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ABSTRACT 

 

The study mainly aims to determine the impact of behavioral finance with its five dimensions on individual 

financial decisions at the level of private banks in Baghdad and based on a major problem diagnosed with several 

questions and the extent of realizing the influencing and interactive relationships between the variables. The 

questionnaire was used as a main tool in collecting, analyzing and interpreting the data and information of the study, 

and the sample consisted of (165) questionnaires distributed to customers of a number of private banks in Baghdad. 

SPSS V.24) 

The study reached many conclusions, the most important of which was that the customers of private banks showed 

interest in individual financial decisions, so they sought to improve them through behavioral finance in general, 

employing inference, and aversion to loss in particular, as well as employing it aversion to loss in improving 

investment, and inference in improving the level of individual hoarding However, it relied on high confidence, 

aversion to loss, reasoning, and herd behavior in improving their savings level, but it was unable to employ behavioral 

finance and any of its dimensions in improving the level of consumption. The study resulted in a set of proposals, the 

most important of which is. Conducting a study on the impact of technological technologies and the need for their 

availability in Iraq and their impact on the decisions of individuals 

Keywords : behavioral finance; individual financial decisions; investors; consumers; savers; hoarders 

 
 

 المستخلص 
بصدددددس س س ا دددددي  سةدددددل تلدةدددددد تددددداايه سةلاةيددددد  سةادددددلساي  بابفاديدددددا سة لاددددد   ددددد  سة دددددهس س  سةلاةيددددد  سة هد ددددد  تهددددددر سةد س ددددد      

علدددددددل لادددددددهسي سةلصدددددددا ر سايليددددددد   ددددددد  بعددددددددسد وسدى ادددددددا لددددددد  ل ددددددد ل    يادددددددي    صددددددد  بفددددددددس تادددددددا ا   ولددددددددي سد س  
وادددددد سعهلددددد سةلدددددحهي سةسصدددد   سةهلليلددددد  بصددددس س   ياددددد   دددد  عددددده  لفلسلدددددا   سةلهعيددددهس  سةف اددددا  سةهيايهاددددد  وسةه اعليدددد   دددددي 

سةد س ددددددد  وتلليلهدددددددا وت اددددددديهيا واد س ددددددده دل  سا دددددددهلاد  اددددددديدسس   يادددددددي   ددددددد   لددددددد   ياددددددددا  ولفلسلدددددددا  سةد س ددددددد  وتلليلهدددددددا 
ةد س دددد  ( س ددددهلاد  وععدددد  علددددل عاددددا   عدددددد لدددد  سةلصددددا ر سايليدددد   دددد  بعدددددسد وسعهلددددد  س165وت ادددديهيا وتلال  سةفيحدددد    

 
1 How to cite the article: Mahdi Z.S., Saed A.S.L.; Behavioral Finance and its Impact on Individual Financial Decisions: A Field Study in a 

Number of Private Banks in Baghdad, International Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Jan-Mar 2023, Vol 13, Issue 1, 489-

504, DOI: http://doi.org/10.37648/ijrssh.v13i01.040 
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علدددددددل س هلدددددددا س  صددددددددو سةل يددددددداا والاتددددددد  ولدلسعددددددد  لددددددد  سةل دددددددا   سا صدددددددا ي  سةهددددددد  س ددددددده دل  عددددددد   هاددددددد  سةلدددددددهسلي 
 ( AmosV.23,SPSS V.24سا صا ي   
تسصدددددل  سةد س ددددد  سةدددددل س دددددهحها ا  عدةددددددس ادددددا  لددددد  سيلهدددددا ر ددددددي  عادددددا   سةلصدددددا ر سايليددددد  سيهلالهدددددا بددددداة هس س  سةلاةيددددد  

لدددددد   دددددد س سةلاةيدددددد  سةاددددددلساي  ب دددددد خ عددددددا    تس يدددددد  سا ددددددهداس  وادددددده  سة اددددددا س ب دددددد خ  سة هد دددددد    اددددددف  سةددددددل تلادددددديحها
 دددداض   عدددد ي عدددد  تس ي هددددا ادددده  سة اددددا س  دددد  تلاددددي  سا ددددهالا   وسا ددددهداس  دددد  تلاددددي  لاددددهسي سا هحدددداع سة ددددهد   سا 

يم   سا سدهددددا ةددددم تاددددهى  سدهددددا سعهلددددد  سةا دددد  سةفاةيدددد  وادددده  سة اددددا س وسا ددددهداس و ددددلس  سة ىيدددد   دددد  تلاددددي  لاددددهسي سد ددددا  
لددددد  تس يددددد  سةلاةيددددد  سةادددددلساي  وس  لددددد  سبفاديدددددا  ددددد  تلادددددي  لادددددهسي سا دددددهه   واد رالددددده  سةد س ددددد  عددددد  لدلسعددددد  لددددد  
س دددددهسس د س ددددد   ددددددسس تددددديايه سةه حيددددددا  سةهلحسةس يددددده وعددددددهو س تس هيدددددا  دددددد  سةفدددددهسو وتيايهيددددددا علدددددل اددددددهس س   سةل هه ا  سيلها 
 سا هسد

المدخرين, المكتنزين.المستهلكين,  المستثمرين, ,القرارات المالية الفرديةالماالية السلوكية, الكلمات المفتاحية:    
 

 

 

 

 

 المقدمـــة1- 
تاايهس لفيحا تدا  تلك سة هس س   تاهحد سة هس س  سةلاةيه سة هد   علل سةلايه ل  سةفسسلخ وسةدوس   وسةه     ل دلهها تفى   لساا سو  

واد  ص  سةحظهاه سةلاةيه    ت ايه ذةك سةالس  ول دله تلك سة هس س  واد  ص  لفظم سةد س ا      دس ه تس هها علل س   
 يذس سةالس  ةهام باةف  ديه وسةه اد واد تهدس خ سةفسسلخ سةح ايه واد تلس  يحا  ت للا     سةلزسج سة  ص   

  سةفدةد ل  سةد س ا  وسابلاث سا اد ليه سةلدةاه لا  فهر باةحظهاه سةلاةيه سةالسايه وسةه  تفهلد     سيهيا ودهيده ةذةك اال
علل سةلفد سةح ا  وسةاي سةس   ةل هد    ست اذ اهس سته وسةه  تدل   ي  سةحظهاا  سةل  ي يه    سااهصاد وعلم سةح    ةهفل   

ل هس س     سسس علل سةلاهسي سة هد  رو سةدلاع   ل    س  هم اي ي  تصهر سةلاهالها   سةهلساخ ب هم اي ي  ست اذ سأل  اض ة
وسأل سسو   اد   س  ل  سةلل   تفدةخ يذ  سةالسايا  رو سةهلي  لفها ل  ر خ إالا  سةحها ي سااهصاد       اايه ل  سةلاا   

ةلخ ل  سةلاه ا ا  و عل  هم    سةلفه   وسةهلالخ سةلاةي  سةالساي  اد ةؤد  إةل دها ي له سا   
  منهجيـة البحث

 أواًل: مشكلة البحث 
علددددل ست دددداذ سة ددددهس   سة ددددد س صددددخ سةددددل لاددددهسي سةلاددددؤوةي  لدددد   يدددد  لدددد  س  سة ددددهد سةفهسادددد   هددددل سدلا دددد  ل دددد ل  سةللدددد    

تس ددددد سليدددده لاةيدددده عحددددد سا ددددهسد ويدددد  عددددد  لفه دددده  دددد    تالدددد  باة سسعددددد وسا ددددهسسس   يدددد  سةلدددداة   دددددن س    ددددس  علددددل لفه دددد
واددددذةك تدددددس خ سةفسسلددددخ سةاددددلسايه سةهدددد  تددددؤاه علددددل سة ددددهس  سةلدددداة  ةل ددددهد ولاعسةدددد  ايددددد سةددددددس علددددل  سةلاةيدددد ست دددداذ سة ددددهس س  

  لاهسي سةحظهاه وسةهىلي  وةم ةهسصخ سةلا اي  سةل لاهسي دعي سةلفه ه    يذ  سةل اييم
 

 ثانيًا: أهمية البحث 
سة دددددهد سةفهساددددد  لددددد  عدددددف   ه فاديددددد ريليددددد  اليدددددهس باةحادددددل  ةلياددددد  سةلصدددددا ر سةفهسايددددد  سايليددددد  ولددددداسةلددددداة    هادددددن سةللددددد    

 لددددداوس يدددددذس سةللددددد  س دددددداد سا ددددد  سةادددددليل     ةدددددذسعسسلدددددخ  دددددلساي  سهددددددس خ عددددددةسةلددددداة  دهيدددددد   سة دددددد س علدددددل ست ددددداذ سة دددددهس 
واددددددهس  سا ددددددهه   سةهدددددد  تفهلدددددده  سا هحدددددداع  سة هد دددددد  ويدددددد  اددددددهس  سا ددددددهالا  واددددددهس  ساد ددددددا  واددددددهس سةلاةيدددددد ةهلالددددددخ سة ددددددهس س  
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سةدسسددددددن    ددددد  ست ددددداذ سة دددددهس س  و اصددددد سةلدددددؤاهسللا ددددده  ددددد   يددددداس سة دددددهد وتلدةدددددد سةفسسلدددددخ وسةل ددددداييم سة    وذةدددددك ةهيايهيدددددالهلددددد
.سةلاةي وس تلا ها باة هس س    تيايهياسةه  سوعل   ي سةالسا  

 

البحث  أهداف:  ثالثاً   
 سةلل حدددددد  سةللددددددسس ت ددددددد مر ددددددخ  لدددددد  سةلا دددددد  إ ا يددددددا عددددددل  ةهلدددددده  وسةهدددددد  سةفلليدددددد  سةلدددددددود بلاابدددددد  سةللدددددد  ريدددددددسر تفددددددد  

 سةللددددد  يدددددذس  ادددددفل وعليددددده  سةلح دددددسدس سأليددددددسر تل يددددد   ددددد  تادددددهم سةهددددد  وسةفلليددددد  سةحظهاددددد  سةحهدددددا ي وساهدددددهس  سةللددددد  ةل دددد ل 
: ساتي  سايدسر ل  لدلسع  ل ي ت سةل  

   ع ي    ة هس س  سةلاةي  سة هد  باةلاةي  سةالساي  و س   وسةلهلال  للل ة   سا ا يسةلهعيهس   ةهحاوس لهلالخ  لفه     ادن  ت د م -1
  س سةلهعيه  ةهذس سة هعي  سألبفاد وص  ع 

  روةسا   ع    عددددد ي    تس هيا  تفزاز       ي   ب ددددد خ  لادددددايلهها  علل  سات او  روةسا   ي  ل سةلل    س لهعيه  سبفاد تلدةد -2
  س ربفاد سةلهعيه  ل بفد  ب خسةلصا ر سايلي     بعدسد   سيهلا 

   سس  ةللصدددددا ر سايلي     بعدسد سةهسصددددديا   ل   سةلا   لدلسع    د   سةيها  سةهسصدددددخ ةهم  سةه  سةلل   دها ي  عدددددسس     -3
لفاةد  سةل دا خ سة ا ل     سللن سةلؤ دادا  سةلصده ي         ادهم  والا  لادهسي سايهلا  باألبفاد   ةهلادي   لاده ل ي   سةهله    ي ي 

 سةفهساي     لداس ست اذ سة هس  سةلاة  سة هد  
 

فرضيات البحثرابعًا:   
ةس د تيايه ذو   :  وااات  سةه ياددد  سةلل    هعدددي   صددديال   تل  سةلل   ريدسر وةهل ي   وتادددا اتها سةلل  ل ددد ل  عدددسس      

داة  لفحسا  ةلاددددددددلساي  سةلاةي  وسبفاديا  سةا   سةفاةي   سةحد    اه  سة اددددددددا س  سا ددددددددهداس   ددددددددلس  سة ىي ( لدهلف     سة هس س  
وةهل   سةلا   ل  صددل  سة هعددي  ل  سةلاةي  سة هد   وسبفاديا  سا ددهه    سا ددهالا   ساد ا  سةلصدده    سا هحاع سة هد (   

 ( والان سة هعيا  سة هعي  ساتي :Back Wardعدلها  تم تح يذ ردلسذج سادلدس  سة ى  سةلهفدد  
  تؤاه سبفاد سةلاةي  سةالساي  لدهلف     سا هه   تيايهسي لفحسااي  .1
 تؤاه سبفاد سةلاةي  سةالساي  لدهلف     سا هالا  تيايهسي لفحسااي  .2
سبفاد سةلاةي  سةالساي  لدهلف     ساد ا  سةلصه   تيايهسي لفحسااي تؤاه   .3  
 تؤاه سبفاد سةلاةي  سةالساي  لدهلف     سا هحاع سة هد  تيايهسي لفحسااي  .4
 

 

: منهج البحث خامساً   
  ةهلدةد سةهلليل   سةسصددددددد   سةلحهي ر دددددددلس  سعهلاد تم   د  لحه  سةله سس  سايدسر  وتل ي   سةلاة  سةلل   بلهىللا  سا  اس ةعه 

  سةلل     هس  ربفاد لهعيه عل  س هلاد    س ل  ربفاديا وتي يه سةل  ل 
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البحث  طرائق واساليب جمع بيانات ومعلومات: سادساً   
:  هما جانبين على الباحث اعتمد الحالي البحث موضوع من أجل تغطية  

1-    سةدالفي   وسا ا اح وسةه دددددددا خ سةلهن ل   لدلسع   دددددددلل  لهحسع   لصددددددداد   علل  سةلاة  سةلل  سعهلد: النظري   الجانب 
 سةحظه    سةدداددن  وتعىيد   تدي يه      لحهدا  سا دددددددددددددده دادس   ل   سةه و  وسا حليد   سةفهايد  وسةددو ادا  وسةل داا   سةلد   ع   عدددددددددددددد ي 

  ةللل 
 ةللل   سةفلل   باةدادن  سةلهفل    وسةلفلسلا  سةليادا   علل  ةللصدددسس   ياددد  ردسس  سا دددهلاد  سةلا    س ددده د :  العملي  الجانب  -2

Likert  ةي ه   ل ياا  علل ساعهلاد تم  واد  سةحها ي  سةل  وسةسصدسس سة هعديا  س هلا   هدر   وسةذ  سةلل   يذس    سة لا د (  
   وسةسعس  باةدا  ةهام اسده وسا هلاعي  سإلدس ا  سةفلس     س ه دسلاي  سا اه وسا اةين  سةل اةي  ل   فد

        
 

 
 

 

:االسهامات المعرفية السابقةسابعًا:    
 تلهخسذ    سةلا    اددددددللها  ر  سةل هه  ل   سةه  ةللاددددددا س   تصددددددس    حاس     سةلهل   سةلصدددددداد  ر د  سةادددددداب    سةد س ددددددا   تفد   

 سةحظه   ةإل ا   سأل ددا ددي  سةهاا ز   لس س      اليهس ريلي  ل  ةها ةلا سةفلل  سةلل       لهل  ل اد ي   سةلفه ي  سةادداب   سةلاددايلا 
سإل ادس ل   لي  تسصدياتها  وتدحن  اا  سةهلهس   عد ي ع     سةلحا دن    سةهلليخ وسةه اديه تلح  سةلحهي    سةلا   ولاداعدس

ة هس س  سةلاةي   باةلاةي  سةادددددلساي  و س ذس  سةف ا   سا حلي  و سةد س دددددا  سةفهاي    سا دددددهالا    يذ   عدددددلاد  و    وسةهدس خ لاددددده ل ي 
وااات :  سة هد    

 
 
     
 

2022حمادة   الباحث والسنـة -1  

 اثر المالية السلوكية على قرارات االستثمار في سوق االوراق المالية المصرية عنوان الدراسة 

الدراسة  هدف  االستثمار في سوق االوراق المالية المصريةهدفت الدراسة الى معرفة اثر المالية السلوكية على قرارات    

الدراسة  متغيرات  المالية السلوكية و قرارات االستثمار في البورصة المصرية 

عينة الدراسة مجتمع و  
تمثـــل مجتمــــع الدراســــة فـــي مجموعــــة المســــتثمرين االفـــراد فــــي ســــوق االوراق الماليـــة فــــي مصــــر واعتمــــدت 

403الباحثة على عينة يبلغ قوامها   

 ابرز النتائــج 
ــلوكية علـــى قـــرارات االســـتثمارفي  ــل احصـــائية للماليـــة السـ ــن وجـــود تـــيثير مو داللـ ــفرت نتـــائج الدراســـة عـ اسـ
 سوق االوراق المالية المصرية

   Daiva., 2020 الباحث والسنـة -2

 عنوان الدراسة 

 

FACTORS INFLUENCING INDIVIDUALS’ DECISION MAKING AND 

CAUSING FINANCIAL CRISIS   

المالي لدى األفراد وتسبب في أزمة مالية العوامل التي تؤثر على صنع القرار  
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الدراسة  هدف   
تهدف الدراســــــة الى تقيير تيثير القرارات المالية لعفراد على األزمة المالية لعنقة بين القرارات االقتصــــــادية التي 
 يتخذها األفراد واألزمات المالية

الدراسة  متغيرات االفراد  لدى المالية االزمة الفردي المالي  القرار صنع   

عينة الدراسة مجتمع و ةفراد المتاحة في الواليات المتحدالبيانات اال مجموعة من  البحث شملت عينة   

 ابرز النتائــج 
وبالتــــالي يمكــــن اب تختلــــ  مــــن اب البيانــــات متاحــــة فقــــة للواليــــات المتحــــدة  تقييــــدهنــــا  أظهــــرت الدراســــة 

 النتائج في دول اخرى 

 Asab et al., 2014 الباحث والسنـة -3

 عنوان الدراسة 

 

Impact of Behavioral Finance & Traditional Finance on Financial Decision Making 

Process  
 

المالي القرار صنع عملية على ةالتقليديو  ةالسلوكي المالية  تيثير  

الدراسة  هدف   
  بتيثير   ترتبة  التي  الســلوكي للتمويل المختلفة العوامل وتناقش الفردي  االســتثمار تفضــينت في الورقة  هذه  تبحث

  النامية البلداب في  االستثمار

الدراسة  متغيرات المالي والقرار التقليدية والمالية السلوكية المالية   

عينة الدراسة مجتمع و ةفراد المتاحة في الواليات المتحدالبيانات اال مجموعة من  البحث شملت عينة   

 ابرز النتائــج 

ــة الى جملة نتائج أبرزها  ــلت الدراســـ ــلوكي  التمويل  أبتوصـــ  قرارات اتخام في أكبر دور ولل مهًما دوًرا  يلعب  الســـ
ــتثمرين ــتثمار  قرار  من  أكثر المســـــ ــلوكي  التمويل عوامل  من  والمزيد  العقنني  االســـــ   نظر   عليها  ينطوي   التي  الســـــ

االستثمار  قرار اتخام أثناء المستثمرين  

 
 

 

 -2 النظري جانب  ال  
 مفهوم المالية السلوكية 

ــية , وقد تطورت   ــنوات القليلة الماضــ ــريعة خنل الســ ــارة الى اب مفهوم المالية قد حظي بعملية تطور ســ بداية البد من االشــ
ــ  , حـيث  الـمالـية االكاديمـية لتبتـعد كثيرا اليوم عن األيام التي كانت تعتبر بـها نظرية االســـــــــواق الكفؤة مبرهـنة ال تقـبل الشـــــــ

, تفترض اب المشــــاركين بالســــوق عقننيين , أي انهر يعالجوب المعلومات المالية بشــــكل   ســــتخدم المالية التقليدية نمام ت
كفوء وغير منحاز , بحيث تكوب قراراتهر متوافقة مع تعظير المنفعة , وأغلب النظريات االقتصــــــادية والمالية اســــــتندت على 

ني ويهتموب بكل المعلومات المتوفرة في عملية صـــــنع القرار , ويحاول مجال فكرة , وهي أب االفراد يتصـــــرفوب بشـــــكل عقن 
المالية السـلوكية اب يفهر ويشـرب بشـكل أفضـل كي  العواط  واكدرا  تؤثر األخطاء على المسـتثمرين في عملية اتخام القرار 

ــلوكـية مختلـفة في وجـهة نظره من االعتـقاد التقلـيدي بيب القرارات ال  ــا  العقننـية والـمالـية الســـــــ ا على أســـــــ يتر اتـخامها دائمـً
اـلمـــــاـلـيـين  ـــين  اـلـممـــــارســـــــ ـــلو   ســـــــ ـعـلى  اـلـنـف   ـعـلر  تـــــيـثـير  ــة  دراســـــــــــ ـهي   ـــلوـكيـــــة  الســـــــ اـلمـــــاـليـــــة  اب  اـلكـــــاـملـــــة 
(Ogunlusi&Obademi,2021:2 اما ما يشـار لل بالمالية السـلوكية فهو في األسـا  تكامل علر االجتماع واالقتصـاد  (

المؤسـسـات المالية مهتمة بفهر الجماعة والسـلو  الفردي لعفراد , ويكوب للدراسـات النفسـية وعلر النف  , اي عندما تكوب 
دور في فهر الســـــلو  الجماعي والفردي , البتكارهما االســـــتراتيجيات المناســـــبة التي يمكن أب تؤثر على االفراد من الناحية 
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وا ــاطر  المخــ بين  ــات  العنقــ ــل  تحليــ عن  مســـــــــؤول  ــاالقتصـــــــــــــاد  فــ  , ــة  ــة  االقتصـــــــــــــاديــ ــاليــ المــ ــتوفر  ســـــــ التي  ــد  ــائــ لعــ
(Deshmukh&Joseph,2016:98, ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( مفهوم المالية السلوكية1-1-1شكل )   
دراسة استطنعية آلراء عينة من العاملين في  (. نظرية المالية السلوكية كمدخل كدارة المخاطر الفاعلة  2018المصدر حسن شاكر الشمري. ) 

 شركات الصناعة العراقية .
 

 
ويرى الباحثوب اب توســيع الفهر حول موضــوع المالية الســلوكية , يتطلب الخوض في خم  مفاهير ســلوكية مهمة )العنزي, 

8:2010:)-  
overconfidenceالمغاالة في الثقة  ) •  ها المستثمرين في (: بالقرارات االستثمارية التي يتخذ  
 سوق االوراق المالية 
 (  : تجاه االخبار السلبية واالخبار االيجابية.overaction biasنزعة رد الفعل العالية ) • 
( : بحيث تيثيرها النفســـــي أعظر  Asummetric loss Aversionالبغض الشـــــديد النمتماثل تجاه الخســـــارة ) • 
 بكثير من متعة الربح .
حساباتل الذهنية )ميل الفرد في  •  Mental Accountings.  الى وضع النقود في أشكال مختلفة) 
 العوامل )التحيزات( السلوكية
تعرف العوامل السلوكية في المالية السلوكية بالتحيزات السلوكية التي يرتكبها المستثمر ال     

 

 الماليه

 الماليه السلوكيه

 علم النفس 

 علم االجتماع
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العقننية , حيث انها تتعرض الى تيثير الكثير شـعوريا لدى اتخامه قرار اسـتثماري , وال يمكن وصـ  هذه العوامل السـلوكية ب
ــلو  الـمالي وقرارات االفراد هو وـقت ـمدفوع بمختل  التحيزات يمكن اب يعزى مـل   من العواط  والعواـمل الـخارجـية , اب الســـــــ

ــة على الوقت والقدرة العقلية لمعالجة المعل ــبب القيود المفروضـ ــارات , بسـ ــر الى اللجوء الى االختصـ ومات غير الى ميل البشـ
ومن هذه التحيزات  المحددة  

-أ -:عاليةالثقة ال   
ــبـيل المـثال ـقد يعتـقد    تعني ـمدى اعتـقاد الفرد ـبامتنـكل الـقدرة المعرفـية واـلدـقة في التنبوء او توقع االـحداا وتعظيمـهاعلى ســـــــ

(. Chaudhary,2013:88المستثمر بانل افضل من غيره في اختيار االسهر او الدخول الى السوق في الوقت المناسب )
وهي قد تلعب دورا مهما في تشــكيل الســلو  قد تجعل االفراد اكثر احتماال لتعريض انفســهر عن غير قصــد لمعلومات مضــللة  
(Lyons,2021:1 ) 

-ب النفور من االس  او الندم:    
م قرار خاطئ وتكوب وهي حالة نفســية تحدا عندما يكوب التركيز على المشــاعر الندم بشــكل مفرر وتظهر حين يكوب اتخا 

النتائج الذي ســــبق تجاهلها هي افضــــل من القرار المتخذ والســــبب االســــاســــي لهذا الخطي هو عدم ميل االفراد الى االعتراف  
( ويعد تجنب الندم من المفســـــــــرات الســـــــــلوكية لتجنب عدم التيكد والغموض الذي يكوب من  83:2015بيخطائهر )العبيدي,

اب خياراتل ليست مثلى نسبة الى ما توقعل في السابق )محاولة الفرد تجنب االعتقاد ب Krhmer&Stone, 2013:2 
 -  كره الخسارة او النفور من الخسارة 

اب كره الخســــارة يســــتند الى الفكرة القائلة اب العقوبة العقلية المرتبطة بخســــارة معينة اكبر من عقلية المكافيه لمكســــب من   
ى المســتثمر اكبر من اثر الربح وقد اثبتت االبحاا باب الخســارة المقبلة بعد ســلســلة  الحجر نفســة بمعنى اب اثر الخســارة عل

(.85:2015من الخسارات تكوب مؤلمل اكثر من الخسارة بعد المكاسب الصغيرة)العبيدي,  
-د  االستدالل 

وباالخص عند تغير االشــــياء او قواعد االبهام التي تجعل من االســــهل صــــنع القرار وقد تؤدي الي التحيز في بعض االحياب 
التي تؤدي الى اتخام قرارات امثل و يعرف االســــــتدالل اســــــتخدام الخبرة والجهود العلمية لنجابة على االســــــ لة او تحســــــين 

(792:2014االداء)الجبوري,  
ســتدالل يعني ومن وجهل نظر خبراء االقتصــاد الســلوكي من اجل التنقل عبر عالر متزايد من الصــعوبات البد من اســتخدام اال

)االختصارات العقلية( في عملية اتخام القرار ولسوء الحظ في عالر المال وفي احياب كثيرة لر يكن االستدالل جيدا النل يؤدي 
 (Singh,2012:117الى قرارات خاط ل)

سلو  القطيع-م  
الخرين لحالة معينة هو ســـلو  ويســـمى بتحيز الدليل االجتماعي وهو ظاهرة نفســـية حيث يفترض االفراد بموجبها اب افعال ا

صــحيح بالمطلق وهذا الرأي هو المؤثر عندما يكوب عامة النا  غير قادرين على تحديد الوضــع المنئر للســلو  مما يؤدي 
ــع الحالي)العبيدي, (. وكذل  يعرف بانة 97:2015الى افتراض اب االفراد المحيطين بهر لديهر المزيد من المعرفة عن الوضــ

ادل الذي يعمل على التقارب في العمل ويعني ميل االفراد الى تقليد ســـــلوكيات مجموعة من االشـــــخا  بصـــــرف التقليد المتب
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النظر عما اما كانوا على خطا ام على صـــواب وهذا الخطي شـــائع في قرارات االســـتثمار حيث يميل االفراد الى قرارات االغلبية  
قرارات مجموعل كبيرة من االفراد خاط ل)المتخذه بسبب اعتقادة بانل من غير المحتمل اب تكوب  Subash,2012:18.) 

 القرارات المالية الفردية:2-2-
 لصدد  ال  اليه سذ رده لهتل   حها ي لسستي     سةلياس      ي  ر  سة  دخ    إدس س سأللس    ةأل هسدسةادلس  سةلاة  سة هد    فد     

ل  سةعددهو   سةلل  وتلدةد سةفسسلخ سةح اددي  سةلالح  و سس يذس سةاددلس  وس   هم دهيد  ةذةك    سة دد صددي  سةهلساخ ةه دهيد   ددللي 
ر اه لاؤوةي  و  ل وإد س  تلك سةدسسدن اد تااعد سةحاا    ست اذ اهس س  لاةي   (Regmi,2022:15)   

وتهسعددددددددددددددح سيليد  سة هس  بدي  سة هس  يس  سيه سةهفدال   سةحدا لد  ةددي سا هسد وافهله سة هس  علليد   ه د  ةهسا  عليهدا دددا  سو 
وسةذ   ىل ه  وال   س عدددددداي تفهاا دل  سة هس  باده سا ددددددلس  سةذ   لهلله سة هد    ( 12:2015  ددددددخ سا هسد سو سةلحظلا   عليد 

سةل دددددددد ل  وتسس ه   عحدلا ةسس ه لسا  لفي  ةهس ن ست اذ سة هس  ب دددددددد خ س عددددددددخ ب ددددددددها س    س  يذس سة هس  لللاي بدلي   سسدن
( 210:2014سةلفلسلا  سةلالل  ات اذ اهس   ليم  علدسةه ل    

 هها سأل ددددددددد اض     ياتهم  ةه  ةسسست اذ سة هس س  ب دددددددددي  لدلسع  عددددددددد ل  ل  سة يا س   زسسي ل  سةفدةد ل  سةلها  س ةذس  فد
سةلحهدا  ةل ددهسس سو سا هيا  ل   ي  لدلسع  ل  سة يا س  سةلها   لاةلاي لا ةهىلن  خ سةل اعدد   وةل   لاخ س هيا سةيسلي  

اد   س  ل  ليه سةلدد  ةلل دددددددده ر  ةههلسس ب دددددددد خ االخ  ه ييم اخ  يا  ةلدلسع  اليهس باددددددددلن سةل دس  سةلىلس  ل  سةسا  
هد سةلفه     بلي    سدس  لاةلاي ليه  سعدددددي  ع  س هيا ستهم لحذ  هم عللي  صدددددح  سة هس  سةل ددددده  واي ي  دعلهم  يه  فد  وسةد

ست اذ سة يا س  رلهسي لهلاي ل  و ها  دظه عدةدس   لاخ  هم سةاددددلس  سةلاددددههلك ولادددداعدس سا دددد اض    ست اذ اهس س  تدا ا  
 (Nunes et al,2015:16) .عاةي  سةهيايه

تفهر سة هس س  سةلاةي  سة هد   ي  عللي  س هيا  س عددددددددددددخ اهس  لاة  ةل هد ل   ي  لدلسع  ل  سة هس س  سا هي سعدددددددددددد  ةذةك   
سة هس  سةذ   يؤاه ب  خ    ألدهسة هس  سةلاة  ةل هد اهس  اهس سي لهلاي   لل حه ل  سة هس  و  فهله لح ف وسةه  تهدر سةل تل ي  ساصل  

 (Risnaeni&Khoiruddin,2021:147)   ل سةلهاز سةلاة  ةل هد سو سةلؤ اللا ه عل
سةلسا      ةذس  إ سات او رو عد  سةهعدددال  اظهه  د  ا  له اوت   اةليسس سةح ادددي  و بةلا وتا   سةلسا  سةلاة  و  اي  لا  فله ع   

  (Ameliawati&Setiyani,2018:815) اصه رو سأل  اضيس  ها   ةه ييم سأل لا  رو سأل دسث رو سةفح

-3-2 أنواع القرارات المالية الفردية:   
:للا ه علل  ياس سة هد وي  ااات  تيايهةها وةلا ةل هد    اف  اهس س  لهلر   يذ  سةد س    حهحاوس   

-1-3-2 قرار االستهن :    
وا  ل    أل هل  وا   دل  سةلياس علل سةهلم ل  س ت اع سا دددفا ةهحاوس سا دددهه   ب ددد خ للا ددده لادددهسي لفي ددد  سةحاا رو  

ة  تلس  ااد س علل تلدةد اهس  سا ددددهه       اعلي س     و تدحن سا ددددهه   وس  سةزاادس    سا ددددفا  تصددددلح ي  سةلهيلح   ةأل هسد
سةفالخ سةلؤاه سةذ   دددددددددددددي سد سة هد    ست اذ    سة د س سة هد   ةحظه سةيها بادها  إ    ةذسسأل دددددددددددددفا  وسةد خ         خ ايسد لفيح 

  (Kusairi et al,2020:674) س عخ اهس  لاة  ب ي  سا هه  
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     ا اته  إل دددددلاعةل هس  سةلاة    ست اذ سيلي   اصددددد  ل  س خ  يا  اي ي    ةه  د س ددددد   دددددلس  سة دددددهسس ةللادددددههلك  إ  سعددددد  ةذةك 
و للاته والا س   دلس  سةلادههلك ذو يدر لس ه دلس س هيا   دةخ ل   ي  لدلسع  ل  سةلدس خ سةلها    ا  يذس سةادلس  ةد ا 
علل سده عللي  ست اذ اهس  سة ددددددهسس ةللاددددددههلك  ي  تحىس  سة هس س  سةه  ةه ذيا سةلاددددددههلك علل س هيا  اخ ل  سةلحهي سةف ل  

سةلاددددددههلك  دن س   اددددددهحد سةل لدلسع  ل    ةه ذ س سو الي  سة ددددددهسس س   سدس سة هس  سةذ   ل ا  سة ددددددهسس تساي  سة ددددددهس  سةهدا ا 
  (151: 2018 سةفسع   سةلفلسلا   

-2-3-2 :االكتناز الفرديقرار     
سلا سا هحاع ل  سةلحظس      فهر سا هحاع ب دد خ عا  يس  ل  سةلاس وتلد ادده وسا ه ال باةلههس م لحه د دس سو  ددا   ةلدس  سال 

  لا ي   سةلد هس  وي  سةادددددل  سا اه  ددددديسعيا    سةحلاذج سااهصددددداد   سة يا دددددي  ل  س هحاع سا دددددهه    سة هد  ةللادددددههلك س هحاع
سةلحاعس وتلساخ تد  ا  سةد خ إةل لد هس  وتي يخ س دددهه   سةادددل  وسة دلا   هل تا اس ا    دددهلادددن سةلد هس  رصدددلا   

سةلد ه وتل ي  رصدددددددددددلا  سةلحاعس ل  ذةك    ؤد  إةل تعددددددددددد يم ايل  سةد خ ا دس للا  ة (Baddeley,2020:69) دظها    سلا  
سةل ي   س  سةف ا   ي   دو  سةهيايه علل رد ددددددى  سااهصدددددداد  سأللسسس ا تهدسوس إا    لداس سةهلساخوي  ر     "سا هحاع سةلاة " 

سةلهس دددددى  وسةفاةي   ألدظل   سااهصددددداد ا   بلااب  ت ددددددي  رو ر     اخ ل   سا هحاع سةلاة  وسةحلس سااهصددددداد    فهله سا هحاع
  (Guo et al., 2021:20) تيايه ل هل  د       وةل  يايه إ دا   علل سةحلس سااهصاد ةه ت سا هحاع سةلاة    إ  سةحلس

-3-3-2 :االدخار المصرفيقرار     
عسد سةلهس ه لحه  واللال   ا ا  سة هد وتل ي  لفظم ريدس ه    سةلايه فد سةلاس يس علاد سةلياس وسةلصددددد  سأل ددددا دددد  إل ددددلاع    

        سةفدةد راله     بلاددؤوةياته  سذلسس د  س ددهىاع ر   لادد  لفي ددهه وسا ت اس  ها ور  ةحه        إدس س  ب  اةههةدي سة هد وساههس  ذةك  
علل سةاددددددددددل  وسة دلا     هسةد خ سةذ   لصددددددددددخ عليه سة هد وإالاة الي و سد ع ا   هد    ي  ي  ث سةفللسألبلال  سةد س ددددددددددا  و 

سة ه    سةهه يهيدددددد    عليدددددده  لددددددا  لصدددددددددددددددددددخ  لدلسع  و ويس  لفيحدددددد   د ددددددد    س  ههس  د ددددددخ  ل   ةألدلدددددداا  د                                 سةاددددددددددددددلسايدددددد  و  ددددددا 
  (405:2020 سةحساصه  وسا هه  ي  ةل هد

-4-3-2 قرار االستثمار:    
ست ذ ل هس  سا ددددددددهالا  ستدايا  عدةدس س هل   با ه ر و ها  سةحظه  سس  ليف  سا ددددددددهالا  وسةىها   سةه  ةحظه ل  ة د    

سةفللي  ل  علم سااهصدددددداد اس    رصددددددسةهوااددددددهلد سا ددددددهالا      تحليههواي ي     ر ددددددلاةها  ةها سة هد سو سةس دس سااهصدددددداد   سةل  
لعدددلسده   ددديه سةل سةه صددديل سةل سس ةللسس د سةلها   وت سالها ول  و ه  سةحعددده سااهصددداد   ةهلاخ سا دددهالا     س دددهفلاس  

و دس   دةدس   إلد ددددداس سةلد هس ( ةدي سةلدهل  ةهلسا   سا سةلاس  دددددسسس اا  يذس سةهلسا  ةلهس ددددد  سو    زس ل  سةلسس د سةلها  
 أللهس  س  عللي  د خ سةلسس د سةلها   ةدي سةلدهل  سةل سةل هوعا   سذ      ل  س هي   إلدهاجس هفلاةها    سةفللي  سادها ي   فاد 

سةيها ع   ها     سا ددددددددهالا  ت س  به سةلحظلا  سةلاةي  سةس دددددددديى  سةه  تهسةل لهل  س صدددددددداس سة سس   سةح د   سةل ل  يم بلا  
عدةدس و   ل دلهها سةلصددددددا ر سةهدا ا  وسةله صددددددصدددددد  ولصددددددا ر سا ددددددهالا    سةس دددددديى عللي  سااههس  وس  يذ  سةلحظلا  

( 2014 47 علد سةهعا: وساد ا  و هاا  سةهالي  وليهيا  
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 سةفسسلخ سةالساي  سةه  تؤاه علل ست اذ سة هس  سة هد :
  ت عدددد  ةلفدةد ل  سألويا  سةلفه ي    تفهلد سةلاةي  سةاددددلساي  علل علم سةح   وا دددديه إةل ر  علليا  ست اذ سة هس  سةل دددده        

تح ادددددددم سألويا  إةل لدلسعهي  سةلدلسع  ساوةل رويا  داتد  ع  عللي  ست اذ اهس  إ  ددددددداد  ولدلسع  سةاادي  رويا  لهدذ س ل  
(     و يحا  لدلسعه ل  سةفسسلخ سةادددددددلساي  سةه   waweru,et al,2008:27تلح  ر ه ع لي  لدلف     دظها  سا هلاةي  

ؤاه علل سا هسد عحد ست اذيم ةل هس س  ت  
سة سر:  ظهه لفظم سا هسد سة سر ل    دس  سةلاس  -1  

سةلن: اايه ل  سا هسد   فس      ن بف  سأل دددددهم إذس اادددددلسس سةلاس وس ه ظسس  هذ  سأل دددددهم ة ههس  سال  ل  سةسا  علل    -2
 سةهلم ل  سةهعيهس  سةل هل      سأل سسو 

واهدلل ذةك با  سا هسد سةد في   ل حهم  هسس سا ياس سةاليح  وا ليا  اليهس وا ا اس   دو   اابا  صليل  سةد  :  -3  
سةه ا س: سا هسد سةله ا لس  اايهيس لا ةد لس  سةاسو  دو   لن لحى   رصلح يذس  صيل  تصليح سةاسو رو  هل سدهيا   -4  

  فه س  راخ ل   ل   ةآل ها  ستلاع دهي سآل ها  بادد اعلهازس سة ىي : إذس سعه د سا هسد  ردهم -5
سةليخ ةلههايز علل سةهدها  سا يهس و سةليخ إةل سإل هسا    سةا   باةح     -6  

 

 -3 جانب العمليال  
 

 -1-3 المتغير المستقل المتمثل بالمالية السلوكية عرض وتحليل وتشخيص    
     

سةادلساي  عله  ل  سبفاد  سةا   سةفاةي    سةحد    اه  سة ادا س  سا دهداس    دلس  سة ىي ( ل   اي  سةلهعيه سةلاده خ سةلاةي     
( ل دددددايدس عيح  ل  عاا   سةلصدددددا ر سايلي   سذ  صدددددل  سةلاةي  سةادددددلساي  علل و ددددد  165(   هس وعله إ ابا   20  س  
2.72 اددددددا   ل دس     ةللل   ( لفهدس سةلاددددددهسي وا خ ع  سةس دددددد  سة هعدددددد    ( ةي دددددد خ  اة  ل  سةعددددددف     ةدسس عاا   3

وت ددددديه سةل  دود    سةلاةي اد تلس  سةدس   سا دددددا ددددد  و سس ست اذ سة هس س       وليه لاةي  دلاذج لاةي سةلصدددددا ر سايلي  سةل ت د م
سةادلساي  علل سدلهسر  لصدخ سةلاةي    سةه دد ةدي له ذ سة هس  س  س  سا هسد ةي  دس لا   ديدو  ويذس  دي س  ةه ساه  ساخ سالد

(   ددددديه سةل سات او  سس تس ه  %12.5( لهس ددددد    والفالخ س ه ر دادددددل   %54.4(   وسيهلا  دادددددل   0.340لفيا    
( تهتين سابفاد 5سةلاةي  سةادددددددلساي   ةدي عيح  ل  عاا   سةلصدددددددا ر سايلي  ب ددددددد خ لهس ددددددد     يلا وعدددددددل  دها ي سةددوس  

الخ سا ه ر سةحال  وااات :  سة ل  و  هستها    لاد  بلان لف  
سواي عحدلا  اددددههد س  تفزاز لاددددهسي سةلاةي  سةاددددلساي    ةهلصددددخ    الثقة العاليةر دي عاا   سةلصددددا ر سايلي  سعهلاديم  -أ

( سةديد  %75.6( لهت   سةلادهسي   واحاس سيهلا   عاا   سةلصدا ر سايلي  سةحادل   3.78س لااي علل و د   ادا    
س اباتهم تهده سةل سات او واادلهسر لفيا       لاد   %16.64(   والفالخ س ه ر دال   0.629 )  

اادياي    تلاددي  لاددهسي سةلاةي  سةاددلساي   واس دد   اددا      الندم يلا س هه عاا   سةلصددا ر سايلي  ةدس ها سةل سعهلاد  -ب
3( لفهدس سةلاددهسي وةلحه   خ ع  سةس دد  سة هعدد  ةللل   2.85    دد خ للدود    هس   اا  سةحد  ةدةهم    ( للا 
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(  والفالخ 0.612( سةلهس ددد     لاد  س اباتهم تهده سةل سات او واادلهسر لفيا    %57سذ س ههوس سيهلا  دادددل   
%21.47س ه ر دال    )  

ساي     لاع  علل  باةههتين سةااة  والا  اهم    تلاي  سةلاةي  سةال  كره الخسارةر دي عاا   سةلصا ر سايلي  تلحيهم   -ت
(  وسايهلا  ب ه  سة ادددددا س سةحادددددل  3( عدددددفي  سةلادددددهسي وا خ ع  سةس ددددد  سة هعددددد  ةللل   2.35و ددددد   ادددددا    
%26.93(   والفالخ س ه ر دال   0.633( سةعفي   واادلهسر لفيا    %47بل دس   )  

   لاع  علل  سةلاةي  سةاددلساي    تلاددي   باةههتين سةهسب  والا  اددهم   االسـتداللور هه عاا   سةلصددا ر سايلي  تلحيها   -ا
(  %42(    ييهل  به ب ددد خ دادددل   3( عدددفي  سةلادددهسي وا خ ع  سةس ددد  سة هعددد  ةللل   2.10و ددد   ادددا    
%28.19(   والفالخ س ه ر دال   0.592عفي   سذ ستده  سإل ابا  سةل سات او واادلهسر لفيا     )  

س  سة ىي  باةههتين سة ال  والا  ادهم    تلادي  سةلاةي  سةادلساي  س لاا     عاا   سةلصدا ر سايلي  تلحيهم  دلر هه  و  - 
(  وريهل  به  3( عددفي  سةلاددهسي وا خ ع  سةس دد  سة هعدد  ةللل   2.52 لاع  ددلس  سة ىي  علل و دد   اددا    
 (%29.28(   والفالخ س ه ر دال   0.738( ب  خ عفي   واادلهسر لفيا    %50.4دالياي  

 
 

 -2-3 المتغير التابع المتمثل بالقرارات المالية الفردية عرض وتحليل وتشخيص    
     

ــتهن    عله س ا  سبفاد    سة هد    سةلاةي  سة هس س   سة هعدددددد   وسةل ى  سةلل   عحسس  بلاددددددن  سةلاددددددهدين سةلهعيه اي        االســ
ــرفي  االكتناز الفردي ( ــتثمار   االدخار المصـــــ ول    س   االســـــ 16 165  هس وعله إ ابا   (   س عيح  ل  عاا   ( ل دددددددددددايد

3.72  سذ  صدددل  سة هس س  سةلاةي  سة هد   س لااي علل و ددد  للادددس  اد    سةلصدددا ر سايلي    وسةحا م ع   ( لهت   سةلادددهسي 
لل حه ل     لح ف سة هس س  سا هي وسةه  تهدر سةل تل ي  ساصدددددددددل  لدلسع  ل   ل   ي   ةل هد عللي  س هيا  س عدددددددددخ اهس  لاة 

سةلؤ ددددددادددددد  والاخ سة هس  سةذ   دددددديؤاه ب دددددد خ للا دددددده علل سةلهاز سةلاة  ةل هد سو   ألدهاهس يس لهمي   د سة هس  سةلاة  ةل هد ف سة هس   
   إدس س سأللس      ددددخسة    ي  ر       سةلياس    رده لهتل   حها ي لسستي سذ  لصددددد  ال  اليه  سةاددددلس  سةلاة  سة دددد صدددد  ةأل هسد  

 هم    وس   سةاددلس  سةفسسلخ سةح اددي  سةلالح  و سس يذس وتلدةد سةعددهو   سةلل  ةذةك ل   دهيد    سةهلساخ ةه دهيد   ددللي   سة دد صددي 
 لااي علل  ل    لصل  سة هس س  سةلاةي  سة هد   سلاؤوةي  و   ست اذ اهس س  لاةي  ر اه  دسسدن اد تااعد سةحاا   تلك سةوإد س   

%12.71(   ولفالخ س ه ر دادل   %74.4(  وسيهلا  دادل   0.473سدلهسر لفيا       ديه سةل ساداددا     سآل سس     (
1والا لسعح  حها ي سةددوس       لاد  لهتل  بلان لفالخ سا ه ر سةحال  وااات :(  سلا علل لاهسي سابفاد

س دددددههدس هم تفزاز سة هس س  سةلاةي    سواي عحد االكتناز الفرديعاا   سةلصدددددا ر سايلي  تس ههم دلس  سس دسستعدددددح ةللا    -أ
( سةديد  سذ دة  س اباتهم %74.2( لهت   سةلاهسي   واحاس سيهلا  دال   3.71   لصخ علل و    اا      ة هد  س

%17.89(  والفالخ س ه ر دال   0.664سةل ست او واادلهسر لفيا     )   
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ــتثمار يلا ر هه عاا   سةلصددددا ر سايلي  تلحيهم   -ب باةههتين سةااد  والا  اددددهم    تس ههم ةهلاددددي  سة هس س  سةلاةي    االسـ
( واادلهسر %75.2( لهت     سذ داس سةلفد سيهلا  داددددل  ل دس    3.76سة هد    دهيد  ةلصددددسةه علل و دددد   اددددا    
0.701لفيا     والفالخ س ه ر دال     ( 18.64% )  

ــتهن  يلا ال  تس ه  عاا   سةلصددددددا ر سايلي  سةل سايهلا   -ت باةههتين سةااة  والا  لادددددد  ل  لاددددددهسي سة هس س    االســ
(  يد واادلهسر لفيا    %75( لهت   سةلادهسي   واايهلا  دادل   3.75سةلاةي  سة هد      لصدخ علل و د   ادا    
%19.94(   والفالخ س ه ر دال   0.748  )  

 

باةههتين سةهسب  والا  لا  ل  لاهسي سة هس س     االهتمام باالدخار المصرفيعاا   سةلصا ر سايلي  سةل   يلا ال  تس ه   -ا
(  %73.2( لهت   سةلادهسي  سذ تؤدي بايهلا  دادل   3.66سةلاةي  سة هد      لصدخ سةلفد س لااي علل و د   ادا    

فيا     يد  سذ تؤ ه س اباتهم سةل سات او واادلهسر ل 0.736 %20.10  والفالخ س ه ر دال   ( )  

 
 
 
 

1الجدول )  بحسب معامل االختنف النسبي  الفرعية  هابعاد المتغيرات وأ( نتائج التحليل الوصفي وترتيب   
 

 المتغيرات 
الوسط  

 الحسابي 

الانحراف  

 المعياري 

معامل  

 %الاختلاف

الاهمية  

 %النسبي
   الاولوية 

 االول  54.4 12.50 0.340 2.72 المالية السلوكية

العالية  ثقةال  3.78 0.629 16.64 75.6 1 

 2 57 21.47 0.612 2.85 الندم  

 3 47 26.93 0.633 2.35 كره الخسارة 

 4 42 28.19 0.592 2.10 االستدالل 

 5 50.4 29.28 0.738 2.52 سلو  القطيع  

 الثاني 74.2 12.71 0.473 3.72 القرارات المالية الفردية

 3 75 19.94 0.748 3.75 االستهن  

 2 75.2 18.64 0.701 3.76 االستثمار 

 4 73.2 20.10 0.736 3.66 االدخار المصرفي 
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 ( SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج )
 

 

 
 

 -3-3 : تؤثر ابعاد المالية السلوكية في القرارات المالية الفردية تيثيرًا معنويًا:للبحثالتحقق من الفرضية الرئيسة    
     

ر هه  دها ي سةددوس      F( س  ايل   2 سةللادددددددسا  ةألدلسذج سا عدددددددخ  (  ( وي  تزاد 0.000( وا يل  س هلاةي   25.936
(   ةهؤادد السس سادلسذج  والسس سة هعدددددددددددددديد  س لدااي  سذ تلي  و سد  164( عحدد د  د  سةلهاد   3.901ع  سة يلد  سةدددوةيد   
0.233(   ولفالخ ت ادددديه لفدس  0.243لفالخ ت ادددديه   ي   لدهلف ( ل  ت ادددديه لا (  سذ س ددددهىاع  سبفاد  سةلاةي  سةاددددلسا
( ةلهعيهس  ر هي  %76.7( ل  سةهعيهس  سةه  تىهر علل سة هس س  سةلاةي  سة هد      يلا ُتفزي سةحادل  سةلهل ي   %23.3دادلهه  

س س  ةم تد خ    سادلسذج سةل هله  سذ  فد سدلسذج سةه اديه سدلسذ اي ل لساي س صدا ياي وال   سعهلاد     ت اديه لا  ىهر علل سة ه 
 سةلاةي  سة هد   ل  تلاي   فزي ةلالساي  سةلاةي  بيبفاديا لدهلف  

ةلاةي  سة هد   ل دس     يحلا تلي  و سد تيايه إ دا    هد  ةلفد سا ددددهداس    سة هس س  س (   0.000( وا يل  س هلاةي   0.244
(   يلا تلي  و سد تيايه إ دا    هد  ةلفد اه  سة اددددددددددا س    سة هس س  سةلاةي  سة هد   ل دس   3.698( سةللاددددددددددسا   Tوا يل   
3.046( سةللاسا   T(  وا يل   0.003( وا يل  س هلاةي   0.188  ( عحد د     1.975   ( وي  تزاد ع  سة يل  سةلددوة
(   يلا ةم  ظهه ر  س ددهالا  ةلفد سةا   سةفاةي   وسةحد   و ددلس  سة ىي      تلاددي  0.05(  وسة يل  سا هلاةي   164سةلها   

  ه  سة اددا س   لي  علل سبفاد سةلاةي  سةاددلساي   هد      سذ ا ظ  سةلا ا  سعهلاد عاا   سةلصددا ر سايلاددهسي سة هس س  سةلاةي  سة 
سا ددددهداس( لدهلف     تلاددددي  سة هس س  سةلاةي  سة هد   ب دددد خ س دا     سذ ت سد يذ  سةحها ي سةل السس سة هعددددي  سةه يادددد  سةاادي  
  تؤاه سبفاد سةلاةي  سةالساي      سة هس س  سةلاةي  سة هد   تيايهسي لفحسااي(  والان سةلفادة   ساتي :
 

الفردية )القرارات المالية           Y =)(4.678)   + 0.244 * )االستدالل( +   0.188 * )كره الخسارة(      

   

2الجدول ) )  القرارات المالية الفردية ( تيثير ابعاد المالية السلوكية مجتمعة في n=165 ) 

 المتغير المستقل
 القرارات المالية الفردية

α β R² A R² p-value T F 

العاليةالثقة   

4.678 

0.122 

0.243 0.233 

0.136 4.500 

 0.670 0.504 0.049 الندم  25.936

 3.046 0.003 0.188 كره الخسارة

يفرداالكتناز ال  3.71 0.664 17.89 74.2 1 
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 3.698 0.000 0.244 االستدالل

 0.820 0.414 0.071 سلوك القطيع

 

 ( SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج )
 

 

 االستنتاجات والتوصيات4- 
 -1-4    االستنتاجات
 سةهاليددددد  سةلياددددد  سةدددددل بددددداةلدسس وذةدددددك لهت ددددد   ب ددددد خ سا دددددهه   ادددددهس س  سةدددددل تدددددس ههم سايليددددد  سةلصدددددا ر عادددددا   ر ددددددي .1

 ادددددد تهم لددددد  ةزادددددد والدددددا  لهللسدهدددددا سةهددددد  وسة لدددددهس سةلفه ددددد  عددددد   عددددد ي  سةلددددداة   ساد ددددداو علدددددل  ددددددفههم وسةهددددد  سةلهىدددددس س
  لااة  ب  خ سةلاةي  سة هس س  ست اذ علل

  دددد  رلددددسسةهم لدددد   ددددزس س ددددهالا يم عدددد  وسةحددددا م   لهت دددد  ب دددد خ سا ددددهالا  سعهلدددداد سةددددل سايليدددد  سةلصددددا ر عاددددا   ةدددددي .2
 وسةهسسصدددددددددخ ساعددددددددد   و دددددددددا خ علددددددددده لهسسصدددددددددخ ب ددددددددد خ وسا دددددددددهالا  سااهصددددددددداد   سا لدددددددددا  ولهابفددددددددد  سةلاةيددددددددد   سألو سو

   ىسسته تلح  ام ول  سةحا ح  سا هالا  ةلفه   سا هلاع 
  ددددد س لددددد  سة  صدددددي  سةلاةيددددد  ادددددهس ستهم ةهلادددددي    دددددي  اهس دددددد سةلصددددده   بااد دددددا  سايليددددد  سةلصدددددا ر عادددددا    س دددددهفاد .3

  دفلهددددددم لصدددددده    اددددددا   دددددد  وعددددددفها  دددددد س لدددددد  عليهددددددا وسةللا ظدددددد  ةللاةههددددددا سةلصددددددا ر  دددددد  بدددددديلسسةهم س ه ددددددا هم
  عليها  س لاحا  ر اه

 سأللدددددسسس تسد ددددد  علليددددد   فددددددو   سذ  سة هد ددددد  سةلاةيددددد  ادددددهس تهم ةهفزادددددز   دددددي  ب ددددد خ سة  صددددد  سا هحددددداع سةزادددددا   ادسعهلددددد .4
 سةفالدددد  سةليادددد  تلددددس   عحدددددلا وسأللددددا  باةهس دددد    ددددفهيم لفهددددم بدددداأللسسس س ه ددددا هم وس  و هددددد  وادددد  سةددددل وتلهدددداج لهي دددد 

  لاه هس ليه
 
 

 التوصيات:2-4- 
سةفلدددددخ علدددددل ت دددددها  ادددددسسدي  تللددددد  سةلادددددهالها  بلدددددا ةحاددددددم لددددد  سةهىدددددس  سةلاصدددددخ  ددددد  سةفددددداةم ب ددددد خ عدددددا  وسة ىددددداع  .1

  سةلصه   ب  خ  اض
  سا هسدسااله سةحدوس  سةفللي  و ه   سس د ساد ا  وت دي  ولها ا ا   ساد ا  ةدي  .2
وذةدددددك لددددد   ددددد س سةهدددددهواي عددددد  سةفدددددهو   بددددديلسسةهمسةفلدددددخ علدددددل  ددددد  سا دددددهسد سةدددددل سةلددددددسس سةدددددل سةلصدددددا ر ة  ه دددددال  .3

  سةه  ت دلها سةلصا ر ل    س و ا خ ساع  
  وعهو س تس هيا    سةفهسو وتيايهيا علل اهس س  سا هسد سةهلحسةس ي س هسس د س    سس تيايه سةه حيا   .4
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 -5    مصـــــــــــــادرال
 -1-5   المصادر العربية
  سةدالف  سادسس  ت سو      وساهيلا سة هس س  ست اذ  بيدلاا سة دددددددددددددفس    سةذااس    ع ا (2014 سة اة     علد و دس  سةه ل   علد -1

 الي   بعدسد  الف   وسادس ا   سااهصدددددداد    سةفلس   لدل   سادس ا     سةدالف  سةلاددددددهحصددددددها   سة يادس  ل  ةفيح  س ددددددهى ع  بل 
( 6 سةفدد( 20  وسااهصاد  لدلد سادس س  

  سةل سلي   سةلصدددا ر ةلف   سةلاةي  سة هس س      وسدف ا ددداته  سا دددههستيد   سةه ليه سبفاد   (2014     ليخ ساس   سةهعدددا  علد -2
  بعدسد  الف   وسااهصاد سادس س الي  لدل  سةل ل دل  داهس س   س هو  

 دالفد  بعددسد لدلد  سةفلس     ساه سةدذاداس سا ددددددددددددددههستيد     س دددددددددددددداةيدن ست داذ سة هس  بلد  ليددسد     (2015    لهحدد عسسد عليدد  -3
  (85  سةفدد ( 21  سااهصاد   وسادس ا  سةلدلد

  لاة  تيايه س ههستيديا  سا هالا  وسةفسسلخ سةالساي     اهس س  سا هالا  سة     (2015       اهي عاله علد سةلهام سةفليد   -4
  الف  بعدسد     اة  لا اهيه ل دل  سةل لدل  الي  سادس س وسااهصاد

لدل  سةد س ددددددا  سةهدا ا    سةلساه ةللاددددددههلك سة ددددددهس   سسلخ سةلؤاهس علل سةاددددددلس   سةف    (2018      سةفسعددددددل  س لد علده -5
  199-151(  12 1وسإلدس ا   

د س دددد  ليدسدي  لىل    /إدس س سةد خ سةلاة  ةى   سةدالف  وع اهه ب ل  سةلادددده لخ   (2020  علدسةه ل   لسد سةحساصدددده    -6
  429-405(  58 سةفدد لدل  بلسث سةههاي  سةحسعي          الف  سة صيم لعل

(  دظها  سةلاةي  سةالساي  الد خ إلدس س سةل ا ه سة اعل  د س   س هى عي  آل سس 2018  ا   ا ه سة له     -7
( 3  8سةفاللي      هاا  سةصحاع  سةفهسا  لدل  سةلاحل ةلفلس  سإلدس ا  وسااهصاد     سةفدد عيح  ل    

(  سةلحظس  سةح ادددددددد  سة  ددددددددهالا  و  ا ةفلم سةهلساخ سةاددددددددلسا    لدل  سةفلس   2010سةفحز   ددددددددفد عل   لسد     -8
58  سةفدد16سةلدلد ااهصاد    الف  بعدسد  سااهصاد   وسادس ا    الي  سادس س وس  

( ساه سةذااس سا ههستيد     س اةين ست اذ سة هس  بل  ليدسد   الف  بعدسد لدل  سةفلس   2015عليد لهحد عسسد   -9
  85( سةفدد21سااهصاد   وسادس ا  سةلدلد 

ست اذ سة هس   (   2021سةفل ال      ع  س   دليه علد سةلليد   اد   سل  علهو  علد سةهسعو  & ر دددددددددهر لللد    -10
ةد  سا هسد سةفاللي  ب ىاعا  سإلدس س سةل هل    سعس س سة ددددددلا  وسةهااعدددددد   د س دددددد  ل ا د (  سةلدل  سةفللي  ةلههاي  

  76-54(  10 26سةلددي  وعلس  سةهااع   الف  بعدسد  
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