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 ملخص

المستثمرين في األسواق المالية هدفت هذه الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة على قرارات 

أساليب اإلحصاء  في دولة االمارات العربية المتحدة ودرجة تأثير تلك العوامل. إستخدم الباحث

  الوصفي والتحليلي لقياس وبيان مدى الموافقة التجاهات افراد العينة حول مجموعة من العوامل

ألسهم. أظهرت نتائج الدراسة أن  لتحديد درجة أثر كل منها على قرارات االستثمار في سوق ا

رات المستثمرين فئات العوامل االقتصادية وعوامل السوق والعوامل األخرى جميعها تؤثر في قرا

لكن توفر فرص استثمار قصيرة االجل ونسب توزيع االرباح المعلنة  ،بدرجات متفاوته

واإلجراءات التي يتبعها السوق المالي لحماية أسعار األسهم من التالعب ووجود محللين ماليين 

مرخصين لدى السوق وتوفر معلومات رسمية عن الشركات المدرجة في السوق تؤثر بدرجة  

ين ان توفر البيانات االقتصادية وفترة التداول ودور شركات لية في قرارات المستثمرين، في حعا

الوساطة المالية واالشاعات والجانب النفسي تؤثر بشكل ضعيف جدا في قرارات المستثمرين. 

قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها انشاء وحدة متخصصة لدى السوق المالي لدعم المستثمرين 

الزمة لهم باإلضافة الى فرض إجراءات وقوانين ملزمة م وتثقيفهم وتقديم المعلومات الوتدريبه

لشركات الوساطة المالية لتوظيف محللين ماليين مرخصين يعملون ضمن آلية تشرف عليها إدارة  

السوق المالي، كما أوصت الدراسة بانشاء منصة تداول الكتروني موحدة بين السوق المالي  

مر لدور االعالم المرئي في توعية وارشاد طة، باإلضافة الى التفعيل المستوشركات الوسا

  .المستثمرين من خالل برامج اقتصادية خاصة

 .العوامل المؤثرة على قرارات المستثمر المالي، أسواق االمارات المالية  الكلمات المفتاحية:

mailto:jzaidanin@yahoo.com
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Abstract 

This study aimed to identify the factors affecting the decisions of 

investors in the financial markets in the United Arab Emirates and the 

degree of impact of those factors. The researcher used descriptive and 

analytical statistics methods to measure and indicate the extent to which 

the trends of the statistical samples are approved on a range of factors to 

determine the degree to which each of them affects investment decisions 

in the stock market. The results of the study showed that the categories of 

economic, market, and other factors affect the decisions of investors to 

varying degrees, but the availability of short-term investment 

opportunities, the dividends announced and the procedures followed by the 

financial market to protect stock prices from manipulation and the 

presence of financial analysts licensed in the market and provide official 

information on listed companies in the market highly affect spoofing 

decisions of investors, while the availability of economic data, the daily 

time of trading, the role of brokerage companies, rumors and psychological 

aspects very weakly affect the decisions of investors. The study provided 

several recommendations, the most important of which is the 

establishment of a specialized unit in the financial market to support 

investors, train them, educate them and provide them with the necessary 

information in addition to imposing binding procedures and laws for 

financial brokerage companies to hire licensed financial analysts working 

within a mechanism supervised by the management of the financial 

market, as well as recommended the establishment of a unified electronic 

trading platform between the financial market and brokerage companies in 

addition to the continuous activation of the role of visual media in raising 

awareness and guiding investors through special economic programs. 

Keywords: Factors Influencing the Decisions of The Financial 

Investor, UAE Financial Markets. 

 

 المقدمة 

لتحقيق   ملديهباستخدام األموال المتاحة    يقومونأشخاص أو جهات    عبارة عن  ينالمستثمرإن  

نها في  فإ ،المستثمرينأهداف لكن مهما اختلفت  .المتوقعة مستقبالعوائد كالأهداف خاصة بهم 

 & ,Sunaina , Deepti ) تتقاطع في هدف رئيس وهو تحقيق األرباح من االستثمارالنهاية 
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Ashutosh, 2018).  و ما يسمى بالمستثمر الفردأبالتجزئة مستثمرين لى إالمستثمرون يقسم 

ممتلكات عقارية أو أية أصول استثمارية أخرى يشترون ويبيعون أوراقا مالية أو أشخاص  :وهم

تجمع يانات التي و مصطلح للكوه المستثمر المؤسسيهو والنوع الثاني  .لحسابهم الشخصي

و القيام  أاألموال لشراء األوراق المالية وغيرها من األصول االستثمارية أو الحصول على قروض  

كالبنوك وشركات التأمين والمعاشات التقاعدية وصناديق االستثمار  ،قراض والتمويلبعمليات اإل

يق والسندات والسلع وصنادكاالستثمار في األسهم    ،ومتنوعة  ةمتعدد  الستثمارإن وسائل ا.  المشترك

االستثمار والصناديق المتداولة في البورصة والخيارات والعقود اآلجلة والعمالت األجنبية والذهب 

كاالستثمار في تعتبر االستثمارات قصيرة المدى  والفضة وخطط التقاعد والعقارات وغيرها.

مستويات أنواع وواجه لكنها ت .داألفرا كثر رواجا بين المستثمرينأاألسهم لدى األسواق المالية 

أما  .اتبيئات تلك االستثماردرجة كفاءة األسواق المالية وتختلف باختالف  ،من المخاطرمختلفة 

، المستثمرين لدى األسواق الماليةر في سلوكيات وتوجهات يبالنسبة للعوامل التي من شأنها التأث

للعملية  المستثمرين ومدى فهمار وبيئات االستثمالسمات الشخصية كمتعددة ومختلفة  فهي

توجهات المستثمرين والتعرف عليها وبالتالي فإن تحديد العوامل المؤثرة في  برمتها.االستثمارية 

المخاطر وعنصر المفاجأة في السوق  من آثار  الحد  و  االستثمار  قرارات  ترشيدفي  عن كثب، يساهم  

في ه تطور يمما ترتب عل االقتصادية تقطاعاالطور مع تلقد تطورت األسواق المالية . يالمال

، األمر الذي يساعد  (2003)حنفي و قرياقص،    وأنواع جديدة منهاوراق المالية  إصدارات األزيادة  

و الثانوي، أمن خالل السوق األولي    اإلصدارات  كفي تلاستثمار أموالهم  على  أصحاب المدخرات  

إجراءات وسياسات ذات طبيعة األسواق المالية تطبيق ت المشرفة على يتوجب على الجهامما 

على أنه  الذي يعرف    من شأنها تحفيز االستثمار لدى سوق األوراق المالية  ،وتوعويةقانونية وفنية  

في  التي تم إصدارها سابقا  األسهم والسنداتالتي يتم فيها بيع وشراء سواق الثانوية األأحد أشكال 

العاملة في المنطقة   الثانويةاألسواق من ظبي لألوراق المالية  يعتبر سوق ابو. السوق األولي

 للدور الذي يقوم به سوق ابونظرا   .ميالديا  2000نوفمبر من عام    15تأسس في  والذي    ،الخليجية

، الالزمة لعملية التنمية االقتصاديةاالستثمارات طويلة وقصيرة األجل  ذب  جلظبي لألوراق المالية  

ومدى تأثير فراد المستثمرين األتوجهات ؤثر في التي ت العواملالتعرف على الضروري من  هنإف

 هذه العوامل.

 دراسة مشكلة ال

ومدى التغير في االستثماري  همومستوى وعيللمستثمرين وثقافتهم السمات الشخصية  تعتبر

دارة إفي ة السوق اءكفو ،السوق المالي لدىة ومستوى أداء الشركات المتداولبيئات االستثمار 

العوامل الهامة  من    المناسبةر البيئة القانونية واإلجراءات والتعليمات  يوحماية عمليات التداول وتوف

من المهم  لذا  .ظبي لألوراق المالية نحو االستثمار في سوق أبو المستثمرين توجهاتتحديد  في

 . ألفراداتوجهات المستثمرين بيان مدى أثرها على ودراستها لهذه العوامل على التعرف جدا 

 في السؤال الرئيس التالي: دراسة يمكن تحديد مشكلة ال وبالتالي

 ،يةظبي لألوراق المال  سوق أبو  األفراد لدىالمستثمرين  قرارات  ما هي العوامل المؤثرة في  

  ؟ تلك العوامل وما هي درجة تأثير
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 دراسة الأهداف 

 ظبي لألوراق المالية  سوق أبوفراد لدى  األ  ثمرينمعرفة آراء المستفي  دراسة  تتمثل أهداف ال

كما . على قراراتهم تلك العواملمدى تأثير وقياس  ،اتهم االستثماريةاهتؤثر في اتجالعوامل التي ب

من خالل  ظبي لألوراق المالية  في سوق ابولى معرفة سلوك المستثمر الفرد إوتهدف الدراسة 

والمحللين الماليين  ركات الوساطة المالية لى دور شالتعرف على إوتهدف أيضا  .دراسة السوق

السلوكيات والجانب النفسي على ات والمعلومات الرسمية والبرامج االقتصادية وتوفر البيان

 ظبي لألوراق المالية.  فراد في سوق أبو االستثمارية للمستثمرين األ

 دراسة أهمية ال

ظبي  في سوق أبواألفراد لمستثمرين تقديم فهم أعمق لسلوكيات الى إتسعى هذه الدراسة 

فإن أهمية  لذلك .مدى تأثيرهاالمؤثرة في تلك السلوكيات وومعرفة العوامل  ،لألوراق المالية

األوراق المالية أصبح  تتناوله، خاصة أن االستثمار في تنبع من طبيعة الموضوع الذي الدراسة 

ورجال األعمال د جال االقتصاالمختصين ورو أصحاب المدخرات والمستثمرين هتمامايأخذ 

 -هذا وتنبع األهمية من خالل مايلي: .والباحثين

أهمية دراسة العوامل  لى إظبي لألوراق المالية  المستثمرين األفراد في سوق أبولفت أنظار  −

جيات االستثمار المحددة الستراتي المتغيراتمعرفة وفهم ل المؤثرة في سلوكهم االستثماري

 بدقة وبكل موضوعية.

مجال بوضع سياسات لتوعية وتثقيف المستثمرين ظبي لألوراق المالية على  حث سوق أبو −

سوق المساعدة إدارة  الخروج بتوصيات من شأنها  ، والالزمة لهماالستثمار، وتوفير البيانات  

 آدائه.تطوير في 

المالية   تحسين أداء محافظهمل  ،ظبي لألوراق المالية  سوق أبوفي  لمستثمرين األفراد  لاإليعاز   −

 .رات المؤثرة في سلوكياتهميمتغهم للهممن خالل ف

 اإلطار النظري

 أخرىتناول هذا الجانب عملية جمع المعلومات والبيانات من دراسات سابقة ومصادر 

راء آستعانة بها إلثراء البحث والوقوف عند  حيث تمت اال  .نترنت(واستخدام شبكة المعلومات )اإل

 .التي تناولت موضوع البحثالخبراء للين ووالمح الباحثين والمؤلفين

 االستثمار وأهميته وأهم أدواته المبحث األول: مفهوم 

واتسم بعضها بالتعقيد وصعوبة الفهم لغير  ،واختلفت في سياقها ،تعددت تعريفات االستثمار

مبلغ ستثمار عبارة عن إنفاق يتمثل في أن اال ،ولكنها تدل في النهاية على معنى واحد .المختصين

تُعوض  ،غرض الحصول على تدفقات مالية في المستقبلل ماو مشروع أعمل معين من المال في 

وتساعده على بناء ثروته أو الحفاظ عليها. أو أنه توظيف  ،صاحب المال عن المبلغ الذي أنفقه
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. أما  (2015)عبدالهادي،  مالية ومادية من أجل تحقيق أرباحاألموال المتاحة في موجودات 

الخزانة االستثمار المالي فيمكن تعريفه على أنه "االستثمار المتعلق باألسهم والسندات وأذونات 

)موال،  " قبوالت المصرفية والودائع القابلة للتداول والخيارات .....مواألدوات التجارية وال

ويعد االستثمار   .يعتبر النمو االقتصادي هدفا رئيسا للسياسة النقدية والمالية.  (132، صفحة  2003

وذلك في حال   .الالعب األساسي في تحقيق معدالت نمو اقتصادي مستمر ومرتفع في أي دولة

توفر عوامل االستثمار المطلوبة كالموارد المالية والطبيعية والقوى العاملة الماهرة والتكنولوجيا 

منها أدوات ف ،أما بالنسبة ألدوات االستثمار فهي متعددة. (2010)الجندي، المالئمة ة ئيالبوتوفر 

األعمال التجارية، وأدوات ممارسة االستثمار الحقيقي مثل بيع وشراء السلع وبناء المصانع و

أنواع  كما أن    .وراق التجارية والسنداتاالستثمار المالي كالمتاجرة باألسهم والعمالت األجنبية واأل

الجهة التي االستثمار من حيث  و  من حيث مستوى األرباح والمخاطراالستثمار متعددة كاالستثمار  

تحقيق التنمية أو االستقرار االقتصادي من أجل  لحكومات أو مؤسساتها  التابع لتقوم به كاالستثمار  

لى عيني ونقدي، واالستثمار من حيث إيقسم والذي ، واالستثمار من حيث الشكل (2007)لطفي، 

 .(2016)احمد و جاويش، جل لى قصير وطويل األإالمدة الزمنية ويقسم 

 المبحث الثاني: قرارات االستثمار واستراتيجياته والعوامل المؤثرة به

وعي متخذ القرار التام    تتطلبكونها   ،من استراتيجيات التفكير القرار جزءعملية اتخاذ    تعـد

تتطلب استخدام الكثير من مهارات التفكيـر بوصـفها ، كما ولعملياتـه العقليـة أثنـاء اتخـاذه للقـرار

  (Harris, M. & R., 1998) وقـد عـرف .التحليل والتقويم واالستنباط واالستقرار واالستقراء

  . اعتماداً على قيم وتفضيالت متخذ القرار  البدائل عملية اتخاذ القرار على إنها دراسة تحديد واختيار  

مجموعـة المعلومـات والبـدائل والمعـايير واألهـداف والتفضيالت  فهيأما عناصر اتخاذ القرار 

أمـا   .القـرار أو تأجيلـه  سمح باتخـاذوالتي قد ت  ،و جودة القرارأالمتوافرة عند اتخاذ القرار ونوعية  

 )الـذكاءن هنالك ثالثة عناصر رئيسة التخاذ القرار هـي إو المستثمر فأمن وجهة نظر المدير 

فراد  على األ إن قرارات االستثمار تؤثر .(Hoffmann, 2007)االختيار( والتـصميم و

قة وتعتبر دعلى الصعيد الشخصي وصعيد األعمال، وبأهدافهم والمؤسسات الرتباطها بحياتهم 

البقاء داخل سوق  هذه القرارات أمرا حاسما أمام المستثمرين األفراد كونها تحدد مدى نجاحهم في 

هذه األسواق ال  داء  ألذلك فإن المستثمرين هم المشارك األساسي بأسواق األسهم، وأن    . رأس المال

 & Ali)أسباب قرارات المستثمرين والعوامل المؤثرة بها ة معرفدون يمكن أن ينمو ويتطور 

Rehman, 2013).  إن متخذ القرار يعتمد على العالقة بين عوائد االستثمار ومخاطره المتوقعة

فإن هنالك العديد   ،وتوجهات المستثمرينأما بالنسبة للعوامل المؤثرة في قرارات  .  (2017)النجار،  

 (2014)الجبوري، : تصنيفها ضمن ثالث فئات وهيمكن يمن هذه العوامل والتي 

عوامل تتعلق بالمعلومات، وتشمل النقص في المعلومات الناتجة من عدم المعرفة بمكان  .1

 ا؟ وجود هذه المعلومات وكيف نقومها؟ ومتى نحتاجه

عوامل تتعلق بنقص الخبرة والمعرفة وإجراءات اتخاذ القرار مع وجود خبرات محدودة في  .2

   .هذا المجال
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وتضارب الهمم والقدرات والقيم وتعدد المواهب : دوافع تنافسية شمللعوامل الشخصية، وت  .3

واإلمكانيات واالهتمامات والتعارض والتضارب مع اآلخرين والقلق عند اتخاذ القرار،  

 .وضعف الثقة بالنفس وتدني الكفاءة الذاتية

وبخالف  ،هاتجاهل يجب معرفتها وعدم  بمتغيراتتتأثر االستثماري ن عملية اتخاذ القرار إ

يتصرفون  ن المستثمرين الإحيث  .و يكون قرارا ضعيفاأذلك فإن القرار قد يتجه اتجاها خاطئا 

 & Kingatharan)الفسيولوجية والسلوكية وقد تتأثر قراراتهم ببعض العوامل  ،بعقالنية دائما

Kingatharan, 2014) .ة بعوامل اتخاذ القرار كتوفر المعلومات الصحيحالعناية تعتبر كما و  

عوامل السوق كطبيعة إن  .نتائج القرارمن العوامل المؤثرة في  ، والتوقيت المناسب التخاذ القرار

 ,Waweru)في قرار االستثمار هات أسعارها سابقا من العوامل المؤثرة ونوعية األسهم وتوج

Munyoki, & Uliana, 2008).  أداء األسهم وتقلبات أسعارها وتوصية الخبراء من  ويعتبر

  .(Sultan & Pardhasaradhi, 2012) المستثمرينأكثر العوامل المؤثرة على قرارات 

 سلوك المستثمرينالمبحث الثالث: 

لى القاء إمن الظواهر التي تحتاج األسواق المالية  لدىفراد تعتبر سلوكيات المستثمرين األ

قد تكون ناتجة عن متغيرات حيث ان هذه السلوكيات    .بشكل مستمرميدانيا  الضوء عليها ودراستها  

ت ويعتمد على مدى فهمه ورد   ،مستثمر آلخرتواه من يختلف مسذات أثر ة يوسمات شخصبيئية 

 ،مستثمرون عقالنيون في قراراتهم وسلوكياتهم االستثماريةلذلك يوجد  .غيراتتتلك المفعله تجاه 

أسواق المال أحيانا بأوقات تمر  . بعوامل عاطفية ونفسية ونومتأثرمندفعون يوجد مستثمرون كما 

حركات شديده وغير مبرره مما ينتج عنها    .ين غير العقالنيةها قرارات المستثمريتسبب فيعصيبة  

فرص  ن الى يبعض المستثمرذا توجه إال إ عليها ةيصعب السيطراألسهم سعار أفي مستويات 

رباك الموجودة تصحيح حالة اإليساعد على الذي  . األمرلتحقيق األرباح ةمستغلالغير االستثمار 

، )مراجحون( عقالنيونستثمرون هناك دائما مفإن فء لفرضية السوق الك استنادا .في السوق

في السوق المالي، )فرص المراجحة(  قادرون على استغالل فرص الربح الموجودة وغير المستغلة  

 غير المستغلة بسرعةالفرص ختفاء الى إمما يؤدي  .اختالل التسعيرتصحح حالة بالتالي و

(Shefrin & Statman, 1985) ،    تحمل   ، حسب الواقع العملي في السوق الماليالمراجحة  لكن

وبالتالي   ،في السوق قد تكون مكلفة  سعارت األختالالوأن اية عملية تصحيح ال  .العديد من المخاطر

تية من تداول األوراق أاألرباح المتة المتتالية، فإن يحسبما توصلت اليه الدراسات التجريب هفإن

فرضيات ت به العلى عكس ما جاء. مكن تفسيرها من خالل مخاطر السوق فقطي ال ،المالية

كما تمكن  .ضع التطبيقومالتي واجهت عدة انتقادات عندما وضعت  ،نظريات المالية التقليديةالو

 ،الماليةاق رولعوائد األالمختلفة نماط األبين يز يالباحثون والمشاركون في السوق المالي من التم

وعجز نموذج  ،شذوذها عن فرضية السوق الكفءبسبب  لح "الشذوذ"عليها مصط والتي أطلق

تعتمد األوراق المالية  أنماط عوائد    ن  إحيث    ،عن تفسيرها  (CAPMالرأسمالية )تسعير األصول  

 Calender( وأثر التقويم )Momentum Effectثر الزخم )أاألوراق مثل   تلك  على خصائص

Effect.) للتعامل مع جديدا ، واتجاها فكريا كامتداد للمالية التقليدية ة السلوكيةهر علم الماليظ لقد

الظواهر   علم المالية السلوكية يدرسكما و .النظريات المالية التقليدية تالمشاكل التي واجه
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عملية اتخاذ القرارات المالية   ودورها في ،االجتماعية والنفسية والعاطفية للمستثمرين

في  غير العقالنية التي تحدث الشاذة تفسير الظواهر كثر لأفهم لى إوصول الل أ من ا ،واالقتصادية

أكثر ووضع االفتراضات والفرضيات ووضع نماذج ، من خالل فهم الواقع أسواق راس المال

ومحدودية  المستثمر، محدودية عقالنيةهما: ساسيين أمبدئيين لى عيقوم السلوك المالي  واقعية.

، دائما عقالنية  ن تكونأال يمكن    رارات المستثمرينق  فإن،  يلسلوك المالحسب نظرية ا. والمراجحة

 ، فإن السوق الماليالثاني أللمبدأما بالنسبة  .بسبب عدم توفر جميع المعلومات الالزمة الصحيحة

التي تحدث بسبب قرارات  ،ختالل التسعيراعلى تصحيح حالة من خالل آلية المراجحة غير قادر 

والتي تجعل   ،بعملية المراجحةالمرتبطة  التي تحدثها المخاطر والتكاليف  و  عقالنيةالمستثمرين الال

بالرغم   .(Shleifer & Summers, 1990)  حياناأللمستثمرين المراجحين  خيارا غير جاذب  منها  

التي  رية التوقع لذا ظهرت نظ، موحد للمالية السلوكيةه ال توجد نظرية أو نموذج فإنمن ذلك 

المتوقعة التي تبنتها كبديل عن نظرية المنفعة  (Tversky & Kahneman, 1979)طورها 

نظريته على مجموعة من االنحرافات السلوكية  بنىحيث  ؛لفترة طويلةنظريات المالية التقليدية 

ارتفاع األسهم )عالوة البحث في من خالل لك وذ .يفضلها المستثمرونالتي تؤثر في البدائل التي 

خالل ميول المستثمرين لبيع أسهمهم الرابحة وتأثير  ،(اذا ما قورن بعائد السندقسط عائد السهم 

و أ مجموعة من التحيزاتوجد الباحثون  طول.أبقاء على األسهم الخاسرة لمدة واإل ،فترة قصيرة

مما ينعكس االستثمارية،    همعلى جميع قراراتتؤثر    نأيمكن    المستثمرينفي سلوكيات    اتاالنحراف

كثر  أللتعرف  راسات الميدانيةدوبالتالي فإن الحاجة مستمرة للمزيد من ال  على السوق المالي ككل.

وكيفية التعامل معها من وأسبابها    ،ث في أسواق رأس المالاالنحرافات والتشوهات التي تحدعلى  

)سانية، نعاس، و بن الضب، ففي دراسة    .على حد سواءقالنيين  قبل السوق المالي والمستثمرين الع

التي فشلت النماذج المالية و أسواق راس المالتناولت االنحرافات الظاهرة في التي  (2017

ومحاولة معرفة مدى قدرة النظرية المالية السلوكية في شرح وفهم ما يحدث في أسواق    ،تفسيرهاب

انه ال توجد نظرية موحدة حقيقية للمالية   ؛مفادهاالدراسة لنتيجة مهمة توصلت هذه  . س المالأر

كفاءة نظرية لدراسة  وفيلى المزيد من األدلة التجريبية والرياضية. إنها تحتاج أو ،السلوكية

صبحت غير ، نتج عنها أن النظرية التقليدية أاألسواق المالية والتحول نحو علم المالية السلوكية

السعرية في األسواق المالية نظرا لعدم تطابق فرضياتها األساسية مع   قادرة على تفسير التشوهات

  .(2017)مبارك و عبدالوهاب، الواقع 

 وتطوير الفرضيات الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة

العوامل المؤثرة في توجهات موضوع  والعربيةاألجنبية  تناولت العديد من الدراسات

التي من شأنها التأثير   من خالل دراسة بعض العوامل  ،المستثمرين لدى األسواق الماليةرارات  وق

 ما يلي: ن أتبطة مباشرة بهذا الشرالمهم الدراسات أمن والمستثمرين. قرارات  في
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 العربيةالدراسات 

 -"دراسة سلوك المستثمر في سوق دمشق لألوراق المالية  :بعنوان  (8201) العلي،   ةدراس

العوامل الديموغرافية على سلوك  لقاء الضوء على تأثير إالى ، حيث هدفت دراسة ميدانية"

همها عدم أ ،لى مجموعة من النتائجإوقد توصلت  .وراق الماليةالمستثمرين في سوق دمشق لأل

امل على المستثمرين تخاذ قراره االستثماري، تأثير بعض العووجود أثر لجنس المستثمر عند ا 

حسب أعمارهم )عامل الثقة المفرطة والتمثيل المعلوماتي وسلوك القطيع(، وأخيرا تأثير المستوى 

  العلمي للمستثمرين في قرارهم االستثماري.

فراد في تحليل اتجاهات المستثمرين األ"بعنوان:  (2012)النمروطي و العويسي،  دراسة

، حيث "سوق فلسطين لألوراق المالية )دراسة استطالعية على المستثمرين األفراد في قطاع غزة(

سوق في فراد اتجاهات المستثمرين األالمتغيرات التي تؤثر في تحليل  لىإسة اهدفت هذه الدر

 . قطاع غزةهؤالء المستثمرين في  من خالل دراسة استطالعية علىفلسطين لألوراق المالية 

 واألعمال المال ألخبار مستمرة متابعة في المستثمرين من قبل اهتمام الدراسة الى أن هناك خلصت

 بالقدر غير مؤهلينالسوق   في العاملة الوساطة شركات كوادر وأن  ،المختلفة اإلعالم وسائل عبر

واألرباح المعلن   كما أن اإلشاعات  .تثماريةساال قراراتهم اتخاذ على المستثمرين لمساعدة المطلوب

   .االستثمار قرارات على المؤثرة العوامل عن توزيعها تعتبر من

"أثر المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات :بعنوان (2010)الزبيدي و فراس، دراسة 

هذه الدراسة  حيث هدفت  "،  لألوراق المالية  االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق العراق

. سوق العراق لألوراق الماليةلدى مستثمرين قرارات العلى أثر المعلومات المحاسبية تحديد الى 

وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج منها: أن المستثمرين يدركون أهمية المعلومات المحاسبية 

مالية ذات تأثير كبير في قراراتهم  األخرى غير الأن المعلومات و ،اتخاذ القرار االستثماريعند 

 .االستثمارية خاصة نصائح الوسطاء ونشرات السوق

هدفت الى معرفة اهداف  "سلوك المستثمر السعودي"، بعنوان: (2007)باشيخ،  دراسة

لضوء على اهم مصادر  المستثمرين في استثمار أموالهم لدى سوق األسهم السعودي، والقاء ا

لألسهم، وركزت على المعلومات لدى المستثمر. اقتصرت الدراسة على المستثمريين الفعليين 

السعودية وهي: )مكة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، القصيم، الدمام(، المدن الكبيرة في 

أن سوق األسهم  :توصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمهالقد  استبانة. 344واستخدمت الدراسة 

السعودي وصف سابقا بسوق مضاربه بالكامل وليست سوق استثمار متزن بسبب انخفاض الوعي 

ن في سوق األسهم السعودي، حيث كان السوق في تذبذب دائم بسبب االستثماري لدى المستثمري

رون هدف المستثمر األساسي وهو: المضاربة. ومن نتائج الدراسة أيضا هو ان المستثمرين يتأث

بشكل كبير بسياسة توزيعات األرباح من قبل الشركات المدرجة في السوق المالي، وان بيئة المملكة 

لها تأثير على سوق األسهم السعودي، حيث يمنع التعامل باالسهم غير  العربية السعودية الدينية

 النقية. 
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ن في سوق فلـسطين لـألوراق الماليـة  المستثمري  "مدى إدراكبعنوان:    (2006)نجم،  دراسة  

التعرف الى الدراسة ، هدفت االستثمارية"ألهمية استخدام المعلومات المحاسبية لترشيد قراراتهم 

مدى إدراك المستثمرين في سوق فلـسطين لـألوراق الماليـة ألهميـة استخدام المعلومات على 

النتائج كـان مـن أهمها: لت الدراسة الى مجموعة من قراراتهم االستثمارية. توصفي المحاسبية 

يـدرك أهميـة اسـتخدام المعلومـات المحاسبية في   ،الماليةأن المستثمر في سوق فلسطين لألوراق 

المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية كافية لترشيد قرار  هذه ترشيد قرار االستثمار، وأن 

       . تؤثر على قرار االستثمارمصدرها اإلشـاعات الان المعلومات التي و .االستثمار

تقييم واقع القرار االستثماري في سوق فلسطين لألوراق  " بعنوان: (2005)عتيق، دراسة 

العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين في سوق فلسطين لألوراق  تقييمهدفت الى  ،المالية"

لكنهم يهتمون  ،يعتمدون على العديد من مصادر المعلوماتالمستثمرين أن عنها نتج  .المالية

 والسجل التاريخي ألسعار األسهم. بالشائعات 

محددات ومعوقات االستثمار في سوق األسهم السعودية "  بعنوان:  (2002)الحصان،  دراسة  

محددات ومعوقات التعرف على ذه الدراسة الى فت ه، هددراسة ميدانية في منطقة القصيم" -

عنها نتج  من خالل دراسة ميدانية أجريت في منطقة القصيم.    االستثمار في سوق األسهم السعودية،

بحثا عن باستخدام أسلوب المضاربة  ،أن المستثمرين يتجهون نحو االستثمارات قصيرة المدى

شخصية في اتخاذ القرارات  يعتمدون على خبراتهم الوأن المستثمرين كانوا    سريعة،تحقيق أرباحا  

مما يدل على   ،االستثمارية، وان هناك عالقة بين ارتفاع مستوى التعليم وزيادة اعداد المستثمرين

 ارتفاع مستوى الوعي االستثماري في أسواق األسهم. 

 الدراسات األجنبية

(Dimas & Adi , 2019). Study about “Factors that influence investors in 

investing stock with investment interest as mediating variable in 

Indonesian Capital Market International” 

، ومعلومات التقرير ومخاطره االستثمارأثر كل من عائد تحديد لى إهذه الدراسة دفت ه

 هذه العواملت الى أن  لوالتي توص  إلندونيسي.في سوق رأس المال الى قرار االستثمار  ع  السنوي

بشكل جزئي  ولكن  ،  كمتغير الوساطة  مع الفائدة االستثماريةوقت واحد على قرار االستثمار  بتؤثر  

تأثير على الفائدة االستثمارية. وفي الوقت نفسه، مخاطر االستثمار الوحيدة التي ليس لها أي فإن 

كما أن ر والمعلومات المتعلقة بالتقرير السنوي تؤثر على مصلحة االستثمار، فإن عائد االستثما

 الفائدة االستثمارية تؤثر على قرار االستثمار.

(Eben Ezer, Isfenti, Yeni, & Amlys, 2019). Study about “Investment 

decision making methods on stock market”   

 . نتج عنها أناالستثماري في السوق الماليحليل أساليب صنع القرار لى تإالدراسة فت ده

  العوامل هنالك عوامل تؤثر بدرجات مختلفة على قرار االستثمار في السوق المالي وهي: 

عملية  ن  ألى  إأيضا توصلت الدراسة    .العوامل االجتماعيةومن ثم    ،العامل النفسيليها  ي  ،االقتصادية
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وجود لى إبحاجة ، وأنهم بل المستثمرين غير العقالنيين آخذة في االزديادلقرار من ق  صنع ا

عداد المستثمرين الذين يستخدمون وسائل التواصل  أازدياد ن أ، كما معلومات موثوق بها

 هم.قراراتبتهم تزيد ثق ،معلومات جيدة علىللحصول االجتماعي 

(Jonas & Idrissa, 2018).  Study about “The determinants of investment 

decision on Rwanda Stock Exchange (RSE)”  

 .محددات قرارات االستثمار في سوق رواندا الماليالتعرف على لى أ هذه الدراسة هدفت 

تصاد،  قااللمحددات األكثر تأثيرا في صنع القرار االستثماري هي أن اهو ها أهم نتائجمن  وكان

 الترتيب األخير.تأتي العوامل الديموغرافية في ثم العوامل النفسية، ثم العوامل االجتماعية و

(Gowtham Ramkumar, 2017)  . Study about “Influence of stock market 

factors on investment decision” 

ل التي تؤثر على تصورات المستثمرين لها نت العوامما إذا كافيتحديد لى إالدراسة هدفت 

توصل إلى نتيجة يمكن أن تفيد األشخاص الذين يتعاملون الو  ،تأثير كبير على خياراتهم االستثمارية

توصلت الدراسة  . وتوفر أيًضا مجااًل لمزيد من األبحاث في هذا المجال للباحثين ،في البورصات

كلها تؤثر بشكل كبير على ، يموغرافيةدوالعوامل الشركة مل الوعوا االقتصادية العوامل نأ لى إ

 ة.االستثماري المستثمرين قرارات

(M. & Saranya, 2017). A Study on factors Influencing investors' 

perception towards stock market decision. 

ات المدرجة في السوق  جاه الشركرة المستثمر تالتعرف على نظلى إهذه الدراسة هدفت 

تج نو قرارات المستثمرين في أسواق األسهم.دراسة العوامل المؤثرة على لى إضافة باإل ،المالي

للشركات المدرجة في السوق المالي   المستثمر نظرة  على تؤثرالتي  من أهم العواملأن ها عن

 ،األرباح وسياسة ، القصير المدى على والربحية ، رالمخاط أو السوق واتجاه ،االستثمار  عائد :هي

 .  الخبراءراء آو

(Bakar & Ng Chui Yi, 2016).  Study about “The impact of 

Psychological factors on investors decision making in Malaysian Stock 

Market: A case of Klang Vally and Pahangment”  

في سوق   ستثمارتاثير العوامل النفسية في اتخاذ قرارات االالتعرف على    لىإالدراسة  هدفت  

 Klangمستثمر في منطقتي  200من  ةجرى توزيع االستبانات على عين .األسهم الماليزية

Valley and Pahang  الذين يشاركون في سوق و سنة 60-18الذين تتراوح أعمارهم بين

تظهر النتائج ان العوامل النفسية تعتمد على جنس الفرد، حيث تساعد نتائج هذه  .اليزيةاألسهم الم

في سوق األسهم، قراراتهم  تاثير العوامل النفسية الخاصة بهم على  دراك  إالدراسة المستثمرين على  

 وبالتالي زيادة عقالنية القرارات االستثمارية لتعزيز كفاءة السوق.

(Islamoğlu, Apan , & Ayvali, 2015). Study about “Determination of 

factors affecting individual investor behaviors: A study on bankers”  
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األفراد،   المستثمرين لدى القرار االستثماري في المؤثرة العوامل لى تحديدإالدراسة هدفت 

 .بتركيا رتينأبوالية ب األوراق المالية بورصة في شخصية اراتاستثم في البنوك ولهم العاملين

للمستثمرين األفراد   االستثماري السلوك في تؤثر عوامل خمسة وجود الدراسة إلى توصلت وقد

وقرارات  العملية، المالية، والخبرة األوراق بورصة داخل التعامل وفترة وهي: مستوى الدخل،

 المالي.  اآلخرين، واالستقرار المستثمرين

(Sashika & Girish, 2015). Study about ”Factors Influencing retail 

investor’s trading behavior in Indian Equity Market”  

أربعة  ن هنالك  أنتج عنها    .العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرينمعرفة  لى  إالدراسة  هدفت  

الهندية وهي: نصائح  لمستثمرين األفراد داخل البورصة السلوك االستثماري ل عوامل مؤثرة في

  ، وتوصيات المحللين الماليينق المالية، راالوكالء، والتحليل الشخصي، واألسعار الجارية لألو

وأن درجة ثقة المستثمرين بالنصائح المالية المقدمة من مستشاريهم الماليين تلعب الدور األساسي 

 . ر في سلوك المستثمرين األفرادفي التأثي

 (Khan, Afrin, & Miza Arifur Rahman, 2015). Study about “Factors 

influencing investors’ decisions in stock market investment in Bangladesh 

[A Study on Khulna City]” 

في سوق بنغالدش مستثمرين قرارات ال فيل المؤثرة تحليل العوام لىإهذه الدراسة هدفت 

هي:  ت المستثمرين األفراد  اقرارعلى  تأثيرا  العوامل  أكثر  نتائج أن  الأظهرت  . وقد  لألوراق المالية

لها تأثير   وعوامل السوق والعامل االقتصادي، وكذلك فإن البيانات المالية المنشورةعامل التحوط،  

 على قرارت المستثمرين.

(Chaffai & Medhioub, 2014). Study about “Behavioral finance: An 

empirical study of the Tunisian Stock Market” 

تاثير العوامل النفسية والعاطفية على سلوك المستثمرين البحث في لى إالدراسة هدفت 

ن  ألى إجرى التوصل سالت المتعددة تحليل المراوباستخدام  .وراق الماليةفي سوق األالتونسيين 

ضعون للتحيزات السلوكية، وان المستثمرين الذين االشخاص ذوي المستوى التعليمي العالي يخ

ن بالتالي فإيزات السلوكية، وحعرضة للت هم اكثردينار تونسي  2000و 1000يستثمرون ما بين 

  .هتلى كفاءإؤدي تالسوق ال المتوفرة لدى  المعلومات

(Jagongo & Mutswenje, 2014). Study about "A Survey of the factors 

influencing investment decisions: The case of individual investors at the 

NSE” 

  في سوق العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين األفراد التعرف على  لىإ الدراسة هدفت 

وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج، منها أن أهم عوامل نظرية التمويل   ي لألوراق المالية.نيروب

، مستقبال المتوقعةوالتوزيعات األرباح  السلوكي التي تؤثر في قرارات المستثمرين األفراد هي:

    سهم في الفترات السابقة.أسعار األوأداء 
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(Kadariya, 2012). Study about “Factors affecting investor decision 

making: A case of Nepalese Capital Market” 

. في سوق نيبال المالي قرار المستثمر فيتحديد العوامل المؤثرة لى إ هذه الدراسة هدفت

المالية، وتحليل  والتغطية السياسية واإلعالمية، والتربيةوتشمل هذه العوامل هيكل رأس المال، 

من الشباب هم  االتجاهات في سوق رأس المال في نيبال. بينت نتائج الدراسة أن غالبية المستثمرين  

األرباح وأن  ،للمعلومات ةجيد ادرباعتبار اإلعالم وتوصيات األصدقاء مصويتخذون قرارا 

 .القرارالمؤثرة بأهم العوامل  من والرقابة الحكومية الموزعة

(Abdel-Raheem & Faisal, 2011) . Study about “Individual Investors’ 

stock trading behavior at Amman Stock Exchange” 

لجوانب األربعة التي يمكن أن تؤثر على قرار المستثمر في بورصة االتعرف على  هدفت الى  

هذا  وتوصية الوسطاء الماليين.  ،ت، والتعليموهي تأثير عامل السن، واستخدام اإلنترن ،عمان

واستخدام اإلنترنت لها تأثير إيجابي كبير على أن عمر المستثمر والتعليم وخلصت الدراسة الى 

 ؛االستثمار تقرارابال تؤثر الوسطاء الماليين  اتتوصيفي حين أن ، ستثماراالاتخاذ قرارات 

لى انعدام عامل إباإلضافة  ،المناسب للمستثمرينال يعطون المعلومات الدقيقة في الوقت نهم كو

  .محللين ماليين محترفينبسبب عدم توظيفهم  بالوسطاءالثقة 

(Tavakoli , Tanha, & Halid, 2011).A study on small investors’ 

behavior in choosing stock case study: Kuala-Lumpur Stock Market. 

غار المستثمرين في سوق كوااللمبور معرفة السلوكيات االستثمارية لص الى الدراسة هدفت

ستشارة اآلخرين والمعلومات المتأتية من مصادر ثانوية وربحية اأن تائجها نان من . كالمالي

هم  أن أووجد أيضا ، ؤثر بشكل كبير على سلوكيات التداول لدى صغار المستثمرينتالشركات 

  رباح.توزيعات األهو  بحية الشركاتعامل في ر

(Al-Tamimi, 2006). Study about “Factors influencing Individual 

Investor behaviour: An empirical study of the UAE financial markets” 

ألسواق المالية  الدى    لفردسلوك المستثمر ا  في  العوامل المؤثرةتحديد    لىإ  هذه الدراسة  هدفت

تؤثر على سلوك وصلت الدراسة الى ان هنالك ستة عوامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة". ت

المدرجة في السوق   لشركاتالمتوقعة لرباح  األ  :كثرها تأثيرا هوأمارات، كان من  اإلالمستثمر في  

 أداء األسهم السابق. و ،المالي

(Kannadhasan, 2006). Study about “Risk Appetite and attitudes of 

retail investors with special reference to capital market” 

االستثمارية  قراراتالالعوامل التي تؤثر على معرفة وتحليل الى  الدراسة هذه هدفت

على المتغيرات المختلفة يستند زئة قرار مستثمري التجن كان من نتائجها أمستثمري التجزئة. ل

  ، الوعي  ،المستوى التعليمي, مستوى الدخل ،الجنس, العمر, الحالة االجتماعية وهي:التابعة 

 .والقدرة على تحمل المخاطر ،األفضلية
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 تعليق على الدراسات السابقة

امل والعو ،موضوع توجهات المستثمرين في األسواق المالية تتعددت الدراسات التي تناول

و عوامل أو عوامل نفسية وسلوكية  أمؤثرة في تلك التوجهات بشكل خاص سواء عوامل اقتصادية  ال

ن أغلب الدراسات التي تم عرضها  كما إ  .أخرىأو عوامل ديموغرافية و عوامل أمتعلقة بالسوق 

توجهات  فيالعوامل المؤثرة التي تشخص  لت الدراسات العربيةاوال ز .هي دراسات أجنبية

ن الدراسات المتوفرة سواء  إ .محدودةمارات العربية المتحدة في اإلمر داخل أسواق المال ستثالم

.  الدراسة الحاليةها تتناولت جزء من العوامل التي تناول األخرىالبيئات و أالعربية ات في البيئ

من بيرة بأنها تختبر مجموعة كعنها  وأنها تتميز ،جاءت هذه الدراسة استكماال للدراسات السابقة

 .لألوراق المالية ظبي أبوفي األفراد ن تؤثر في قرارات المستثمرين أمن شأنها العوامل التي 

 فرضياتالتطوير 

بعد االطالع على العوامل التي تناولتها الدراسات السابقة، ونتائج تلك الدراسات، واستنادا 

لتحديد مدى تأثير العوامل  ك. وذلوأهدافها؛ فقد تم تطوير الفرضيات وصياغتهالمشكلة الدراسة 

 فراد في سوق ابووالمتغيرات التي تناولتها الدراسة الحالية على توجهات وقرارات المستثمرين األ

 يلي: ظبي لألوراق المالية كما

 االقتصاديةفئة العوامل 

 البيانات االقتصادية

 لماليةبأن البيانات ا  Khan, Afrin, & Miza Arifur Rahman  (2015)  أظهرت دراسة

  . فراد لدى السوقؤثر في قرارات المستثمرين األتالدش لألوراق المالية غالمنشورة لدى سوق بن

بر أمرا تيع  ،السوق الماليالبيانات االقتصادية على سلوك المستمرين لدى  فإن دراسة أثر  وبالتالي  

م ذ قراراتهمرين اتخاثيسهل على المستلدى السوق المالي  البياناتهذه  ن توفرإحيث  .هاما

توفر البيانات االقتصادية   هذا يقود إلى الفرضية التالية التي وضعت للتحقيق في تأثير  االستثمارية.

 :ظبي لألوراق المالية توجهات المستثمرين في سوق ابوعلى 

 المالي يؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرينإن توفر البيانات االقتصادية لدى السوق  

 ليةتصادية الدوألوضاع االق ا

األوضاع االقتصادية الدولية  أثر  تناولت  M. & Saranya  (2017  )إن الدراسة التي قام بها  

أدت إلى  والتي    .توجهات المستثمرين لدى األسواق الماليةعلى    عولمة األسواق الماليةوخصوصا  

ر مجموعة مجتمع المستثمرين بالتجزئة على مدى العقدين الماضيين من خالل توفيزيادة حجم 

لى التعرف إهدفت  التي    Jonas & Idrissa   (2018)ن دراسة  أكما  . واسعة من بدائل االستثمار

أن المحددات األكثر تأثيرا في نتج عنها على محددات قرارات االستثمار في سوق رواندا المالي. 

ال بد من الي بالت. ، بما في ذلك االقتصاد المحلي والدوليصنع القرار االستثماري هي االقتصاد
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سوق ابوظبي لألوراق تثمرين لدى  ساألوضاع االقتصادية الدولية على قرارات المدرجة أثر  قياس  

 : الفرضية التاليةفحص  من خالل  ةالمالي

 .إن األوضاع االقتصادية الدولية تؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرين لدى السوق المالي

 األرباح المعلنة اتتوزيع

Tavakoli, 2012; Kadariya, 2014; & Mutswenje, Jagongo دراساتإن 

2011 Halid, & Tanha في  المستثمرين قراراتوعلى سلوكيات أثر توزيعات األرباح  حول

تؤثر في سلوكيات وقرارات المستثمرين المعلنة    أن توزيعات األرباحلى  إتوصلت    ،السوق المالي

رباح على قرارات المستثمرين ثر توزيعات األأل(  0072باشيخ )وفي دراسة  .  لدى األسواق المالية

هدفت . تؤثر بشكل كبير على قرارات االستثماررباح توزيعات األلى إتوصل ، في السوق المالي

من قبل الشركات رباح المتوقعة أثر توزيعات األمعرفة إلى  ،Tamimi-Al (2006) دراسة

رباح توزيعات اإلن أنتج عنها  المستثمرين،مارات المالية على توجهات سواق اإلأالمدرجة لدى 

همية دراسة أثر هذا أيدلل على هذا في قرارات المستثمرين. المتوقعة هي أكثر العوامل تأثيرا 

لى إيقود ظبي لألوراق المالية، وبالتالي  األفراد لدى سوق أبو نتوجهات المستثمريعلى العامل 

 : الفرضية التاليةتطوير 

السوق المالي بدرجة عالية على قرارات ات المدرجة في  رباح المعلنة للشركتؤثر نسب توزيع األ

 المستثمرين

 التقلبات الشديدة في أسعار األسهم

حركة األسهم ومن أهمها توجهات المستثمرين بلعوامل المؤثرة ل( 2005) عتيقإن دراسة 

لمستثمرين في السوق  ا أنمن نتائجها ؛ كان هاالتقلبات التي تحدث في أسعارو وسجلها التاريخي

 األسهم.حركة  كيعتمدون على العديد من مصادر المعلومات في اتخاذ قراراتهم االستثمارية  ،  المالي

من العوامل المؤثرة في قرار االستثمار سهم األ أسعار السابقة في توجهات ال نأويعتبرون 

Waweru, Munyoki, & Uliana (2008) .من أكثر سهم األ أسعارقلبات يضا تأ عتبرتكما و

  Pardhasaradhi Sultan &دراسة ، وذلك حسب العوامل المؤثرة على قرارات المستثمرين

على قرارات  دة في أسعار األسهم يالتقلبات الشدقياس تأثير لى ضرورة إيشير هذا  .(2012)

   التالية:وضع الفرضية  ، وبالتاليظبي لألوراق المالية المستثمرين لدى سوق ابو

 .الشديدة في أسعار األسهم تؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرينقلبات إن الت

 فئة عوامل السوق

 الفرص االستثمارية قصيرة المدى

التي تؤثر على تطلعات المستثمر في حول العوامل M. & Saranya (2017 ) دراسةإن 

ثمر للشركات المدرجة  تؤثر على نظرة  المستأن من أهم العوامل التي نتج عنها  ، السوق المالي
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(  2002اسة التي أجراها الحصان )والدر. في السوق المالي هي: الربحية على المدى القصير

من  واالستثمارات قصيرة األجل على سلوكيات المستثمرين لدى السوق المالي.  ثر  أوتناول خاللها  

 هذا .سريعةال حربااألأن المستثمرين يتجهون نحو االستثمارات قصيرة المدى بحثا عن ها جائنت

على قرارات المستثمرين لدى سوق  فرص االستثمار قصيرة المدىأثير دراسة تهمية أيدل على 

 :الفرضية التالية فحص وقياسها من خالل  ظبي لألوراق المالية ابو

االستثمارية قصيرة المدى لدى األسواق المالية يؤثر بالدرجة األولى على أن توفر الفرص 

 .مرين في تلك األسواققرارات المستث

 عدد ساعات التداول

التي  العواملالى التعرف على Islamoğlu, Apan, & Ayvali (2015 ) هدفت دراسة 

 األوراق بورصة التداول داخل : فترةومنهاللمستثمرين األفراد  االستثماري السلوك في تؤثر

تين رأالمالية في والية بألوراق  بورصة ا ن مدة التداول اليومي داخل  أ لى  إالدراسة  خلصت  .  المالية

من ف لذلك فراد.للمستثمرين األهم العوامل المؤثرة في السلوك االستثماري أتعتبر من  ،بتركيا

على سلوكيات المستثمرين وراق المالية  ظبي لأل  أثر فترة التداول في سوق ابومدى  قياس    ةالضرور

 ع الفرضية التالية: . وبالتالي وضفراداأل

 .ي السوق المالي تؤثر بدرجة عالية على توجهات المستثمرينت التداول ف إن عدد ساعا

 التالعبإجراءات السوق المالي المتخذة لحماية أسعار األسهم من 

على العوامل المؤثرة في قرارات  لى التعرف إهدفت Kadariya (2012 )إن دراسة 

أن غالبية المستثمرين لى  إة  راسالدتوصلت  نيروبي لألوراق المالية.  فراد في سوق  المستثمرين األ

.  ةية عمليات تداول مشبوهأحمايته من موجودة ليعتبرون أن الرقابة الحكومية على السوق المالي 

ظبي  سوق أبوتوجهات المستثمرين لدى أثر الرقابة الحكومية على دراسة يدل على ضرورة هذا 

هذا وبالتالي يمكن قياس أثر  ،بلتالعمن ا األسهم سعارأممثلة باجراءات حماية  ،لالوراق المالية

 :الفرضية التالية فحص من خالل المتغير على قرارات المستثمرين 

جراءات السوق المالي في حماية أسعار األسهم من التالعب ذات أثر كبير على قرارات إن إ

 المستثمرين

 للمستثمريننصائح شركات الوساطة 

  منأربعة عوامل حول  Abdel-Raheem & Faisal (2011)إن الدراسة التي قام بها 

التي نتج عنها أن الوسيط وان المالي،  عم    قفي سوفراد  األالمستثمرين  سلوكيات  ن تؤثر على  أشأنها  

 & Sashikaن دراسة أكما  .يلدى السوق المال المالي يؤثر سلبيا على قرارات المستثمرين

Girish (2015)  داخل  فراد األ ي قرارات المستثمرينلى معرفة العوامل المؤثرة فأهدفت التي

تلعب دورا أساسيا  المالييننصائح الوكالء أن  :هو ليهإهم ما توصلت أكان من البورصة الهندية، 

ن يتم التعرف أيضا على أبمكان همية لذلك فإنه من األ سلوك المستثمرين األفراد. علىالتأثير في 
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ظبي لألوراق   لمستثمرين لدى سوق ابوارات اعلى قرالمالية  نصائح شركات الوساطة  مدى تأثير 

  الفرضية التالية.فحص من خالل  س درجة هذا األثر، وبالتالي قياالمالية

 .المستثمرينإن نصائح شركات الوساطة لدى السوق المالي تؤثر بدرجة عالية على قرارات 

 وجود محللين ماليين مرخصين

سلوك المستثمر في ة في مل المؤثرحول العواSashika & Girish (2015 )إن دراسة 

تعتبر من العوامل المؤثرة في  ،توصيات المحللين الماليين لى أنإتوصلت  البورصة الهندية،

نصائح دور التعرف على ضرورة لى إ مما يشير قرارات المستثمرين داخل البورصة الهندية.

في ترشيد قرارات   الية ن لدى سوق أبوظبي لألوراق المالمحللين الماليين المرخصيتوصيات و

على قرارات المستثمرين   محللينال  ءهؤال  وجودأثر    مدىمن المهم قياس  وبالتالي فإنه  .  المستثمرين

 :الفرضية التاليةفحص من خالل  ظبي لألوراق المالية لدى سوق ابو

إن توفر محللين ماليين مرخصين لدى السوق المالي يؤثر بدرجة عالية على قرارات 

 .المستثمرين

 لكترونيإتوفر منصة تداول 

مجموعة العوامل التي من شأنها التأثير لRaheem & Faisal -Abdel(2011  )  إن دراسة

لى أن استخدام اإلنترنت له تأثير إيجابي إ  توصلتان المالي،  سوق عم  في توجهات المستثمرين في  

  التداولتأثير توفر  مدىلتحقق من هذا يدل على ضرورة ا .ستثماراالكبير على اتخاذ قرارات 

ن السمات أ ، خاصة وراق الماليةظبي لأل فراد في سوق ابوعلى المستثمرين األلكتروني اإل

داخل وخارج  المستوى التعليمي ومعدالت الدخل والخبرة الشخصية لعينة الدراسة تمتاز بارتفاع 

ة المعلومات ام شبكاستخد  منهم  ويمكن،  همفي ترشيد قراراتالمستثمرين  السوق المالي، مما يساعد  

لكترونية إتوفر منصة تداول  رفة تأثير  لى أهمية معإشير  ي  كما أنه  في عمليات التداول،نترنت(  )اإل

 : التاليةفرضية من خالل فحص ال ظبي لألوراق المالية على قرارات المستثمرين لدى سوق ابو

مستثمرين لدى السوق إن توفر منصة تداول الكتروني فعاله يؤثر بدرجة عالية على قرارات ال

 المالي

 السوق الماليخبار الرسمية لدى توفر األ

المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية أثر حول ( 2010الزبيدي وفراس )عن دراسة نتج 

أن ، في سوق العراق لألوراق الماليةفي ترشيد قرارات المستثمرين في أسهم الشركات المدرجة 

نها أاالستثماري، وذ القرار عند اتخا الية وغير الماليةمات المالمستثمرين يدركون أهمية المعلو

رسمية الخبار األ أثر توفريشير الى أهمية قياس هذا  االستثمارية. تؤثر تأثيرا كبيرا في قراراتهم

فراد من خالل فحص الفرضية  األقرارات المستثمرين  وراق المالية على ظبي لأل لدى سوق أبو

 التالية: 
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الشركات المدرجة في السوق يؤثر بدرجة عالية السوق المالي حول  ر رسمية لدى  إن توفر أخبا

 تثمرينسعلى قرارات الم

 فئة العوامل األخرى

 المتلفزةالبرامج االقتصادية 

في اتجاهات المستثمرين حول المتغيرات التي تؤثر    (2012النمروطي والعويسي )إن دراسة  

 في المستثمرين من قبل اهتمام هناكلى أن إتوصلت  ،ةلألوراق الماليفراد في سوق فلسطين األ

لى دراسة  إباإلضافة  .المختلفة اإلعالم وسائل عبر واألعمال المال ألخبار مستمرة متابعة

Kadariya (2012التي )  في سوق نيبال تحديد العوامل المؤثرة في قرار المستثمر لى إهدفت

قرارا باعتبار التغطية اإلعالمية الشباب يتخذون غالبية المستثمرين من ن أنتج عنها المالي. و

لى الفرضية التالية التي وضعت لقياس أثر البرامج  إ هذا يقود أيضا  مصدرا جيدا للمعلومات.

 ظبي لألوراق المالية:  على قرارات المستثمرين لدى سوق ابو االقتصادية المتلفزة

 المستثمرين لدى السوق الماليجهات تؤثر البرامج االقتصادية المتلفزة بدرجة عالية على تو

 شاعات المتداولة في السوق المالياإل

سوق  لدىتقييم العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين لى إ( 2005عتيق )هدفت دراسة 

 ،أن متخذي القرارات يعتمدون على مصادر معلومات متعددةنتج عنها  والمالية،  فلسطين لألوراق  

لى التعرف على مدى  إهدفت  التي ،(2006ن دراسة أحمد نجم )أكما  .لكنهم يهتمون بالشائعات

إدراك المستثمرين في سوق فلـسطين لـألوراق الماليـة ألهميـة استخدام المعلومات المحاسبية في 

ن المستثمر في إلى مجموعة من النتائج كـان مـن أهمها:  إقراراتهم االستثمارية. توصلت الدراسة  

إلشـاعات ال تؤثر على قرار  ن المعلومات التي مصدرها اأالمالية، يـدرك سوق فلسطين لألوراق 

لى تحليل المتغيرات التي تؤثر إدفت التي ه (2012أما دراسة النمروطي والعويسي ) االستثمار.

أن كان من أهم نتائجها  ؛فراد في سوق فلسطين لألوراق الماليةفي اتجاهات المستثمرين األ

ه النتائج المختلفة تستدعي التحقق هذت االستثمار.  عوامل المؤثرة على قرارااإلشاعات تعتبر من ال

من خالل فحص   ظبي لألوراق المالية شاعات على قرارات المستثمرين لدى سوق ابواإلمن أثر 

 : الفرضية التالية 

ثؤثر االشاعات المتداولة بين المستثمرين في السوق المالي بدرجة عالية على قراراتهم 

 .ماريةاالستث

 العامل النفسي

محددات قرارات االستثمار لى التعرف على إ Jonas & Idrissa (2018) دراسة هدفت

المحددات  تأثيرا في صنع من أكثر تعتبر العوامل النفسية أن ونتج عنها  ،في سوق رواندا المالي

ت المستثمرين ثير العوامل النفسية في قراراأت  درس  Bakar  (2016)كما أن    القرار االستثماري.

ثير العوامل النفسية أتمدى يدركون لمستثمرين ن الى أإ، وتوصل سوق األسهم الماليزية لدى
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 لتعزيز كفاءة السوق.هم  عقالنية قراراتيسهم في  مما   سوق األسهم،قراراتهم في  الخاصة بهم على  

ظبي لألوراق   ابوقرارات المستثمرين لدى سوق  العامل النفسي على  معرفة أثر  همية  أا يدل على  هذ

 : من خالل فحص الفرضية التالية المالية

 إن العامل النفسي يؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرين لدى السوق المالي

 دراسة منهجية ال

 منهج الدراسة 

من أجل توصيف خصائص المشكلة   تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات

حل مشكلة  تسهم في  لى نتائجإللوصول  ذات العالقة المتغيرات جميع وتحديد عالقتها بوتفسيرها 

توزيع صحيح. اعتمد الباحث في جمع البيانات األساسية على  تسليط الضوء عليها بشكل  و  الدراسة

يجاد إلالمناسبة في تحليل البيانات اإلحصائية ستخدام األساليب ا  وتم استبانة على عينة الدراسة

 ثبات أو نفي الفرضيات.إات والعالقة بين المتغير

 دراسة المجتمع وعينة 

والبالغ  لألوراق المالية ظبي  من المستثمرين األفراد في سوق أبودراسة يتكون مجتمع ال

تم   .العمرية والتعليمية والوظيفية وفئات الخبرة والدخلكافة فئاتهم ب 1لف مستثمرأ (960) عددهم 

 باستخدام معادلة ستيفن ثامبسون ( مستثمرا385)من مكونة  عشوائية بسيطةتحديد حجم عينه 

(Steven K. Thompson))2( :التالية   

n= [ N * P (1-P)] ÷ [((N-1) * (E² ÷ SD²)) + P (1 - P)]  

 .البحث عينة حجم  n :إذ

: N البحث مجتمع حجم. 

Pوالواحد  الصفر بين قيمتها تتراوح احتمالية :  قيمةP = 0.5 

: E يساوي  فيه غالبا وحالمسم الخطأ نسبةE = 0.05 

%: SD 95 ثقة ( معامل1.96 (وتساوي المعيارية الدرجة% 

مجتمع إعطاء رقما لكل عنصر من عناصر  من خالل    ،العينة العشوائية  عناصر  اختار الباحث

جداول األرقام  بعدها تم استخدام و ،(Sampling Frameطار العيني )تشكيل اإللوذلك  .البحث

م تحيث  ،عنصرا إضافيا 75لى إعنصرا باإلضافة  385تيار عناصر العينة البالغ خال ،العشوائية

المطلوبة من عينة البيانات حجم لضمان الحصول على وذلك  ،توزيع استبانة البحث عليهم جميعا

 

(1) Emaratalyoum – Official News Paper, Abu Dhabi, 4/1/2020. 

(2)  Steven K. Thompson, 2012. Sampling. Third Edition, P: 59-60. 
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ة على جميع األسئلة،  جاباإللعدم  ة( استبان23)منها استبعد  ( استبانة426)تجميع تم لقد  .البحث

( فردا وهو أعلى من نسبة العينة 403ن مجموع من قاموا بتعبئة اإلستبانة بالكامل )وبذلك يكو

 %(. 4.7حسب معادلة ستيفن ثامبسون بنسبته ) ةالمحدد

 دراسة متغيرات ال

التأثير على قرارات المستثمرين نها أاستطاع الباحث تحديد مجموعة من العوامل التي من ش

بأكثر شمولية مما تناولته الدراسات السابقة من عوامل  لماليةظبي لالوراق ا سوق أبواألفراد في 

المختصة في مجال  وذلك بعد المراجعة المستفيضة للدراسات واألبحاث والتقارير  ،(1)الشكل 

رأي مجموعة من الخبراء والمختصين، وعقد لقاءات مع االستثمار لدى األسواق المالية، وأخذ 

   المالية. لألوراقظبي  في سوق أبومستثمرين 

 

 : متغيرات الدراسة)1( شكل

 أداة الدراسة

منها  .لعدة أسبابعينة البحث استبانة لجمع البيانات والمعلومات عن أفراد استخدم الباحث 

وكونها من أقل أدوات جمع البيانات   ،تباعدةمومتواجدين جغرافيا في مناطق مختلفة  أفراد العينة  أن  

مما تحظى بموضوعية أكبر ها ، كما أندوات األخرىباألمقارنة ووقتا وجهدا والمعلومات تكلفة 

من ذلك  و استخدام الهاتف وغيرأكالمقابلة تتوفر في وسائل جمع البيانات والمعلومات األخرى 

:  لمتغير التابعا

ين قرارات المستثمر
االفراد في اسواق
المال االماراتية

فئة العوامل 
:األخرى

(  عوامل مستقله)

البرامج -
االقتصادية   

.المتلفزة 

.  االشاعات -

.يالعامل النفس-

:  فئة العوامل االقتصادية
(عوامل مستقله)

اديةتوفر البيانات االقتص-

.لدى السوق المالي

االوضاع االقتصادية -
.الدولية

كاتنسب توزيع ارباح الشر-

.المدرجة في السوق المالي

.تقلبات اسعار االسهم-

عوامل : )فئة عوامل السوق
(مستقله

مدى توفر استثمارات قصيرة ال-
لدى

.السوق المالي

.عدد ساعات التداول-

اجراءات حماية اسعار االسهم -
.من التالعب

.  نصائح شركات الوساطة-

ين توفر محللين ماليين مرخص-
.في السوق المالي

. يتوفر منصة تداول الكترون-

مدى توفر اخبار رسمية عن -
الشركات المدرجة في السوق 

.المالي
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معلومات وبيانات عطاء مما يحفزه ويريحه إلسم المستجيب اال تشترط ذكر نها إو .الوسائل

وقام أيضا بإجراء عددا من    .لسابقةدراسات الاالمصادر ون  مجموعة معلى    اطلع الباحث  .موثوقـة

مجموعة من  لى إباإلضافة  ،األسواق الماليةالمقابالت مع مجموعة من الخبراء والمختصين في 

القاعات المتوفرة و ،ظبي المالي القاعة الرئيسية للتداول في سوق أبوالمستثمرين المتواجدين في 

تحديد  من أجل  ،على فترات مختلفةوذلك  سوقالة العاملة في لدى بعض شركات الوساطة المالي

مارات العوامل التي من شأنها التأثير على قرارات المستثمرين األفراد في السوق المالي في دولة اإل

محدودا   عددا كل منها  تناول ،الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث. كما أن المتحدةالعربية 

 للم تتفق جميعها حوها وأن ،توجهات المستثمرين في األسواق الماليةعلى  ةالمؤثرمن العوامل 

 .مجموعة موحدة من العوامل التي قد تؤثر على توجهات وقرارات المستثمرين في األسواق المالية

 متغيرات  مجموعةالتي احتوت على    ،المبدئيةتطوير استبانة البحث    استطاع الباحث  بناء على ذلك

فقد تم عرضها  ،)االستبانة(لتأكد من صدق األداة لو. من الدراسات السابقةمولية أكثر شمستقلة 

لى  إباإلضافة  ،جامعيين ةفي السوق المالي وأساتذعلى مجموعة من الخبراء ذوي االختصاص 

قام الباحث بإجراء بعض التعديالت  ،وبناء على مالحظاتهم، متخصص في علم اإلحصاء

وذلك قبل توزيعها على عارض مع موضوع البحث وأهدافه ومنهجيته،  بما ال يتا  هيواإلضافات عل

( 20وعددها )انات يبتم توزيع مجموعة من االست بعد أن ،من ثبات األداةتم التأكد  .عينة الدراسة

وبعدها  .من مجتمع الدراسة ظبي المالي أبو المستثمرين في سوقاستبانة على عينة عشوائية من 

من جمع االستبانة األولى. بينت أسبوعين رة أخرى على نفس العينة بعد توزيع االستبانة م تم 

 يدل على  مما  ( بين إجابات العينة االستطالعية0.85داة الكلية )ن قيمة معامل االرتباط لألأالنتائج  

وبذلك تعتبر تلك النتيجة مناسبة ومقبولة ألغراض  ،تطابق عال بين اإلجابات في كلتا المرتين

ستخدام اختبار معامل اقياس مدى التناسق الداخلي لالستبانة وتحديد مدى ثباتها فقد تم ول. الدراسة

وهي نسبة  ،%79.9لفا بنسبة أ ( الذي أعطى نتيجةCRONBACH ALPHAألفا كرونباخ )

   وصالحيتها ألغراض الدراسة.لى ثبات األداة تدل عمرتفعة 

موضوع تناولت لى مقدمه إضافة إ ،الفقراتاحتوت استمارة االستبانة على مجموعتين من 

تضمنت المجموعة االولى سبع  .(6)جدول  انةستبالبحث وطبيعته وكيفية اإلجابة على أسئلة اال

لى فئة العوامل االقتصادية  إمقسمة    ،فقرةربع عشرة  أأما المجموعة الثانية فقد اشتملت على    ،فقرات

فئة العوامل األخرى و، اتفقر بعسفئة عوامل السوق وتضمنت و، فقرات ربعأوالتي تضمنت 

ستخدام ثالث درجات أو مقاييس لتحديد وقياس توجهات أفراد ا تم لقد  .فقرات وتضمنت ثالث

لى حد ما، غير  إلى حد ما أو عدم الموافقة ) موافق، موافق إو الموافقة أ ة العينة وهي الموافق

المطلقة في  تهعلى حري راد العينةلكل فرد من أفستبانة عند توزيع اال التأكيدتم كما و موافق(.

  .تدخل الغيرضرورة اإلجابة على جميع األسئلة بموضوعية دون تأثير أو و ،تهااإلجابة على أسئل

 احصائيامعالجة البيانات 

والتي شملت النسب  ،استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليليبتمت معالجة البيانات 

تزويد ل ،وزيع التكراري وحساب المتوسطات الحسابيةوالت ،دراسةالمئوية في وصف عينة ال

االنحرافات كما وتم استخدام  .لبيانات المتوفرة عن عناصر العينةامقاييس تلخص بدراسة ال
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تأثير العوامل ى لقياس مدمعامالت االختالف ، ولتحديد مدى التجانس في البياناتالمعيارية 

ظبي  سوق أبولالستثمار في ت أفراد العينة اتجاهاقرارات وعلى المستقلة لموضوع الدراسة 

(  2( لمستوى الموافقة ليكون أقصى اتجاه إيجابي والرقم )1تم إعطاء الرقم ). لألوراق المالية

 أدخلت .سلبي اتجاه( لمستوى عدم الموافقة ليكون أقصى 3لمستوى الموافقة لحد ما والرقم )

 برنامج الحزم اإلحصائية باستخدام اإلحصائيةالنتائج  الستخراج البيانات للحاسوب بعد تبويبها

 (. SPSS) يةاالجتماع للعلوم

 والنتائجالتحليل 

 السمات الشخصية لعينة البحث

 والعمر فراد العينة حسب الجنسأتوزيع 

مما  ،% من اإلناث29.8و ذكورهم من ال فراد العينة أ% من 70.2( بأن 1الجدول )بين ي

طبيعة بسبب  ،باستثمار الذكور مقارنةمنخفض األسواق المالية في ناث ن استثمار اإلأ  لىإيشير 

ي كثير من النشاطات تهن فمشاركتعرقل التي مسؤوليات اإلناث وثقافة وتقاليد المجتمع 

التي تحتاج  ،سواق المالاالستثمار في أ عندف وحالة من الخ بوجودمما يتسبب لهن  .االقتصادية

% من  66.8ن أ( 1الجدول )ويبين  اتخاذ القرارات. في جرأة واللى مستوى عال من الثقة بالنفس  إ

ما بين عمارهم أ% تتراوح 17.4، وأن ( عاما60-41عمارهم ما بين )أعينة الدراسة تتراوح 

( 30-20عمارهم ما بين )أبين صغار السن البالغة النسبة الضئيلة وانحصرت  عاما( 31-40)

  لى أن إشير ، مما ي%7.7سبة نعاما ب  60ارهم عن عمأ السن الذين تزيد وكبار% 8.2عاما بنسبة 

 .ة ال تقتصر على فئة عمرية معينةمارات الماليق اإلاسوأالتداول في  

 .توزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس والعمر(: 1) جدول

 
 العمر )سنة( الجنس

 60 < 60-51 50-41 40-31 30-20 أنثى ذكر

 31 153 116 70 33 120 283 العدد

 7.7 38 28.8 17.4 8.2 29.8 70.2 %ةالنسب

 مستوى العلمي والوظيفةتوزيع افراد العينة حسب ال

% 22.6، وان منهم  من عينة الدراسة يحملون شهادات جامعية%  85.4( بأن  2الجدول )يبين  

وكيفية اتخاذ  األسهم،تداول عملية  استيعابعليهم مما يسهل  .الدراسات العلياحملة درجة من 

من أصحاب  هم أفراد عينة الدراسة  % من84.4 أن يضاأ يبين الجدولو .االستثمارية قراراتهم

ة واالستغناء بأنفسهم  استثماراتهم إدارةبلمستثمرين ارغبة  ذلك يعكسوبالتالي فإن  ،األعمال الحر 

عمالهم لعدم وجود وظائف أوقاتهم وأتنظيم لديهم حرية في  كون ،عن دور مدراء المحافظ المالية

  .تحد من حركتهم يهملد
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 .توزيع أفراد عينة البحث حسب التحصيل العلمي والوظيفة(: 2جدول )

 

 طبيعة الوظيفة المستوى العلمي

أقل من 

 ثانوي

ثانوية 

 عامة
 بكالوريوس

دراسات 

 عليا

أعمال 

 حرة

قطاع 

 عام

قطاع 

 خاص

 37 26 340 91 253 47 12 العدد

 9.2 6.5 84.4 22.6 62.8 11.7 3 النسبة%

 لدى السوق المالي التداولوخبرة جمالية فراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة اإلأتوزيع 

و ما أسنوات  10جمالية بمدة إلديهم خبرة % من عينة البحث 49.1( إن 3لجدول )يبين ا

هذا سنوات.  (10-5) تبلغخبرة تداول في السوق المالي ممن لديهم % 51.9من ضمنها و ،يزيد

  ، السوق المالي خارج وداخلخبرات طويلة لفئة الكبرى من المستثمرين لديهم ان أيدل على 

  .االستثمار واتخاذ قرارات استثمار عقالنيةبيئة وتحليل على قراءة هم تساعد

توزيع أفراد عينة البحث حسب عدد سنوات الخبرة ومزاولة االستثمار في السوق (: 3جدول )

 . المالي

 
 عدد سنوات الخبرة

خبرة التداول في  عدد سنوات

 السوق المالي

 <2 2-5  >5  <10  ≥10  <5  >5  <10  ≥10 

 168 208 27 198 137 60 8 العدد

 41.7 51.6 6.7 49.1 34 14.9 2 النسبة%

 فراد العينة حسب الدخل السنوياتوزيع 

السنوي  يتراوح دخلهم  ،من أفراد العينة% 31.50البالغة ( أن النسبة األكبر 4يبين الجدول )

ألف درهم بما نسبته  400على من األفئة أصحاب الدخل يليها  .ماراتيإ( ألف درهم 301-400)

فئة أتي تبعدها و ،%28بنسبة درهم  ألف( 300-200السنوي البالغ )صحاب الدخل أ ثم ،29%

تشير ألفراد العينة  هذه النسب  ن  أيرى الباحث  .  %11.4ألف درهم بنسبة    200من يقل دخلهم عن  

على جميع   يحتويبل    .أن التداول في السوق المالي ال يقتصر فقط على أصحاب الدخل المرتفع  لىإ

في لديهم ووجود مرونة هم حجم مدخراتبسبب  صحاب الدخل المرتفعأمع تمركز  الدخلفئات 

   .األخرى مقارنة بفئات الدخلدارتها إ
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 . الدخل السنوي حسب توزيع أفراد عينة البحث(: 4جدول )

 
 دخل السنوي )ألف درهم(ال

 <200 200-300 301-400 401-500  >500 

 52 65 127 113 46 العدد

 12.9 16.1 31.5 28 11.4 النسبة %

 تحليل النتائج ومناقشتها

 االستبانةفقرات فراد عينة البحث على أالتوزيع التكراري لمستويات موافقة  تبين نسب

ما عدا   .مرتفعةسئلة فئة العوامل االقتصادية كانت جميعها أ درجة الموافقة علىأن  ب ،(5الجدول )

ظبي أبو سوق لدى  مستثمرينالبيانات االقتصادية على قرارات الالخاص بمدى تأثير  عاملال

لى حد ما على ارتفاع درجة  إ موافقتهاعلى نسبة من المستثمرين أحيث أبدت  ، لألوراق المالية

قد  ف ،تثمارية في السوق المالي. أما بالنسبة لفئة عوامل السوقالعامل على قراراتهم االستأثير هذا 

ساعات التداول في  عدد أثر  ان درجة االتفاق على أسئلة هذه الفئة جميعها مرتفعة ما عدأتبين 

ا هذنهم موافقون لحد ما على تأثير أ ،بدأ أفراد عينة البحثحيث أ .ظبي لألوراق الماليةأبو سوق 

ن درجة  أتبين األخرى فئة العوامل في حين أن ، لى قراراتهم االستثماريةع عاليةبدرجة العامل 

 على قرارات عال ذات أثر لبرامج المتلفزة ا ما بين الموافق على ان تراوحت فراد العينة أاتفاق 

تؤثر بدرجة   شاعاتلى حد ما على ان االإوالموافق    ظبي لألوراق الماليةأبو  سوق  في  المستثمرين  

فراد  أن النسبة األعلى من  ، كما أظبي لألوراق الماليةأبو  سوق  المستثمرين في    راتعالية على قرا

  على قراراتهم االستثمارية.بدرجة عالية  العينة أبدوا عدم موافقتهم على تأثير العامل النفسي 
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  التكراري لمدى موافقة افراد العينةنسب التوزيع (: 5جدول )

 

جابات بي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لكافة اإل( قيم الوسط الحسا6الجدول )  يبين

جابات كانت تتراوح بين ن قيم الوسط الحسابي لكل اإلأوفيه يتضح  .المحور الثاني فقراتعلى 

أن  كما .(14( و)13( و)6( و)1رقام التسلسلية )سئلة ذات األجابة على األباستثناء اإل ،(2( و)1)

لى الحد الفاصل بين  إيشير  وهذا ،(2ي المستخدم في البحث هو )الوسط الحسابي للمقياس الثالث

مع مالحظة انخفاض قيم االنحراف المعياري للداللة على تجانس  ،يجابية والسلبيةاالتجاهات اإل

فراد العينة حول درجة تأثير العوامل االقتصادية وعوامل السوق والعوامل األخرى  أ راء  آوانسجام  

 ية في السوق المالي. على قراراتهم االستثمار
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 . السوق الماليتحليل العوامل المؤثرة على قرارات المستثمرين في (: 6) جدول
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 نتائج اختبار فرضيات الدراسة

معامالت هذه التشير  حيث    .الختبار فرضيات الدراسة  االختالفمعامالت    اختبارتم استخدام  

يبين هذا الترتيب درجات تأثير و .تبانةلى ترتيب كل فقرة أو سؤال من أسئلة االسإ( 6 )الجدول

العوامل   فئة  فقراتلى إوالتي تم تصنيفها  (2 )الشكلفقرات االستبانة في مستوى الموافقة جميع 

فئة العوامل األخرى )الشكل فقرات  ( و4الشكل  السوق )  لمعوافئة  فقرات  ( و3)الشكل    االقتصادية

5) . 

 

 أفراد عينة البحث. معامالت اإلختالف لمدى توافق  (:2شكل )
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 ما يلي عرض لنتائج اختبار الفرضيات

ن توفر البيانات االقتصادية لدى أ :والتي تنص على :(1.1نتيجة اختبار الفرضية األولى )

 .السوق المالي يؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرين

ن معامل أ  ،(1.1رضية )المطبق على الف  (6)الجدول    معامالت االختالفيبين جدول اختبار  

وبالتالي  ،(2.3871)عينة البحث لهذه الفقرة بلغت وأن متوسط إجابات  (25.04االختالف يبلغ )

وذلك باتجاه عدم   (2في البحث والبالغ ) المستخدمللمقياس الثالثي الوسط الحسابي فهي أكبر من 

 ،يؤثر على قرارات المستثمرين  ليمما يعني أن توفر البيانات االقتصادية لدى السوق الما.  الموافقة

يدل . هذا بين فقرات االستبانةدرجة عالية بالرغم من ترتيب هذه الفقرة السادس من لكن ليست ب

عتماد المستثمرين على الإما  ،مما يعود حسب الباحث .(1.1) صحة هذه الفرضيةعلى عدم 

ألسباب مرتبطة أو    ،مصادر أخرى   منحتاجونها  التي يعتماد على البيانات  االوفي التداول  خبراتهم  

   الموجودة لدى السوق المالي.بطبيعة وجودة وكفاية البيانات 

ألوضاع االقتصادية الدولية  أن ا :والتي تنص على :(2.1نتيجة اختبار الفرضية األولى )

 .بدرجة عالية على قرارات المستثمرين لدى السوق الماليتؤثر 

ن معامل أ  ،(2.1( المطبق على الفرضية )6ف )الجدول  يبين جدول اختبار معامالت االختال

وأن متوسط إجابات  ،ويأتي في الترتيب الثامن من بين فقرات االستبانة( 26.87االختالف يبلغ )

من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي   صغروبالتالي فهي أ  ،(1.0844عينة البحث لهذه الفقرة بلغت )

ألوضاع االقتصادية الدولية تؤثر بدرجة  اأن  مما يعني. موافقةوذلك باتجاه الالمستخدم في البحث 

حة  صلى إاألمر الذي يشير  ،ظبي لألوراق المالية سوق أبوعالية على قرارات المستثمرين لدى 

التأثير على توجهات بالعالمي  لعبه االقتصاديلذي الهام ا يدل على الدور و (2.1) الفرضية
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بشكل مباشر على حجم النشاط وانعكاساته  ،راق الماليةظبي لألو سوق أبوالمستثمرين في 

 .يجعل قراراتهم أكثر تعقيداً وبالتالي  ،السوقاالستثماري وكفاءة 

نسب توزيع األرباح المعلنة  :أنوالتي تنص على  :(3.1نتيجة اختبار الفرضية األولى )

 .ثمرينبدرجة عالية على قرارات المستتؤثر للشركات المدرجة في السوق المالي 

ن معامل االختالف أ( 3.1يبين جدول اختبار معامالت االختالف المطبق على الفرضية ) 

وأن متوسط إجابات عينة البحث   ،االستبانةويأتي في الترتيب الثاني من بين فقرات    .(17.45يبلغ )

تخدم (، وبالتالي فهي أصغر من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي المس1.0223لهذه الفقرة بلغت )

تؤثر بدرجة عالية  المعلن عنها  رباحاألنسب توزيع يعني أن . هذا في البحث وذلك باتجاه الموافقة

.  الفرضية قبول هذه  على يؤكدمما  لألوراق المالية،ظبي  سوق أبولدى  على قرارات المستثمرين

لألوراق ظبي  سوق أبويدل على أن عامل توزيع األرباح لدى الشركات المدرجة في مر األهذا 

ما قورنت  إذا ،تحظى بأهمية كبيرة وأولوية عالية لدى المستثمرين في أسواق األسهم ،المالية

  .همبالعوامل األخرى المؤثرة في قرارات

التقلبات الشديدة في أسعار األسهم   : أنوالتي تنص على    :(4.1نتيجة اختبار الفرضية األولى )

 .تؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرين

التي   ،االستبانةمن بين فقرات  سابع  في الترتيب اللهذه الفقرة    (25.92االختالف )معامل  يأتي  

ن إو .لى أن التقلبات الشديدة في أسعار األسهم تؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرينإتشير 

الحسابي  (، وبالتالي فهي أصغر من الوسط  1.0794متوسط إجابات عينة البحث لهذه الفقرة بلغت )

التقلبات الشديدة في أسعار أن    نيعمما ي،  للمقياس الثالثي المستخدم في البحث وذلك باتجاه الموافقة

 وبالتالي ،ظبي لألوراق المالية سوق أبوتؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرين لدى األسهم 

 .  الفرضيةهذه ثبت صحة ي فإنه

توفر الفرص االستثمارية قصيرة   :أنلتي تنص على  وا  :(1.2نتيجة اختبار الفرضية الثانية )

 .المالية يؤثر بالدرجة األولى على قرارات المستثمرين في تلك األسواقالمدى لدى األسواق 

 ن معامل االختالفأ( 1.2يبين جدول اختبار معامالت االختالف المطبق على الفرضية ) 

ن متوسط إجابات عينة البحث إو .(15.34) يبلغوما بين فقرات االستبانة المرتبة األولى  في جاء

وبالتالي فهي أصغر من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي المستخدم  ،(1.0199لهذه الفقرة بلغت )

  لدى لى أن توفر الفرص االستثمارية قصيرة األجل إيشير  مما .في البحث وذلك باتجاه الموافقة

 ،على القرارات االستثمارية ألفراد عينة البحثيؤثر بدرجة عالية ظبي لألوراق المالية  سوق أبو

ظبي أبو سوق في  الواضحة لمستثمرينايدل على رغبة هذا . الفرضيةهذه وبالتالي يثبت صحة 

عن مخاطر ونتائج االنتظار لعوائد استثمارات طويلة لبعد  ل  ،رباح سريعةأتحقيق  بلألوراق المالية  

 المدى.  

التداول في السوق عدد ساعات أن والتي تنص على  :(.22نتيجة اختبار الفرضية الثانية )

 .المالي تؤثر بدرجة عالية على توجهات المستثمرين
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عدد ساعات  أثر  درجة  الخاصة بلفقرة االستبانة  (  33.88البالغ )  معامل االختالفترتيب  بلغ  

لبحث وأن متوسط إجابات عينة ا ،أحد عشر التداول في السوق المالي على توجهات المستثمرين

من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي المستخدم في البحث كبر  هي أو  .(2.1489لهذه الفقرة بلغت )

 ،ظبي لألوراق المالية  سوق أبوعدد ساعات التداول في  أن  يدل على  مما    ،الموافقةعدم  وذلك باتجاه  

. هذا يدل على (2.2)  وبالتالي عدم صحة الفرضية  ،المستثمرينقرارات  ال تؤثر بدرجة عالية على  

  ت قراراعند اتخاذ  العوامل التي يوليها المستثمر أهمية    التداول لدى السوق المالي ليست من  مدةأن  

ن هنالك فترات تداول خالل بعض األيام يأتي فيها تقلبات شديده أخاصة    ؛التداول لدى سوق األسهم

لى أن المستثمر إ  اقد يكون عائد  إن هذا التعارض في النتائج  .سواء باالرتفاع أو االنخفاض  لألسعار

كونها من  ،ال يعطي اهتماما لفترة التداول في السوق الماليظبي لألوراق المالية  سوق أبوفي 

   .لديه استراتيجيات التداولمام أوال تقع عقبة  وجهة نظره فترة كافية

لي في حماية  جراءات السوق الماأن إوالتي تنص على    :(3.2اختبار الفرضية الثانية )نتيجة  

 .أسعار األسهم من التالعب ذات أثر كبير على قرارات المستثمرين

جراءات السوق المالي في  إ لى أن إ( لفقرة االستبانة التي تشير 19.31بلغ معامل االختالف )

ن متوسط إجابات إو .التالعب ذات أثر كبير على قرارات المستثمرينحماية أسعار األسهم من 

 .ن بين فقرات االستبانةلث مويأتي في الترتيب الثا ،(1.0422لفقرة بلغت )عينة البحث لهذه ا

  ، وبالتالي فهي أصغر من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي المستخدم في البحث وذلك باتجاه الموافقة

ظبي لألوراق   سوق أبوتخذها ي إلجراءات التي يدل على أن ا. هذا مما يثبت صحة هذه الفرضية

وبالتالي   ،ذات فاعلية في حماية أسعار األسهم من التالعب  أفراد عينة البحثهة نظر  من وجالمالية  

 . فهي تطمئن المستثمرين وتؤثر بشكل كبير على قراراتهم

نصائح شركات الوساطة لدى  أن والتي تنص على  :(4.2نتيجة اختبار الفرضية الثانية )

 .ينالسوق المالي تؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمر

ن معامل االختالف أ( 4.2اختبار معامالت االختالف المطبق على الفرضية ) يبين جدول 

وبالتالي فهي أصغر   .(1.5955وأن متوسط إجابات عينة البحث لهذه الفقرة بلغت )،  (44.98يبلغ )

نها أكما    ،لى حد ماإمن الوسط الحسابي للمقياس الثالثي المستخدم في البحث وذلك باتجاه الموافقة  

نصائح شركات    أنيشير الى    االستبانة. مماالترتيب األخير )الرابع عشر( من بين فقرات    جاءت في

وهذا  على قرارات المستثمرينضعيفة تؤثر بدرجة ظبي لألوراق المالية  سوق أبوالوساطة لدى 

ال  يةالمالشركات الوساطة تقدمها  التي نصائحالن أيدل على . هذا يثبت عدم صحة هذه الفرضية

 ،نصائح وتوجيهات هذه الشركاتبقه ثإما النعدام ال المستثمرين، على قراراتبدرجة عالية تؤثر 

 .  الوساطة الماليةة وشرك العالقة بين المستثمرطبيعة لأو 

توفر محللين ماليين مرخصين أن والتي تنص على  :(5.2نتيجة اختبار الفرضية الثانية )

 .الية على قرارات المستثمرينلدى السوق المالي يؤثر بدرجة ع
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من بين   الرابعويأتي في الترتيب  (22.78) الفرضية هذه االختالف المطبق على  لمعام بلغ

(، وبالتالي فهي 1.0372وأن متوسط إجابات عينة البحث لهذه الفقرة بلغت ) .فقرات االستبانة

يشير  . هذاباتجاه الموافقةوذلك  ،أصغر من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي المستخدم في البحث

يؤثر بدرجة عالية على ظبي لألوراق المالية،    سوق أبوتوفر محللين ماليين مرخصين لدى  أن  الى  

مما يدل على  ،(5.2) يثبت صحة الفرضية فإنه ألفراد عينة البحث. وبالتاليقرارات المستثمرين 

ذات أثر كبير في توجيه  ،ليان آراء ونصائح المحللين الماليين المرخصين لدى السوق الما

 التأثير على قراراتهم. و المستثمرين

توفر منصة تداول الكتروني فعاله أن  والتي تنص على    :(6.2اختبار الفرضية الثانية )نتيجة  

 .يؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرين لدى السوق المالي

 ( ان معامل االختالف6.2يبين جدول اختبار معامالت االختالف المطبق على الفرضية ) 

وأن متوسط إجابات عينة البحث لهذه   .فقرات االستبانةمن بين  عاشر  يأتي في الترتيب ال  (28.24)

وبالتالي فهي أصغر من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي المستخدم في   ،(1.0645الفقرة بلغت )

يؤثر بدرجة  ،لكتروني فعالهتوفر منصة تداول اأن يدل على مما  ،البحث وذلك باتجاه الموافقة

  يثبت صحة الفرضية  هذا. ظبي لألوراق المالية سوق أبوعالية على قرارات المستثمرين لدى 

يدل على أهمية وجود منصة تداول الكترونية يستطيع ان يستخدمها المستثمر كما انه  .(6.2)

سوق  لدىلمدرجة لحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات اوالعمليات التداول 

 .ابوظبي لألوراق المالية

توفر أخبار رسمية لدى السوق  أن والتي تنص على  :(7.2نتيجة اختبار الفرضية الثانية )

 .المالي حول الشركات المدرجة في السوق يؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرين

معامل االختالف  ( ان7.2يبين جدول اختبار معامالت االختالف المطبق على الفرضية ) 

وأن متوسط إجابات عينة  .ويأتي في الترتيب الخامس من بين فقرات االستبانة (23.96يبلغ )

(، وبالتالي فهي أصغر من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي 1.0447البحث لهذه الفقرة بلغت )

 سوق أبولدى  توفر أخبار رسميةن يشير الى أ. هذا وذلك باتجاه الموافقة ،المستخدم في البحث

 .يؤثر بدرجة عالية على قرارات المستثمرين لديهحول الشركات المدرجة ظبي لألوراق المالية 

 سوق أبوصادرة من  الرسمية  ال  األخباريدل على أهمية  مما    ،(7.2)  الفرضيةيثبت صحة  وبالتالي  

ومات يساعد كونها عنصر معل ،اتخاذ قرار عقالنيفي المستثمر  لترشد ،ظبي لألوراق المالية

 تحديد حجم المخاطر او الفرص التي تواجههم.   علىسوق األسهم  فيالمتداولين 

البرامج االقتصادية المتلفزة تؤثر أن  والتي تنص على    :(1.3نتيجة اختبار الفرضية الثالثة )

 .بدرجة عالية على توجهات المستثمرين لدى السوق المالي

( ان معامل االختالف 1.3مطبق على الفرضية ) اختبار معامالت االختالف اليبين جدول 

وأن متوسط إجابات عينة البحث   ،من بين فقرات االستبانة  التاسعويأتي في الترتيب    .(27.74يبلغ )

وبالتالي فهي أصغر من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي المستخدم  ،(1.0968لهذه الفقرة بلغت )
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البرامج االقتصادية المتلفزة تؤثر بدرجة عالية على   ن بأن. هذا يبيفي البحث وذلك باتجاه الموافقة

يدل و  .وبالتالي يثبت صحة هذه الفرضية  ،ظبي لألوراق المالية  سوق أبوتوجهات المستثمرين لدى  

من خالل برامج اقتصادية متخصصة   ،الذي يلعبه اإلعالم في التأثير على المستثمرينعلى الدور 

معلوماتية موجهه بعناية لعناصر القطاعات  ةكونها تشكل أدا ،ينالمستثمر ترشيد قرارالوموجهه 

 االقتصادية المختلفة بما فيها المستثمرين لدى األسواق المالية.  

االشاعات المتداولة بين أن والتي تنص على  :(32.نتيجة اختبار الفرضية الثالثة )

 .ستثماريةالمستثمرين في السوق المالي تؤثر بدرجة عالية على قراراتهم اال 

ني في الترتيب الثا ويأتي( 34.32)لهذه الفقرة يبلغ معامل االختالف ( أن 6 الجدول)يبين 

(، 2.1042وأن متوسط إجابات عينة البحث لهذه الفقرة بلغت ) .من بين فقرات االستبانةعشر 

عدم اه وذلك باتج ،من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي المستخدم في البحثكبر وبالتالي فهي أ

ظبي لألوراق المالية  سوق أبواالشاعات المتداولة بين المستثمرين في ن أ  . مما يدل علىالموافقة

عني . هذا يوبالتالي يثبت عدم صحة هذه الفرضية  ،على قراراتهم االستثماريةال تؤثر بدرجة عالية  

حه وبالتالي  إلشاعات كونها قد تكون مضلله أو غير صحيلأن المستثمرين ال يولون عناية ب

األمر الذي  يواجهون مخاطر قرارات استثمار غير عقالنية قد تؤدي الى خسائر غير محتمله، 

 السمات الشخصية لعينة البحث. طبيعة  عززهت

عالية العامل النفسي يؤثر بدرجة  أن  والتي تنص على    :(3.3)نتيجة اختبار الفرضية الثالثة  

 ي.على قرارات المستثمرين لدى السوق المال

( ان معامل االختالف 3.3يبين جدول اختبار معامالت االختالف المطبق على الفرضية ) 

وأن متوسط إجابات عينة  .عشر من بين فقرات االستبانةلث ويأتي في الترتيب الثا( 35.30يبلغ )

كبر من الوسط الحسابي للمقياس الثالثي ( وبالتالي فهي أ2.2457البحث لهذه الفقرة بلغت )

العامل النفسي ال يؤثر بدرجة عالية  أن هذا يعني دم في البحث وذلك باتجاه عدم الموافقة. المستخ

  الفرضية  ، وبالتالي يثبت عدم صحةظبي لألوراق المالية سوق أبوعلى قرارات المستثمرين لدى 

المستثمرين يحاولون السيطرة على شعورهم وعواطفهم تجاه ن تشير هذه النتيجة الى أ(. 3.3)

الذي قد يؤدي الى قرارات غير مدروسة  لعامل النفسي  ل  ضحيةمن أجل عدم الوقوع    ،سهمر األسعاأ

 تكون كارثية أحيانا. 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

اإلحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها من أفراد عينة البحث باإلضافة تحليل  البناء على  

 يلي: بماالنتائج هم ألى فحص الفرضيات فإنه يمكن تلخيص إ

 .سنة( 60-41) عمارهم ما بينأ وتتراوح ،من الذكور هم العينةن النسبة العظمى من أفراد إ .1

منها ما  ،سنوات 10أكثر من جمالية إخبرة ولديهم ، ن معظمهم يحملون شهادات جامعيةإو
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راق ظبي لألو  سوق أبواألسهم لدى  تداول  في  سنوات خبرة    10سنوات ويقل عن    5يزيد عن  

  ألف (400-300) عنللنسبة العظمى من أفراد العينة كما ويزيد الدخل السنوي  ، المالية 

لى عامل  إ  إضافة   ،المستثمرينوجود مستوى تعليمي وخبرة جيدين لدى  لى  إ؛ هذا يشير  درهم

هذا ، وتنعكس عليهم إيجابيا قرارات المستثمرين تؤثر على وبالتالي فإن هذه السمات العمر

لى تفحص أثر العوامل  إفي دراسة هدفت  (Geetha & Vimala, 2014)أيده  االستنتاج

في عملية اتخاذ القرار االستثماري لدى المستثمرين األفراد في شناي بالهند، كان   الديمغرافية

القرار   عوامل العمر والدخل والمؤهل العلمي جميعها تؤثر على عملية اتخاذمن نتائجها أن 

وهو:  (Kannadhasan, 2006)من نتائج في دراسة ما جاء تفقت مع اكما و .االستثماري

المستوى  ,ن قرار مستثمرين التجزئة يتأثر بعوامل الجنس, العمر, الحالة االجتماعيةأ

 Gowtham Ramkumarأيضا مع دراسة كما وتتفق  . التعليمي, مستوى الدخل, الوعي

 قراراتتؤثر بشكل كبير على  يموغرافية دالعوامل اللى أن إ( التي توصلت 2017)

 المستثمرين.

لألوراق  ظبي أبوسوق أداء  على ملحوظ تنعكس بشكلإن األوضاع االقتصادية الدولية  .2

في قراراتهم ؤثر تين كونها لدى المستثمرعالية  تحظى بأهميةفإنها  المالية وبالتالي

 M. Sarany  (2017،)  ليه دراسة إمع ما توصلت   متشابهةجاءت هذه النتيجة    .ةاالستثماري

من خالل توفير فراد  وعدد استثمارات األأن عولمة األسواق المالية أدت إلى زيادة حجم  وهو  

زيادة صعوبة اتخاذ القرارات االستثمارية لى  إمما أدى    .مجموعة واسعة من بدائل االستثمار

   وعقالنية عند اتخاذ القرار.ة ثمر أكثر روي  المستجعلت وبالتالي 

الوجهة األولى    هيظبي لألوراق المالية    أبولدى سوق    االستثمار قصيرة األجلأدوات  تعتبر    .3

هم ظيت بالمرتبة األولى في سل م األولويات من حيث تأثيرها على قراراتح  يوالت  ،للمستثمرين

يفضلون الفرص االستثمارية ذات اق المال  سوأ  ن المستثمرين فيأيشير الى  مما    .لدى السوق

تخفيض أثر عنصر  من أجل  وبالتالي عدم بقاء استثماراتهم ثابته لمدة طويلة    ،االرباح السريعة

 ،تقلبات شديدة في أسعار األسهمحدوث  وبنفس الوقت فهم يعتبرون أن ،المفاجئة والمخاطر

 ليهإما توصلت شابه هذه النتيجة مع ، تتاالستثماريةاتهم قرار اتخاذلى التريث في إدفعهم ي

التي نتج عنها أن من أهم العوامل التي تؤثر على نظرة  ،M. Sarany (2017) دراسة

، والربحية على  السوق أو المخاطر اتجاههي للشركات المتداولة في السوق المالي المستثمر 

من قبل  عن توزيعها لألرباح المعلنأهمية كبرى يولون المستثمرين أن  كما المدى القصير.

 Jagongo & Mutswenjeأيدتها دراسة ، وهذه النتيجة الشركات المدرجة لدى السوق

نظرية التمويل السلوكي التي تؤثر في قرارات من أهم عوامل  أن    ،التي من نتائجها  (2014)

 سةكل من دراكما وأيدت    .المستقبليةهي: توقعات األفراد تجاه توزيعات األرباح  المستثمرين  

M. & Saranya (2017)  نظرة  على تؤثر التيالعوامل أن من أهم لى إالتي توصلت

 وسياسة القصير المدى على الربحية  للشركات المدرجة في السوق المالي هي: المستثمر

المستثمرين يتأثرون بشكل كبير ن ألى إ( التي توصلت 2007) باشيخودراسة  ،األرباح

-Al ودراسة  ، بل الشركات المدرجة في السوق الماليبسياسة توزيعات األرباح من ق
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Tamimi (2006)  المدرجة في السوق  األرباح المتوقعة للشركات أن التي كان من نتائجها

 ارات المالية.مق اإلا سوأفي قرارات المستثمرين لدى  العوامل المؤثرة  كثرأمن هي 

حركة  من خالل رقابته على ظبي لألوراق المالية أبو يتخذها سوق إن اإلجراءات التي   .4

تؤثر بشكل و .تحظى برضاء واضح لدى المستثمرين ،من التالعبتها لحمايأسعار األسهم 

التي  ،Kadariya (2012)دراسة يدته نتيجة أاألمر الذي ، االستثمارية همكبير في توجهات

من  هي ي ومية على السوق المالكالرقابة الحيعتبرون أن  المستثمرينغالبية لى أن إتوصلت 

 هؤالء لدى والطمأنينةالراحة تضفي نوع من  إنهاحيث  هم العوامل المؤثرة بالقرار.أ

التقلبات الشديدة في أسعار األسهم تعتبر من العقبات الكبيرة في تحديد   خاصة أن  المستثمرين

استراتيجيات التداول من قبل المستثمرين بسبب ارتفاع عنصر المخاطر التي تحيط بقرارات 

 وشراء األسهم. بيع

يحظى  ظبي لألوراق المالية،  سوق أبومؤهلين ومرخصين لدى محللين ماليين إن وجود   .5

على  و   ،نشاط السوق الماليدورا كبيرا في تفعيل    بعيل  هكما أن  ،لدى المستثمرينبأهمية كبيرة  

 ،الوساطة المالية ال تحظى بثقة المستثمرين اتنصائح وآراء شركالعكس من ذلك فإن 

ليه إمع ما توصلت وتشابهت هذه النتيجة  .لتالي فإنها ال تؤثر على توجهاتهم وقراراتهموبا

تلعب توصيات المحللين الماليين واللتان بينتا بأن  Sashika & Girish  (2015)دراسة 

  في سلوك المستثمرين األفراد.دورا كبيرا في التأثير 

من الوسائل الهامة لدى  راق المالية ظبي لألو سوق أبولكتروني لدى يعتبر التداول اإل .6

على عمليات التداول تسهل  فع الهمنصة تداول الكتروني  توفروبالتالي فإن  .المستثمرين

  Abdel-Rageem & Faisalاالستنتاج أيده، هذه هموالتريث في قراراتالمستثمرين 

له  في التداول نترنتاستخدام اإلعدة نتائج منها أن  لىإ راستهما التي توصلتدفي  (2011)

  ات االستثمار.على اتخاذ قرار أثر إيجابي كبير 

ظبي لألوراق   سوق أبوفي    المستثمرينبأهمية بالغة لدى  متلفزة  القتصادية  البرامج اتحظى ال .7

 مما يتفق مع ما توصلت  ،ق الماليوالسهم لدى  راراتقتلعب دورا هاما في ترشيد  وأنها  المالية،  

في متابعة هناك اهتمام من قبل المستثمرين  في أن  (  2012ويسي )النمروطي والعليه دراسة  إ

المستثمرين  يدل على أنمما المختلفة.  عالمعمال عبر وسائل اإلمستمرة ألخبار المال واأل

المؤثرة في ومصادر المعلومات الموثوقة  منن وسائل االعالم بما فيها التلفاز أ يعتبرون

 استثماريةواستراتيجيات الرسمية وأفكار لمعلومات العرض أداة وأنها  ،هماتخاذ قرارات

 . استثمار خاطئةلقرارات  االندفاع غير المدروس على عدمتساعد المستثمرين 

التي يتم تداولها   ،لإلشاعاتهمية  ولون أيال  ظبي لألوراق المالية    سوق أبوإن المستثمرين في   .8

مع دور يتناغم  ا االستنتاجهذ ،النفسي ألولئك المستثمرينحال الجانب حالها  ،في السوق

التي يغلب عليها سمة التعليم الجامعي والخبرة الجيدة الدراسة السمات الشخصية لعينة 

دراسة نجم  تتفق هذه النتيجة مع  .عمار التي تتسم عادة بالعقالنية في اتخاذ القراراتواأل

 تؤثر على قرار  أن المعلومات التي مصدرها اإلشـاعات المن أهم نتائجها  ( التي2006)
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دراسة وBakar & Ng Chui Yi (2016 ) دراسة نتائجمع لم تتفق لكنها االستثمار. 

Jonas & Idrissa (2018 ) قرارات  علىتؤثر العوامل النفسية أن لى إتوصلتا اللتين

  المستثمرين.

 التوصيات

 لي:ي ذه الدراسة فإن الباحث يوصي بماه نتائج ضوء على

لتقوم بعمل دراسات ميدانية  ،وراق الماليةظبي لأل أبو من قبل سوقإنشاء وحدة متخصصة  .1

توجهات المستثمرين ووسائل عوامل السوق واالقتصاد والعوامل المؤثرة في حول  دورية

المعلومات والبيانات وتقديم  .تطوير السوق الماليمنها في  لالستفادة ،استثماريجذب 

في همة مساللوفير خدمة االستشارات المجانية وت ،للمستثمرين والتوعية والنصح الرسمية

 ترشيد قراراتهم االستثمارية واتخاذها بسهولة ويسر. 

ظبي لألوراق   سوق أبولدى المرخ صة شركات الوساطة المالية ة لمملزجراءات إاتخاذ  .2

ومرخصين لتقديم  ،المالية باألسواقمتخصصين ، محللين ماليينخبراء وتعيين ل ،المالية

خاصة  ،بعادهم عن مخاطر السوقإو قراراتهملترشيد وذلك  .لالزمة للمستثمرينالنصائح ا

في    الشديدةتقلبات  لى الإ  باإلضافة  ،ظروف غير عادية تمر على السوق المالي  في ظل وجود

وعدم   ،السوق المالي وزيادة كفاءة مما يسهم في تفعيل دورها في تطوير ؛أسعار األسهم

 .سهموامر بيع وشراء األأت تنفيذ على عمليافقط اقتصار عملها 

اقتصادية  برامج    إلعداد  ،التلفزيونيةخاصة القنوات    عالم المختلفةوسائل اإلمع  دائم  التنسيق ال  .3

 ،لطرح أفكارهم وآرائهم ،االقتصاد وأسواق المالخبراء في استضافة من خالل ية ووعت

ظبي لألوراق  سوق أبوفي  ينالمستثمر لدعم وتوجيه ،المناسبة وتقديم المعلومات والبيانات

 . المالية

جميع  ي تطويرها وتشغيلهايشترك ف ،لكتروني موحدةإمنصة تداول العمل على إنشاء   .4

لسوق ابوظبي  باإلضافة شركات الوساطة المالية المرخصة لدى أسواق اإلمارات المالية

هذه المنصة تقدم    بحيث  ،دارة السوق الماليإوبإشراف من  لية معينة  آ ضمن  لألوراق المالية،  

توجهات وتحليل فني وتقني ل  ،تحديد مخاطر السوقاصية  وخدمة خ  ،لكترونيخدمة التداول اإل

أخبار آخر ، وفي السوق المالي تداولةأخبار الشركات المعليها رض عيو ،األسعار المتوقعة

  .بما فيها أسواق المال العالميةالمحلي والدولي  قتصادالوبيانات ا

 وسلوكيات  توجهات  ديموغرافية علىوالالعوامل النفسية  أثر    من األبحاث حول  إجراء المزيد  .5

ات الميدانية حول دراسالمزيد من ال وإجراء ، ظبي لألوراق المالية سوق أبوفي المستثمرين 

ظبي لألوراق   سوق أبوفي توجهات وسلوكيات المستثمرين في  دور شركات الوساطة المالية  

   .المالية
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 ةالمراجع العربي

 -(. دراسة سلوك المستثمر في سوق دمشق لألوراق المالية 2018أحمد حسن. ) ،العلي −

 (.26)40، مجلة جامعة البعث. -دراسة ميدانية 

(. تقييم واقع القرار االستثماري في سوق فلسطين لألوراق المالية.  2005ابراهيم. ) ،عتيق −

 .262-249(، 1)32، رية دراسات العلوم اإلدا

(. أثر المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار 2010الزبيدي، وخضير فراس. ) −

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية  في أسهم الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية. 
 .119-105(، 3)12، واإلقتصادية

سوق فلـسطين لـألوراق الماليـة ألهمية  مدى إدراك المستثمرين في(. 2006أنور. ) ،نجم −
، رسالة ماجستير في المحاسبة  ام المعلومات المحاسبية لترشيد قراراتهم االستثماريةاستخد

 والتمويل. الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

(. نظرية المالية السلوكية مقابل نظرية 2017بن زاير. ) ،عبدالوهابو  .بن زاير ،مبارك −

 (.1)3، مجلة البشائر اإلقتصاديةق المالية. كفاءة االسوا

(. العوامل السلوكية المحددة لقرارات المستثمرين األفراد وأثرها في  2017جميل. ) ،النجار −

مجلة الجامعة ية. دراسة تحليلية من سوق فلسطين لألوراق المال-أداء المحفظة االستثمارية
 .110(، 2)3، العربية األمريكية للبحوث

مجلة  (. االستثمار في الجمهورية العربية السورية. 2010امى عبدالعزيز. )خز  ،الجندي −
 .611(، صفحة 2)26، جامعة دمشق للعلوم االقتصادية

راد (. تحليل اتجاهات المستثمرين االف2012 ،سمير. )يناير ،العويسيخليل ، و  ،النمروطي −

ن األفراد في قطاع في سوق فلسطين لألوراق المالية )دراسة استطالعية على المستثمري

 .36-1(، 1)20، جلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واإلداريةغزة(. م

دراسة   -(. محددات ومعوقات االستثمار في سوق األسهم السعودية 2002زايد. ) ،الحصان  −

 .132-89(، 1)23، جلة البحوث التجارية. مميدانية في منطقة القصيم

)اإلصدار   الستثمار االجنبي المباشر وحقوقه البينة(. ا2015سليمان عمر. ) ،عبدالهادي −

 الطبعة األولى(. عمان، االردن: األكاديميون للنشر والتوزيع.

(. الخلفية النظرية  2017علي. )  ،بن الضبو .صالح الدين ، نعاس . عبدالرحمن ،سانية −

ياز لبحوث اإلقتصاد مجلة اإلمتللمالية السلوكية وتحليل سلوك المستثمر في سوق رأس المال.  
 (.2)1، والتجارة
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أسواق المال، بورصات، مصارف، (. 2003رسمية. ) ،قرياقصو  .عبدالغفار ،حنفي −
 امعة الجديدة للنشر.دار الج .. اإلسكندرية ، مصرشركات تأمين، وشركات االستثمار

ر الطبعة )اإلصدا  ادارة االستثمار االجنبي(.  2016يحي. )  ،جاويشو  .  عبدالفتاح محمد  ،احمد −

 االولى(. االسكندرية، مصر: مكتبة الوفاء القانونية للنشر.

. اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية سلوك المستثمر السعودي(.  2007باشيخ. )  ،عبداللطيف −

 ية. االقتصاد السعود

. المؤتمر دارة أزمة االستثمار في ضوء التكتالت االقتصادية العالمية(. إ2007علي. )  ،لطفي −

 (. القاهرة، مصر: دار الضيافة: جامعة عين شمس.20الثاني عشر )صفحة  السنوي

مجلة  (. التمويل السلوكي ودوره في القرارات المالية.  2014مهدي عطيه موحي. )  ،الجبوري −
 .812-784(، 4)22، العلوم االنسانية-العلومجامعة بابل 

. عمان، االردن: دار  يةالستثمارات واالوراق المال(. ا2003هوشيار معروف كوكا موال. ) −

 الصفاء للنشر والتوزيع. 
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