناديق  -

فقا  و   األموال   في إدارة   الحديثة   األساليب   ىحد  إوهي  ,ةالمالي   األوراقحافظ م   في إدارة  خبرة    ذات   جهة   ة من خالل  المالي  

 صناديق س  التي تؤس   على الجهة   بالفائدة   بما يعود   ,هم للمخاطر  ل  تقب   ودرجة   ة  هم الخدمي  حتياجات  االمستثمرين و  لرغبات  

 .(2016 ,ودويكات دالحدا ,الزرقان ,)موسى ككل القومي   االقتصادخرين وعلى وعلى المد   ,االستثمار

 

 دراسةحدود الّ  8.1

في تنشيط  االستثمار: تتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة بأنها تقيس دور صناديق الحدود الموضوعية -1

 بورصة عمان.

 .2020-2019لقد تم إجراء هذه الدراسة خالل العام الدراسي  الحدود الزمانية: -2

: وتتمثل الحدود البشرية لهذه الدراسة والتي اقتصرت على جميع المستثمرين في قاعات الحدود البشرية -3

 .االستثمارالتداول لدى الجهات المعنية بتداول صناديق 
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 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 وتطّورها االستثمارنشأة صناديق  1.2

 ول  الد   تعد  لكن  ,االستثمار صناديق ظهور   هد بداية  الذي ش  مان والز   المكان   فاق بين الباحثين على تحديد  ال يوجد ات  

 صناديق   نشأة   راسات أن  ترى إحدى الد   حيث   ,االستثمارصناديق  تأسيس   ومن ثم   ,البورصات   في تأسيس   ابقة  الس   ة  الغربي  

 ,1870ابت عام الث   المال   ذات رأس   االستثمار أو شركات   المغلقة   ناديق  الص   ابتكار   حيث تم   ,سكتلنداأ إلى تعود   االستثمار

 عيد  لى الص  أما ع .حترفين بالبورصةم   تدار لمعرفة   أموال   إدارة   هم لدى شركات  أموال   غار آنذاك بإيداع  خرون الص  قام المد   وقد

في  األجل والر قصير  البنك األهلي صندوق األهلي للد   حين أنشأ   ,جربةوض هذه الت  خ   إلى األسبق   عودية  كانت الس   ,العربي

بعد هذا  عودية إال  الس   االستثمار صناديق   وتنظيم   ر قواعد  سم تصد  اب ستثماري إل صندوق جاري أو  لت  ثم او  ,1979ديسمبر 

العديد من  جربة في إصدار  هذه الت  لنجاح    عودية نتيجة  ت البنوك الس  ستمر  او 1993أي في بداية عام  ,عاما   14اريخ بنحو الت  

 ص لها من هيئة  المرخ   الوساطة   شركات   إلىا  نتقلت حالي  اناديق هذه الص   علما  أن إدارة   ,عةالمتنو   ستثماري ةاال ناديق  الص  

 تلك   سمت أغلب  ت  او  ,جاح واإلقبالمن الن   نفسها بنسب  متفاوتة   جربة  ت الت  فقد خاض   ,ةول العربي  ما باقي الد  أ ,ةوق المالي  الس  

عودية ة بعد الس  عربي   وجاءت الكويت ثاني دولة   ,مة لهاشريعات المنظ  قبل صدور الت   ية  االستثمار ناديق الص   جارب بصدور  الت  

من وهي مصر من الز   عقد   ة بعد نحو  ول العربي  ثم تبعتها بعض الد   ,1985ها عام إذ بدأت تجربت   ,جربةالت   في خوض  

)  1997واألردن في عام  ,1996تلتها لبنان في العام ,1995ثم المغرب عام  ,1994والبحرين وعمان في عام 

 (.2012,شريط

 

 الوطنيّ  االقتصادللمستثمرين و  االستثمارمزايا صناديق 2.2

وبالت الي تعود  بال نفع  على الفرد   ,جذ ابا   المشتركة   ناديق  الص   في االستثمار تجعل   التيزايا الم من العديد   كلهنا

ولة   ( 2016 ,نوعبد الحسي مه(؛ )عبد الحكي1427,ويقب(؛ )الث    2013,وهي كما جاء  في كل من )مرعي ,والمجتمع  والد 

ب الم ستثمرين ما يأتي:  ومن المزايا التي تجذ 

 اتاالستثمار تنويع  -1

صة -2  اإلدارة المتخص 
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 تقديم الخدمات  للم ستثمرين  -3

 المي زات الضريبي ة -4

 المرونة -5

 االستثمارتوزيع المخاطر  وتخفيض  تكلفة  -6

قابة -7  الت نظيم والر 

 حفظ األصول -8

اعدي واألعرجيلال االستثمارأم ا مزايا صناديق    ( التي تتمثل فيما يأتي:2017,قتصاد  الوطني  كما جاء  في )الس 

 .المالي ة األوراقتنشيط سوق   -1

 .المالي ة وتدويلها األوراقنتظام  سوق ا -2

خرات الوطني ة ومنع تسرب ها للخارج -3  .حماية  المد 

 

 

 

 هاومخاطر  االستثماريوب صناديق ع 3.2

 قيحق   التي نةالس   ففي ,ندوق الص   حقيبة   دهاتتكب   التي بالخسائر   مباشر   بشكل   االستثمار صناديق   في المستثمرون  ريتأث  

 ييؤد   ,خسارة ندوق  الص   د  تكب   إذاأم ا  ,أرباحا   المستثمرون  قيحق   ثم   ومن ,همللس   وقيةالس   القيمة   صافي تزداد   أرباحا   ندوق الص  

ة ع2010,د(؛ )عبد الحمي2001,وقد ذكر )الزبيدي ,وقيةالس   القيمة   في انخفاض   إلى ذلك  االستثماريوب لصناديق  ( عد 

 منها اآلتي:

 أسواق  المال. المخاطر  الن اجمة  عن التقل ب في األسعار  في -1

مة بالن قد األجنبي في صناديق   -2  عند ارتفاع  سعر  صرف  العملة  المحلي ة. االستثمارانخفاض  قيمة  األصول المقو 

سوق  نشاط   يف أصلي   الي القضاء على ركن  وبالت   ,بهم خاصة   ة  مالي   حافظ  م   إنشاء   فيخرين الذين رغبوا المد   زاحمة  م -3

 .ةالمالي   األوراق
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ن خاصة  وأ ,ناديقالص   وثائق   فير قه المستثم  الذي يحق   ر على العائد  ناديق مما يؤث  الص   إدارة   تكلفة   رتفاع  ا -4

 اإلدارة األجنبي ة. هو على شركات  األكبر  ماد  عتاال

تصاد قلال دون تحقيق فائدة   الخارج   إلىخرين المد   أموال   نتيجة   ة  عالمي   بورصات   في ة  مالي   أوراق   ندوق بشراء  الص   يام  ق -5

 .القومي  

  .الوثائق ولحملة   االستثمار ة لصناديق  الضريبي   المعاملة   فرض   -6

ندوق أو عن الص   غير كاملة   ا يعطي صورة  مم   ,ناديقالص   إصدار   نشرة   فيظهرت  التي والبيانات   المعلومات   نقص   -7

 ة.اته المستقبلي  عملي  

 

 المالّية األوراقودروها في تنشيط سوق االستثمار صناديق  4.2

ا  في األسواق  المالي ة   االستثمار صناديقتلعب   حيث يتم  من خالل ها إخراج  قطاع  المصار ف من دوره   ,دورا  بارزا  ومهم 

خرات   إلىالت قليدي   ع المد  ور  أوسع  من خالل  جم  لمال  الكافي أو وإعادة  استثمار ها في األسواق  ل من ال يمل كون ا ,د 

وق المالي االستثمار صناديقحيث ت عد   ,الخبرة  الكافية  في هذا المجال   ط أداء  الس  من  ,من أهم األدوات  التي تنش 

ركات   ي ,خالل خل ق  طلب  على أسهم  الش  يمكن  ,ااستثماري   ولة  لدى المصار ف بوصف ها منف ذاكما أن ها تعال ج مشكلة  الس 

نهوري   (.2013 ,من خالله  جذ ب األموال  )الس 

 

 الّدراسات الّسابقة 5.2 

 الدراسات العربية:

 ها في تحقيق  ساهمت  ومدى م   االستثمار لصناديق   ة  القانوني بيعة  الط   بيان   إلىت دف  ه.(2018 ,)سعيد وسليمدراسة   -1

 هدف   ن  أ" إلى نتائج  الشارت أفي العراق؛ حيث  راسة  الد   جراء  إ وتم   االستثمارمخاطر   وتذليل   ,ةي  االقتصاد ة  نميالت  

 وتنشيط   ,ة  المالي   األوراق في مجال   خرات  المد   واستثمار   توظيف   هو االستثمار صناديق   من نظام   ع العراقي  المشر  

لها  االستثماروشركات  االستثمار من صناديق   كال   ن  أ إلى ة  راسلت الد  وتوص   ,ةالمالي   األوراق بورصة   حركة  

ب ستثمرين وجذ  للم   مان  ر األا يوف  مم   ,المخاطر   توزيع   وفقا  لمبدأ   ة  المالي   األوراق حافظ  م   وهو تكوين   ,غرض واحد



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جامعة احلسني بن طالل للبحوثجمةل 

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

 

331 
 

 ا  في تفعيل  دورا  هام   االستثمار صناديقي كما وتؤد   ,يةاالقتصاد ها بعيدا  عن المخاطر  الستثمار   موال  األ رؤوس  

وكطالب  ةمن جه النقود   به كعارض   وج الذي تقوم  ور المزد  الد   من خالل   ,ة  المالي   األوراق في سوق   داول  الت   ات  عملي  

 .خرى أ من جهة   داول  للت   ة  المطروح ة  المالي   وراق  لأل

 

على  وء  الض    وتسليط   ,االقتصادفي  االستثمار ة صناديق  ف على أهمي  عر  الت   إلىهدفت  .(2017,)فرحات دراسة   -2

 صناديقه ب ن تقوم  أن الذي يمك   ور  الد   وتحديد   ,رللمستثم   االستثمار صناديقها التي تحقق   ةي  االقتصاد الوفورات  

 في سوق   االستثماره صناديق ب ور الذي تقوم  الد   وبيان   ,ستثمرينمن الم   جديدة   شريحة   لجذب   كأداة   االستثمار

 األموال   رؤوس   حت في استيعاب  نج   ة  المالي   وراق  لأل الكويت   سوق   أن   إلى وأشارت النتائج   ,ة  الكويتي   ي ة  المال األوراق

 األوراق سوق   أداء   رات  على مؤش   لها أثر   االستثمار صناديق ن  أو  ,االستثمار صناديق   عن طريق   ة  جنبي  واأل ة  المحلي  

 ة  سالمي  واإل ة  قليدي  الت   االستثمار صناديقن أ إلى ة  راسالد   لت  وتوص   ,ةوقي  الس   ة  خصوصا  على القيم ة  الكويتي   ة  المالي  

 وق.نحو الس   ة  خرات الفائضالمد   بتوجيه   وذلك ,وق المالي  الس   على تنشيط  تعمل 

 

وقد رأى  ,هاردن من حيث واقع  في األ ستثماري ةاال ناديق  عرف على الص  الت   إلىوالتي هدفت  (. 2014 ,)الطالب دراسة   -3

 وتوفير   ,ستثمرينغار الم  ص   خرات  ب مد  في جذ   ,منها المرجو   ي  االقتصادها دور   على تأدية   قادرة   ها ال زالت غير  أن   الباحث  

 أن تسارع   وقد أوصى بضرورة   ,ة  الوهمي   وظيف  الت   هم مع شركات  بعد تجربت   ة  خاص   ,لهم المالئمة   ستثماري ةاال البيئة  

 .استثماري ةصناديق  تأسيس   كرة  ي  ف  تبن   إلىردن في األ العاملة   ة  سالمي  اإل المصارف  

 
 ,هاوتحليل   ةالمالي   لألوراق   سوق   إنشاء   لمتطلبات   ة  ئيسالر   المالمح   دراسة   إلىهدفت  .(2014,)عكنوش دراسة   -4

 األوراق التي نشأت بها سوق   ة  الكيفي  ف على عر  الت   إلىكما هدفت أيضا   ,ر فيهارات التي تؤث  المتغي   طبيعة   وتحديد  

 ,اهزت من وجود  ها وعز  رات التي ساهمت في إنشائ  طو  والت   ات  ل العملي  جم  ف على م  عر  والت   ,في الجزائر ة  المالي  

 سوق   أن   إلىلت وتوص   ,ة المتداولة  المالي   وكذلك األدوات   ,ين ووسطاء  وق من متعامل  لين في الس  للمتدخ   إضافة  

ق ومنها ما يتعل   ,يولة  ق الس  وخل   سات  والمؤس   االقتصاد بتمويل   ق  ة منها ما يتعل  عد   ة لها وظائف  المالي   األوراق

ات ة المؤسس  بمحدودي   صف  في الجزائر يت   ة  المالي   األوراق ن سوق  أو  ,خاطرالم   ب وتسيير  المناس   عر  الس   بتحديد  
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 انوية  الث   األسواق   صة في صناعة  المتخص   سات  المؤس   غياب   أن   إلى باإلضافة   ,ةة بالوساطة المالي  المختص  

جدا   قليلة   ة  المالي   ساهمة التي تقوم عليها األسواق  الم   شركات   فضال  عن أن أعداد   ,ةالمالي   األسواق   لنشاط   زة  والمحف  

 ولة.في الد  

 

ت ءفي الجزائر والتي جا ةي  االقتصاد ة  في تفعيل التنمي ة  المالي   سواق  األ دور   توضيح   إلىهدفت  .(2013,)بن دهان دراسة   -5

و التي أ ,مويل  ز في الت  ذات العج   ةي  االقتصاد سات  للمؤس   الفوائض   صحاب  أ يقوم على توجيه   وق المالي  الس   بأن   هانتائج  

 إلىتائج الن   شارت  أو  ,ساتهذه المؤس   الي تطوير  وبالت   ,ةي  االقتصاد نمية  في الت   والمساهمة   ها وتطويره  نشاط   في توسيع   ترغب  

 ومن ثم   ,ي  االقتصاد مو  على الن   ة  سلبي   ثار  آ إلىي ا يؤد  مم   ,ةي  االقتصاد بات  قل  الت   في تحقيق   ة  سوق المالي  األ مساهمة  

 .ة  العشوائي   وق والمضاربة  في الس   ب  الع  الت   نتيجة   ,ة  ي  االقتصاد فاهية  الر   مستويات  

 

 ة  المالي   األوراق في سوق   شترك  الم   االستثمار صناديق هيور الذي تؤد  الد   تبيان   إلىهدفت  .(2013,مرعي )دراسة    -6

: عديدة   قت نتائج  وحق   ,ستثماري ةاال صناديققها الالتي تحق   ةي  االقتصاد على الوفورات   وء  الض   وتسليط   ,في سورية

 ه تحقيق  نفس   وبالوقت   ,ات  االستثمار في  نويع  من خالل الت   رخاطالم   من تقليل   االستثمار ن لصناديق  ا يمك  همه  أ 

 ,تهدار إندوق و بين مالكي الص   والفصل   ,ة  قابللر   دارة  إ لوجود   ر الفرد  قه المستثم  فضل مما يحق  أ استثماري ة عوائد  

في  االستثمار صناديق   هو قيام   راسة  لت لها الد  التي توص   تائج  الن   ومن أهم   ,ة  المالي   وراق  لأل مستمر   تحليل   جراء  إو 

 و البنوك القيام بها.أر الفرد ال يمكن للمستثم   مشاريع  

 
 األوراق في سوق   هوض  في الن   االستثمار صناديق   ة  ف على مدى أهمي  عر  الت   إلىهدفت  .(2012,دراسة )شريط -7

ها ها وربط  وأهداف   االستثمار صناديق   ض أنواع  وعر   ,هاع  وتنو   وق المالي  في الس   ات  االستثمار على  والتأثير   ,ة  المالي  

ها لتقييم أدائ   مصر   في جهورية   االستثمار صناديق   ودراسة   ,ر فيهال المستثم  ة تعام  ة وكيفي  يرها المالي  مع تقار  

 صناديقن تلعب أن ه من الممك  ن  أها أشارت نتائج  و  ,ةالمالي   األوراق بسوق   ات  االستثمار  ها على توجيه  وتأثير  

 ات  االستثمار و  ة  القائم ات  االستثمار  من خالل تمويل   ,ة  الخصخص برنامج   دعم   فيا  ورئيسا  دورا  هام   االستثمار

 ة  الحكوم من جانب   م المطروحة  سه  األ وشراء   ,للمشروعات القائمة اخلي  مويل الد  الت   زيادة   عن طريق   ,ة  الجديد
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 تعظيم   إلىالذي يسعى  ,غيرخر الص  ول المد  قام األفي الم   م  تخد   االستثمار صناديقن أو  ,هاالتي تملك   ركات  للش  

 .ة  عالمتوق   كاليف  الت   الي تقليل  وبالت   ,ة  ممكن درجة   ألقل   المخاطر   ه مع تقليل  رباح  أ

 
 

 جنبيةالدراسات األ

 من يمكن تم تحديد عاملين. الحقيقي االقتصاد في االستثمار صناديق أدوار هدفت لبيانالتي  .( Zu, 2016دراسة ) .1

 األسهم إصدارات سوق  في مطلعين كممولين  أوال  : الحقيقي االقتصاد على تؤثر ية أناالستثمار  للصناديق خاللهما

 ية فياالستثمار  الصناديق مشاركة فإن ,التجريبية الناحية من. الثانوية السوق  في مطلعين كمستثمرين وثانيا  , الجديدة

 ومستوى  الكلي المستوى  من كل على,الجديدة لألسهم لالصدرات اإلنتاج بحساسية تتنبأ الجديدة األسهم اصدارات

 في للمشاركة للمخرجات أقوى  بحساسية األصغر الصافية األموال تدفقات ترتبط ,ذلك إلى باإلضافة. الصناعة

 مستوى  على. المال رأس من لديها أقل يكون  عندما بالصناديق الخاصة المعلومات تكاليف انخفاض بسبب ,التمويل

 .المخضرمين األسهم مصدري  إنتاجية بنمو إيجابي بشكل ية تتنبأاالستثمار  الصناديق ,الشركة

 

لتعرف على مجموعة من المجاالت التي ينشأ عنها تعارض مصالح بين إدارة ل هذه الدراسة (.جاءتHaslem,2012دراسة ) .2

 الصندوق والمالكين التي كان من أهمها: 

  طبيعة العالقة بين تركيبة مجلس  ,مدى استقاللية إدارة الصندوق عن مجلس اإلدارة –طبيعة تعارض المصالح

عددهم -1أن األتعاب االستشارية تكون أقل عندما يكون المديرون المستقلون:  وتبيناإلدارة واألتعاب االستشارية: 

اإلشراف على -3دعم أكبر لإلشراف(.  يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي المديرين )-2أقل )تتركز المسؤولية(. 

 نسبة كبرى من أصول صندوق المستشار.

 وإدارة  ,جودة اإلدارة ,حوافز المدير ,توى مسؤولية اإلدارةجودة مجلس اإلدارة وحملة األسهم: درست العالقة بين مس

 الصندوق.
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 ابقة: راسات السّ راسة عن الدّ ز هذه الدّ أهم ما يميّ 

 صناديق   من أنواع   اها نوععتبار  اب ,ة  سالمي  اإل صناديقان تناولت العم   ت في بورصة  التي جر   ابقة  الس   راسات  الد   أغلب    

 في سوق   االستثمارف في ور المصار  ود   ,االستثمارصناديق   أداء   في تعزيز   األسواق   دور   تناول   خر  اآل والبعض   ,االستثمار

 ولىواأل االستثمار صناديق موضوع تناولت التي العربية البيئة في القليلة الدراسات من هذه الدراسة تعد  و  ,ةالمالي   األوراق

 سابقتهاعن  راسة  هذه الد   تختلف  و كما  عمان, بورصة في االستثمار صناديق دور تناولت التي الباحثة علم حد على

من  ,ان  عم   بورصة   في تنشيط   االستثمار صناديق   دور براز  إل مة  المالئ   ة  اإلحصائي  د األساليب ة تعتم  كونهادراسة تطبيقي  

 )من حيث  في تنشيط بورصة عمان االستثمارلمعرفة دور صناديق تداول الآراء المستثمرين في قاعات  تحليلخالل 

 , توفير مالذ آمن لصغار المستثمرين(.االستثمارتطوير بورصة عمان, حجم التداول, تقليل مخاطر 

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 منهجية الدراسة: 3-1

وهذا  ,في تنشيط بورصة عمان االستثمارالمنهج الوصفي التحليلي للتعرف على دور صناديق  اعتمدت الباحثة

 ,ومعالجتها وتحليلها تحليال  دقيقا   ,ع الحقائق والبيانات وتصنيفها, معتمدا  على جمالظاهرة المبحوثةالمنهج يقوم على تفسير 

 نتائج عن المشكلة. إلىالستخالص داللتها والوصول 

 

 مجتمع الدراسة:  3-2

 .االستثمارتألف مجتمع الدراسة من المستثمرين في قاعات التداول لدى الجهات المعنية بتداول صناديق 

 

 عينة الدراسة: 3-3

حيث قامت الباحثة  ,( من جميع المستثمرين في قاعات التداولRandom Sampleتم سحب عينة عشوائية )

( استبانات لم تكتمل اإلجابات عليها 5وبعد مراجعة االستبانات تبين أن ) ,استبانة( 176واسترداد ) ,استبانة( 200بتوزيع )

 . استبانة( 171) اإلحصائي  التالي بلغ عدد االستبانات الصالحة لغايات التحليل بو 
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 وصف خصائص عينة الدراسة: 3-4

وفيماا يلاي  ,فراد المجيبينالتكرارات والنسب المئوية للخصائص التعريفية لألبيان  إلىهدف هذا الجزء من الدراسة ي

 . توضيح إلجابات العينة

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس (1-3الجدول )  الجنس: 1- 3-4

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 %80.1 137 ذكر 
 %19.9 34 أنثى

 %100 171 المجموع
 ,%(80.1( وبنساابة )137تكاارارا  ماان العينااة هاام ماان الااذكور وعااددهم ) ( أن النساابة األعلااى1-3يتضااح ماان نتااائج الجاادول )

 ذكور. ال( وهذا يفسر أن النسبة األعلى من رواد قاعات التداول من 34وعددهم ) ,%( منها لإلناث19.9تليها )

 

 التردد على السوق المالي: 2- 3-4

 على السوق المالي( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد مرات التردد 2-3جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

عدد مرات التردد 
على السوق 

 المالي

 %13.5 23 مرة في األسبوع
 %56.1 96 مرتان في األسبوع

 %30.4 52 طيلة األسبوع
 %100 171 المجموع

وعاددهم  ,ن فاي األسابوععمان المالي مارتي %( من العينة يترددون على بورصة56.1( أن )2-3يتضح من نتائج الجدول )

 (.23%( منها يترددون مرة واحدة في األسبوع وعددهم )13.5بينما ) ,(96)

 :االستثمارحجم  3- 3-4

 االستثمار( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير حجم 3-3جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 %63.7 109 قلدينار فأ 50000 االستثمارحجم 
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 %22.2 38 دينار 51000-100000
101000-150000 19 11.1% 
 %2.9 5 دينار فأكثر 150000

 %100 171 المجموع
بينماااا  ,(109وعاااددهم ) ,ديناااار 50000%( مااان العيناااة يقااال اساااتثمارهم عااان 63.7( أن )3-3يتضااح مااان نتاااائج الجااادول )

طبيعاااة  إلاااى( وتبااارر الباحثاااة السااابب 5وعاااددهم ) ,ديناااار 150000%( مااان العيناااة يبلاااغ حجااام اساااتثمارهم أكثااار مااان 2.9)

 ات.االستثمار انكماش في حجم إلى مما أدى  ,يةاالقتصادالظروف الصحية السائدة التي أثرت على جميع القطاعات 

 

 :االستثمارسنوات الخبرة في مجال  3-4-4

 االستثمار( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة في مجال 4-3جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

سنوات الخبرة في 
 االستثمارمجال 

 %9.4 16 سنوات 5قل من أ
 %51.5 88 سنوات 5-10

 %33.3 57 سنة 11-15
 %5.8 10 سنة فأكثر 16

 %100 171 المجموع
 10-5بااااين ) االسااااتثمار%( مااان العينااااة تتااااراوح ساااانوات خبااارتهم فااااي مجااااال 51.5( أن )4-3يتضاااح ماااان نتااااائج الجاااادول )

وهاذا مؤشار  ,(10وعاددهم ) ,سانة 16عان  االساتثمار%( منها تزيد خبرتهم فاي مجاال 5.8بينما ) ,(88وعددهم ) ,سنوات(

 .االستثمارجيد لتمتع أفراد عينة الدراسة بخبرة في مجال 

 المستوى التعليمي: 5- 3-4

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي5-3جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المستوى التعليمي

 %18.7 32 دبلوم 
 %52 89 بكالوريوس
 %19.3 33 ماجستير

 %9.9 17 دكتوراه 
 %100 171 المجموع
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%( 9.9بينماااا ) ,(89وعاااددهم ) ,%( مساااتوياتهم التعليمياااة بدرجاااة البكاااالوريوس52( أن )5-3)يتضاااح مااان نتاااائج الجااادول 

وهااذا مؤشاار علااى أن اغلااب أفااراد عينااة الدراسااة يحملااون مااؤهالت علميااة  ,(17وعااددهم ) ,مسااتواهم العلمااي بدرجااة الاادكتوراه 

 نتائج منطقية حول موضوع الدراسة.  إلىتساعد على الوصول 

يتضح أن أغلب أفراد عينة الدراسة يترددون على  ,على ما تقدم من التحليل الوصفي للمتغيرات التعريفية لعينة الدراسة بناء  و 

وتباين أيضاا  أن النسابة األعلااى منهاا تتاراوح خبارتهم بااين  ,مماا يعناي عاادم انقطااعهم ,ساوق عماان الماالي مارتين فااي األسابوع

وهااذا مؤشاار علااى قاادرة أفااراد عينااة الدراسااة  ,اد العينااة يحملااون مااؤهالت علميااةوتبااين أيضااا  أن أغلااب أفاار  ,( ساانوات5-10)

 مما يساعد بتحقيق أهداف الدراسة. ,أسئلة الدراسة بشكل دقيق اإلجابة على

 

 أداة الدراسة: 3-5

وتم تطوير أداة الدراسة  ,في تنشيط بورصة عمان االستثمارلقياس دور صناديق  استبانةلتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 

 إلىباإلضافة  ,االستثماروكذلك الدراسات السابقة حول موضوع صناديق  ,بعد االطالع بشكل أساسي على األدب النظري 

تقليل مخاطر  ,حجم التداول ,تطوير بورصة عمان حول تنشيط بورصة عمان ) االطالع على المواضيع التي تدور

 ,ستبانةر المستثمرين( وعليه تم تطوير أداة الدراسة مع مراعاة الباحثة عند صياغة االتوفير مالذ آمن لصغا ,االستثمار

 هما:. ا وعدم وجود صعوبات أثناء تعبئتها والتي تكونت من قسمين,وضوحها وتسلسله

حجم  ,التردد على السوق المالي ,الجنس وقد تضمن بيانات تعريفية عن أفراد عينة الدراسة وهي ) القسم األول:

 المستوى التعليمي(. ,االستثمارسنوات الخبرة في مجال  ,االستثمار

بلااغ عااددها  ,فااي بورصااة عمااان االسااتثمارودورهااا فااي تنشاايط  االسااتثمارتضاامن األساائلة المتعلقااة بصااناديق  القســم الثــاني:

 (.6-3وكما هي مفصلة في الجدول ) ,( فقرة28)

 محاورها  التي تقيس  أداة الدراسةتوزيع فقرات ( 6-3)رقم الجدول 

 عدد الفقرات الفقرات   البيان المحور
 8 8-1 تطوير بورصة عمانو  االستثمارصناديق  األول
 5 13-9 حجم التداول في بورصة عمانو  االستثمارصناديق  الثاني
 8 21-14  االستثمارتقليل مخاطر و  االستثمارصناديق  الثالث
 7 28-22 من لصغار المستثمرينمالذ آوتوفير  االستثمارصناديق  الرابع
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 عدد الفقرات الفقرات   البيان المحور
 28 28-1 مجموع فقرات أداة الدراسة

 

 :هاوثبات دق أداة الدراسةص 3-6

 :الصدق الظاهري  3-6-1

ومن ثم تم عرضها على محكمين من أعضاء  ,بصورتها األولية على مشرف الدراسة ستبانةقامت الباحثة بعرض اال   

وأنها تقيس ما  ,ستبانةوذلك للتحقق من مدى صدق محتوى فقرات اال ,هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات األردنية

 وفقا  لمالحظاتهم.  ستبانةوقد تم تعديل اال ,ومدى جودة صياغة الفقرات ,وضعت فعال  لقياسه من حيث انتماء الفقرات

 

 الصدق البنائي:  3-6-2

ما إذا كانت قاادرة و  ,يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة لتحقق من األهداف التي تريد األداة الوصول إليها     

حياث تام احتسااب معامال ارتبااط )بيرساون( والاذي  ,(108: 2016 ,)عطياة على قيااس مضامونها الاذي صاممت مان أجلاه

الفقاارات السااالبة أو التاي يقاال معاماال ارتباطهااا عاان  تعااد  و  ,فقاارات المقياااس مااع الدرجاة الكليااة يباين درجااة ارتباااط كاال فقارة ماان

 ( يوضح نتيجة الصدق البنائي.7-3( والجدول )Linn,& Gronlund, 2012:136ويفضل حذفها ) ,( متدنية0.25)

 

 ( معامل ارتباط فقرات أداة الدراسة والدرجة الكلية لمحورها 7-3جدول )

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني األولالمحور 
وتطوير  االستثمارصناديق 

 بورصة عمان

وحجم  االستثمارصناديق 
 التداول في بورصة عمان

وتقليل  االستثمارصناديق 
 االستثمارمخاطر 

وتوفير  االستثمارصناديق 
 مالذ آمن لصغار المستثمرين

 R رقم الفقرة R رقم الفقرة R رقم الفقرة R رقم الفقرة

1 0.561 9 0.676 14 0.539 22 0.640 
2 0.695 10 0.735 15 0.533 23 0.801 
3 0.589 11 0.737 16 0.394 24 0.726 
4 0.615 12 0.742 17 0.635 25 0.790 
5 0.772 13 0.627 18 0.741 26 0.750 
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 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني األولالمحور 
وتطوير  االستثمارصناديق 

 بورصة عمان

وحجم  االستثمارصناديق 
 التداول في بورصة عمان

وتقليل  االستثمارصناديق 
 االستثمارمخاطر 

وتوفير  االستثمارصناديق 
 مالذ آمن لصغار المستثمرين

 R رقم الفقرة R رقم الفقرة R رقم الفقرة R رقم الفقرة

6 0.769 
 

19 0.743 27 0.539 
7 0.770 20 0.716 28 0.575 
8 0.596 21 0.768  

( وهااي 0.801- 0.394( أن معاماال ارتباااط فقاارات أداة الدراسااة بمحاورهااا تراوحاات مااا بااين)7-3تضااح ماان الجاادول )ي     

فقرات أداة الدراسة صادقه بنائيا  وإمكانية االعتماد عليها في  تعد  وبذلك  ,(0.25فقرات تتمتع بتميز جيد باعتبارها أعلى من )

 . اإلحصائي  التحليل 

 

 : ثبات أداة الدراسة 3-6-3

( فااي قياااس ثبااات االتساااق الااداخلي لفقاارات محاااور Cronbach's Alphaتاام االعتماااد علااى معاماال كرونباااخ ألفااا )

 (. 8-3الدراسة والموضحة نتائجه في الجدول )

 

 ستبانة( لمحاور االCronbach Alpha( قيمة معامل )8-3جدول )

 Cronbach البيان المحور
Alpha 

 عدد الفقرات

 8 0.828 تطوير بورصة عمانو  االستثمارصناديق  األول
 5 0.740 حجم التداول في بورصة عمانو  االستثمارصناديق  الثاني
 8 0.793  االستثمارتقليل مخاطر و  االستثماردور صناديق  الثالث
 7 0.814 من لصغار المستثمرينآتوفير مالذ و  االستثماردور صناديق  الرابع

 28 0.903   ستبانةالثبات العام لال
( والتاي 8-3( لفقارات أداة الدراساة والموضاحة فاي الجادول )Cronbach Alphaيتضح أن قيمة معامال االتسااق الاداخلي )

 . ( لجميع الفقرات0.903وبدرجة ثبات بلغت ) ,%( لمحاور الدراسة82.8-%74تراوحت بين )
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( Cronbach Alpha( أن الحد األدنى لثبات االتسااق الاداخلي لمعامال )Sekaran & Bougie, 2016: 325قد أشار )و 

عليااه  وبنااء ,علاى درجااات ثباات أعلاى ألداة الدراسااة ذلاك دل   ,%100( واحااد أي 1وكلماا اقترباات القيماة مان )( 0.70هاو )

ن جميع معامالت االتساق الداخلي الواردة بالجدول أعاله تعد مؤشرا جيدا  على ثبات أداة الدراسة وإمكانية االعتمااد عليهاا فإ

 . اإلحصائي  في التحليل 

 

 :التوزيع الطبيعي اختبار 3-7

اختبااااااار إذ تاااااام إجااااااراء  ,التوزيااااااع الطبيعااااااي أم ال تقااااااع تحاااااات أنهاااااااللتأكااااااد فحااااااص البيانااااااات التااااااي تاااااام جمعهااااااا تاااااام 

(Kolmogorov-Smirnov Test),  وماان شااروط التوزيااع الطبيعااي أن   ,الختبااار توزيااع البيانااات طبيعيااا  والااذي يسااتخدم

 (.Field, 2013: 246( )0.05( للبيانات أكبر من )Sigتكون قيمة )

 

 ( K-Sباالعتماد على اختبار ) التوزيع الطبيعي للبيانات (9-3الجدول )

الوسط  البيان المحور
 الحسابي

االنحراف 
 K-S Sig المعياري 

 0.152 1.135 0.546 3.97 تطوير بورصة عمانو  االستثمارصناديق  األول
 0.060 1.323 0.605 3.91 حجم التداول في بورصة عمانو  االستثمارصناديق  الثاني
 0.124 1.180 0.518 3.91 االستثمارتقليل مخاطر و  االستثمارصناديق  الثالث
 0.213 1.058 0.633 3.89 من لصغار المستثمرينوتوفير مالذ آ االستثمارصناديق  الرابع

( Sigبداللاة قيماة ) ,( يتضح أن توزيع البياناات كاان طبيعياا  9-3بناءا  على بيانات االختبار الموضحة في الجدول )

 (. 0.05كبر من )ا ألجميع المحاور والتي تحمل قيم

 

 تحليل فقرات أداة الدراسة:  3-8

لمعرفاة اتجااه أراء  ,تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسابية

وفقااا  لمقياااس  ,حيااث تاام تقساايم أداة الدراسااة لمعرفااة األهميااة النساابية لكاال فقاارة ماان فقراتهااا ,أفااراد عينااة الدراسااة حااول محاورهااا

 (:Subedi, 2016حيث تم وضع مقياس تدريجي للحكم على نتائج الدراسة وفقا  للمعادلة التالية ) ,ليكرت الخماسي
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 طول الفئة=
 الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل 

= 
(5-1) 

 =1.33 
 3 عدد المستويات

  ( وبمستوى متدن  2.33-1قة األولى )المواففتصبح درجة  2.33= 1+ 1.33قل وزن = طول الفئة + أ
 ( وبمستوى متوسط 3.66-2.34فتصبح درجة الموافقة الثانية )  3.66=  1.33+  2.33ولالنتقال للفئة الثانية 
 ( وبمستوى مرتفع5-3.67فتصبح درجة الموافقة الثالثة ) 5= 1.33+  3.66ولالنتقال للفئة الثالثة 

 

 صادر جمع البيانات: م 3-9

 اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات وهي: 

نترنات ذات تام جماع هاذه البياناات مان الكتاب والادوريات والرساائل الجامعياة ومواقاع اإلالبيانات الثانويـة:  -1

 تطوير اإلطار النظري للدراسة.لودورها في تنشيط بورصة عمان  ,االستثمارالعالقة بصناديق 

حياث تام تطويرهاا لتتناساب  ,فاي جماع البياناات األولياة  ستبانةعلى اال اعتمدت الدراسةالبيانات األولية:  -2

 .مع طبيعة الدراسة وعنوانها 

 

 : ة المستخدمةاإلحصائيّ األساليب  3-10

لتوظيااف  (SPSS)ة للعلااوم االجتماعيااة اإلحصااائي  تاام اسااتخدام عاادة أساااليب إحصااائية باالعتماااد علااى برمجااة الحزمااة 

 :وفيما يلي توضيح لهذه األساليب ,البيانات التي تم جمعها لخدمة أغراض هذه الدراسة

 (  تااام اساااتخدامه لفحاااص درجاااة ثباااات إجاباااات المبحاااوثينCronbach's Alphaاختباااار ثباااات أداة الدراساااة ) -1

 .ستبانةعلى أسئلة اال هاواختبار 

( الختبار معامالت ارتبااط الفقارات المقيااس بالدرجاة الكلياة لمحورهاا وصاوال  Pearson Correlationاختبار ) -2

 صدقها البنائي. إلى

 ( للتعرف على أن البيانات تقع ضمن التوزيع الطبيعي أم ال.Kolmogorov-Smirnovاختبار ) -3
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بي واألهميااة والااوزن النساا ,وترتيااب األولويااة ,التحلياال الوصاافي ماان حيااث الوسااط الحسااابي واالنحااراف المعياااري  -4

 النسبية. 

 استخدام التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص التعريفية للمستجيب. -5

 (.One Sample t-Testللعينة الواحدة ) Tاستخدم اختبار  -6

 

 الجانب التطبيقي ونتائج الدراسة

 الوصفي: اإلحصاءتحليل  4-1

حياث تام احتسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة لفقارات كال  ,يتناول هذا الجزء وصفا  لمحاور الدراساة

وباإجراء  ,محور بغرض الحكم على درجة الموافقة وتحديد األهمية النسبية لهذه الفقارات ومان ثام األهمياة النسابية لكال محاور

 هذه الخطوات جاءت النتائج على النحو التالي:

 

 وتطوير بورصة عمان(: االستثمارتحليل فقرات المحور األول )صناديق  4-1-1

وتطااوير بورصااة عمااان( حيااث  االسااتثمار( بيانااات الفقاارات المتعلقااة بااالمحور األول )صااناديق 1-4يبااين الجاادول )

أهمية نسبية مرتفعة لجمياع  إلىأفضت  ,( وهي متوسطات مرتفعة4.18-3.78تبين أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )

في بورصة تحقيق وفورات اقتصادية  إلى يةاالستثمار صناديق ( والتي تنص على "يساهم وجود ال1إذ حققت الفقرة ) ,الفقرات

فاي حاين حققات الفقارة  ,( وبدرجاة مرتفعاة0.757( وباانحراف معيااري )4.18عمان " على المرتبة األولى بمتوساط حساابي )

فاي عملياتهاا ثاة يالحدالتكنولوجياة واإلدارياة ب ياألساال يةاالساتثمار ق يصانادوالتي تنص علاى "تساتخدم ال ,يرة( المرتبة األخ5)

 ( وبدرجة مرتفعة.0.936( وبانحراف معياري )3.78ية" بمتوسط حسابي )االستثمار 

والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور األول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (1-4جدول )

 وتطوير بورصة عمان االستثمارصناديق 

رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 الرتبة المعياري 

الوزن 
 النسبي%

األهمية 
 النسبية

 مرتفعة 83.6 1 0.757 4.18تحقياااااق  إلاااااى يةاالساااااتثمار صاااااناديق يسااااااهم وجاااااود ال 1
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رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
الوزن  الرتبة المعياري 

 النسبي%

األهمية 
 النسبية

 في بورصة عمان وفورات اقتصادية 

تحقياااااق  إلاااااىية االساااااتثمار صاااااناديق ياااااؤدي وجاااااود ال 2
 لتضخم في األردن في بورصة عمان لمعالجة 

 مرتفعة 76.6 7 0.908 3.83

معااايير الشاافافية ية بزيااادة االسااتثمار تسااهم الصااناديق  3
 مرتفعة 78.2 6 0.685 3.91 واإلفصاح في بورصة عمان 

ية بتطاااااااوير القاااااااوانين االساااااااتثمار تساااااااهم الصاااااااناديق  4
 مرتفعة 79.8 4 0.632 3.99 في بورصة عمان  واألنظمة والتعليمات

التكنولوجياة ب ياألساال يةاالستثمار ق يصنادتستخدم ال 5
 مرتفعة 75.6 8 0.936 3.78 يةاالستثمار في عملياتها ثة يالحدواإلدارية 

كفاااااااءة ية  فااااااي زيااااااادة االسااااااتثمار تسااااااهم الصااااااناديق  6
 في بورصة عمان  االستثمار

 مرتفعة 81.8 2 0.867 4.09

7 
ية أساااااااليب التحلياااااال االساااااتثمار الصااااااناديق تساااااتخدم 

الماااالي الحديثااااة لزيااااادة ثقاااة المسااااتثمرين بالصااااناديق 
 ية.االستثمار 

 مرتفعة 81 3 0.969 4.05

8 
تساااااااااااهم النشاااااااااارات  الصااااااااااادرة  عاااااااااان الصااااااااااناديق 

ية في زيادة وعي المستثمرين صغارا  وكباارا   االستثمار 
 يةاالستثمار لالستثمار في الصناديق 

 مرتفعة 78.8 5 0.643 3.94

 مرتفعة %79.4 1 0.546 3.97 المؤشر الكلي

 

 حجم التداول في بورصة عمان(:و  االستثمارتحليل فقرات المحور الثاني )صناديق  4-2-2

وحجام التاداول بورصاة عماان( حياث تباين  االساتثمار( بيانات الفقرات المتعلقة بالمحور الثاني )صاناديق 2-4يبين الجدول )

أهميااة نساابية مرتفعااة لجميااع  إلااىأفضاات  ,( وهااي متوسااطات مرتفعااة4.10-3.67أن المتوسااطات الحسااابية تراوحاات بااين )

زياادة حجام  إلاىية االساتثمار هم زياادة عادد المساتثمرين فاي الصاناديق يساا ( والتي تانص علاى "13إذ حققت الفقرة ) ,الفقرات

فاي  ,( وبدرجة مرتفعاة0.692( وبانحراف معياري )4.10ألولى بمتوسط حسابي )اعمان " على المرتبة  بورصةالتداول في 

عماااان مناااذ نشاااأة الصاااناديق  بورصاااةفاااي والتاااي تااانص علاااى "تغيااار حجااام التاااداول  ,( المرتباااة األخيااارة9حاااين حققااات الفقااارة )

 ( وبدرجة مرتفعة.1.022( وبانحراف معياري )3.67ية" بمتوسط حسابي )االستثمار 
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والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور الثاني المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (2-4جدول )

 وحجم التداول في بورصة عمان االستثمارصناديق 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
الوزن 
 النسبي%

األهمية 
 النسبية

9 
عماااااان مناااااذ نشاااااأة بورصاااااة فاااااي تغيااااار حجااااام التاااااداول 

 ية.االستثمار الصناديق 
 مرتفعة 73.4 5 1.022 3.67

10 
ية وتنوعااااات مناااااذ نشاااااأة االساااااتثمار لقاااااد زادت المحاااااافظ 

عمليااااة التااااداول فااااي ية ممااااا نشاااط االسااااتثمار الصاااناديق 
 .لبورصةا

 مرتفعة 79.2 2 0.839 3.96

11 
تفعياال عمليااات التااداول  إلااى االسااتثمارصااناديق  تااؤدي

 عمان بورصة في 
 مرتفعة 78.4 3 0.836 3.92

12 
زيااااادة حجاااام  إلااااى تااااؤدي يةاالسااااتثمار ق يادة الصااااناديااااز 

 عمان بورصة التداول في 
 مرتفعة 77.8 4 0.897 3.89

13 
يساااااااااهم زيااااااااادة عاااااااادد المسااااااااتثمرين فااااااااي الصااااااااناديق  

 عمان. بورصةزيادة حجم التداول في  إلىية االستثمار 
 مرتفعة 82 1 0.692 4.10

 مرتفعة %78.2 3 0.605 3.91 المؤشر الكلي

 

 (:االستثماروتقليل مخاطر  االستثمار)صناديق  الثالثتحليل فقرات المحور  4-2-3

( حياث االستثماروتقليل مخاطر  االستثمار( بيانات الفقرات المتعلقة بالمحور الثالث )صناديق 3-4يبين الجدول )

أهمية نسبية مرتفعة لجمياع  إلىأفضت  ,( وهي متوسطات مرتفعة4.03-3.76تبين أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )

ية" علاااى االقتصااادية قليلااة المخاااطر الماليااة و االسااتثمار الصااناديق  تعااد   ( والتااي تاانص علااى "16إذ حققاات الفقاارة ) ,الفقاارات

( المرتباة 17فاي حاين حققات الفقارة ) ,( وبدرجاة مرتفعاة0.636( وبانحراف معيااري )4.03المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

مااان المحاااافظ  غيرهاااامااان  االساااتثمارسااايولة لتقليااال مخااااطر األكثااار  يةاالساااتثمار  صاااناديقال تعاااد  والتاااي تااانص علاااى " ,األخيااارة

 ( وبدرجة مرتفعة.0.892( وبانحراف معياري )3.76ية األخرى" بمتوسط حسابي )االستثمار 
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والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور الثالث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (3-4جدول )

 االستثماروتقليل مخاطر  االستثمارصناديق 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
الوزن 
 النسبي%

األهمية 
 النسبية

14 
 ية فااااي  تخفاااايضاالسااااتثمار يساااااهم تنويااااع  الصااااناديق  

 .اتاالستثمار شراء المخاطر من خالل تنويع 
 مرتفعة 80 2 0.782 4.00

15 
بااااااااالقوانين واألنظمااااااااة ية االسااااااااتثمار تلتاااااااازم الصااااااااناديق 

التااي تاانص عليهااا تشااريعات  الناظمااة لعملهاااوالتعليمااات 
 .بورصة عمان

 مرتفعة 76 7 0.844 3.80

16 
ية قليلاااااة المخااااااطر المالياااااة االساااااتثمار الصاااااناديق  تعاااااد  

 ية.االقتصادو 
 مرتفعة 80.6 1 0.636 4.03

17 
سايولة لتقليال مخااطر األكثر  يةاالستثمار  صناديقال تعد  

 ية األخرى.االستثمار من المحافظ  غيرهامن  االستثمار
 مرتفعة 75.2 8 0.892 3.76

18 
التكنولوجياااة ب ياألساااال يةاالساااتثمار ق يصااانادم التساااتخد

 يةاالستثمار عملياتها  ل مخاطريالحديثة لتقلواإلدارية 
 مرتفعة 77.2 6 0.814 3.86

19 
دارياااة مؤهلاااة مهاااارات إ االساااتثمارتتاااوفر لااادى صاااناديق 

 الصناديق بكفاءة عالية.دارة  استثمارات إقادرة على 
 مرتفعة 78 5 0.852 3.90

20 
ية االسااااتثمار ية ماااان األوعيااااة االسااااتثمار الصااااناديق  تعااااد  

قليلااااة المخاااااطر بالنساااابة للفائاااادة السااااوقية كونهااااا ثابتااااة 
 المخاطر. 

 مرتفعة 78.4 4 0.804 3.92

21 
ية وتنوعااااات مناااااذ نشاااااأة االساااااتثمار لقاااااد زادت المحاااااافظ 

مماااااااا يقلااااااال مااااااان المخااااااااطر  ,يةاالساااااااتثمار الصاااااااناديق 
 المصاحبة لالستثمار.

 مرتفعة 79.8 3 0.833 3.99

 مرتفعة %78.2 2 0.518 3.91 المؤشر الكلي

 (:وتوفير مالذ آمن لصغار المستثمرين االستثمار)صناديق  الرابعتحليل فقرات المحور  4-2-4

وتااوفير مااالذ اماان لصااغار المسااتثمرين(  االسااتثمار( بيانااات الفقاارات المتعلقااة بااالمحور الرابااع )صااناديق 4-4يبااين الجاادول )

أهمياة نسابية مرتفعاة  إلاى( وهاي متوساطات مرتفعاة أفضات 4.05-3.80حيث تبين أن المتوسطات الحساابية تراوحات باين )

 يةاالسااتثمار  قيالصااناد الناجمااة عاان ( والتاي تاانص علااى "إن العوائااد المحاساابية والمالياة27إذ حققاات الفقاارة ) ,لجمياع الفقاارات

( 0.932( وباانحراف معيااري )4.05المستثمرين صغارا  وكبارا " على المرتبة األولاى بمتوساط حساابي )جذب أكبر عدد من ي
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في  أساسيادورا   يةاالستثمار  الصناديق والتي تنص على "تلعب ,يرة( المرتبة األخ25في حين حققت الفقرة ) ,وبدرجة مرتفعة

 ( وبدرجة مرتفعة.0.905( وبانحراف معياري )3.80" بمتوسط حسابي )نيالمستثمر  زيادة عدد صغار

 

والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور الثالث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (4-4جدول )

 من لصغار المستثمرينوتوفير مالذ آ االستثمارصناديق 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
الوزن 
 النسبي%

األهمية 
 النسبية

22 
لصاااااغار  اآمنااااا اماااااالذ يةاالساااااتثمار الصاااااناديق تاااااوفر 

 .عمان  بورصةفي  المستثمرين
 مرتفعة 78.6 2 0.892 3.93

23 
ثابتااااااة وآمنااااااة  إياااااارادات  االسااااااتثمارصااااااندوق  تحقااااااق

 لصغار المستثمرين.
 مرتفعة 76.4 6 0.890 3.82

24 
وفاااااورات اقتصااااااادية  يةاالساااااتثمار تحقاااااق الصاااااناديق 

 لصغار المستثمرين.
 مرتفعة 76.6 5 0.908 3.83

25 
زيااادة فااي  أساساايا دورا   يةاالسااتثمار  الصااناديق تلعااب

 .نيالمستثمر  عدد صغار
 مرتفعة 76 7 0.905 3.80

26 
مااااان  مختلفاااااة اأنواعااااا يةاالساااااتثمار ق يتطااااارح الصاااااناد

 .نيكبار وصغار المستثمر لة يالمال األوراق
 

 مرتفعة 77.6 4 0.965 3.88

27 
 قيالصاناد الناجمة عان إن العوائد المحاسبية والمالية

 المساتثمرين صاغارا  جذب أكبر عدد من ي يةاالستثمار 
 .وكبارا  

 مرتفعة 81 1 0.932 4.05

28 
ية بمرونة اساتعادة األماوال االستثمار تتمتع الصناديق 

ثمرة ماان قباال صااغار المسااتثمرين فااي أي وقاات المساات
 و بخسائر قليلة. دون خسارة أ

 مرتفعة 77.8 3 0.946 3.89

 مرتفعة %77.8 4 0.633 3.89 المؤشر الكلي

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة: 4-3

 وقد كانت النتائج كما يلي:

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسة: 4-3-1
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Ho:مستوى  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على تنشيط بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

Ha :مستوى  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على تنشيط بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

 (.5-4ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائج( و One Sample T-Testتم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار )

 

 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة 5-4جدول )

نتيجة الفرضية العدمية 
(HO) 

 درجة الحرية
DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 26.942 1.96 *0.00 170 رفض

 α≤0.05*معنوية عند مستوى معنوية 

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

داللاة  يأثار ذ وجاود إلاىوالاذي يشاير  ,الفرضاية الرئيساةلنماوذج  اإلحصاائي  ( نتاائج االختباار 5-4الجادول ) يمثل

( 26.942)والبالغاة  Tمان خاالل قيماة  ,علاى تنشايط بورصاة عماان االساتثمارلصاناديق  (α≤0.05إحصائية عند مساتوى )

وبمساتوى  ,األنماوذج عناد درجاة حرياة واحادةمعنوية هاذا  ما يمثل أيضا وهو( 1.96وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )

 (.0.05( وهي أقل من )Sig=0.00معنوية )

 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: 4-3-1-1

Ho: مستوى  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عندال (α≤0.05)  على تطوير بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

Ha :مستوى  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على تطوير بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

-4موضااحة فااي الجاادول )ه كمااا هااي كاناات نتائجاا( و One Sample T-Testتاام اختبااار هااذه الفرضااية باسااتخدام اختبااار )

11.) 

 (1( نتائج اختبار الفرضية الفرعية )6-4جدول )

نتيجة الفرضية العدمية 
(HO) 

 درجة الحرية
DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 23.260 1.96 *0.00 170 رفض

 α≤0.05وية *معنوية عند مستوى معن
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 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

 يأثار ذ وجاود إلاىالفرضاية الفرعياة األولاى والاذي يشاير لنماوذج  اإلحصاائي  ( نتائج االختباار 6-4الجدول ) يمثل

والبالغاااة  Tمااان خاااالل قيماااة  ,علاااى تطاااوير بورصاااة عماااان االساااتثمارلصاااناديق  (α≤0.05داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى )

 ,األنموذج عند درجة حرياة واحادةمعنوية هذا  ما يمثل أيضا وهو( 1.96كبر من قيمتها الجدولية والبالغة )( وهي أ23.26)

 (.0.05قل من )( وهي أSig=0.00وبمستوى معنوية )

 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 4-3-1-2

Ho:مستوى  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على حجم التداول في بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

Ha : مستوى  إحصائية عنديوجد أثر ذو داللة (α≤0.05)  على حجم التداول في بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

 (.7-4ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائج( و One Sample T-Testتم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار )

 ( 2( نتائج اختبار الفرضية الفرعية )7-4جدول )

نتيجة الفرضية العدمية 
(HO) 

 الحريةدرجة 
DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 19.650 1.96 *0.00 170 رفض

 α≤0.05*معنوية عند مستوى معنوية 

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

داللااة  يأثاار ذ وجااود إلااىوالااذي يشااير  ,الفرضااية الفرعيااة الثانيااةلنمااوذج  اإلحصااائي  ( نتااائج االختبااار 7-4الجاادول ) يمثاال

والبالغااة  Tماان خااالل قيمااة  ,علااى حجاام التااداول فااي بورصااة عمااان االسااتثمارلصااناديق  (α≤0.05إحصااائية عنااد مسااتوى )

األنمااوذج عنااد درجااة حريااة معنويااة هااذا  مااا يمثاال أيضااا   وهااو ,(1.96( وهااي أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة )19.65)

 (.0.05)( وهي أقل من Sig=0.00وبمستوى معنوية ) ,واحدة

 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 4-3-1-3

Ho:مستوى  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمارلصناديق. 

Ha :مستوى  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمارلصناديق. 
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 (.8-4ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائج( و One Sample T-Testهذه الفرضية باستخدام اختبار )تم اختبار 

 ( 3( نتائج اختبار الفرضية الفرعية )8-4جدول )

نتيجة الفرضية العدمية 
(HO) 

 درجة الحرية
DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 22.936 1.96 *0.00 170 رفض

 α≤0.05معنوية *معنوية عند مستوى 

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

داللاااة  يأثااار ذ وجاااود إلاااىالفرضاااية الفرعياااة الثالثاااة والاااذي يشاااير لنماااوذج  اإلحصاااائي  ( نتاااائج االختباااار 8-4الجااادول ) يمثاال

والبالغاااااة  Tماااان خاااااالل قيماااااة  ,االساااااتثمارعلاااااى تقلياااال مخااااااطر  االساااااتثمارلصااااناديق  (α≤0.05إحصااااائية عناااااد مساااااتوى )

 ,األنمااوذج عنااد درجااة حريااة واحاادةمااا يمثاال معنويااة هااذا  وهااو( 1.96كباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة )وهااي أ( 22.936)

 (.0.05قل من )( وهي أSig=0.00وبمستوى معنوية )

 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 4-3-1-3

Ho:مستوى  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على توفير مالذ آمن للمستثمرين االستثمارلصناديق. 

Ha :مستوى  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على توفير مالذ آمن للمستثمرين. االستثمارلصناديق 

 (.9-4ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائج( و One Sample T-Testتم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار )

 

 ( 4( نتائج اختبار الفرضية الفرعية )9-4جدول )

نتيجة الفرضية العدمية 
(HO) 

 درجة الحرية
DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 18.322 1.96 *0.00 170 رفض

 α≤0.05*معنوية عند مستوى معنوية 

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

 يأثار ذ وجاود إلاىوالاذي يشاير  ,الفرضية الفرعياة الرابعاةلنموذج  اإلحصائي  ( نتائج االختبار 9-4الجدول ) يمثل

والبالغاة  Tمان خاالل قيماة  ,علاى تاوفير ماالذ آمان للمساتثمرين االساتثمارلصناديق  (α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى )
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األنمااوذج عنااد درجااة حريااة واحاادة معنويااة هااذا  مااا يمثاال وهااو( 1.96كباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة )( وهااي أ18.322)

 (.0.05قل من )( وهي أSig=0.00وبمستوى معنوية )

 

 ملخص نتائج االختبارات: 4-3-2

وكاذلك بيااان األهمياة النساابية لمحاااور الدراساة كمااا هااي  ,ات المتعلقااة بهااااإلحصااءيمكان تلخاايص نتاائج االختبااارات السااابقة و 

 (.10-4موضحة في الجدول )

 للعينة الواحدة لمعرفة دور محاور الدراسة  T( نتائج اختبار 10-4جدول )

األهمية 
 النسبية

 الرتبة
قيمة الداللة 

 ةاإلحصائيّ 

 Tقيمة 
 الجدولية

 Tقيمة 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 المحور

 األول 3.97 0.546 23.260 1.96 0.00 1 مرتفعة

 الثاني 3.91 0.605 19.650 1.96 0.00 3 مرتفعة

 الثالث 3.91 0.518 22.936 1.96 0.00 2 مرتفعة

 الرابع 3.89 0.633 18.322 1.96 0.00 4 مرتفعة

 3.92 0.447 26.942 1.96 0.00  مرتفعة
المؤشر 
 العام 

ن ( وأ1.96)( المحسااوبة للعينااة الواحاادة أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة T( أن جميااع قاايم )10-4يتضااح ماان الجاادول )

وحملات جمياع المحااور درجاات مرتفعاة مان  ,(0.05قال مان )جميع المحااور جااءت جميعهاا بقيماة أة لاإلحصائي  قيمة الدالة 

علاااى تطاااوير  االساااتثمارحياااث حصااال )دور صاااناديق  ,األهمياااة النسااابية وبااادرجات ال تتفااااوت كثيااارا فاااي متوساااطها الحساااابي

( ومان ثام )دور صاناديق االساتثمارعلاى تقليال مخااطر  االساتثمارر صاناديق بورصة عمان( على الرتبة األولى ومن ثم )دو 

علااى تااوفير مااالذ آماان لصااغار المسااتثمرين(  االسااتثمارعلااى حجاام التااداول فااي البورصااة( وحصاال )دور صااناديق  االسااتثمار

 وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.  ,على الرتبة األخيرة من حيث األهمية النسبية
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 النتائج والتوصيات 

 

 تائج الدراسة:ن 1.5

 تقوم الباحثة بعرض النتائج كما يلي: ,ةاإلحصائي  بعد استعراض نتائج المعالجة      

لصاااناديق  (α≤0.05) داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى  يثااار ذأ وجاااود إلاااىتوصااالت  :نتيجةةةة الير ةةةية الرئيسةةةية -1

وهااي أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة  ,(26.942)والبالغااة  Tماان خااالل قيمااة ,علااى تنشاايط بورصااة عمااان االسااتثمار

 (.1.96والبالغة )

 

لصااناديق  (α≤0.05يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى )أظهاارت أنااه  نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة ا ولةة : -2

( وهاااي أكبااار مااان قيمتهاااا الجدولياااة 23.26)والبالغاااة  Tمااان خاااالل قيماااة  ,علاااى تطاااوير بورصاااة عماااان االساااتثمار

 (.1.96والبالغة )

 

لصااناديق  (α≤0.05أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ) أنااه يوجاادأظهاارت  نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة ال انيةةة: -3

( وهاااي أكباار ماان قيمتهاااا 19.65)والبالغااة  Tماان خاااالل قيمااة  ,علااى حجااام التااداول فااي بورصاااة عمااان االسااتثمار

 (.1.96الجدولية والبالغة )

 

لصااناديق  (α≤0.05أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ) أظهاارت أنااه يوجااد ال ال ةةة:نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة  -4

( وهاي أكبار مان 22.936)والبالغاة  Tمن خالل قيمة  ,في بورصة عمان االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمار

 (.1.96قيمتها الجدولية والبالغة )

 

لصااناديق  (α≤0.05أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ) أظهاارت أنااه يوجااد نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة الرا  ةةة: -5

( وهاااي أكبااار مااان قيمتهاااا 18.322)والبالغاااة  Tمااان خاااالل قيماااة  ,علاااى تاااوفير ماااالذ آمااان للمساااتثمرين االساااتثمار

 (.1.96الجدولية والبالغة )
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 استنتاجات الدراسة. 2.5

وتم  ,استبانة( 200حيث تم توزيع ) ,في تنشيط بورصة عمان االستثماردور صناديق التعرف على  إلىهدفت الدراسة 

التالي بلغ عدد بو  ,( استبانات لم تكتمل اإلجابات عليها5وتبين أن ) ,%(88أي ما نسبته ) ,استبانة( 176استرداد )

 .استبانة( 171) اإلحصائي  االستبانات الصالحة لغايات التحليل 

ة اإلحصائي  قيمة الدالة و  ,(1.96المحسوبة للعينة الواحدة أكبر من قيمتها الجدولية )( Tجميع قيم )ويتبين من التحليل أن 

وحملت جميع المحاور درجات مرتفعة من األهمية النسبية وبدرجات  ,(0.05لجميع المحاور جاءت جميعها بقيمة أقل من )

على تطوير بورصة عمان( على  ماراالستثحيث حصل المحور )دور صناديق  ,ال تتفاوت كثيرا  في متوسطها الحسابي

على  االستثمارومن ثم )دور صناديق  ,(االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمارومن ثم )دور صناديق  ,الرتبة األولى

على توفير مالذ آمن لصغار المستثمرين( على الرتبة األخيرة  االستثمارحجم التداول في البورصة( وحصل )دور صناديق 

 .من حيث األهمية النسبية

 

 توصيات الدراسة. 3.5

 على ما ورد من نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي: بناء

دخااري ن أهمياة كبيارة فاي تعزياز الاوعي االضرورة إنشاء محافظ وصناديق اساتثمارية فاي بورصاة عماان لماا لهاا ما -1

 دورها في تعزيز نشاط بورصة عمان.و  ,لصغار المستثمرين

 ية لما لها من تفعيل لروح االدخار لدى المجتمع.االستثمار نشر ثقافة التعامل مع الصناديق  -2

والعمال علاى  ,يةاالستثمار ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بتسهيل منح التراخيص الالزمة إلنشاء الصناديق  -3

 ن تلك الصناديق.تشجيع المنافسة بي

بإنشاء صاناديق اساتثمار  ,تمكين البنوك التجارية األردنية للبدء عن طريق المشاركة مع البنوك الدوليةالعمل على  -4

 .والتجارية  ,والمالية ,مشتركة توفر للمستثمرين أفرادا  ومؤسسات الفرصة للدخول والمشاركة في األسواق النقدية

للبحاث فاي أبعااد أخارى قاد تاؤثر فاي  ,يةاالساتثمار توصي الباحثة بإجراء دراسات أخارى حاول مساتثمري الصاناديق  -5

 عملية تنشيط بورصة عمان.
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