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اهات املستثمرين نحو أثر اخلربين السيايس واالقتصادي يف وسائل اإلعالم عىل قرارات  اّتج

 :االستثامر يف أسواق املال

 دراسة تطبيقية عىل بورصة الكويت

 أنور عبدالوهاب مساعد اجلزاف

 الكويت ،حمافظة العاصمة باحث مستقل،  دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال،

 هـ(41/9/4112 هـ، وقبل للنرش يف2/2/4112 )قدم للنرش يف

  

 .املستثمر، بورصة، األثر، اخلرب االقتصادي، اخلرب السيايس، االّتاه الكلامت املفتاحية:

اهات املستثمرين نحو أثر اخلربين السيايس واالقتصادي يف  :البحث ملخص ف عىل اّتج راسة إىل التعرج هدفت الدج

ف عىل مصادر املعلومات التي يعتمد عليها املستثمرون وسائل اإلعالم الكويتية عىل قرار ات االستثامر لدهيم، والتعرج

ف عىل التوجه االستثامري للمستثمرين يف بورصة  الختاذ القرار االستثامري يف بورصة الكويت، وكذلك التعرج

راسة متكون من ) راسة منهج املسح، وجمتمع الدج مديرو حمافظ  ( مدير، وهم222الكويت، وقد استخدمت الدج

الصناديق االستثامرية يف بورصة الكويت. وقد أظهرت النتائج أنج تأثري األخبار السياسية واالقتصادية عىل قرارات 

%( ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات العيجنة 9999االستثامر يف بورصة الكويت جاءت بأمهية نسبتها )

ت االستثامر لدى املستثمرين، تعزى ملتغريج املستوى التعليمي لصالح محلة مؤهل لألخبار االقتصادية املؤثرة عىل قرارا

 .البكالوريوس
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Abstract. The study aims at identifying investors’ attitudes towards the impact of political and economic media 

news on investing decisions, as well as the information sources they depend on when taking decisions to invest, 
and their investment attitudes in the Kuwait stock market. The study used the survey method, and the study society 

consisted of two hundred (200) investment portfolio and fund managers in the Kuwait Stock Market. Findings 

show that the importance of the effect of political and economic news on investment decisions in Kuwait stock 
markets reached 79.9%. According to the sample, there statistical differences in the economic news affecting 

investors' investment decisions, which are attributed to the level of educational variable in favor for the holders of 

university degree. 
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 مة:مقدج 

سهم يف تنمية وتشجيع االدخار ت   جوهرية   للبورصة آثار  

خرات وتوجيه املدج  ،عن طريق االستثامر يف األوراق املالية

ترقية البورصات يف منطقة  وإنج "خلدمة االقتصاد القومي.

السوق الكويتي خاصة إىل مكانة  اخلليج العريب عامة ويف

ينعكس بالتأكيد باإلجياب عىل ثقة  ،ئةاألسواق الناش

املستثمرين األجانب بالوضع االقتصادي وتوجيه حمافظهم 

الكويت تزامنت  ، ويف(2: 2018)السلمي،"االستثامرية إليها

ات كثرية يأ ي يف مقدمتها مرحلة التعايف مع أحداث ومتغريج 

ل احلكومي الترشيعي من خالل سن قوانني جديدة التدخج 

ذلك تزامن مع  أنج  إالج  .كل التنظيمي لسوق املاللتعديل اهلي

د األوضاع ت إىل ب طء التعايف وتعقج عوامل أخرى أدج 

اجليوسياسية، واهنيارات أسعار النفط املصدر الرئيس 

إليرادات الكويت ودول منطقة اخلليج، وفرضت تلك 

ة؛ األوضاع عىل احلكومة اختاذ إجراءات هبدف إجراء  عدج

السياسات املالية واالقتصادية ليكون بيئة تغيريات كبرية يف 

وجود  نج فإوبال شك  حاضنة لالستثامرات املحلية واألجنبية،

سوق مال وبورصة جاذبة لألموال والرشكات املحلية 

والعائلية واحلكومية سريفع من مستوى مسامهة القطاع 

 .اخلاص يف الناتج املحىل اإلمجايل واالقتصاد القومي

قة بتغطية نشاطات االستثامر عالمية املتعلج عد الوسائل اإلت  

الة لنقل األفكار االقتصادي الركيزة األساسية أو األداة الفعج 

إىل املستثمرين  كافة واملنافع والفوائد اخلاصة بتلك النشاطات

نجاز املستهدفني، وذلك يف الظروف واألوقات املالئمة إل

  أهدافهم ومساعدهتم عىل اختاذ القرارات الرشيدة.

ا تلعب وسائل اإلعالم " بعد ازدياد ثقل دوًرا مركزيًّ

احلياة االقتصادية يف جممل احلياة العامة، ويتمحور دورها يف 

إشباع احلاجات للرشائح املختلفة املعنية 

( متابعة وسائل اإلعالم 20،ص2017.)الرشيف ،"باالقتصاد

أهم  حدأ دعوما تتناقله من أخبار سياسية أو اقتصادية ي  

سارات ذات االرتباط الوثيق بمجال املهتمني باالستثامر يف امل

د حيث تتطلب ممارسة النشاط االقتصادي التزوج  ،أسواق املال

ا للطبيعة احلركية نظرً  ؛بشكل مستمروالبيانات باملعلومات 

 ،ات املستمرة التي تطرأ عليهاللنشاط االقتصادي واملتغريج 

هاهتم االستثامرية التي  من شأهنا أن تساعد املستثمرين يف  توجج

 .يف أسواق املال

 

راسة:  مشكلة الدج

من خالل السياق التارخيي لدراسة العالقة الرتابطية بني 

ومن  ،وأثر ذلك عىل حركة أسواق املال ،السياسية واالقتصاد

منطلق اجلدلية القائمة حول مؤثرات األخبار املنشورة عرب 

هات ا ملستثمرين يف أسواق وسائل اإلعالم وإسهاماهتا يف توجج

املال وكيف يتفاعل املستثمرون مع األخبار السياسية 

واالقتصادية؟ ظل هذا السؤال يف صلب جدول أعامل 

صة باجلمع بني علوم اإلعالم البحوث املرتابطة واملتخصج 

 فعىل مدى فرتة طويلة ،واالقتصاد عىل مدى عقود عديدة

ل كبري خالل ازداد حجم األخبار املالية واالقتصادية بشك

 :مثل ،كام أدى ظهور وكاالت األنباء .العرشين عاًما املاضية

راسات  ،وموديز ،وبلومربج ،رويرتز" ومراكز الدج

إىل زيادة كبرية  "وتطبيقات التواصل االجتامعي ،االقتصادية

 ويف السياق، يف الرسعة التي تنتقل هبا األخبار عرب العامل

عىل سلوك املستثمرين ت دراسة تأثري األخبار ظلج "نفسه،

 Fraiberger et) "وأسعار األصول مهمة معقدة وصعبة

al.,2018,p.2  راسات ذات االرتباط التي (. وأظهرت الدج

نربة األخبار  استخدمت تصميامت عىل مستوى التجميع أنج 

 االقتصادية والسياسية تؤثر عىل ثقة املستهلك واملستثمر

(Boukes et al.,2019,p.1) ،ضح أنج ذلك يتج  ومن خالل 

واجهت  ،2008وسائل اإلعالم خالل األزمة املالية يف عام "

انتقادات شديدة بسبب إفراطها املبالغ يف تقديرات الوضع 

وحاولت من خالل بثها لكثري  ،االقتصادي لألسواق املالية

من األخبار السياسية ختفيف الضغط عليها من جانب 

 اهتامماهتم لقضايا املستثمرين يف األسواق املالية وتغريج 

 .(Dalen,et al.,2019,p.82 )"أخرى

فاألخبار واملعلومات السياسية واالقتصادية املنشورة يف 

ر عىل توجه املعنيني بالقرار وسائل اإلعالم من املمكن أن تؤثج 

االستثامري يف بورصة الكويت وأسواق منطقة اخلليج، وقد 

واألوضاع  يع العريب،الحظنا أثر اخلرب السيايس أثناء فرتة الرب

اجليوسياسية بمنطقة  دول اخلليج بشكل عام، واالحتقان 

وانخفاض أسعار النفط  ،السيايس املستمر بدولة الكويت
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هات األنظمة والتغريج   يف موازين القوى السياسية وتوجج

كل هذه العوامل   ،احلاكمة حيال خمتلف القضايا املعارصة

لبورصة الكويت ساعدت عىل ضغط املؤرشات الرئيسة 

ملستثمرين املحليني واألجانب خسائر اد وأسواق املنطقة مما كبج 

إذ تعد وسائل اإلعالم بام فيها التقليدية واحلديثة من " مجة ،

الوسائل واألدوات املؤثرة يف نقل وإيصال املعلومات إىل 

فيهم املتعاملون يف البورصة وأصحاب  نمستخدميها بم

)كاسب "ومات سياسية أم اقتصاديةسواء كانت املعل ،القرار

 (.218،ص2222،

قرارات االستثامر يف  الرغم من أنج أنجه ب الباحث ويرى 

األسواق املالية تتأثر بالقوى اخلارجية مثل العوامل 

وهياكل السياسات التي تعتمدها احلكومات  ،االقتصادية

اذها يف هناية املطاف من قبل اختج  إال أنج  ،والقطاع اخلاص

رة بني املعرفة مرين يعتمد عىل فهمهم للعالقة املتجذج املستث

وبني مسارات  ،بالقضايا املالية الشخصية والسلوك املايل

وهي من  ،القضايا السياسية وتطويع ذلك عىل االقتصاد العام

 املعضالت الكربى التي تواجه املستثمرين يف أسواق املال.

م خالل وسائل اإلعال أنج  يرى الباحث، وبناًء عىل ذلك

نت من ختطي دورها كوسيلة لنقل اخلرب السنوات األخرية متكج 

ال يف االقتصاد عىل مستوى واملعلومة إىل أداة تؤثر بشكل فعج 

اه العديد من القرارات االستثامرية، حيث  اّتج الدولة، وتغريج 

أصبحت األخبار واملعلومات الواردة يف وسائل اإلعالم 

خذون قرار ين ممن يتج بمنزلة مرجع لكثري من املستثمر

نرش عىل صفحات اجلرائد من أخبار أو االستثامر بناًء عىل ما ي  

، خاصة وأنج اإلعالم "معلومات أو ترسيبات عن الرشكات

ووسائله جزء ال ينفصل عن احلياة العامة بشقيها السيايس 

واالقتصادي، ومن ثم، يتأثجر األفراد بام ي كتب وما تعاجله 

 (.21، ص2249، جلزافاا وإجياًبا )وسائل اإلعالم سلبً 

 

راسة يف السؤال تتج ، ومن خالل ذلك ضح إشكالية الدج

 يناهات املستثمرين نحو أثر اخلربالرئيس وهو ما اّتج 

السيايس واالقتصادي يف وسائل اإلعالم عىل قراراهتم 

 االستثامرية يف بورصة الكويت؟

 

 

راسة:  تساؤالت الدج

)مدراء املحافظ  ستثمرينللم هات االستثامريةالتوجج  ما -4

 يف بورصة الكويت؟ والصناديق االستثامرية(

املستثمرون ا هبالتي يسرتشد  املعلومات مصادرما  -2

ألخذ  (االستثامرية والصناديق مدراء املحافظ)

 قة باالستثامر يف بورصة الكويت؟املتعلج املعلومات 

اهات املستثمرين )مدراء املحافظ والصناديق  -2 ما اّتج

أثر اخلرب السيايس عىل قرارات رية( نحو االستثام

 االستثامر يف بورصة الكويت؟

)مدراء املحافظ والصناديق  اهات املستثمرينما اّتج   -1

نحو أثر اخلرب االقتصادي عىل قرار  االستثامرية(

 االستثامر يف بورصة الكويت؟

 

راسة: وضفر  الدج

اهات املستثمرين نحو أثر  نيب ةيتوجد عالقة ارتباط - اّتج

عىل قرارات االستثامر  ةيواالقتصاد ةياسياألخبار الس

ه الت عزى لطبيعة  ،يف بورصة الكويت  االستثامري.توجُّ

 األخبارتوجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر  -

لدى قرارات االستثامر  عىلالسياسية واالقتصادية 

 ، ت عزى ملتغريج املستوى التعليمي.املستثمرين

األخبار ثر ئية ألتوجد فروق ذات داللة إحصا -

لدى قرارات االستثامر  عىلالسياسية واالقتصادية 

 الفئة العمرية.املستثمرين، ت عزى ملتجغري 

األخبار ثر توجد فروق ذات داللة إحصائية أل -

لدى قرارات االستثامر  عىلالسياسية واالقتصادية 

 .ملتغريج سنوات اخلربة املستثمرين، ت عزى

 

راسة:   أمهية الدج

دراسة البورصة ووسائل اإلعالم من املوضوعات  دعت      

بحيث أصبحت ، ة عىل املستويني النظري والتطبيقيهمج امل

البورصة من املوضوعات التي حتظى باهتامم بالغ يف الدول 

وذلك ملا تقوم به البورصات  مة والنامية عىل حٍد سواء،املتقدج 

 واألجنبية، خرات الوطنيةهم يف حشد املدج ممن دور 

سهم يف تنمية عادة فهي ت  " همة،ملبورصة هلا آثار اقتصادية فا

حمافظ(  األجانب )صناديق، خار االستثامري للمستثمريناالدج 
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 )شحاته، "استثامرات حكومية أو لصغار املستثمرين أو

(. ومن خالل أمهية البورصة لالقتصاد الكيل 7، ص2019

ول للدولة توالت خطوات اإلصالح والتطوير يف بورصات د

 م،وهي خطوات أسهمت يف إحراز الكثري من التقدج  اخلليج،

فأصبحت البورصة الكويتية واحدة من البورصات الناشئة. 

ر زادت هيمنة وسائل اإلعالم يف عرص العوملة من تطوج 

تكنولوجيا االتصال، حيث توافر عنرص الرسعة يف تغطية 

ة قاملتعلج  اتعواألنباء والتحليل والرشح والتفسري للموض

بأسواق املال، بحيث تقوم بدور يساعد عىل تشكيل القرارات 

هات االستثامرية؛ من خالل ما تنقله من معلومات  والتوجج

 "وأخبار وحتليالت عن األوضاع القائمة باألسواق املالية.

لعبت الصفحات التجارية واملالية يف وسائل اإلعالم دوًرا 

 )" ة والسياسيةمهاًم يف مناقشة خمتلف الفلسفات االقتصادي

(Butterick,2015,p.156،  وقدمت خالل الفرتة املاضية

من اإلسهامات يف حتديد املسارات واّتاهات  ااملمتدة كثريً 

 االستثامرات داخل هذه البلدان. 

 فيام ييل: دراسةمكن أن نجمل أمهية موضوع الوي  

التي تنرش يف وسائل اإلعالم، أحد أهم  األخبارعد ت   -4

مات األساسية التي يعتمد عليها مصادر املعلو

يف البورصات كافة؛ للحصول عىل  األفراد املستثمرون

قة قة باملالءة املالية املتعلج املعلومات حول البيانات املتعلج 

باألسواق املالية والرشكات املدرجة هبا، ثم االقتصاد 

 (1، ص2222 ،جلزافا.)"بشكل عام

بالبورصة  عرفي   أصبحت أسواق األوراق املالية أو ما -2

 "ا حيظى باهتامم بالغ يف مجيع دول العامل،موضوعً 

وأفردت له مجيع وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة 

والتقليدية مساحة واسعة من األخبار والرتويج 

حتى  للدخول يف هذه األسواق واالستثامر فيها،

، 2020)النجار ،"ميع الطبقاتًا جلأصبحت مقصد

 (.14ص

راسات التي ّتمع -2 بني علوم اإلعالم واالقتصاد  الدج

وتأثري السياسية عىل أسواق املال املرتبطة بشكل مبارش 

 Schifferes and:89) زالت قليلةمابالبورصات 

Roberts,2015,p. وخاصة دول اخلليج العريب فهي .)

و حصلت عىل الرتقيات للدخول يف األسواق الناشئة تلل

 وتقديم قاعدة والثانوية مما يرتب عىل ذلك إلزامًا توفري

بيانات واضحة وشفافة وأن تقوم هيئات أسواق املال 

يف متابعة املواد املنشورة يف وسائل اإلعالم واحلد من 

 اإلشاعات التي تؤثر عىل قرارات املستثمرين.

مثل أنامط  يف األخبار االستخدامات واألشكال املختلفة -1

البيانات املالية ومعلومات التحليل الفني واألسايس 

ودراسة سلوك سعر السهم حتظى باهتامم كبري يف الوقت 

احلارض، ويتم تناوهلا يف العديد من التخصصات 

األكاديمية واألدب احلديث ركز الكثري من اجلهد عىل 

استخدام املعلومات املستمدة من األخبار يف وسائل 

 Atkins et) اإلعالم للتنبؤ باّتاه حركة السهم

al.,2018,p. 120). 

راسة:أهداف   الدج

اهات املستثمرين نحو يتمثل اهلدف الرئيس يف دراسة اّتج 

السيايس واالقتصادي عىل قرارات  ينف عىل أثر اخلربالتعرج 

ومن خالل هذا اهلدف الرئيس  االستثامر يف بورصة الكويت،

 نطلق جمموعة من األهداف الفرعية تتمثل يف معرفة:ت

هات االستثامرية للمستف عىل التعرج  -1 ثمرين التوجج

يف بورصة  )مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية(

 الكويت.

ا هبالتي يسرتشد  املعلومات مصادرتوضيح  -2

 (االستثامرية والصناديق مدراء املحافظاملستثمرون )

قة باالستثامر يف بورصة املعلومات املتعلج ألخذ 

 .الكويت

 مدراء املحافظ) اهات املستثمرينمعرفة اّتج  -3

اخلرب السيايس عىل  حول أثر (تثامريةاالس والصناديق

 قرار االستثامر يف بورصة الكويت.

 مدراء املحافظ) اهات املستثمرينالكشف عن اّتج  -4

حول أثر اخلرب االقتصادي ( االستثامرية والصناديق

 عىل قرار االستثامر يف بورصة الكويت.

 
 املصطلحات اإلجرائية:

هنية ومركبات ه حاالت ذفه بأنج عرج ن   ا:اه إجرائيً االّتج 

 ا عىل اخلربات السابقة.مرتكزً  بنائية لالستعداد للرد،

من املناطق األساسية يف  ااه واحدً قياس االّتج  دبحيث يع

 بحوث اإلعالم.
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هو وصف دقيق حلالة البالد ا: اخلرب السيايس إجرائيً 

ا لقرارات أو حلول ويكون مؤرًش ، اأو املنطقة سياسيً 

 .خارجية وة داخلية أمستقبليج 

معلومات عبارة عن ا: اخلرب االقتصادي إجرائيً 

م من ا عىل بيانات وأرقام موثوقة يقدج برؤية حتليلية مرتكزً 

 .هتامم اجلمهور واملستثمريناى بظرات حتخالهلا تصوج 

 

 اإلطار النظري: 

راسات واألدبيات ذات االرتباط:  الدج

راسات العربية :أواًل   :الدج

راسة إىل التعرج  هدفت (2222 ،جلزافا) دراسة      ف الدج

 األفراد عىل مصادر املعلومات، التي يسرتشد هبا املستثمرون

عند اختاذ القرار االستثامري يف بورصة الكويت، ودور 

األخبار االقتصادية لقضايا بورصة الكويت، والتحليل الفني 

واألسايس يف اختاذ قرارات املستثمرين، وأثر املعلومات 

هات  الداخلية واخلارجية يف بورصة الكويت عىل توجج

املستثمرين. أظهرت النتائج، أن أهم مصادر املعلومات التي 

يسرتشد هبا املستثمرون عند اختاذ القرار االستثامري لالستثامر 

يف بورصة الكويت هي وسائل اإلعالم )الصحف(، بنسبة 

 ة عىل االستشعار.عات الذاتية املبنيج (، تالها التوقج 79.3%)

راسة إىل 2017املجمد، وآخرون،دراسة )    ( ارتكزت الدج

 معرفة آراء املستثمرين ومتخذي القرار يف الكويت،

وأصحاب املصالح حول أسباب وآثار تداعيات األزمة 

العاملية االقتصادية عىل سوق الكويت لألوراق املالية. 

راسة إىل أنج  ا أسهمت يف هناك أسبابً  خلصت نتائج الدج

ومبالغة  غياب الرقابة واإلفصاح، أمهها تداعيات األزمة

 املستثمر بقراراته االستثامرية وغياب مفهوم أدارة املخاطر.

راسة  (2016وآخرون، دراسة )عيدان،     لقد تناولت الدج

وسائل اإلعالم وعالقتها باختاذ القرار لدى املستثمرين من 

راسة نخالل اإلجابة ع إجياد  يوه ،الفرضية الرئيسة بالدج

أهم  بيجنتو بني وسائل اإلعالم وقرارات املستثمرين.العالقة 

راسة أنج  كتب يف الصحف واملجالت وأثره تأثري ما ي   نتائج الدج

طة.  عىل قرارات املستثمرين جاء بدرجة متوسج

 

 

راسات األجنبية ثانيًا:  :الدج

راسة  (Damstra and Swert,2020) دراسة    ذهبت الدج

وما  ،فة االقتصاديةز الصحفي للصحاللتأكد من التحيج 

ز السلبي املوثق جيًدا يف اآلليات التي تؤدي بالضبط إىل التحيج 

 نيالصحفي تقارير األخبار االقتصادية تشري النتائج بأنج 

القضايا املعروضة بالصحف تتأثر بشكل متزايد  دون أنج يؤكج 

بتفضيالت اجلمهور، حيث تتم مراقبة املؤرشات بعناية مثل 

أخبار والصحافة  د النتائج بأنج تؤكج  املطالعة، اء وعددرج عدد القج 

 ات االقتصادية حتظى باهتامم بالغ لدى اجلمهور.صفحال

راسة بشكل Van Dalen,2020) دراسة      ( هدفت الدج

اهات رئيس ملعرفة العالقة الرتابطية بني وسائل اإلعالم واّتج 

 أوضحت النتائج أنج  السياسيني حول اقتصاديات املنطقة.

سيني أصحاب النفوذ يميلون باإلجياب حول وضعية السيا

النتائج ذات صلة  دوتع ،االقتصاد يف منطقة اليورو

ا باملناقشات العاملية حول سياسات ما بعد احلقيقة، حيث إهنج 

ر عىل الفجوات يف تصورات البيئة اإلعالمية تؤثج  ت ظهر أنج 

 الناس للتطورات يف العامل احلقيقي.

راسة  (Boukes et al.,2019) دراسة     ذهبت الدج

للتعرف والتحقق من تأثري األخبار االقتصادية عىل ثقة 

املستهلك واملستثمرين املحليني يف وضع االقتصاد وجدوى 

تأثريات النرش  ح النتائج أنج االستثامر يف البيئة احلالية. توضج 

نتيجة لتأثريات  ةعىل ثقة املستهلك جاءت إىل حد ما كبري

عىل سامهتا االجتامعية واملستقبلية ونظًرا  وسائل اإلعالم

ض املواطنني ألخبار اقتصادية أكثر إجيابية نسبًيا، فقد لتعرج 

 عات املستقبل.نت التقييامت االقتصادية الوطنية وتوقج حتسج 

راسة ( (Fraiberger et al.,2018دراسة      هدفت الدج

لتقييم تأثري وسائل اإلعالم عىل أسعار األسهم الدولية 

نرشت يف  (رويرتز)مليون مقالة من  4,5باستخدام أكثر من 

إىل أشارت النتائج  .2015و 1991مجيع أنحاء العامل بني عامي 

الت يف األخبار العاملية هلا تأثري كبري عىل عوائد التحوج  أنج 

 بيجنتو األسهم وقرارات املستثمرين يف مجيع أنحاء العامل،

ر بشكل أسايس عىل األخبار العاملية تؤثج  النتائج أنج 

راسة عىل قيمة وأمهية حمتوى  ،املستثمرين وتؤكد نتائج الدج

ومضامني األخبار العاملية سياسية أم اقتصادية عىل معنويات 

 وقرارات املستثمرين.
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راسة  ارتكزت (,Sarkar and Sahu,2018) دراسة     الدج

لتحليل سلوك االستثامر الفردي للمستثمرين يف سوق 

الية وتوضيح عام إذا كان هناك أي تأثري من خالل األوراق امل

 والوعي، ثالثة متغريات مستقلة وهي العوامل الديموغرافية،

 أنج تشري إىل كانت أبرز النتائج  ،رةوموقف املخاطرة املتصوج 

 وأنج  هتم يف قرارات االستثامر،ان يعتمدون عىل خربياملستثمر

لتحقيق  (ضاربةم)سواق املالية األهم االستثامري يف هتوجج 

 أرباح رسيعة.

هدف البحث إىل حتديد دور  (Muttalib (2018,دراسة   

وأمهية املعرفة املالية للمستثمرين يف أسواق األوراق املالية 

اذ وخاصة العربية منها لزيادة الوعي بسلوك املستثمرين الختج 

القرارات االستثامرية الرشيدة، وإلقاء الضوء عىل مفهوم 

 ،سرتاتيجية مهمةإالستثامرية، باعتبارها قرارات القرارات ا

وهي قرارات حتتاج إىل  ،الرشكات وأسواء يف حياة األفراد 

 الكثري من املعرفة.

راسة ،( Yang and Lander2018دراسة )    هدفت الدج

التي  ،إىل معرفة آثار األخبار االقتصادية يف وسائل اإلعالم

ات وموجة حتتوي مضامينها عىل أخبار االستحواذ

ي كثرت خالل السنوات تال، االندماجات بني الرشكات

زت عىل أخبار املحللني املاليني يف وسائل وركج  العرش املاضية،

اإلعالم ومدى مصداقيتها وأثرها عىل املستثمرين يف أسواق 

راسةوتبنيج  ،املال رون املستثمرين ال يتأثج  نج أ  من نتائج الدج

ولكن تشري  وسائل اإلعالم، لني املاليني يفبأخبار املحلج 

ن يتفاعلون سلبًا عندما تكون تغطية ياملستثمر أنج إىل النتائج 

 .ةوسائل اإلعالم للرشكة أو السوق منخفض

زت هذه ( ركج Damstra and Boukes,2018دراسة )    

راسة عىل  العالقة الثالثية بني االقتصاد واألخبار الدج

اعتمدت وعامة. االقتصادية، والتصورات االقتصادية ال

راسة عىل النهج التجريبي ومالحظة الفروق الدقيقة بني  الدج

حجم ، ات )إجيابية / سلبية(املستويات االقتصادية والتغريج 

حتليل الواقع  أنج  إىل التغطية )إجيابية / سلبية(.أشارت النتائج

االقتصادي عرب الصحف للجمهور يميل إىل السلبية. 

نظرية االعتامد عىل وسائل إىل ا وأوضحت النتائج واستنادً 

اإلعالم أن الوسيط أو الناقل للخرب االقتصادي يؤثر عىل 

 عات اجلمهور املستقبلية.توقج 

راسات ذات  التعليق واالستفادة واالختالف من الدج

 االرتباط:

راسات السابقة بشأن املتغريج  تمتج  - ات االستفادة من الدج

 راسة امليدانية.واجلوانب املنهجية للدج 

راسالتعرج  تمج  - السابقة عىل أثر العالقة  اتف من خالل الدج

هات االستثامرية املختلفة.  بني وسائل اإلعالم والتوجج

راسات السابقة  خلصت - ف التعرج  إىلاالستفادة من الدج

قة بدراسة اإلعالم واالقتصاد عىل املشكالت املتعلج 

والسياسة وتأثري العالقات الرتابطية بينها مما ساعد 

راسة احلالية الباح ث يف تشكيل وحتديد مشكلة الدج

 وصياغة التساؤالت واألهداف.

راسات السابقة بشكل  - راسة احلالية عن الدج ختتلف الدج

االقتصادي والسيايس  ينرئيس وهو قياس أثر اخلرب

هاهتم  ادون سوامه عىل قرارات املستثمرين وتوجج

 االستثامرية يف بورصة الكويت.

راسة احلالي - راسات السابقة من حيث ختتلف الدج ة عن الدج

راسة احلالية ركج العيج  زت عىل فئة حمورية نة املستهدفة فالدج

والصناديق يف أسواق املال وهم مدراء املحافظ 

راسات السابقة.  االستثامرية وهذه الفئة مل تتعرض هلا الدج

 

 :نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم

من خالل وسائل  املعلومات وطرح وتداول توفري نام     

أصبحت وخالل العقود املاضية.  شكل متسارعاإلعالم ب

يف جمتمعنا، وهي  ةمعلومات الرئيسلل اوسائل اإلعالم وسيطً 

، وت عد معظم الناس عىل معلوماهتم منهاحيصل  تيال وسائلال

أصبحت و". أحد أهم املنطلقات املركزية لتشكيل القرارات

لتأثري عىل الرأي  يف ا مهاًم وسائل اإلعالم عاماًل 

 . McCluskey& Swinnen,2010,p1 ))"العام

راسة عىل نظرية االعتامد عىل وسائل      ارتكزت الدج

ا باعتبارها مرتكًزا عىل  ذها الباحث اطاًرا نظريًّ اإلعالم واختج

الوسيلة اإلعالمية ودرجة أمهيتها يف نرش األخبار السياسية 

ف عىل واالقتصادية، التي يستطيع من خالهلا  املستثمر التعرج

اجلديد حول البيئة السياسية واالقتصادية ألي مكان يرغب 

هاته احلالية  يف االستثامر فيه، وقياس أثر ذلك عىل توجج

 واملستقبلية آلليات االستثامر. 
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هذا االعتامد املتبادل بني وسائل االتصال والنظم "

 االقتصادية ال يعمل فقط عىل دعم املفاهيم االقتصادية

ا بتشكيل ولكن يقوم أيًض  قة هبا،والقضايا املتعلج  والسياسية

)حممد، "أدوار وسائل اإلعالم بالنسبة لألفراد يف املجتمع

 وسائل اإلعالماول نظرية االعتامد عىل . حت(117، ص2015

-ساندرا بول"حددت  وقد رشح تأثريات وسائل اإلعالم

 رةمللإطار النظرية  "ميلفن ديفلور" وكذلك "روكيتش

 (.Rokeach&Defleur,1976) 4996يف عام  األوىل

يقوم نموذج أو نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم عىل  

 ركيزتني أساسيتني مها: 

توجد أهداف لألفراد واملنظجامت يسعون  األهداف:-

لتحقيقها من خالل املعلومات التي توفجرها وسائل اإلعالم 

 (.411، ص2222املختلفة. )احلاج،

ق األفراد واجلامعات  در:املصا - قج حيث إنجه لكي حي 

واملنظامت املختلفة أهدافهم الشخصية واالجتامعية، فإنج 

هم باالحتياجات لتحديد  عليهم االعتامد عىل موارد متدج

وهذه  "املسارات واألهداف التي يسعى األفراد إىل حتقيقها.

التبعية هي عالقة يعتمد فيها عىل تلبية احتياجات وأهداف 

 (،Rokeach,1998.)"حد األطراف عىل موارد وطرف آخرأ

نظر إىل تأثري وسائل اإلعالم عىل أنجه مستمد من  بحيث ي 

امتالك موارد املعلومات النادرة من حيث القدرة عىل مجع 

وإنشاء املعلومات ومعاجلتها ونرشها للجمهور لالستفادة 

 والتوعية واإلرشاد والتثقيف املعلوما ي.

( أنج اعتامد األفراد عىل 4992) Servin & Jrويرى 

 وسائل اإلعالم غرضه حتقيق األهداف اآلتية:

م قصد به معرفة الذات من خالل التعلج : وي  الفهم -

وذلك باالحتكاك املبارش  ،واحلصول عىل اخلربات

 (262)ص بالنظام االجتامعي.

التفاعل بني األفراد يف  يعني: التوجيه واإلرشاد -

اه القرارات ن توجيه ذا ي باّتج املجتمع بام يضمنه م

وتوجيه العمل والسلوك ويتضح يف كيفية  املناسبة،

وكذلك التوجيه  التعامل مع العادات الرشائية للسلع،

اجلامعي التفاعيل كام يف كيفية التعامل مع املواقف 

، 4992)ديفلري، ورويكتش، اجلديدة أو الطارئة

 .(148ص

م التسلية التي تقوم وسائل اإلعالم بتقدي التسلية: -

من امللل  صاالسرتخاء والتخلج  ساهم يف حتقيقت  

 .واهلروب من مشكالت احلياة

د املدخل جمموعة من التأثريات املنبثقة من اعتامد  دج وحي 

 األفراد عىل وسائل اإلعالم التي تتمثل يف ما ييل:

د يف الكشف عن الغموض تأثريات معرفية:  - دج حت 

اهات  والتعريف عن قضية ما، وتكوين االّتج

واملسارات وترتيب األولويات نحو القضايا التي 

 حتظى باهتامم من قبل اجلمهور.

د يف اخلوف والقلق من حالة تأثريات وجدانية:  - دج حت 

فوسائل اإلعالم تقوم بأدوار  حالية أو نتائج مستقبلية،

اتصال رئيسة، خاصة املتعلجقة باألمور املعنوية 

 والنفسية.

التنشيط أي قيام  سلوك الرتكيز عىلتأثريات سلوكية:  -

 وقد يكون، ض للوسيلةالفرد بعمل ما نتيجة التعرج 

، 4992ا) ديفلري ،وروكيتش،ا أو سلبيًّ سلوًكا إجيابيًّ 

  (.129، 121ص

نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم تقوم عىل افرتاضات 

 رئيسة عدة هي: 

ادة النظـام االجتامعـي علـى زيـ تؤثر درجـة اسـتقرار -

االعتمـاد أو قلته علـى مصادر معلومـات وسـائل 

فـي  االسـتقرار زادت درجة عـدم اإلعـالم، وكلمـا

 لدى األفراد عىل وسائل األعالم زاد االعتامد املجتمـع

 .(214، ص2246)الدليمي،

تزداد درجة االعتامد عىل وسائل اإلعالم يف جمتمع ما يف  -

رتنت، خاصة يف حال قلة وسائل اإلعالم أو حجب اإلن

 األزمات أو األحداث الطارئة.

من شخص  خيتلفخصائص ما َيتميجز به اجلمهور  -

آلخر، وهذه االختالفات املتمثجلة باألهداف الشخصية 

والغايات املستقبلية واالحتياجات الفردية تفرض 

د منطقيًّا درجة اعتامده عىل وسائل اإلعالم. دج  وحت 

ف عىل أبرز فروض     نظرية االعتامد عىل  وبعد التعرج

بوضع مقاييس الختبار  قام الباحثوسائل اإلعالم، 

فروض النظرية لقياس أثر اخلرب السيايس واالقتصادي 
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يف وسائل اإلعالم عىل قرارات املستثمرين يف بورصة 

 الكويت. 

ن يف أسواق ياملستثمرومن خالل ما تقدم، نشري إىل أنج  

هاهتم االستثامرية عىل دعامتني مهمتني  املال ترتكز توجج

 مها:

خصوًصا فيام يتعلجق بالرشح التفصييل  :مصداقية اخلرب -

حلالة املجتمع والسياسية الداخلية أو البيئة االقتصادية 

 للدول.

اهات  :وضوح املصدر - املصادر املبهمة مؤثرة باّتج

حيث يميل الناس إىل احلكم عىل مصادر اجلمهور، 

أكثر مصداقية وإيالء  ااألخبار املفضلة لدهيم عىل أهنج 

زة أو غري تحيج اهتامم أقل لوسائل اإلعالم التي تبدو م  

بحيث تعترب الثقة يف وسائل اإلعالم "، جديرة بالثقة

د استخدام الوسائل اإلعالمية  ا حتدج ا حاساًم ألهنج ً متغريج

 & Johnson) "واالعتامد عليها يف كثري من األحيان

Kaye, 1998 ; Tsfati & Peri, 2006  ).  ومما ال شكج

فيه أنج املستثمر يتججه بشكل طوعي إىل الوسيلة 

د باملعلومات  اإلعالمية؛ إلثراء اجلانب املعريف والتزوج

االقتصادية واألخبار اجليوساسية املتعلجقة باألسواق التي 

دها. وفييستثمرون  نظرية االعتامد عىل  بحيث تؤكج

ل بدورها يف تشكيوبشكل دقيق "وسائل اإلعالم 

اهات نحو القضايا السياسية واالقتصادية،  االّتج

اهات اجلديدة كلام اكتسب املعلومات من  وتشكيل االّتج

( وبناًء 217ص ،2018)املزاهرة،"خالل وسائل اإلعالم

يظهر أنج نظرية االعتامد عىل وسائل  عىل ما تقدم؛

راسة وبام  اإلعالم مرتبطة بشكل مبارش بموضوع الدج

التي وضعت  وفروضها وتساؤالهتا يتوافق مع أهدافها

 . امن أجله

 

 ة:اإلجراءات املنهجيج 

راسة ومنهجها:      راسة من البحوث  دعت  نوع الدج هذه الدج

اهات ومواقف )مدراء الوصفية التي تستهدف دراسة اّتج 

املحافظ والصناديق االستثامرية( من أجل الوصول إىل نتائج 

لذي يقوم الباحث سهم يف توضيح املوضوع اواستنتاجات ت  

قة بحيث يشرتط يف هذا النوع من البحوث املتعلج ، بدراسته

والتي يقوم  بالبورصات كفاية املعلومات التي يتم حتليلها،

راسات السابقة  الباحث بجمعها من األدبيات والدج

واالستبيان. واستخدم الباحث منهج املسح كونه من أفضل 

للحصول عىل املناهج املستخدمة يف البحث اإلعالمي 

السيايس  ينبأثر اخلرب املرتبطة البيانات واملعلومات

يف إمكانية تشكيل  اودورمه وسائل اإلعالمواالقتصادي يف 

 املنطلقات الرئيسة لقرارات االستثامر يف بورصة الكويت.

راسة وعيج      راسة من نتهاجمتمع الدج : يتمثل جمتمع الدج

املتعاملني يف بورصة مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية 

احلصول  وقد تمج  عليهم، ةاستبان 276الكويت. وقد تم توزيع 

نة البحثية عن طريق االعتامد عىل العينة القصدية عىل العيج 

عن جمموعة من مدراء املحافظ أو الصناديق  لتمثل )املتاحة(

هات استثامرية يف بورصة الكويت،  االستثامرية التي هلا توجج

توزيع  وقد تمج  .ة( استبان200بانات املسرتدة )وبلغ عدد االست

صحيفة االستبيان بطريقة التوزيع املبارش يف مقر أعامهلم 

 2019/ديسمرب/31 -2019/يونيو/1للفرتة املمتدة من 

 راسة.وهي الفرتة الزمنية للدج 

 نة:مسوغات اختيار العيج 

هات املحافظ والصناديق  أنج يرى الباحث  - توجج

 دعت  الرشاء أو البيع يف البورصات االستثامرية سواء ب

حد املؤرشات واملنطلقات الرئيسة ملعرفة أوضاع أ

 املنطقة اجليوسياسية.

ة بدهيية يف أصبح منهجيج  ياالستثامر املحفظ إنج  -

وأصبحت  ،ميدان التعامل يف األسواق املالية

يف األسواق  املحافظ االستثامرية الالعب الرئييس

 (.9،ص2019)الداوي، املالية

راسة: راسة. انة األداة الرئيسة للدج باالست دعت   أداة الدج

مت االستامرة إىل ثالثة أجزاء: األول شمل البيانات وقسج 

واملستوى التعليمي  العمر، األولية للبحوث: اجلنس،

 ما : أوهلام،ن من سؤالنيوسنوات اخلربة، واجلزء الثاين متكوج 

مصادر  ما، |ينالثاو ؟ه االستثامري يف بورصة الكويتالتوجج 

هات بقة منها املعلومات املتعلج  ستقىصاملعلومات التي ت   التوجج

 يف اآل ي: متثال ن القسم اآلخر مقياسني،االستثامرية. وتضمج 



اهات املستثمرين نحو أثر اخلربين السيايس واالقتصادي: أنور عبدالوهاب مساعد اجلزاف  ...اّتج
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مقياس أثر اخلرب السيايس عىل قرارات  -1

 10ن : ويتضمج املستثمرين يف بورصة الكويت

 عبارات.

مقياس أثر اخلرب االقتصادي عىل قرارات  -2

 10من: ويتضج رين يف بورصة الكويتاملستثم

وتتم االستجابة عىل عبارات املقياسني عبارات. 

 يبحيث يعط (تدرج ليكرت الثالثي)من خالل 

ثالث درجات،  "إىل حد كبري"االستجابة 

درجتني، واالستجابة  "إىل حد ما"واالستجابة 

درجة واحدة، وبذلك ترتاوح  "ال  "

نة ما بني عيج طات احلسابية الستجابات الاملتوسج 

مستويات  ةحيث تم تقسيمها إىل ثالث ،(1-3)

 لتسهيل تصنيف االستجابات كام ييل:

بدرجة 1.66.1.00طات احلسابية من املتوسج  -

 قليلة.

. 2.33-67 .1املتوسطات احلسابية من  -

طة.  بدرجة متوسج

 3.00-. .342املتوسطات احلسابية من -

 بدرجة كبرية.

 إجراءات الصدق والثبات: -

انة قبل الرشوع بعرض فقرات االست تمج  :لصدقإجراء ا

 يف تطبيقها يف صورهتا األولية عىل أساتذة اإلعالم واالتصال،

ات واألبعاد ن مجيع اجلوانب واملتغريج ا تتضمج للتأكد من أهنج 

ومدى توافقها مع أهداف البحث  املرتبطة باملشكلة البحثية،

ا ملوضوع وتغطيته والتأكد من تركيبها اللغوي، وتساؤالته،

راسة. وتمج  بعد ذلك تنسيق وحذف وإضافة كل توصيات  الدج

 انة بالشكل النهائي.باملحكمني حتى أصبحت االست

نة تم تطبيقها عىل عيج  لتأكد من ثبات األداة، :ثبات األداة

إعادة التطبيق عىل  ت% وبعد أسبوعني مت10استطالعية بنسبة 

دته وحساب معامل نة نفسها باتباع أسلوب االختبار وإعاالعيج 

 حيث بلغت قيمته ارتباط بريسون بني نتائج التطبيقني،

(، واعتربت درجة معامل االرتباط مقبولة ألغراض 0.81)

راسة. وتم قياس الثبات من خالل أسلوب ألفا  تطبيق الدج

( لقياس االتساق الداخيل Cronbach Alpha) كرونباخ

راسة وتراوحت ما بني ) ( 24924-24819ملقاييس الدج

راسة:دوع  ت القيم مقبولة ألغراض تطبيق الدج

راسة: -  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدج

( يف حتليل بيانات SPSSاستخدم الباحث برنامج )

راسة،  عتمد عىل األساليب اإلحصائية اآلتية:حيث ا الدج

 (.T-Testاختبار ) -

 (One Way Anovaاختبار ) -

 Personاختبار معامل االرتباط بريسون) -

Correlation) 

 (.Cronbach Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -

 (Standard Deviationاالنحراف املعياري) -

 املتوسط احلسايب. -

 اجلداول التكرارية. -

 

راسة  :ومناقشتها نتائج الدج

ل إىل النتائج من خالل برنامج التحليل التوصج  تمج 

 ا:ح تاليً ضج ، كام هو مو20، النسخة رقم SPSSاإلحصائي 

راسة:ئص عيج خصا -  نة الدج

ات ح اجلدول التايل خصائص العينة حسب متغريج يوضج      

 .وسنوات اخلربة اجلنس، والعمر، واملستوى التعليمي،

 (1جدول )

راسةتوزيع  ات عيجنة الدج  اجلنس، والعمر، واملستوى التعليميحسب متغريج

 التكرارات فئات املتغري املتغري
النسب 

 املئوية

 اجلنس
 %84.0 168 ذكر

 %16.0 32 أنثى

 العمر

 %17.0 34 30أقل من 

 %48.0 96 40إىل أقل من  30

 %35.0 70 فأكثر 40

املستوى 

 التعليمي

 %21.0 42 دبلوم فأقل

 %75.5 151 بكالوريوس

 %3.5 7 دراسات عليا

 سنوات اخلربة

 %20.5 41 سنوات 5أقل من 

أقل من  -سنوات 5من 

 سنوات 10
73 36.5% 

 %43.0 86 سنوات فأكثر 10

 %100 200 املجموع
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نـة عيج ارتفاع كبري يف نسبة الـذكور يف  وجود  من اجلدول السابقنيج يتب

راسة ( فقـط، وهـذا %16(، وبلغت نسبة اإلناث )%84التي بلغت ) الدج

ضـح ، ويتج مديرات املحافظ االستثامرية يف بورصـة الكويـتعزى إىل قلة ي  

نـة لت أعىل نسبة من عيج شكج  "40إىل أقل من 30"فئة العمر  من النتائج أنج 

راسة وبلغت )   املسـتوى التعليمـي أنج (. وتظهر نتـائج متغـريج %48.0الدج

راسةغالبية عيج  (، %75.5مـن محلـة مؤهـل بكـالوريوس وبلغـت ) نة الدج

راسـة أعىل نسـبة مـن عيج  أنج  سنوات اخلربة كذلك تظهر نتائج متغريج  نـة الدج

املحـافظ االسـتثامرية، يف إدارة  "سنوات فأكثر 10"كانت من ذوي اخلربة 

 (. %43.0وبلغت )

 
للمستثمرين هات االستثامرية التوجج  نتائج السؤال األول:

 .يف بورصة الكويت )مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية(

ح يف تم حساب التكرارات والنسب املئوية، كام هو موضج 

 اجلدول التايل:

 (2جدول )

ه مدراء املحافظ االستثامرية يف بورصة توجُّ لنسب املئوية لالتكرارات وا

 الكويت

 النسبة املئوية التكرار االستجابة الرقم

 %55.0 110 مضاربة 1

 %45.0 90 طويل املدى 2

 %100.0 200 املجموع 

نة ( من عيج %55.0توجه ما نسبته ) تظهر نتائج اجلدول السابق أنج 

راسة االستثامري يف بورصة  الكويت هو مضاربة، يف حني أن ما نسبته الدج

راسة االستثامري يف بورصة الكويت هو ه عيج ( من توجج 45.0%) نة الدج

تشري دالالت هذه النسب بالتوجه االستثامري يف بورصة  طويل املدى.

ا مضاربية ولعل الكويت من قبل املحافظ والصناديق االستثامرية بأهنج 

عة جراء األوضاع اآلثار املتوقج ن يف ترقب تلك املحافظ مالسبب يك

البيئة أن  أو ،أو حتقيق عوائد ربحية رسيعة ،اجليوسياسية يف املنطقة

وجاءت هذه النتائج  زالت غري واضحة،مااالستثامرية يف بورصة الكويت 

 (Francisco et al.,2018) خمالفة ملا أسفرت عن نتائج دراسة

 (.sakar and Sahu,2018،ومطابقة لنتائج دراسة)

 

 اهباملصادر التي يسرتشد  نتائج السؤال الثاين:

 )مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية( املستثمرون

 .قة باالستثامر يف بورصة الكويتاملعلومات املتعلج ألخذ 

ح يف سب املئوية، كام هو موضج حساب التكرارات والنج  تمج 

 اجلدول التايل:

 

 

 

 

 (3جدول )

لمصادر التي يسرتشد منها مدراء املحافظ لالتكرارات والنسب املئوية 

 قة باالستثامر يف بورصة الكويتاالستثامرية املعلومات املتعلج 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة الرقم

 %36.5 73 مصادر خاصة 1

 %5.0 10 بيانات التحليل الفني 2

3 
م مواقع وتطبيقات اإلعال

 اجلديد
44 22.0% 

 %18.0 36 ايسبيانات التحليل األس 4

5 
 اإلعالم التقليديةوسائل 

 تلفزيون( راديو، )صحف،
12 6.0% 

6 
نة عىل اخلربات عوامل مبيج 

 السابقة
25 12.5% 

 %100.0 200 املجموع 

( من مدراء %36.5ما نسبته ) تظهر نتائج اجلدول السابق أنج 

املحافظ أو الصناديق االستثامرية لدهيم مصادر خاصة للمعلومات 

 ءا( من مدر%22.0قة باالستثامر يف بورصة الكويت، وما نسبته )لج املتع

عون املعلومات من خالل مواقع وتطبيقات املحافظ  االستثامرية يتتبج 

املحافظ أو الصناديق  اء( من مدر%18.0) اإلعالم اجلديد، كام أنج 

قة االستثامرية يعتمدون عىل بيانات التحليل األسايس للقرارات املتعلج 

( %12.5ثامر يف بورصة الكويت، كذلك هنالك نسبة منها بلغت )باالست

يعتمدون عىل خرباهتم السابقة يف عملية اختاذ القرارات االستثامرية يف 

( يعتمدون عىل وسائل %6.0، ونسبة قليلة بلغت )بورصة الكويت

اذ اإلعالم التقليدية يف احلصول عىل املعلومات التي تساعد يف عملية اختج 

املتابع لسلوك بورصة الكويت . القرارات االستثامرية يف بورصة الكويت

السوق كان يعتمد  التي مضت يالحظ أنج  اخلمس عىل مر السنوات

وعىل التنسيق فيام بينها أو بني  ،بالدرجة األوىل عىل العوائل التجارية

حتريك قادرة عىل مالءة مالية قوية بعون بعض املضاربني الذين يتمتج 

، أو املحافظ احلكومية التي هلا أدوار خمتلفة يف ا أو نزواًل السوق صعودً 

بورصة الكويت، فأغلب املحافظ االستثامرية يف بورصة الكويت تدخل 

 عىل السهم وتتخارج منه بناًء عىل التنسيق فيام بينها سواء كان االستثامر

ق مع وهذه النتائج مل تتوافمضاريب رسيع أو مؤسيس استثامر طويل. 

( 2222 ،جلزافاودراسة )، (,Sarkar and Sahu,2018) دراسة

املستثمرين يعتمدون عىل خرباهتم السابقة يف عملية  أنج إىل التي أشارت 

وعىل وسائل اإلعالم)الصحف(. ومل تتوافق  اذ القرارات االستثامرية،اختج 

 تهذه النتائج مع مرتكزات نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم التي نصج 

ض لوسائل اإلعالم للحصول عىل املعلومات اجلمهور يتعرج  عىل أنج 

راسة املتمثج عيج  ا بأنج ح جليً وهذه النتائج توضج  املختلفة، ء الة بمدرنة الدج

هاهتم  املحافظ االستثامرية هلم مصادرهم اخلاصة التي تسهم يف توجج

 االستثامرية.
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اهات املستثمرين )مدراء  نتائج السؤال الثالث: أثر اخلرب السيايس عىل قرارات االستثامر نحو  املحافظ والصناديق االستثامرية(اّتج

 .يف بورصة الكويت

 ح يف اجلدول التايل:نة، كام هو موضج طات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب الستجابات العيج حساب املتوسج  تمج 

 (4جدول )

 نة االستثامرية يف بورصة الكويتلتأثري اخلرب السيايس عىل  قرارات العيج  ية النسبية والرتتيباملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واألمه

 املتوسطات ال إىل حد ما إىل حد كبري  

 احلسابية

 االنحرافات

 املعيارية

 األمهية

 النسبية
 الرتتيب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العبـارة ر

1 
الكويت باألحداث السياسية التي متر هبا  تتأثر بورصة

 الدولة.
173 86.5% 27 13.5% 0 0.0% 2.865 0.343 95.5% 1 

2 
ترتفع خماطر االستثامر يف بورصة الكويت بسبب 

 الظروف غري املستقرة يف منطقة اخلليج.
168 84.0% 27 13.5% 5 2.5% 2.815 0.449 93.8% 3 

3 
تعاقبة يؤثر عىل كثرة حل الربملان يف السنوات امل

 االستثامر يف بورصة الكويت.
90 45.0% 75 37.5% 35 17.5% 2.275 0.743 75.8% 8 

4 
حتالفات القوى السياسية واالقتصادية يؤثر عىل 

 االستثامر يف بورصة الكويت.
97 48.5% 77 38.5% 26 13.0% 2.355 0.701 78.5% 7 

5 

ني تستخدم القوى السياسية نفوذها لتطويع القوان

مما يؤثر ذلك  ،نةاالقتصادية ملصالح فئات اقتصادية معيج 

 عىل االستثامر يف بورصة الكويت.

160 80.0% 29 14.5% 11 5.5% 2.745 0.549 91.5% 4 

6 
سياسات احلكومة والعالقات مع الدول األخرى تؤثر 

 عىل أسعار األسهم يف بورصة الكويت.
45 22.5% 36 18.0% 119 59.5% 1.630 0.829 54.3% 9 

7 
رة لعائالت إدخال املال السيايس إلنقاذ رشكات متعثج 

 ر عىل االستثامر يف بورصة الكويت.ّتارية يؤثج 
102 51.0% 70 35.0% 28 14.0% 2.370 0.718 79.0% 6 

8 

تتأثر أسواق املال يف منطقة اخلليج بشكل خاص بنتائج 

مما يؤثر عىل  ،جملس االحتياطي الفيدرايل األمريكي

 ستثامر يف بورصة الكويت.اال

37 18.5% 35 17.5% 128 64.0% 1.545 0.788 51.5% 10 

9 
خذها هتتم األسواق املالية بالقرارات السياسية التي تتج 

 احلكومات.
119 59.5% 67 33.5% 14 7.0% 2.525 0.626 84.2% 5 

10 

قة بسياسات احلكم والتعديالت تؤثر األخبار املتعلج 

قوق املواطنني عىل قرارات الدستورية وحفاظ ح

 االستثامر يف بورصة الكويت.

171 85.5% 26 13.0% 3 1.5% 2.840 0.407 94.7% 2 

  %79.9 0.359 2.397       الدرجة الكلية 

( وأمهيـة نسـبية 2.397ايب )جـاء بمتوسـط حسـ الكويـت نة االستثامرية يف بورصةتأثري األخبار السياسية عىل قرارات العيج  ظهر نتائج اجلدول السابق أنج ت     

مـن خـالل متابعتنـا  نـرىجـاء بدرجـة كبـرية.  نة االستثامرية يف بورصة الكويتتأثري األخبار السياسية عىل قرارات العيج  ج عىل هذه النتيجة فإن (، وبناءً 79.9%)

اء كانت داخلية أو يف منطقة اخلليج، بحيث الحظنا بفرتة الربيـع سو ،ا تتأثر بشكل كبري ومؤثر جراء األزمات والرصاعات السياسيةاملستمرة لبورصة الكويت أهنج 

وعـزوف الكثـريين مـن االسـتثامر يف البورصـة  حجم األثر عىل أرقام التداوالت اليومية وانخفاض أسعار الرشكات املدرجة، هالعريب واالحتقان السيايس بدول

تؤثر عىل أسواق املال وأسعار األصول  التياألخبار العاملية هي  أنج إىل التي أشارت  (Fraiberger et al., 2018وهذه النتائج مل تتوافق مع دراسة ) الكويتية.

راسة ،وقرارات املستثمرين وال تتأثر باألخبار املحلية وفيام خيص األخبار املحلية فتأثريها يكـون  ،املستثمرين األجانب يتأثرون باألخبار العاملية أنج  وأوضحت الدج

 .احمدودً 

تتـأثر بورصـة " تكانـ ، حيـثنة االستثامرية يف بورصة الكويتعىل قرارات العيج ا تأثريً كثر األ هي ألخبار السياسيةا أنج  أيًضا ظهر نتائج اجلدول السابقوت      

ر سياسـات احلكـم والتعـديالت تؤثج "يف املرتبة الثانية  (، ثمج %95.5( وأمهية نسبية )2.865ط حسايب )بمتوسج  "الكويت باألحداث السياسية التي متر هبا الدولة

ترتفـع "(، ويف املرتبـة الثالثـة %94.7( وأمهية نسبية )2.840ط حسايب )بمتوسج  "الدستورية وحفظ حقوق املواطنني عىل قرارات االستثامر يف بورصة الكويت.

ـ "ة يف منطقـة اخللـيجخماطر االستثامر يف أسواق املال بسبب الظروف غري املستقرج  يف املرتبـة الرابعـة  (، ثـمج %93.8( وأمهيـة نسـبية )2.815 )ط حسـايببمتوسج



 هـ(4112م/2224جامعة امللك سعود، الرياض ) (،2، ع )(22) ، مجباآلداجملة 

 

221 

ـ "ر عـىل االسـتثامر يف بورصـة الكويـت.ممـا يـؤثج  ،نةتستخدم القوى السياسية نفوذها لتطويع القوانني االقتصادية ملصالح فئات اقتصادية معيج " ط حسـايب بمتوسج

ـ "خذها احلكومـاتلية بالقرارات السياسية التي تتج هتتم األسواق املا"ا خامًس  (، ثمج %91.5( وأمهية نسبية )2.745) ( وأمهيـة نسـبية 2.525ط حسـايب )بمتوسج

(84.2%.) 

تـأثر أسـواق املـال يف "كـان  نة االستثامرية يف بورصـة الكويـتألخبار السياسية عىل قرارات العيج بعد ا اتأثريً قل األ أنج  كذلك ظهر نتائج اجلدول السابقوت     

ـ "ص بنتائج جملس االحتيـاطي الفيـدرايل األمريكـيمنطقة اخلليج بشكل خا سياسـات احلكومـة "(، ثـم %51.5( وأمهيـة نسـبية )1.545ط حسـايب )بمتوسج

 (.%54.3( وأمهية نسبية )1.630ط حسايب )بمتوسج  "ر عىل أسعار األسهم يف بورصة الكويت. والعالقات مع الدول األخرى تؤثج 

 

نحو أثر اخلرب االقتصادي عىل قرار االستثامر  )مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية( مريناهات املستثاّتج  نتائج السؤال الرابع:

 .يف بورصة الكويت

 ح يف اجلدول التايل:نة، كام هو موضج حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب الستجابات العيج  تمج 

 (5جدول )

 نة االستثامرية يف بورصة الكويتلتأثري األخبار االقتصادية عىل قرارات العيج  عيارية واألمهية النسبية والرتتيبسطات احلسابية واالنحرافات املاملتوج 

 املتوسطات ال إىل حد ما إىل حد كبري  

 احلسابية

 االنحرافات

 املعيارية

 األمهية

 النسبية
 الرتتيب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العبـارة ر

1 

أخبار النمو االقتصادي 

للواليات املتحدة األمريكية 

والصني يسهم يف زيادة النشاط 

املايل مما يؤدي إىل زيادة 

االستثامرات يف بورصة 

 الكويت.

97 48.5% 73 36.5% 30 15.0% 2.335 0.725 77.8% 7 

2 

يتأثر أداء السهم يف السوق 

بشكل كبري بارتفاع أو انخفاض 

 امليًا.أسعار الفائدة ع

30 15.0% 103 51.5% 67 33.5% 1.815 0.673 60.5% 10 

3 

عترب من أهم أسعار النفط ي  

العوامل املؤثرة يف أسعار 

سيام يف الدول املنتجة الاألسهم 

 للنفط.

144 72.0% 50 25.0% 6 3.0% 2.690 0.525 89.7% 3 

4 

مستوى احلامية القانونية 

للمستثمرين من التالعب 

اق املالية عرب بث بأسعار األور

اإلشاعات عرب وسائل 

 اإلعالم.

106 53.0% 84 42.0% 10 5.0% 2.480 0.593 82.7% 4 

5 

ر السياسة املالية للدولة تؤثج 

والوسائل والطرق السليمة 

التي تتخذها لتمويل اإلنفاق 

احلكومي عىل االستثامر يف 

 .بورصة الكويت

86 43.0% 102 51.0% 12 6.0% 2.370 0.596 79.0% 6 

6 

حجم الناتج القومي يدفع 

املستثمر إىل التفاؤل بشأن 

املستقبل مما يؤثر عىل االستثامر 

 يف أسواق املال.

52 26.0% 106 53.0% 42 21.0% 2.050 0.686 68.3% 9 
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 املتوسطات ال إىل حد ما إىل حد كبري  

 احلسابية

 االنحرافات

 املعيارية

 األمهية

 النسبية
 الرتتيب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العبـارة ر

7 

تتأثر سمعة الرشكات املدرجة 

من حيث االلتزام بشفافية 

اإلفصاح عن األرباح واخلسائر 

 وامليزانيات.

144 72.0% 53 26.5% 3 1.5% 2.705 0.489 90.2% 2 

8 

سياسة توزيع األرباح من حجم 

ونسبة األرباح املوزعة ومدة 

التوزيع ربع سنوي، نصف 

سنوي، سنوي يؤثر عىل قرار 

 .االستثامر

86 43.0% 53 26.5% 61 30.5% 2.125 0.850 70.8% 8 

9 

رة تؤثر سياسات الزيادة املتكرج 

عىل  يف رأس املال يف الرشكة

قرارات االستثامر يف بورصة 

 .الكويت

110 55.0% 71 35.5% 19 9.5% 2.455 0.664 81.8% 5 

10 

يؤثر حجم األرباح/اخلسائر 

للرشكة عىل سعر السهم يف 

 .البورصة

192 96.0% 8 4.0% 0 0.0% 2.960 0.197 98.7% 1 

  %79.9 0.325 2.398       الدرجة الكلية 

ـ نة االستثامرية يف بورصة الكويتالعيج  عىل قراراتتأثري األخبار االقتصادية  السابق أنج ظهر نتائج اجلدول ت      ( وأمهيـة نسـبية 2.398ط حسـايب )جاء بمتوسج

ىل أثـر األخبـار عـ وبنـاءً  جاء بدرجـة كبـرية. نة االستثامرية يف بورصة الكويتالعيج  عىل قراراتثري العوامل االقتصادية تأ عىل هذه النتيجة فإنج  (، وبناءً 79.9%)

ا مـن خـالل املنطلقـات ضـح جلًيـتلك املسارات تكون متوافقة مع األداء التشغييل للرشكات املدرجـة ويتج  أنج  يتضحاالقتصادية وأمهيته عىل قرارات املستثمرين 

رت بورصـة بحيـث تـأثج  ية اإلفصـاح للمسـامهني،االستثامرية الواعدة من خالل توزيع عوائد سنوية جمزية للمسامهني واالبتعاد عـىل اخلسـائر وااللتـزام بشـفاف

ب ضـعف يف البيئـة االسـتثامرية وضـعف مصـداقية ا ممـا سـبج الكويت من ضعف شفافية رشكاهتا خاصة قبل إنشاء هيئة أسواق املال فكانت الرقابة ضعيفة جـدً 

قة بالبورصة وبث كثـري مـن الشـائعات إلعالم يف التحليالت املتعلج بمعاجلة تلك الثغرات املهمة، وتالعب بعض وسائل ا ـ ذلك الوقتـ يف القائمني عىل السوق 

ظهـر نتـائج اجلـدول وت  (. Damstra and Boukes,2018)التي تؤثر عىل حركة السهم ومؤرش السوق بشكل عام .وجاءت هذه النتائج متوافقة مع دراسة 

بمتوسـط  "حجم األرباح/اخلسائر للرشـكة عـىل سـعر السـهم"كان  رية يف بورصة الكويتنة االستثامالعيج  تأثري لألخبار االقتصادية عىل قراراتأكثر  السابق أنج 

تتأثر سمعة الرشكات املدرجة مـن حيـث االلتـزام بشـفافية اإلفصـاح عـن األربـاح واخلسـائر "(، ثم يف املرتبة الثانية %98.7( وأمهية نسبية )2.960حسايب )

سـيام يف ال ،من أهم العوامل املـؤثرة يف أسـعار األسـهم دعأسعار النفط  ي  "(، ويف املرتبة الثالثة %90.2سبية )( وأمهية ن2.705بمتوسط حسايب ) "وامليزانيات.

احلامية القانونية للمستثمرين من التالعب بأسعار األوراق املالية من خـالل بـث "(، ثم %89.7( وأمهية نسبية )2.690بمتوسط حسايب ) "الدول املنتجة للنفط

تؤثر سياسات الزيادة املتكررة يف رأس املـال يف "(، وجاءت %82.7( وأمهية نسبية )2.480يف املرتبة الرابعة بمتوسط حسايب ) " وسائل اإلعالماإلشاعات عرب

 (.%81.8( وأمهية نسبية )2.455يف املرتبة اخلامسة بمتوسط حسايب ) "الرشكة عىل قرارات االستثامر

يتأثر أداء السـهم يف السـوق بشـكل "كان  نة االستثامرية يف بورصة الكويتتأثري لألخبار االقتصادية عىل قرارات العيج أقل  ظهر نتائج اجلدول السابق أنج وت     

حجـم النـاتج القـومي يـدفع املسـتثمر إىل التفـاؤل بشـأن "(، ثـم %60.5( وأمهية نسـبية )1.815بمتوسط حسايب ) "كبري بارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة

 (.%68.3( وأمهية نسبية )2.050بمتوسط حسايب ) "ا يؤثر عىل االستثامر يف أسواق املالاملستقبل مم
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راسة:وض فر  الدج

ثر األخبار السياسية واالقتصادية عىل قرارات االستثامر يف بورصـة توجد عالقة ارتباطية بني اّتاهات املستثمرين نحو أ -

ه االستثامري.ال لطبيعةعزى الكويت ت    توجُّ

 ح يف اجلدول التايل:، كام هو موضج اتساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واستخدام اختبارح تمج 

 (6جدول )

ه االستثامرية التاألخبار السياسية واالقتصادية عىل قرارات االستثامر  يف بورصة الكويت ت عزى لطبيع نحو أثراملستثمرين  اّتاهات داللة الفروق يف  وجُّ

 لعواملا
ه مدراء املحافظ االستثامرية يف بورصة ت وجُّ

 الكويت

طات  ن املتوسج

 احلسابية

االنحرافات 

 املعيارية

قيمة 

 ت

درجات 

 احلرية

 مستوى

 الداللة 

 األخبار السياسية
 0.006 198 2.772 0.384 2.459 110 مضاربة

    0.310 2.320 90 طويل املدى

األخبار 

 االقتصادية

 0.495 198 0.684 0.336 2.413 110 مضاربة

    0.312 2.381 90 طويل املدى

املستثمرين ألثر األخبار السياسية عىل قرارات االستثامر يف بورصة الكويت  اّتاهات( يف α≤ 0.05 من اجلدول السابق فروق ذات داللة إحصائية )يتبنيج     

ه مدراء املحافظ االسـتثامرية ( يف تقـديرات α≤ 0.05وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية )وعـدم  .ورصـة الكويـتلصـالح املضـاربة يف ب ت عزى لطبيعة توجُّ

ه مـدراء املحـافظ االسـتثامرية. ومـن خـالل النتـائج نلحـظ أن  املستثمرين ألثر األخبار االقتصادية عىل قرارات االستثامر يف بورصة الكويت ت عزى لطبيعة توجُّ

ات السياسية ت عد منطلًقـا يف رسـم التوجهات كانت للمضاربة يف بورصة الكويت، وهذه  التوجهات توضح دالالت  نحو املناخ السيايس لدولة الكويت، فاملتغريج

لسياسـية للـدول مـن خـالل إسرتاتيجيات االستثامر للمحافظ والصناديق االستثامرية يف مجيع أنحاء العامل، فهذه النوعية من املستثمرين املؤثرين يقيسون البيئـة ا

 القات والتنسيق اجلامعي  قبل الرشوع يف توجيه األموال نحوها، فنلحظ جليًّا كثـرًيا مـن الـدول تعـد طـاردة لألمـوال األجنبيـة؛ بسـبب تـرديالدراسات والع

 األوضاع السياسية وغياب القانون وتنفيذه وحتكم فئة قليلة بتطويع القانون ملآرب خاصة.

 

عىل قـرارات االسـتثامر يف  ألثر األخبار السياسية واالقتصاديةين املستثمرتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات  -

 .املستوى التعليمي عزى ملتغريج ت   بورصة الكويت

 املستوى التعليمي حسب متغريج بداللة الفروق. 

 دول التايل:ح يف اجلحساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واستخدام اختبار حتليل التباين األحادي، كام هو موضج  تمج 

 (7جدول )

 املستوى التعليمي تغريج ت عزى مل يف بورصة الكويت  خبار السياسية واالقتصادية عىل قرارات االستثامراملستثمرين ألثر األتقديرات يف داللة الفروق 

 املستوى التعليمي لعواملا
طات  املتوسج

 احلسابية

االنحرافات 

 املعيارية
 قيمة ف

درجات 

 احلرية

 مستوى

 اللةالد 

 األخبار السياسية

 0.497 2 0.702 0.419 2.338 دبلوم فأقل

    0.346 2.412 بكالوريوس

    0.219 2.414 دراسات عليا

 األخبار االقتصادية

 0.047 2 3.111 0.416 2.290 دبلوم فأقل

    0.296 2.430 بكالوريوس

    0.125 2.371 دراسات عليا

رة عىل قـرارات االسـتثامر لـدى نة لألخبار )السياسية( املؤثج ( يف تقديرات العيج α≤ 0.05ق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) من اجلدول السابيتبنيج     

رة ؤثج نة لألخبار )االقتصـادية( املـ( يف تقديرات العيج α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) .املستوى التعليمي ت عزى ملتغريج  ،املستثمرين يف بورصة الكويت

بـني محلـة مؤهـل  (شـافييه)املستوى التعليمي، وكانـت الفـروق حسـب نتـائج اختبـار  تعزى ملتغريج  ،عىل قرارات االستثامر لدى املستثمرين يف بورصة الكويت

 .بكالوريوس ومحلة مؤهل دبلوم فأقل لصالح محلة مؤهل بكالوريوس

فاخلربات العلمية املكتسـبة بـالتعليم ، هيم منطلقات ودوافع استثامرية خمتلفة عن املستثمرين اآلخرينفئة مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية لد أنج  نرى   

 واخلربات املهنية املكتسبة عن طريق التداول املستمر له مؤثرات يف رسم السياسيات االستثامرية لدهيم.
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 يةالعمرالفئة  داللة الفروق حسب متغريج. 

 ح يف اجلدول التايل:واالنحرافات املعيارية واستخدام اختبار حتليل التباين األحادي، كام هو موضج  حساب املتوسطات احلسابية تمج 

 (8جدول )

 يةالعمرالفئة  تغريج مل ت عزى االستثامر  يف بورصة الكويت عىل قراراتة ألخبار السياسية واالقتصادياألثر  تقديرات املستثمرينيف داللة الفروق 

 العمر لعواملا
سطات املتو

 احلسابية

االنحرافات 

 املعيارية
 قيمة ف

درجات 

 احلرية

 مستوى

 الداللة 

األخبار 

 السياسية

 0.497 2 0.702 0.418 2.435 30أقل من 

    0.405 2.366 40إىل أقل من  30

    0.243 2.420 فأكثر40 

األخبار 

 االقتصادية

 0.558 2 0.586 0.521 2.441 30أقل من 

    0.276 2.375 40إىل أقل من  30

    0.261 2.410 فأكثر 40

رة عـىل قـرارات نة لألخبار )السياسـية واالقتصـادية( املـؤثج ( يف تقديرات العيج α≤ 0.05 من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )يتبنيج    

  العمر.ت عزى ملتغريج  الكويت،االستثامر لدى املستثمرين يف بورصة 

 

سنوات اخلربة حسب متغريج بفروق داللة ال. 

 ح يف اجلدول التايل:طات احلسابية واالنحرافات املعيارية واستخدام اختبار حتليل التباين األحادي، كام هو موضج حساب املتوسج  تمج 

 (9جدول )

 سنوات اخلربة تغريج ، ت عزى مل بورصة الكويتألخبار السياسية واالقتصادية عىل قرارات االستثامر يف ا  ألثر املستثمرين  تقديراتيف داللة الفروق 

 سنوات اخلربة خلربا
املتوسطات 

 احلسابية

االنحرافات 

 املعيارية
 قيمة ف

درجات 

 احلرية

 مستوى

 لداللة 

 األخبار السياسية

 0.142 2 1.970 0.410 2.495 سنوات 5أقل من 

    0.418 2.368 سنوات 10إىل أقل من  5من 

    0.262 2.373 سنوات فأكثر 10

 األخبار االقتصادية

 0.364 2 1.015 0.483 2.456 سنوات 5أقل من 

    0.290 2.366 سنوات 10إىل أقل من  5من 

    0.252 2.399 سنوات فأكثر 10

االقتصـادية( املـؤثرة عـىل قـرارات نة لألخبار )السياسية و( يف تقديرات العيج α≤ 0.05 من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )يتبنيج     

خـب االقتصـادية والسياسـية والعـائالت عة بـني النجنرى أن العالقات اخلاصة واملتنوج  .سنوات اخلربة تعزى ملتغريج  ،االستثامر لدى املستثمرين يف بورصة الكويت

خاصـًة يف بورصـة  ، قاعـدة صـلبة لالسـتثامروات اخلـربة ال تكـون دائـاًم سن أنج  ونرى. من املنطلقات الرئيسة آلليات االستثامر يف بورصة الكويت دعالتجارية ت  

 .التي تعتمد عىل العالقات التجارية والعائلية والترسيب املعلوما ي لفئة معينة من املستثمرين دون سواهم الكويت
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 النتائج:

مدراء املحافظ ( من %55.0ه ما نسبته )توجج   -

 بورصة الكويت االستثامري يف والصناديق االستثامرية

 هو مضاربة.

الصناديق و( من مدراء املحافظ 36.5%) -

قة االستثامرية لدهيم مصادر خاصة للمعلومات املتعلج 

 باالستثامر يف بورصة الكويت.

مدراء املحافظ تأثري األخبار السياسية عىل قرارات  -

أمهية جاء بالكويت  االستثامرية يف بورصة والصناديق

تأثري  عىل هذه النتيجة فإنج  (، وبناءً %79.9)نسبية 

نة االستثامرية يف قرارات العيج  األخبار السياسية عىل

 جاء بدرجة كبرية. بورصة الكويت

% 22هتامم اتطبيقات التواصل االجتامعي حتظى ب -

 من مدراء املحافظ االستثامرية يف أسواق املال.

مدراء تأثري األخبار االقتصادية عىل قرارات  -

جاء  االستثامرية يف بورصة الكويت املحافظ والصناديق

تأثري  عىل هذه النتيجة فإنج  (، وبناءً %79.9)بأمهية نسبية 

نة االستثامرية يف العوامل االقتصادية عىل قرارات العيج 

 جاء بدرجة كبرية. بورصة الكويت

ا بني موجبة دالة إحصائيً ووجود عالقة ارتباطية  -

واالقتصادية  اّتاهات املستثمرين نحو األخبار السياسية

، فكلام زادت اّتاهات مھوبني قرارات االستثامر لدی

املستثمرين نحو األخبار السياسية واالقتصادية ارتفعت 

 مستويات اختاذهم لقرارات االستثامر.

 التوصيات:

راسة فإنج   الباحث يوىص بام ييل: بناء عىل نتائج الدج

حتسني البيئة االستثامرية لدولة الكويت لتحويل  -

 تثامرات يف بورصة الكويت من مضاربية إىل طويلة.االس

م وسائل اإلعالم املعلومات رضورة أن تقدج  -

جلذب  كافةللمستثمرين  والبيانات املوثوقة والرسمية

 االستثامرات لبورصة الكويت.

إجياد املناخ االستثامري املناسب لزيادة ثقة  -

بات املستثمرين بالسياسات االقتصادية فهي من املتطلج 

عة ساسية التي تطمئن املستثمرين بالعوائد املتوقج األ

 الستثامراهتم. 

 هتيئة البيئة السياسية لضامن حقوق املستثمرين. -

رضورة حترى الدقة يف أخالقيات النرش يف وسائل  -

وخاصة فيام خيص املناخ السيايس واالقتصادي  ،اإلعالم

 للدولة.

راسة بأن يتم االهتامم بدراسة العالقة  - تويص الدج

بني وسائل اإلعالم وأثرها عىل القرارات االستثامرية يف 

 بورصة الكويت.

راسة بدراسة أثر وسائل اإلعالم عىل  - تويص الدج

وذلك  ؛سلوكيات املستثمرين يف أسواق املال اخلليجية

 سرتاتيجية،إبسبب ما حتظى به منطقة اخلليج من أمهية 

دية وبسبب اهتامم دول اخلليج بمشاريع التنمية االقتصا

التي من ضمنها بال شك استقطاب االستثامرات 

 أسواق املال.  األجنبية وتوجيهها إىل
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 . 92-44العربية: جامعة الكويت،

اّتاهات املستثمرين  (.2222) .عبد الوهاب أنور ،اجلزاف
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ـ .(2248صـالح. ) السـلمي، بل متكـني أسـواق األوراق س 

 . الكويـت:الكويت املالية يف ظل الرؤى املستقبلية لدولة

 .احتاد رشكات االستثامر
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ــامح. ) الرشــيف، ــم(.2249س ــامل وإعالمه ــال األع  .رج

 العريب للنرش والتوزيع.:القاهرة 
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اإلعالم املحلية وعالقتها باختاذ قرار االستثامر لدى 

-224(،429) 2،جملة اإلدارة واالقتصاد املستثمرين.

228. 

جرائم البورصة بني تنامي (.2222حممد. ) كاسب،

دار الفكر  .القاهرة:البورصات العربية واألجنبية
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 الرخيص، مشاري، الفريح، فيصل، العنزي، هشام، املجمد،
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لتداعيات األزمة املالية العاملية عىل سوق الكويت 

دراسات اخلليج  جملة دراسة استقصائية. لألوراق املالية:

 .284-224(،461)21،واجلزيرة العربية

النظريات النفسية واالجتامعية يف (.2241) يوسف. حممد،

دار  الكويت: .كرتونيةوسائل االتصال املعارصة واالل

 الكتاب احلديث.

 الطبعة الثانية. .نظريات االتصال(. 2248املزاهرة، منال. )

 دار املسرية. عامن:
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 امللحق:

 مضامني تلك العبارات العرشينتتضمن  وسائل اإلعالمنصوص إخبارية ومقتطفات من 

جهة  

 اإلصدار

 املضمون عنوان اخلرب تاريخ النرش

4  
لة األنباء وكا

 الكويتية

 

احلرب التجارية األمريكية  29/42/2249

والصينية بني شد وجذب 

 .2249يف 

 أبرز ما جاء باملقالة:

 النمو االقتصادي.-

 الريادة العاملية.-

 التعاون االقتصادي الكويتي الصيني-

فة صحي 2

 األنباء

22/42/2249  

مصاحلة خليجية ثنائية 

 متأنية

 

بسبب الظروف غري املستقرة  ترتفع خماطر االستثامر

 يف منطقة اخلليج.

يتجضح جليًّا أثناء أزمة مقاطعة وحصار دولة -

 قطر.

 بداية عاصفة احلزم. -

 الوضع السيئ يف مجهورية العراق.-

 االستفزازات اإليرانية لدول اخلليج.-

مجيع هذه العوامل وأخبارها يف وسائل اإلعالم 

صة تؤثجر بشكل أو بآخر عىل املستثمرين وخا

 املحافظ والصناديق االستثامرية األجنبية.

صحيفة  2

 النهار

أمري الكويت عزل وزيرين  48/44/2249

وسط تصعيد األزمة 

 احلكومية.

بسبب مزاعم عن  2249ولعل ما حصل يف عام 

إساءة استعامل السلطة وإثر نشوب خالفات بني 

أعضاء كبار يف األرسة احلاكمة، ومن بينهم وزيرا 

من األرسة احلاكمة، عىل  االدفاع ومهالداخلية و

مزاعم تتعلجق بسوء استعامل أموال اجليش والعبث 

 بأموال وثروات الشعب.

صحيفة      1

 القبس

 أبرز ما جاء يف مضامني املقالة: املال السيايس 24/42/2249

ّتيري أغلبية وسائل اإلعالم املختلفة لرضب -

 اخلصوم وتصفية احلسابات وإثارة الفرقة بني

 أطياف الشعب الكويتي.

اهلدر يغدق عىل بعض الفئات ذات النزعة -

األصولية وغريها، لتحقيق مآرب سياسية 

خاصة عىل حساب مصلحة املجتمع والوطن 

ا وسياسيًّا.  اقتصاديًّ
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صحيفة  1

 جلريدةا

42/6/2249         
توزيعات األسهم النقدية 

 حتتاج إىل إعادة نظر

 

بأسهم التوزيعات مع يزداد اهتامم املستثمرين 

ا أنج تلك التي تتداول اقرتاب هناية السنة، خصوًص 

بأسعار منخفضة نسبًيا تتيح حتقيق عائد معقول عىل 

رأس املال املستثمر، وتتجه أنظار مجيع املستثمرين 

إىل االهتامم باألسهم املتوقجع هلا أن ّتري توزيعات 

 جيدة.

صحيفة  6

 ريدةاجل

ار احذر من استمر 9/6/2249

السحب من االحتياطي 

 لتمويل عجز املوازنة.

تؤثجر السياسة املالية للدولة والوسائل والطرق 

السليمة التي تتخذها لتمويل اإلنفاق احلكومي يف 

 كثري من األمور أمهها:

 البيئة االستثامرية للدولة الكويت.-

 العجوزات املستقبلية.-

بيئة طاردة للمستثمرين يف القطاعات -

 االقتصادية.

صحيفة  9

 ألنباءا

 

الكويت  حتديات وخماطر  29/1/2249

 تواجه االستدامة املالية.

أبرزها ما جاء يف املقالة املنشورة وهو التأكيد عىل أنج 

استمرار عجز امليزانية يف غياب اإلصالحات 

وزيادة اإلنفاق وانخفاض أسعار النفط وعدم 

تصحيح السياسات املالية سيؤثر عىل مركز الكويت 

قانون تطلعاهتا املستقبلية. خاصة يف ما يتعلجق بو

الدين حلفظ االحتياطي العام من النفاذ والناتج 

 القومي وتنويع مصادر الدخل.

 

صحيفة  8

 قبسال

البورصة: ندوة حول  22/1/2249

 أمهية عالقات املستثمرين

 أبرز ما جاء:

إنشاء قاعدة قوية للمسامهني الذين -

ل، ما ينعكس يستثمرون عىل املدى الطوي

 بدوره إجياًبا عىل سعر سهم الرشكة.

أمهية وجود الشفافية بالسوق الكويتية لتعزيز -

 سمعة الرشكات مما يؤثر جذب املستثمرين.

صحيفة  9

 .قبسال

كيف تؤثر    اإلشاعات  46/1/2249

 عىل سوق األسهم

 

 :ما جاءبرز أ

هو كشف عدد من الباحثني يف املجال االقتصادي  

ألسهم قد يكون مرهوًنا باإلشاعات أنج سوق ا

حيث أوضحوا أنج أسهم الرشكات قد تتأثر إذا 

 أطلقت اإلشاعات حوهلا. 
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 صحيفة 42

  القبس

شامل "عمومية جديدة ل 2/1/2249

ملاذا تقوم ..."الزور

الرشكات بخفض رأسامهلا 

 ورفعه عىل الفور؟

أشارت هذه املقالة ألسباب خفض رأس املال 

وهذه الطرق تستخدمها الرشكات ، رفعه للرشكة أو

للوفاء يف التزامات مالية أو لتحسني مؤرشات 

السهم وهذه اإلجراءات من املمكن أن تؤثر عىل 

هات املستثمر نحو االستثامر يف سهم تلك  توجج

 الرشكة.

 صحيفة 44

 . االقتصادية

السعودية والكويت ..  4/42/2248

عاًما من العالقات  429

 االقتصادية واملصري

 املشرتك.

 

سياسات احلكومة والعالقات مع الدول األخرى 

واجلوار ت قدم نظرة أولية ومهمة للمستثمرين يف 

 أسواق منطقة اخلليج.

صحيفة  42

 . شاهدال

أهداف املحفظة الوطنية  41/8/2248

باتت غري واضحة وعليها 

 أن تعيد سياساهتا.

يرشح هذا اخلرب اسرتاتيجية املحفظة الوطنية 

اهتا يف بورصة الكويت، والتي قد أنشئت وتواجد

 لدعم السوق عند اهلبوط احلاد يف وقت األزمات.

املالحظ أنج املحفظة الوطنية انحرف مسارها يف  

كثري من األوقات. لدعم رشكات تتبع عائالت 

ّتارية قريبة من أصحاب القرار دون سواهم من 

 املال العام املتمثل باملحفظة الوطنية.

صحيفة  42

 .سياسيةال

أياٍد خفية حتارب مرشوع  44/1/2248

 خصخصة البورصة.

قت هذه املقالة التحليلية لتوضيح معضلة تعاين  تطرج

منها دولة الكويت من التأسيس وحتي اآلن وهي 

تتمحور يف كيفية تسخري بعض القوى السياسية 

واالقتصادية نفوذها للتنفيع وتطويع القوانني 

 لصاحلها 

التالعبات التي جرت يف بورصة بحيث أشارت إىل 

الكويت لبعض الفئات، ووقتها حققوا ثروات من 

ا إصدار  دون حساب، ووصفت هذه احلالة بأهنج

 جديد من أزمة املناخ.

صحيفة  41

 القبس

الكويت بيئة جاذبة  9/42/2249

 لالستثامرات األجنبية

 

تتضمن هذه التغطية أهم السياسات والقرارات 

 ثامرات لبورصة الكويت.الداعمة جلذب االست
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 صحيفة 41

  اجلريدة

إلزام البورصة للرشكات  22/42/2249

بإعالن تعامالهتا ذات 

الصلة خطوة كربى عىل 

 طريق الشفافية.

 

تفاعلت أوساط اقتصادية ومالية مع قرار إدارة 

سوق الكويت لألوراق املالية مع إلزام الرشكات 

فة بإعالن تعامالهتا مع أطراف ذات صلة، واص

القرار بأنه خطوة كربى يف طريق الشفافية 

 .واإلفصاح

صحيفة  46

 اجلريدة

دول اخلليج ستكون يف  2/42/2249

موقف أصعب إذا خفجض 

االحتياطي الفدرايل 

 الفائدة مرة أخرى

قال اقتصاديون ومرصفيون إنج دول اخلليج ستواجه 

موقًفا صعًبا للغاية يف حال صدقت توقعات 

ق االحتياط الفدرايل األسواق وخفض صندو

 .)البنك املركزي( األمريكي أسعار الفائدة

صحيفة  49

 وطنال

سؤال طرحه حملجلون  22/9/2249

ومراقبون دقوا جرس 

اإلنذار من عىل منصات 

روا  مواقع التواصل وحذج

من تعديات جديدة عىل 

 املال العام

دمج « املتحد»و« بيتك»

 أم... ؟!

 

وذها لتطويع كيف تستخدم القوى السياسية نف

 القوانني االقتصادية ملصالح فئات معيجنة؟

دبت خماوف عدة يف أوساط بعض املحلجلني -

واملراقبني حذروا من خالهلا مما وصفوه برسقة 

جديدة للامل العام قد تنطوي عليها صفقة 

 "األهيل املتحد"مع  "بيتك"اندماج 

البحريني، وسط تساؤالت عن املغزى 

الصفقة التي يتقاتل  واملستفيد من وراء هذه

 .عىل متريرها أطراف معيجنة

نشري هنا أنج أصحاب املنفعة من فكرة الدمج -

روا مجيع وسائل اإلعالم لرتويج نجاح  سخج

فكرة الدمج. وتعترب هذه إحدى سلبيات 

وسائل اإلعالم عندما يستغل ماللكها تضليل 

 الرأي العام ملصاحلهم السخصية.

 صحيفة 48

   اجلريدة

قطاع االستثامر يئن من  28/8/2246

اخلسائر... واستمرارها 

د بأزمة مستقبلية. دج  هي 

رتاجع إىل حد تإنج أداء بعض األنشطة االستثامرية 

ضت املحافظ االستثامرية  يدعو إىل القلق، وتعرج

اململوكة أو املدارة من قبل رشكات إدارة األصول 

تؤثر اخلسائر للرشكة عىل سعر  خلسائر بحيث

 البورصة.  السهم يف
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صحيفة        49

 األنباء

العوامل املؤثرة عىل أداء  1/1/2241

 األسهم.

 

ن هذه املقالة كثرًيا من العبارات املتعلجقة بأثر  تتضمج

السياسية واالقتصاد عىل قرارات االستثامر بحيث 

أشارت املقالة إىل وجود العديد من العوامل املؤثرة 

 املالية وأمهها: عىل أداء األسهم يف سوق األوراق 

يتأثر أداء السهم يف السوق  النمو االقتصادي:-

بشكل كبري بارتفاع أو انخفاض أسعار 

 .الفائدة

 بورصةالسهم يف ال سعريتأثر  أسعار الفائدة:-

بشكل كبري بارتفاع أو انخفاض أسعار 

 الفائدة.

ويعترب هذا العامل من العوامل  أسعار النفط:-

سيام يف الدول أسعار األسهم ال املؤثرة يف

 املنتجة للنفط.

: حيث تتأثر سوق األحداث السياسية-

األوراق املالية بشكل كبري باألحداث 

السياسية التي متر هبا الدولة، ففي حالة 

االستقرار السيايس تشهد بورصة األوراق 

 .املالية

الكويت جذور األزمة  44/44/2242 العربية 22

 وسيناريوهات احلل

ن هذه التغط ية مضامني مهمة متعلجقة بأثر حل تتضمج

الربملان الكويتي عىل االستقرار االقتصادي 

والسيايس ودور ذلك عىل البيئة االستثامرية يف دولة 

 الكويت.

حل الربملان الكويتي  6/42/2244 .وكالة األنباء الكويتية 24

 السابع

تضمن اخلرب املنشور عبارات مهمة من شأهنا التأثري 

يت بشكل جذري وتوضيح كيفية عىل بورصة الكو

أن التأزيم السيايس وغياب الديمقراطية احلقيقة من 

شأهنا أن تعطجل التنمية وتعثجر مسرية اإلنجاز وهتديد 

 املصلحة العليا للبالد.

اجلداول، ونلحظ نود التنويه بأنجه قد حيتوي خرب أو مقالة منشورة يف وسائل اإلعالم عىل أكثر من عبارة تم استخدامها يف عبارات * 

ا تضمجنت   )1(،)1عبارات تم استخدامها بشكل رئييس باجلدولني ) 1ذلك عىل سبيل املثال يف هذه املقالة، بحيث إهنج


