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 اػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت و أزغ جبجي امل

   اع الصخصخيمالاؾدشو الاصزاع و 

 (*) ض آى ػالؼمص. خؿن أخ

 لو زالضاملػت محا

 

 لخصملا

ا ٖلى الٗاصاث الكغاثُت ْ اػهت الصسهُت ف  جغقُض ؤلاهٟا١، ٓ ع اإلاْ جدلُل صْ جُغ١ َظا البدض بلى صعاؾت  الاصزاع ْ ؤزَغ

ُت. ْ اؾدباهت لئلظابت ًٖ الؿاا٫ الغثِـ للبدض  مُججه م٢ض جْ ٘. ججخاع لضٔ ؤٞغاص املجالاؾدشْ   مجْ ؤؾئلخّ الٟٖغ

اُٖت جالاظخ ٓمؤلاخهاثُت للٗل مج الخؼ مبغها مباؾخسضاْ ً ألاؾالُب ؤلاخهاثُت، مالٗضًض  مجدلُل الىخاثج باؾخسضا

)SPSS v.23 .( ْضً ؤٞغامضخذ الىخاثج بإن ٦شحًرا ْ ٢ض ؤ الاصزاع ْ ٞحر ٓ اػهت الصسهُت ف  الخٓ ع اإلاْ ن صْ ص الُٗىت ًٍا

ٓ ً ٌؿخسضم مً ألاٞغاص َمطل٪ ٞةن وؿبت ٢لُلت  مٚعْ جغقُض الاؾتهال٥. ْ  ص ؤؾباب ٢لت ٓ حْٗ اػهت الصسهُت. ٓ ن اإلام

ٗض اإلا مبت الالتزآ اػهت الصسهُت بلى نٗٓ اإلا ماؾخسضا
ُ
٠ الُاعثت بها، خُض ح ٠ التي ً ؤ٦ثر اإلامهاٍع جازغ ٖلى هاٍع

 ٓ ال ْ ؾِ الضعظت، ٓ خماع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص الُٗىت جالاؾدشْ ضخذ الضعاؾت ؤن الاصزاع ْ ا ؤج. ٦مصزلِْ اػهت ألاٞغاص م

ٓ إًغقى بلى الضعظت اإلا اع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ًغجبِ جالاؾدشْ ٔ الاصزاع ٓ ؿخملِظا اجطر ؤن ْ لت. م

ا  ًُ ا ٨ٖؿ
ً
ا ػاصث َظٍ جُٞت الؿِئت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت، بدُض اجطر ؤهّ ٧لالهغ ْ ٘ الٗاصاث الكغاثُت ماعجباَ

ُت الؿِئت، ٢ل ْ الٗاصاث الكغاثُت  ٢ض ؤِْغث َظٍ الىخاثج الخاظت بلى ْ  .اع الصسصخيجالاؾدشْ ٔ الاصزاع ٓ ؿخمالهٞغ

ض م ب ُْٞ  مً الخٗلُمٍؼ  بها. مالالتزاْ اػهت الصسهُت ٓ اإلا ما ًخٗل٤ باؾخسضاجالخضٍع

 

ٓ اع، الخجاػهت الصسهُت، الاصزاع، الاؾدشٓ اإلا خاخُت:فاث املمالهل  ال . ٥ اإلآ ٍل الصسصخي، جغقُض ؤلاهٟا١، الؿلج
 

                                                                          

 ل٪ زالضٗت اإلامظا - ا٫ج٧لُت ألٖا -ؿاٖض مؤؾخاط  )*(
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The role of personal budgeting in rationalizing spending  

and its impact on purchasing behavior, saving,  

and investment among individuals 

Dr. Hassan Ahmad AL Tally (*)  

King Khalidh University 

 

Abstract 

This paper examined and analyzed the role of personal budgeting in rationalizing spending, and its impact on 

purchasing behaviour, saving, and investment among the members of the community. A questionnaire was 

designed to answer the main research question and its sub-questions. The results were analyzed using various 

statistical methods and by using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS v.23). The results showed that 

many respondents agreed on the role of personal budgeting in managing saving, and on its role in rationalizing 

consumption. However, a few of them do not use personal budgeting. This lack of personal budgeting is due to 

the inability of the individuals to be committed to its use since the emergency expenses affect the individuals„ 

budgeting and incomes seriously.  The study also showed that the savings and personal investment of the 

respondents are of average level, and do not amount to the desired level. Therefore, the study revealed that the 

level of the personal savings and investment for the respondents of this study is inversely correlated with their 

bad purchasing and spending behaviours and habits. The more these bad purchasing and exchange habits, the 

less the level of saving and personal investment. These findings show the need for more education and training 

regarding the use of personal budgeting and the commitment to it.   

 

Keywords: personal budget, saving, investment, personal finance, rationalization of spending, financial 

behaviour. 
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 :تمقضم

٘ اػصًاص مًنا ٓ زه ٓمالُ متزاًضة ف  ٖالمُت جالُت الصسهُت طاث ؤَن اإلاْ ٣ضعة ٖلى بصاعة الكا ؤنبدذ اإلا

ت ج٣لب الٓغ ْ ُت، الُت الٗاإلااث اإلامألاػ  جازغ ٖلى ْ هاصع صزل ألاٞغاص، مخُُت، التي جازغ ٖلى الُت املٝ اإلاْ ؾٖغ

ا بصْ ؛ لظل٪ ؤنبذ يغ محزاهُاث ؤلاهٟا١ لضحهم ٓ اعة ألا عًٍ ٓ ؤلاهٟا١ لخل٪ ألا  مجىُْٓ جسُُِ ْ ا٫ الصسهُت، م ا٫ م

ت ْ هغ الغ٢ابت ٖلى اإلاْ   الُت. ٢ضعاجّ اإلاْ هاصع صزل الٟغص مص ْ ن ف  خضٓ ٍت بدُض ج٩ٓ الؿىْ ٞاث الكٍِغ

ٓ ُت بصاعة ألا ججإحي ؤَْ  ٍع ف  ْ ً زال٫ صمعة زانت ٓ ال  الصسصخي بهالخسُُِ اإلاْ ت معة ٖآ ا٫ الصسهُت بهم

ا مً مؿخ٣بل آم٦ُُٟت بىاء ْ ؿخ٣بلُت اإلاْ الُت الخالُت ً الخٗٝغ ٖلى الاخخُاظاث اإلاجا ًًجلؤلٞغاص، ب ؤلاهٟا١ مجىُٓ ًُ ال

ٓ حؿاٖض بصاعة ألا ْ ي للٟغص. ٓ الؿىْ الاصزاع خؿب الضزل الكِغي ْ ؤلاهٟا١  مً زال٫ جىُٓم ال  الخسُُِ اإلاْ ا٫ الصسهُت م

ت الصسو بمبجي ٖلى اإلا اَُت اإلاجا ًًجلِا ب٦ُُٟت اؾخٛالْ هاصع صزلّ، جٗٞغ ٣ابلت ْمٍت لّ، ٓ ٗىاإلاْ اصًت ً جد٤ُ٣ الٞغ

ت ْ ُت ٓماجّ الُمالتزا ا ٖلى الاؾخٗضاص للٍت بغاخت با٫، خُض بن الخسُُِ اإلآ الؿىْ الكٍِغ ًً ساَغ جال  الصسصخي ٌؿاٖض ؤً

ض ْ ٢ٗت، ٓ خالُت ٚحر اإلاٟاظأث اإلااإلاْ  ٓ ً ٢ضعة الصسو ٖلى مٍٍؼ حز السُِ جًجب ؤن جخاظِتها بك٩ل ؤ٦ثر ٞٗالُت. لظل٪ م

الى٣ٟاث  ْألاؾٗاع، ؤ م٢ٗت؛ ٦خطسٓ خمؿخ٣بلُت ٚحر ماظِت ؤًت حٛحراث ٓ ن ٢ابلت إلآ ج٩ْ هت، ْ غ ً اإلامالُت الصسهُت بصخيء اإلا

 ُْٟخّ.  ٓ ٣ٞض الصسو ل ْٝ ا٢خهاصًت َاعثت، ؤْ ر ْغ ْ ٢ٗت هًٓغا لخضٓ خالُت ٚحر اإلااإلا

ٓ الخُغ١ بلى ؤؾالُب بصاعة ألا  مف  َظا البدض ؾِخْ ا ًخٗل٤ جال  الصسصخي ُٞالخسُُِ اإلاْ ا٫ الصسهُت، م

ع طل٪ ف  ْ صْ اع) جالاؾدشْ إصاعة الاصزاع، ْ ان، جإصاعة الاثخْ الُت الغثِؿُت (بصاعة الخض٣ٞاث الى٣ضًت، اعؾاث اإلاجباإلا

اَُت الٟغص   ال  الصسصخي. ان اإلامإخؿاؾّ باأل ْ ٞع

 كهلت الضعاؾت: م

ٓ إصاعة اْ ء جسُُِ ٓ؛ هدُجت لؿمرة حٗه٠ بدُاتهالُت ٦بحمكا٧ل مً الىاؽ بلى مًخٗغى ٦شحر   مالِم

ت للصسو بك٩ل صاثْ جلبُت الاخخُاظاث الًغ  ما بحن ٖضمكا٧ل بلى جخٗضص َظٍ اإلاْ الصسهُت،  هُت ٓ ضًاإلاْ ، مٍع

 ً ُت جء طل٪ بغػث ؤَٓفى يْاػهت الصسهُت. ٓ ء جسُُِ اإلآلى بلى ؾْ ٍغظ٘ ؾبب طل٪ ف  الضعظت ألا ْ ؤلاٞالؽ. ْ لآلزٍغ

ٓ إصاعة ألا ْ ء جسُُِ ٓجدلُل ٖال٢ت الاعجباٍ بحن ؾْ ت الضعاؾ حٗضًل ْ ؤزغ طل٪ ف  جغقُض ؤلاهٟا١، ْ ا٫ الصسهُت م

ٓ ٍل الخٓ ً زاللِا جدم٨ً جبالخال  اؾخيخاط ألاؾـ التي ًْ اع، جالاؾدشْ حصجُ٘ الاصزاع ْ ٥ الٗاصاث الكغاثُت، ٓ ؾل ٍل ج

ٓ اجي  بلى جٓ الصسصخي الٗك  ىًبِ.مٍل ج

 :ٓلغثِسخي  لِظٍ الضعاؾت َٖلُّ ٞان الدؿائ٫ اْ  
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٢اث ٓ ٗما ْماع؟ جالاؾدشْ حصجُ٘ الاصزاع ْ اػهت الصسهُت ف  حصجُ٘ ألاٞغاص ٖلى جغقُض ؤلاهٟا١ ٓ ع اإلاْ ا صم

 ظِت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت؟ ْ ً مِا ماؾخسضا

ٓ جمٍىضعط جدذ َظا الدؿائ٫ ْ  ا  مع، ًخْ دامٖت ج  ت. مؿخسضً زال٫ ؤصاة الضعاؾت اإلامؤلاظابت ٖجها ْ ازخباَع

ا ٖلى ْ اػهت الصسهُت ف  جغقُض ؤلاهٟا١، ٓ ع اإلاْ جدلُل صْ تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى صعاؾت هضف الضعاؾت:  ؤزَغ

 ٘؟ ججخاع لضٔ ؤٞغاص املجالاؾدشْ الاصزاع ْ الٗاصاث الكغاثُت 

ً مت للٟغص، ٌؿخُُ٘ جالُت ؾلُملخد٤ُ٣ بصاعة  مُت َظٍ الضعاؾت ف  جد٤ُ٣ بَاع ٖاججِٓغ ؤَُت الضعاؾت: مأه

ٓ ِا بصاعة ؤزالل ٓ ء الخ٨ٓىت ف  يجع اإلآ الّ الصسهُت ف  ؤخؿً الهم ً مُت َظٍ الضعاؾت جً ؤَجج٨ْ خاح لّ، ٍل اإلاج

 لُت ف  آلاحي:جالْٗ ُت جالىاخُت الٗل

ٓ (بصاعة ألا  َْٓ لّ، ْ ٕ الظٔ جدىآ يٓ ٍت اإلآ ً خُمُت لِظٍ الضعاؾت جُت الٗلججىبش٤ ألاَُت: مُت الػلملاه -0 ا٫ م

ٓ عة ألا إصاْ جسُُِ  - الصسهُت ٓ جُب٣ًُا ٖلى (َالب  - ا٫ الصسهُتم ا ًترجب ٖلُّ ْمل٪ زالض) ٗت اإلامْٟي ظاْم

ً ؤزغ ٖلى ما لظل٪ ْماع، جالاؾدشْ الدصجُ٘ ٖلى الاصزاع ْ ا ًسو جغقُض ؤلاهٟا١، جال  ٥ُٞ اإلآ ً آزاع ٖلى الؿلم

 ٘.ججخاملْ الٟغص 

ف  الخإزحر  محؿِْ آلالُاث التي حؿاٖض  مُجِا ف  جهملُت لِظٍ الضعاؾت ف  بؾِاجُت الٗججبرػ ألاَ لُت:مُت الػملاه -0

ٓ ٖلى الخ ا ْ ٍل الصسصخي، ج ًً ٓ ي الؿُاؾُاث الخمنُاث جُٟض عاؾٓ جْ ً هخاثج ما ٢ض حؿٟغ ٖىّ مؤً خسظي  ْمٍلُت ج

ٓ ت الخٓمىٓجا ًخٗل٤ بجال٣غاعاث، ُٞ  صًت.ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجٍل الصسصخي ف  اإلاج

 ص الضعاؾت :و خض

 ا ًلى:جص الضعاؾت ُْٞ شل خضججخ

ٓ ع ٓ دجًخغُت: و طو ص املو الحض -0 ٓ ٫ بصاعة ألا ٓ ٕ الضعاؾت خٓ يم ٓ إصاعة ألا ْ ا٫ الصسهُت (جسُُِ م ا٫ الصسهُت م

ٓ جُب٣ًُا ٖلى َالب  ا ٖلى ؾلْ ل٪ زالض)، ٗت اإلامْٟي ظاْم الاصزاع، ْ ً هاخُت ؤلاهٟا١، م٥ ألاٞغاص ٓ جإزحَر

 اع الصسصخي.جالاؾدشْ 

ٓ لى َالب ؾخ٣خهغ َظٍ الضعاؾت ٖهانُت: ص املو الحض -0 ل٨ت جاإلا - بُتٓ ى٣ُت الجىاإلا - ل٪ زالضٗت اإلامْٟي ظاْم

 صًت.ٓ الٗغبُت الؿٗ

ٓ حُٛي َظٍ الضعاؾت (الخانُت: مص الؼ و الحض -5 ا ًخٗل٤ م٧ل ْ ا ٢بل، جٞ م0109 مىُت لٗامٍل الصسصخي) ف  الٟترة الؼ ج

 ُٖت.ٓ ه ُْت ؤجً بُاهاث ٦مبظل٪ 
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 الضعاؾاث الؿابقت:

ٓ ًيخ من ٖلى ؤجهٓ الُت الصسهُت ًهىٟحن باإلاجِخاإلااء ج٧اهذ ؤٚلب الٗل ٢0991بل  الا٢خهاص  من لٗلج

)Schuchardt, et all 2007 .( ْاث التي جخدضر ًٖ اإلا الا٢خهاص  مالُت الصسهُت، لِا نلت بٗلبالخال  ٞإٚلب الىٍٓغ

اث الاؾتهال٥ ْم الُت ٖلى ة الخُاة اإلاع ْ جزل . ٟٞغيُت صالا٢خهاص اإلاْ ا٢خهاصًاث ؤلاهٟا١ ْ ا٢خهاصًاث ألاؾغ، ْ جها هٍٓغ

ت ا٢خهاصًت ف  ألانل، جه٠ ٖاصاث ؤلاهٟا١ Life-Cycle Financeشا٫ (ؾبُل اإلا ضاع مالاؾتهال٥ لؤلٞغاص ٖلى ْ ) ه  هٍٓغ

ٓ  ًٓ ٢بل ٞغاه٩م ٓمٍِٟغ َظا اإلآ جُ مغ الاٞتراضخي. ججالٗ حٗض ْ ؿُيُاث. جاثل السْ ) ف  ؤFranco Modiglianiصًلُاوي (م

ت ج ٓ هٍٓغ ا جعبْ  -الًحنجؿإلت جشحر ٢ل٣ًا ٦بحًرا للمالاؾتهال٥، ْ اع للخ٣اٖض جالاؾدشْ زانت الاصزاع ْ ُاة، عة الخْ ٍل صج

جىو جل٪ الٟغيُت ْ ل السانت بّ.  جع٢ت الْٗ ف   Bodie (2002)ا ؤقاع بلى طل٪ ج، ٦م٫ الٗالٓ ً الىاؽ خم -لُاعاثاإلا

ا ٌؿٗم من صزلِٓ ا ٩ًمٖلى ؤن ألاٞغاص ٖىض ًً ٤ الا٢تراى، ن بلى جدؿحن طل٪ ٖٓ ىسٟ غجٟ٘ ف  خاالث الضزل اإلاًْ ٍَغ

ض ٖىضَ ىسٌٟ ف  ي الضزل اإلاْ َظا بال ق٪ ًجٗل طْ . (Modigliani and Brumberg, 1954)وؿب الاصزاع مجٍؼ

ٓ ا ًخٗل٤ بخجساَغ خ٣ُ٣ُت ُٞم ت ؤزٔغ جخ٣اَ٘ ْ . معة الخُاة السانت بهْ ٍل صج ت، مَىا٥ هٍٓغ ت ْ ٘ َظٍ الىٍٓغ ه  هٍٓغ

ضٓ خُلإلا مالضزل الضاث جدضًضٍ لِـ  ما ًخم٢ذ ْ ٍٟترى ؤن اؾتهال٥ الصسو ف  ْ ). Milton Friedmanان (من ٍٞغ

ا بْ ً زال٫ صزلّ الخال ، م٣ِٞ  ًً  ). Friedman, 1957( ٣بلتاث اإلآ ٢٘ ف  الؿىٓ خاؾُت صزلّ اإلآ ل٨ً ؤً

ُ٘ جي ٖلى ججٓ جىُ التيْ ؿتهل٪، ٥ اإلآ ً ؾلماػهت الصسهُت ه  ظؼء عثِـ ٓ ً الضعاؾاث بلى ؤن اإلامحكحر ٦شحر ْ 

ذ، ًُب٤ ٖلى ٞترة ػ  ْجي ؤججها بدض ؤ٢صخى يمج٣ُُض ٧ل ْ الى٣ٟاث ف  ٞئاث، ْ ؤلاًغاصاث  ن ٓ دضصة ٢ض ج٩مىُت منٍغ

ا ؤٓ ؤؾب  ( ْقًِغا ؤ ًْٖ
ً
ٓ ا ٌؿخسضمؿتهل٨حن ٚالًبا ) بلى ؤن اإلا0109( Galperti). حكحر صعاؾت Galperti, 2019ؾىت ن م

ال٣ابلت ْ اػهت الصسهُت الجُضة ٓ اإلاْ خٗل٣ت ب٣غاعاث الاؾتهال٥. اإلا مك٨التهم ؿاٖضة ف  خلجاػهاث الصسهُت للٓ اإلا

هت ف  ؤلاهٟا١ ْ غ ٢ذ هٟؿّ بلى اإلآ الخاظت ف  الْ اػهت ٓ باإلا ماػهت بحن الخاظت بلى الالتزآ ض ٖلى ال٣ضعة ٖلى اإلاجللخُب٤ُ حٗخ

ٓ ب م٨ً الالتزاجاث. ٞال ًمضالسْ لت ف  ؤؾٗاع الؿل٘ جخخال٣ُحن، بكإن الخٛحراث امل مً ًٖ ٖضمالىاجج  الُت ماػهت ج

ا لٗض ًُ ٠ مً مٝ ٣ًابلّ ٓ ا ؾجب م٣ضعة الصسو ٖلى الخيبا بك٩ل جام مشسهُت خٞغ ف  ٢ْٗت. ٓ خمٚحر ْ ٟاظئت مهاٍع

الٗال٢ت بُجها، ْ اصزاع ْ اؾتهال٥ ْ ال  مً جسُُِ مالُت الصسهُت الخُغ١ بلى ؤصبُاث اإلا مً البدض ؾِخمَظا الجؼء 

ٓ للل جخخع املْ الضْ   ِا.ججىُْٓ الُت الصسهُت ف  جإ٦ُض جل٪ الٗال٢ت اػهت اإلاج

 الي:الخسؼُؽ امل -1

ٓ ُت جؤَ مٚع غاظ٘ مبت بًجاص ٓ ً الهٗملُت، بال ؤهّ ٧ان جً الىاخُت الٗمال  الصسصخي ٕ الخسُُِ اإلآ يم

ًُ جً َىا ِْغث ؤَْمجها، مًنا الٗغبُت ٓ ٕ، زهٓ يٓ ُت خضًشت ف  َظا اإلاجؤ٧اصً ً ما ؤ٦ثر ماجاَخلى َظا الجاهب ٓ ُت ؤن 
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٣تمٕ اججاٍ ظآ يٓ ُت َظا اإلاجا ًض٫ ٖلى ؤَْمجظاهب الباخشحن.  اعصمجها ظاْم -ٗاث ٍٖغ ـ َظا  -ٗت َاٞع بلى جضَع

ً ْم. )Carpenter, 2019( ٗاثمِا جل٪ الجاماث التي ج٣ضٓمالضبلْ ُت جج ألا٧اصًمً البراجً يمج عثِؿت مٕ ٦برآ يٓ اإلا

ذ ٖلى ُٖيخحن Sharma & Bohara  )2011عاؾت ذ بهظا الجاهب صجالضعاؾاث التي اَخ ْٟحن ٓ ً اإلام) التي ؤظٍغ

) ٓ ٓ ا ٖلى صعاًت ظُضة بٓ كاع٦حن لِؿضخذ ؤن اإلاْ التي ؤْ السام)  ملحن لخؿابهمٖاْ ت ٓمْٟحن للخ٩م ٖاث ٓ يج

، ٚعجال  الصسصخي التي قالخسُُِ اإلا ك٩لت ف  مبالخال  بُيذ جل٪ الضعاؾت ؤن َىا٥ ْ ت. جِمؤجها ٧اهذ  ملِا الاؾخُإل

 مؿخ٣هحن ٧ان لضحهؤن ؤٚلبُت اإلا مٚعْ الُت. اإلا مال  الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت، ؤزغث ٖلى ٢غاعاتهالخسُُِ اإلا

ٓ ؿخجُبحن ًًِٟ اإلام: ٣ِٞ ٥31 بال ؤن ٓ ٞحر ف  البىٓ خؿاباث ج ا بٌٗ ْ ٢ض اجسظْ ال  ظًُضا، ن َبُٗت الخسُُِ اإلاج

٢ٗت، ٓ خم٣ابلت ؤًت ؤخضار ٚحر حن إلامالخإ م٫ ٖالٓ صزْ ي٘ زُِ للخ٣اٖض، ْ ْ اعؾت الاصزاع، مجشل مؤلاظغاءاث ف  طل٪ 

اث ٖضًضة ٓ بٗض ؾى ْخإزغ ظًضا، ؤمال  بك٩ل ا بالخسُُِ اإلاْ بضؤ مطل٪، ٞةن ؤٚلبه مٚعْ . ماتهْ ُت زغ جاع ف  جىجالاؾدشْ 

 مالظًً لْ ب٨غ. م٢ذ ْ ف   ال البضء  ف  الخسُُِ اإلا مًِ اإلاما بلى ؤهّ ْ ؤقاع  مِجٗٓمً ؤن م ماط؛ ٖلى الٚغْ ً الؼ م

ف  ْا٫ ال٩اف ، ص اإلآ ظْ  مً ف  ٖضجا بلحها ج٨ْ زُت،٧اهذ ألاؾباب التي ؤقاع  م٨ًً لضحه مل ْال  ؤا الخسُُِ اإلآ اعؾجً

 ماجبهْ ال  ألن ع خاظخّ للخسُُِ اإلا مً ٧ان الؿبب ف  طل٪ ٖضم مجهْم٘ الخسُُِ. مالخإ٦ض التي جِٓغ  مخالت ٖض

ٓ ؤْ   ن للخسُُِ. ٓ ال ًدخاظ مال  ِٞبالخْ ، مج٨ٟحه مالِم

ِ اؾتهال٥ ألاؾغ ف  ج) ًٖ ه0101ال  الصسصخي صعاؾت قٗبان (ً الضعاؾاث التي جُغ٢ذ للخسُُِ اإلاْم

انل ٓ ؾاثل الخْْ الاهٟخاح الا٢خهاصي ْ اُٖت، جاث الاظخمشل الالتزامِ جازغة ٖلى طل٪ الىل اإلامآ الْٗ الجؼاثغ، 

تؾُاؾت الاصزاع لضٔ ألاؾغ ْ اع ، جالاظخ ظضًت ف  الاصزاع لضٔ ؤٞغاص  م٢ض ؤزبدذ َظٍ الضعاؾت ؤن َىا٥ ٖضْ  .الجؼاثٍغ

ض بٌٗ جحٗخْ طل٪ لجِل الٛالبُت بها. ْ ُٗاث الاصزاع؛ جاؾخٛال٫ لج مضخذ الضعاؾت بإن َىا٥ ٖضْ ا ؤجالُٗىت. ٦

ا الضٓ اع  التي ججغا٦ؼ الخ٩اٞل الاظخمألاؾغ ال٣ٟحرة ٖلى  ً ؾُا١ الضعاؾت ماجطر  اجاع . ٦جان الاظخجشل الًملت ْ َٞغ

ا ازبدذ جاء. ٦اإلاْ اجحر ال٨ِغباء ٓ شل ٞم٨ً الترقُض ُّٞ جا ًجك٩لت ف  جغقُض الاؾتهال٥ لضٔ بٌٗ ألاؾغ ُٞمؤن َىا٥ 

ا ؤن ز٣اٞت امل ًً ت لضحهاإلاْ ٘ ججخَظٍ الضعاؾت ؤً  . م٥ الاؾتهال٧ي لضحهٓ جازغ ٖلى الؿل مٗٞغ

ضٔ جُب٤ُ ماقغاث ًٖ مذ مالتي اؾخسضْ  Hilgert, M. A., Hogarth, J. M., & Beverly, S. G. 2003)(صعاؾت  

إصاعة ْ ه  بصاعة الخض٣ٞاث الى٣ضًت، ْ اعؾاث عثِؿت، مجلذ ؤعب٘ جاعؾاث قججل٪ اإلاْ الُت الغثِؿت.  اعؾاث اإلاججألاؾغ لل

ا بحن اإلاْ اع. جإصاعة الاؾدشْ إصاعة الاصزاع ْ ان، جالاثخ
ً
ت اإلا٢ض ؤزبدذ الضعاؾت ؤن َىا٥ جغابُ الُت، اعؾاث اإلاجاإلاْ الُت ٗٞغ

ت اإلاٞى٣و اإلا صخي بها السبراء. خُض ؤزبدذ ٓ ا ًمالُت التي ٖاصة اعؾاث اإلاججؿتهل٨حن للاجبإ اإلا مالُت ٧ان ؾبًبا ف  ٖضٗٞغ

اصة اإلا ت جل٪ الضعاؾت ؤن ٍػ اعؾاث جً جل٪ اإلاجً يْمالُت. اعؾاث اإلاج٨ً ؤن جاصي بلى جدؿِىاث ف  اإلاجالسبرة ًْ ٗٞغ
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 جغقُض اؾتهال٧ي. ْ اصزاع ْ اع جً اؾدشما ٣ٌٗبّ ْمال ، الخسُُِ اإلا

ٗض ؤلاصاعة اإلاْ 
ُ
 مضر ٚىُٓ ا بلى الثراء. خُض ًجعبْ ً ال٣ٟغ بلى الا٦خٟاء، م٫ ٓ ٟخاح الخدمٔ ألاٞغاص ٓ ؿخمالُت ٖلى ح

ٓ بةصاعة ألا  اعؾاث السانتجذ اإلاجا جمً ال٣ٟغ بلى الثراء، بإهّ بطا م٫ ٓ ضزل الخدمالُت ) ف  ٦خابّ ؤلاصاعة اإلا0118( خاخت ا٫ اإلام

ٗاهاجّ بلى الثراء ْمً ال٣ٟغ م مالُت، ٞةن طل٪ ظضًغ باهدكالُِت لئلصاعة اإلاجألاؾاؾُت الٗل مٟاَُاإلاْ باصت ج٣ًٞا للْ لضٔ ألاٞغاص 

اَُت. ٦ْ  ٓ ) ؤن ؤلاصاعة الجُضة لل0101ضر صعاؾت قٗبان (ٓ ا ججالٞغ  ٞحر ٧لٓ ؾُلت ٞٗالت لخْ ٔ ألاؾغ ٓ ؿخمالُت ٖلى اعص اإلاج

ت الاؾخ٣غاع الاظخْ الاخخُاظاث الخُاجُت لِا،  ٖؼ ٍازغ ْ ص بلى ال٣ٟغ ٓ ؾ٣ُْ اع  لؤلؾغة جؤي زلل ف  جل٪ ؤلاصاعة ؾُاصي بلى ٖػ

ا ٖلى ؤٞغاص ألاؾغة إلا ًُ اٞغ بصاعة ٓ الُت ٢لُلت، ٞةن جاعص اإلآ ٧اهذ اإلا ٓان. ٞدتى لمالخغ ْ ع بالى٣و ٓ صٍ طل٪ بلى الكٗٓ ا ٣ًهٟؿ

 الُت.   ثها ف  ُٚاب جل٪ ؤلاصاعة اإلاْ ٢٘ خضٓ خكا٧ل اإلاً اإلامص ؾخدل ٦شحر اع ٓ ت لخل٪ اإلاجالُت خ٨ُم

ٓ لظل٪ ٞةن بصاعة ألا  ؤلاهٟا١  مجىُْٓ جسُُِ ْ هاصع صزل الٟغص، مً هاخُت جدضًض مت معة ٖآ ا٫ الصسهُت بهم

ٓ لخل٪ ألا  ت ْ هغ الغ٢ابت ٖلى اإلاْ ا٫، م طاث ْ ٞغة للٟغص ٓ خهاصع الضزل اإلامص ْ ن ف  خضٓ ٍت، بدُض ج٩ٓ الؿىْ ٞاث الكٍِغ

 ْاعر َبُُٗت، ؤٓ ا بؿبب ٧مي، بٓ ا ؤن ًلبض الا٢خهاص ُّٞ باالهخٗاف ختى حهم، الظي ٓمالُ مُت بالٛت ف  ٖالجؤَ

ٌْٛب  ملْ اث. ٓمخل  للخ٩ٔ املٓ ؿخختى ٖلى اإلا ْي، ؤمٔ الٗالٓ ؿخبؿبب جىُٟظ ؾُاؾاث زاَئت ٖلى اإلا ْٟخٗلت، ؤم

ساَغ ٖلى الاهخٗاف الا٢خهاصي بؿبب الؿُاؾاث ً جؼاًض املمخظع  امل  ٖىضْ ١ الى٣ض الضْ ٝ ًٖ نىضٓ طل٪ الخس

ش).   ٞاالؾخٗضاص ٖلى اإلاْ الُبُُٗت (صًغاهُاٚاال، بضْ اعر ؤلاوؿاهُت ٓ بؿبب ال٩ ْالا٢خهاصًت الساَئت، ؤ ٔ ٓ ؿخن جاٍع

 ٫ لظل٪. ْ الضْ الُت ُت ًٖ اؾخٗضاص ال٨ُاهاث اإلاجا٢خهاصًت ٢ض جدضر، ال ٣ًل ؤَْ الُت ماث مالٟغصي ألًت ؤػ 

الُت ال ق٪ ؤن اجساط ال٣غاعاث اإلاْ ت، معة ٖآ ُت بهٓمؿُُغ ٖلى خُاة ألاٞغاص الُاإلا ٓىهج اجساط ال٣غاع َمَٗخبر ْ 

الُت ٖلى ٢غاعي اإلا مىهج اجساط ال٣غاع ف  ٖلمٍغ٦ؼ ْ ٨ً ؤن ًخسظَا الٟغص. جً اإلامؤص١ ال٣غاعاث التي ْ ً ؤنٗب م

ٓ الخْ اع جالاؾدش ًُ مًٍ ٢غاع  ما ؤَجٍل باٖخباَعج ت ج٢ُ محُْٗٓ اؾؿاث غاع وكاٍ اإلاجً اؾخم٨ىان جالُحن بؾتراجُجُحن 

غاء، ْ زغ  غاء ؤن: ؤًت حُٛحراث ف  امل0101تها (الَؼ خُاة الٟغص ٢ض ًازغ ْ الٗاثل  ْ خُِ ألاؾغي ). خُض ؤزبدذ صعاؾت الَؼ

 ٖلى 
ً
ٓ ً ؤظل م  الىهج الخ٨ٟحر اإلامبالخال  ًازغ ٖلى ْ اجساطَا،  مسخل٠ ال٣غاعاث التي ًخمٞٗال ا٦بت الخٛحراث الخانلت م

ٗض اإلاْ ال  للٟغص. خاٞٓت ٖلى الاؾخ٣غاع اإلااملْ خُِ، ف  امل
ُ
ت اإلاح ) Personal Finance Knowledgeالُت الصسهُت (ٗٞغ

٢ض ْ الاصزاع. ْ الاهٟا١ ْ اع جٔ الاؾدشٓ ؿخمال  الصسصخي ٖلى لُت اجساط ال٣غاع اإلاجؿاٖضة ف  ٖخضصاث اإلاامل مً ؤَم

ٓ جْ ، مالُت صٞ٘ ج٩ال٠ُ الخٗلُاث اإلال ال٣غاع جحك حن محن (الخإمقغاء الخإْ الؿُاعاث، ْ شل ال٣ٗاعاث مغة، جٍٗل الؿل٘ اإلاج

 & Sharmaن ألازٔغ (ٓ اث الضًمالتزا ْى ؤْ صٞ٘ ال٣غ ْ الاصزاع للخ٣اٖض، ْ اع، جالاؾدشْ خل٩اث)، جحن اإلامجإْ الهخ  

Bohara, 2011   .( 
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 زقافت الاؾتهلك: -2

ال  ، ٔ اإلآ ؿخاظّ ألاٞغاص ٖلى اإلآ ا ًمً ؤزُغ م٘ لهي جؤظ مالٗالُت التي حؿُُغ ٖلى الٗال بن ز٣اٞت الاؾتهال٥

اع (ٓ ن بٓ ٣ٞض عآَا ظ ي٘ ٓ ال ق٪ ؤن الْ ً َبُٗت البكغ. مق٪ ؤن حٛحر ٓ جْ ً ؤزال٢ىا، م) بإجها ؤنبدذ ظؼًءا 0993صٍع

٘ ججخبحن ؤٞغاص املْ ُت، م٫ الىاْ الٟغص ف  الض ِ اؾتهال٥جً هاخُت الخإزحر ٖلى هم٢خىا الخال  ؤ٦ثر ح٣ًُٗضا ْ ؤنبذ ف  

٥، ؤزغث بك٩ل ٦بحر ٖلى ٓ ٢بلِا الِٟـ بْ ٍتر ٓ جْ احـ آب ْ ً ماع  جانل الاظخٓ ؾاثل الخٓ ال٣ٟحرة. ْٞ سخلٟت الٛىُت امل

ت ٦ْ الًغ  من لِـ ٣ِٞ بلى جد٤ُ٣ خاظاتهٓ اٍ الاؾتهال٥ لضٔ ألاٞغاص. ٞإنبذ الىاؽ ٌؿٗجؤه ا ف  الخالت جٍع

اث ؤخُاًها، ٣ٞض ًخسلى شسو ًٖ شخيء ْ الُاث جُػى  ختى ٖلى الًغ جل٨ً ؤنبدذ ال٨ْ الُبُُٗت،  ً مٍع

دل ْ الًغ  ُُ اث؛ ل ال ْْ انل ٓ ؾاثل الخْ  ٓمج٣ْ الُاث. جً ال٨مدلّ قًِئا مٍع ؿتهل٪ بإن جل٪ باإلًداء للٟغص اإلا مؾاثل ؤلٖا

٣ٞض جخٛحر هٓغة ألاٞغاص ججاٍ جل٪ ٖلُّ ْ ججلب الؿٗاصة، ْ ٝ الِٗل، ْ اث جدؿً ْغ مزضْ ا ه  بال ؾل٘ مالُاث جال٨

٢ض ؤُٖذ صعاؾت قٗبان َظٍ  ْ ). 0101(قٗبان  ماؾتهال٦ِْ  ما جازغ ؾلًبا ٖلى ٢غاعاث بهٟا٢ِجالُاث، ٦جال٨ْ الؿل٘ 

ٓ ً الُٗىت حهخم: 13اجطر ؤن َىا٥ ْ ِ الاؾتهال٥ لؤلٞغاص ف  الجؼاثغ، جهْ ت ًٖ َبُٗت م٨ٞغة ٖا  مص ٖلحهٓ ا ٌٗجن بج

ا م٧ان ؤ٦ثر ْ :.  53ا وؿبخّ ججها الاؾتهال٥ الخٟازغي بْمالسانت،  مٓاََغجب ماجالاَخ مً زْم، بالىٟ٘ مٖلى ؤؾَغْ 

ا ف  صعاؾدىا ٓ ٍخْ :. 79.01زانت ؤٞغاص ألاؾغة بيؿبت ْ الا٢غباء،  مًازغ ٖلى اؾتهال٥ الٟغص ف  جل٪ الضعاؾت َ ًً ٢٘ ؤً

 ٣غبحن. اإلاْ ً ؤٞغاص الٗاثلت مصي ٓ ؿتهل٪ الؿٗإلا٥ آ اع  ؤ٦ثر جإزحًرا ٖلى ؾلجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ن ٓ َظٍ ؤن ج٩

ٞحر ٓ بالخال  جْ اء، اإلاْ ت؛ ٦ترقُض اؾتهال٥ ال٨ِغباء ماث الٗاما ًخٗل٤ بترقُض الاؾتهال٥ باليؿبت للسضج٦ظل٪ ُْٞ 

ا الضٓ جاهُت التي جاث املمالسض ماث، بياٞت بلى اؾخسضامؤلاهٟا١ ٖلى َظٍ السض جاهُت ؿدكُٟاث املشل اإلاملت ْ َٞغ

 امل مخٗلُالْ 
ً
 م) ؤن وؿبت اؾخسضا0101ضاعؽ السانت، خُض بُيذ صعاؾت قٗبان (اإلاْ ؿدكُٟاث ً اإلامجاوي بضال

ا ظًضا.  ما جغقُض اؾخسضام:.  ؤ11الصخت بيؿبت ْ :، 59.5ؿخٛلت بيؿبت مجاوي ٧اهذ امل مالخٗلُ ًٟ ال٨ِغباء ٩ٞان يُٗ

 ).  0101ُت (قٗبان ٓملخُاة الُل ما ًلؼ مل٪ جً َظٍ ألاؾغ جما ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن ٦شحًرا ج٦

اصة ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي ٓ اقغاث جم) ٞةن َىا٥ زالزت 0101ٍض (ٓ ٣ا٫ الٗمخؿب ْ  َظٍ ْ ً ٢بل ألاؾغ، مضر ٍػ

اصة اإلاجاقغاث حكاإلا اصة ْ ً ؤظِؼة الهٝغ آلال ، مباث الى٣ضًت ٓ بُٗاث ف  هُا١ البُ٘، اعجٟإ السخل ٍػ اعصاث ْ ٍػ

ٓ ال٣ُإ السام اإلا .  ٤ اإلالت ًٖ ٍَغج اصة ال٣غ جٍْ هاٝع ًاٝ بلى طل٪ ٍػ ًُ  ً ٢بل ألاٞغاص. مى الاؾتهال٦ُت ْ ٨ً ؤن 

 اع:مالاؾدشو زقافت الاصزاع  -3

ا ٓ ؿخ٣بل  ًجب ؤن ٣ًبلجا٫ الاؾتهال٥ اإلامً ف  مٝ ؤهّ ل٩ي ًد٤٣ ألاٞغاص ألا ْ ٗغ ً اإلاما ًسو الاصزاع ٞةهّ جُْٞ 
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 ب٣ضع ْ ؤ
ً
بهظا ٌٗجي اصزاع ظؼء  َْٓ ٖلى طل٪ الاؾتهال٥،  م٣ضعتهم٘ م، ٢ذ الخايغٓ ً الاؾتهال٥ ف  المان مً الخغ مال

ٗض الاصزاع ا٫ الظي ًى٤ٟ ٖلى الاؾتهال٥ ف  اإلاً اإلام ٌُ ت لؤل ْ يغ ْ ت جِمؾُلت ْ ؿخ٣بل.  لظل٪  ال  ألاؾغي ً اإلامٍع

 ظضًت ف  الاصزاع خُض م) ؤن َىا٥ ٖض٢0101ض ؤِْغث صعاؾت قٗبان (ْ البُٗض. ْ ٔ ال٣هحر ٓ ؿخالصسصخي ٖلى اإلاْ 

ً ال جخجا٧اهذ وؿبت اإلا ٫ بلى جل٪ ٓ نٓ بالخال  ٌؿِل الْ :)، 31.7ن ف  البِذ (ٓ ج٩ مضزغاتهمؤن ؤٚلب ْ : 10.11ػ ْ ضزٍغ

ٓ ألا  ن الؿبب ٓ ُٗاث، ٢ض ٩ًجالج ٥ْ ؤٓ شل البىمٞغة ٓ خهاصع الاصزاع اإلام ماؾخسضا ما ًسو ٖضجُْٞ إهٟا٢ِا. ْ ا٫ م

ا ب ًٗ ت بها ؤم ما بلى ٖضمعاظ  ٕ ف  قبهت الغبا. ٓ ٢ٓ ٥؛ لخجىب الٓ البى لخجىب الاصزاع ف  ْٗٞغ

ً ظِت ؤزٔغ م مخغ ْ ؤلاؾغاٝ،  مٖضْ ٖلى ال٣هض ف  ؤلاهٟا١،  مي ٣ٞض خض ال٣غآن ال٨ٍغمع بؾال ٓ ىٓمً ْم

ّ هللا. ٞاالصزاع جا٫ ُٞاإلا مشابت حُُٗل اؾخسضاجب ٓالظي َْ الا٦خىاػ  ت بًُٗضا ًٖ ؤلاؾغاٝ جبال بهٟا١ بد٨ ٓا َما قٖغ

ُت ف  ؤلاهٟا١ ْ ً ٚحر َضٝ. مضٍ جٍجْ ا٫ اإلا ماؾخسضا ٓمِٟم٦خىاػ الظي ٌُٗل ؤلاٞغاٍ، ب٨ٗـ الاْ  َىا٥ ٢اٖضة قٖغ

ېئ ېئ       چ  ىحن:ما ن٠ ٖباصٍ اإلاْ ٫ هللا حٗالى ف  ٓ عة الٟغ٢ان. خُض ٣ًٓ ً ؾمالؿخحن ْ صلذ ٖلحها آلاًت الؿابٗت 

ا ف   ٫ هللا حٗالىٓ ٣ٍْ ).  17عة الٟغ٢ان: آلاًت ٓ (ؾ چىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ   ًً ؤً

(ؤلاؾغاء: آلاًت  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ  عة ؤلاؾغاء:ٓ ؾ

ًدا ٖلى الاصزاع، جت ٦جَظٍ آلاًت ال٨ٍغْ ). 09 ا نٍغ
ً
ا ًٖ البسل، ٞةن ٞحها خش ًُ غء ل٨ّ اإلاجا ًمبهٟا١ ٧ل  مٖضْ ا ؤن ٞحها جه

ت: بن ج٫ بً ٦شحر ف  جٟؿحر َظٍ آلاًت ال٨ٍغٓ ا ٣ًف  َظْللىٟـ.  ٓملْ ا ٢ض ًجٍغ طل٪ ؤلاؾغاٝ ف  ؤلاهٟا١ بلى الخؿغة إلا

ا ًٖ ؤلاؾغاٝ. ٣ٞمغ باال٢خهاص ف  الِٗل، طامهللا حٗالى ؤ ًُ  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ چ   لّ حٗالى:ٓ ا للبسل هاَ

 
ً
ا ال حُٗي ؤخًضا قًِئا. ٓ ىمؤي: ال ج٨ً بسُال ال حؿٝغ ف  ؤلاهٟا١، ْ ، ؤي: چٿ   ٿ  ٹ ٹ چ لّ حٗالى: ٓ ٢ْ ًٖ

٢ام ْ ؾٗض بً ؤبي  ً خضًضمف  الصخُدحن ًْعا. ٓ دؿما ٓملمً صزل٪؛ ٞخ٣ٗض مجى٤ٟ ؤ٦ثر ْ خ٪، ١ َا٢ٓ ٞخُٗي ٞ

َع : “٢ا٫ لّ ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص هنع هللا يضر،
َ
ظ
َ
ْن ج

َ
َ٪ ؤ ْحٌر ْ بهَّ

َ
اَء، ز َُ ِى

ْ
ٚ
َ
َخَ٪ ؤ

َ
َُ مَعز َع

َ
ظ
َ
ْن ج

َ
ُٟ  مً ؤ َّٟ

َ
َخ٨ ًَ  

ً
ت
َ
ال اَؽ، ٓ َٖ  ْ َن الىَّ

َ
٤َ ه ِٟ ْى

ُ
ًْ ج

َ
َ٪ ل  إهَّ

ً
ت
َ
٣ َٟ

ْبَخِػ  بَها 
َ
ى ْ ج ِظْغَث بَها، ختَّ

ُ
 ؤ
َّ
ِ بال

َّ
َّ ّللا ُل ف  ِف  امْظ َٗ ْج

َ
ِجَ٪ ما ج

َ
ً من َىا٥ اصزاع لجؼء ٓ َظا صلُل ٖلى ؤهّ ًجب ؤن ٩ًْ  . “َغؤ

ٓ ألا   ا٫. ٣ٞض اإلاْ ً ط٫ الؿاا٫ م م٢اًتهْْ اجّ، مجعزخّ بٗض ْ ؾض خاظت ْ ا٫؛ لؿض خاظت الٟغص ف  خُاجّ، م

ً قإجها ؤن جٟطخي ملت مٗام ْل ؤجشج٘ ٧ل ٖ مؤن ؤلاؾال  ”مالاصزاع ف  الاؾال “) ف  صعاؾخّ 0100ضر خؿً (ْ ؤْ 

بحن ْ ا٫ لت بحن اإلآ ً قإهّ ؤن ًاصي بل  الخُلمجهٝغ  ٧ْل ٣ٖض ؤ ماماب ؤٓ إٚال١ ألابْ الخٟاّ ٖلُّ، ْ ا٫ ٞحر اإلآ بلى ج

ض طل٪ ْ ً ؤظلِا.  مظض ْ ُْٟخّ التي ْ  بإن الاصزاع ظاثؼ،  ”اًتْ ع ْ صًض الاصزاع صعاًت ؤخا “) ف  صعاؾخّ 0107( ملخمٍٍا

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Hassan Ahmad AL Tally,  The role of personal budgeting in 

rationalizing spending and its impact on purchasing behavior, saving, and 

investment among individuals 

 

571 

 للىٟـ مج َْٓ 
ً
ا ف  ٦ٟاًت ال٣ٟغاء مإؾِاْ الى٣ٟت،  مً ججب لِما بد٤ م٢ُاْ ا صلذ ألاخاصًض الصخُدت ٖلُّ نُاهت

 للجخْ خخاظحن، املْ 
ً
ث ٓ ػاصث الخاظت بلى ال٣ْ ى٘ بطا ؤنابذ الىاؽ ظاثدت، ج. بال ؤن الاصزاع ٢ض ًمؿل٘ اإلاججخجاًت

 ألًت ظاثدت ٓ ال ق٪ ؤن الاصزاع هٟؿّ ٩ًْ ٫. ااإلاْ 
ً
ؾ٠ ٖلُّ ٓ ا ف  ٢هت ًج٨ً ؤن جهِب الىاؽ، ٦مجن بةطن هللا خال

غ مز٤ ٖلى ٓ ي) اإلآمٚحر الخ٩ْ ي (ٓماٖض الاصزاع الخ٩ٓ ي٘ ٢ْ ً م٫ ْ ؤ مؾ٠ ٖلُّ الؿال ٓ . ٣ٞض ٢ض ٧ان ًمالؿال 

ش، ٦ ت الا٢خهاصًت .. صع ؾ٠ الٗٓ ً “٣الخّ م) ف  0101( ما ؤقاع بلى طل٪ ال٣اؾجالخاٍع  . ”ؿخٟاصةمؽ ْ ب٣ٍغ

ال  ، جخل  ؤلاظهاث الىاجج املٓ ٩م مً ؤَمهّ ْ الخجاعي، ٞةن الا٢خهاصًحن ٌٗض ْاع الصسصخي ؤجا ًسو الاؾدشجُْٞ 

اصة ؤلاهخاط الا٢خهاصي ف  ألا ٓ ي جمالا٢خهاصي ؤلاؾال  مال ق٪ ؤن َبُٗت الىٓاْ  ً الًُإ، متها ْ نُاهت زغ ْ ت، مظب ٍػ

ٓ ؤصخاب ألا  مال لظل٪ شج٘ ؤلاؾ ا ف  ٧ل جا٫ ٖلى اؾدشم ٖال٢خّ ٖلى ألاؾـ  م٣ًُ مٕ، ٞاإلؾال ْ كغ مُضان ماَع

ُت الا٢خهاصًت ف  جالخىْ اع  جل الاظخمبًٟلِا ًخد٤٣ الخ٩اْ ، مً ٣ُٖضة ؤلاؾال مألازال٢ُت ؤلاوؿاهُت التي جيبٗض 

ٍٟغ ٢ض ا ؤن الاصزاع اإلاجاصزاع. ٦ ن َىا٥ٓ ً ٚحر ؤن ٩ًماع جن َىا٥ اؾدشٓ لً ٩ًْ ). 0100ي (خؿً م٘ ؤلاؾال ججخامل

 اع. جلُت الاؾدشجٌُٗل ٖ

ع ْ الضْ اع جاؾدشْ اصزاع ْ ال  مً جسُُِ مالُت الصسهُت خباصلت بحن ؤصبُاث اإلاا ؾب٤ ًخطر لىا الٗال٢ت اإلامج

ٓ ل للجخخامل  ِا.  ججىُْٓ الُت الصسهُت ف  جإ٦ُض جل٪ الٗال٢ت اػهت اإلاج

 نهجُت الضعاؾت: م

ا ججْ جد٣ًُ٣ا  ًُ الباخض بخدلُل الٓاَغة  مً زاللّ ٢امالظي ْ نٟي ٓ ىهج الاإلا ماؾخسضا م٘ َضٝ الضعاؾت، جماق

٤ ؤصجظ ملُت جدلُل البُاهاث التي ججبٗ مال٣ُا منِٟا، زْْ دل الضعاؾت م ٫ بلى جٟؿحر ٓ نٓ اث البدض؛ للْ ِٗا ًٖ ٍَغ

 ؤلاظابت ًٖ حؿائالث البدض. ْ ٥ ُٖىت الضعاؾت ٓ ؾل

ٓ َالب ؼ الضعاؾت: مجخم  صًت.ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجاإلا - بُتٓ ى٣ُت الجىاإلا - ل٪ زالضٗت اإلامظا ْْٟٓم

ٓ ً َالب مٟغصة) م 173اثُت بلٜ ٖضصَا (ن= ٓ ُٖىت ٖكغُنت الضعاؾت:  ى٣ُت اإلا - ل٪ زالضٗت اإلامْٟي ظاْم

 صًت.ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجاإلا - بُتٓ الجى

 خٛحراث الخالُت:ٖلى اإلال الاؾخبُان (ؤصاة الضعاؾت) جاقخخغحراث الضعاؾت: مقاًِـ مصف و 

 ؿخقلت: خغحراث املامل

 ؿخ٣لت:مخٛحراث مشلت ف  زالزت جخمؿخجُبحن جلُت للْ ه  البُاهاث ألا ْ 
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ٓ جمبلى  مي، ًى٣ؿمخٛحر اؾم َْٓ الجيـ:    ؤلاهار.ْ ع ٓ ٖخحن: الظ٧ج

ٓ جمبلى  مي ًى٣ؿمخٛحر اؾم َْٓ اُٖت: جالخالت الاظخ  ط .ْ تزٚحر اإلاْ ط ْ تزٖخحن: اإلاج

ٓ جمبلى  مي ًى٣ؿمخٛحر اؾم َْٓ ف  ألاؾغة: ص ؤَٟا٫ ٓ ظْ   ال. - مٖخحن: وٗج

) 173البُاوي وؿخٗغى السهاثو الصسهُت ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت (ن= ْ ل  ْ ً زال٫ الٗغى الجضْما ًل  جُْٞ 

 ؿخ٣لت.خٛحراث اإلاً خُض اإلام

 (1) مى عقو حض

ا للبُاناث الصخصُت )ن= و ج ؼ أفغاص غُنت الضعاؾت جبػ   فغصة(م 475َػ

 ً بٖضاص الباخض.مهضع: اإلا

 

ً ؤٞغاص الُٗىت مالٟئت ألا٦ثر  مَْ لضعاؾت، ال  ؤٞغاص ُٖىت اجً بظم:  71) ؤن وؿبت 0( م٫ ع٢ْ ً الجضمًخطر 

ال  ؤٞغاص ُٖىت جً بظم: 31.3ظحن ْ تزؤن وؿبت اإلاْ ال  ؤٞغاص الُٗىت. جً بظم: 01ا ٧اهذ وؿبت ؤلاهار جع، ُٞٓ ط٧

ض ٖلى جً ؤٞغاص الُٗىت بمؤن ؤ٦ثر وؿبت ْ ال  ؤٞغاص الُٗىت. جً بظم: 19.3ظحن ْ تزا وؿبت ٚحر اإلاجالضعاؾت، بِى ا ًٍؼ

 ؤَٟا٫. مال  ؤٞغاص الُٗىت لضحهجً بظم: 18ا جؤَٟا٫، بِى م: لِـ لضحه30الىه٠ 

 خغحراث الخابػت: امل

 مع، خُض جْ دامؿت جً زمن ٓ ٩ٍاث الاؾخبُان اإلآ دخمخٛحراث الخابٗت ف  بظابت ُٖىت الضعاؾت ًٖ شل اإلاججخ

 اسخي ف  ؤلاظابت ًٖ ٣ٞغاث الاؾخبُان.ج٣ُاؽ ل٨ُغث السم ماؾخسضا

 ٍتو ئالنؿبت امل الخنغاع غاثمو جامل خغحراثامل

 الجيـ
 71 510 ط٦غ

 01 001 ؤهثى

 اُٖتجالخالت الاظخ
 31.3 011 طْ تزم

 19.3 053 طْ ؼ مٚحر 

 ص ؤَٟا٫ ف  ألاؾغةٓ ظْ 
 18 008 موٗ

 30 017 ال

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Hassan Ahmad AL Tally,  The role of personal budgeting in 

rationalizing spending and its impact on purchasing behavior, saving, and 

investment among individuals 

 

578 

ض إلاْ اسخي، ج٣ُاؽ السجُت للجالاؾْ ػهُت ٓ ال ملخال  ال٫ُ٣ اْ ضر الجضٓ ٍْ  ٣ُاؽ م م٫ اؾخسضآ ً الخٟانُل خمٍؼ

 .  (Pimentel, 2010)اسخي اهٓغجل٨ُغث الس

 (2) مى عقو حض

 اسخيمقُاؽ لُنغث الخُت ملمالاؾو ػنُت و ت المالقُ

 ً بٖضاص الباخض.مهضع: اإلا

 

 ة الضعاؾت:خؿاب زباث أصا

ضٔ زباث ؤصاة الضعاؾت مطل٪ ل٣ُاؽ ْ ؛ Cronbach's Alpha (α)هبار (ْ ل الشباث ؤلٟا ٦غ مٗامالباخض  ماؾخسض

 (مٖلى ُٖىت الضعاؾت ٧ا
ً
ً من ؤصاة الضعاؾت ٓ الٟغع ؛ خُض جخ٩ْ  مخؿاب زباث ؤصاة الضعاؾت الٗا مجْ ٟغصة)، م 173لت

ضر ٓ ) 5ً( م٫ ع٢ْ الجضْ اسخي، ج٣ُاؽ ل٨ُغث السمب٘ ٣ٞغاتها ) ٣ٞغة، جد10ع عثِؿت بٗضص ٣ٞغاث (ْ دام) 3ٖضص (

 ع ٖلى خضة.ٓ دمزباث ٧ل ْ الث زباث ؤصاة الضعاؾت ال٨ل ، مٗام

 

 

 

 

 

 ؾؼاثو خمنت للو ػ و الفتراث امل ى الفترةو ػ ت الػضصًتمالقُ ُت )الضعحت(مت الاؾمالقُ

 0.79بلى 0ً م 1.79 )0صعظت ( ا٤ٞ بكضةْ ال ؤ

ٓ ال   0.39بلى 0.81ً م 1.79 )0صعظخان ( ا٤ٞم

 5.59بلى  0.11ًم 1.79 )5زالر صعظاث ( داًضم

 1.09بلى  5.11ً م 1.79 )1ؤعب٘ صعظاث ( ا٤ْٞ ؤ

 3بلى  1.01ً م 1.81 )3ـ صعظاث (جز ا٤ٞ بكضةْ ؤ
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 (3) مى عقو حض

 نبار لقُاؽ زباث أصاة الضعاؾتو ل ألفا لغ مػام

 ً بٖضاص الباخض. مهضع: اإلا

 

طل٪ ْ ) 1.897ت (جغجٟ٘ ظًضا؛ خُض بلٜ ٢ُمألصاة الضعاؾت  مل الشباث الٗامٗام) ؤن 5( م٫ ع٢ْ ً الجضمًخطر 

ـ مع السآ خزباث امل َْٓ ٦دض ؤصوى،  1.790ا بحن مالث جاح زباث املْ ا جغاج) ٣ٞغة، 10ُٞال  ٣ٞغاث الاؾخبُان (جإلظ

ع الشالض ٓ خزباث امل َْٓ ٦دض ؤٖلى،  1.810بحن ْ اع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت)، جالاؾدشْ ٢اث الاصزاع ٓ ٗم(

ُت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت)، ْ (الٗاصاث الكغاثُت  اث، ً الشبمخ٘ بضعظت ٖالُت جَظا ًض٫ ٖلى ؤن الاؾخبُان ًخْ الهٞغ

ا، ٓ ؤ٦ثر قُْ ض جٗخْم٫ ٓ ٣بم ٓا َمبدؿب  ٫ للشباث ٓ ٣بشا٫ هجض ؤن (هاهل ) ظٗل الخض ألاصوى اإلاٖلى ؾبُل اإلاْ ًٖ

1.71)Nunnally& Bernstein, 1994.( 

 صضق الاحؿاق الضازلي: 

، ؤي اقترا٥ ظمالخجاوـ ف  ؤصاء الٟغص “َٗٝغ نض١ الاحؿا١ الضازل  بإهّ: ْ  خباع ُ٘ ٣ٞغاث الازجً ٣ٞغة ألزـٔغ

ً نض١ الاحؿا١ الضازل  لالؾخبُان بدؿاب م٢ض ظٔغ الخد٤٣ ْ ). 0980;لبضة  ٓ(ؤب ”ُٗىت ف  الٟغصمف  ٢ُاؽ زانُت 

ضر ٓ ٫ الخال  ًْ الجضْ الضعظت ال٩لُت لالؾخبُان. ْ ع الاؾخبُان، ْ دامً مع ٓ دمن بحن صعظت ٧ل ٓ ل اعجباٍ بحرؾمٗام

 ع.ْ داجلل ن) لىخاثج الاحؿا١ الضازل ٓ الث اعجباٍ (بحرؾمٗام

 

 

 نبار ألفاو زباث لغ  غضص الفقغاث ع أصاة الضعاؾتو دام

 1.811 1 ظِت هٓغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتْ ً م١ اػهت الصسهُت ف  جغقُض ؤلاهٟآ ع اإلاْ ص

 1.851 3 اػهت الصسهُت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتٓ اإلا  م٢اث اؾخسضآ ٗم

ُت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتْ الٗاصاث الكغاثُت   1.810 03 الهٞغ

 1.831 8 اع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتجالاؾدشْ ٔ الاصزاع ٓ ؿخم

 1.790 7 الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتاع جالاؾدشْ ٢اث الاصزاع ٓ ٗم

 1.897 41 ألصاة الضعاؾت مالشباث الػا
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 (4) مى عقو حض

 الضعحت الهلُت للؾخبُانو ع الاؾخبُان و دامن مع و دملث الاعجباغ بحن صعحت مل مػام

ا ٖىض   **:ً بٖضاص الباخض                            مهضع: اإلا ًُ  1.10ٍت ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخمصا٫ بخهاث

 

ا ٖىض مٗاُ٘ اإلاج) ؤن ظ٫1 (ْ ً هخاثج الجضمًخطر  ًُ اعجباٍ  الثمٗاج، ب1.10ٍت ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخمالث صالت بخهاث

ظِت هٓغ ؤٞغاص ْ ً ماػهت الصسهُت ف  جغقُض ؤلاهٟا١ ٓ ع اإلاْ ٫: صْ ع ألا ٓ خاعجباٍ (امل َْٓ ٦دض ؤصوى  1.190خذ بحن ْ جغا

ع الشالض: الٗاصاث الكغاثُت ٓ خاعجباٍ (امل َْٓ ٦دض ؤٖلى،  1.771بحن ْ ُٖىت الضعاؾت) بالضعظت ال٩لُت لالؾخبُان، 

ُت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت) باْ   لضعظت ال٩لُت لالؾخبُان. الهٞغ

ؿت ج٫ السْ الجضاْ ي لّ. مع الظي جيخٓ خاملْ ً ٣ٞغاث الاؾخبُان مخؿاب الاحؿا١ الضازل  ل٩ل ٣ٞغة  ما جج٦

 ع.ْ خان) لىخاثج الاحؿا١ الضازل  ل٣ٟغاث املٓ الث اعجباٍ (بحرؾمٗامضر ٓ الخالُت ج

 

 ع الاؾخبُانو دام
ل مػام

 الاعجباغ

الضاللت 

 إلاخصائُت

 1.111 **1.190 ظِت هٓغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتْ ً ماػهت الصسهُت ف  جغقُض ؤلاهٟا١ ٓ ع  اإلاْ ٫: صْ ع ألا ٓ خامل

 1.111 **1.717 اػهت الصسهُت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتٓ اإلا  م٢اث اؾخسضآ ٗمع الشاوي: ٓ خامل

ُت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتْ ع الشالض: الٗاصاث الكغاثُت ٓ خامل  1.111 **1.771 الهٞغ

 1.111 **1.103 اع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتجالاؾدشْ ٔ الاصزاع ٓ ؿخمع الغاب٘: ٓ خامل

 1.111 **1.707 اع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتجالاؾدشْ ٢اث الاصزاع ٓ ٗمـ: ماع السٓ خامل
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 (5) مى عقو حض

 اػنت الصخصُت في جغقُض إلانفاق( و ع املو ى )صو ع لا و حن فقغاث اململث الاعجباغ بحن صعحت مل فقغة مػام

 ى و ع لا و دمالضعحت الهلُت للو 

ا ٖىض   **:ً بٖضاص الباخض                            مهضع: اإلا ًُ  1.10ٍت ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخمصا٫ بخهاث

 

 (6) مى عقو حض

 ع الشانيو حن فقغاث اململث الاعجباغ بحن صعحت مل فقغة مػام

 ع الشانيو دمالضعحت الهلُت للو اػنت الصخصُت لضى أفغاص غُنت الضعاؾت( و امل مقاث اؾخسضاو ػم)

ا ٖىض   **:ً بٖضاص الباخض                            مهضع: اإلا ًُ  1.10ٍت ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخمصا٫ بخهاث

 

 ى و ع لا و حفقغاث امل
ل مػام

 الاعجباغ

الضاللت 

 إلاخصائُت

ٟيْماػهت زانت بى٣ٟاحي ٓ اإلا  ماؾخسض  1.111 **1.130 هاٍع

ٟي حؿاٖضوي ف  الخد٨ْماػهت زانت بى٣ٟاحي ٓ ص  اإلآ ظْ   1.111 **1.811 ٟيهاٍعْمف  صزل   مهاٍع

 1.111 **1.851 الاصزاعْ ٞحر ٓ اػهت الصسهُت ٖلى الخٓ حصجٗجي  اإلا

ٟي حؿاٖضوي ٖلى ِْٞماػهت زانت بى٣ٟاحي ٓ ص  اإلآ ظْ   1.111 **1.851 ٖاصاحي ؤلاهٟا٢ُت مهاٍع

ٟي حؿاٖضوي ف  جد٤ُ٣ ؤَضاف  اإلاْماػهت زانت بى٣ٟاحي ٓ ص  اإلآ ظْ   1.111 **1.811 الُتهاٍع

ٟي إلا ص زُتٓ ظْ   1.111 **1.700 الُتيمالُت حؿاٖضوي ف  ج٣لُل ال٣ل٤ بكإن احي اإلامالتزاْ هاٍع

 الضاللت إلاخصائُت ل الاعجباغمػام ع الشانيو حفقغاث امل

 1.111 **1.707 اػهت الصسهُت ٚحر ٞٗالت ف  جغقُض ؤلاهٟا١ٓ ؤٔع ؤن  اإلا

ٟيْماػهت شسهُت لى٣ٟاحي ٓ ل  اإلاج٢ذ لْٗ لِـ لضي   1.111 **1.801 هاٍع

 1.111 **1.193 ٞاحيْ هغ ماػهت ٓ اإلا  مبت ف  الالتزآ لضي نٗ

 1.111 **1.813 اػهت شسهُتٓ ل  اإلاجال ؤٖٝغ ٠ُ٦ ؤٖ

 1.111 **1.811 اػهت الصسهُتٓ ٨ًً لضي ٨ٞغة ًٖ  اإلا مل
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 (7) مى عقو حض

 الصغفُت( و ع الشالث )الػاصاث الكغائُت و حن فقغاث اململث الاعجباغ بحن صعحت مل فقغة مػام

 ع الشالثو دمالضعحت الهلُت للو 

ا ٖىض   **:ً بٖضاص الباخض                            مهضع: اإلا ًُ  1.10ٍت ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخمصا٫ بخهاث

 ع الشالثو حفقغاث امل
ل مػام

 الاعجباغ

الضاللت 

 إلاخصائُت

٠ الُاعثتحزاهُتي ه  اإلامؤ٦ثر شخيء ًازغ ٖلى   1.111 **1.517 هاٍع

 1.111 **1.181 ُت)ٓمهاٍع٠ الاؾتهال٦ُت (ؤ٧ل ، قغب ، اخخُاظاث ًًظَب ظل صزل  ٖلى اإلا

احي ؤقُاء ٚحر يغ مً مبٌٗ  ت ًْ كتًر  1.111 **1.310 ٨ً الاؾخٛىاء ٖجهاجٍع

 1.111 **1.391 ٨ً جإظُلّجً ْعي ؤْ ا ًضٞٗجي لكغاء شخيء ٚحر يغ مً ؤ٦ثر مى الخسًُٟاث ْ ٖغ 

احي ج٩مؤ٦ثر   1.111 **1.119 ٩اٞإةاإلا ْؤغجب الكِغي ٫ اإلاْ ن ٖىض هؼ ٓ كتًر

احي ج٩مؤ٦ثر   1.111 **1.115 ن بالخ٣ؿُِٓ كتًر

حهُت بطا لْ جغص السغ ٨ً ؤن ا٢ترى ملمج  1.111 **1.705 ا٫ٞغ لضي اإلآ ًخ مط ف  عخلت جٞغ

 1.111 **1.751 ؤ٦ً بداظخّ مل ٓىخج ظضًضي ختى لمؤجإزغ بدصجُ٘ ؤصخابي لكغاء 

احي صاثمج٨ثر   1.111 **1.110 ؼا   سخيءمي٘ ْ   ن فٓ ا ؤ٧ما ٖىضجكتًر

احي صاثمج٨ثر   1.111 **1.117 ؼا   ظُضمي٘ ْ ن ف  ٓ ا ؤ٧ما ٖىضجكتًر

احيميت ف  ٧ل ٓ ا٦بت اإلآ ؤؾعى إلا  1.111 **1.197 كتًر

 1.111 **1.178 هاٍع٠ ألاؾغةمًظَب ؤٚلب صزل  ٖلى 

ٟي السانتمبهٟا٢ّ ٖلى  مؤٚلب صزل  ًخ  1.111 **1.131 هاٍع

 1.111 **1.705 باال٢تراى لؿضاص ٢غى لضي ٓمت ؤن ؤ٢لٓ ً الؿِم

اث ٖبر لُت صٞ٘ اإلاجاؾتر ٧اعص) ف  ٖاإلاْ ان آلال  (الٟحزا جب٨ثرة بُا٢ت الاثخ ماؾخسض كتًر

 ؤلاهترهذ
1.388** 1.111 
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 (8) مى عقو حض

 ع الغابؼ و حن فقغاث اململث الاعجباغ بحن صعحت مل فقغة مػام

 ع الغابؼو دمالضعحت الهلُت للو اع الصخصخي لضى أفغاص غُنت الضعاؾت( مالاؾدشو ى الاصزاع و ؿخم)

ا ٖىض   **:ً بٖضاص الباخض             مهضع: اإلا ًُ  1.10ٍت ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخمصا٫ بخهاث

 

 (9) مى عقو حض

 ـ مع الخاو حن فقغاث اململث الاعجباغ بحن صعحت مل فقغة مػام

 ـمع الخاو دمالضعحت الهلُت للو اع الصخصخي لضى أفغاص غُنت الضعاؾت( مشالاؾدو قاث الاصزاع و ػم)

ا ٖىض   **: ً بٖضاص الباخض                   مهضع: اإلا ًُ  1.10ٍت ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخمصا٫ بخهاث

 الضاللت إلاخصائُت ل الاعجباغمػام ع الغابؼو حفقغاث امل

 1.111 **1.119 ماع ف  ألاؾِجلضي اؾدش 

ٓ غ ؤجؤؾدش   1.111 **1.181 ف  ال٣ٗاعاث ال م

 1.111 **1.801 ً ؤظل قغاء ؤعىمؤصزغ  

 1.111 **1.855 ً ؤظل بىاء بِذمل ٖلى الاصزاع جؤٖ 

 1.111 **1.770 ؿخ٣بل ٖاثلتيمحن مً ؤظل جإمل ٖلى الاصزاع جؤٖ 

اث مل ٖلى الاصزاع جؤٖ  ُّْ ً ؤظل الؿٍٟغ  1.111 **1.117 التٞر

٠ َاعثتم٣ابلت ؤي م ً ؤظلمل ٖلى الاصزاع جؤٖ   1.111 **1.303 هاٍع

 1.111 **1.790 ً ؤظل ج٣اٖضيمل ٖلى الاصزاع جؤٖ 

 الضاللت إلاخصائُت ل الاعجباغمػام ـمع الخاو حفقغاث امل

اصة ٓ لضي نٗ   1.111 **1.310 ٞحرٓ ٗض٫ الخمبت ف  ٍػ

 1.111 **1.759 ٍٞغْ ا ؤملِـ لضي  

ٓ لِـ لضي ؤ   1.111 **1.187 اعجا٫ ٧اُٞت لالؾدشم

ت بؿملِـ لضي    1.111 **1.199 م١ ألاؾِٓ ٗٞغ

 1.111 **1.171 ٞحر ف  البى٪ٓ لِـ لضي خؿاب ج 

 1.111 **1.137 ٥ٓ ٞحر ف  البىٓ اطا ٣ًهض بدؿاباث الخمال ؤٖٝغ  

 1.111 **1.111 اثضَآ الش٣ت ف  ٖ مغ ٞحها لٗضجال ؤؾدشْ ساَغ ٖالُت، مطاث  مألاؾِ 

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Hassan Ahmad AL Tally,  The role of personal budgeting in 

rationalizing spending and its impact on purchasing behavior, saving, and 

investment among individuals 

 

581 

ا ٖىض ْ داجالث اعجباٍ ال٣ٟغاث بمٗامُ٘ ج) الؿاب٣ت ؤن ظ9-٫3 (ْ ً هخاثج الجضامًخطر  ًُ ا صالت بخهاث ٔ ٓ ؿخمَع

 مُججٟؿحر الاؾخجاباث لخْٗ قٕغ ف  جدلُل ْ زباث الاؾخبُان، ْ ً نض١ مبهظٍ الىخاثج جإ٦ض الباخض ْ . ، 1.10ٍت ٓ ٗىم

 ؿتهضٝ. ٘ اإلاججخامل الىخاثج ٖلى

 ت: مؿخسضلاؾالُب إلاخصائُت امل

ن٠ ٓ نٟي لٓ طل٪ إلظغاء الخدلُل الْ  ”اُٖتجالاظخ ٓمت ؤلاخهاثُت للٗلمالخؼ “) SPSSج (مبغها ماؾخسضا مج

ا إلاػن اإلآ ال ،ؾُاث الخؿابُتٓ خاإلا، ٍتٓ ئاليؿب اإلا، شل الخ٨غاعاثمالبُاهاث ف  الضعاؾت،  ًٗ ، ٣ُاؽ ل٨ُغثغجر جب

ت؛ إلاٞاث اإلاالاهدغا ت ُٗاٍع ؤلاخهاء الاؾخضالل   ماؾخسضا ما ججؾِ. ٦ٓ ٫ الٓ حكختها خ مٖضْ ضٔ ججاوـ البُاهاث، مٗٞغ

ٓ ج١ بحن املْ ٍت الٟغ ٓ ٗىمالزخباع  ؿخ٣لت ازخباع(ث) للُٗىاث اإلا ماؾخسضا مألازغ، خُض جْ الٗال٢اث ْ ٖاث ف  الضعاؾت ج

ا للبُاهاث الصسهُت اػهت الصسهُتٓ ع اإلاْ ٢اث ف  صْ ١ ف  للٟغ ْ الزخباع الٟغ  ًٗ ازخباع  ماؾخسضاْ  ،ف  جغقُض ؤلاهٟا١ جب

ُت ْ ن للٗال٢ت بحن الٗاصاث الكغاثُت ٓ بحرؾ  اع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت.جالاؾدشْ ٔ الاصزاع ٓ ؿخْمالهٞغ

 ناقكتها:ومغغض نخائج الضعاؾت  

: صو أ
 

 ت الضعاؾت:حهت نظغ أفغاص غُنو ن ماػنت الصخصُت في جغقُض إلانفاق و ع املو ال

ا٤ٞ بكضة) ، خُض ظاءث ال٣ٟغة ْ ا٤ٞ، ؤْ ا٣ٞت ٖلحها بضعظتي (ؤٓ ذ اإلاجُ٘ ال٣ٟغاث جج) ؤن ظ٫01 (ْ ً ظضمًخطر 

) باهدغاٝ 3ً ؤنل (م) 1.0033ؾِ (ٓ خجلى بْ غجبت ألا الاصزاع) ف  اإلاْ ٞحر ٓ اػهت الصسهُت ٖلى الخٓ (حصجٗجي اإلا

ؾِ ٓ خا٤ٞ)؛ خُض ٣ً٘ اإلاْ ) صعظت (ؤ٫0 (ْ ضر ف  ظضٓ اسخي اإلاجس٣ُاؽ ل٨ُغث الما ٣ًابل ف  م َْٓ )، 1.9110ُٗاعي (م

ٓ  م)، ف  خحن ظاءث ال٣ٟغة (ؤؾخسض1.09بلى  5.11ً مالخؿابي ف  الٟترة ( ٟي) ف  اإلاْماػهت زانت بى٣ٟاحي م غجبت هاٍع

عظت اسخي صج٣ُاؽ ل٨ُغث السما ٣ًابل ف  م َْٓ )، 1.9995ُٗاعي (م) باهدغاٝ 1.1511ؾِ (ٓ خجألازحرة بْ الؿاصؾت 

 ا٤ٞ).ْ (ؤ
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 (11) مى عقو حض

افاث املو ؾؼاث الحؿابُت و خامل ت لفقغاث الاندغ  اػنت الصخصُت و ع املو ع صو دمػُاٍع

ا خؿب املمفي جغقُض إلانفاق   ُ ا جناػل  ؾؼاث الحؿابُتو خغجبت جغجِب 

 ً بٖضاص الباخض                             مهضع: اإلا

 

) 3ً ؤنل (م) 1.0117اػهت الصسهُت ف  جغقُض ؤلاهٟا١ (ٓ ع اإلاْ ع صٓ خؾِ الخؿابي ملٓ خٖلُّ ٣ٞض بلٜ اإلاْ 

ؾِ الخؿابي ف  ٓ خاسخي خُض ٣ً٘ اإلاج٣ُاؽ ل٨ُغث السما٤ٞ) ف  ْ ا ٣ًابل صعظت (ؤم َْٓ ) 1.1911ُٗاعي (مباهدغاٝ 

 ). 1.09بلى  5.11ً مالٟترة (

ا:   حهت نظغ أفغاص غُنت الضعاؾت:و ن ماػنت الصخصُت و امل مقاث اؾخسضاو ػمزانُ 

ٓ ب مبت ف  الالتزآ ) ؤن ال٣ٟغة (لضي ن٫00ٗ (ْ ً ظضمًخطر  ؾِ ٓ خجلى بْ غجبت ألا ٞاحي) ف  اإلاْ هغ ماػهت ج

 معق

 الفقغة
 الفقغاث

ؾؽ و خامل

 الحؿابي

الاندغاف 

 ػُاعي امل
 الترجِب الضعحت

ٟيْمنت بى٣ٟاحي اػهت زآ اإلا  مؤؾخسض 0  1 ا٤ْٞ ا 1.9995 1.1511 هاٍع

0 
ٟي حؿاٖضوي ف  ْماػهت زانت بى٣ٟاحي ٓ ص  اإلآ ظْ  هاٍع

ٟيْمف  صزل   مالخد٨  هاٍع
 1 ا٤ْٞ ؤ 1.9100 1.0719

5 
 الاصزاعْ ٞحر ٓ اػهت الصسهُت ٖلى الخٓ حصجٗجي  اإلا

1.0033 1.9110 
ا٤ٞ ْ ؤ

 بكضة
0 

1 
ٓ ص ٓ ظْ  ٟي حؿاْٖماػهت زانت بى٣ٟاحي م ضوي هاٍع

 ٖاصاحي ؤلاهٟا٢ُت مٖلى ِٞ
1.0151 1.8091 

ا٤ٞ ْ ؤ

 بكضة
5 

3 
ٓ ص  ٓ ظْ  ٟي حؿاٖضوي ف  ْماػهت زانت بى٣ٟاحي م هاٍع

 الُتجد٤ُ٣ ؤَضاف  اإلا
1.0019 1.8380 

ا٤ٞ ْ ؤ

 بكضة
0 

1 
ٟي ص زُت إلآ ظْ  الُت حؿاٖضوي ف  احي اإلامالتزاْ هاٍع

 الُتيمج٣لُل ال٣ل٤ بكإن 
 3 ا٤ْٞ ؤ 1.9171 1.0307

 افقو أ 1.6916 4.1667 اػنت الصخصُت في جغقُض إلانفاقو املع  و ص
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) ٫0 (ْ ضر ف  ظضٓ اسخي اإلاج٣ُاؽ ل٨ُغث السما ٣ًابل ف  م َْٓ )، 0.09590ُٗاعي (م) باهدغاٝ 3( ً ؤنلم) 5.3890(

اػهت ٓ )، ف  خحن ظاءث ال٣ٟغة (ؤٔع ؤن اإلا1.09بلى  5.11ً مؾِ الخؿابي ف  الٟترة (ٓ خا٤ٞ)؛ خُض ٣ً٘ اإلاْ صعظت (ؤ

ُٗاعي م) باهدغاٝ 0.1980ؾِ (ٓ خجألازحرة بْ ؿت مغجبت الساالصسهُت ٚحر ٞٗالت ف  جغقُض ؤلاهٟا١) ف  اإلا

 داًض). ماسخي صعظت (ج٣ُاؽ ل٨ُغث السما ٣ًابل ف  م َْٓ ) 0.07089(

 

 (11) مى عقو حض

افاث املو ؾؼاث الحؿابُت و خامل ت لفقغاث الاندغ  اػنت الصخصُت و امل مقاث اؾخسضاو ػمع و دمػُاٍع

ا خؿب املم  ُ ا جناػل  ؾؼاث الحؿابُتو خغجبت جغجِب 

 ً بٖضاص الباخض.                             مهضع: اإلا

 

) باهدغاٝ 3ً ؤنل (م) 5.1151اػهت الصسهُت (ٓ اإلا م٢اث اؾخسضآ ٗمع ٓ خؾِ الخؿابي ملٓ خبلٜ اإلاٖلُّ ْ 

ؾِ الخؿابي ف  الٟترة ٓ خاسخي؛ خُض ٣ً٘ اإلاج٣ُاؽ ل٨ُغث السمداًض) ف  ما ٣ًابل صعظت (م َْٓ ) 1.97059ُٗاعي (م

٢اث ٓ ٗماػهت الصسهُت ٓ اإلا ماؾخسضا اظّ ؤٞغاص الُٗىت ف ٓ ٢اث التي جٓ ٗا ًض٫ ٖلى ؤن اإلامج) 5.59بلى  0.11ً م(

 ؾُت. ٓ خم

ا: الػاصاث الكغائُت 
 
 الصغفُت لضى أفغاص غُنت الضعاؾت:و زالش

) 00ا٣ٞت ٖلى (ٓ اإلا مٖضْ خاًضة ) ٣ٞغاث ف  خحن ظاءث امل5ن ٖلى (ٓ ا٣ٞٓ ) ؤن ؤٞغاص الُٗىت ٫00ً (ْ ً ظضمًخطر 

 معق

 الفقغة
 الفقغاث

ؾؽ و خامل

 الحؿابي

الاندغاف 

 ػُاعي امل
 الترجِب الضعحت

 3 ا٤ْٞ ال ؤ 0.07089 0.1980 اػهت الصسهُت ٚحر ٞٗالت ف  جغقُض ؤلاهٟا١ٓ ؤٔع ؤن  اإلا 0

ٓ ل ج٢ذ لْٗ لِـ لضي  0 ٟيْماػهت شسهُت لى٣ٟاحي م  1 ا٤ْٞ ال ؤ 0.01810 0.9011 هاٍع

ٓ ب مبت ف  الالتزآ لضي نٗ 5  0 ا٤ْٞ ؤ 0.09590 5.3890 ٞاحيْ هغ ماػهت ج

 0 داًضم 0.08113 5.1090 اػهت  الصسهُتٓ ل اإلاجال ؤٖٝغ ٠ُ٦ ؤٖ 1

 5 داًضم 0.09101 0.7808 اػهت الصسهُتٓ ٨ًً لضي ٨ٞغة ًٖ اإلا مل 3

  داًضم 1.97239 3.1136 اػنت الصخصُتو امل  مقاث اؾخسضاو ػم
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٠ الُاعثت) ف  اإلازاهُتي ه  اإلاحم) ، خُض ظاءث ال٣ٟغة (ؤ٦ثر شخيء ًازغ ٖلى 03ً ؤنل (م٣ٞغة  لى، ْ غجبت ألا هاٍع

ضر ف  ٓ اسخي اإلاج٣ُاؽ ل٨ُغث السما ٣ًابل ف  م َْٓ )، 0.11533ُٗاعي (م) باهدغاٝ 3ً ؤنل (م) 1.1175ؾِ (ٓ خجب

٨ً ؤن مج)، ف  خحن ظاءث ال٣ٟغة (1.09بلى  5.11ً مؾِ الخؿابي ف  الٟترة (ٓ خا٤ٞ)؛ خُض ٣ً٘ اإلاْ ) صعظت (ؤ٫0 (ْ ظض

حهُت بطا لْ جغص السغ مل ا٢ترى ) 0.5719ؾِ (ٓ خجألازحرة بْ ؿت ٖكغة مغجبت الساا٫) ف  اإلاٞغ لضي اإلآ ًخ مط ف  عخلت جٞغ

ن ْ ػ ٓ ؾِ اإلآ خا٤ٞ) خُض ٣ً٘ اإلاْ اسخي صعظت (ال ؤج٣ُاؽ ل٨ُغث السما ٣ًابل ف  م َْٓ )، 0.50581ُٗاعي (مباهدغاٝ 

 ). 5.59بلى  0.39ً مف  الٟترة (

 

 (12) مى عقو حض

افاث املو ؾؼاث الحؿابُت و خامل ت لفقغاث الاندغ  الصغفُت و ع الػاصاث الكغائُت و دمػُاٍع

ا خؿب املم  ُ ا جناػل  ؾؼاث الحؿابُتو خغجبت جغجِب 

 معق

 الفقغة
 الفقغاث

ؾؽ و خامل

 الحؿابي

الاندغاف 

 ػُاعي امل
 الترجِب الضعحت

٠ الُاعثتحزاهُتي ه  اإلامؤ٦ثر شخيء ًازغ ٖلى  0  0 ا٤ْٞ ؤ 0.11533 1.1175 هاٍع

0 
هاٍع٠ الاؾتهال٦ُت (ؤ٧ل ، اإلاًظَب ظل صزل  ٖلى 

 ُت)ٓم، اخخُاظاث ًقغب
 5 ا٤ْٞ ؤ 0.01887 5.8080

5 
احي ؤقُاء ٚحر يغ مً مبٌٗ  ت ًْ كتًر ٨ً الاؾخٛىاء جٍع

 ٖجها
 1 داًضم 0.01399 5.5011

1 
ا ًضٞٗجي لكغاء شخيء ٚحر مً ؤ٦ثر مى الخسًُٟاث ْ ٖغ 

 ٨ً جإظُلّجً ْعي ؤْ يغ 
 7 داًضم 0.00117 5.0707

احي ج٩مؤ٦ثر  3  0 ا٤ْٞ ؤ 0.19938 5.8190 ٩اٞإةاإلا ْغجب الكِغي ؤ٫ اإلاْ ن ٖىض هؼ ٓ كتًر

احي ج٩مؤ٦ثر  1  01 ا٤ْٞ ال ؤ 0.09708 0.3007 ن بالخ٣ؿُِٓ كتًر

7 
حهُت بطا لْ جغص السغ ٨ً ؤن ا٢ترى ملمج  مط ف  عخلت جٞغ

 ا٫ٞغ لضي اإلآ ًخ
 03 ا٤ْٞ ال ؤ 0.50581 0.5719

8 
 مل ٓىخج ظضًضي ختى لمغ بدصجُ٘ ؤصخابي لكغاء ؤجإز

 ؤ٦ً بداظخّ
 00 ا٤ْٞ ال ؤ 0.00718 0.3890
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 معق

 الفقغة
 الفقغاث

ؾؽ و خامل

 الحؿابي

الاندغاف 

 ػُاعي امل
 الترجِب الضعحت

احي صاثمج٨ثر  9  01 داًضم 0.51707 0.1313 ؼا   ؾحئمي٘ ْ ن ف  ٓ ا ؤ٧ما ٖىضجكتًر

احي صاثمج٨ثر  01  8 داًضم 0.09590 5.0090 ؼا   ظُضمي٘ ْ ن ف  ٓ ا ؤ٧ما ٖىضجكتًر

احيم  ٧ل يت فٓ ا٦بت اإلآ ؤؾعى إلا 00  00 ا٤ْٞ ال ؤ 0.00318 0.3713 كتًر

 1 داًضم 0.01900 5.5907 هاٍع٠ ألاؾغةمًظَب ؤٚلب صزل  ٖلى  00

ٟي السانتماهٟا٢ّ ٖلى  مؤٚلب صزل  ًخ 05  3 داًضم 0.00807 5.5890 هاٍع

 05 ا٤ْٞ ال ؤ 0.00103 0.1175 باال٢تراى لؿضاص ٢غى لضي ٓملت ؤن ا٢ٓ ً الؿِم 01

03 
اؾتر ٧اعص) اإلاْ ان آلال  (الٟحزا جرة بُا٢ت الاثخب٨ث ماؾخسض

اث ٖبر الاهترهذلُت صٞ٘ اإلاجف  ٖ  كتًر
 9 داًضم 0.55991 0.9580

  داًضم 1.71743 3.1951 الصغفُتو الػاصاث الكغائُت 

 ً بٖضاص الباخض                             مهضع: اإلا

 

ُت (ْ ُت ع الٗاصاث الكغاثٓ خؾِ الخؿابي ملٓ خٖلُّ بلٜ اإلاْ  ُٗاعي م) باهدغاٝ 3ً ؤنل (م) 5.1931الهٞغ

 0.11ً مؾِ الخؿابي ف  الٟترة (ٓ خاسخي خُض ٣ً٘ اإلاج٣ُاؽ ل٨ُغث السمداًض) ف  ما ٣ًابل صعظت (م َْٓ )، 1.71715(

ُت بضعظت ْ ن َظٍ الٗاصاث الكغاثُت ٓ اعؾجؾِ ؤٞغاص الُٗىت ًٓ خما ًض٫ ٖلى ؤن مج)؛ 5.59بلى   ؾُت. ٓ خمالهٞغ

ا:   اع الصخصخي لضى أفغاص غُنت الضعاؾت:مالاؾدشو ى الاصزاع و ؿخمعابػ 

خاًضة ا باملٓ ؤظابْ ا ٖلى ٣ٞغجحن ٓ ا٣ٞٓ ً ملْ ا ٖلى ٣ٞغجحن ٓ ا٣ْٞ ؾِ ؤٞغاص الُٗىت ٓ خم) ؤن ٫05 (ْ ً ظضمًخطر 

ت غجبهاٍع٠ َاعثت) ف  اإلام٣ابلت ؤي مً ؤظل مل ٖلى الاصزاع ج)، خُض ظاءث ال٣ٟغة (ؤ8ًٖ ؤنل (مٖلى ؤعب٘ ٣ٞغاث 

اسخي ج٣ُاؽ ل٨ُغث السما ٣ًابل ف  م َْٓ )، 0.11180ُٗاعي (م) باهدغاٝ 3ً ؤنل (م) 5.7175ؾِ (ٓ خجلى بْ ألا 

)، ف  خحن ظاءث ال٣ٟغة 1.09بلى  5.11ً مؾِ الخؿابي ف  الٟترة (ٓ خا٤ٞ)؛ خُض ٣ً٘ اإلاْ ) صعظت (ؤ٫0 (ْ ضر ف  ظضٓ اإلا

ا ٣ًابل م َْٓ )، 0.07837ُٗاعي (م) باهدغاٝ 0.0151ؾِ (ٓ خجبألازحرة ْ ىت مغجبت الشا) ف  اإلاماع ف  ألاؾِج(لضي اؾدش

 ا٤ٞ).ْ اسخي صعظت (ال ؤج٣ُاؽ ل٨ُغث السمف  
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 (13) مى عقو حض

افاث املو ؾؼاث الحؿابُت و خامل ت لفقغاث الاندغ  اع الصخصخي مالاؾدشو ع الاصزاع و دمػُاٍع

ا خؿب املم  ُ ا جناػل  ؾؼاث الحؿابُتو خغجبت جغجِب 

 ً بٖضاص الباخض.                     مهضع: اإلا

 

ُٗاعي م) باهدغاٝ 3ً ؤنل (م) 5.1105اع الصسصخي (جالاؾدشْ ع الاصزاع ٓ خؾِ الخؿابي ملٓ خٖلُّ بلٜ اإلاْ 

ً مؾِ الخؿابي ف  الٟترة (ٓ خاسخي؛ خُض ٣ً٘ اإلاجغث الس٣ُاؽ ل٨ُمداًض) ف  ما ٣ًابل صعظت (م َْٓ )، 1.83050(

 ؾِ الضعظت. ٓ خماع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص الُٗىت جالاؾدشْ ا ًض٫ ٖلى ؤن الاصزاع م َْٓ )، 5.59بلى  0.11

ا: مزا  حهت نظغ أفغاص غُنت الضعاؾت:و ن ماع الصخصخي مالاؾدشو قاث الاصزاع و ػمؿ 

ً مخاًضة ٖلى زالر ٣ٞغاث ا باملٓ ؤظابْ ا ٖلى ؤعب٘ ٣ٞغاث، ٓ ا٣ْٞ ؾِ ؤٞغاص الُٗىت ٓ خم) ؤن ٫01 (ْ ً ظضمًخطر 

اصة ٓ )، خُض ظاءث ال٣ٟغة (لضي ن7ٗؤنل ( ) 3ً ؤنل (م) 5.1851ؾِ (ٓ خجلى بْ غجبت ألا ٞحر) ف  اإلآ ٗض٫ الخمبت ف  ٍػ

خُض ٣ً٘ ا٤ٞ) ْ ) صعظت (ؤ٫0 (ْ ضر ف  ظضٓ اسخي اإلاج٣ُاؽ ل٨ُغث السما ٣ًابل ف  م َْٓ )، 0.00915ُٗاعي (مباهدغاٝ 

ٞحر ف  ٓ اطا ٣ًهض بدؿاباث الخم)، ف  خحن ظاءث ال٣ٟغة (ال ؤٖٝغ 1.09بلى  5.11ً مؾِ الخؿابي ف  الٟترة (ٓ خاإلا

 معق

 الفقغة
 الفقغاث

ؾؽ و خملا

 الحؿابي

الاندغاف 

 ػُاعي امل
 الترجِب الضعحت

 8 ا٤ْٞ ال ؤ 0.07837 0.0151 ماع ف  ألاؾِجلضي اؾدش 0

ٓ غ ؤجؤؾدش 0  7 ا٤ْٞ ال ؤ 0.08039 0.3133 ال  ف  ال٣ٗاعاثم

 3 داًضم 0.01871 0.9108 ً ؤظل قغاء ؤعىمؤصزغ  5

 5 ضداًم 0.08803 5.1919 ً ؤظل بىاء بِذمل ٖلى الاصزاع جؤٖ 1

 0 ا٤ْٞ ؤ 0.01171 5.3075 ؿخ٣بل ٖاثلتيمحن مً ؤظل جإمل ٖلى الاصزاع جؤٖ 3

اث مل ٖلى الاصزاع جؤٖ 1 ُّْ ً ؤظل الؿٍٟغ  1 داًضم 0.00791 0.8980 التٞر

٠ َاعثتم٣ابلت ؤي مً ؤظل مل ٖلى الاصزاع جؤٖ 7  0 ا٤ْٞ ؤ 0.11180 5.7175 هاٍع

 1 داًضم 0.00088 5.1851 ً ؤظل ج٣اٖضيمل ٖلى الاصزاع جؤٖ 8

  داًضم 1.85232 3.1123 اع الصخصخيمالاؾدشو الاصزاع  
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٣ُاؽ ل٨ُغث ما ٣ًابل ف  م َْٓ )، 0.57103ُٗاعي (م) باهدغاٝ 0.9307ؾِ (ٓ خجألازحرة بْ غجبت الؿابٗت ٥) ف  اإلآ البى

 ). 5.59بلى  0.11ً ملخؿابي ف  الٟترة (ؾِ آ خداًض)؛ خُض ٣ً٘ اإلاماسخي صعظت (جالس

 

 (14) مى عقو حض

افاث املو ؾؼاث الحؿابُت و خامل ت لفقغاث الاندغ  اع الصخصخي مالاؾدشو قاث الاصزاع و ػمع و دمػُاٍع

ا خؿب املم  ُ ا جناػل  ؾؼاث الحؿابُتو خغجبت جغجِب 

 ً بٖضاص الباخض.مهضع: اإلا

 

) باهدغاٝ 3ً ؤنل (م) 5.1080اع الصسصخي (جالاؾدشْ ٢اث الاصزاع ٓ ٗمع ٓ خؾِ الخؿابي ملٓ خُّ ٣ٞض بلٜ اإلاٖلْ 

٢اث الاصزاع ٓ ٗما ًض٫ ٖلى ؤن م َْٓ ا٤ٞ). ْ اسخي صعظت (ؤج٣ُاؽ ل٨ُغث السما ٣ًابل ف  م َْٓ )، 1.8393ُٗاعي (م

 ٢اث ٦بحرة الضعظت. ٓ ٗماع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص الُٗىت جالاؾدشْ 

 

 

 معق

 الفقغة
 الفقغاث

ؾؽ و خامل

 الحؿابي

الاندغاف 

 ػُاعي امل
 الترجِب الضعحت

اصة ٓ لضي نٗ  0  0 ا٤ْٞ ؤ 0.00915 5.1851 ٞحرٓ ٗض٫ الخمبت ف  ٍػ

 3 داًضم 0.03179 5.5307 ٍٞغْ ا ؤملِـ لضي   0

ٓ لِـ لضي ؤ  5  0 ا٤ْٞ ؤ 0.50011 5.1090 اعجا٫ ٧اُٞت لالؾدشم

ت بؿملِـ لضي   1  5 ا٤ْٞ ؤ 0.55331 5.3133 م١ ألاؾِٓ ٗٞغ

 1 ا٤ٞ ْ ؤ 0.51519 5.1380 ٞحر ف  البى٪ٓ لِـ لضي خؿاب ج  3

 7 داًضم 0.57103 0.9307 ٥ٓ ٞحر ف  البىٓ اطا ٣ًهض بدؿاباث الخمال ؤٖٝغ   1

الش٣ت  مغ ٞحها لٗضجال ؤؾدشْ ساَغ ٖالُت مطاث  مألاؾِ  7

 اثضَآ ف  ٖ
 1 داًضم 0.01718 5.5133

  افقو ا 1.8595 3.4182 اع الصخصخيمالاؾدشو قاث الاصزاع و ػم 
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ا: الػلقت بحن الػاصاث الكغائُت ؾاص اع الصخصخي لضى أفغاص غُنت مالاؾدشو ى الاصزاع و ؿخومالصغفُت و ؾ 

 الضعاؾت:

طل٪ لخؿاب الٗال٢ت بحن ْ ) Correlation Pearsonن (ٓ ازخباع اعجباٍ بحرؾ ماؾخسضا ملبدض َظٍ الٗال٢ت ج

ً، اإلا  ٧اهذ الىخاثج ٧الخال .ْ خٛحًر

 

 (15) مى عقو حض

 ى الاصزاع و ؿخومالصغفُت و ن( للػلقت بحن الػاصاث الكغائُت و )بحرؾنخائج ازخباع 

 اع الصخصخي لضى أفغاص غُنت الضعاؾتمالاؾدشو 

ا ٖىض                      ً بٖضاص الباخض               مهضع: اإلا ًُ  1.10ٔ ٓ ؿخم**: صا٫ بخهاث

 

ُت الؿِئت ْ ن) للٗال٢ت بحن الٗاصاث الكغاثُت ٓ ل اعجباٍ (بحرؾمٗام) ؤن 03( م٫ ع٢ْ ً ظضمًخطر  الهٞغ

ؾُت طاث ٓ خمت ؾالبت جه  ٢ُْ )، 1.539-ت (جاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت بلٜ ٢ُجالاؾدشْ ٔ الاصزاع ٓ ؿخْم

اع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت جالاؾدشْ ٔ الاصزاع ٓ ؿخما ٌٗجي ؤن م َْٓ ) 1.10ٔ (ٓ ؿخماثُت ٖىض صاللت بخه

ا  ًُ ا ٨ٖؿ
ً
ُت الؿِئت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت، بدُض ٧لْ ٘ الٗاصاث الكغاثُت مًغجبِ اعجباَ ا ػاصث َظٍ جالهٞغ

ُت الؿِئت ٢ل ْ الٗاصاث الكغاثُت   صسصخي. اع الجالاؾدشْ ٔ الاصزاع ٓ ؿخمالهٞغ

ا: ص ا للبُاناث الصخصُت )الجنـ و ع املو ؾابػ  ص و حو  -اغُتمالحالت الاحخ -اػنت الصخصُت في جغقُض إلانفاق جبػ 

 أػفاى(:

ؾُاث ٓ خ١ ف  اإلاْ ٍت الٟغ ٓ ٗىمطل٪ الزخباع ْ ) Independent T-Testؿخ٣لت (ازخباع (ث) للُٗىاث اإلا ماؾخسضا مج

ا للبُاهاث الصسهُت؛ خُض بجها جخ٩ ًٗ ٓ جمً من ٓ جب  الخال . ٧ٓاهذ الىخاثج ٖلى الىدْ ؿخ٣لخحن. مٖخحن ج

 

 

 الضاللت إلاخصائُت ن و ل اعجباغ بحرؾمػام الصغفُت و الػاصاث الكغائُت 

 1.111 **1.539- اع الصسصخيجالاؾدشْ ٔ الاصزاع ٓ ؿخم
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 (16) مى عقو حض

ا للبُاناث الصخصُتو ع املو قاث في صو نخائج ازخباع)ث( للفغ   اػنت الصخصُت في جغقُض إلانفاق جبػ 

 الضاللت

 إلاخصائُت

 ت ازخباعمقُ

 )ث(

 الاندغاف

 ػُاعي امل

ؾؽ و خامل

 الحؿابي
 خغحراثامل الػضص

1.110 0.885 
 ط٦غ 510 1.0008 1.181

 الجيـ
 ؤهثى 001 1.5131 1.190

1.110 1.300 
 طْ تزم 011 1.0880 1.101

 اُٖتجالخالت الاظخ
 طْ تزمٚحر  053 1.0111 1.737

1.505 1.991 
 موٗ 008 1.0191 1.108

 َل لضً٪ ؤَٟا٫؟
 ال 017 1.0071 1.715

 ً بٖضاص الباخضمهضع: اإلا

 

اػهت ٓ ع اإلاْ ف  ص 1.13ٍت ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخم١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض ْ ص ٞغ ٓ ظْ  م) ٖض01(٫ ْ ً هخاثج ظضمًخطر 

ٟا٫)؛ خُض ٧اهذ الضاللت -اُٖتجالخالت الاظخ-خٛحراث الصسهُت (الجيـً خُض اإلامالصسهُت ف  جغقُض ؤلاهٟا١  ألَا

) ف  1ً مظاءث ٧لِا (ؤ٦بر ؾُاث؛ خُض ٓ خاإلا مطل٪ بؿبب ج٣اعب ٢ُْ )؛ 1.13ً (مت ؤ٦بر جؤلاخهاثُت الزخباع (ث) ب٣ُ

ٓ جامل  مع ال٨بحر الؾخسضاْ ا ًض٫ ٖلى اجٟا١ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى الضمجٍت. ٓ ٗىما ٚحر جاع١ نٛحرة بُجهٓ ٖخحن بٟج

 اُٖت.جالاظخ مالِٓ اػهت الصسهُت ف  جغقُض ؤلاهٟا١ ٖلى ازخالٝ ؤخٓ اإلا

 صُاث: و الخ مأه

 نُاث بلى:ٓ لخ٨ىىا جهي٠ُ اجبىاًء ٖلى الىخاثج الؿاب٣ت ٞةهّ ً

: جو أ
 

 حهت ألصحاب القغاع:مو صُاث و ال

ا ف  حصجُ٘ الاصزاع، ْ صْ الُت الصسهُت، اػهت اإلآ اإلا مُت اؾخسضاج٘ بإَججخُٖت املٓ لت لخْ بظص اإلآ ج٨ش٠ُ الجِ -0 َع

 ىًبِ. ً ؤلاهٟا١ ٚحر اإلامالخض ْ 

ؼ ْ الُت بضاؾؿاث اإلااإلاْ ٥ ٓ البى م٢ُا -0 ا الٟٗا٫ ف  حٍٗؼ الُت الصسهُت بحن ؤٞغاص إلاالش٣اٞت اْ ع  ٓ وكغ الْ َع

 ٘. ججخامل
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 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
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ا: في امل  ي:ملاماصًو جاى البدثي زانُ 

ازغ ٖلى ال  اإلااإلا م٦ِٓ ؾلْ ازغة ٖلى ٖاصاث ألاٞغاص ل اإلامآ الْٗ الُت الصسهُت خٗل٣ت باإلابالضعاؾاث اإلا ماجالاَخ -0

ت اإلاْ ًنا ٓ الصسهُت. زه مخُاته اصة وؿبمً بغاجً يمحؿعى  0151ل٨ت جؤن عٍئ ت الاصزاع لضٔ جِا بلى ٍػ

 ألاٞغاص. 

ج مٗاث ف  جىُٟظ جل٪ البرام)، بدُض حكاع٥ الجاPersonal Financeالُت الصسهُت (باإلا مج تهخمٍغ بغآ جُْ جىُٟظ  -0

جها ْمُت جإزظ بظل٪، ٗاث الٗاإلامُت، خُض  بضؤث ؤٚلب الجاجً ؤَم ما لظل٪ الٗلاث؛ إلآمصبلْ ُت جج ؤ٧اصًم٦برا

اعص ٖلى ؾبُل اإلامظا  ؤلاقاعة بلى طل٪ ف  َظا البدض.  ما جج، ٦شا٫ٗت َاٞع

 غاحؼ:ت املمقائ

: املو أ
 

 غاحؼ الػغبُت:ال

 .ٗت ألاعصهُتمان: الجاج، ٖي ٓ الترب مالخ٣ُُْ باصت ال٣ُاؽ الىٟسخي م). 0980، (دمحملبضة، ؾب٘  ٓؤب
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غاء، ٢غا َىُت ٓ اؾؿت الصعاؾت خالت اإلا ”اؾؿت الا٢خهاصًتال  ف  اإلاٗانغ للخ٨ٟحر اإلاىهج اإلا). اإلا0101ت. (جؼ ُُٞمالَؼ

 , 3063 ,(2)-.323اق ٓ الب مٗت ؤمالاوؿاهُت لجا ٓمالٗل جلتم ٍت،ْ اجىخجاث ال٨ِغ٦ُجلل

ت.0101ت. (جُمقٗبان، ؤ ت الجؼاثٍغ   .05 -0)، 8(0 .٘ججخاملْ ألاؾغة  ). ؾُاؾت ؤلاهٟا١ ٖىض ألاؾغ الخًٍغ
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