
   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   العدد  – الحادي عشر المجلد 

 
 م2021 – كانون األول   – 15                                                 (  -  79 62) ص:  سامخالبحث ال – الثان

 

62 
  محددات سلوك المستثمرين المؤثرة عىل صنع القرار اإل                                  فتالوي الو ط البطا           

 
 سوق العراق لألوراق الماليةستثماري ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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Abstract : 

        The challenges and difficulties faced by investors in the stock market vary, as their perceptions and 

reactions are affected by the information that comes to their minds and how they process this information 

in order to make a specific investment decision accordingly. Therefore, the research relied on the 

descriptive analytical method by targeting a sample of investors in the Iraqi Stock Exchange amounted 

to (148) samples, and a set of arithmetic averages and statistical tests using the (spss) program were 

used, and the research reached the impact of behavioral determinants on the investment decision-making 

process  And the trends of stock prices, and this was evident by the descriptive statistical analysis of the 

study variables, which showed that investors have a clear tendency for irrational behaviors in their 

investment decisions.  We want to reduce the negative impact of these determinants, the most important 

of which is the interest in raising the ceiling of knowledge and management  In order for investors to 

avoid falling under the pressure of the determinants of investor behavior through learning and 

knowledge, developing the experience gained, and reviewing the reports issued by the Iraq Stock 

Exchange and the companies listed therein. 

Keywords: Personal factors, Learning, attitudes and approval factors, Motives, Needs, Cognition. 

 

 المقدمة: 

ز مدخل علم     إن دراسة محددات سلوك المستثمرين يعد محاولة لفهم قرارات المستثمرين عن طريق الربط بي 
النفس واالستثمار , فعملية صنع القرار تقوم عىل مجموعة العوامل المعرفية والقضايا الوجدانية , حيث تنكشف 

اء الماليون والتجار أثناء الممارسا ت العملية  من خالل عملية التخطيط وإدارة مشاري    ع آثارها لدى األفراد والخي 
االستثمار المالية , فإصدار األحكام والقرارات المستندة إىل أحداث سابقة أو إىل معتقدات شخصية قد تقودهم 
ي 
ي تحقيق العوائد المتوقعة عىل المدى البعيد , كما إن التقلبات المستمرة فز

ي وبالتاىلي فشل فز
 إىل التفكي  الال عقالئز

ي فهم ودراسة محددات سلوك المستثمرين لمعرفة  
, لذلك ينبغز السوق تؤثر عىل سلوك المستثمرين بشكل كبي 

 كيفية الترصف تجاه تلك الحاالت ومعرفة االضطرابات الناتجة عن هذه التقلبات . 

 مشكلة البحث: 

ي اتجاه أسعار االوراق الم
 الية صعودا أو انخفاضا بحسبيواجم سوق العراق لألوراق المالية تقلبات مستمرة فز

قرارات المستثمرين , وبما أن للمستثمرين أفكار وتوقعات وأراء تتحكم بقراراتهم االستثمارية فإن هذا ينعكس بشكل 
 مبارسر عىل اتجاهات أسعار األوراق المالية  . 

 لذلك تحاول الدراسة اإلجابة عىل: 

ي سوق ا -1
 لعراق لألوراق المالية ليصل إىل قرارات استثمارية رشيدة ؟ ما هي العوامل المحددة لسلوك المستثمر فز

 ما هو أثر هذه العوامل المحددة لسلوك المستثمرين عىل عملية صنع القرار االستثماري .  -2
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ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهداف البحث: 

 التعرف عىل العوامل المحددة لسلوك المستثمرين .  -1

 معرفة تأثي  هذه العوامل عىل قرارات المستثمرين .   -2

ز سلوك المستثمرين واتجاهات أسعار االوراق المالية .   -3  معرفة العالقة بي 

     أهمية البحث: 

ي سوق العراق لألوراق المالية , والوصول الستنتاج علىمي 
ز
ي تقديم مفهوم  لسلوك المستثمر ف

ز
تهتم هذه الدراسة ف

ىل أدائهم يتسم بالرشد  مما ينعكس سلبا عيفرس مدى تأثر المستثمرون بعوامل تدفعهم التخاذ قرار استثماري ال 
االستثماري , وألن القرار االستثماري يعتي  قرار فردي يعود إىل المستثمر ذاتم فهو يعتمد عىل مجموعة من العوامل 
ي تقوده إىل اتخاذ قراراتم 

االجتماعية والنفسية وعىل هذا األساس أصبح البد من دراسة وفهم هذه العوامل الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المبحث االول: 

 محددات سلوك المستثمرين 

هناك مجموعة من المحددات لسلوك المستثمرين فبعد تعرض المستثمرين ألحد هذه المحددات ستتغي       
ي هو القدرة عىل ممارسة األنشطة العقلية سدية والج قراراتهم استجابة لوجهة نظر معينة , فالسلوك البرسر

والعاطفية واالجتماعية خالل مراحل حياة اإلنسان المختلفة ويتأثر بالثقافة والمجتمع والقيم واألخالق 
ي المواقف المختلفة )

ز
ي متماثال ف (  , وتصنف Hasan,2014:390والموروثات فال يمكن أن يكون السلوك البرسر

 هذه المحددات إىل : 

: العوامل الشخصية  
ً
 :Personal factorsأوال

 Robbins and)   للفرد )يعي  عنها علماء النفس عىل انها مفهوم ديناميكي يصف نمو وتطور النظام النفسي     
Timothy,2013:133ه ي ينفرد بها الشخص دون غي 

 , ويتم تقييمها عىل مجموعة من الخصائص والسمات الت 
ي عىل ضوء ما يصدر منم من ترصفات وممارسات تجاه المواقف  ي أو السلت  يتم  المختلفة وكيف النحو االيجائ 

ي أعماقم  
ي للفرد بناءا عىل ما يبديم من سلوك يعي  بم عما يضمره فز تفاعلها معها , فالشخصية هي المظهر الخارج 

أما  ( ,ل داخلية وعوامل خارجية , العوامل الداخلية )هي عوامل وراثية, وتتحدد شخصية اإلنسان بناءا عىل عوام
العوامل الخارجية ف ي )عوامل اكتسبها من خالل المواقف والبيئة المحيطة بم , أما السمات الشخصية ف ي مزي    ج 

ي والق  االيجائ 
ز ة االجتماعية  در من خمسة عوامل متمثلة ) بالفكر , الضمي  الخي , االنبساط والذي يقصد بم التمي 

ي 
ي هي عدم االستقرار العاطفز

, القبول أي الميل للعمل واالبتعاد عن األنانية وتقبل اآلخرين للفرد , العصابية الت 
 ( . ,139:2019والقلق واالكتئاب (  )محمد وعبد اللطيف 

ددة لسلوك جية المحويعتي  تحليل الشخصية اإلنسانية منطلق لدراسة السلوك , إذ إنها احد المقاييس السيكولو 
ي 
الفرد , كما إن دراسة الشخصية تساعد عىل التعرف والتنبؤ باألفعال الصادرة من الفرد فالشخصية عامل مهم فز

ي  والشخصية هي مزي    ج من صفات فسيولوجية وسيكولوجية   ,(  ,136:2014تحديد سلوك الفرد )عنرص وناج 
ي متأصلة , تعمل هذه الصفات عىل تحديد الهوية الخاص

ي وبالطريقة الت   ة للفرد , ف ي مختصة بمظهره الخارج 
ز جيناتم الوراثية والبيئة الخارجية  شهاب )يفكر بها وما يصدر عنم من ترصفات وهذا يشكل مزي    ج تفاعىلي بي 

ي تكوين الشخصية وهي : )  ,57:2015)
ي تؤثر فز

ز , وهناك مجموعة من المحددات الت   ( ,11:2017حسي 

  determinants of heredity:  محددات الوراثة 1

ك بم اآلباء      ي تعمل عىل موازنة الهرمونات , فهذا العامل يوضح ما يشي 
ينتقل هذا العامل عن طريق الجينات الت 

وأبنائهم من قواسم بيولوجية ومادية ونفسية وغالبا ما يعود بمستوى الطاقة للفرد و ما يتصف بم األبناء من 
ي تكوين شخصية الفرد ,طبيعتهم الصحية والنفسية إىل آباءهم  , فالجينات الو 

حيث  راثية تؤثر بشكل مبارسر فز
ي اختالف شخصية األفراد يعود إىل الجينات الوراثية  . 

 توصل العلماء إىل إن السبب فز

  Environmental determinants: المحددات البيئية 2

ك البيئة المحيطة بالفرد آثارها عىل شخصيتم من حيث قيمها االجتماعية ومب هذه العوامل هي ادئها , فالبد ان تي 
  .الجينات الوراثيةمن يحدد ثقافة المجتمع , كما إن البيئة تعمل عىل تعزيز السلوك الناتج عن 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ى للشخصية 3   Personality Model The Big Five Factors: نموذج العوامل الخمسة الكبر

ي تشكيل نموذج يجسد األبعاد األساسية للشخصية , فقد قام العديد 
ز
ي هذا المجال ف

ز
ز ف اهتم علماء النفس والباحثي 

ي مجال علم النفس منهم ) 
ز
ز ف ( Klages,1926( و )Allport and Odbort, 1936من العلماء المختصي 

عىل تحديد خمسة أبعاد  1967 ( بالتصنيف العلىمي لصفات الشخصية , وتم االتفاق عامBaumgarlen,1933و)
ي عام 

ز
ة( , أما ف للشخصية وهذه األبعاد هي )االنبساطية , المقبولية , العصابية , يقظة الضمي  , االنفتاح عىل الخي 

ى عىل تلك األبعاد  Goldbergأطلق العالم  1981  BFF) )The Big Fiveمصطلح العوامل الخمسة الكي 
Factors  ي علم , ويعد هذا النموذج أفض

ز
 واسع المدى ف

ً
 مالئمة وانتشارا

 
ي طرحت مسبقا حيث الف

ل النماذج الت 
ات تختلف فيما بينها لتعطي الشخصية وصفا دقيقا إضافة إىل قابليتها  النفس المعاض فهو مكون من خمسة متغي 

ي علم نفس الشخصية 
ز
ز للتطبيق وفق المقاييس المطروحة ف ز  وقد تطرق العديد من , (,14:2015) حسي  الباحثي 

 (,7:2012( )جي   ,2020: 150)عبد هللا ومحمد  :43:2015))الشماىلي  مثلاىل دراسة هذه النموذج 
ي أدناه :.  ,10:2015))قمر

ز
 وسيتم توضيح هذه العوامل ف

 االنبساطية:  –أ 

م        الشخصية االنبساطية باللباقة والتفائل واالبتهاج  والحب لالختالط , يميل اىل العمل الجماغي ويحي 
ز تتمي 

السلطة والتقاليد , يميل الشخص االنبساطي إىل تفسي  األحداث باستخدام المنطق ويفضل العيش وفق قواعد 
 :43:2015)ثابتة )الشماىلي 

 المقبولية:  -ب 

ز ,حيث يتصف هذا البعد بُحسن الطباع والتعاون مع      ُيمثل هذا البعد العالقة التفاعلية للفرد مع المحيطي 
اآلخرين والثقة بهم و فالشخصية الودودة المتعاونة تدل عىل ارتفاع درجة هذا البعد فيها, بينما الشخصية 

ز , العدوانية غي  المتعاونة ف ي تدل عىل إنها تحمل درجة منخفضة  .   ( 2017 :14 من هذا البعد )حسي 

 العصابية:  -ج 

ي يمر بها الفرد وعدم الرضا ,   
يشي  هذا البعد إىل مدى سيطرة األفكار السلبية وانعدام المرونة مع المواقف الت 

ة  يوصعوبة التكيف , ويرتبط هذا البعد بالتشاؤم والشعور بالذنب والحزن والخوف والقلق.. الخ من المشاعر السلب
 
ً
, وتختلف درجات العصابية من شخص آلخر ,  فالبعض يكون أكير تأثرا بهذه البعد والبعض اآلخر يكون أقل تأثرا

 
ً
ون  بالمرونة واإليجابية  وإنهم اقل عرضة لألحزان من الشخصية األكير تأثرا ز هللا ومحمد  )عبد بم ,  فاألقل يتمي 

150 :2020, ) 

:  -د   يقظة الضمبر

ي 
ي أفعالة , فالدرجة المرتفعة من هذا البعد لدى الفرد تدل عىل الكفاءة فز

يشي  هذا البعد اىل قدرة الفرد بالتحكم فز
ي  
ز والتأئز كي 

ي أداء الواجبات , إضافة إىل ضبط الذات والي 
 .  (,7:2012)جي  العمل و اإلخالص فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة:  -ه   االنفتاح عىل الخبر

هارة االستنتاج واالبتكار والقدرة عىل ربط األمور ببعضها  , وتشي  الدرجة يعكس هذا البعد الخيال الواسع وم
المرتفعة منم إىل ان الفرد ذو خيال واسع متجدد , مبتكر  , باحث عن المعلومات , بينما تشي  الدرجة المنخفضة 

 .  ,10:2015))قمرمنم إىل العكس مما سبق 

 عىل ما سبق طرحة فيما يتعلق بالناح    
ً
ي بناءا

ز
ية السلوكية فقد الحظت الباحثة مدى قدرة الشخصية وسماتها ف
ها كذلك عىل اتخاذهم للقرارات , كما الحظت مدى تباين أثر  التأثي  عىل سلوكيات األفراد وانفعاالتهم ومدى تأثي 

لية  ع هذه العوامل من شخص آلخر , وبما إن المستثمر هو فرد من عامة المجتمع فما ينطبق عىل المجتمع ينطبق
   من حيث قراراتم المالية ودرجة 

ً
ي سوق األوراق المالية ال يمكن  إن يكون متشابها

ز
كذلك , فسلوك المستثمر ف

 تحملم للمخاطرة  و وعيم لتحليل اتجاه أسعار األوراق المالية . 

( مدى تأثر المستثمرين     ز ى للشخصيةتوضح )حسي  ن من س, حيث إن صغار ال بنموذج العوامل الخمسة الكي 
 من المستثمرين  

ً
 واندفاعا

ً
ي التعامل وأكير انفتاحا عىل تجارب اآلخرين وهم أكير طموحا

المستثمرين ذو انبساطية فز
ز المخاطرة والفئة العمرية للمستثمرين  , فالمستثمرون صغار   العالقة بي 

ً
كبار السن ,  وقد يفرس هذا ولو جزئيا

 نحو المخاطرة أل 
ً
 لتحليل جميع البدائل المطروحة واالندفاع السن يكونون أكير إقباال

ً
ا  كبي 
ً
نهم ال يولون اهتماما

ة ( ,  ز من سمات الشخصية هما )يقظة الضمي  و االنفتاح عىل الخي  ز أساسيتي  عند هؤالء المستثمرين يمثل سمتي 
 عىل التج

ً
 تحمال للمخاطر لديهم يقظة الضمي  متدنية بينما انفتاحا

رب مرتفعة فيقظة اإذ يكون المستثمرين األكير
ز باتخاذ قرار  الضمي  المتدنية ال تدفعهم للمزيد من البحث عن معلومات البدائل المطروحة لذلك يكونون مندفعي 

,( المخاطرة  ز ات السلوكية   (15:2017حسي  ز  الختبار عالقة التحي 
ً
ى مقياسا , ويعتي  نموذج العوامل الخمسة الكي 

ز ) الثقة المفرطة , سلوك القطيع , تأ ثي  الترصف ( مع شخصية المستثمر , حيث ثبت إن هناك عالقة ايجابية بي 
ز  ( وبي  ة ويقظة الضمي  ز )االنفتاح عىل الخي  عامل العصابية و الثقة المفرطة , كذلك هناك عالقة ايجابية ما بي 

ز هذه العوامل الخمسة وسلوك ال  Bashir) قطيعالثقة المفرطة وتأثي  الترصف , كما ثبت عدم وجود عالقة مابي 
et al,2013:59 . ) 

 
 
 :Learningالتعلم   -ثانيـا

ي يمكن من خاللها التغلب عىل ما يواجهم من مشاكل ,     
يكتسب الفرد عن طريق التعلم العديد من الوسائل الت 

تا بل يستدل علية من خالل السلوك  فالتعلم هو عملية تغي  لسلوك الفرد بشكل شبم دائم ال يمكن مالحظتم مبارسر
قاوي ( 140: 2019 ,بد اللطيف( , وللتعلم عدة خصائص منها: )محمد وع ,11:2012)الرسر

(Abante,et.al,2014:18 ) 

اكمة للفرد وتكيفها مع ظروف البيئة  -1 ُيكتسب التعلم عن طريق المعرفة الناتجة عن التجارب والممارسات المي 
 المختلفة. 

ي ينتهجها الفرد ناتجة عن أنماط غريزية ولم يكن التعلم احد  -2
بل  سبابها,أتكون بعض األساليب والممارسات الت 

ات الحياتية   الطبيعية. بفعل التغي 

 اجتماعية. التعلم عملية تفاعلية  -3
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 يعتي  عملية استداللية يتأثر بها سلوك الفرد و يتضمن جوانب سلبية أو ايجابية .  -4 

ي    
ز
ي سلوكيات المستثمر كونم يمثل احد أفراد المجتمع , فالتغيي  ف

ز
نستنتج مما سبق إن للتعلم تأثي  مبارسر ف

ة من التجارب السابقة وتعلمم  سلوكيات المستثمر وتأثره بظاهرة معينة من ظواهر السوق فهو نتيجة اكتسابم الخي 
 مما يحيط بم مما يثي  انتباهم ويغي  معتقداتم . 

 ثالثـ
 
  : Trends and attitude factorsعوامل االتجاهات والمواقف  -ـا

ها عىل سلوك الفرد , حيث يصف أحد العلماء بأن الموافق هي     ة بسبب تأثي  إن لدراسة المواقف أهمية كبي 
ي يتفاعل بها الشخص مع محيطم يس

ي ضح علم النفس االجتماغي , فالطريقة الت 
ز
 ىمبمثابة حجر البناء األساسي ف

ي  يتم تنظيمم من خالل تجربة  لها تأثي  توجي ي أو ديناميكي  ي أو العصت 
موقف , إذن هي حالة من االستعداد الذهتز

ز   .  (Jain ,2:2014)عىل استجابة الفرد للجميع وعىل استعداده النفسي للرد أو الترصف مع محدث معي 

ي نستنتج مما سبق إن لكل كائن جي اتجاه مختلف يحدد سلوكم     
 وتعاملم مع المواقف واألشخاص واألحداث الت 
ز هو بناًء عىل ما يعتقد ويؤمن بم من  يتعرض لها خالل حياتم , فنجد إن سبب تمسك الفرد باتجاه سلوكي معي 
ون سلوكهم إال بعد قناعة منهم بأن االتجاه  أفكار , وهذا ينطبق عىل جميع الجوانب الحياتية لألفراد , فهم ال يغي 

ونم يتفق مع سلوك الجماعة ويتالءم معم , فاالتجاهات هي أنماط سلوكيم مكتسبم من المحيط الذي يسلك
ي سوق األوراق 

ي , و المستثمر يمثل جزء من المجتمع فما ينطبق عىل المجتمع ينطبق عليم , لذا فهو يتخذ فز الخارج 
 ما يعتقده ويؤمن بم . المالية اتجاه ونمط يختلف من مستثمر آلخر وهذا االتجاه يتحدد بناًء عىل 

 
 
 :Motivesالدوافع  -رابعــا

أن مفهوم الدافع هو القوة النفسية المحفزة للسغي من أجل تحقيق الهدف المطلوب , ويمكن أن ينبع الدافع من 
ي الحصول عىل الفوائد المرتبطة بالهدف , فهو يشي  إىل األسباب المتمثلة بالقوى النفسية والمعتقدات 

الرغبة فز
ز ) ي توجم الشخص نحو سلوك معي 

( , فحماس Maferima,2013:2ومختلف المؤثرات الداخلية والخارجية الت 
الفرد وإضاره هو ما يدفعم نحو تحقيق الهدف , ويختلف تفسي  البعض بإعطاء مفهوم واضح للدوافع , كون 

ي توجيم الفرد وتعديل سلوكم نحو تحقيق الغاية ال
ي يطمح اليها , فهالدافع يعتي  عنرص مؤثر فز

ذا العنرص )الدافع( ت 
 أو يكون خارجيا من البيئة المحيطة , فإذا كان ناتج عن الداخل فهنا يصعب تحليلم بسبب 

ً
أما أن يكون داخليا

ه من العوامل النفسية المرتبطة مع بعضها البعض , أما إذا كان خارجيا فهنا يكون الدافع  ارتباطم بمجموعم كبي 
ي الوصول إىل مستوى من االرتياح النفسي  هدفا للفرد يسغ

 ( .  ,39:2015) شهاب لتحقيقم مدعوما بالرغبة فز

 
 
 :Needsالحاجـــات  –خامســـا

ة األساسية إلشباع الدوافع  الداخلية وتحقيق التكامل الشخصي  , وقد أعط العلماء اهتمام 
ز تمثل الحاجات الركي 

ض العالم االق ( إن الحاجات متسلسلة عىل شكل هرمي Maslowتصادي ماسلو)بالغ بهذا الموضوع  حيث أفي 
ورتها , وابتدأ الشكل الهرمي بالحاجات الفسيولوجية انتهاًء بالحاجات المحققة للذات , أي 

وفق قوة الحاجة وضز
ة لإلنسان بشكل أكي  )الزغلول وآخري ز ي قمتم فكانت الحاجات الممي 

ي قعر الهرم الحاجات األكير إلحاحا أما فز
 نفز

 (  ,36:2019( , وهي كالتاىلي : ) المياجي ,48:2019 -47
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ال يمكن االستغناء عنها  )كالماء  الحاجات  الملموسة:  -1
ي الت  وهي الحاجات المرتبطة بتكوين اإلنسان البيولوج 
 والطعام والهواء ( حيث ان هذه الحاجات تعمل عىل حفظ التوازن الجسدي . 

ي توفي  األمن والحرية والحماية ...الخ .  حاجات األمن والضمان:  2-
ز
 المتمثلة ف

-3  : ي تعزز شعور األلفة والتعاطف والصداقة والمحبة أي الحاجات  حاجات االنتماء االجتماع 
وهي الحاجات الت 

ي تربط الفرد بعالقة االنتماء مع الغي  . 
 الت 

ام:  4- ز اآلخرين من خالل تكوين صورة ايجابية  حاجات االحبر ي الشعور باألهمية بي 
ز
يقصد بها حاجة اإلنسان ف

ة حسنة .   وسي 

تتحقق هذه الحاجة بعد أن يتم إشباع جميع الحاجات السابقة , وتظهر هذه  الحاجة إل تحقيق الذات:  5-
ي تحقيق ما يتوافق مع قدراتم , وتختلف

ز
المكاسب  حاجات المستثمرين من تحقيق الحاجة بناًء عىل رغبة اإلنسان ف

ي السوق أو توسيعم لمشاريعم االستثمارية . 
 أو بقاءه فز

 
 
 :Perceptionاإلدراك  -سادســا

ي 
هو عملية يتمكن الفرد من خاللها بالبحث عن تحليل و تفسي  المعلومات الحسية ليتمكن من اصدار الحكم النهائ 

ه سابقة ) , كما انم نشاط عقىلي يعتمد عىل  (Sindhu and Rajitha,2014:16وفق ما يمتلك من تجارب وخي 
 من خاللها انتقاء النمط السلوكي المناسب تجاه الموقف , 

دقة حواس الفرد وترجمتها إىل  صورة معينة ليتستز
ات  ي وذلك عن طريق ترتيب وتنظيم المثي  فهو عملية عقلية  نفسية تمكن الشخص من اكتشاف عالمة الخارج 

ة )محمد وعبد اللطيف الحسية  ي بناءا عىل التجارب السابقة والخي 
( , فيختلف ,142:2019إلصدار الحكم النهائ 

إدراك األفراد فيما بينهم تبعا لما يشد انتباههم وما يالحظونم , فاالنتباه يتأثر بقيم الفرد وأهدافم وتجاربم السابقة 
 الختالف الشخصية , ومن خالل اإلدراك يعرف الف

ً
رد ما يقوم بم من عمل , ومهما كانت طبيعة السلوك إضافة

ات وما يدركم مما يحيط بم  ي  الذي يسلكم الفرد فهو يتأثر بما حولم من مثي  , وهو يشي   (,134:2014)عنرص وناج 
ها  .  ي المعلومة وإجراء المعالجة والتنظيم لها ومن ثم تفسي 

 إىل كيفية تلف 

 :  
 المبحث الثان 

 وتشـــخيصها الدراســـة متغيــرات وصـــف
توضح هذه الفقرة  وصف الستجابات افراد العينة  ومناقشتها من خالل االعتماد عىل ستة ابعاد  تخص المتغي      

ي تم توضيحم ضمن 
فقرة من فقرات االستبانة وتم  استخدام  (24)المستقل )محددات سلوك المستثمرين( الت 
ي واالنحراف المعياري ومع امل االختالف من اجل تفسي  النتائج وصفيا حيث اعتمدت الدراسة الوسط الحسائ 

والجداول ادناه عرض المتوسطات ( 1,2,3,4,5) الخماسي الذي يعتمد االوزان التصاعدية ) (Likertعىل مقياس 
ي البالغ

ي الفرضز سط كمتو   (3) الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف واالعتماد عىل المتوسط الحسائ 
امج االحصائية   ي الجداول المدرجة ادناه : كما   (SPSS.V.23)اداة القياس وباستخدام نتائج الي 

 موضح فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  البعد األول: الشخصية: 

 االحصائيات الوصفية ألبعاد المتغبر المستقل ) محددات سلوك المستثمرين((  1الجدول )

 (spss.v.23المصـــدر: اعداد الباحثة  باالعتماد عىل مخرجات )

ي       
نالح   ظ من خالل الجدول السابق الذي يظهر إجابة افراد العينة وان اغلب اإلجابات تتجم نحو الموافق الت 

 هذه الفقرات هي الفقرة  بعد )الشخصية( تخص 
ي التعامل  ( 3)وإن أكير

ي فز
ئ  ي الشخصية وخي 

))اعتمد عىل قدرائ 
ي السوق( 

ي فز
ي تواجهتز

ي معامل االختالف كونها اقل معامل  (مع الصعوبات الت 
تيب األول فز اذ حصل عىل  الي 

ز الفقرات اذ بلغ  ي بلغ   %30اختالف بي  نت تمتلك هذه الفقرة وكا  (3.905)فقد حصلت الفقرة عىل وسط حسائ 
الذي دل عىل اتفاق افراد العينم عىل إجابات هذه الفقرة بشكل متجانس اكير من   1.173أيضا انحراف معياري 

ي 
 لرؤيتم الشخصية وما يراه من منطلق ذائ 

ً
ها من الفقرات  وهذا يشي  اىل ميل االفراد إلصدار االحكام وفقا غي 

 أوال: الشخصية

Q1  

 عند 
ً
اتحذر عادة

ي 
التداول باألسهم الت 
 
ً
تستجيب رسيعا
ات المفاجئة  للتغي 

 باألسعار

F 26 39 43 35 5 

3.532 1.207 34% % 19.6 26.4 29.1 23.6 3.4 

 Q2 

ي التحكم 
يمكنتز

ي واإلصغاء 
بانفعاالئ 

لنصائح االخرين 
ات  ي في 

 فز
ً
خصوصا

 اضطراب األسعار

F 42 44 35 25 2 

3.73 1.178 32% % 28.5 29.7 23.6 16.9 1.4 

 Q3 

ي 
اعتمد عىل قدرائ 
ي 
ي فز
ئ  الشخصية وخي 

التعامل مع الصعوبات 
ي السوق

ي فز
ي تواجهتز

 الت 

F 23 53 23 42 7 

3.905 1.173 30% % 15.5 35.8 15.5 28.4 4.7 

 Q4 

ي 
 ما أكون مندفع فز

ً
عادة

ي وأميل لتحمل 
قرارائ 

درجات عالية من 
 المخاطرة

F 11 33 30 62 11 

2.783 1.12 40% % 7.4 22.3 20.3 41.9 7.4 

 %33 1.17 3.5 المعدل العام للمحور
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ظ
ز
  التحكم )) (ل نقص أو غموض المعلومات لدى عينة البحثللوصول اىل حل للمشاكل المعقدة ف

يمكنن 
ات اضطراب األسعار   فبر

 
 ف
 
  واإلصغاء لنصائح االخرين خصوصا

ر
ي  ((بانفعاالن

ز
ي  مرتبم ف

 معامل حصل عىل ثائز
ي اذا بلغ و حصلت عىل انحراف معياري اعىل بقليل عن الفقرة  (3.73) االختالف  وقد اخذ اعىل متوسط حسائ 

ة ( الذ3) شاد بخي 
ام المستثمرين بالمحددات البيئية واالسي  ز ي جعلها تحل بالمرتبة الثانية وهذا يدل عىل الي 

ي حالة تقلبات االسعار
ز
ي فيظهر الجدول ان قيمتم تجاوزتاالخرين ف وهي أكي  من  (3) ,أّما بقية  الوسط الحسائ 

ي جميع الجدول ولم تزداد عن . أّما مقياس االنحراف المعياري فإن ق(3)متوسط األداء القياسي 
ز
يمتم كانت قليلة ف

ي ان اغلب اإلجابات لم تنحرف عن المتوسط بمقدار عاىلي  اما فيما يخص معامل االختالف إذ  (1.207)
وهذا يعتز

ات  ي جميع متغي 
ز
ي اإلجابات(%40)لم تتجاوز ف

ز
 .،وهذا يدل عىل ان هناك تجانس كبي  ف

  : التعلم 
 
 البعد الثان

 االحصائيات الوصفية ألبعاد المتغبر المستقل ) محددات سلوك المستثمرين((  2الجدول ) 

 التـــعلم

 Q5 

ي  ي وتجارئ 
ئ   بخي 

ً
ز دائما استعي 

ي 
ي السوق ومهارائ 

السابقة فز
ي التفوق عىل اآلخرين

 التنبؤية فز

F 13 46 37 42 10 

3.676 0.912 25% % 8.8 31.1 25 28.4 6.8 

 Q6 

 من 
ُ
المعرفة والمهارة ما أمتلكم

ي اختيار القرار 
 فز
ً
ا ي كثي 

يساعدئز
 االستثماري األنسب

F 35 43 23 42 5 

3.412 1.222 36% % 23.6 29.1 15.5 28.4 3.4 

 Q7 

ي 
باعتقادي ان قرار االستثمار فز
كات يجب ان يبتز عىل  أحد الرسر
المعلومات الكافية لواقع هذه 

كة ومستقبلها  الرسر

F 31 37 29 46 5 

3.905 1.204 31% % 20.9 25 19.6 31.1 3.4 

 Q8 

المستثمرون الذين يكسبون 
الكثي  من االرباح هم الذين 
يمتلكون مستوى مناسب من 

 التعلم

F 18 42 39 41 8 

3.81 1.137 30% % 12.2 28.4 26.4 27.7 5.4 

 %30 1.119 3.701 المعدل العام للمحور                   

 (spss.v.23المصـــدر: اعداد الباحثة  باالعتماد عىل مخرجات )

ي تخص       
نالح   ظ من خالل الجدول الذي يظهر إجابة افراد العينة وان اغلب اإلجابات تتجم نحو الموافق الت 

 هذه الفقرات هي الفقرة  بعد )التعلم( 
ي  ( 1)وإن أكير

ي السوق ومهارائ 
ي السابقة فز ي وتجارئ 

ئ   بخي 
ً
ز دائما ))استعي 

ي التفوق عىل اآلخرين( 
ز  (التنبؤية فز ي معامل االختالف كونها اقل معامل اختالف بي 

تيب األول فز اذ حصل عىل  الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بلغ   %25الفقرات اذ بلغ  راف وكانت تمتلك هذه الفقرة أيضا انح  (3.676)فقد حصلت الفقرة عىل وسط حسائ 
ها من   0.912معياري   من غي 

الذي دل عىل اتفاق افراد العينة عىل إجابات هذه الفقرة بشكل متجانس اكير
ي المعلومات دقيقة  الفقرات  

ز
ة والمهارة ف ي تشي  اىل اعتقاد المستثمر ان القرار االستثماري بحاجة إىل الخي 

الت 
ن الذين يكسبون الكثي  من االرباح هم الذين يمتلكون مستوى المستثمرو )) (4)ويوض   ح الج   دول  ايضا ان الفقرة 

ي اذا بلغ ((مناسب من التعلم ي معامل االختالف  وقد اخذ اعىل متوسط حسائ 
ز
ي  مرتبم ف

و  (3.81 )حصل عىل ثائز
ي تشي  اىل اعتقاد 1حصلت عىل انحراف معياري اعىل بقليل عن الفقرة )

( الذي جعلها تحل بالمرتبة الثانية الت 
ي نضج القرار االستثماري

ز
ي فيظهر الجدول ان قيمتمالمستثمرين بأهمية التعليم ف  تجاوزت , أّما بقية  الوسط الحسائ 

ي جميع (3)وهي أكي  من متوسط األداء القياسي  (3)
ز
. أّما مقياس االنحراف المعياري فإن قيمتم كانت قليلة ف

ي ان اغلب اإلجابات لم تنحرف عن المتوسط بمقدار عاىلي  اما فيما  (1.222)الجدول ولم تزداد عن 
وهذا يعتز

ات  ي جميع متغي 
ز
ي اإلجابات(%36)يخص معامل االختالف إذ لم تتجاوز ف

ز
 .، وهذا يدل عىل ان هناك تجانس كبي  ف

 البعد الثالث: االتجاهات 

 ات سلوك المستثمرين(( االحصائيات الوصفية ألبعاد للمتغبر المستقل ) محدد 3الجدول ) 

 (spss.v.23المصـــدر: اعداد الباحثة  باالعتماد عىل مخرجات )

 ثالثا : االتجاهات 

 Q9 
ي تقييىمي لألسهم 

اعتمد فز
 عىل معدل توزي    ع األرباح

F 17 52 32 41 6 

3.155 1.141 36% % 11.5 35.1 21.6 27.7 4.1 

 Q10 

 ما اتخلص من 
ً
عادة

 
ً
ي تظهر تراجعا

االسهم الت 
ي ارباحها الن ذلك يدل 

فز
عىل وجود ضائقة مالية 

 المصدرةللجهة 

f 15 39 49 38 7 

3.987 1.053 26% % 10.1 26.4 33.1 25.7 4.7 

 Q11 

 ما اتخلص من 
ً
عادة

ي تستبدل 
االسهم الت 

التوزيعات النقدية 
بتوزيعات عىل شكل 
اسهم فهذا مؤرسر عىل 

كة  تراجع اداء الرسر

f 42 42 42 19 3 

3.527 1.231 35% % 28.4 28.4 28.4 8.3 2 

 Q12 

ي 
اتجم اىل االستثمار فز
االوراق المالية ذات 

 السمعة الجيدة

f 23 55 30 38 2 

3.398 1.073 32% % 15.5 37.2 20.3 25.7 1.4 

 %32 1.125 3.517 المعدل العام للمحور                              
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تخص       
نالح   ظ من خالل الجدول الذي يظهر إجابة افراد العينة وان اغلب اإلجابات تتجم نحو الموافق الت 

 هذه الفقرات هي الفقرة  بعد )االتجاهات( 
ي ارباحها  ( 2)وإن أكير

ز
 ف
ً
ي تظهر تراجعا

 ما اتخلص من االسهم الت 
ً
))عادة

ي معامل االختالف كونها  (رة ( الن ذلك يدل عىل وجود ضائقة مالية للجهة المصد
ز
تيب األول ف اذ حصل عىل  الي 

ز الفقرات اذ بلغ  ي بلغ   %26اقل معامل اختالف بي  وكانت تمتلك   (3.987)فقد حصلت الفقرة عىل وسط حسائ 
الذي دل عىل اتفاق افراد العينة عىل إجابات هذه الفقرة بشكل متجانس   1.053هذه الفقرة أيضا انحراف معياري 

 ا 
ً
ها من الفقرات وهذا يشي  إىل ان غالبية المستثمرين يلجئون اىل بيع االسهم عند تراجع ارباحها تحسبا  من غي 

كير
كة المصدرة إىل ضائقة مالية , اتجم اىل )) (4)ويوض   ح الج   دول  ايضا ان الفقرة لحدوث تعرس ماىلي وتعرض الرسر

ي االوراق المالية ذات السمعة الجيدة 
ز
ي معامل االختالف  وقد اخذ اعىل  ((االستثمار ف

ز
ي  مرتبم ف

حصل عىل ثائز
ي اذا بلغ ( الذي جعلها تحل 1و حصلت عىل انحراف معياري اعىل بقليل من الفقرة ) (3.398) متوسط حسائ 

ي 
أّما بقية  ,يشعر بها المستثمرون حول عوائدهم المستقبليةبالمرتبة الثانية اذ يدل هذا عىل حالة االطمئنان الت 
ي فيظهر الجدول ان قيمتم تجاوزت . أّما مقياس (3)وهي أكي  من متوسط األداء القياسي  (3) الوسط الحسائ 

ي جميع الجدول ولم تزداد عن 
ي ان اغلب اإلجابات  (1.141)االنحراف المعياري فإن قيمتم كانت قليلة فز

وهذا يعتز
ات لم ت ي جميع متغي 

، (%36)نحرف عن المتوسط بمقدار عاىلي  اما فيما يخص معامل االختالف إذ لم تتجاوز فز
ي اإلجابات

 .وهذا يدل عىل ان هناك تجانس كبي  فز
 البعد الرابع : الدوافع

 ( االحصائيات الوصفية ألبعاد للمتغبر المستقل ) محددات سلوك المستثمرين( 4الجدول ) 

 رابعا : الدوافع 

Q13  

اهدف من خالل 
استثماري باألسهم إىل 
تحقيق عوائد ايجابية 
متمثلة باألرباح 

 الموزعة . 

f 28 45 36 33 6 

3.531 1.194 34% % 18.9 30.4 24.3 22.3 4.1 

 Q14 

اهدف من خالل 
استثماري باألسهم إىل 
تحقيق مكاسب 
ز  رأسمالية ) الفرق بي 

اء ( سعر البيع و  الرسر
وال اهتم اىل االرباح 

 الموزعة . 

f 28 54 31 32 3 

3.452 1.121 32% % 18.9 36.5 20.9 21.6 2 

 Q15 

ي األسهم 
 فز
ً
استثمر عادة

ي سجلت أرباح 
الت 

ي السابق . 
 مؤكده فز

f 21 49 22 51 5 

3.87 1.16 30% % 14.2 33.1 14.9 34.5 3.4 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 Q16 

ي 
ز
اهدف إىل االستثمار ف
االسواق المالية من 
أجل الحفاظ عىل 

ي المالية . 
 ثروئ 

f 21 34 29 48 16 

2.973 1.252 42% % 14.2 23 19.6 32.4 10.8 

 %34 1.182 3.457 المعدل العام للمحور               

 (spss.v.23المصـــدر: اعداد الباحثة  باالعتماد عىل مخرجات )

ي تخص 
عد بنالح   ظ من خالل الجدول الذي يظهر إجابة افراد العينة وان اغلب اإلجابات تتجم نحو الموافق الت 

 هذه الفقرات هي الفقرة  )الدوافع(
ي السابق (  ( 3)وإن أكير

ي سجلت ارباح مؤكدة فز
ي االسهم الت 

 ())استثمر عادة فز
ز الفقرات اذ بلغ  ي معامل االختالف كونها اقل معامل اختالف بي 

تيب األول فز فقد حصلت   %30اذ حصل عىل  الي 
ي بلغ  الذي دل عىل اتفاق   1.16وكانت تمتلك هذه الفقرة أيضا انحراف معياري   (3.87)الفقرة عىل وسط حسائ 

 من غي   ةافراد العين
ي تشي  اىل هدف المها من الفقرات  عىل إجابات هذه الفقرة بشكل متجانس اكير

ستثمرين الت 
ي تحقيق عوائد مستقرة , 

اهدف من خالل استثماري باألسهم إىل تحقيق )) (2)ويوض   ح الج   دول  ايضا ان الفقرة فز
اء( وال اهتم اىل االرباح الموزعة ز سعر البيع و الرسر ي  مرتبم (( مكاسب رأسمالية ) الفرق بي 

ي معام حصل عىل ثائز
ل فز

ي اذا بلغ و حصلت عىل انحراف معياري اعىل بقليل من الفقرة  (3.452) االختالف  وقد اخذ اعىل متوسط حسائ 
ي تحقق ارباح رأسمالية 2)

أّما ,( الذي جعلها تحل بالمرتبة الثانية حيث تشي  إىل تفضيل المستثمرين لألسهم الت 
ي فيظهر الجدول ان قيمتم تجاوزت . أّما مقياس (3)وهي أكي  من متوسط األداء القياسي  (3) بقية  الوسط الحسائ 

ي جميع الجدول ولم تزداد عن 
ي ان اغلب اإلجابات  (1.194)االنحراف المعياري فإن قيمتم كانت قليلة فز

وهذا يعتز
ات  ي جميع المتغي 

، (%42)لم تنحرف عن المتوسط بمقدار عاىلي  اما فيما يخص معامل االختالف إذ لم تتجاوز فز
ي اإلجاباتوهذا ي

 .دل عىل ان هناك تجانس كبي  فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 البعد الخامس : الحاجات 

 ( االحصائيات الوصفية ألبعاد للمتغبر المستقل ) محددات سلوك المستثمرين( 5الجدول ) 

 الحاجات 

Q17  

اشعر باالطمئنان عند 
ي أسهم 

ز
استثماري ف

كات المحلية بعكس  الرسر
ي أسهم 

ز
استثماري ف

كات   األجنبيةالرسر

f 22 47 36 32 11 

3.25 1.171 36% % 14.9 31.8 24.3 21.6 7.4 

 Q18 

ي تمنح 
ي االسهم الت 

انتف 
توزيعات نقدية بشكل 

 منتظم

f 37 35 29 41 6 

3.378 1.242 37% % 25 23.6 19.6 27.7 4.1 

Q19 

اترقب حركة االسهم 
باستمرار لتفادي الخسائر 

 المحتملة

f 22 45 29 45 7 

3.202 1.166 36% % 14.9 30.4 19.6 30.4 4.7 

 Q20 

ي االوراق المالية 
استثمر فز

المستقرة من حيث 
 المخاطرة

f 20 53 31 37 7 

3.284 1.125 34% % 13.5 35.8 20.9 25 4.7 

 %36 1.176 3.279 المعدل العام للمحور 

 (spss.v.23مخرجات )المصـــدر: اعداد الباحثة  باالعتماد عىل 

ي تخص 
عد ) بُ نالح   ظ من خالل الجدول الذي يظهر إجابة افراد العينة وان اغلب اإلجابات تتجم نحو الموافق الت 

 هذه الفقرات هي الفقرة  الحاجات( 
ي االوراق المالية المستقرة من حيث المخاطرة (  ( 4)وإن أكير

 اذ  ())استثمر فز
ز الفقرات اذ بلغ  ي معامل االختالف كونها اقل معامل اختالف بي 

تيب األول فز فقد حصلت   %34حصل عىل  الي 
ي بلغ  الذي دل عىل   1.125وكانت تمتلك هذه الفقرة أيضا انحراف معياري   (3.284)الفقرة عىل وسط حسائ 

ها من الفقرات , ف ي توضح تفادي اتفاق افراد العينة عىل إجابات هذه الفقرة بشكل متجانس اكير من  غي 
ي االسهم ذات االسعار المتقلبة ,  المستثمرين للمخاطر 

ي قد تخرسهم عوائدهم من خالل تجنب االستثمار فز
الت 

كات المحلية بعكس ))  (1)ويوض   ح الج   دول  ايضا ان الفقرة  ي أسهم الرسر
اشعر باالطمئنان عند استثماري فز

كات ي اسهم الرسر
ي االجنبية((  استثماري فز ي معامل االختالف  وقد اخذ اعىل متوسط حسائ 

ي  مرتبم فز
حصل عىل ثائز

( الذي جعلها تحل بالمرتبة الثانية 4و حصلت عىل انحراف معياري اعىل بقليل من الفقرة ) (3.25)اذا بلغ
كات المحلية يساعد المستثمرين عىل تحديد نماذج االعمال الناجحة وسهولة الحصول عىل  ي الرسر

فاالستثمار فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ((أترقب حركة االسهم باستمرار لتفادي الخسائر المحتملة)( )3, كذلك حصلت الفقرة ) المعلومات المطلوبة
ي ا ل عىل أهميتم إلجابات افراد العينة وقد حصل عىل اعىل اقل معامل اختالف وهذا يدعىل  ذا بلغ متوسط حسائ 

وهو مقدار قليل أيضا يدل عىل تجانس إجابات افراد العينة  )1.166كذلك كان االنحراف المعياري )و  (3.202)
ي السوق بشكل مستمر لتفادي الخسائر, 

ز
قية  الوسط ب أّما عىل هذه الفقرة وهذا يشي  إىل تتبع حركة االسهم ف

ي فيظهر الجدول ان قيمتم تجاوزت . أّما مقياس االنحراف (3)وهي أكي  من متوسط األداء القياسي  (3) الحسائ 

ي جميع الجدول ولم تزداد عن 
ز
ي ان اغلب اإلجابات لم تنحرف  (1.242)المعياري فإن قيمتم كانت قليلة ف

وهذا يعتز
ات  عن المتوسط بمقدار عاىلي  اما فيما يخص معامل ي جميع المتغي 

ز
، وهذا يدل (%37)االختالف إذ لم تتجاوز ف

ي اإلجابات
ز
 .عىل ان هناك تجانس كبي  ف
 البعد السادس : االدراك 

 ( االحصائيات الوصفية البعاد للمتغبر المستقل ) محددات سلوك المستثمرين( 6الجدول ) 

 اإلدراك 

Q21  

عند توفر البدائل 
المتعددة سيعتمد قراري 
االستثماري عىل مدى 
وفرة المعلومات الخاصة 
بتحليل االسهم واتجاه 

 السوق

F 25 69 39 9 6 

3.66 0.965 26% % 16.9 46.6 26.4 6.1 4.1 

Q22 

ي  االستثمارية
 تتأثر قرارئ 

بنوعية األسهم وطبيعتها 
 وبمعدل المخاطرة

F 10 54 38 41 5 

3.155 1.104 35% % 6.8 36.5 25.7 27.7 3.4 

 Q23 

ي 
غالبا ما اهتم فز
ي يؤيدها 

المعلومات الت 
معظم المستثمرين عند 

ي األسهم
 تداولهم فز

F 22 59 26 37 4 

3.392 1.098 32% % 14.9 39.9 17.6 25 2.7 

Q24 

 
ً
غالبا ما أكون مدركا
ي 
لنتائج قرارائ 
ي اتخذها

 االستثمارية الت 

F 13 47 39 46 3 

3.142 1.098 35% % 8.8 31.8 26.4 31.1 2 

 %32 1.066 3.337 المعدل العام للمحور             

 (spss.v.23المصـــدر: اعداد الباحثة  باالعتماد عىل مخرجات )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تخص 
عد بنالح   ظ من خالل الجدول الذي يظهر إجابة افراد العينة وان اغلب اإلجابات تتجم نحو الموافق الت 

 هذه الفقرات هي الفقرة  )االدراك( 
))عند توفر البدائل المتعددة سيعتمد قراري االستثماري عىل  ( 1)وإن أكير

ي معامل االختالف   (مدى وفرة المعلومات الخاصة بتحليل االسهم واتجاه السوق ( 
ز
تيب األول ف اذ حصل عىل  الي 

ز الفقرات اذ بلغ  ي بلغ  فقد حصلت الفقرة  %26كونها اقل معامل اختالف بي  وكانت   (3.66)عىل وسط حسائ 
الذي دل عىل اتفاق افراد العينة  عىل إجابات هذه الفقرة بشكل   0.965تمتلك هذه الفقرة أيضا انحراف معياري 

ها من الفقرات  وهذا يشي  اىل اهمية المعلومات المختلفة من وجهة نظر عينة البحث   من غي 
متجانس اكير

ز   للبدائل المطروحة عند اتخاذ  ي )) (3)ويوض   ح الج   دول  ايضا ان الفقرة قرار استثماري معي 
ز
غالبا ما اهتم ف

ي األسهم 
ز
ي يؤيدها معظم المستثمرين عند تداولهم ف

ي معامل االخ ((المعلومات الت 
ز
ي  مرتبم ف

تالف  حصل عىل ثائز
ي اذا بلغ ( الذي 1ل من الفقرة )و حصلت عىل انحراف معياري اعىل بقلي (3.392) وقد اخذ اعىل متوسط حسائ 

ي يؤيدها أغلب المستثمرين عند التداول
ي المعلومات الت 

ز
ي تشي  اىل النظر ف

أّما بقية  ,جعلها تحل بالمرتبة الثانية الت 
ي فيظهر الجدول ان قيمتم تجاوزت . أّما مقياس (3)وهي أكي  من متوسط األداء القياسي  (3) الوسط الحسائ 

ي جميع الجدول ولم تزداد عن االنحراف المعياري فإن قيمتم  
ي ان اغلب اإلجابات  (1.098)كانت قليلة فز

وهذا يعتز
ات  ي جميع المتغي 

، (%35)لم تنحرف عن المتوسط بمقدار عاىلي  اما فيما يخص معامل االختالف إذ لم تتجاوز فز
ي اإلجابات . 

 وهذا يدل عىل ان هناك تجانس كبي  فز
 االستنتاجات والتوصيات: 

 االستنتاجات: 
ي سوق العراق لألوراق المالية بالمحددات السلوكية بنسبة كبي  المتمثلة )العوامل الشخصية  -1

تأثر المستثمرين فز
,التعلم , االتجاهات , الدوافع , الحاجات و االدراك ( , بتاىلي يدفعهم هذا نحو اتخاذ قرارات استثمارية قد ال تتسم 

ي تقلب اتجاه اسعار االوراق
 المالية .  بالرشادة تتسبب فز

ي سلوكيات المستثمرين وتوجهاتهم االستثمارية السيما محددات البيئة ومحددات  -2
تؤثر العوامل الشخصية فز

ة(.   الوراثة  واألبعاد الخمسة للشخصية وهي )االنبساطية , المقبولية , العصابية , يقظة الضمي  , االنفتاح عىل الخي 

ي سلوكيات المست -3
ي سلوكيات المستللتعلم تأثي  مبارسر فز

ثمر وتأثره ثمر كونم يمثل احد أفراد المجتمع , فالتغيي  فز
ة من التجارب السابقة وتعلمم مما يحيط بم مما يثي   بظاهرة معينة من ظواهر السوق فهو نتيجة اكتسابم الخي 

 انتباهم ويغي  معتقداتم . 

ي سوق األوراق المالية اتجاه ونمط يختلف م  -4
 عىل ن مستثمر آلخر وهذا االتجاه يتحدد بناءً يتخذ المستثمرون فز
 ما يعتقده ويؤمن بم . 

ي يطمحون  -5
ي توجيم المستثمرين وتعديل سلوكهم نحو تحقيق الغاية الت 

تمثل الدوافع واالتجاهات عنرص مؤثر فز
 اليها . 

ي السوق أو توسيعم لمشاريعم االس -6
 ثمارية . تتختلف حاجات المستثمرين من تحقيق المكاسب أو بقاءه فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 التوصيات: 
اف بأهمية الوغي الفكري وتأثي  المحددات السلوكية والعمل عىل تطوير مهاراتهم  -1

ي عىل المستثمرين االعي 
ينبغز

ي قراراتهم االستثمارية المتمثلة بالتعليم 
ز
ي تمثل جانبا مؤثرا ف

االدراكية والمعرفية من خالل فهم هذه المحددات الت 
 ىل اخرة من المحددات . والدوافع واإلدراك ا

ي التعرف عىل نقاط الضعف والقوة لديهم مما يساعدهم عىل تقويم  -2
ز
ز المستثمرين ف العمل عىل تشجيع وتحفي 

 وتصويب قراراتهم االستثمارية . 
 فهم وإدراك  المخاطر المحيطة بالقرار االستثماري لتجنبها أو تقليل أثرها عىل القرار االستثماري .  -3
ي  -4

ي السوق للورقة المالية ورفع السقف فينبغز
ز
عىل المستثمرين االهتمام بفهم وتحليل المعلومات المتاحة ف

ة  ي واإلدراكي الذي يجنبهم الوقوع تحت ضغط المحددات السلوكية عي  التعلم والمعرفة وتنمية الخي 
ز
المعرف

ي تصدرها السوق ال
كات المدرجة . المكتسبة من خالل االطالع عىل التقارير االستثمارية الت   ماىلي والرسر

كات  -5 ة المكتسبة من خالل اإلطالع عىل التقارير الصادرة عن سوق العراق لألوراق المالية والرسر تنمية الخي 
 المدرجة فيم . 

 المصادر: 

: المصادر العربية: 
ً
 أوال

قاوي , د.أنور محمد .   مكتبة األنجلو المرصية . مرص .  . التعلم نظريات وتطبيقات الرسر

  ( . 2015، شيماء حمد . )شهاب
 
  حركة تداول األسهم، دراسة تحليلية ف

 
أثر العوامل السلوكية للمستثمر ف

ي سوق العراق المالية 
ي الجامعة التقنية الوسط . فز

. رسالة ماجستي  مقدمة  اىل مجلس الكلية التقنية االدارية فز

ي التقنيات المالية والمحاسبية  . بغداد . 
ي فز
 التخصص التقتز

ية عبد الكاظم . ) حس ز , خي    االسواق المالية وفق نموذج تسعبر االصول ( . 2017ي 
 
تحليل سلوك المستثمر ف

. اطروحة دكتوراه مقدمة اىل مجلس كلية االدارة الرأسمالية ونموذج فاما وفرنش دراسة تحليلية مقارنة 

ي جا
ي علوم إدارة األعمال. فز

 معة المستنرصية . واالقتصاد لنيل درجة الدكتوراه فلسفة  فز

العوامل الخمسة للشخصية وعالقتها باالكتئاب لدى المرض  (. 2015الشماىلي , نضال عبد اللطيف .)
ددين عىل مركز غزة المجتمع   لية كرسالة ماجستي  مقدمة اىل مجلس  برنامج غزة للصحة النفسية .  –المبر

بية تخصص الصحة النفسية والمجتمعية . الجامعة   اإلسالمية . غزة . الي 

، أحمد محمود . ) ى للشخصية وعالقتها بقلق المســــتقبل لدى طلبة (. 2012جي  " العوامل الخمسة الكبر
بية . جامعة األزهر. غزة . رسالة ماجستي  مقدمة اىل مجلس  . الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة   كلية الي 

  سوق (. 2019المياجي , محمد عبد هللا عباس .)
 
قياس بعض العوامل السلوكية المؤثرة عىل قرار المستثمر ف

ي العلوم المالية والمرصفية . رسالة ماجستي  مقدمة اىل مجلس  . العراق لألوراق المالية 
كلية اإلدارة واالقتصاد فز

 جامعة الكوفة . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  اتخاذ القرار تأثبر محددات سلو ( . 2019محمد , باسمة حازم  و عبد اللطيف , والء اسماعيل .)
 
ك المستثمر ف

  سوق العراق لألوراق المالية
 
. مجلة العلوم االقتصادية . جامعة بغداد كلية االدارة  االستثماري بحث تحليىل  ف

 . 26. المجلد  121واالقتصاد . العدد 

ي ليتيم . )   قياس وت( . 2014عنرص، يوسف وناج 
 
شكيل أهم المحددات السيكو ــــ سيكولوجية المستخدمة ف

 .  7.  مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية      جامعة الوادي ، العدد  سلوك العمال التنظيم  

ي , خلدون وعبد الرحمن , عبد السالم .)   ضوء نظرية تحديد ( 2019الزغلول , رافع و الدبائ 
 
. الحاجات النفسية ف

موك .  بوية . المجلد مجلة دراسات  الذات وعالقتها بالسعادة لدى طلبة جامعة البر  1. العدد .  46العلوم الي 
 . 2019. لسنة  2ملحق 

ات ( . 2015قمر، مجذوب أحمد محمد . ) ى للشخصية وعالقتها ببعض المتغبر " العوامل الخمسة الكبر
" الديمغرافية

 
. مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية . جامعة الشهيد حمة لخرصز      لدى أرس المعاقير  عقليا

بيةجامعة د  . 12العدد  .نقال     كلية الي 

  الشخصية لدى الموظفير  (. 2020عبد هللا , غريبة هادي و محمد , جاجان جمعة .)
 
ى ف العوامل الخمسة الكبر

  مركز محافظة دهوك
 
 . 2020( يوليو. 54. مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع .العدد )  ف
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