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أزغجﺒجي املﻮاػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت
والاصزاعوالاؾدشماعالصخصخي
ص .خؿن أخمض آى ػالؼ

(*)

حامػت امللو زالض

امللخص
جُغَ ١ظا البدض بلى صعاؾت ْجدلُل صْع اإلآاػهت الصسهُت ف جغقُض ؤلاهٟاْ ،١ؤزغَا ٖلى الٗاصاث الكغاثُت ْالاصزاع
ْالاؾدشجاع لضٔ ؤٞغاص املجخج٘٢ْ .ض جم جهجُم اؾدباهت لئلظابت ًٖ الؿاا ٫الغثِـ للبدض ْؤؾئلخّ الٟغُٖتْ .جم
جدلُل الىخاثج باؾخسضام الٗضًض مً ألاؾالُب ؤلاخهاثُتْ ،باؾخسضام بغهامج الخؼم ؤلاخهاثُت للٗلٓم الاظخجاُٖت
)٢ْ .(SPSS v.23ض ؤْضخذ الىخاثج بإن ً
٦شحرا مً ؤٞغاص الُٗىت ًاٍضْن صْع اإلآاػهت الصسهُت ف الخٓٞحر ْالاصزاع
ْجغقُض الاؾتهالْ .٥عٚم طلٞ ٪ةن وؿبت ٢لُلت مً ألاٞغاص َم مً ٌؿخسضمٓن اإلآاػهت الصسهُتْ .حٗٓص ؤؾباب ٢لت
ُ
اؾخسضام اإلآاػهت الصسهُت بلى نٗٓبت الالتزام بها ،خُض حٗض اإلاهاعٍ ٠الُاعثت مً ؤ٦ثر اإلاهاعٍ ٠التي جازغ ٖلى
مٓاػهت ألاٞغاص ْصزلِم٦ .جا ؤْضخذ الضعاؾت ؤن الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص الُٗىت مخٓؾِ الضعظتْ ،ال
ًغقى بلى الضعظت اإلاإمٓلتْ .لِظا اجطر ؤن مؿخٓٔ الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ًغجبِ
ً
ً
ٖ٨ؿُا م٘ الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت الؿِئت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ،بدُض اجطر ؤهّ ٧لجا ػاصث َظٍ
اعجباَا
الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت الؿِئت٢ ،ل مؿخٓٔ الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي٢ْ .ض ؤِْغث َظٍ الىخاثج الخاظت بلى
مؼٍض مً الخٗلُم ْالخضعٍب ُٞجا ًخٗل ٤باؾخسضام اإلآاػهت الصسهُت ْالالتزام بها.
الهلماث املفخاخُت :اإلآاػهت الصسهُت ،الاصزاع ،الاؾدشجاع ،الخجٍٓل الصسصخي ،جغقُض ؤلاهٟا ،١الؿلٓ ٥اإلاال .

)*( ؤؾخاط مؿاٖض ٧ -لُت ألاٖجا - ٫ظامٗت اإلال ٪زالض

517

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
1  الػضص29
٧ املجلض
2121
King Khalid University Journal of Humanities, Volume 29,
7 Issue 1, 2020
https://hj.kku.edu.sa

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.

(*) Hassan Ahmad AL Tally, Assistant Professor, College of Business, King Khalid University.
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٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .خؿن أخمض آى ػالؼ  ،أزغ جﺒجي املﻮاػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت والاصزاع والاؾدشماع
الصخصخي

مﻘضمت:
ؤنبدذ اإلا٣ضعة ٖلى بصاعة الكاْن اإلاالُت الصسهُت طاث ؤَجُت متزاًضة ف ٖالم الُٓم زهٓ ً
نا م٘ اػصًاص
ألاػماث اإلاالُت الٗاإلاُتْ ،ؾغٖت ج٣لب الٓغْ ٝاإلاالُت املخُُت ،التي جازغ ٖلى مهاصع صزل ألاٞغاصْ ،جازغ ٖلى
محزاهُاث ؤلاهٟا ١لضحهم؛ لظل ٪ؤنبذ يغْ ًعٍا بصاعة ألامٓا ٫الصسهُتْ ،جسُُِ ْجىُٓم ؤلاهٟا ١لخل ٪ألامٓا٫
ْالغ٢ابت ٖلى اإلاهغْٞاث الكِغٍت ْالؿىٍٓت بدُض جٓ٩ن ف خضْص مهاصع صزل الٟغص ْ٢ضعاجّ اإلاالُت.
ْجإحي ؤَجُت بصاعة ألامٓا ٫الصسهُت بهٓعة ٖامت ْالخسُُِ اإلاال الصسصخي بهٓعة زانت مً زال ٫صْعٍ ف
جىُٓم ؤلاهٟا ١لؤلٞغاص ،بجا ًًجً الخٗغٖ ٝلى الاخخُاظاث اإلاالُت الخالُت ْاإلاؿخ٣بلُت ُُْٟ٦ت بىاء مؿخ٣بل آمً م ً
الُا
مً زال ٫جىُٓم ؤلاهٟاْ ١الاصزاع خؿب الضزل الكِغي ْالؿىٓي للٟغصْ .حؿاٖض بصاعة ألامٓا ٫الصسهُت ْالخسُُِ اإلاال
اإلابجي ٖلى مٗغٞت الصسو بجهاصع صزلُُّٟ٦ْ ،ت اؾخٛاللِا بجا ًًجً جد ٤ُ٣الغٞاَُت اإلااصًت ْاإلاٗىٍٓت لّْ ،م٣ابلت
التزاماجّ الُٓمُت ْالكِغٍت ْالؿىٍٓت بغاخت با ،٫خُض بن الخسُُِ اإلاال الصسصخي ٌؿاٖض ً
ؤًًا ٖلى الاؾخٗضاص للجساَغ
ْاإلاٟاظأث اإلاالُت ٚحر اإلاخٓٗ٢تٍْ ،ؼٍض مً ٢ضعة الصسو ٖلى مٓاظِتها بك٩ل ؤ٦ثر ٗٞالُت .لظلً ٪جب ؤن جخجحز السُِ
اإلاالُت الصسهُت بصخيء مً اإلاغْهتْ ،جٓ٩ن ٢ابلت إلآاظِت ؤًت حٛحراث مؿخ٣بلُت ٚحر مخٓٗ٢ت؛ ٦خطسم ألاؾٗاع ،ؤْ الى٣ٟاث
اإلاالُت ٚحر اإلاخٓٗ٢ت ً
هٓغا لخضْر ْغْ ٝا٢خهاصًت َاعثت ،ؤْ ٣ٞض الصسو لُْٟٓخّ.
ْف َظا البدض ؾِخم الخُغ ١بلى ؤؾالُب بصاعة ألامٓا ٫الصسهُتْ ،الخسُُِ اإلاال الصسصخي ُٞجا ًخٗل٤
باإلاجاعؾاث اإلاالُت الغثِؿُت )بصاعة الخض٣ٞاث الى٣ضًتْ ،إصاعة الاثخجانْ ،إصاعة الاصزاعْ ،الاؾدشجاع( ْصْع طل ٪ف
عٞاَُت الٟغص ْإخؿاؾّ باألمان اإلاال الصسصخي.
مكهلت الضعاؾت:
ًخٗغى ٦شحر مً الىاؽ بلى مكا٧ل مالُت ٦بحرة حٗه ٠بدُاتهم؛ هدُجت لؿٓء جسُُِ ْإصاعة امٓالِم
الصسهُتْ ،جخٗضص َظٍ اإلاكا٧ل بلى ما بحن ٖضم جلبُت الاخخُاظاث الًغْعٍت للصسو بك٩ل صاثمْ ،اإلاضًٓهُت
لآلزغًٍ ْؤلاٞالؽٍْ .غظ٘ ؾبب طل ٪ف الضعظت ألاْلى بلى ؾٓء جسُُِ اإلآاػهت الصسهُتْ .فى يٓء طل ٪بغػث ؤَجُت
الضعاؾت ْجدلُل ٖال٢ت الاعجباٍ بحن ؾٓء جسُُِ ْإصاعة ألامٓا ٫الصسهُت ْؤزغ طل ٪ف جغقُض ؤلاهٟاْ ،١حٗضًل
ؾلٓ ٥الٗاصاث الكغاثُتْ ،حصجُ٘ الاصزاع ْالاؾدشجاعْ ،بالخال اؾخيخاط ألاؾـ التي ًج ً٨مً زاللِا جدٍٓل الخجٍٓل
الصسصخي الٗكٓاجي بلى ججٍٓل مىًبِ.
ْٖلُّ ٞان الدؿائ ٫الغثِسخي لِظٍ الضعاؾت َٓ:
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ما صْع اإلآاػهت الصسهُت ف حصجُ٘ ألاٞغاص ٖلى جغقُض ؤلاهٟاْ ١حصجُ٘ الاصزاع ْالاؾدشجاع؟ ْما مٗٓ٢اث
اؾخسضامِا مً ْظِت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت؟
ٍْىضعط جدذ َظا الدؿائ ٫مججٖٓت مداْعً ،خم ازخباعَا ْؤلاظابت ٖجها مً زال ٫ؤصاة الضعاؾت اإلاؿخسضمت.
هضف الضعاؾت :تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى صعاؾت ْجدلُل صْع اإلآاػهت الصسهُت ف جغقُض ؤلاهٟاْ ،١ؤزغَا ٖلى
الٗاصاث الكغاثُت ْالاصزاع ْالاؾدشجاع لضٔ ؤٞغاص املجخج٘؟
أهمُت الضعاؾت :جِٓغ ؤَجُت َظٍ الضعاؾت ف جد ٤ُ٣بَاع ٖام لخد ٤ُ٣بصاعة مالُت ؾلُجت للٟغصٌ ،ؿخُُ٘ مً
زاللِا بصاعة ؤمٓالّ الصسهُت ف ؤخؿً الهٓع اإلاج٨ىت ف يٓء الخجٍٓل اإلاخاح لّْ ،ج٨جً ؤَجُت َظٍ الضعاؾت مً
الىاخُت الٗلجُت ْالٗجلُت ف آلاحي:
 -0لاهمُت الػلمُت :جىبش ٤ألاَجُت الٗلجُت لِظٍ الضعاؾت مً خٍُٓت اإلآيٕٓ الظٔ جدىاْلّ) َْٓ ،بصاعة ألامٓا٫
ً
جُبُ٣ا ٖلى )َالب ْمْٟٓي ظامٗت اإلال ٪زالض( ْما ًترجب ٖلُّ
الصسهُت  -جسُُِ ْإصاعة ألامٓا ٫الصسهُت -
مً آزاع ٖلى الؿلٓ ٥اإلاال ُٞجا ًسو جغقُض ؤلاهٟاْ ،١الدصجُ٘ ٖلى الاصزاع ْالاؾدشجاعْ ،ما لظل ٪مً ؤزغ ٖلى
الٟغص ْاملجخج٘.
 -0لاهمُت الػملُت :جبرػ ألاَجُت الٗجلُت لِظٍ الضعاؾت ف بؾِامِا ف جهجُم آلالُاث التي حؿاٖض ْحؿِم ف الخإزحر
ٖلى الخجٍٓل الصسصخيً ْ ،
ؤًًا ما ٢ض حؿٟغ ٖىّ مً هخاثج ْجٓنُاث جُٟض عاؾمي الؿُاؾُاث الخجٍٓلُت ْمخسظي
ال٣غاعاثُٞ ،جا ًخٗل ٤بجىٓٓمت الخجٍٓل الصسصخي ف اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت.
خضوص الضعاؾت :
جخجشل خضْص الضعاؾت ُٞجا ًلى:
 -0الحضوص املﻮطﻮغُتً :خجدٓع مٓيٕٓ الضعاؾت خٓ ٫بصاعة ألامٓا ٫الصسهُت )جسُُِ ْإصاعة ألامٓا ٫الصسهُت
ً
جُبُ٣ا ٖلى َالب ْمْٟٓي ظامٗت اإلال ٪زالض(ْ ،جإزحرَا ٖلى ؾلٓ ٥ألاٞغاص مً هاخُت ؤلاهٟاْ ،١الاصزاع،
ْالاؾدشجاع الصسصخي.
 -0الحضوص املهانُت :ؾخ٣خهغ َظٍ الضعاؾت ٖلى َالب ْمْٟٓي ظامٗت اإلال ٪زالض  -اإلاىُ٣ت الجىٓبُت  -اإلاجل٨ت
الٗغبُت الؿٗٓصًت.
 -5الحضوص الؼمانُت :حُٛي َظٍ الضعاؾت )الخجٍٓل الصسصخي( ف الٟترة الؼمىُت لٗام 0109م ٞجا ٢بل٧ْ ،ل ما ًخٗل٤
بظل ٪مً بُاهاث ٦جُت ؤْ هُٖٓت.
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الضعاؾاث الؿاﺑﻘت:
٢بل ٧ 0991اهذ ؤٚلب الٗلجاء اإلاِخجحن باإلاالُت الصسهُت ًهىٟٓن ٖلى ؤجهم ًيخجٓن لٗلم الا٢خهاص
)ْ .(Schuchardt, et all 2007بالخال ٞإٚلب الىٓغٍاث التي جخدضر ًٖ اإلاالُت الصسهُت ،لِا نلت بٗلم الا٢خهاص
ْمجها هٓغٍاث الاؾتهالْ ٥ا٢خهاصًاث ألاؾغْ ،ا٢خهاصًاث ؤلاهٟاْ ١الا٢خهاص اإلاجزل ٟٞ .غيُت صْعة الخُاة اإلاالُت ٖلى
ؾبُل اإلاشا (Life-Cycle Finance) ٫ه هٓغٍت ا٢خهاصًت ف ألانل ،جهٖ ٠اصاث ؤلاهٟاْ ١الاؾتهال ٥لؤلٞغاص ٖلى مضاع
الٗجغ الاٞتراضخي .جم جٍُٓغ َظا اإلآِٟم مً ٢بل ٞغاه ٓ٩مٓصًلُاوي ) (Franco Modiglianiف ؤْاثل السجؿُيُاثْ .حٗض
هٓغٍت ججٍٓل صْعة الخُاةْ ،زانت الاصزاع ْالاؾدشجاع للخ٣اٖض ْالاؾتهال ،٥مؿإلت جشحر ً
٢ل٣ا ً
٦بحرا للجالًحنْ -عبجا
اإلالُاعاث -مً الىاؽ خٓ ٫الٗالم٦ ،جا ؤقاع بلى طل (2002) Bodie ٪ف ْع٢ت الٗجل السانت بّْ .جىو جل ٪الٟغيُت
ً
ىسًٟا ٌؿٗٓن بلى جدؿحن طلَ ًٖ ٪غٍ ٤الا٢تراىْ ،ف خاالث الضزل اإلاغجٟ٘
ٖلى ؤن ألاٞغاص ٖىضما ًٓ٩ن صزلِم م
جؼٍض ٖىضَم وؿب الاصزاع)َْ .(Modigliani and Brumberg, 1954ظا بال قً ٪جٗل طْي الضزل اإلاىس ٌٟف
مساَغ خُ٣ُ٣ت ُٞجا ًخٗل ٤بخجٍٓل صْعة الخُاة السانت بهمَْ .ىا ٥هٓغٍت ؤزغٔ جخ٣اَ٘ م٘ َظٍ الىٓغٍتْ ،ه هٓغٍت
الضزل الضاثم إلاُلخٓن ٞغٍضمان )ٍْٟ .(Milton Friedmanترى ؤن اؾتهال ٥الصسو ف ْ٢ذ ما ًخم جدضًضٍ لِـ
 ِ٣ٞمً زال ٫صزلّ الخال ْ ،لً ً٨
ؤًًا بٓاؾُت صزلّ اإلاخٓ ٘٢ف الؿىٓاث اإلا٣بلت ).(Friedman, 1957
ْحكحر ٦شحر مً الضعاؾاث بلى ؤن اإلآاػهت الصسهُت ه ظؼء عثِـ مً ؾلٓ ٥اإلاؿتهلْ ،٪التي جىُٓي ٖلى جججُ٘
ؤلاًغاصاث ْالى٣ٟاث ف ٞئاثْ ،جُُ٣ض ٧ل مجها بدض ؤ٢صخى يججي ؤْ نغٍذًُ ،بٖ ٤لى ٞترة ػمىُت مدضصة ٢ض جٓ٩ن
ً
ؾىت ) .(Galperti, 2019حكحر صعاؾت  (0109) Galpertiبلى ؤن اإلاؿتهل٨حن ً
ؤؾبٓ ًٖا ؤْ ً
ٚالبا ما ٌؿخسضمٓن
قِغا ؤْ
اإلآاػهاث الصسهُت للجؿاٖضة ف خل مك٨التهم اإلاخٗل٣ت ب٣غاعاث الاؾتهالْ .٥اإلآاػهت الصسهُت الجُضة ْال٣ابلت
للخُبُ ٤حٗخجض ٖلى ال٣ضعة ٖلى اإلآاػهت بحن الخاظت بلى الالتزام باإلآاػهت ْالخاظت ف الٓ٢ذ هٟؿّ بلى اإلاغْهت ف ؤلاهٟا١
الىاجج مً ًٖ ٖضم الُ٣حن ،بكإن الخٛحراث املخخجلت ف ؤؾٗاع الؿل٘ ْالسضماثٞ .ال ًج ً٨الالتزام بجٓاػهت مالُت
شسهُت ً
خغُٞا لٗضم م٣ضعة الصسو ٖلى الخيبا بك٩ل جام بجا ؾٓ٣ً ٝابلّ مً مهاعٍ ٠مٟاظئت ْٚحر مخٓٗ٢تْ .ف
َظا الجؼء مً البدض ؾِخم الخُغ ١بلى ؤصبُاث اإلاالُت الصسهُت مً جسُُِ مال ْاؾتهالْ ٥اصزاع ْالٗال٢ت بُجها،
ْالضْع املخخجل للجٓاػهت اإلاالُت الصسهُت ف جإُ٦ض جل ٪الٗال٢ت ْجىُٓجِا.
 -1الخسؼُؽ املالي:
عٚم ؤَجُت مٓيٕٓ الخسُُِ اإلاال الصسصخي مً الىاخُت الٗجلُت ،بال ؤهّ ٧ان مً الهٗٓبت بًجاص مغاظ٘
ؤ٧اصًجُت خضًشت ف َظا اإلآيٕٓ ،زهٓ ً
نا الٗغبُت مجهاْ ،مً َىا ِْغث ؤَجُت ؤن ًُٓلى َظا الجاهب اَخجاما ؤ٦ثر مً
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ظاهب الباخشحنْ .مجا ًضٖ ٫لى ؤَجُت َظا اإلآيٕٓ اججاٍ ظامٗاث ٖغٍ٣تْ -مجها ظامٗت َاعٞاعص -بلى جضعَـ َظا
اإلآيٕٓ ٦برامج عثِؿت مً يجً البرامج ألا٧اصًجُت ْالضبلٓماث التي ج٣ضمِا جل ٪الجامٗاث )ْ .(Carpenter, 2019مً
الضعاؾاث التي اَخجذ بهظا الجاهب صعاؾت  (2011) Sharma & Boharaالتي ؤظغٍذ ٖلى ُٖيخحن مً اإلآْٟحن
)مْٟٓحن للخٓ٩مت ْٖاملحن لخؿابهم السام( ْالتي ؤْضخذ ؤن اإلاكاع٦حن لِؿٓا ٖلى صعاًت ظُضة بجٓيٖٓاث
الخسُُِ اإلاال الصسصخي التي قجلِا الاؾخُالٕ ،عٚم ؤجها ٧اهذ مِجتْ .بالخال بُيذ جل ٪الضعاؾت ؤن َىا ٥مك٩لت ف
الخسُُِ اإلاال الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ،ؤزغث ٖلى ٢غاعاتهم اإلاالُتْ .عٚم ؤن ؤٚلبُت اإلاؿخ٣هحن ٧ان لضحهم
ً
ظُضا٢ْ ،ض اجسظْا بٌٗ
خؿاباث جٓٞحر ف البىٓ ٥بال ؤن  ِ٣ٞ :31مً اإلاؿخجُبحن ًِٟجٓن َبُٗت الخسُُِ اإلاال
ؤلاظغاءاث ف طل ٪مشل مجاعؾت الاصزاعْْ ،ي٘ زُِ للخ٣اٖضْ ،صزٖٓ ٫الم الخإمحن إلا٣ابلت ؤًت ؤخضار ٚحر مخٓٗ٢ت،
ْالاؾدشجاع ف جىجُت زغْاتهمْ .عٚم طلٞ ،٪ةن ؤٚلبهم بضؤْا بالخسُُِ اإلاال بك٩ل مخإزغ ً
ظضا ،ؤْ بٗض ؾىٓاث ٖضًضة
مً الؼْاط؛ ٖلى الغٚم مً ؤن مٗٓجِم ؤقاعْا بلى ؤهّ مً اإلاِم البضء ف الخسُُِ اإلاال ف ْ٢ذ مب٨غْ .الظًً لم
ًجاعؾٓا الخسُُِ اإلاال ؤْ لم ً ً٨لضحهم زُت٧،اهذ ألاؾباب التي ؤقاعْا بلحها ج٨جً ف ٖضم ْظٓص اإلاا ٫ال٩اف ْ ،ف
خالت ٖضم الخإ٦ض التي جِٓغ م٘ الخسُُِْ .مجهم مً ٧ان الؿبب ف طلٖ ٪ضم خاظخّ للخسُُِ اإلاال ألن عْاجبهم
ْؤمٓالِم جٟ٨حهمْ ،بالخال ِٞم ال ًدخاظٓن للخسُُِ.
ْمً الضعاؾاث التي جُغ٢ذ للخسُُِ اإلاال الصسصخي صعاؾت قٗبان ) ًٖ (0101هجِ اؾتهال ٥ألاؾغ ف
الجؼاثغْ ،الٗٓامل اإلاازغة ٖلى طل ٪الىجِ مشل الالتزاماث الاظخجاُٖتْ ،الاهٟخاح الا٢خهاصي ْْؾاثل الخٓانل
الاظخجاع ْ ،ؾُاؾت الاصزاع لضٔ ألاؾغ الجؼاثغٍت٢ْ .ض ؤزبدذ َظٍ الضعاؾت ؤن َىاٖ ٥ضم ظضًت ف الاصزاع لضٔ ؤٞغاص
الُٗىت٦ .جا ؤْضخذ الضعاؾت بإن َىاٖ ٥ضم اؾخٛال ٫لججُٗاث الاصزاع؛ ْطل ٪لجِل الٛالبُت بهاْ .حٗخجض بٌٗ
ألاؾغ ال٣ٟحرة ٖلى مغا٦ؼ الخ٩اٞل الاظخجاع التي جٓٞغَا الضْلت مشل الًجان الاظخجاع ٦ .جا اجطر مً ؾُا ١الضعاؾت
ؤن َىا ٥مك٩لت ف جغقُض الاؾتهال ٥لضٔ بٌٗ ألاؾغ ُٞجا ًج ً٨الترقُض  ُّٞمشل ٓٞاجحر الِ٨غباء ْاإلااء٦ .جا ازبدذ
َظٍ الضعاؾت ً
ؤًًا ؤن ز٣اٞت املجخج٘ ْاإلاٗغٞت لضحهم جازغ ٖلى الؿلٓ ٥الاؾتهال٧ي لضحهم.
صعاؾت )ْ (Hilgert, M. A., Hogarth, J. M., & Beverly, S. G. 2003التي اؾخسضمذ ماقغاث ًٖ مضٔ جُبُ٤
ألاؾغ للججاعؾاث اإلاالُت الغثِؿتْ .جل ٪اإلاجاعؾاث قجلذ ؤعب٘ مجاعؾاث عثِؿتْ ،ه بصاعة الخض٣ٞاث الى٣ضًتْ ،إصاعة
ً
الاثخجانْ ،إصاعة الاصزاع ْإصاعة الاؾدشجاع٢ْ .ض ؤزبدذ الضعاؾت ؤن َىا ٥جغابُا بحن اإلاٗغٞت اإلاالُت ْاإلاجاعؾاث اإلاالُت،
ٞى٣و اإلاٗغٞت اإلاالُت ٧ان ً
ؾببا ف ٖضم اجبإ اإلاؿتهل٨حن للججاعؾاث اإلاالُت التي ٖاصة ما ًٓصخي بها السبراء .خُض ؤزبدذ
جل ٪الضعاؾت ؤن ػٍاصة اإلاٗغٞت ْالسبرة ًج ً٨ؤن جاصي بلى جدؿِىاث ف اإلاجاعؾاث اإلاالُتْ .مً يجً جل ٪اإلاجاعؾاث
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الخسُُِ اإلاال ْ ،ما ٌٗ٣بّ مً اؾدشجاع ْاصزاع ْجغقُض اؾتهال٧ي.
ُ
ْحٗض ؤلاصاعة اإلاالُت ٖلى مؿخٓٔ ألاٞغاص مٟخاح الخدٓ ٫مً ال٣ٟغ بلى الا٦خٟاءْ ،عبجا بلى الثراء .خُض ًٓضر ٚىُم
) (0118ف ٦خابّ ؤلاصاعة اإلاالُت مضزل الخدٓ ٫مً ال٣ٟغ بلى الثراء ،بإهّ بطا ما ججذ اإلاجاعؾاث السانت بةصاعة ألامٓا ٫اإلاخاخت
لضٔ ألاٞغاص ْ ً
٣ٞا للجباصت ْاإلاٟاَُم ألاؾاؾُت الٗلجُت لئلصاعة اإلاالُتٞ ،ةن طل ٪ظضًغ باهدكالِم مً ال٣ٟغ ْمٗاهاجّ بلى الثراء
ْالغٞاَُت٦ .جا جٓضر صعاؾت قٗبان ) (0101ؤن ؤلاصاعة الجُضة للجٓاعص اإلاالُت ٖلى مؿخٓٔ ألاؾغ ْؾُلت ٗٞالت لخٓٞحر ٧ل
الاخخُاظاث الخُاجُت لِاْ ،ؤي زلل ف جل ٪ؤلاصاعة ؾُاصي بلى ػٖؼٖت الاؾخ٣غاع الاظخجاع لؤلؾغة ْؾُٓ٣ص بلى ال٣ٟغ ٍْازغ
ً
هٟؿُا ٖلى ؤٞغاص ألاؾغة إلاا ًٓ٣صٍ طل ٪بلى الكٗٓع بالى٣و ْالخغمانٞ .دتى لٓ ٧اهذ اإلآاعص اإلاالُت ٢لُلتٞ ،ةن جٓاٞغ بصاعة
مالُت خُ٨جت لخل ٪اإلآاعص ؾخدل ٦شحر مً اإلاكا٧ل اإلاخٓ ٘٢خضْثها ف ُٚاب جل ٪ؤلاصاعة اإلاالُت.
لظلٞ ٪ةن بصاعة ألامٓا ٫الصسهُت بهٓعة ٖامت مً هاخُت جدضًض مهاصع صزل الٟغصْ ،جسُُِ ْجىُٓم ؤلاهٟا١
لخل ٪ألامٓاْ ،٫الغ٢ابت ٖلى اإلاهغْٞاث الكِغٍت ْالؿىٍٓت ،بدُض جٓ٩ن ف خضْص مهاصع الضزل اإلاخٓٞغة للٟغص ْطاث
ؤَجُت بالٛت ف ٖالم الُٓم ،الظي ما ؤن ًلبض الا٢خهاص  ُّٞباالهخٗاف ختى حهٓي ،بما بؿبب ٓ٧اعر َبُُٗت ،ؤْ
مٟخٗلت ،ؤْ بؿبب جىُٟظ ؾُاؾاث زاَئت ٖلى اإلاؿخٓٔ الٗالمي ،ؤْ ختى ٖلى اإلاؿخٓٔ املخل للخٓ٩ماثْ .لم ْ
ٌٛب
طل ٪الخسٓ ًٖ ٝنىضْ ١الى٣ض الضْل ٖىضما خظع مً جؼاًض املساَغ ٖلى الاهخٗاف الا٢خهاصي بؿبب الؿُاؾاث
الا٢خهاصًت الساَئت ،ؤْ بؿبب الٓ٩اعر ؤلاوؿاهُت ْالُبُُٗت )صًغاهُاٚاال ،بضْن جاعٍش(ٞ .االؾخٗضاص ٖلى اإلاؿخٓٔ
الٟغصي ألًت ؤػماث مالُت ْا٢خهاصًت ٢ض جدضر ،ال ً٣ل ؤَجُت ًٖ اؾخٗضاص الُ٨اهاث اإلاالُت ْالضْ ٫لظل.٪
َْٗخبر مىهج اجساط ال٣غاع َٓ اإلاؿُُغ ٖلى خُاة ألاٞغاص الُٓمُت بهٓعة ٖامتْ ،ال ق ٪ؤن اجساط ال٣غاعاث اإلاالُت
مً ؤنٗب ْؤص ١ال٣غاعاث التي مً اإلاج ً٨ؤن ًخسظَا الٟغصٍْ .غ٦ؼ مىهج اجساط ال٣غاع ف ٖلم اإلاالُت ٖلى ٢غاعي
الاؾدشجاع ْالخجٍٓل باٖخباعَجا ؤَم ٢غاعًٍ مالُحن بؾتراجُجُحن ًُج٨ىان مً اؾخجغاع وكاٍ اإلااؾؿاث ْحُٗٓم ُ٢جت
زغْتها )الؼَغاء .(0101 ،خُض ؤزبدذ صعاؾت الؼَغاء ؤن :ؤًت حُٛحراث ف املخُِ ألاؾغي ْالٗاثل ْخُاة الٟغص ٢ض ًازغ
ً
ٗٞال ٖلى مسخل ٠ال٣غاعاث التي ًخم اجساطَاْ ،بالخال ًازغ ٖلى مىهج الخ٨ٟحر اإلاال مً ؤظل مٓا٦بت الخٛحراث الخانلت
ُ
ف املخُِْ ،املخآٞت ٖلى الاؾخ٣غاع اإلاال للٟغصْ .حٗض اإلاٗغٞت اإلاالُت الصسهُت )(Personal Finance Knowledge
مً ؤَم املخضصاث اإلاؿاٖضة ف ٖجلُت اجساط ال٣غاع اإلاال الصسصخي ٖلى مؿخٓٔ الاؾدشجاع ْالاهٟاْ ١الاصزاع٢ْ .ض
حكجل ال٣غاعاث اإلاالُت ص ٘ٞج٩الُ ٠الخٗلُمْ ،ججٍٓل الؿل٘ اإلاٗجغة ،مشل الٗ٣اعاث ْالؿُاعاثْ ،قغاء الخإمحن )الخإمحن
الهخ ْجإمحن اإلاجخل٩اث(ْ ،الاؾدشجاعْ ،الاصزاع للخ٣اٖضْ ،ص ٘ٞال٣غْى ؤْ التزاماث الضًٓن ألازغٔ ) & Sharma
.(Bohara, 2011
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 -2زﻘاﻓت الاؾتهلك:
بن ز٣اٞت الاؾتهال ٥الٗالُت التي حؿُُغ ٖلى الٗالم ؤظج٘ لهي مً ؤزُغ ما ًٓاظّ ألاٞغاص ٖلى اإلاؿخٓٔ اإلاال ،
٣ٞض عآَا ظٓن بٓصعٍاع ) (0993بإجها ؤنبدذ ً
ظؼءا مً ؤزال٢ىاْ ،جٓق ٪ؤن حٛحر مً َبُٗت البكغْ .ال ق ٪ؤن الٓي٘
ً
حُٗ٣ضا مً هاخُت الخإزحر ٖلى هجِ اؾتهال ٥الٟغص ف الضْ ٫الىامُتْ ،بحن ؤٞغاص املجخج٘
ؤنبذ ف ْ٢خىا الخال ؤ٦ثر
املسخلٟت الٛىُت ْال٣ٟحرةٓٞ .ؾاثل الخٓانل الاظخجاع مً ْاحـ آب ْجٍٓتر ْ٢بلِا الِٟـ بٓ ،٥ؤزغث بك٩ل ٦بحر ٖلى
ؤهجاٍ الاؾتهال ٥لضٔ ألاٞغاصٞ .إنبذ الىاؽ ٌؿٗٓن لِـ  ِ٣ٞبلى جد ٤ُ٣خاظاتهم الًغْعٍت ٦جا ف الخالت
ً
ؤخُاها٣ٞ ،ض ًخسلى شسو ًٖ شخيء مً
الُبُُٗتْ ،ل ً٨ؤنبدذ ال٨جالُاث جُػى ختى ٖلى الًغْعٍاث
الًغْعٍاث؛ ُلُدل مدلّ ً
قِئا مً ال٨جالُاثْ .جٓ٣م ْؾاثل الخٓانل ْْؾاثل ؤلاٖالم باإلًداء للٟغص اإلاؿتهل ٪بإن جل٪
ال٨جالُاث ما ه بال ؾل٘ ْزضماث جدؿً ْغْ ٝالِٗلْ ،ججلب الؿٗاصةْٖ ،لُّ ٣ٞض جخٛحر هٓغة ألاٞغاص ججاٍ جل٪
الؿل٘ ْال٨جالُاث٦ ،جا جازغ ً
ؾلبا ٖلى ٢غاعاث بهٟاِ٢م ْاؾتهالِ٦م )قٗبان ٢ْ .(0101ض ؤُٖذ صعاؾت قٗبان َظٍ
٨ٞغة ٖامت ًٖ َبُٗت ْهجِ الاؾتهال ٥لؤلٞغاص ف الجؼاثغْ ،اجطر ؤن َىا :13 ٥مً الُٗىت حهخجٓن بجا ٌٗٓص ٖلحهم
ْٖلى ؤؾغَم بالىْ ،ٟ٘مً زم الاَخجام بجٓاَغَم السانتْ ،مجها الاؾتهال ٥الخٟازغي بجا وؿبخّ ٧ْ .:53ان ؤ٦ثر ما
ًازغ ٖلى اؾتهال ٥الٟغص ف جل ٪الضعاؾت َم الا٢غباءْ ،زانت ؤٞغاص ألاؾغة بيؿبت ٍْ .:79.01خًٓ ٘٢
ؤًًا ف صعاؾدىا
َظٍ ؤن جٓ٩ن ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ؤ٦ثر ً
جإزحرا ٖلى ؾلٓ ٥اإلاؿتهل ٪الؿٗٓصي مً ؤٞغاص الٗاثلت ْاإلا٣غبحن.
ْ٦ظلُٞ ٪جا ًخٗل ٤بترقُض الاؾتهال ٥باليؿبت للسضماث الٗامت؛ ٦ترقُض اؾتهال ٥الِ٨غباء ْاإلااءْ ،بالخال جٓٞحر
ؤلاهٟاٖ ١لى َظٍ السضماث ،بياٞت بلى اؾخسضام السضماث املجاهُت التي جٓٞغَا الضْلت مشل اإلاؿدكُٟاث املجاهُت
ً
ْالخٗلُم املجاوي بضال مً اإلاؿدكُٟاث ْاإلاضاعؽ السانت ،خُض بُيذ صعاؾت قٗبان ) (0101ؤن وؿبت اؾخسضام
ً
يُٟٗا ً
ظضا.
الخٗلُم املجاوي ٧اهذ مؿخٛلت بيؿبت ْ ،:59.5الصخت بيؿبت  .:11ؤما جغقُض اؾخسضام الِ٨غباء ٩ٞان
٦جا ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن ً
٦شحرا مً َظٍ ألاؾغ ججل ٪ما ًلؼم للخُاة الُٓمُت )قٗبان .(0101
ْخؿب م٣ا ٫الٍٗٓض )ٞ (0101ةن َىا ٥زالزت ماقغاث جٓضر ػٍاصة ؤلاهٟا ١الاؾتهال٧ي مً ٢بل ألاؾغَْ ،ظٍ
اإلااقغاث حكجل ػٍاصة اإلابُٗاث ف هُا ١البُ٘ ،اعجٟإ السخٓباث الى٣ضًت مً ؤظِؼة الهغ ٝآلال ْ ،ػٍاصة ْاعصاث
الُ٣إ السام اإلاجٓلت ًٖ َغٍ ٤اإلاهاعٍْ .ٝج ً٨ؤن ًًُا ٝبلى طل ٪ػٍاصة ال٣غْى الاؾتهالُ٦ت مً ٢بل ألاٞغاص.
 -3زﻘاﻓت الاصزاعوالاؾدشماع:
ُْٞجا ًسو الاصزاع ٞةهّ مً اإلاٗغْ ٝؤهّ ل٩ي ًد ٤٣ألاٞغاص ألامً ف مجا ٫الاؾتهال ٥اإلاؿخ٣بل ًجب ؤن ً٣بلٓا
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .خؿن أخمض آى ػالؼ  ،أزغ جﺒجي املﻮاػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت والاصزاع والاؾدشماع
الصخصخي

ً
ؤْال ب٣ضع مً الخغمان مً الاؾتهال ٥ف الٓ٢ذ الخايغ ،م٘ م٣ضعتهم ٖلى طل ٪الاؾتهال َْٓ ،٥بهظا ٌٗجي اصزاع ظؼء
مً اإلاا ٫الظي ًىٖ ٤ٟلى الاؾتهال ٥ف اإلاؿخ٣بل .لظلٌُٗ ٪ض الاصزاع ْؾُلت مِجت ْيغْعٍت لؤلمً اإلاال ألاؾغي
ْالصسصخي ٖلى اإلاؿخٓٔ ال٣هحر ْالبُٗض٢ْ .ض ؤِْغث صعاؾت قٗبان ) (0101ؤن َىاٖ ٥ضم ظضًت ف الاصزاع خُض
٧اهذ وؿبت اإلاضزغًٍ ال جخجاْػ ْ :10.11ؤن ؤٚلب مضزغاتهم جٓ٩ن ف البِذ )ْ ،(:31.7بالخال ٌؿِل الٓنٓ ٫بلى جل٪
ألامٓاْ ٫إهٟاِ٢اُْٞ .جا ًسو ٖضم اؾخسضام مهاصع الاصزاع اإلاخٓٞغة مشل البىٓ ٥ؤْ الججُٗاث٢ ،ض ًٓ٩ن الؿبب
ع ً
اظٗا بما بلى ٖضم مٗغٞت بها ؤْ لخجىب الاصزاع ف البىٓ٥؛ لخجىب الٓ ٕٓ٢ف قبهت الغبا.
ْمً مىٓٓع بؾالمي ٣ٞض خض ال٣غآن ال٨غٍم ٖلى ال٣هض ف ؤلاهٟاْٖ ،١ضم ؤلاؾغاْ ،ٝخغم مً ظِت ؤزغٔ
الا٦خىاػ ْالظي َٓ بجشابت حُُٗل اؾخسضام اإلااُٞ ٫جا قغّٖ هللاٞ .االصزاع ما َٓ بال بهٟا ١بد٨جت ً
بُٗضا ًٖ ؤلاؾغاٝ
ْؤلاٞغاٍ ،بٗ٨ـ الا٦خىاػ الظي ٌُٗل مِٟٓم اؾخسضام اإلااٍْ ٫ججضٍ مً ٚحر َضَْ .ٝىا٢ ٥اٖضة قغُٖت ف ؤلاهٟا١
صلذ ٖلحها آلاًت الؿابٗت ْالؿخحن مً ؾٓعة الٟغ٢ان .خُض ً ٫ٓ٣هللا حٗالى ف ْنٖ ٠باصٍ اإلاامىحن :ﭽ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ )ؾٓعة الٟغ٢ان :آلاًت  ٫ٓ٣ٍْ .(17هللا حٗالى ً
ؤًًا ف
ؾٓعة ؤلاؾغاء :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ )ؤلاؾغاء :آلاًت
ً
ً
َْ .(09ظٍ آلاًت ال٨غٍجت ٦جا ؤن ٞحها ً
نغٍدا ٖلى الاصزاعْٖ ،ضم بهٟا٧ ١ل ما ًجل ّ٨اإلاغء
جهُا ًٖ البسلٞ ،ةن ٞحها خشا
إلاا ٢ض ًجغٍ طل ٪ؤلاؾغا ٝف ؤلاهٟا ١بلى الخؿغة ْلٓم للىٟـْ .ف َظا ً ٫ٓ٣بً ٦شحر ف جٟؿحر َظٍ آلاًت ال٨غٍجت :بن
هللا حٗالى ؤمغ باال٢خهاص ف الِٗل ،طاما للبسل ً
هاَُا ًٖ ؤلاؾغآ٣ٞ .ٝلّ حٗالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
ً
ؤخضا ً
بسُال مىٓ ًٖا ال حُٗي ً
قِئآ٢ْ .لّ حٗالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ ،ؤيْ :ال حؿغ ٝف ؤلاهٟا،١
ؤي :ال جً٨
ٞخُٗي َ ١ٓٞا٢خْ ،٪جى ٤ٟؤ٦ثر مً صزل٪؛ ٞخٗ٣ض ملٓما مدؿٓ ًعاْ .ف الصخُدحن مً خضًض ؾٗض بً ؤبي ْ٢ام
َ َ ً
َ ُ
هنع هللا يضر ،ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا ٫لَّّ “ :به ََ ٪ؤ ْن َج َظ َع ْ َعَز َخ ََ ٪ؤ ْٚى َُ َاءَ ،ز ْح ٌر مً َؤ ْن َج َظ َع َُم َٖ َال ًت ًَ َخ ََ ُٟٓ َّٟ ٨ن َّ
الى َ
اؽَّ ْ ،إه َ ٪ل ًْ ج ْى ِ ٤َ ٟه َ٣ٟت
ِ
َ
َ ْ َ َ ْ َ َّ َّ ُ ْ َ َ َّ َ
ختى ما ج ْج َٗ ُل ف ِف ام َغؤ ِج ََْ .“ ٪ظا صلُل ٖلى ؤهّ ًجب ؤن ًٓ٩ن َىا ٥اصزاع لجؼء مً
ّللا بال ؤ ِظغث بها،
جبخ ِػ بها ْظّ ِ
ألامٓا٫؛ لؿض خاظت الٟغص ف خُاجّْ ،ؾض خاظت ْعزخّ بٗض مجاجّ٢ْْ ،اًتهم مً ط ٫الؿاا٣ْٞ ٫ض اإلاا.٫
ْؤْضر خؿً ) (0100ف صعاؾخّ “الاصزاع ف الاؾالم” ؤن ؤلاؾالم شج٘ ٧ل ٖجل ؤْ مٗاملت مً قإجها ؤن جٟطخي
بلى جٓٞحر اإلااْ ٫الخٟاّ ٖلُّْ ،إٚال ١ألابٓاب ؤمام ٧ل ٖ٣ض ؤْ جهغ ٝمً قإهّ ؤن ًاصي بل الخُلٓلت بحن اإلااْ ٫بحن
ُْْٟخّ التي ْظض مً ؤظلِاٍْ .اٍض طل ٪ملخم ) (0107ف صعاؾخّ “ ؤخاصًض الاصزاع صعاًت ْعْاًت” بإن الاصزاع ظاثؼ،
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ً
َْٓ مجا صلذ ألاخاصًض الصخُدت ٖلُّ نُاهت للىٟـ ُْ٢اما بد ٤مً ججب لِم الى٣ٟتْ ،إؾِاما ف ٟ٦اًت ال٣ٟغاء
ً
ْاملخخاظحنْ ،خجاًت للججخج٘ اإلاؿلم .بال ؤن الاصزاع ٢ض ًجى٘ بطا ؤنابذ الىاؽ ظاثدتْ ،ػاصث الخاظت بلى الٓ٣ث
ً
ْاإلااْ .٫ال ق ٪ؤن الاصزاع هٟؿّ ًٓ٩ن بةطن هللا خال ألًت ظاثدت مج ً٨ؤن جهِب الىاؽ٦ ،جا ف ٢هت ًٓؾٖ ٠لُّ
الؿالم٣ٞ .ض ٢ض ٧ان ًٓؾٖ ٠لُّ الؿالم ؤْ ٫مً ْي٘ ٓ٢اٖض الاصزاع الخٓ٩مي )ْٚحر الخٓ٩مي( اإلآزٖ ٤لى مغ
الخاعٍش٦ ،جا ؤقاع بلى طل ٪ال٣اؾم ) (0101ف م٣الخّ “ ًٓؾ ٠الٗب٣غٍت الا٢خهاصًت  ..صعْؽ مؿخٟاصة”.
ُْٞجا ًسو الاؾدشجاع الصسصخي ؤْ الخجاعيٞ ،ةن الا٢خهاصًحن ٌٗضْهّ مً ؤَم مٓ٩هاث الىاجج املخل ؤلاظجال ،
ْال ق ٪ؤن َبُٗت الىٓام الا٢خهاصي ؤلاؾالمي جٓظب ػٍاصة ؤلاهخاط الا٢خهاصي ف ألامتْ ،نُاهت زغْتها مً الًُإ،
لظل ٪شج٘ ؤلاؾالم ؤصخاب ألامٓاٖ ٫لى اؾدشجاعَا ف ٧ل مُضان مكغْٕٞ ،اإلؾالم ًُ٣م ٖال٢خّ ٖلى ألاؾـ
ألازالُ٢ت ؤلاوؿاهُت التي جيبٗض مً ُٖ٣ضة ؤلاؾالمْ ،بًٟلِا ًخد ٤٣الخ٩امل الاظخجاع ْالخىجُت الا٢خهاصًت ف
املجخج٘ ؤلاؾالمي )خؿً ْ .(0100لً ًٓ٩ن َىا ٥اؾدشجاع مً ٚحر ؤن ًٓ٩ن َىا ٥اصزاع٦ .جا ؤن الاصزاع اإلاٟغٍ ٢ض
ٌُٗل ٖجلُت الاؾدشجاع.
مجا ؾبً ٤خطر لىا الٗال٢ت اإلاخباصلت بحن ؤصبُاث اإلاالُت الصسهُت مً جسُُِ مال ْاصزاع ْاؾدشجاع ْالضْع
املخخجل للجٓاػهت اإلاالُت الصسهُت ف جإُ٦ض جل ٪الٗال٢ت ْجىُٓجِا.
منهجُت الضعاؾت:
ً
جد٣ُ٣ا ْجج ً
اقُا م٘ َض ٝالضعاؾت ،جم اؾخسضام اإلاىهج الٓنٟي ْالظي مً زاللّ ٢ام الباخض بخدلُل الٓاَغة
مدل الضعاؾت ْْنِٟا ،زم الُ٣ام بٗجلُت جدلُل البُاهاث التي جم ظجِٗا ًٖ َغٍ ٤ؤصْاث البدض؛ للٓنٓ ٫بلى جٟؿحر
ؾلُٖٓ ٥ىت الضعاؾت ْؤلاظابت ًٖ حؿائالث البدض.
مجخمؼ الضعاؾتَ :الب ْمْٓ ٟٓظامٗت اإلال ٪زالض  -اإلاىُ٣ت الجىٓبُت  -اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت.
غُنت الضعاؾتُٖ :ىت ٖكٓاثُت بلٖ ٜضصَا )ن=  173مٟغصة( مً َالب ْمْٟٓي ظامٗت اإلال ٪زالض  -اإلاىُ٣ت
الجىٓبُت  -اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت.
وصﻒ مﻘاًِـ مخغحراث الضعاؾت :اقخجل الاؾخبُان )ؤصاة الضعاؾت( ٖلى اإلاخٛحراث الخالُت:
املخغحراث املؿخﻘلت:
ْه البُاهاث ألاْلُت للجؿخجُبحن مخجشلت ف زالزت مخٛحراث مؿخ٣لت:
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الخاؾؼ ـواﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
املﺠﻠ
اﻟﻤ
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الجيـ َْٓ :مخٛحر اؾميً ،ى٣ؿم بلى مججٖٓخحن :الظٓ٧ع ْؤلاهار.
الخالت الاظخجاُٖت َْٓ :مخٛحر اؾمي ًى٣ؿم بلى مججٖٓخحن :اإلاتزْط ْٚحر اإلاتزْط .
ْظٓص ؤَٟا ٫ف ألاؾغة َْٓ :مخٛحر اؾمي ًى٣ؿم بلى مججٖٓخحن :وٗم  -ال.
ُْٞجا ًل ْمً زال ٫الٗغى الجضْل ْالبُاوي وؿخٗغى السهاثو الصسهُت ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت )ن= (173
مً خُض اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت.
حضوى عقﻢ ()1
جﻮػَؼ أﻓغاص غُنت الضعاؾت جﺒػا للﺒُاناث الصخصُت (ن=  475مفغصة)
املخغحراث
الجيـ
الخالت الاظخجاُٖت
ْظٓص ؤَٟا ٫ف ألاؾغة

املجمﻮغاث

الخنغاع

النؿﺒت املئﻮٍت

ط٦غ

510

71

ؤهثى

001

01

متزْط

011

31.3

ٚحر مؼْط

053

19.3

وٗم

008

18

ال

017

30

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض.
ًخطر مً الجضْ ٫ع٢م ) (0ؤن وؿبت  : 71مً بظجال ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾتَْ ،م الٟئت ألا٦ثر مً ؤٞغاص الُٗىت
طٓ٧عُٞ ،جا ٧اهذ وؿبت ؤلاهار  :01مً بظجال ؤٞغاص الُٗىتْ .ؤن وؿبت اإلاتزْظحن  :31.3مً بظجال ؤٞغاص ُٖىت
الضعاؾت ،بِىجا وؿبت ٚحر اإلاتزْظحن  :19.3مً بظجال ؤٞغاص الُٗىتْ .ؤن ؤ٦ثر وؿبت مً ؤٞغاص الُٗىت بجا ًؼٍض ٖلى
الىه :30 ٠لِـ لضحهم ؤَٟا ،٫بِىجا  :18مً بظجال ؤٞغاص الُٗىت لضحهم ؤَٟا.٫
املخغحراث الخابػت:
جخجشل اإلاخٛحراث الخابٗت ف بظابت ُٖىت الضعاؾت ًٖ مدخٍٓاث الاؾخبُان اإلآ٩ن مً زجؿت مداْع ،خُض جم
اؾخسضام مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي ف ؤلاظابت ًٖ ٣ٞغاث الاؾخبُان.

577

King Khalid University Journal of Humanities,
29,Issue
Issue
2020
- https://hj.kku.edu.sa
Volume 7,
1, 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

ٍْٓضر الجضْ ٫الخال الُ٣م الٓػهُت ْالاؾجُت للجُ٣اؽ السجاسخيْ ،إلاؼٍض مً الخٟانُل خٓ ٫اؾخسضام مُ٣اؽ
لُ٨غث السجاسخي اهٓغ ).(Pimentel, 2010
حضوى عقﻢ ()2
الﻘُمت الﻮػنُت والاؾمُت ملﻘُاؽ لُنغث الخماسخي
الﻘُمت الاؾمُت (الضعحت)

ػﻮى الفترة

الﻘُمت الػضصًت

الفتراث املﻮػونت للمخﻮؾؼاث

ال ؤْا ٤ٞبكضة

صعظت )(0

1.79

مً  0بلى0.79

ال مٓا٤ٞ

صعظخان )(0

1.79

مً  0.81بلى0.39

مداًض

زالر صعظاث )(5

1.79

مً 0.11بلى 5.59

ؤْا٤ٞ

ؤعب٘ صعظاث )(1

1.79

مً  5.11بلى 1.09

ؤْا ٤ٞبكضة

زجـ صعظاث )(3

1.81

مً  1.01بلى 3

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض.

خؿاب زﺒاث أصاة الضعاؾت:
اؾخسضم الباخض مٗامل الشباث ؤلٟا ٦غْهبار ))Cronbach's Alpha (α؛ ْطل ٪لُ٣اؽ مضٔ زباث ؤصاة الضعاؾت
ً
ٖلى ُٖىت الضعاؾت ٧املت ) 173مٟغصة(ْ ،جم خؿاب زباث ؤصاة الضعاؾت الٗام ْالٟغع ؛ خُض جخٓ٩ن ؤصاة الضعاؾت مً
ٖضص ) (3مداْع عثِؿت بٗضص ٣ٞغاث )٣ٞ (10غة ،جدب٘ ٣ٞغاتها مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخيْ ،الجضْ ٫ع٢م )ًٓ (5ضر
مٗامالث زباث ؤصاة الضعاؾت ال٨ل ْ ،زباث ٧ل مدٓع ٖلى خضة.
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الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .خؿن أخمض آى ػالؼ  ،أزغ جﺒجي املﻮاػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت والاصزاع والاؾدشماع
الصخصخي

حضوى عقﻢ ()3
مػامل ألفا لغونﺒار لﻘُاؽ زﺒاث أصاة الضعاؾت
مداوعأصاة الضعاؾت

غضص الفﻘغاث

زﺒاث لغونﺒار ألفا

صْع اإلآاػهت الصسهُت ف جغقُض ؤلاهٟا ١مً ْظِت هٓغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت

1

1.811

مٗٓ٢اث اؾخسضام اإلآاػهت الصسهُت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت

3

1.851

الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت

03

1.810

مؿخٓٔ الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت

8

1.831

مٗٓ٢اث الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت

7

1.790

41

1.897

الشﺒاث الػام ألصاة الضعاؾت
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض.

ًخطر مً الجضْ ٫ع٢م ) (5ؤن مٗامل الشباث الٗام ألصاة الضعاؾت مغجً ٟ٘
ظضا؛ خُض بلُ٢ ٜجت )ْ (1.897طل٪
إلظجال ٣ٞغاث الاؾخبُان )٣ٞ (10غةُٞ ،جا جغاْح زباث املجاالث ما بحن ٦ 1.790دض ؤصوى َْٓ ،زباث املخٓع السامـ
)مٗٓ٢اث الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت(ْ ،بحن ٦ 1.810دض ؤٖلى َْٓ ،زباث املخٓع الشالض
)الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت(َْ ،ظا ًضٖ ٫لى ؤن الاؾخبُان ًخجخ٘ بضعظت ٖالُت مً الشباث،
بدؿب ما َٓ م٣بْٓ ٫مٗخجض ْؤ٦ثر قُٓ ًٖاْٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ٫هجض ؤن )هاهل ( ظٗل الخض ألاصوى اإلا٣بٓ ٫للشباث
.(Nunnally& Bernstein, 1994)1.71
صضق الاحؿاق الضازلي:
َْٗغ ٝنض ١الاحؿا ١الضازل بإهّ“ :الخجاوـ ف ؤصاء الٟغص مً ٣ٞغة ألزـغٔ ،ؤي اقترا ٥ظجُ٘ ٣ٞغاث الازخباع
ف ُ٢اؽ زانُت مُٗىت ف الٟغص” )ؤبٓ لبضة ;٢ْ .(0980ض ظغٔ الخد ٤٣مً نض ١الاحؿا ١الضازل لالؾخبُان بدؿاب
مٗامل اعجباٍ بحرؾٓن بحن صعظت ٧ل مدٓع مً مداْع الاؾخبُانْ ،الضعظت ال٩لُت لالؾخبُانْ .الجضْ ٫الخال ًٓضر
مٗامالث اعجباٍ )بحرؾٓن( لىخاثج الاحؿا ١الضازل للجداْع.
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حضوى عقﻢ ()4
مػاملث الاعجﺒاغ ﺑحن صعحت مل مدﻮعمن مداوعالاؾخبُان والضعحت الهلُت للؾخبُان
مػامل

الضاللت

الاعجﺒاغ

إلاخصائُت

املخٓع ألاْ :٫صْع اإلآاػهت الصسهُت ف جغقُض ؤلاهٟا ١مً ْظِت هٓغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت

**1.190

1.111

املخٓع الشاوي :مٗٓ٢اث اؾخسضام اإلآاػهت الصسهُت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت

**1.717

1.111

املخٓع الشالض :الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت

**1.771

1.111

املخٓع الغاب٘ :مؿخٓٔ الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت

**1.103

1.111

املخٓع السامـ :مٗٓ٢اث الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت

**1.707

1.111

مداوعالاؾخبُان

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض

ً
بخهاثُا ٖىض مؿخٓٔ مٗىٍٓت 1.10
** :صا٫

ً
بخهاثُا ٖىض مؿخٓٔ مٗىٍٓت  ،1.10بجٗامالث اعجباٍ
ًخطر مً هخاثج الجضْ (1) ٫ؤن ظجُ٘ اإلاٗامالث صالت
جغاْخذ بحن ٦ 1.190دض ؤصوى َْٓ اعجباٍ )املخٓع ألاْ :٫صْع اإلآاػهت الصسهُت ف جغقُض ؤلاهٟا ١مً ْظِت هٓغ ؤٞغاص
ُٖىت الضعاؾت( بالضعظت ال٩لُت لالؾخبُانْ ،بحن ٦ 1.771دض ؤٖلى َْٓ ،اعجباٍ )املخٓع الشالض :الٗاصاث الكغاثُت
ْالهغُٞت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت( بالضعظت ال٩لُت لالؾخبُان.
٦جا جم خؿاب الاحؿا ١الضازل ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث الاؾخبُان ْاملخٓع الظي جيخمي لّْ .الجضاْ ٫السجؿت
الخالُت جٓضر مٗامالث اعجباٍ )بحرؾٓن( لىخاثج الاحؿا ١الضازل ل٣ٟغاث املخاْع.
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الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .خؿن أخمض آى ػالؼ  ،أزغ جﺒجي املﻮاػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت والاصزاع والاؾدشماع
الصخصخي

حضوى عقﻢ ()5
مػاملث الاعجﺒاغ ﺑحن صعحت مل ﻓﻘغة من ﻓﻘغاث املحﻮعلاوى (صوعاملﻮاػنت الصخصُت في جغقُض إلانفاق)
والضعحت الهلُت للمدﻮعلاوى
مػامل

الضاللت

الاعجﺒاغ

إلاخصائُت

اؾخسضم اإلآاػهت زانت بى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي

**1.130

1.111

ْظٓص اإلآاػهت زانت بى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي حؿاٖضوي ف الخد٨م ف صزل ْمهاعٍٟي

**1.811

1.111

حصجٗجي اإلآاػهت الصسهُت ٖلى الخٓٞحر ْالاصزاع

**1.851

1.111

ْظٓص اإلآاػهت زانت بى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي حؿاٖضوي ٖلى ِٞم ٖاصاحي ؤلاهٟاُ٢ت

**1.851

1.111

ْظٓص اإلآاػهت زانت بى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي حؿاٖضوي ف جد ٤ُ٣ؤَضاف اإلاالُت

**1.811

1.111

ْظٓص زُت إلاهاعٍٟي ْالتزاماحي اإلاالُت حؿاٖضوي ف ج٣لُل ال٣ل ٤بكإن مالُتي

**1.700

1.111

ﻓﻘغاث املحﻮعلاوى

ً
بخهاثُا ٖىض مؿخٓٔ مٗىٍٓت 1.10
** :صا٫

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض

حضوى عقﻢ ()6
مػاملث الاعجﺒاغ ﺑحن صعحت مل ﻓﻘغة من ﻓﻘغاث املحﻮعالشاني
(مػﻮقاث اؾخسضام املﻮاػنت الصخصُت لضى أﻓغاص غُنت الضعاؾت) والضعحت الهلُت للمدﻮعالشاني
ﻓﻘغاث املحﻮعالشاني

مػامل الاعجﺒاغ

الضاللت إلاخصائُت

ؤعٔ ؤن اإلآاػهت الصسهُت ٚحر ٗٞالت ف جغقُض ؤلاهٟا١

**1.707

1.111

لِـ لضي ْ٢ذ لٗجل اإلآاػهت شسهُت لى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي

**1.801

1.111

لضي نٗٓبت ف الالتزام اإلآاػهت مهغْٞاحي

**1.193

1.111

ال ؤٖغ ٠ُ٦ ٝؤٖجل اإلآاػهت شسهُت

**1.813

1.111

لم ً ً٨لضي ٨ٞغة ًٖ اإلآاػهت الصسهُت

**1.811

1.111

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض

ً
بخهاثُا ٖىض مؿخٓٔ مٗىٍٓت 1.10
** :صا٫
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حضوى عقﻢ ()7
مػاملث الاعجﺒاغ ﺑحن صعحت مل ﻓﻘغة من ﻓﻘغاث املحﻮعالشالث (الػاصاث الكغائُت والصغﻓُت)
والضعحت الهلُت للمدﻮعالشالث
مػامل

الضاللت

الاعجﺒاغ

إلاخصائُت

ؤ٦ثر شخيء ًازغ ٖلى محزاهُتي ه اإلاهاعٍ ٠الُاعثت

**1.517

1.111

ًظَب ظل صزل ٖلى اإلاهاعٍ ٠الاؾتهالُ٦ت )ؤ٧ل  ،قغب  ،اخخُاظاث ًٓمُت(

**1.181

1.111

بٌٗ مً مكترًاحي ؤقُاء ٚحر يغْعٍت ًج ً٨الاؾخٛىاء ٖجها

**1.310

1.111

ٖغْى الخسًُٟاث مً ؤ٦ثر ما ًضٗٞجي لكغاء شخيء ٚحر يغْعي ؤْ ًج ً٨جإظُلّ

**1.391

1.111

ؤ٦ثر مكترًاحي جٓ٩ن ٖىض هؼْ ٫اإلاغجب الكِغي ؤْ اإلا٩اٞإة

**1.119

1.111

ؤ٦ثر مكترًاحي جٓ٩ن بالخ٣ؿُِ

**1.115

1.111

مج ً٨ؤن ا٢ترى ملجغص السغْط ف عخلت جغٞحهُت بطا لم ًخٓٞغ لضي اإلاا٫

**1.705

1.111

ؤجإزغ بدصجُ٘ ؤصخابي لكغاء مىخج ظضًضي ختى لٓ لم ؤ ً٦بداظخّ

**1.751

1.111

ج٨ثر مكترًاحي صاثجا ٖىضما ؤٓ٧ن ف ْي٘ مؼا سخيء

**1.110

1.111

ج٨ثر مكترًاحي صاثجا ٖىضما ؤٓ٧ن ف ْي٘ مؼا ظُض

**1.117

1.111

ؤؾعى إلآا٦بت اإلآيت ف ٧ل مكترًاحي

**1.197

1.111

ًظَب ؤٚلب صزل ٖلى مهاعٍ ٠ألاؾغة

**1.178

1.111

ؤٚلب صزل ًخم بهٟاٖ ّ٢لى مهاعٍٟي السانت

**1.131

1.111

مً الؿِٓلت ؤن ؤٓ٢م باال٢تراى لؿضاص ٢غى لضي

**1.705

1.111

**1.388

1.111

ﻓﻘغاث املحﻮعالشالث

اؾخسضم ب٨ثرة بُا٢ت الاثخجان آلال )الٟحزا ْاإلااؾتر ٧اعص( ف ٖجلُت ص ٘ٞاإلاكترًاث ٖبر
ؤلاهترهذ
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض

ً
بخهاثُا ٖىض مؿخٓٔ مٗىٍٓت 1.10
** :صا٫
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اﻟاملﻤﺠﻠ
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حضوى عقﻢ ()8
مػاملث الاعجﺒاغ ﺑحن صعحت مل ﻓﻘغة من ﻓﻘغاث املحﻮعالغابؼ
(مؿخﻮى الاصزاعوالاؾدشماعالصخصخي لضى أﻓغاص غُنت الضعاؾت) والضعحت الهلُت للمدﻮعالغابؼ
ﻓﻘغاث املحﻮعالغابؼ

مػامل الاعجﺒاغ
**1.119
**1.181
**1.801
**1.855
**1.770
**1.117
**1.303
**1.790

لضي اؾدشجاع ف ألاؾِم
ؤؾدشجغ ؤمٓال ف الٗ٣اعاث
ؤصزغ مً ؤظل قغاء ؤعى
ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل بىاء بِذ
ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل جإمحن مؿخ٣بل ٖاثلتي
ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل الؿٟغٍاث ْالترُّٞ
ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل م٣ابلت ؤي مهاعٍَ ٠اعثت
ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل ج٣اٖضي
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض

الضاللت إلاخصائُت
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

ً
بخهاثُا ٖىض مؿخٓٔ مٗىٍٓت 1.10
** :صا٫
حضوى عقﻢ ()9

مػاملث الاعجﺒاغ ﺑحن صعحت مل ﻓﻘغة من ﻓﻘغاث املحﻮعالخامـ
(مػﻮقاث الاصزاعوالاؾدشماعالصخصخي لضى أﻓغاص غُنت الضعاؾت) والضعحت الهلُت للمدﻮعالخامـ
ﻓﻘغاث املحﻮعالخامـ
لضي نٗٓبت ف ػٍاصة مٗض ٫الخٓٞحر
لِـ لضي ما ؤْٞغٍ
لِـ لضي ؤمٓا٧ ٫اُٞت لالؾدشجاع
لِـ لضي مٗغٞت بؿٓ ١ألاؾِم
لِـ لضي خؿاب جٓٞحر ف البى٪
ال ؤٖغ ٝماطا ً٣هض بدؿاباث الخٓٞحر ف البىٓ٥
ألاؾِم طاث مساَغ ٖالُتْ ،ال ؤؾدشجغ ٞحها لٗضم الش٣ت ف ٖٓاثضَا
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض

مػامل الاعجﺒاغ
**1.310
**1.759
**1.187
**1.199
**1.171
**1.137
**1.111

ً
بخهاثُا ٖىض مؿخٓٔ مٗىٍٓت 1.10
** :صا٫
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1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
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ً
بخهاثُا ٖىض مؿخٓٔ
ًخطر مً هخاثج الجضاْ (9-3) ٫الؿاب٣ت ؤن ظجُ٘ مٗامالث اعجباٍ ال٣ٟغاث بجداْعَا صالت
مٗىٍٓت ْ ، .1.10بهظٍ الىخاثج جإ٦ض الباخض مً نضْ ١زباث الاؾخبُانْ ،قغٕ ف جدلُل ْجٟؿحر الاؾخجاباث لخٗجُم
الىخاثج ٖلى املجخج٘ اإلاؿتهض.ٝ
لاؾالُب إلاخصائُت املؿخسضمت:
جم اؾخسضام بغهامج )“ (SPSSالخؼمت ؤلاخهاثُت للٗلٓم الاظخجاُٖت” ْطل ٪إلظغاء الخدلُل الٓنٟي لٓن٠
البُاهاث ف الضعاؾت ،مشل الخ٨غاعاث ،اليؿب اإلائٍٓت ،اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ،الٓػن اإلاغجر ً
جبٗا إلاُ٣اؽ لُ٨غث،
الاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت؛ إلاٗغٞت مضٔ ججاوـ البُاهاثْٖ ،ضم حكختها خٓ ٫الٓؾِ٦ .جا جم اؾخسضام ؤلاخهاء الاؾخضالل
الزخباع مٗىٍٓت الٟغْ ١بحن املججٖٓاث ف الضعاؾت ْالٗال٢اث ْألازغ ،خُض جم اؾخسضام ازخباع)ث( للُٗىاث اإلاؿخ٣لت
الزخباع الٟغْ ١ف للٟغْ٢اث ف صْع اإلآاػهت الصسهُت ف جغقُض ؤلاهٟاً ١
جبٗا للبُاهاث الصسهُتْ ،اؾخسضام ازخباع
بحرؾٓن للٗال٢ت بحن الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت ْمؿخٓٔ الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت.
غغض نخائج الضعاؾت ومناقكتها:

أوال :صوع املﻮاػنت الصخصُت في جغقُض إلانفاق من وحهت نظغأﻓغاص غُنت الضعاؾت:
ًخطر مً ظضْ (01) ٫ؤن ظجُ٘ ال٣ٟغاث ججذ اإلآا٣ٞت ٖلحها بضعظتي )ؤْا ،٤ٞؤْا ٤ٞبكضة(  ،خُض ظاءث ال٣ٟغة
)حصجٗجي اإلآاػهت الصسهُت ٖلى الخٓٞحر ْالاصزاع( ف اإلاغجبت ألاْلى بجخٓؾِ ) (1.0033مً ؤنل ) (3باهدغاٝ
مُٗاعي ) َْٓ ،(1.9110ما ً٣ابل ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي اإلآضر ف ظضْ (0) ٫صعظت )ؤْا(٤ٞ؛ خُض ً ٘٣اإلاخٓؾِ
الخؿابي ف الٟترة )مً  5.11بلى  ،(1.09ف خحن ظاءث ال٣ٟغة )ؤؾخسضم مٓاػهت زانت بى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي( ف اإلاغجبت
الؿاصؾت ْألازحرة بجخٓؾِ ) (1.1511باهدغا ٝمُٗاعي ) َْٓ ،(1.9995ما ً٣ابل ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي صعظت
)ؤْا.(٤ٞ
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الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـواﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
املﺠﻠ
اﻟﻤ
ص .خؿن أخمض آى ػالؼ  ،أزغ جﺒجي املﻮاػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت والاصزاع والاؾدشماع
الصخصخي

حضوى عقﻢ ()11
املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت لفﻘغاث مدﻮعصوعاملﻮاػنت الصخصُت
في جغقُض إلانفاق مغجﺒت جغجِﺒا جناػلُا خؿب املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت
عقﻢ

الفﻘغاث

الفﻘغة
0
0
5
1
3
1

ؤؾخسضم اإلآاػهت زانت بى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي
ْظٓص اإلآاػهت زانت بى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي حؿاٖضوي ف
الخد٨م ف صزل ْمهاعٍٟي
حصجٗجي اإلآاػهت الصسهُت ٖلى الخٓٞحر ْالاصزاع
ْظٓص مٓاػهت زانت بى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي حؿاٖضوي
ٖلى ِٞم ٖاصاحي ؤلاهٟاُ٢ت
ْظٓص مٓاػهت زانت بى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي حؿاٖضوي ف
جد ٤ُ٣ؤَضاف اإلاالُت
ْظٓص زُت إلاهاعٍٟي ْالتزاماحي اإلاالُت حؿاٖضوي ف
ج٣لُل ال٣ل ٤بكإن مالُتي
صوع املﻮاػنت الصخصُت في جغقُض إلانفاق

املخﻮؾؽ

الاندغاف

الحؿابي

املػُاعي

1.1511

1.9995

اْا٤ٞ

1.0719

1.9100

ؤْا٤ٞ

1.0033

1.9110

1.0151

1.8091

1.0019

1.8380

1.0307

1.9171

4.1667

1.6916

الضعحت

الترجِب
1
1

ؤْا٤ٞ
بكضة
ؤْا٤ٞ
بكضة
ؤْا٤ٞ
بكضة
ؤْا٤ٞ

0
5
0
3

أو اﻓق

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض
ْٖلُّ ٣ٞض بل ٜاإلاخٓؾِ الخؿابي ملخٓع صْع اإلآاػهت الصسهُت ف جغقُض ؤلاهٟا (1.0117) ١مً ؤنل )(3
باهدغا ٝمُٗاعي ) َْٓ (1.1911ما ً٣ابل صعظت )ؤْا (٤ٞف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي خُض ً ٘٣اإلاخٓؾِ الخؿابي ف
الٟترة )مً  5.11بلى .(1.09

زانُا :مػﻮقاث اؾخسضام املﻮاػنت الصخصُت من وحهت نظغأﻓغاص غُنت الضعاؾت:
ًخطر مً ظضْ (00) ٫ؤن ال٣ٟغة )لضي نٗٓبت ف الالتزام بجٓاػهت مهغْٞاحي( ف اإلاغجبت ألاْلى بجخٓؾِ
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) (5.3890مً ؤنل ) (3باهدغا ٝمُٗاعي ) َْٓ ،(0.09590ما ً٣ابل ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي اإلآضر ف ظضْ(0) ٫
صعظت )ؤْا(٤ٞ؛ خُض ً ٘٣اإلاخٓؾِ الخؿابي ف الٟترة )مً  5.11بلى  ،(1.09ف خحن ظاءث ال٣ٟغة )ؤعٔ ؤن اإلآاػهت
الصسهُت ٚحر ٗٞالت ف جغقُض ؤلاهٟا (١ف اإلاغجبت السامؿت ْألازحرة بجخٓؾِ ) (0.1980باهدغا ٝمُٗاعي
) َْٓ (0.07089ما ً٣ابل ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي صعظت )مداًض(.

حضوى عقﻢ ()11
املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت لفﻘغاث مدﻮعمػﻮقاث اؾخسضام املﻮاػنت الصخصُت
مغجﺒت جغجِﺒا جناػلُا خؿب املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت
املخﻮؾؽ

الاندغاف

عقﻢ

الحؿابي

املػُاعي

0

ؤعٔ ؤن اإلآاػهت الصسهُت ٚحر ٗٞالت ف جغقُض ؤلاهٟا١

0.1980

0.07089

ال ؤْا٤ٞ

0

لِـ لضي ْ٢ذ لٗجل مٓاػهت شسهُت لى٣ٟاحي ْمهاعٍٟي

0.9011

0.01810

ال ؤْا٤ٞ

1

5

لضي نٗٓبت ف الالتزام بجٓاػهت مهغْٞاحي

5.3890

0.09590

ؤْا٤ٞ

0

1

ال ؤٖغ ٠ُ٦ ٝؤٖجل اإلآاػهت الصسهُت

5.1090

0.08113

مداًض

0

3

لم ً ً٨لضي ٨ٞغة ًٖ اإلآاػهت الصسهُت

0.7808

0.09101

مداًض

5

3.1136

1.97239

مداًض

الفﻘغاث

الفﻘغة

مػﻮقاث اؾخسضام املﻮاػنت الصخصُت

الضعحت

الترجِب
3

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض.

ْٖلُّ بل ٜاإلاخٓؾِ الخؿابي ملخٓع مٗٓ٢اث اؾخسضام اإلآاػهت الصسهُت ) (5.1151مً ؤنل ) (3باهدغاٝ
مُٗاعي ) َْٓ (1.97059ما ً٣ابل صعظت )مداًض( ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي؛ خُض ً ٘٣اإلاخٓؾِ الخؿابي ف الٟترة
)مً  0.11بلى  (5.59مجا ًضٖ ٫لى ؤن اإلاٗٓ٢اث التي جٓاظّ ؤٞغاص الُٗىت ف اؾخسضام اإلآاػهت الصسهُت مٗٓ٢اث
مخٓؾُت.

زالشا :الػاصاث الكغائُت والصغﻓُت لضى أﻓغاص غُنت الضعاؾت:
ًخطر مً ظضْ (00) ٫ؤن ؤٞغاص الُٗىت ًٓآ٣ٞن ٖلى )٣ٞ (5غاث ف خحن ظاءث املخاًضة ْٖضم اإلآا٣ٞت ٖلى )(00
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الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .خؿن أخمض آى ػالؼ  ،أزغ جﺒجي املﻮاػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت والاصزاع والاؾدشماع
الصخصخي

٣ٞغة مً ؤنل ) ، (03خُض ظاءث ال٣ٟغة )ؤ٦ثر شخيء ًازغ ٖلى محزاهُتي ه اإلاهاعٍ ٠الُاعثت( ف اإلاغجبت ألاْلى،
بجخٓؾِ ) (1.1175مً ؤنل ) (3باهدغا ٝمُٗاعي ) َْٓ ،(0.11533ما ً٣ابل ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي اإلآضر ف
ظضْ (0) ٫صعظت )ؤْا(٤ٞ؛ خُض ً ٘٣اإلاخٓؾِ الخؿابي ف الٟترة )مً  5.11بلى  ،(1.09ف خحن ظاءث ال٣ٟغة )مج ً٨ؤن
ا٢ترى ملجغص السغْط ف عخلت جغٞحهُت بطا لم ًخٓٞغ لضي اإلاا (٫ف اإلاغجبت السامؿت ٖكغة ْألازحرة بجخٓؾِ )(0.5719
باهدغا ٝمُٗاعي ) َْٓ ،(0.50581ما ً٣ابل ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي صعظت )ال ؤْا (٤ٞخُض ً ٘٣اإلاخٓؾِ اإلآػْن
ف الٟترة )مً  0.39بلى .(5.59

حضوى عقﻢ ()12
املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت لفﻘغاث مدﻮعالػاصاث الكغائُت والصغﻓُت
مغجﺒت جغجِﺒا جناػلُا خؿب املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت
املخﻮؾؽ

الاندغاف

عقﻢ

الحؿابي

املػُاعي

1.1175

0.11533

ؤْا٤ٞ

5.8080

0.01887

ؤْا٤ٞ

5

5.5011

0.01399

مداًض

1

5.0707

0.00117

مداًض

7

3

ؤ٦ثر مكترًاحي جٓ٩ن ٖىض هؼْ ٫اإلاغجب الكِغي ؤْ اإلا٩اٞإة

5.8190

0.19938

ؤْا٤ٞ

0

1

ؤ٦ثر مكترًاحي جٓ٩ن بالخ٣ؿُِ

0.3007

 0.09708ال ؤْا٤ٞ

01

0.5719

 0.50581ال ؤْا٤ٞ

03

0.3890

 0.00718ال ؤْا٤ٞ

00

الفﻘغاث

الفﻘغة
0
0
5
1

7
8

ؤ٦ثر شخيء ًازغ ٖلى محزاهُتي ه اإلاهاعٍ ٠الُاعثت
ًظَب ظل صزل ٖلى اإلاهاعٍ ٠الاؾتهالُ٦ت )ؤ٧ل ،
قغب ،اخخُاظاث ًٓمُت(
بٌٗ مً مكترًاحي ؤقُاء ٚحر يغْعٍت ًج ً٨الاؾخٛىاء
ٖجها
ٖغْى الخسًُٟاث مً ؤ٦ثر ما ًضٗٞجي لكغاء شخيء ٚحر
يغْعي ؤْ ًج ً٨جإظُلّ

مج ً٨ؤن ا٢ترى ملجغص السغْط ف عخلت جغٞحهُت بطا لم
ًخٓٞغ لضي اإلاا٫
ؤجإزغ بدصجُ٘ ؤصخابي لكغاء مىخج ظضًضي ختى لٓ لم
ؤ ً٦بداظخّ
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الضعحت

الترجِب
0

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume
Issue1,1,2020
2020- https://hj.kku.edu.sa
- https://hj.kku.edu.sa
Volume 29,
7, Issue
Dr. Hassan Ahmad AL Tally, The role of personal budgeting in
rationalizing spending and its impact on purchasing behavior, saving, and
investment among individuals

املخﻮؾؽ

الاندغاف

عقﻢ

الحؿابي

املػُاعي

9

ج٨ثر مكترًاحي صاثجا ٖىضما ؤٓ٧ن ف ْي٘ مؼا ؾحئ

0.1313

0.51707

مداًض

01

ج٨ثر مكترًاحي صاثجا ٖىضما ؤٓ٧ن ف ْي٘ مؼا ظُض

5.0090

0.09590

مداًض

8

00

ؤؾعى إلآا٦بت اإلآيت ف ٧ل مكترًاحي

0.3713

 0.00318ال ؤْا٤ٞ

00

00

ًظَب ؤٚلب صزل ٖلى مهاعٍ ٠ألاؾغة

5.5907

0.01900

مداًض

1

05

ؤٚلب صزل ًخم اهٟاٖ ّ٢لى مهاعٍٟي السانت

5.5890

0.00807

مداًض

3

01

مً الؿِٓلت ؤن آ٢م باال٢تراى لؿضاص ٢غى لضي

0.1175

 0.00103ال ؤْا٤ٞ

05

0.9580

0.55991

مداًض

9

3.1951

1.71743

مداًض

الفﻘغاث

الفﻘغة

03

اؾخسضم ب٨ثرة بُا٢ت الاثخجان آلال )الٟحزا ْاإلااؾتر ٧اعص(
ف ٖجلُت ص ٘ٞاإلاكترًاث ٖبر الاهترهذ
الػاصاث الكغائُت والصغﻓُت

الضعحت

الترجِب
01

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض

ْٖلُّ بل ٜاإلاخٓؾِ الخؿابي ملخٓع الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت ) (5.1931مً ؤنل ) (3باهدغا ٝمُٗاعي
) َْٓ ،(1.71715ما ً٣ابل صعظت )مداًض( ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي خُض ً ٘٣اإلاخٓؾِ الخؿابي ف الٟترة )مً 0.11
بلى (5.59؛ مجا ًضٖ ٫لى ؤن مخٓؾِ ؤٞغاص الُٗىت ًجاعؾٓن َظٍ الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت بضعظت مخٓؾُت.

عابػا :مؿخﻮى الاصزاعوالاؾدشماعالصخصخي لضى أﻓغاص غُنت الضعاؾت:
ًخطر مً ظضْ (05) ٫ؤن مخٓؾِ ؤٞغاص الُٗىت ْآ٣ٞا ٖلى ٣ٞغجحن ْلم ًٓآ٣ٞا ٖلى ٣ٞغجحن ْؤظابٓا باملخاًضة
ٖلى ؤعب٘ ٣ٞغاث مً ؤنل ) ،(8خُض ظاءث ال٣ٟغة )ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل م٣ابلت ؤي مهاعٍَ ٠اعثت( ف اإلاغجبت
ألاْلى بجخٓؾِ ) (5.7175مً ؤنل ) (3باهدغا ٝمُٗاعي ) َْٓ ،(0.11180ما ً٣ابل ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي
اإلآضر ف ظضْ (0) ٫صعظت )ؤْا(٤ٞ؛ خُض ً ٘٣اإلاخٓؾِ الخؿابي ف الٟترة )مً  5.11بلى  ،(1.09ف خحن ظاءث ال٣ٟغة
)لضي اؾدشجاع ف ألاؾِم( ف اإلاغجبت الشامىت ْألازحرة بجخٓؾِ ) (0.0151باهدغا ٝمُٗاعي ) َْٓ ،(0.07837ما ً٣ابل
ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي صعظت )ال ؤْا.(٤ٞ
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـواﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
املﺠﻠ
اﻟﻤ
ص .خؿن أخمض آى ػالؼ  ،أزغ جﺒجي املﻮاػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت والاصزاع والاؾدشماع
الصخصخي

حضوى عقﻢ ()13
املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت لفﻘغاث مدﻮعالاصزاعوالاؾدشماعالصخصخي
مغجﺒت جغجِﺒا جناػلُا خؿب املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت
عقﻢ

املخﻮؾؽ الاندغاف

الفﻘغاث

الضعحت

الترجِب
8

الحؿابي

املػُاعي

0

لضي اؾدشجاع ف ألاؾِم

0.0151

0.07837

ال ؤْا٤ٞ

0

ؤؾدشجغ ؤمٓال ف الٗ٣اعاث

0.3133

0.08039

ال ؤْا٤ٞ

7

5

ؤصزغ مً ؤظل قغاء ؤعى

0.9108

0.01871

مداًض

3

1

ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل بىاء بِذ

5.1919

0.08803

مداًض

5

3

ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل جإمحن مؿخ٣بل ٖاثلتي

5.3075

0.01171

ؤْا٤ٞ

0

1

ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل الؿٟغٍاث ْالترُّٞ

0.8980

0.00791

مداًض

1

7

ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل م٣ابلت ؤي مهاعٍَ ٠اعثت

5.7175

0.11180

ؤْا٤ٞ

0

8

ؤٖجل ٖلى الاصزاع مً ؤظل ج٣اٖضي

5.1851

0.00088

مداًض

1

3.1123

1.85232

مداًض

الفﻘغة

الاصزاعوالاؾدشماعالصخصخي
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض.

ْٖلُّ بل ٜاإلاخٓؾِ الخؿابي ملخٓع الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي ) (5.1105مً ؤنل ) (3باهدغا ٝمُٗاعي
) َْٓ ،(1.83050ما ً٣ابل صعظت )مداًض( ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي؛ خُض ً ٘٣اإلاخٓؾِ الخؿابي ف الٟترة )مً
 0.11بلى  َْٓ ،(5.59ما ًضٖ ٫لى ؤن الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص الُٗىت مخٓؾِ الضعظت.

زامؿا :مػﻮقاث الاصزاعوالاؾدشماعالصخصخي من وحهت نظغأﻓغاص غُنت الضعاؾت:
ًخطر مً ظضْ (01) ٫ؤن مخٓؾِ ؤٞغاص الُٗىت ْآ٣ٞا ٖلى ؤعب٘ ٣ٞغاثْ ،ؤظابٓا باملخاًضة ٖلى زالر ٣ٞغاث مً
ؤنل ) ،(7خُض ظاءث ال٣ٟغة )لضي نٗٓبت ف ػٍاصة مٗض ٫الخٓٞحر( ف اإلاغجبت ألاْلى بجخٓؾِ ) (5.1851مً ؤنل )(3
باهدغا ٝمُٗاعي ) َْٓ ،(0.00915ما ً٣ابل ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي اإلآضر ف ظضْ (0) ٫صعظت )ؤْا (٤ٞخُض ً٘٣
اإلاخٓؾِ الخؿابي ف الٟترة )مً  5.11بلى  ،(1.09ف خحن ظاءث ال٣ٟغة )ال ؤٖغ ٝماطا ً٣هض بدؿاباث الخٓٞحر ف
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البىٓ (٥ف اإلاغجبت الؿابٗت ْألازحرة بجخٓؾِ ) (0.9307باهدغا ٝمُٗاعي ) َْٓ ،(0.57103ما ً٣ابل ف مُ٣اؽ لُ٨غث
السجاسخي صعظت )مداًض(؛ خُض ً ٘٣اإلاخٓؾِ الخؿابي ف الٟترة )مً  0.11بلى .(5.59

حضوى عقﻢ ()14
املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت لفﻘغاث مدﻮعمػﻮقاث الاصزاعوالاؾدشماعالصخصخي
مغجﺒت جغجِﺒا جناػلُا خؿب املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت
عقﻢ

املخﻮؾؽ الاندغاف

الفﻘغاث

الضعحت

الترجِب

الحؿابي

املػُاعي

0

لضي نٗٓبت ف ػٍاصة مٗض ٫الخٓٞحر

5.1851

 0.00915ؤْا٤ٞ

0

0

لِـ لضي ما ؤْٞغٍ

5.5307

 0.03179مداًض

3

5

لِـ لضي ؤمٓا٧ ٫اُٞت لالؾدشجاع

5.1090

 0.50011ؤْا٤ٞ

0

1

لِـ لضي مٗغٞت بؿٓ ١ألاؾِم

5.3133

 0.55331ؤْا٤ٞ

5

3

لِـ لضي خؿاب جٓٞحر ف البى٪

5.1380

 0.51519ؤْا٤ٞ

1

1

ال ؤٖغ ٝماطا ً٣هض بدؿاباث الخٓٞحر ف البىٓ٥

0.9307

 0.57103مداًض

7

7

ألاؾِم طاث مساَغ ٖالُت ْال ؤؾدشجغ ٞحها لٗضم الش٣ت

5.5133

 0.01718مداًض

1

3.4182

او اﻓق

الفﻘغة

ف ٖٓاثضَا
مػﻮقاث الاصزاعوالاؾدشماعالصخصخي

1.8595

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض.

ْٖلُّ ٣ٞض بل ٜاإلاخٓؾِ الخؿابي ملخٓع مٗٓ٢اث الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي ) (5.1080مً ؤنل ) (3باهدغاٝ
مُٗاعي ) َْٓ ،(1.8393ما ً٣ابل ف مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي صعظت )ؤْا َْٓ .(٤ٞما ًضٖ ٫لى ؤن مٗٓ٢اث الاصزاع
ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص الُٗىت مٗٓ٢اث ٦بحرة الضعظت.
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .خؿن أخمض آى ػالؼ  ،أزغ جﺒجي املﻮاػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت والاصزاع والاؾدشماع
الصخصخي

ؾاصؾا :الػلقت ﺑحن الػاصاث الكغائُت والصغﻓُت ومؿخﻮى الاصزاع والاؾدشماع الصخصخي لضى أﻓغاص غُنت
الضعاؾت:
لبدض َظٍ الٗال٢ت جم اؾخسضام ازخباع اعجباٍ بحرؾٓن )ْ (Pearson Correlationطل ٪لخؿاب الٗال٢ت بحن
اإلاخٛحرًً٧ْ ،اهذ الىخاثج ٧الخال .

حضوى عقﻢ ()15
نخائج ازخﺒاع(ﺑحرؾﻮن) للػلقت ﺑحن الػاصاث الكغائُت والصغﻓُت ومؿخﻮى الاصزاع
والاؾدشماعالصخصخي لضى أﻓغاص غُنت الضعاؾت
الػاصاث الكغائُت والصغﻓُت
مؿخٓٔ الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي
اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض

مػامل اعجﺒاغ ﺑحرؾﻮن

الضاللت إلاخصائُت

**1.539-

1.111

ً
بخهاثُا ٖىض مؿخٓٔ 1.10
** :صا٫

ًخطر مً ظضْ ٫ع٢م ) (03ؤن مٗامل اعجباٍ )بحرؾٓن( للٗال٢ت بحن الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت الؿِئت
ْمؿخٓٔ الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت بلُ٢ ٜجت )ْ ،(1.539-ه ُ٢جت ؾالبت مخٓؾُت طاث
صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٓٔ ) َْٓ (1.10ما ٌٗجي ؤن مؿخٓٔ الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت
ً
ً
ٖ٨ؿُا م٘ الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت الؿِئت لضٔ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ،بدُض ٧لجا ػاصث َظٍ
ًغجبِ اعجباَا
الٗاصاث الكغاثُت ْالهغُٞت الؿِئت ٢ل مؿخٓٔ الاصزاع ْالاؾدشجاع الصسصخي.

ؾابػا :صوع املﻮاػنت الصخصُت في جغقُض إلانفاق جﺒػا للﺒُاناث الصخصُت (الجنـ  -الحالت الاحخماغُت -وحﻮص
أػفاى):
جم اؾخسضام ازخباع )ث( للُٗىاث اإلاؿخ٣لت )ْ (Independent T-Testطل ٪الزخباع مٗىٍٓت الٟغْ ١ف اإلاخٓؾُاث
ً
جبٗا للبُاهاث الصسهُت؛ خُض بجها جخٓ٩ن مً مججٖٓخحن مؿخ٣لخحن٧ْ .اهذ الىخاثج ٖلى الىدٓ الخال .
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حضوى عقﻢ ()16
نخائج ازخﺒاع(ث) للفغوقاث في صوعاملﻮاػنت الصخصُت في جغقُض إلانفاق جﺒػا للﺒُاناث الصخصُت
املخﻮؾؽ

الاندغاف

قُمت ازخﺒاع

الضاللت

الحؿابي

املػُاعي

(ث)

إلاخصائُت

ط٦غ

510

1.0008

1.181

ؤهثى

001

1.5131

1.190

0.885

1.110

متزْط

011

1.0880

1.101

ٚحر متزْط

053

1.0111

1.737

1.300

1.110

وٗم

008

1.0191

1.108

ال

017

1.0071

1.715

1.991

1.505

املخغحراث
الجيـ
الخالت الاظخجاُٖت
َل لضً ٪ؤَٟا٫؟

الػضص

اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض
ًخطر مً هخاثج ظضْٖ (01) ٫ضم ْظٓص ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٓٔ مٗىٍٓت  1.13ف صْع اإلآاػهت
الصسهُت ف جغقُض ؤلاهٟا ١مً خُض اإلاخٛحراث الصسهُت )الجيـ-الخالت الاظخجاُٖت-ألاَٟا(٫؛ خُض ٧اهذ الضاللت
ؤلاخهاثُت الزخباع )ث( بُ٣جت ؤ٦بر مً )(1.13؛ ْطل ٪بؿبب ج٣اعب ُ٢م اإلاخٓؾُاث؛ خُض ظاءث ٧لِا )ؤ٦بر مً  (1ف
املججٖٓخحن بٟٓاع ١نٛحرة بُجهجا ٚحر مٗىٍٓت .مجا ًضٖ ٫لى اجٟا ١ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى الضْع ال٨بحر الؾخسضام
اإلآاػهت الصسهُت ف جغقُض ؤلاهٟاٖ ١لى ازخال ٝؤخٓالِم الاظخجاُٖت.
أهﻢ الخﻮصُاث:
ً
بىاء ٖلى الىخاثج الؿاب٣ت ٞةهّ ًج٨ىىا جهيُ ٠الخٓنُاث بلى:

أوال :جﻮصُاث مﻮحهت ألصحاب الﻘغاع:
 -0ج٨شُ ٠الجِٓص اإلابظْلت لخُٖٓت املجخج٘ بإَجُت اؾخسضام اإلآاػهت اإلاالُت الصسهُتْ ،صْعَا ف حصجُ٘ الاصزاع،
ْالخض مً ؤلاهٟاٚ ١حر اإلاىًبِ.
ُ٢ -0ام البىْٓ ٥اإلااؾؿاث اإلاالُت بضْعَا الٟٗا ٫ف حٗؼٍؼ ْوكغ الٓع ْالش٣اٞت اإلاالُت الصسهُت بحن ؤٞغاص
املجخج٘.
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الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .خؿن أخمض آى ػالؼ  ،أزغ جﺒجي املﻮاػنت الصخصُت غلى الػاصاث الكغائُت والاصزاع والاؾدشماع
الصخصخي

زانُا :في املجاى الﺒدثي ولاماصًمي:
 -0الاَخجام بالضعاؾاث اإلاخٗل٣ت باإلاالُت الصسهُت ْالٗٓامل اإلاازغة ٖلى ٖاصاث ألاٞغاص ْؾلِٓ٦م اإلاال اإلاازغ ٖلى
خُاتهم الصسهُت .زهٓ ً
نا ْؤن عئٍت اإلاجل٨ت  0151حؿعى مً يجً بغامجِا بلى ػٍاصة وؿبت الاصزاع لضٔ
ألاٞغاص.
 -0جىُٟظ ْجٍُٓغ بغامج تهخم باإلاالُت الصسهُت ) ،(Personal Financeبدُض حكاع ٥الجامٗاث ف جىُٟظ جل ٪البرامج
٦برامج ؤ٧اصًجُت ْصبلٓماث؛ إلاا لظل ٪الٗلم مً ؤَجُت ،خُض بضؤث ؤٚلب الجامٗاث الٗاإلاُت جإزظ بظلْ ،٪مجها
ظامٗت َاعٞاعص ٖلى ؾبُل اإلاشا٦ ،٫جا جم ؤلاقاعة بلى طل ٪ف َظا البدض.
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