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دور صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان لألوراق المالية
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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان بالتركيز على أهمية صناديق االستثمار
في االقتصاد الوطني ,ودراسة الوفورات االقتصادية التي تحققها في البورصة .وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ,وتم
إعداد استبانة ,وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة والمكونة من المستثمرين في قاعات التداول ,حيث تم توزيع ()200
استبانة ,وبلغ عدد االستبانات المستردة والقابلة للتحليل اإلحصائي ( )176ما نسبته ( ,)%88ولتحليل البيانات تم استخدام
أساليب اإلحصاء الوصفي والمتمثلة في التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر لصناديق االستثمار على تنشيط بورصة عمان وتطويرها ,وعلى حجم التداول وتقليل
مخاطر االستثمار في بورصة عمان .وأوصت بإنشاء صناديق استثمارية في بورصة عمان ألهميتها الكبيرة في تعزيز
الوعي االدخاري لصغار المستثمري ,ودورها في تعزيز نشاط البورصة ,وتمكين البنوك األردنية للبدء بالمشاركة مع البنوك
الدولية, ,وإنشاء صناديق استثمار مشتركة توفر للمستثمرين الدخول والمشاركة في األسواق النقدية.

الكلمات المفتاحية :صناديق االستثمار ،بورصة عمان ،األوراق المالية.
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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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ا ِ
للدراسة
إلطار العام ّ
المقدمة
1.1
ّ
تعد األسواق ركيزة مهمة ومحو ار رئيسا في تنمية اقتصاد الدول ,وقد ازدادت أهميتها بناءعلى الدور الذي تمارسه في
تنمية مدخرات األفراد والمؤسسات ,وبالتالي تنمية االقتصاد الوطني ,وتمثل األسواق المالية عامال من العوامل األساسية في
جذب رؤوس األموال المحلية واألجنبية في تلك الدول ,لذلك فإن كفاءة األسواق المالية وتنظيمها يؤثر بشكل إيجابي على
النمو االقتصادي في الدولة (شريط.)2012,

وتشير(فرحات )2013إلى أن التمويل يجذب اهتمام الكثير من االقتصاديين الرتباطه القوي في التنمية االقتصادية
واالجتماعية ,بالتزامن مع تعدد أساليب التمويل وأدواتها المتاحة ,إال أن الطرق الكفيلة باالستخدام األفضل لتلك األساليب
وجعلها مكملة لبعضها البعض يشكل تحديا كبي ار ألي اقتصاد ,ومن هذه األساليب األسواق المالية التي القت مكانة متميزة
في العصر الحديث وخاصة بعد العولمة ,وأصبح اقتصاد الدول يقاس بمدى نجاح سوقها المالي ,الذي يعكس الصورة
الحقيقية لالقتصاد.

كما أن االستثمار في الصناديق يعد األفضل لمن ال يملك المعرفة في فهم القوائم المالية أو متابعة السوق المالي بشكل
مستمر ,كما أن ما يميز صناديق االستثمار أنها تدقق بشكل مستمر من أجل معرفة طبيعة المخاطر المالية للشركات
المدرجة في هذه الصناديق ,ومعرفة موقفها المالي في سوق األوراق المالية على مدار السنوات وتحليل كافة البيانات
والمعلومات .وجاءت هذه الدراسة لمعرفة الدور الذي تقوم به صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان ,حيث بلغ عدد
صناديق االستثمار المسجلة في بورصة عمان اثنين هما :صندوق بنك اإلسكان للتجارة واالستثمار ,وصندوق األفق
االستثماري ,وهذان الصندوقان مسجالن لدى البورصة ولكنهما غير مدرجين للتداول.
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الدراسة وأسئلتها
 2.1مشكلة ّ
في ضوء االهتمام المتزايد في تنشيط سوق األوراق المالية عالميا ,ال سيما المرتبط منها باالستثمار اآلمن ,من
خالل المحافظ وصناديق االستثمار ,والتي تلعب دو ار أساسيا في نشاط السوق ,وتعد مؤش ار في تقييم كفاءة وفعالية
االستثمار في هذا السوق ,ومقياسا يجذب المستثمرين المحليين واألجانب من أفراد ومؤسسات ,ويشجع على االستثمار من
جهة ,ولقلة الدراسات التي بحثت في تأثير صناديق االستثمار في أسواق األوراق المالية على االقتصاد الوطني للدول
النامية ,وخصوصا دول الشرق األوسط ,وبالتحديد األردن وسوقها (بورصة عمان) من جهة أخرى ,جاءت هذه
الدراسة لتحري دور صناديق االستثمار في تنشيط سوق األوراق المالية.
ونظ ار لما يشكله سوق األوراق المالية من نشاط اقتصادي مهم من خالل التداوالت في األوراق المالية ,والتذبذب
الحاد الذي نالحظه من ارتفاع وانخفاض في مؤشرات السوق ومتغيراته ,تدخل في تحديد العائد وحجم التداول وعدد األسهم
المتداولة ومعدل دوران السهم وعدد العقود المنفذة خالل فترة زمنية محددة ,واستحداث أدوات جديدة كصناديق االستثمار
لتنشيط أسواق األوراق المالية ,أيضا امتناع األفراد عن االستثمار لعدم توفر األموال الكافية لتشكيل محفظة لألوراق المالية
الخاصة بهم ,لعدم تمتعها بالتنويع والتي تقلل من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المستثمر ,ومعرفة أداء صناديق
االستثمار وقياسها وتقييمها في تنشيط بورصة عمان إما زيادة أو نقصان في نشاطها المالي.

وبناءعلى المعطيات السابقة يمكن صياغة المشكلة التي تعالجها الدراسة على النحو التالي:
 -1هل هناك دور حقيقي لصنايق االستثمار في تنشيط بورصة عمان لألوراق المالية؟


ولمعرفة الدور الذي تقوم به صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان تم صياغة األسئلة
الفرعية التالية:

 -2ما هو أثر صناديق االستثمار على تنشيط بورصة عمان؟
 -3ما هو أثر صناديق االستثمار على حجم التداول في بورصة عمان؟
 -4ما هو أثر صناديق االستثمار على تقليل مخاطر االستثمار في بورصة عمان؟
 -5ما هو أثر صناديق االستثمار على توفير مالذ آمن لصغار المستثمرين في بورصة عمان؟
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الدراسة
3.1
فرضيات ّ
ّ
اعتمادا على مشكلة الدراسة وأسئلتها المختلفة ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية ,تم بناء فرضيات الدراسة على النحو التالي:
الفرضية الرئيسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05لصناديق االستثمار على تنشيط بورصة
ّ
عمان.
ع عنها الفرضيات التالية:
ويتفر ُ
ّ
 :H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05لصناديق االستثمار على تطوير بورصة عمان.
 :H02ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05لصناديق االستثمار على حجم التداول في بورصة
عمان.
 :H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05لصناديق االستثمار على تقليل مخاطر االستثمار.
 :H04ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05لصناديق االستثمار على توفير مالذ آمن لصغار
المستثمرين.

الدراسة
4.1أنموذج ّ
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إعداد الباحثة باالستعانة بـ (سعيد ،وسليم)2018 ،
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أهداف اّلدراسة
5.1
ُ
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي للتعرف على دور صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان من خالل
التركيز على الجوانب التالية:
 -1التعرف على دور صناديق االستثمار على تطوير بورصة عمان.
 -2دراسة دور صناديق االستثمار على حجم التداول في بورصة عمان.
 -3بيان الدور الذي تقوم به صناديق االستثمارعلى تقليل مخاطر االستثمار.
 -4تحديد الدور الذي من الممكن أن تقوم به صناديق االستثمار كأداة جديدة من أدوات االستثمار لتوفير مالذ آمن
لصغار المستثمرين.

الدراسة :تتمثل األهمية العملية التطبيقية في توضيح دور صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان,
أهمية ّ
ّ 6.1
وتلبية لرغبة المستثمرين المدخرين وحاجتهم على مختلف فئاتهم ,إليجاد بدائل جديدة استثمارية لتوظيف أموالهم واستغاللها
وتنويعها في األسهم والسندات المدرجة والمتداولة في البورصة ,وما إذا كانت هذه الصناديق تساهم في تنشيط بورصة
عمان أم ال ,ووجود الحاجة لصناديق االستثمار لكي تسمح لصغار المستثمرين المدخرين من إدخار أموالهم في األوراق
المالية المتاحة في سوق األوراق المالية ,بما يضمن تحقيق عوائد معقولة تتناسب مع مقدار المخاطر المتوقعة ,ومساهمة
هذه الدراسة في توضيح دور الصناديق االستثمارية في تنشيط بورصة عمان ضمن األوضاع االقتصادية السائدة في
األردن والعوامل التي أثرت على االقتصاد المحلي.

أما علميا فتتضح أهمية هذه الدراسة من خالل توضيح وإظهار الدور الذي تقوم فيه صناديق االستثمار لتنشيط سوق عمان
لألوراق المالية ,كما تلعب دو ار مهما في إزالة التخوف من استخدام هذه األداة المالية من خالل تزويد المستثمرين الصغار
بالمعلومات الالزمة والمطلوبة ,كما تهدف إلى استقراء مفهوم صناديق االستثمار وتوضيحها ومعرفة أنواعها وأهميتها
وأحكامها بشكل مفصل ,وإعطاء تصور علمي متكامل ,يوضح الدور االقتصادي لصناديق االستثمار في سوق األوراق
المالية ,بالتركيز على الصناديق االستثمارية لكونها (وعاء استثماريا) يؤثر على جذب المدخرات وتشجيع االستثمار في
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سوق األوراق المالية ,كما وتوفر هذه الدراسة مادة علمية للطلبة المهتمين في دراسة دور صناديق االستثمار في تنشيط
سوق األوراق المالية (بورصة عمان).

7.1مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
السوق المالي ( :)StockMarketهو المكان الذي يتم من خالله الجمع بين الطلب على األموال والعرض لألموال
 ّسواء كان ذلك باالتصال المباشر أو غير المباشر عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال (أبو زيد,
.)2009
عمان ( :)Amman Stock Exchangeسوق يهدف إلى ممارسة جميع أعمال أسواق األوراق المالية والسلع
 بورصة ّوالمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها ,وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب
على األوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل ,ونشر ثقافة االستثمار في األسواق المالية وتنمية
المعرفة المتعلقة باألسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة(عباد.)2015,
 صناديق االستثمار( :)Investment Fundsهي وعاء مالي لتجميع مدخرات األفراد وتوظيفها واستثمارها في األوراقالمالية من خالل جهة ذات خبرة في إدارة محافظ األوراق المالية ,وهي إحدى األساليب الحديثة في إدارة األموال وفقا
لرغبات المستثمرين واحتياجاتهم الخدمية ودرجة تقبلهم للمخاطر ,بما يعود بالفائدة على الجهة التي تؤسس صناديق
االستثمار ,وعلى المدخرين وعلى االقتصاد القومي ككل (موسى ,الزرقان ,الحداد ودويكات.)2016 ,

 8.1حدود اّلدراسة
 -1الحدود الموضوعية :تتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة بأنها تقيس دور صناديق االستثمار في تنشيط
بورصة عمان.
 -2الحدود الزمانية :لقد تم إجراء هذه الدراسة خالل العام الدراسي .2020-2019
 -3الحدود البشرية  :وتتمثل الحدود البشرية لهذه الدراسة والتي اقتصرت على جميع المستثمرين في قاعات
التداول لدى الجهات المعنية بتداول صناديق االستثمار.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
وتطورها
 1.2نشأة صناديق االستثمار
ّ
ال يوجد اتفاق بين الباحثين على تحديد المكان والزمان الذي شهد بداية ظهور صناديق االستثمار ,لكن تعد الدول
الغربية السابقة في تأسيس البورصات ,ومن ثم تأسيس صناديق االستثمار ,حيث ترى إحدى الدراسات أن نشأة صناديق
االستثمار تعود إلى أسكتلندا ,حيث تم ابتكار الصناديق المغلقة أو شركات االستثمار ذات رأس المال الثابت عام ,1870
وقد قام المدخرون الصغار آنذاك بإيداع أموالهم لدى شركات إدارة أموال تدار لمعرفة محترفين بالبورصة .أما على الصعيد
العربي ,كانت السعودية األسبق إلى خوض هذه التجربة ,حين أنشأ البنك األهلي صندوق األهلي للدوالر قصير األجل في
ديسمبر  ,1979وثم التجاري أول صندوق إستثماري باسم تصدر قواعد وتنظيم صناديق االستثمار السعودية إال بعد هذا
التاريخ بنحو  14عاما ,أي في بداية عام 1993واستمرت البنوك السعودية نتيجة لنجاح هذه التجربة في إصدار العديد من
الصناديق االستثمارية المتنوعة ,علما أن إدارة هذه الصناديق انتقلت حاليا إلى شركات الوساطة المرخص لها من هيئة
السوق المالية ,أما باقي الدول العربية ,فقد خاضت التجربة نفسها بنسب متفاوتة من النجاح واإلقبال ,واتسمت أغلب تلك
التجارب بصدور الصناديق االستثمارية قبل صدور التشريعات المنظمة لها ,وجاءت الكويت ثاني دولة عربية بعد السعودية
في خوض التجربة ,إذ بدأت تجربتها عام  ,1985ثم تبعتها بعض الدول العربية بعد نحو عقد من الزمن وهي مصر
والبحرين وعمان في عام  ,1994ثم المغرب عام  ,1995تلتها لبنان في العام ,1996واألردن في عام ( 1997
شريط.)2012,

2.2مزايا صناديق االستثمار للمستثمرين واالقتصاد الوطني
ّ
هنالك العديد من المزايا التي تجعل االستثمار في الصناديق المشتركة جذابا ,وبالتالي تعود بالنفع على الفرد
والمجتمع والدولة ,وهي كما جاء في كل من (مرعي) 2013,؛ (الثويقب1427,ه)؛ (عبد الحكيم وعبد الحسين)2016 ,
ومن المزايا التي تجذب المستثمرين ما يأتي:
 -1تنويع االستثمارات
 -2اإلدارة المتخصصة
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 -3تقديم الخدمات للمستثمرين
 -4الميزات الضريبية
 -5المرونة
 -6توزيع المخاطر وتخفيض تكلفة االستثمار
 -7التنظيم والرقابة
 -8حفظ األصول
أما مزايا صناديق االستثمار لالقتصاد الوطني كما جاء في (الساعدي واألعرجي )2017,التي تتمثل فيما يأتي:
 -1تنشيط سوق األوراق المالية.
 -2انتظام سوق األوراق المالية وتدويلها.
 -3حماية المدخرات الوطنية ومنع تسربها للخارج.

 3.2عيوب صناديق االستثمار ومخاطرها
يتأثر المستثمرون في صناديق االستثمار بشكل مباشر بالخسائر التي تتكبدها حقيبة الصندوق ,ففي السنة التي يحقق
الصندوق أرباحا تزداد صافي القيمة السوقية للسهم ,ومن ثم يحقق المستثمرون أرباحا ,أما إذا تكبد الصندوق خسارة ,يؤدي
ذلك إلى انخفاض في القيمة السوقية ,وقد ذكر (الزبيدي)2001,؛ (عبد الحميد )2010,عدة عيوب لصناديق االستثمار
منها اآلتي:
 -1المخاطر الناجمة عن التقلب في األسعار في أسواق المال.
 -2انخفاض قيمة األصول المقومة بالنقد األجنبي في صناديق االستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
 -3مزاحمة المدخرين الذين رغبوا في إنشاء محافظ مالية خاصة بهم ,وبالتالي القضاء على ركن أصلي في نشاط سوق
األوراق المالية.
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 -4ارتفاع تكلفة إدارة الصناديق مما يؤثر على العائد الذي يحققه المستثمر في وثائق الصناديق ,خاصة وأن
االعتماداألكبر هو على شركات اإلدارة األجنبية.
 -5قيام الصندوق بشراء أوراق مالية في بورصات عالمية نتيجة أموال المدخرين إلى الخارج دون تحقيق فائدة لالقتصاد
القومي.
 -6فرض المعاملة الضريبية لصناديق االستثمار ولحملة الوثائق .
 -7نقص المعلومات والبيانات التي ظهرت في نشرة إصدار الصناديق ,مما يعطي صورة غير كاملة عن الصندوق أو
عملياته المستقبلية.

المالية
 4.2صناديق االستثمارودروها في تنشيط سوق األوراق
ّ
تلعب صناديق االستثمار دو ار بار از ومهما في األسواق المالية ,حيث يتم من خاللها إخراج قطاع المصارف من دوره
التقليدي إلى دور أوسع من خالل جمع المدخرات ,وإعادة استثمارها في األسواق لمن ال يملكون المال الكافي أو
الخبرة الكافية في هذا المجال ,حيث تعد صناديق االستثمار من أهم األدوات التي تنشط أداء السوق المالي ,من
خالل خلق طلب على أسهم الشركات ,كما أنها تعالج مشكلة السيولة لدى المصارف بوصفها منفذا استثماريا ,يمكن
من خالله جذب األموال (السنهوري.)2013 ,

السابقة
ّ 5.2
الدراسات ّ
الدراسات العربية:
 -1دراسة (سعيد وسليم.)2018 ,هدفت إلى بيان الطبيعة القانونية لصناديق االستثمار ومدى مساهمتها في تحقيق
التنمية االقتصادية ,وتذليل مخاطراالستثمار وتم إجراء الدراسة في العراق؛ حيث أشارت النتائج إلى "أن هدف
المشرع العراقي من نظام صناديق االستثمار هو توظيف واستثمار المدخرات في مجال األوراق المالية ,وتنشيط
حركة بورصة األوراق المالية ,وتوصلت الدراسة إلى أن كال من صناديق االستثمار وشركات االستثمار لها
غرض واحد ,وهو تكوين محافظ األوراق المالية وفقا لمبدأ توزيع المخاطر ,مما يوفر األمان للمستثمرين وجذب
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رؤوس األموال الستثمارها بعيدا عن المخاطر االقتصادية ,كما وتؤدي صناديق االستثمار دو ار هاما في تفعيل
عمليات التداول في سوق األوراق المالية ,من خالل الدور المزدوج الذي تقوم به كعارض النقود من جهة وكطالب
لألوراق المالية المطروحة للتداول من جهة أخرى.

 -2دراسة (فرحات .)2017,هدفت إلى التعرف على أهمية صناديق االستثمار في االقتصاد ,وتسليط الضوء على
الوفورات االقتصادية التي تحققها صناديق االستثمار للمستثمر ,وتحديد الدور الذي يمكن أن تقوم به صناديق
االستثمار كأداة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين ,وبيان الدور الذي تقوم به صناديق االستثمار في سوق
األوراق المالية الكويتية ,وأشارت النتائج إلى أن سوق الكويت لألوراق المالية نجحت في استيعاب رؤوس األموال
المحلية واألجنبية عن طريق صناديق االستثمار ,وأن صناديق االستثمار لها أثر على مؤشرات أداء سوق األوراق
المالية الكويتية خصوصا على القيمة السوقية ,وتوصلت الدراسة إلى أن صناديق االستثمار التقليدية واإلسالمية
تعمل على تنشيط السوق المالي ,وذلك بتوجيه المدخرات الفائضة نحو السوق.

 -3دراسة (الطالب .) 2014 ,والتي هدفت إلى التعرف على الصناديق االستثمارية في األردن من حيث واقعها ,وقد رأى
الباحث أنها ال زالت غير قادرة على تأدية دورها االقتصادي المرجو منها ,في جذب مدخرات صغار المستثمرين ,وتوفير
البيئة االستثمارية المالئمة لهم ,خاصة بعد تجربتهم مع شركات التوظيف الوهمية ,وقد أوصى بضرورة أن تسارع
المصارف اإلسالمية العاملة في األردن إلى تبني فكرة تأسيس صناديق استثمارية.

 -4دراسة (عكنوش .)2014,هدفت إلى دراسة المالمح الرئيسة لمتطلبات إنشاء سوق لألوراق المالية وتحليلها,
وتحديد طبيعة المتغيرات التي تؤثر فيها ,كما هدفت أيضا إلى التعرف على الكيفية التي نشأت بها سوق األوراق
المالية في الجزائر ,والتعرف على مجمل العمليات والتطورات التي ساهمت في إنشائها وعززت من وجودها,
إضافة للمتدخلين في السوق من متعاملين ووسطاء ,وكذلك األدوات المالية المتداولة ,وتوصلت إلى أن سوق
األوراق المالية لها وظائف عدة منها ما يتعلق بتمويل االقتصاد والمؤسسات وخلق السيولة ,ومنها ما يتعلق
بتحديد السعر المناسب وتسيير المخاطر ,وأن سوق األوراق المالية في الجزائر يتصف بمحدودية المؤسسات
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المختصة بالوساطة المالية ,باإلضافة إلى أن غياب المؤسسات المتخصصة في صناعة األسواق الثانوية
والمحفزة لنشاط األسواق المالية ,فضال عن أن أعداد شركات المساهمة التي تقوم عليها األسواق المالية قليلة جدا
في الدولة.

 -5دراسة (بن دهان .)2013,هدفت إلى توضيح دور األسواق المالية في تفعيل التنمية االقتصادية في الجزائر والتي جاءت
نتائجها بأن السوق المالي يقوم على توجيه أصحاب الفوائض للمؤسسات االقتصادية ذات العجز في التمويل ,أو التي
ترغب في توسيع نشاطها وتطويره والمساهمة في التنمية االقتصادية ,وبالتالي تطوير هذه المؤسسات ,وأشارت النتائج إلى
مساهمة األسوق المالية في تحقيق التقلبات االقتصادية ,مما يؤدي إلى آثار سلبية على النمو االقتصادي ,ومن ثم
مستويات الرفاهية االقتصادية ,نتيجة التالعب في السوق والمضاربة العشوائية.

 -6دراسة ( مرعي .)2013,هدفت إلى تبيان الدور الذي تؤديه صناديق االستثمار المشترك في سوق األوراق المالية
في سورية ,وتسليط الضوء على الوفورات االقتصادية التي تحققها الصناديق االستثمارية ,وحققت نتائج عديدة:
أهمها يمكن لصناديق االستثمار من تقليل المخاطر من خالل التنويع في االستثمارات ,وبالوقت نفسه تحقيق
عوائد استثمارية أفضل مما يحققه المستثمر الفرد لوجود إدارة للرقابة ,والفصل بين مالكي الصندوق وإدارته,
وإجراء تحليل مستمر لألوراق المالية ,ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هو قيام صناديق االستثمار في
مشاريع ال يمكن للمستثمر الفرد أو البنوك القيام بها.

 -7دراسة (شريط .)2012,هدفت إلى التعرف على مدى أهمية صناديق االستثمار في النهوض في سوق األوراق
المالية ,والتأثير على االستثمارات في السوق المالي وتنوعها ,وعرض أنواع صناديق االستثمار وأهدافها وربطها
مع تقاريرها المالية وكيفية تعامل المستثمر فيها ,ودراسة صناديق االستثمار في جهورية مصر لتقييم أدائها
وتأثيرها على توجيه االستثمارات بسوق األوراق المالية ,وأشارت نتائجها أنه من الممكن أن تلعب صناديق
االستثمار دو ار هاما ورئيسا في دعم برنامج الخصخصة ,من خالل تمويل االستثمارات القائمة واالستثمارات
الجديدة ,عن طريق زيادة التمويل الداخلي للمشروعات القائمة ,وشراء األسهم المطروحة من جانب الحكومة
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للشركات التي تملكها ,وأن صناديق االستثمار تخدم في المقام األول المدخر الصغير ,الذي يسعى إلى تعظيم
أرباحه مع تقليل المخاطر ألقل درجة ممكنة ,وبالتالي تقليل التكاليف المتوقعة.

الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( . )Zu, 2016التي هدفت لبيان أدوار صناديق االستثمار في االقتصاد الحقيقي .تم تحديد عاملين يمكن من
خاللهما للصناديق االستثمارية أن تؤثر على االقتصاد الحقيقي :أوال كممولين مطلعين في سوق إصدارات األسهم
الجديدة ,وثانيا كمستثمرين مطلعين في السوق الثانوية .من الناحية التجريبية ,فإن مشاركة الصناديق االستثمارية في
اصدارات األسهم الجديدة تتنبأ بحساسية اإلنتاج لالصدرات الجديدة لألسهم,على كل من المستوى الكلي ومستوى
الصناعة .باإلضافة إلى ذلك ,ترتبط تدفقات األموال الصافية األصغر بحساسية أقوى للمخرجات للمشاركة في
التمويل ,بسبب انخفاض تكاليف المعلومات الخاصة بالصناديق عندما يكون لديها أقل من رأس المال .على مستوى
الشركة ,الصناديق االستثمارية تتنبأ بشكل إيجابي بنمو إنتاجية مصدري األسهم المخضرمين.

 .2دراسة (.)Haslem,2012جاءت هذه الدراسة للتعرف على مجموعة من المجاالت التي ينشأ عنها تعارض مصالح بين إدارة
الصندوق والمالكين التي كان من أهمها:


طبيعة تعارض المصالح – مدى استقاللية إدارة الصندوق عن مجلس اإلدارة ,طبيعة العالقة بين تركيبة مجلس
اإلدارة واألتعاب االستشارية :وتبين أن األتعاب االستشارية تكون أقل عندما يكون المديرون المستقلون-1 :عددهم
أقل (تتركز المسؤولية)-2 .يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي المديرين ( دعم أكبر لإلشراف)-3 .اإلشراف على
نسبة كبرى من أصول صندوق المستشار.



جودة مجلس اإلدارة وحملة األسهم :درست العالقة بين مستوى مسؤولية اإلدارة ,حوافز المدير ,جودة اإلدارة ,وإدارة
الصندوق.

333

العلمي وادلّ راسات العلياISSN 2519-7436 ،
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
اجملدل ( )8العدد ( )1لعام 2022م

السابقة:
الدراسة عن ّ
يميز هذه ّ
أهم ما ّ
الدراسات ّ
أغلب الدراسات السابقة التي جرت في بورصة عمان تناولت الصناديق اإلسالمية ,باعتبارها نوعا من أنواع صناديق
االستثمار ,والبعض اآلخر تناول دور األسواق في تعزيز أداء صناديقاالستثمار ,ودور المصارف في االستثمار في سوق
األوراق المالية ,وتعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة في البيئة العربية التي تناولت موضوع صناديق االستثمار واألولى
على حد علم الباحثة التي تناولت دور صناديق االستثمار في بورصة عمان ,كما وتختلف هذه الدراسة عن سابقتها
كونهادراسة تطبيقية تعتمد األساليب اإلحصائية المالئمة إلبراز دور صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان ,من
خالل تحليل آراء المستثمرين في قاعات التداول لمعرفة دور صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان من حيث (
تطوير بورصة عمان ,حجم التداول ,تقليل مخاطر االستثمار ,توفير مالذ آمن لصغار المستثمرين).

منهجية الدراسة وإجراءاتها
 1-3منهجية الدراسة:
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على دور صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان ,وهذا
المنهج يقوم على تفسير الظاهرة المبحوثة ,معتمدا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ,ومعالجتها وتحليلها تحليال دقيقا,
الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج عن المشكلة.

 2-3مجتمع الدراسة:
تألف مجتمع الدراسة من المستثمرين في قاعات التداول لدى الجهات المعنية بتداول صناديق االستثمار.

 3-3عينة الدراسة:
تم سحب عينة عشوائية ( )Random Sampleمن جميع المستثمرين في قاعات التداول ,حيث قامت الباحثة
بتوزيع ( )200استبانة ,واسترداد ( )176استبانة ,وبعد مراجعة االستبانات تبين أن ( )5استبانات لم تكتمل اإلجابات عليها
وبالتالي بلغ عدد االستبانات الصالحة لغايات التحليل اإلحصائي ( )171استبانة.
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 4-3وصف خصائص عينة الدراسة:
يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى بيان التك اررات والنسب المئوية للخصائص التعريفية لألفراد المجيبين ,وفيماا يلاي
توضيح إلجابات العينة.

 1- 4-3الجنس:

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

المتغير

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

الجنس

أنثى

34

%19.9

137

ذكر

171

المجموع

%80.1
%100

يتضااح ماان نتااائج الجاادول ( )1-3أن النساابة األعلااى تكا ار ار ماان العينااة هاام ماان الااذكور وعااددهم ( )137وبنساابة (,)%80.1
تليها ( )%19.9منها لإلناث ,وعددهم ( )34وهذا يفسر أن النسبة األعلى من رواد قاعات التداول من الذكور.

 2- 4-3التردد على السوق المالي:
جدول ( )2-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد مرات التردد على السوق المالي
المتغير

التكرار

النسبة المئوية

الفئة

مرتان في األسبوع

96

%56.1

المجموع

171

مرة في األسبوع

عدد مرات التردد
على السوق
المالي

23
52

طيلة األسبوع

%13.5
%30.4
%100

يتضح من نتائج الجدول ( )2-3أن ( )%56.1من العينة يترددون على بورصة عمان المالي مارتين فاي األسابوع ,وعاددهم
( ,)96بينما ( )%13.5منها يترددون مرة واحدة في األسبوع وعددهم (.)23

 3- 4-3حجم االستثمار:
جدول ( )3-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير حجم االستثمار
المتغير

حجم االستثمار

التكرار

الفئة

109

 50000دينار فأقل
335
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 100000-51000دينار

38

%22.2

 150000دينار فأكثر

5

%2.9

19

150000-101000

171

المجموع

%11.1
%100

يتضااح ماان نتااائج الجاادول ( )3-3أن ( )%63.7ماان العينااة يقاال اسااتثمارهم عاان  50000دينااار ,وعااددهم ( ,)109بينمااا
( )%2.9م اان العين ااة يبل ااغ حج اام اس ااتثمارهم أكث اار م اان  150000دين ااار ,وع ااددهم ( )5وتب اارر الباحث ااة الس اابب إل ااى طبيع ااة
الظروف الصحية السائدة التي أثرت على جميع القطاعات االقتصادية ,مما أدى إلى انكماش في حجم االستثمارات.

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

المتغير

88

%51.5

أقل من  5سنوات

16

 15-11سنة

57

 10-5سنوات

سنوات الخبرة في
مجال االستثمار

التكرار

النسبة المئوية

10

 16سنة فأكثر

171

المجموع

%9.4

%33.3
%5.8

%100

يتض ااح م اان نت ااائج الج اادول ( )4-3أن ( )%51.5م اان العين ااة تتا اراوح س اانوات خبا ارتهم ف ااي مج ااال االس ااتثمار ب ااين (10-5
سنوات) ,وعددهم ( ,)88بينما ( )%5.8منها تزيد خبرتهم فاي مجاال االساتثمار عان  16سانة ,وعاددهم ( ,)10وهاذا مؤشار
جيد لتمتع أفراد عينة الدراسة بخبرة في مجال االستثمار.

 5- 4-3المستوى التعليمي:
جدول ( )5-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي
المتغير

المستوى التعليمي

التكرار

النسبة المئوية

الفئة

بكالوريوس

89

%52

دكتوراه

17

32

دبلوم

33

ماجستير

171

المجموع
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يتض ااح م اان نت ااائج الج اادول ( )5-3أن ( )%52مس ااتوياتهم التعليمي ااة بدرج ااة البك ااالوريوس ,وع ااددهم ( ,)89بينم ااا ()%9.9
مسااتواهم العلمااي بدرجااة الاادكتوراه ,وعااددهم ( ,)17وهااذا مؤشاار علااى أن اغلااب أف اراد عينااة الد ارسااة يحملااون مااؤهالت علميااة
تساعد على الوصول إلى نتائج منطقية حول موضوع الدراسة.
وبناء على ما تقدم من التحليل الوصفي للمتغيرات التعريفية لعينة الدراسة ,يتضح أن أغلب أفراد عينة الدراسة يترددون على
ساوق عماان الماالي مارتين فااي األسابوع ,مماا يعناي عاادم انقطااعهم ,وتباين أيضاا أن النسابة األعلااى منهاا تتاراوح خبارتهم بااين
( )10-5ساانوات ,وتبااين أيضااا أن أغلااب أفااراد العينااة يحملااون مااؤهالت علميااة ,وهااذا مؤشاار علااى قاادرة أف اراد عينااة الد ارسااة
اإلجابة على أسئلة الدراسة بشكل دقيق ,مما يساعد بتحقيق أهداف الدراسة.

 5-3أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة لقياس دور صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان ,وتم تطوير أداة الدراسة
بعد االطالع بشكل أساسي على األدب النظري ,وكذلك الدراسات السابقة حول موضوع صناديق االستثمار ,باإلضافة إلى
االطالع على المواضيع التي تدور حول تنشيط بورصة عمان ( تطوير بورصة عمان ,حجم التداول ,تقليل مخاطر
االستثمار ,توفير مالذ آمن لصغار المستثمرين) وعليه تم تطوير أداة الدراسة مع مراعاة الباحثة عند صياغة االستبانة,
وضوحها وتسلسله,ا وعدم وجود صعوبات أثناء تعبئتها والتي تكونت من قسمين .هما:
القسم األول :وقد تضمن بيانات تعريفية عن أفراد عينة الدراسة وهي ( الجنس ,التردد على السوق المالي ,حجم
االستثمار ,سنوات الخبرة في مجال االستثمار ,المستوى التعليمي).
القســم الثــاني :تضاامن األساائلة المتعلقااة بصااناديق االسااتثمار ودورهااا فااي تنشاايط االسااتثمار فااي بورصااة عمااان ,بلااغ عااددها
( )28فقرة ,وكما هي مفصلة في الجدول (.)6-3
الجدول رقم ( )6-3توزيع فقرات أداة الدراسة التي تقيس محاورها
الفقرات

عدد الفقرات

المحور

البيان

األول

صناديق االستثمار وتطوير بورصة عمان

8-1

8

الثاني

صناديق االستثمار وحجم التداول في بورصة عمان

13-9

5

الثالث

صناديق االستثمار وتقليل مخاطر االستثمار

21-14

8

الرابع

صناديق االستثمار وتوفير مالذ آمن لصغار المستثمرين

28-22

7
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البيان

المحور

مجموع فقرات أداة الدراسة

الفقرات

عدد الفقرات

28-1

28

 6-3صدق أداة الدراسة وثباتها:
 1-6-3الصدق الظاهري:
قامت الباحثة بعرض االستبانة بصورتها األولية على مشرف الدراسة ,ومن ثم تم عرضها على محكمين من أعضاء
هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات األردنية ,وذلك للتحقق من مدى صدق محتوى فقرات االستبانة ,وأنها تقيس ما
وضعت فعال لقياسه من حيث انتماء الفقرات ,ومدى جودة صياغة الفقرات ,وقد تم تعديل االستبانة وفقا لمالحظاتهم.

 2-6-3الصدق البنائي:
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة لتحقق من األهداف التي تريد األداة الوصول إليها ,وما إذا كانت قاادرة
على قيااس مضامونها الاذي صاممت مان أجلاه (عطياة ,)108 :2016 ,حياث تام احتسااب معامال ارتبااط (بيرساون) والاذي
يباين درجااة ارتباااط كاال فقارة ماان فقارات المقياااس مااع الدرجاة الكليااة ,وتعااد الفقارات السااالبة أو التاي يقاال معاماال ارتباطهااا عاان
( )0.25متدنية ,ويفضل حذفها ( )Linn,& Gronlund, 2012:136والجدول ( )7-3يوضح نتيجة الصدق البنائي.

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

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع

صناديق االستثمار وتطوير

صناديق االستثمار وحجم

صناديق االستثمار وتقليل

صناديق االستثمار وتوفير

بورصة عمان

التداول في بورصة عمان

مخاطر االستثمار

مالذ آمن لصغار المستثمرين

رقم الفقرة

R

رقم الفقرة

R

رقم الفقرة

R

رقم الفقرة

R

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 األول

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع

صناديق االستثمار وتطوير

صناديق االستثمار وحجم

صناديق االستثمار وتقليل

صناديق االستثمار وتوفير

بورصة عمان

التداول في بورصة عمان

مخاطر االستثمار

مالذ آمن لصغار المستثمرين

رقم الفقرة

رقم الفقرة

R

6

0.769

19

7

0.770

20

0.716

8

0.596

21

0.768

R

رقم الفقرة

R

رقم الفقرة

R

0.743

27

0.539

28

0.575

يتضااح ماان الجاادول ( )7-3أن معاماال ارتباااط فق ارات أداة الد ارسااة بمحاورهااا تراوحاات مااا بااين( )0.801- 0.394وهااي
فقرات تتمتع بتميز جيد باعتبارها أعلى من ( ,)0.25وبذلك تعد فقرات أداة الدراسة صادقه بنائيا وإمكانية االعتماد عليها في
التحليل اإلحصائي.

 3-6-3ثبات أداة الدراسة:
تاام االعتماااد علااى معاماال كرونباااخ ألفااا ( )Cronbach's Alphaفااي قياااس ثبااات االتساااق الااداخلي لفق ارات محاااور
الدراسة والموضحة نتائجه في الجدول (.)8-3

جدول ( )8-3قيمة معامل ( )Cronbach Alphaلمحاور االستبانة
المحور

البيان

Cronbach
Alpha
0.828

8
5

عدد الفقرات

األول

صناديق االستثمار وتطوير بورصة عمان

الثاني

صناديق االستثمار وحجم التداول في بورصة عمان

0.740

الثالث

دور صناديق االستثمار وتقليل مخاطر االستثمار

0.793

8

الرابع

دور صناديق االستثمار وتوفير مالذ آمن لصغار المستثمرين

0.814

7

0.903

28

الثبات العام لالستبانة

يتضح أن قيمة معامال االتسااق الاداخلي ( )Cronbach Alphaلفقارات أداة الد ارساة والموضاحة فاي الجادول ( )8-3والتاي
تراوحت بين ( )%82.8-%74لمحاور الدراسة ,وبدرجة ثبات بلغت ( )0.903لجميع الفقرات .
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وقد أشار ( )Sekaran & Bougie, 2016: 325أن الحد األدنى لثبات االتسااق الاداخلي لمعامال ()Cronbach Alpha
هاو ( )0.70وكلماا اقترباات القيماة مان ( )1واحااد أي  ,%100دل ذلاك علاى درجااات ثباات أعلاى ألداة الد ارسااة ,وبنااء عليااه
فإن جميع معامالت االتساق الداخلي الواردة بالجدول أعاله تعد مؤش ار جيدا على ثبات أداة الدراسة وإمكانية االعتمااد عليهاا
في التحليل اإلحصائي.

 7-3اختبار التوزيع الطبيعي:
ت ا اام فحا ا ااص البيان ا ااات التا ا ااي تا ا اام جمعه ا ااا للتأكا ا ااد أنه ا ااا تقا ا ااع تحا ا اات التوزياا ااع الطبيعا ا ااي أم ال ,إذ ت ا اام إج ا ا اراء اختبا ا ااار
( ,)Kolmogorov-Smirnov Testوالااذي يسااتخدم الختبااار توزيااع البيانااات طبيعيااا ,وماان شااروط التوزيااع الطبيعااي أن
تكون قيمة ( )Sigللبيانات أكبر من (.)Field, 2013: 246( )0.05

الجدول ( )9-3التوزيع الطبيعي للبيانات باالعتماد على اختبار ()K-S
المحور

البيان

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

K-S

Sig

األول

صناديق االستثمار وتطوير بورصة عمان

3.97

0.546

1.135

0.152

الثاني

صناديق االستثمار وحجم التداول في بورصة عمان

3.91

0.605

1.323

0.060

الثالث

صناديق االستثمار وتقليل مخاطر االستثمار

3.91

0.518

1.180

0.124

الرابع

صناديق االستثمار وتوفير مالذ آمن لصغار المستثمرين

3.89

0.633

1.058

0.213

بناءا على بيانات االختبار الموضحة في الجدول ( )9-3يتضح أن توزيع البياناات كاان طبيعياا ,بداللاة قيماة ()Sig
لجميع المحاور والتي تحمل قيما أكبر من (.)0.05

 8-3تحليل فقرات أداة الدراسة:
تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسابية ,لمعرفاة اتجااه أراء
أفاراد عينااة الد ارسااة حااول محاورهااا ,حيااث تاام تقساايم أداة الد ارسااة لمعرفااة األهميااة النساابية لكاال فقارة ماان فقراتهااا ,وفقااا لمقياااس
ليكرت الخماسي ,حيث تم وضع مقياس تدريجي للحكم على نتائج الدراسة وفقا للمعادلة التالية (:)Subedi, 2016
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طول الفئة=

الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديل
عدد المستويات

=

()1-5
3

= 1.33

طول الفئة  +أقل وزن =  2.33= 1+ 1.33فتصبح درجة الموافقة األولى ( )2.33-1وبمستوى متدن
ولالنتقال للفئة الثانية  3.66 = 1.33 + 2.33فتصبح درجة الموافقة الثانية ( )3.66-2.34وبمستوى متوسط
ولالنتقال للفئة الثالثة  5= 1.33 + 3.66فتصبح درجة الموافقة الثالثة ( )5-3.67وبمستوى مرتفع

 9-3مصادر جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات وهي:
 -1البيانات الثانويـة :تام جماع هاذه البياناات مان الكتاب والادوريات والرساائل الجامعياة ومواقاع اإلنترنات ذات
العالقة بصناديق االستثمار ,ودورها في تنشيط بورصة عمان لتطوير اإلطار النظري للدراسة.
 -2البيانات األولية :اعتمدت الدراسة على االستبانة فاي جماع البياناات األولياة ,حياث تام تطويرهاا لتتناساب
مع طبيعة الدراسة وعنوانها .

اإلحصائية المستخدمة:
 10-3األساليب
ّ
تاام اسااتخدام عاادة أساااليب إحصااائية باالعتماااد علااى برمجااة الحزمااة اإلحصااائية للعلااوم االجتماعيااة ( )SPSSلتوظيااف
البيانات التي تم جمعها لخدمة أغراض هذه الدراسة ,وفيما يلي توضيح لهذه األساليب:
 -1اختبااار ثب ااات أداة الد ارسااة ( )Cronbach's Alphaت اام اسااتخدامه لفح ااص درج ااة ثب ااات إجاب ااات المبح ااوثين
واختبارها على أسئلة االستبانة.
 -2اختبار ( )Pearson Correlationالختبار معامالت ارتبااط الفقارات المقيااس بالدرجاة الكلياة لمحورهاا وصاوال
إلى صدقها البنائي.
 -3اختبار ( )Kolmogorov-Smirnovللتعرف على أن البيانات تقع ضمن التوزيع الطبيعي أم ال.
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 -4التحلياال الوصاافي ماان حيااث الوسااط الحسااابي واالنح اراف المعياااري ,وترتيااب األولويااة ,والااوزن النس ابي واألهميااة
النسبية.
 -5استخدام التك اررات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص التعريفية للمستجيب.
 -6استخدم اختبار  Tللعينة الواحدة (.)One Sample t-Test

الجانب التطبيقي ونتائج الدراسة
 1-4تحليل اإلحصاء الوصفي:
يتناول هذا الجزء وصفا لمحاور الد ارساة ,حياث تام احتسااب المتوساطات الحساابية واالنح ارفاات المعيارياة لفقارات كال
محور بغرض الحكم على درجة الموافقة وتحديد األهمية النسبية لهذه الفقارات ومان ثام األهمياة النسابية لكال محاور ,وباإجراء
هذه الخطوات جاءت النتائج على النحو التالي:

 1-1-4تحليل فقرات المحور األول (صناديق االستثمار وتطوير بورصة عمان):
يبااين الجاادول ( )1-4بيانااات الفق ارات المتعلقااة بااالمحور األول (صااناديق االسااتثمار وتطااوير بورصااة عمااان) حيااث
تبين أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( )4.18-3.78وهي متوسطات مرتفعة ,أفضت إلى أهمية نسبية مرتفعة لجمياع
الفقرات ,إذ حققت الفقرة ( )1والتي تنص على "يساهم وجود الصناديق االستثمارية إلى تحقيق وفورات اقتصادية في بورصة
عمان " على المرتبة األولى بمتوساط حساابي ( )4.18وباانحراف معيااري ( )0.757وبدرجاة مرتفعاة ,فاي حاين حققات الفقارة
( )5المرتبة األخيرة ,والتي تنص علاى "تساتخدم الصاناديق االساتثمارية األسااليب التكنولوجياة واإلدارياة الحديثاة فاي عملياتهاا
االستثمارية" بمتوسط حسابي ( )3.78وبانحراف معياري ( )0.936وبدرجة مرتفعة.
جدول ( )1-4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور األول
صناديق االستثمار وتطوير بورصة عمان
رقم
الفقرة
1

الفقرات
يسا اااهم وجا ااود الصا ااناديق االسا ااتثمارية إلا ااى تحقيا ااق

المتوسط
الحسابي
4.18
342

االنحراف
المعياري
0.757

الرتبة
1

الوزن

األهمية

النسبي%

النسبية

83.6

مرتفعة
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رقم

الفقرات

الفقرة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الوزن

النسبي%

األهمية

النسبية

وفورات اقتصادية في بورصة عمان
2
3
4
5
6

7

8

ي ا ااؤدي وج ا ااود الص ا ااناديق االس ا ااتثمارية إل ا ااى تحقي ا ااق

معالجة للتضخم في األردن في بورصة عمان

تسااهم الصااناديق االسااتثمارية بزيااادة معااايير الشاافافية
واإلفصاح في بورصة عمان

تس ا ا ااهم الص ا ا ااناديق االس ا ا ااتثمارية بتط ا ا ااوير القا ا ا اوانين

واألنظمة والتعليمات في بورصة عمان

تستخدم الصناديق االستثمارية األسااليب التكنولوجياة
واإلدارية الحديثة في عملياتها االستثمارية

تس ا ااهم الصا ا ااناديق االس ا ااتثمارية فا ا ااي زي ا ااادة كفا ا اااءة

االستثمار في بورصة عمان

3.83

0.908

7

76.6

مرتفعة

3.91

0.685

6

78.2

مرتفعة

3.99

0.632

4

79.8

مرتفعة

3.78

0.936

8

75.6

مرتفعة

4.09

0.867

2

81.8

مرتفعة

تس ا ااتخدم الص ا ااناديق االس ا ااتثمارية أس ا اااليب التحلي ا اال
الم ااالي الحديث ااة لزي ااادة ثق ااة المس ااتثمرين بالص ااناديق

4.05

0.969

3

81

االستثمارية.

تس ا ا ا اااهم النش ا ا ا ا ارات الصا ا ا ا ااادرة عا ا ا ا اان الصا ا ا ا ااناديق

االستثمارية في زيادة وعي المستثمرين صغا ار وكباا ار

3.94

0.643

5

78.8

مرتفعة

%79.4

مرتفعة

لالستثمار في الصناديق االستثمارية
المؤشر الكلي

3.97

0.546

1

مرتفعة

 2-2-4تحليل فقرات المحور الثاني (صناديق االستثمار وحجم التداول في بورصة عمان):
يبين الجدول ( )2-4بيانات الفقرات المتعلقة بالمحور الثاني (صاناديق االساتثمار وحجام التاداول بورصاة عماان) حياث تباين
أن المتوسااطات الحسااابية تراوحاات بااين ( )4.10-3.67وهااي متوسااطات مرتفعااة ,أفضاات إلااى أهميااة نساابية مرتفعااة لجميااع
الفقرات ,إذ حققت الفقرة ( )13والتي تانص علاى " يسااهم زياادة عادد المساتثمرين فاي الصاناديق االساتثمارية إلاى زياادة حجام
التداول في بورصة عمان " على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.10وبانحراف معياري ( )0.692وبدرجة مرتفعاة ,فاي
حااين حقق اات الفقاارة ( )9المرتب ااة األخياارة ,والت ااي تاانص عل ااى "تغياار حج اام التااداول ف ااي بورصااة عم ااان منااذ نش ااأة الص ااناديق
االستثمارية" بمتوسط حسابي ( )3.67وبانحراف معياري ( )1.022وبدرجة مرتفعة.
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جدول ( )2-4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور الثاني
صناديق االستثمار وحجم التداول في بورصة عمان
رقم

الفقرات

الفقرة
9

تغي ا اار حج ا اام الت ا ااداول ف ا ااي بورص ا ااة عم ا ااان من ا ااذ نش ا ااأة
الصناديق االستثمارية.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.67

1.022

الرتبة

الوزن

األهمية

النسبي%

النسبية

73.4

مرتفعة

5

لق ا ااد زادت المح ا ااافظ االس ا ااتثمارية وتنوع ا اات من ا ااذ نش ا ااأة
10

الص ااناديق االس ااتثمارية مم ااا نش ااط عملي ااة الت ااداول ف ااي

3.96

0.839

2

79.2

مرتفعة

البورصة.
11
12
13

تااؤدي صااناديق االسااتثمار إلااى تفعياال عمليااات التااداول
في بورصة عمان
زي ا اادة الصا ااناديق االسا ااتثمارية تا ااؤدي إلا ااى زيا ااادة حجا اام
التداول في بورصة عمان
يسا ا ا اااهم زيا ا ا ااادة عا ا ا اادد المسا ا ا ااتثمرين فا ا ا ااي الصا ا ا ااناديق
االستثمارية إلى زيادة حجم التداول في بورصة عمان.
المؤشر الكلي

3.92

0.836

3

78.4

مرتفعة

3.89

0.897

4

77.8

مرتفعة

4.10

0.692

1

82

مرتفعة

3.91

0.605

3

%78.2

مرتفعة

 3-2-4تحليل فقرات المحور الثالث (صناديق االستثمار وتقليل مخاطر االستثمار):
يبين الجدول ( )3-4بيانات الفقرات المتعلقة بالمحور الثالث (صناديق االستثمار وتقليل مخاطر االستثمار) حياث
تبين أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( )4.03-3.76وهي متوسطات مرتفعة ,أفضت إلى أهمية نسبية مرتفعة لجمياع
الفق ارات ,إذ حققاات الفق ارة ( )16والتااي تاانص علااى " تعااد الصااناديق االسااتثمارية قليلااة المخاااطر الماليااة واالقتصااادية" علااى
المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.03وبانحراف معيااري ( )0.636وبدرجاة مرتفعاة ,فاي حاين حققات الفقارة ( )17المرتباة
األخي ارة ,والتااي تاانص علااى "تعااد الصااناديق االسااتثمارية األكثاار ساايولة لتقلياال مخاااطر االسااتثمار ماان غيرهااا ماان المحااافظ
االستثمارية األخرى" بمتوسط حسابي ( )3.76وبانحراف معياري ( )0.892وبدرجة مرتفعة.
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جدول ( )3-4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور الثالث
صناديق االستثمار وتقليل مخاطر االستثمار
رقم

الفقرات

الفقرة
14

يس اااهم تنوي ااع الص ااناديق االس ااتثمارية ف ااي تخف اايض
المخاطر من خالل تنويع شراء االستثمارات.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.00

0.782

الرتبة
2

الوزن

األهمية

النسبي%

النسبية

80

مرتفعة

تلتا ا ا اازم الصا ا ا ااناديق االسا ا ا ااتثمارية با ا ا ااالقوانين واألنظما ا ا ااة
15

والتعليمااات الناظمااة لعملهااا التااي تاانص عليهااا تشاريعات

3.80

0.844

7

76

مرتفعة

بورصة عمان.
16
17
18
19

تع ا ااد الص ا ااناديق االس ا ااتثمارية قليل ا ااة المخ ا اااطر المالي ا ااة
واالقتصادية.
تعد الصناديق االستثمارية األكثر سايولة لتقليال مخااطر
االستثمار من غيرها من المحافظ االستثمارية األخرى.
تس ااتخدم الص ااناديق االس ااتثمارية األس اااليب التكنولوجي ااة
واإلدارية الحديثة لتقليل مخاطر عملياتها االستثمارية
تتااوفر لاادى صااناديق االسااتثمار مهااارات إداريااة مؤهلااة
قادرة على إدارة استثمارات الصناديق بكفاءة عالية.

4.03

0.636

1

80.6

مرتفعة

3.76

0.892

8

75.2

مرتفعة

3.86

0.814

6

77.2

مرتفعة

3.90

0.852

5

78

مرتفعة

تعا ااد الصا ااناديق االسا ااتثمارية ما اان األوعيا ااة االسا ااتثمارية
20

قليلا ااة المخا اااطر بالنسا اابة للفائا اادة السا ااوقية كونها ااا ثابتا ااة

3.92

0.804

4

78.4

مرتفعة

المخاطر.
لق ا ااد زادت المح ا ااافظ االس ا ااتثمارية وتنوع ا اات من ا ااذ نش ا ااأة
21

الصا ا ااناديق االس ا ا ااتثمارية ,مما ا ااا يقل ا ا اال ما ا اان المخ ا ا اااطر

3.99

0.833

3

79.8

مرتفعة

المصاحبة لالستثمار.
المؤشر الكلي

3.91

0.518

2

%78.2

مرتفعة

 4-2-4تحليل فقرات المحور الرابع (صناديق االستثمار وتوفير مالذ آمن لصغار المستثمرين):
يبااين الجاادول ( )4-4بيانااات الفق ارات المتعلقااة بااالمحور ال اربااع (صااناديق االسااتثمار وتااوفير مااالذ اماان لصااغار المسااتثمرين)
حيث تبين أن المتوسطات الحساابية تراوحات باين ( )4.05-3.80وهاي متوساطات مرتفعاة أفضات إلاى أهمياة نسابية مرتفعاة
لجمياع الفقارات ,إذ حققاات الفقارة ( )27والتاي تاانص علااى "إن العوائااد المحاساابية والمالياة الناجمااة عاان الصااناديق االسااتثمارية
يجذب أكبر عدد من المستثمرين صغا ار وكبا ار" على المرتبة األولاى بمتوساط حساابي ( )4.05وباانحراف معيااري ()0.932
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وبدرجة مرتفعة ,في حين حققت الفقرة ( )25المرتبة األخيرة ,والتي تنص على "تلعب الصناديق االستثمارية دو ار أساسيا في
زيادة عدد صغار المستثمرين" بمتوسط حسابي ( )3.80وبانحراف معياري ( )0.905وبدرجة مرتفعة.

جدول ( )4-4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور الثالث
صناديق االستثمار وتوفير مالذ آمن لصغار المستثمرين
رقم

الفقرات

الفقرة
22
23
24
25

تا ااوفر الصا ااناديق االسا ااتثمارية ما ااالذا آمن ا اا لصا ااغار
المستثمرين في بورصة عمان .
تحق ا ااق ص ا ااندوق االس ا ااتثمار إيا ا ارادات ثابت ا ااة وآمنا ا ااة
لصغار المستثمرين.
تحق ا ااق الص ا ااناديق االس ا ااتثمارية وف ا ااورات اقتص ا ااادية
لصغار المستثمرين.
تلعااب الصااناديق االسااتثمارية دو ار أساساايا فااي زيااادة
عدد صغار المستثمرين.

الوزن

األهمية

النسبي%

النسبية

78.6

مرتفعة
مرتفعة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.93

0.892

2

3.82

0.890

6

76.4

3.83

0.908

5

76.6

مرتفعة

3.80

0.905

7

76

مرتفعة

الرتبة

تطا اارح الصا ااناديق االسا ااتثمارية أنواع ا اا مختلفا ااة ما اان
26

األوراق المالية لكبار وصغار المستثمرين.

3.88

0.965

4

77.6

مرتفعة

إن العوائد المحاسبية والمالية الناجمة عان الصاناديق
27

االستثمارية يجذب أكبر عدد من المساتثمرين صاغا ار

4.05

0.932

1

81

مرتفعة

وكبا ار.
تتمتع الصناديق االستثمارية بمرونة اساتعادة األماوال
28

المسااتثمرة ماان قباال صااغار المسااتثمرين فااي أي وقاات

3.89

0.946

3

77.8

مرتفعة

دون خسارة أو بخسائر قليلة.
المؤشر الكلي

3.89

 3-4نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
وقد كانت النتائج كما يلي:

 1-3-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة:
346

0.633

4

%77.8

مرتفعة
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:Hoال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االستثمار على تنشيط بورصة عمان.
 :Haيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االستثمار على تنشيط بورصة عمان.
تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار ( )One Sample T-Testوكانت نتائجه كما هي موضحة في الجدول (.)5-4

جدول ( )5-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسة
درجة الحرية

T

T

المحسوبة

الجدولية

T
SIG

DF

26.942

1.96

*0.00

170

نتيجة الفرضية العدمية
()HO
رفض

*معنوية عند مستوى معنوية α≥0.05
قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية واحدة ()N-1

يمثل الجادول ( )5-4نتاائج االختباار اإلحصاائي لنماوذج الفرضاية الرئيساة ,والاذي يشاير إلاى وجاود أثار ذي داللاة
إحصائية عند مساتوى ( )α≤0.05لصاناديق االساتثمار علاى تنشايط بورصاة عماان ,مان خاالل قيماة  Tوالبالغاة ()26.942
وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )1.96وهو ما يمثل أيضا معنوية هاذا األنماوذج عناد درجاة حرياة واحادة ,وبمساتوى
معنوية ( )Sig=0.00وهي أقل من (.)0.05

 1-1-3-4نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:
:Hoال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االستثمار على تطوير بورصة عمان.
 :Haيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االستثمار على تطوير بورصة عمان.
تاام اختبااار هااذه الفرضااية باسااتخدام اختبااار ( )One Sample T-Testوكاناات نتائجاه كمااا هااي موضااحة فااي الجاادول (-4
.)11
جدول ( )6-4نتائج اختبار الفرضية الفرعية ()1
درجة الحرية

T

T

المحسوبة

الجدولية

T
SIG

DF

23.260

1.96

*0.00

170

*معنوية عند مستوى معنوية α≥0.05
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قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية واحدة ()N-1

يمثل الجدول ( )6-4نتائج االختباار اإلحصاائي لنماوذج الفرضاية الفرعياة األولاى والاذي يشاير إلاى وجاود أثار ذي
دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى ( )α≤0.05لص ااناديق االس ااتثمار عل ااى تط ااوير بورص ااة عم ااان ,م اان خ ااالل قيم ااة  Tوالبالغ ااة
( )23.26وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )1.96وهو ما يمثل أيضا معنوية هذا األنموذج عند درجة حرياة واحادة,
وبمستوى معنوية ( )Sig=0.00وهي أقل من (.)0.05

 2-1-3-4نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
:Hoال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االستثمار على حجم التداول في بورصة عمان.
 :Haيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االستثمار على حجم التداول في بورصة عمان.
تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار ( )One Sample T-Testوكانت نتائجه كما هي موضحة في الجدول (.)7-4
جدول ( )7-4نتائج اختبار الفرضية الفرعية ()2
درجة الحرية

T

T

المحسوبة

الجدولية

T
SIG

DF

19.650

1.96

*0.00

170

نتيجة الفرضية العدمية
()HO
رفض

*معنوية عند مستوى معنوية α≥0.05
قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية واحدة ()N-1

يمثاال الجاادول ( )7-4نتااائج االختبااار اإلحصااائي لنمااوذج الفرضااية الفرعيااة الثانيااة ,والااذي يشااير إلااى وجااود أثاار ذي داللااة
إحصااائية عنااد مسااتوى ( )α≤0.05لصااناديق االسااتثمار علااى حجاام التااداول فااي بورصااة عمااان ,ماان خااالل قيمااة  Tوالبالغااة
( )19.65وهااي أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة ( ,)1.96وهااو مااا يمثاال أيضااا معنويااة هااذا األنمااوذج عنااد درجااة حريااة
واحدة ,وبمستوى معنوية ( )Sig=0.00وهي أقل من (.)0.05

 3-1-3-4نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
:Hoال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االستثمار على تقليل مخاطر االستثمار.
 :Haيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االستثمار على تقليل مخاطر االستثمار.
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تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار ( )One Sample T-Testوكانت نتائجه كما هي موضحة في الجدول (.)8-4
جدول ( )8-4نتائج اختبار الفرضية الفرعية ()3
درجة الحرية

T

T

المحسوبة

الجدولية

T
SIG

DF

22.936

1.96

*0.00

170

نتيجة الفرضية العدمية
()HO
رفض

*معنوية عند مستوى معنوية α≥0.05
قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية واحدة ()N-1

يمثاال الجاادول ( )8-4نتااائج االختبااار اإلحصااائي لنمااوذج الفرضااية الفرعيااة الثالثااة والااذي يشااير إلااى وجااود أثاار ذي داللااة
إحصا ااائية عنا ااد مسا ااتوى ( )α≤0.05لصا ااناديق االسا ااتثمار علا ااى تقليا اال مخا اااطر االسا ااتثمار ,ما اان خا ااالل قيما ااة  Tوالبالغا ااة
( )22.936وهااي أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة ( )1.96وهااو مااا يمثاال معنويااة هااذا األنمااوذج عنااد درجااة حريااة واحاادة,
وبمستوى معنوية ( )Sig=0.00وهي أقل من (.)0.05

 3-1-3-4نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
:Hoال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االستثمار على توفير مالذ آمن للمستثمرين.
 :Haيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االستثمار على توفير مالذ آمن للمستثمرين.
تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار ( )One Sample T-Testوكانت نتائجه كما هي موضحة في الجدول (.)9-4

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

T

T

المحسوبة

الجدولية

T
SIG

DF

18.322

1.96

*0.00

170

نتيجة الفرضية العدمية
()HO
رفض

*معنوية عند مستوى معنوية α≥0.05
قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية واحدة ()N-1

يمثل الجدول ( )9-4نتائج االختبار اإلحصائي لنموذج الفرضية الفرعياة الرابعاة ,والاذي يشاير إلاى وجاود أثار ذي
داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لصناديق االساتثمار علاى تاوفير ماالذ آمان للمساتثمرين ,مان خاالل قيماة  Tوالبالغاة
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( )18.322وهااي أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة ( )1.96وهااو مااا يمثاال معنويااة هااذا األنمااوذج عنااد درجااة حريااة واحاادة
وبمستوى معنوية ( )Sig=0.00وهي أقل من (.)0.05

 2-3-4ملخص نتائج االختبارات:
يمكان تلخاايص نتاائج االختبااارات السااابقة واإلحصااءات المتعلقااة بهااا ,وكاذلك بيااان األهمياة النساابية لمحاااور الد ارساة كمااا هااي
موضحة في الجدول (.)10-4
جدول ( )10-4نتائج اختبار  Tللعينة الواحدة لمعرفة دور محاور الدراسة
المحور

المتوسط

االنحراف

قيمة T

قيمة T

قيمة الداللة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية
ّ

الرتبة

األهمية
النسبية

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

المؤشر
العام

مرتفعة

يتضااح ماان الجاادول ( )10-4أن جميااع قاايم ( )Tالمحسااوبة للعينااة الواحاادة أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة ( )1.96وأن
قيمة الدالة اإلحصائية لجميع المحااور جااءت جميعهاا بقيماة أقال مان ( ,)0.05وحملات جمياع المحااور درجاات مرتفعاة مان
األهميااة النساابية وباادرجات ال تتفاااوت كثي ا ار فااي متوسااطها الحسااابي ,حيااث حصاال (دور صااناديق االسااتثمار علااى تطااوير
بورصة عمان) على الرتبة األولى ومن ثم (دور صاناديق االساتثمار علاى تقليال مخااطر االساتثمار) ومان ثام (دور صاناديق
االسااتثمار علااى حجاام التااداول فااي البورصااة) وحصاال (دور صااناديق االسااتثمار علااى تااوفير مااالذ آماان لصااغار المسااتثمرين)
على الرتبة األخيرة من حيث األهمية النسبية ,وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
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النتائج والتوصيات
 1.5نتائج الدراسة:
بعد استعراض نتائج المعالجة اإلحصائية ,تقوم الباحثة بعرض النتائج كما يلي:
 -1نتيجةةةة الير ةةةية الرئيسةةةية :توص االت إل ااى وج ااود أث اار ذي دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى ( )α≤0.05لص ااناديق
االسااتثمار علااى تنشاايط بورصااة عمااان,ماان خااالل قيمااة  Tوالبالغااة ( ,)26.942وهااي أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة
والبالغة (.)1.96

 -2نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة ا ول ة  :أظهاارت أنااه يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )α≤0.05لصااناديق
االسااتثمار علااى تطااوير بورص ااة عمااان ,ماان خ ااالل قيمااة  Tوالبالغااة ( )23.26وه ااي أكب اار ماان قيمتهااا الجدولي ااة
والبالغة (.)1.96
 -3نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة ال انيةةة :أظهاارت أنااه يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )α≤0.05لصااناديق
االسااتثمار علااى حجاام التااداول فااي بورصااة عمااان ,ماان خااالل قيمااة  Tوالبالغااة ( )19.65وهااي أكباار ماان قيمتهااا
الجدولية والبالغة (.)1.96

 -4نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة ال ال ةةة :أظهاارت أنااه يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )α≤0.05لصااناديق
االستثمار على تقليل مخاطر االستثمار في بورصة عمان ,من خالل قيمة  Tوالبالغاة ( )22.936وهاي أكبار مان
قيمتها الجدولية والبالغة (.)1.96

 -5نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة الرا ةةة :أظهاارت أنااه يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )α≤0.05لصااناديق
االس ااتثمار عل ااى ت ااوفير م ااالذ آم اان للمس ااتثمرين ,م اان خ ااالل قيم ااة  Tوالبالغ ااة ( )18.322وه ااي أكب اار م اان قيمته ااا
الجدولية والبالغة (.)1.96
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 2.5استنتاجات الدراسة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور صناديق االستثمار في تنشيط بورصة عمان ,حيث تم توزيع ( )200استبانة ,وتم
استرداد ( )176استبانة ,أي ما نسبته ( ,)%88وتبين أن ( )5استبانات لم تكتمل اإلجابات عليها ,وبالتالي بلغ عدد
االستبانات الصالحة لغايات التحليل اإلحصائي ( )171استبانة.
ويتبين من التحليل أن جميع قيم ( )Tالمحسوبة للعينة الواحدة أكبر من قيمتها الجدولية ( ,)1.96وقيمة الدالة اإلحصائية
لجميع المحاور جاءت جميعها بقيمة أقل من ( ,)0.05وحملت جميع المحاور درجات مرتفعة من األهمية النسبية وبدرجات
ال تتفاوت كثي ار في متوسطها الحسابي ,حيث حصل المحور (دور صناديق االستثمار على تطوير بورصة عمان) على
الرتبة األولى ,ومن ثم (دور صناديق االستثمار على تقليل مخاطر االستثمار) ,ومن ثم (دور صناديق االستثمار على
حجم التداول في البورصة) وحصل (دور صناديق االستثمار على توفير مالذ آمن لصغار المستثمرين) على الرتبة األخيرة
من حيث األهمية النسبية.

 3.5توصيات الدراسة.
بناء على ما ورد من نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
 -1ضرورة إنشاء محافظ وصناديق اساتثمارية فاي بورصاة عماان لماا لهاا مان أهمياة كبيارة فاي تعزياز الاوعي االدخااري
لصغار المستثمرين ,ودورها في تعزيز نشاط بورصة عمان.
 -2نشر ثقافة التعامل مع الصناديق االستثمارية لما لها من تفعيل لروح االدخار لدى المجتمع.
 -3ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بتسهيل منح التراخيص الالزمة إلنشاء الصناديق االستثمارية ,والعمال علاى
تشجيع المنافسة بين تلك الصناديق.
 -4العمل على تمكين البنوك التجارية األردنية للبدء عن طريق المشاركة مع البنوك الدولية ,بإنشاء صاناديق اساتثمار
مشتركة توفر للمستثمرين أفرادا ومؤسسات الفرصة للدخول والمشاركة في األسواق النقدية ,والمالية ,والتجارية .
 -5توصي الباحثة بإجراء دراسات أخارى حاول مساتثمري الصاناديق االساتثمارية ,للبحاث فاي أبعااد أخارى قاد تاؤثر فاي
عملية تنشيط بورصة عمان.
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