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Abstract 
      Given that the quality of financial decisions made by individuals depends 
on their financial knowledge, abilities and attitudes, it can be said that the 
individual's well-being depends on the extent of their financial literacy, in 
this context, that the individual's possession of financial literacy helps him 
in making decisive or correct decisions, and that one of the main causes of 
crises Finance that a large segment lacks financial knowledge and the main 
idea is to focus on the future generation, which must have a sufficient level 
of financial knowledge that also helps in overcoming the financial crises in 
the country, and measuring the levels of financial literacy for graduate 
students at the College of Administration and Economics / University of 
Mosul, In addition to identifying weaknesses in relation to the gender of the 
sample, and the methods used in the research were Google Classrooms 
program with three hypotheses, including the gender hypothesis, which talks 
about that males have a higher level of financial literacy than females, or 
the academic achievement hypothesis, which states that the higher the 
academic achievement, the more The level of financial literacy is great, and 
finally, the confidence hypothesis talks about the number of correct answers 
and its relationship with the respondents’ confidence. The researchers 
reached a set of conclusions, the most important and There is a weakness in 
the levels of financial literacy of females more than males, in addition to the 
fact that scientific levels or educational attainment had a significant impact 
on the respondent's answers, and some proposals were formulated, perhaps 
the most important of which is to study the gap indicated by the test results 
in terms of females’ weaknesses compared to males in the answers. 

 
Key words: 

Financial literacy , Financial decisions , Financial knowledge. 

mailto:taif.bap213@student.uomsul.edu.iq
http://dx.doi.org/10.33899/tanra.2022.175532


90 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلة

 تنمية الرافدين
(TANRA):  ،مجلة علمية، فصلية

 دولية، مفتوحة الوصول، محكمة.
 

 ((،135(، العدد )41المجلد )
 2022 أيلول

 

 |جامعة الموصل  ©
 .الموصل، العراق واالقتصاد، داة كلية اإل

 

 
بحقوق الطبع والنشر للمقاالت ( TANRAظ )تحتف

  المنشورة، والتي يتم إصدارها بموجب ترخيص
(Creative Commons Attribution )ـل 
(CC-BY-4.0 )والتوزيع، الذي يتيح االستخدام ،

 وسيط في أي مقالةللغير المقيد وتوزيع  واالستنساخ
 .العمل األصلي بشكل صحيح اقتباس، بشرط نقل

 
 نمير ، طيف رعد،الصائغ،علي :االقتباس

أختبار مستويات الوعي (. "2022) امير
المالي دراسة تحليلة لعينة من طلبة 
الدراسات العليا كلية اإلدارة واالقتصاد 

 41، تنميةالرافدين. " /جامعة الموصل
(135 ،)89-114، 

https://doi.org/10.33899/tanra.20

20.165650 

 
 

P-ISSN: 1609-591X 

e-ISSN: 2664-276X 
tanmiyat.mosuljournals.com 

 

 ورقة بحثية

أختبار مستويات الوعي المالي دراسة تحليلة لعينة من طلبة 

 الدراسات العليا كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة الموصل
 

 2أمير الصائغنمير ؛ 1طيف ةعد علي
 جامعة الموصل، كلية اإلداة  واالقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية2&1
 

جامعة الموصل، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم العلوم المالية  ،طيف ةعد علي : المؤلف المراسل

     والمصرفية
                                                                                                   

                                                                   taif.bap213@student.uomsul.edu.iq 
   

DOI: https://doi.org/10.33899/tanra.2022.175532 

                                 ؛25/10/2021:القبول ؛11/10/2021:التعديل والتنقيح؛ 30/9/2021:االستالمتاةيخ المقالة: 
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 المستخلص
م ، على معرفتهم المالية وقدراتهم ومواقفه لمالية التي يتخذها األفرادجودة القرارات ا العتمادنظرًا 
متالك الفرد ا أنتعتمد على مدى وعيهم مالياً ، في هذا السياق ، فرادن رفاهية األإيمكن القول  فأنه

ألزمات لالرئيسة أحد المسببات  حاسمة أو صائبة، وأناتخاذ قرارات في  للوعي المالي يساعده 
قبل لمعرفة المالية والفكرة الرئيسة هو التركيز على جيل المستا إلىتفتقر  شريحة واسعة أن  المالية

 زماتاأل في التغلب على اً الذي يجب أن يتمتع بمستوى كاٍف من المعرفة المالية التي تساعد أيض
ارة واالقتصاد دطالب الدراسات العليا في كلية اإلالوعي المالي ل ياتقياس مستو ، و المالية في البالد

المستخدمة  طرائقالكانت فضالً عن تحديد نقاط الضعف بالنسبة لجنس العينة، و  ،امعة الموصل /ج
والتي  الجنسفرضية منها  ،اتضيبثالث فر   Google Classroomsفي البحث هي برنامج 

التي  التحصيل الدراسيإما فرضية  ،على من اإلناثأن الذكور لديهم مستوى وعي مالي أ تتكلم عن 
رًا فرضية اخيو  اً،كان مستوى الوعي المالي كبير  التحصيل الدراسي أعلىكلما كان تنص على أنه 

 إلى ، وتوصل الباحثانتتكلم عن عدد االجابات الصحيحة وعالقتها مع ثقة المستجيبينالثقة 
ن م أكثرستويات الوعي المالي لدى األناث ا وجود ضعف في مههمأ مجموعة من االستنتاجات 

يات العلمية أو التحصيل الدراسي كان لها تأثير كبير على إجابات المستو  نأالذكور ، فضاًل عن 
ختبار همها دراسة الفجوة التي اوضحتها نتائج االأ كما تم صياغة بعض المقترحات لعل المستجيبين، 

 من حيث ضعف األناث عن الذكور في األجابات.
 

 الكلمات الرئيسة
 المالية.الوعي المالي ، القراةات المالية ، المعرفة  
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 المقدمة
تقوم العديد من االقتصادات بتأسيس استراتيجيات  إذ ،الحديثةيعد الوعي المالي أحد االهتمامات الدولية 

عال في لضمان التحكم الف  ةكون ضروريتالتي من المفترض أن و الكتساب وعي مالي  فرادومبادرات لمساعدة األ
ي، هدف النهائي لمعظم مقترحات الوعي المالال يالسالمة المالية ه فضالً عنالشؤون المالية الفردية لمدى العمر. 

لمالي امن خطط التعليم  عائد  إلى، يمكن الوصول نتيجةإذ يحفز الوعي المالي المعرفة والمهارات المالية، وبال
لية هذه الخطط ومدى عاعلى الرغم من وجود مخاوف بشأن فو ، والصناعة التي أسستها الحكومة والمجتمع

مالءمتها ومع ذلك ، ُتظهر التقييمات باستمرار أن مستوى الوعي المالي منخفض نسبيًا حتى في االقتصادات 
 أقسامعلى بحث قسم اللتعزيز الوعي المالي ، ضرورة النهوض بسياسات التعليم المالي  إلىالمتقدمة  ،وهذا يشير 

، لعينة وتحليهااسئلة ا تناول القسم الثانيو  هميته ،أ  فضاًل عن ه،وتعريف مفهوم الوعي الماليول ألتناول اإذ  عدة،
 .خيرًا مناقشة النتائجأو 

 أهمية البحث
الوعي ن المستوى المنخفض م وبعكسه يعدبين جيل الشباب ،  في األهمية غايةً مطلبًا المالي  الوعي شكلي
تثمارية خيارات اس إلىيؤدي وهذا  مستوى وعي مالي بسيط،لديهم  فرادالعديد من األ نأل. تحديًا كبيراً  المالي

، والسعي  فرادألاالتطور الهائل في تكنولوجيا التمويل يعمل على تحديث المدفوعات التي يقوم بها ، وأن ضعيفة
فتهم بالتمويل بمعر  فرادألتتأثر قرارات اذ إواتخاذ قرار بشأن استثماراتهم المالية.  للحصول على المشورة المالية

لمنظمة  اً فقو  الوعي المالي الذي تمتلكونه،. في هذا السياق ، من المهم معرفة مقدار في الوعي المالي ومهاراتهم 
 ،المعرفة والمفاهيم المالية فحسب يشمل( ، فإنها تحدد أن التعليم المالي ال OECDالتعاون االقتصادي والتنمية )

لية عاف أكثرالمال.  جنيبالمهارات والثقة والتحفيز لكيفية تطبيق هذه المعرفة في الحياة العملية  بل يشمل أيضاً 
 ستثماراتي االف سهاموالجمهور والسماح لهم باال فرادالمالي لأل ستقراربما في ذلك جميع األطر المالية ، لتعزيز اال

 .ةبحالمر 
 مشكلة البحث

. وهو يتألف من المعرفة الفردية ، والمواقف ، والقدرة ، فردللغاية في حياة ال اً مهم اً المالي دور  وعيال يؤدي
المشكلة ة، و حاسمة أو صائباتخاذ قرارات في  امتالك الفرد للوعي المالي يساعده تجاه القضايا المالية. اوالمهارات 

ة الرئيسة لفكر لمعلومات مالية تساعهم في أتخاذ القرار المناسب من هنا جاءت ا فرادهي مدى امتالك األالرئيسة 
صاد / جامعة و االقتاإلدارة الدارسات العليا في المالي بين طالب  وعيوتأثير التقييم مستويات  بحثال اوراء هذ

 الموصل.

 هدف البحث
لتي يتمتع بمستوى كاٍف من المعرفة المالية االهدف الرئيس هو التركيز على جيل المستقبل الذي يجب أن 

عليا الوعي المالي لطالب الدراسات ال ياتقياس مستو ، و المالية في البالد زماتفي التغلب على اال اً تساعد أيض
هو قدرة ممستويات الوعي المالي على الكشف ف. أما الهدف الثاني في كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل 
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 إلناث بحسب كل مستوى ، فضاًل عن السؤالز بين الذكور وايإذ يستطيع الباحث التمي ،جيبعن جنس المست
الرابع  أم ال؟ ، واخيرًا الهدف يطرح نفسه هل للتحصيل العلمي دور كبير في أن يكون أساس لهذا التميز الذي

 ختبار الثقة يتعلق بنسبة االجابة االجمالية لكل من الذكور واإلناث.ا
 حث:فرضية الب
 بالشكل اآلتي: ثالثمشكلة البحث يمكن صياغة الفرضيات البحثية ال إلىباالستناد 

: تنّص على أن الذكور بشكل عام لديهم مستويات وعي مالي أعلى )جنس المستجيب(األولى الفرضية  .1
 وأفضل من اإلناث بغض النظر عن درجة التعقيد في هذا المستوى من الوعي.

: تنّص على أن كلما كان هنالك تحصيل علمي أعلى أحَدَث ارتفاعًا في )التحصيل العلمي(ة ثانيالفرضية ال .2
 الذين ُأجِريت عليهم االختبارات. فرادمستوى الوعي المالي لأل

: تفيد بأنُه كلما ازدادت نسبة اإلجابات الصحيحة ودقتها بين إجابات عديدة ة)فرضية الثقة(ثالثالفرضية ال .3
كلية في ردود المستجيبين عالية، وتظهر هذه الفرضية وتثبت عبر مراجعة اإلجابات كانت نسبة الثقة ال

 الصحيحة جميعها لكل المستويات بغض النظر عن التحصيل العلمي والجنس والعمر والقسم العلمي.

 مجتمع البحث و عينته
لبة بالتحليل، و اختير ط اتخذت الدراسة جامعة الموصل ) مجتمعًا بحثيًا( ُتَعمَّم عليها النتائج الخاصة 

( )عّينة بحثية ( ُتَجرى 2021/  2020دراسات العليا في كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل العام الدراسي )
 إثبات أو رفض الفرضيات التي ُأدِرجت في منهجية البحث. إلىعليها االختبارات والمقاييس للتوصل 

 الدةاسات السابقة
دةاسة حالة من جامعة  -( بعنوان "الوعي المالي للطالب الجامعيين Ramavhea et.al,2017دةاسة ) .1

 في جنوب إفريقيا"
Financial Literacy of Undergraduate Students – A case Study of a Public 

University in South Africa 

 الجامعات الحكومية في جنوبهو تحديد الوعي المالي للطالب الجامعيين في إحدى ه الدراسة الهدف من هذ
 إلىأشارت النتائج و ، ٪6،،،طالب، مما يوفَّر معدل استجابة  300استبانة وِقوام إجاباتها  450ُوزَّعت ، إفريقيا

النقص الواضح في مستويات الوعي المالي، وتدعم الدراسة الفكرة على الرغم من أهمية الوعي المالي للطالب 
لعرق وسنة الدراسة واللغة األم وطرائق الدفع ومستوى التأهيل لآلباء كل ذلك ليس له القائلة بأن الجنس والعمر وا

لذين استنتج البحث أن الطالب ا، تأثير كبير في مستويات الوعي المالي، وانما ممارسة استخدام األدوات المالية
هذا  ، فضاًل عنتم قياسهشاركوا في هذه الدراسة كان أداؤهم ضعيًفا في معظم مجموعات الوعي المالي الذي 

على في األعمال المصرفية والضرائب و التخطيط المالي وأسعار الفائدة والتضخم أ أداء الطالب له مستوى  نفإ
 وجوانب اإلدارة المالية الشخصية.
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 Financial Literacy: The( بعنوان " الوعي المالي: حالة بولندا"Swiecka et.al,2020)دةاسة   .2

Case of Poland 

تحديد مستوى الوعي المالي لطالب المدارس الثانوية في بولندا وتحديد ما إذا كان إلى هدف هذه الدراسة ت
(، وقّسم الطالب ثالثة ٪8228)معدل استجابة  اً مستجيب 1932الوعي يتغير وفًقا للجنس، وكانت العينة النهائية 

(، وأظهرت ٪46( والمدارس المهنية )٪3524ية )( والمدارس الثانو ٪،162أنواع من المدارس: المدارس الفنية )
على مستوى  ٪4523حيث حصل  ،نتائج البحث مستوى جيد وجيد جًدا من الوعي المالي للشباب في بولندا

على مستوى عالي من الوعي المالي، وتظهر هذه النتيجة إنهم يمكن أن يكونوا  ٪4328وحصل  ، اططمتوسط
رشادة في إتخاذ قراراتهم المالية، وعلى الرغم من أن الجنس يحدث فرًقا في السلوك المالي واستخدام األدوات  أكثر

ألَسرة ا أفرادوالحظت هذه الدراسة هي أن  المالية، ووجد أيضًا أن الذكور يمتلكون وعيًا ماليًا اعلى من اإلناث،
 ى طلبة المدارس الثانوية.يحتلون مكاًنا مهمًا للغاية كمصدر للوعي المالي لد

 ( بعنوان "قياس الوعي المالي : دةاسة لعينة من الجامعات العراقية والعربية"2112دةاسة )الصائغ ، .3

Measuring financial literacy: a study of a sample of Iraqi and Arab universities 

 سهمراحل الوعي المالي ومقايي، و المتعددةلوعي المالي وتركيبته ومفاهيمه على ا الضوء هذه الدراسة تسلط
 مستويات تغطية الجامعات، و  أوضاع الدول العربية ومؤشراتها ضمن القارات والعالمه، فضاًل عن ومؤشرات

 ،وجود خلل أو نقص في الوعي المالي للعينة بشكل كلي، و العراقية والعربية لمقاييس ومؤشرات الوعي المالي
سية والمنهجيات ألقسام العلوم المالية والمصرفية في هذه الجامعات وتحديدًا في اوذلك عبر تتبع الخطط الدر 

المالي  يكانت العينة بمجموعها )العراقية والعربية( تعاني من نقص كبير وخلل في الوع، إذ الجامعات العراقية
المالي  يباالعتماد على المقاييس الخاصة بالوع ة،سية قدر تعلق االمر بالمقاييس الثالثافي المناهج والخطط الدر 
ن يكون المقياس الواحد المطبق سواء )األول أو الثاني أو الثالث( معيارًا راجعًا للمقارنة أفإنه من األهمية بمكان 

 ةمن مقياس من شإنه أن يشتت هذه المقارن أكثرقسام األخرى، إذ إن استخدام أداء االقسام والكليات أو مع األ مع
 ويفرغ محتواها.
 القسم األول:

 الوعي المالي وأهميته
 الوعي المالي )المفهوم والتعريف(واًل: أ

 حة عن األساسيات المالية وإدراكفي بناء صورة واض فراديعمل الوعي المالي بشكل أساس على مساعدة األ
أنه إذ عرف ب،  من األوقات الماضية أكثرلى التعامل مع األموال بعقالنية هم المفاهيم المالية، مما يساعده عأ 

المالي  ستقرارمزيج من المعرفة والمهارات والمواقف والسلوكيات الالزمة لصنع وإتخاذ القرارات المالية وتحقيق اال
، كما ُعرَّف بأنه: مزيج من الوعي والمعرفة والمهارة والسلوك الضروري إلتخاذ (TC Notes, 2018,2)للفرد 

، وبالنتيجة مجموعة (Ramavhea et.al, 2017,50)المالي الفردي  ستقرارسليمة وتحقيق االالقرارات المالية ال
 ,Belas et.al)نفسهم وعائالتهم ماليًا أالتي تكون مطلوبة لتأمين  فرادالمعارف والمهارات والقيم والمواقف لأل

رفة والمهارات والثقة إلتخاذ قرارات ، كما حدّدت الحكومة الكندية الوعي المالي بأنه: امتالك المع (194 ,2016



  ..........أختبار مستويات الوعي المالي دراسة تحليلة       .            
 

 علي والصائغ

 11 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(89-114، ص. ) .2022Sepايلول ،  .No(931، ع ) Vol(19مج )

 

، وكونه مجموعة معقدة من اإلدراك والمعرفة والمهارات والمواقف الالزمة (Henderson et.al,2020,3)مالية 
. (Caplinska & Ohotiona, 2019, 1738) الماليستقرار اال إلىإلتخاذ القرارات المالية المناسبة التي تؤدي 

 PISA Programme for International Student Assessment)ييم الطلبة )أما البرنامج الدولي لتق
عرفه بأنه: معرفة وإدراك المفاهيم والمخاطر المالية وكذلك المهارات والمواقف، وتطبيق اإلدراك والمعرفة من ف

ع وتمكين المجتمو  فرادالمالي لأل ستقرارأجل إتخاذ قرارات فعالة عبر مجموعة من السياقات المالية، لتحسين اال
، إذن يمكن القول بأن الوعي المالي لديه  (OECD,2019,18)الفرد من المشاركة في الحياة االقتصادية 

القدرة على استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة إلدارة وهو  ،ومنها المضمون المعرفي ،مجموعة من المتضمنات
االسئلة تقيس المفاهيم المالية األولية، مثل الفائدة  يتم قياسه عبر مجموعة منومضمون تعليمي وهو  افضل.

اختيار العديد من البدائل لتحديد االهداف ، فضال عن المضمون االستراتيجي هو  وتضخم والتنويع المخاطر
 ات الوعي المالي.ستويتحديدا لقياس م كثررأس المال البشري األية ، فضاًل عن المضمون البشري المال

 لوعي الماليأهمية اثانيًا: 
أهمية الوعي المالي في المستوى الذي يصله الشخص وقدرته باالعتماد على ذاته في صنع وإتخاذ  تكمن

تحقيقًا للعوائد عند مستوى مخاطر معين، وتعد المقدرة  كثرالقرار المالي األقل خطورة بمستوى عائد معين أو األ
ية ن االدخار يتطلب معرفة االمور الحسابالتخطيط، نظرا ألئدة إحدى مؤشرات على إجراء حسابات بسيطة مثل الفا

سئلة ما إتخاذ القرارات المالية فمّثلتها االأوالبدء باالدخار منذ وقت مبكر،  وكذلك معرفة القيم الحالية ،البسيطة
 ليا، ومنالمتطورة ما فرادلقياس الوعي المالي لتحديد اأُلَسر أو األ 2009( عام Lusardi et.alالتي صّممها )

سهم، وهي تضم الجهة القائلة بأن المشاركة في سوق األوراق المالية أو النجاح ن تشارك في سوق األأالممكن 
واالستثمار  ق في االستثمار قد يؤثر ايضاً في الوعي المالي، اعتماًدا على وعيهم في الماضي قبل الدخول في السو 

تثمارات قابلية على الدخول في اس أكثرن مبكر أو سن الشباب هم وعي في سالذين لديهم  فرادن األأبه، إذ وجدوا 
 سات أخرى اي سوق األوراق المالية، واكدت در االسهم، مما يدل على وجود تأثير مستقل للوعي للمشاركة ف

أو االشخاص. وأظهرت دراسة أجراها  فراداالرتباط االيجابي بين الوعي المالي وإتخاذ القرارات لألسر أو األ
Stango & Zinman) ن االشخاص الذين ال يستطيعون حساب اسعار الفائدة بشكل بسيط ينتهي أ 2006( عام

ن أ 2008عام  (Lusardi & Tufano)من تجميع ثروة، ووجد الباحثان  أكثراالقتراض  إلىبهم االمر 
ما أعرضة لصعوبة سداد الديون المتراكمة عليهم،  أكثراالشخاص الذين يستهينون بمخاطر الفائدة المركبة هم 

Bucks) & (Pence الالذين حصلوا على قروض الرهن العقاري  فرادن المستثمرين أو األأفأوضح  ،200عام 
 (Lusardi,2008,13)سعار الفائدة التي يدفعوهاأيعرفون شروط هذه القروض، وال 

 القسم الثاني:
 َوْصف العينة وأسئلتها

لكي تجرى االختبارات للمستويات الثالثة وللمرحلة األولى منها على وجه التحديد تمت اإلفادة قدر اإلمكان 
، إذ تم انشاء صف دراسي خاص على البريد الرسمي الذي أنشاته من Google formمما توفره حزمة )حقيبة( 
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ألغراض المتابعة  XCOW7vr سّميناه: اختبارات الوعي المالي، برمز Classroomقبل جامعة الموصل 
ألنموذج المعتمد جرى تقسيم ا، و العينة، وعن طريق الواجب الدراسي أفرادوبقية ن يوالتدقيق والتحقق من قبل الباحث

ول األول منها معلومات عن االقسام العلمية والجنس والعمر والتحصيل العلمي، أما اعلى ستة أقسام رئيسة، تن
ط، األول وبثالثة أسئلة فقط، و ُصمَّم القسم الثالث للمستوى الثاني بسؤالين اثنين فق القسم الثاني فّضم المستوى 

وهو الوعي المالي المتقدم فّضم ستة أسئلة فقط، ليعطي القسم الخامس اختبار  نأما القسم الرابع من األنموذج
وضم القسم االخير توجيه ، فرادمع كل إجابة إجمالية لكل فرد من األ %100لغاية  %10درجة الموثوقية من 

 الشكر للسادة الذين تعاونوا من أجل تنفيذ هذه االختبارات.
هذا التحليل إنه ُيًعّد األول في قسم العلوم المالية والمصرفية المنفَّذ بهذه الطريقة عبر استخدام بريد في ن المميزَّ إ

Googleلمالية المتراكمة والجديدة، ومن جهة ، فضاًل عن أنه يعد مدخاًل جديدًا في قياس بعض السلوكيات ا
ثانية يبتعد عن االسلوب التقليدي في معالجة بيانات المقاطع العرضية والسالسل الزمنية أو الجمع بينهما في 

نه يبتعد أخاص بالمتغيرات المستقلة، كما تحليل االنحدار، واكتشاف األثر الأنموذج البيانات الطولية كأسلوب 
د المالي والمصرفي ن البعألباحثين في مواضيعها ومنهجياتها االستبانة والتحديات التي تواجه العن بعض أساليب 

 تكميم ومقارنة المقاييس. إلىيصُعب معه إجراء اإلستبانة نظرًا لحاجته 
 ة( من الردود لعينة البحث، وبعدها قفلت الردود وعدم ترك التوقيت مفتوحًا لإلجاب105عمومًا فقد تم استالم )

آب  13وتم تنفيذ االختبار يوم الجمعة الموافق  ،عبر استخدام شبكات االنترنيت أو الرجوع للمصادر العلمية
لعدم وجود تجمعات طالبية وبعد االمتحانات النهائية، لكي ال تتحيز اإلجابات باالختبارات الصحيحة أو  2021

 األدق ضمن المجموع العام لالجابات.
 اآلتي:على النحو من االختبارات قسيم الجزء األول تم ت
 الجنس -1

 (1، كما في الشكل)%2428( رداًّ لإلناث ونسبة ،2( رداًّ و)69بواقع ) %6522كانت نسبة الذكور في العينة 

 
 نسبة إجابات الذكوة واإلناث (1الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيالمصدر من إعداد الباحث
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 العمر  -2
-،3( و)35-28( و )26-23( سنة،)22-18فئات رئيسة، وهي من ) خمس إلىتم تقسيم فئة العمر 

( سنة وكان 45-18( على اعتبار أن الحد األعلى للدراسة فيها محصور بأفق زمني بين )45-41( و )40
( 26-23) لثة(، والفئة الثا%،262(، بنسبة )40-،3(، يليه)35-28( للفئة العمرية )%4526التوزيع النسبي )

 (2( سنة، كما في الشكل )45-41( للعينة )%1224خيرة جاءت بنسبة )(، و الفئة األ%1423بـ )

 
 الفئات العمرية (2الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من
 التحصيل العلمي -3

(، %3821خمس فئات رئيسة، كان طلبة الماجستير والمرحلة البحثية ) لىعتم تقسيم التحصيل العلمي 
( وحملة %1،22( يأتيهم طلبة الدبلوم العالي وحملته بنسبة)%،282والبكالوريوس ّمن هم طلبة كورسات بنسبة )

 (3( والفئة األخرى ممن لم يجيبوا على فقرة التحصيل العلمي، كما في الشكل )%526الدكتوراه بنسبة )

 
 ( التحصيل العلمي 3الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من
 
 المستوى األول  -4

يحتوي المستوى األول من اختبارات هذا األنموذج ثالثة اسئلة فقط تقيس المبادى والمعلومات األساسية 
ت الأسعار الفائدة البسيطة والمركبة ومعد الواجب على كل فرد تعّلمها والتعامل مع مضمونها اليومي، وهي
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(، %81جابة صحيحة بنسبة )إ( 85وكانت اإلجابات ) ،سهم والصناديق المشتركةالتضخم السنوية، فضالً عن األ
( إجابات منها )ال أعرف(، كما 10( و )%19( إجابة رئيسة بنسبة )20وان اإلجابات الخاطئة كان مجموعها )

 (4في الشكل )

 
 نسبة إجابات السؤال األول من المستوى األول (4الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من
( إجابة وبنسبة 8،ما يقرب من )نسبة اإلجابات الصحيحة  فبلغتوالتضخم على وجه التحديد ما سعر الفائدة أ

 (5أعرف، كما في الشكل )( ال 20( إجابة خاطئة، و)42(، بمقابل )%428،إجابة )

 نل
 نسبة إجابات السؤال الثاني من المستوى األول (5الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من
 و الصناديق المشتركة لإلستثمار، إذ جاءتأألسهم وينتهي المستوى البسيط من هذا األنموذج باختبار شراء ا

( إجابة 32( إجابة صحيحة مقابل )63( من العينة وبرقم مطلق )%925،الصحيحة بمقدار )نسبة االجابات 
 ( ،(، كما في الشكل )%3025خاطئة بنسبة )
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 نسبة إجابات السؤال الثالث من المستوى األول (6الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من
 المستوى الثاني  -5

المستوى المتوسط من اختبارات الوعي المالي سؤالين اثنين، وأشارت بعض أدبيات الوعي المالي وجود يضم 
تداخل بين المستويات األولى والثانية، وأيًا يكن األمر فقد كان السؤال األول يتعلق بالعالقة بين اسعار الفائدة 

( برقم مطلق %4129حة ضعيفة وبمقدار )وأسعار السندات بستة خيارات رئيسة وكانت نسبة اإلجابات الصحي
( منها ال أعرف، ففضلوا عدم 11( إجابة خاطئة )1،( رد مقابل )105( إجابة فقط من مجموع )44يعادل )

 (6اإلجابة، كما هي واردة في الشكل )

 
 نسبة إجابات السؤال األول من المستوى الثاني (2الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من
أما السؤال الثاني من هذا المستوى فيتعلق بالرهن العقاري و الدفعات الشهرية، إذ جاءت نسبة اإلجابات 

( %3621وهي أضعف اإلجابات مقارنة بالسؤال األول من هذا األنموذج بمقدار ) ،( إجابة فقط39الدقيقة بمقدار )
 (8( منها فضلت عدم االجابة، كما في الشكل )13ئة، )( إجابة خاط،،مقابل )
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 نسبة إجابات السؤال الثاني من المستوى الثاني (8الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيالباحث المصدة من إعداد
 
 المستوى الثالث -6

سوق الوظيفة الرئيسة ل يضم المستوى الثالث من هذا األنموذج ستة اختبارات رئيسة، يتناول األول منها
( إجابة غير دقيقة، 25( إجابة ويقابلها )80األوراق المالية التي جاءت فيه نسبة اإلجابات الدقيقة بما يعادل )

 (9أو ال أعلم، أو تم رفض اإلجابة، كما في الشكل )

 
 نسبة إجابات السؤال األول من المستوى الثالث (9الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على  نيإعداد الباحث المصدة من
سات العليا تجتاز نصف اإلجابات ااالستثمار كانت إجابات طلبة الدر وبشأن الوعي المعرفي بصناديق 

( من اإلجابات غير الدقيقة المتنوعة كون السؤال يحتاج %4925( مقابل )%5025الصحيحة بقليل، إذ بلغت )
 (10جية إدارة المؤسسات المالية، كما في الشكل اآلتي )معرفة مسبقة بأساسيات االستثمار ومنه إلى
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 نسبة اإلجابات السؤال الثاني من المستوى الثالث (11الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على  نيإعداد الباحث المصدة من
د الدنيا يمثالن الحدو و من المفاتيح الرئيسة لمنهجية الحقل المعرفي في اإلدارة المالية  ماالخطر والعائد ه

سهم أو السندات دقيقة، العالقة بين مخاطر االستثمار باأل( من اإلجابات عن %6،22فيها، وقد جاءت نسبة )
 (11( إجابة خاطئة كما الشكل اآلتي)18( من هذه الردود )%2328مقابل)

 
 نسبة إجابات السؤال الثالث من المستوى الثالث (11الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من
السؤال الرابع الموجه لعينة البحث كان ينص على ماهو الموجود الذي يعطي أعلى مستوى من العائد لمدة 

( سنة، إذ كانت نسبة االجابات الصحيحة ضعيفة جدًا ومتراجعة نظرًا إلرتباط السؤال و إجاباته 20( أو)10)
 ، إذ لم تتجاوز نسبة اإلجابة الصحيحةذاته لسؤالابق وبعض اإلجابات القريبة لجهة السؤال السبالخطر من 

اإلجابة، كما هي واضحة في  فضاًل عن الرفض وعدم ،( اجابة مطلقة خاطئة60(، مقابل )%25حاجز )
 (12)الشكل
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 نسبة إجابات السؤال الرابع من المستوى الثالث (12الشكل )

 Google Classroom باالعتماد على برنامج نيإعداد الباحث المصدة من
السؤال الخامس والمتتم لهذا المستوى من الوعي كان متعلقاً بالتقلبات خالل مدة زمنية معينة، وكانت اإلجابات 

وهو مؤشر على عدم قدرة الطالب على الربط بين آليات العائد والخطر  ،( إجابة81) إلىفيه دقيقة بنسبة تصل 
مع االسئلة السابقة التي كانت فيها اإلجابات خاطئة بشكل كبير، فضاًل عن انخفاض الوعي بمدى االستقرارية 

 (13التي توفرها حسابات التوفير والسندات كاستثمارات آمنة، كما هو موضح في الشكل )

 
 سبة إجابات السؤال الخامس من المستوى الثالثن (13الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيالمصدر من إعداد الباحث
السؤال األخير ضمن حلقة هذا المستوى يتعلق بالتنويع الذي َدلَّت إجاباته وردوده االيجابية على أن توزيع 

لل من خطر خسارة هذه األموال بشكل عام بنسبة وصلت   لىإاالستثمارات على هيكل من الموجودات النقدية ُيقَّ
 (14فض اإلجابة، كما في الشكل اآلتي )( خاطئة والبقية توزعت بين ال اعرف وأر %1124( مقابل )8428%)
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 نسبة اإلجابات للسؤال السادس من المستوى الثالث (15الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من
 اختباة الموثوقية -2

سات التي تتضمن أبعادًا سلوكية وعمليات صنع وإتخاذ القرارات المالية اتبار في الدر كثيرًا ماُيضاف هذا اإلخ
( من اإلجابات كانت ثقة %25أن ) إلى)تمويأتية ام استثمارية وحتى مقسوم أرباح (، ومن خالله تم التوصل 

(، %90( لدقة االجوبة التي بلغت )%1823( و )%80( بنسبة )%2122( تلتها )%60المستجبين فيها بحدود)
( من مجموع اإلجابات، لتقل النسبة بالتباين مع بقية %1623( كانت نسبتها )%0،ان دقة اإلجابات بمستوى )و 

 (،1(، كما يظهرها الشكل اآلتي)%10لغاية  %40، %100التوزيعات بين )

 
 اختباةات الموثوقية (16الشكل )

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيالمصدر من إعداد الباحث
 القسم الثالث:
 تحليل النتائج
 )فرضية جنس المستجيب( ولىالفرضية األ 

ضمن تسلسل الفرضيات الخاصة بالوعي المالي هي فرضية جنس المستجيب التي تنّص  ولىالفرضية األ
على أن الذكور بشكل عام لديهم مستويات وعي مالي أعلى وأفضل من اإلناث بغض النظر عن درجة التعقيد 
في هذا المستوى من الوعي، وسيتم التحقق من صحة وصواب الفرضية أوعدمه عبر احتساب الوزن النسبي 
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لإلجابات الصحيحة لكل جنس مقسومًا على اإلجابات الكلية لكلَّ جنس، علمًا إنه تم عزل العينة الخاصة بكل 
 ( لإلناث وعبر تطبيق المعادالت األربع اآلتية ينتج:%2428( للذكور و)%6522جنس وهي )

 
 

 (1...)                                                                   نسبة اإلجابات الصحيحة =
 للذكور          

 
 (2....)                                                                 نسبة اإلجابات الصحيحة =  

 لإلناث          
 

 (3....)                                                                 نسبة اإلجابات الصحيحة = 
 لكل جنس        

 
 (4.)...                                                               نسبة اإلجابات الصحيحة =  

 لكل جنس        
 ند الباحثيعداالمعادالت من إ  المصدة :
 اإلجابات الصحيحة حسب الجنس )ذكر، إنثى( (1الجدول )

 إنثى ذكر إجابات الصحيحة

 المستوى األول

 16 6، عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 15 51 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 13 56 للسؤال الثالثعدد اإلجابات الصحيحة 

 المستوى الثاني

 11 31 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 ، 31 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 المستوى الثالث

 ،1 2، عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 14 38 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 18 58 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثالث

 10 ،1 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الرابع

 اإلجابات الصحيحة للذكور في المستويات الثالثة

نكال الجنسيجموع الكلي لإلجابات لالم  

 اإلجابات الصحيحة لإلناث في المستويات الثالثة

 المجموع الكلي لإلجابات لكال الجنسين

 اإلجابات الصحيحة للذكور في المستويات الثالثة

 المجموع الكلي لإلجابات الذكور

 اإلجابات الصحيحة لإلناث في المستويات الثالثة

 المجموع الكلي لإلجابات اإلناث
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 إنثى ذكر إجابات الصحيحة

 18 0، عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الخامس

 10 8، عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال السادس

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من
 

( 66( إجابة وعدد اإلجابات الكلية للذكور كانت )،8،الكلية لكال الجنسين كانت )ن عدد اإلجابات أعلما 
 آلتي:و على النحيق المعادلتين السابقتين جاءت النتائج ك( إجابة، ولتطب24إجابة، وعدد اإلجابات الكلية لإلناث )

 نسبة اإلجابات الصحيحة للذكور =
 

 %6825الصحيحة للذكور=                     =نسبة اإلجابات 
 

 نسبة اإلجابات الصحيحة لإلناث=
      

 %،212نسبة اإلجابات الصحيحة لإلناث=                   =
 

 الصحيحة لكل=نسبة اإلجابات 
 جنس            

  %298،نسبة اإلجابات الصحيحة لكل =                 =
 جنس           

 
 نسبة اإلجابات الصحيحة لكل=

 جنس            
  %،21،نسبة اإلجابات الصحيحة لكل =                  =

 جنس           
  لتحليلا

( أن الفرضية اآلتية قد أثبتت صحتها، وأن الذكور فيها لديهم مستويات ،،3،4،5ُيظهر تطبيق المعادالت )
س نتائج كل جن ولكن ماظهر بعد عزل أكبروعي أعلى على الرغم من أن عدد اإلجابات ) الردود( للذكور كانت 

في مستويات اإلجابات الصحيحة مهما أرتفعت نسبة التعقيد في اختبارات  أكبرعلى حدة، بقيت نسبة الذكور 
 الوعي المالي.
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 ة: فرضية التحصيل العلمي ثانيالفرضية ال

ف ن تتصألوكيات المالية التي من المحتمل اعتمادًا على األدبيات الخاصة بالوعي المالي وبعض الس
بالرشادة )العقالنية( أنه كلما كانت هنالك مستويات متقدمة من التعليم بشكل عام والتعليم المالي بشكل محدد 
القائم على المواقف والتجارب المالية السابقة وبعض برامج التثقيف المالي سواء أكانت عبر طرائق مهنية أو 

وحتى بعض  ،يتوالها البنك المركزي أو بعض المؤسسات المالية األخرى الرسمية وغير الرسمية دورات أو نشريات
المنهجيات االكاديمية والورش التعليمية فإنه يمكن القول بأن هذه الفرضية تنّص على أنه كلما كان هنالك تحصيل 

م االختبارات، الذين أجريت عليه فرادفي مستوى الوعي المالي لأل كان هنالك ارتفاع أكثرعلمي أعلى ومتقدم بشكل 
علما أن عدد اإلجابات الصحيحة الكلية كانت  ،مرات متتالية لكل فئة كما في المعادلة 5ولتطبيق المعادلة 

 ( إجابة.،9،)
 

 (5...........)                                                   نسبة اإلجابات الصحيحة لكل فئة=
 
 نلمصدر: المعادلة من إعداد الباحثيا

 التحصيل العلمي )دكتوةاه( .1
حسب المستويات ب( إجابات والجدول اآلتي يوضح اإلجابات ،عدد اإلجابات الكلية للتحصيل العلمي كانت )

 الثالثة:

 الصحيحة للتحصيل العلمي )دكتوةاه(اإلجابات  (2الجدول )
 دكتوةاه اإلجابات الصحيحة

 المستوى األول

 ، عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 4 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 5 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثالث

 المستوى الثاني

 3 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 2 الصحيحة للسؤال الثانيعدد اإلجابات 

 المستوى الثالث

 5 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 3 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 ، عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثالث

 2 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الرابع

 5 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الخامس

 4 للسؤال السادسعدد اإلجابات الصحيحة 

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من

 عدد اإلجابات الصحيحة لكل فئة

 مجموع اإلجابات الصحيحة الكلية للفئات
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 ولتطبيق المعادلة:
 

 نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=
 الدكتوراه              

 
 نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=

 الدكتوراه              
 %25،=      نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=           

 الدكتوراه              
 التحصيل العلمي )ماجستير( -2

حسب ب( إجابة، وفيما يأتي تفاصيل هذه اإلجابات 39عدد اإلجابات الكلية لطلبة الماجستير كانت )
 المستويات الثالثة:

 اإلجابات الصحيحة التحصيل العلمي )ماجستير( (3الجدول )
 ماجستير اإلجابات الصحيحة

 المستوى األول

 30 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 25 الصحيحة للسؤال الثانيعدد اإلجابات 

 28 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثالث

 المستوى الثاني

 ،1 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 14 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 المستوى الثالث

 26 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 19 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 26 اإلجابات الصحيحة للسؤال الثالثعدد 

 13 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الرابع

 30 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الخامس

 31 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال السادس

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من

 

 عدد اإلجابات الصحيحة لكل فئة

 مجموع اإلجابات الصحيحة الكلية للفئات

7+4+1+1+6+1+1+7+6+1+4  

757 
41 

757 
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 المعادلة:ولتطبيق 
 

 نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=
 الماجستير              

 
 نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=

 

 الماجستير               
 %3624لفئة=                  =نسبة اإلجابات الصحيحة لكل 

 الماجستير             
 التحصيل العلمي )دبلوم عاٍل(-3

( إجابة، والجدول اآلتي يوضح إجابات ،1ظهرت عدد اإلجابات الكلية لتحصيل العلمي دبلوم عاٍل بـ )
 االسئلة المطروحة في كافة المستويات الثالثة:

 

 العلمي )دبلوم عاٍل(اإلجابات الصحيحة للتحصيل  (4الجدول )
 دبلوم عالٍ  اإلجابات الصحيحة

 المستوى األول

 15 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 10 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 10 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثالث

 المستوى الثاني

 2 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 4 للسؤال الثانيعدد اإلجابات الصحيحة 

 المستوى الثالث

 12 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 6 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 10 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثالث

 3 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الرابع

 12 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الخامس

 15 السادسعدد اإلجابات الصحيحة للسؤال 

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من

 عدد اإلجابات الصحيحة لكل فئة

 مجموع اإلجابات الصحيحة الكلية للفئات

16+61+63+57+54+66+55+66+51+16+15  

757 
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 ولتطبيق المعادلة:
 

 نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=
 يالدبلوم العال             

 
 نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=

 يالدبلوم العال             
 

 %1423نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=                = 
 يالدبلوم العال             

 

 التحصيل العلمي )بكالوةيوس( -1
( إجابة أو رد، والجدول اآلتي يوضح تفاصيل 28العلمي بكالوريوس ) كان عدد اإلجابات الكلية للتحصيل

 هذه اإلجابات حسب االسئلة المطروحة ضمن المستويات الثالثة:

 اإلجابات الصحيحة للتحصيل العلمي )البكالوةيوس( (5الجدول )
 البكالوةيوس اإلجابات الصحيحة

 المستوى األول

 24 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 19 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 18 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثالث

 المستوى الثاني

 13 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 13 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثاني

 المستوى الثالث

 24 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال األول

 15 الثاني عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال

 23 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الثالث

 5 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الرابع

 22 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال الخامس

 26 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال السادس

 Google Classroomباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من

 عدد اإلجابات الصحيحة لكل فئة

 مجموع اإلجابات الصحيحة الكلية للفئات

51+56+56+6+4+56+6+56+1+56+51  
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 ولتطبيق المعادلة:
 

 نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=
 البكالوريوس             

 
 نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=

 البكالوريوس             
 

  %2922نسبة اإلجابات الصحيحة لكل لفئة=                = 
 البكالوريوس             

 

 التحليل
 ت خمسمي قد جرى اختبارها ضمن فئاة التي تضّمنت التحصيل العلثانيبدءًا يمكن القول بأن الفرضية ال

إال إنها من  ،لهم بين الفئاتعداد المستجبين والوزن النسبي أ إليه، وعلى الرغم من التباين في كما هو مشار 
ن تعطي داللة عن مستويات الوعي المالي لدى العينة المبحوثة فقد أّشرت النتائج أن هنالك تفوقًا كبيرًا أالممكن 

(، يليه حملة %6324)في مستويات الوعي المالي لدى طلبة الماجستير يفوق الفئات جميعها بوزن نسبي مقداره 
ة لتي كانت تضم طلبة الماجستير والدبلوم العالي إجابات للطلبة في طور الدراسا هاذاتئة يضاً من الفأالبكالوريوس 

ام أّن عددًا كبير منهم من غير أقس إلىوقد يعود ضعف الوزن النسبي لطلبة الدكتوراه  )الكورسات أو البحث(
ة بالوعي والمتغيرات الخاص العلوم المالية والمصرفية، أو من أقسام ليس فيها تركيز معرفي يتعلق بالمؤشرات
م ضمن وحتى الدبلوم ونسبته ،المالي، فضاًل عن أن التركيز كان مع طلبة الماجستير الذين يضمهم هذا القسم

المجموع النسبي للعينة. ومن هنا يمكن القول بأن الفرضية قد ُرفِضت، لعدم وجود تقدم في مستويات الوعي 
مستجيبين، إال في حالة واحدة فقط من خمس حاالت مع الماجستير مقارنة المالي كلما إرتفع التحصيل العلمي لل

 ببقية الفئات.
 ة: فرضية الثقةثالثالفرضية ال

ختبارات بمستوياتها كافة أنه ال يمكن االكتفاء بهذه اال إلىثة أشارت بعض المصادر واألدبيات الحدي
ي الوعي المالي، بل يجب إضافة اختبارات للثقة فاالختبارات لوحدها فحسب أو تفسيرها للحكم على مستويات 

سات اقدرة المستجيب وثقته باإلجابات عمومًا دون تفصليها مع المستويات، وعلى الرغم من أن بعض هذه الدر 
، وهذا االختبار يحاكي Big Financial Literacyاختصر المستويات بمستوى واحد أو أثنين أطلق عليها 

أي ما بين المغاالة وحاالت التأكد والحاالت  %100وتنتهي ب  %10من مستويات تبدأ من  القدرة التنبؤية والثقة
أن يكون الشخص هو من يتحمل مسوؤلية األعباء المالية أو  إلىوقد يكون تفسير هذه الحاالت  ،الوسطى بينها

القول بأن يمكن  ، لذا(Anderson et.al,2016, 9)يشارك فيها أو ليست لديه عالقة، وأنما مستجيب فحسب 

 عدد اإلجابات الصحيحة لكل فئة

 مجموع اإلجابات الصحيحة الكلية للفئات
64+55+53+51+51+64+51+61+1+66+66  

757 

661 

757 
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نه كلما ازدادت نسبة اإلجابات الصحيحة ودقتها من بين إجابات عديدة كانت نسبة أهذه الفرضية تنّص على 
وتظهر هذه الفرضية وتثبت عبر مراجعة اإلجابات الصحيحة جميعها  ،الثقة الكلية في ردود المستجيبين عالية

 جنس والعمر والقسم العلمي ويمكن ان ُتْثَبت أو ُتْنَفىلكل المستويات، بغض النظر عن التحصيل العلمي وال
حسب درجة وعالقة اإلرتباط بين ردود المستجيبين الدقيقة ونسبة الثقة المرتفعة وتحسب في ضوء المعادلة ب

 اآلتية.
 معامل اإلرتباط البسيط =)عدد اإلجابات الصحيحة لكل فرد()نسبة الثقة(

(،والجدول اآلتي يوضح نسبة الثقة وعدد إجابات المستجيبين واستخراج -r ≥ 1 ≤+1الذي قيمته تنحصر بين )
  معامل االرتباط.

 

 نسبة الثقة وعدد إجابات المستجيبين واستخراج معامل االةتباط (6الجدول )

عدد اإلجابات  الف
 الصحيحة

 نسبة الثقة
نسبة االجابات 

 الصحيحة

نسبة االجابات 
 2الصحيحة

 3نسبة الثقة

1 4 60% 0.36 36% 60% 

2 6 80% 0.55 55% 80% 

3 9 90% 0.82 82% 90% 

4 8 70% 0.73 73% 70% 

5 2 50% 0.18 18% 50% 

6 9 60% 0.82 82% 60% 

7 8 90% 0.73 73% 90% 

8 10 90% 0.91 91% 90% 

9 7 80% 0.64 64% 80% 

10 9 60% 0.82 82% 60% 

11 7 80% 0.64 64% 80% 

12 3 70% 0.27 27% 70% 

13 9 70% 0.82 82% 70% 

14 9 100% 0.82 82% 100% 

15 8 90% 0.73 73% 90% 

16 8 90% 0.73 73% 90% 

17 6 50% 0.55 55% 50% 

18 7 60% 0.64 64% 60% 

19 9 80% 0.82 82% 80% 

20 6 70% 0.55 55% 70% 

21 6 70% 0.55 55% 70% 

22 4 60% 0.36 36% 60% 

23 5 60% 0.45 45% 60% 

24 9 90% 0.82 82% 90% 

25 7 70% 0.64 64% 70% 

26 8 70% 0.73 73% 70% 
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عدد اإلجابات  الف
 الصحيحة

 نسبة الثقة
نسبة االجابات 

 الصحيحة

نسبة االجابات 
 2الصحيحة

 3نسبة الثقة

27 7 80% 0.64 64% 80% 

28 8 70% 0.73 73% 70% 

29 7 70% 0.64 64% 70% 

30 3 50% 0.27 27% 50% 

31 7 80% 0.64 64% 80% 

32 3 70% 0.27 27% 70% 

33 7 60% 0.64 64% 60% 

34 6 80% 0.55 55% 80% 

35 8 80% 0.73 73% 80% 

36 7 70% 0.64 64% 70% 

37 7 70% 0.64 64% 70% 

38 6 70% 0.55 55% 70% 

39 8 60% 0.73 73% 60% 

40 8 60% 0.73 73% 60% 

41 7 60% 0.64 64% 60% 

42 4 90% 0.36 36% 90% 

43 7 90% 0.64 64% 90% 

44 8 100% 0.73 73% 100% 

45 9 80% 0.82 82% 80% 

46 7 80% 0.64 64% 80% 

47 6 50% 0.55 55% 50% 

48 6 80% 0.55 55% 80% 

49 7 90% 0.64 64% 90% 

50 8 70% 0.73 73% 70% 

51 6 80% 0.55 55% 80% 

52 9 80% 0.82 82% 80% 

53 9 90% 0.82 82% 90% 

54 5 60% 0.45 45% 60% 

55 8 60% 0.73 73% 60% 

56 9 80% 0.82 82% 80% 

57 2 60% 0.18 18% 60% 

58 10 70% 0.91 91% 70% 

59 4 30% 0.36 36% 30% 

60 5 70% 0.45 45% 70% 

61 7 70% 0.64 64% 70% 

62 4 60% 0.36 36% 60% 

63 9 90% 0.82 82% 90% 

64 4 60% 0.36 36% 60% 

65 6 80% 0.55 55% 80% 
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عدد اإلجابات  الف
 الصحيحة

 نسبة الثقة
نسبة االجابات 

 الصحيحة

نسبة االجابات 
 2الصحيحة

 3نسبة الثقة

66 8 80% 0.73 73% 80% 

67 5 100% 0.45 45% 100% 

68 8 80% 0.73 73% 80% 

69 9 90% 0.82 82% 90% 

70 7 90% 0.64 64% 90% 

71 7 80% 0.64 64% 80% 

72 8 70% 0.73 73% 70% 

73 1 50% 0.09 9% 50% 

74 10 90% 0.91 91% 90% 

75 7 70% 0.64 64% 70% 

76 5 50% 0.45 45% 50% 

77 10 80% 0.91 91% 80% 

78 7 70% 0.64 64% 70% 

79 2 20% 0.18 18% 20% 

80 11 100% 1.00 100% 100% 

81 6 70% 0.55 55% 70% 

82 7 90% 0.64 64% 90% 

83 11 100% 1.00 100% 100% 

84 2 70% 0.18 18% 70% 

85 9 90% 0.82 82% 90% 

86 10 100% 0.91 91% 100% 

87 4 80% 0.36 36% 80% 

88 11 90% 1.00 100% 90% 

89 2 90% 0.18 18% 90% 

90 7 70% 0.64 64% 70% 

91 9 50% 0.82 82% 50% 

92 7 80% 0.64 64% 80% 

93 8 80% 0.73 73% 80% 

94 7 90% 0.64 64% 90% 

95 8 60% 0.73 73% 60% 

96 8 100% 0.73 73% 100% 

97 4 50% 0.36 36% 50% 

98 6 70% 0.55 55% 70% 

99 5 70% 0.45 45% 70% 

10

0 
4 60% 0.36 63% 60% 

 Excelن باالعتماد على برنامج إعداد الباحثي المصدة من
 إما الشكل البياني فهو يوضح معامل االرتباط بإجابات المستجيبين.
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 نسبة الثقة إجابات المستجيبين (12الشكل )

 Excelباالعتماد على برنامج  نيإعداد الباحث المصدة من

 
 التحليل:

يجابي، بمعنى أن هنالك إنه ارتباط أوهذا يدل على  %52212رتباط كان أظهرت النتائج أن معامل اال
 ة واألخيرة.ثالثثبات الفرضية الإوإجابات المستجيبين، وبذلك يمكن عالقة بين نسبة الثقة 

 االستنتاجات
وذلك  ،على من مستوى الوعي المالي لدى اإلناثمن الوعي المالي أ  لذكور  مستوى لثبتت نتائج التحليل أن أ .1

 جاباتهم على االسئلة المطروحة في الصف االلكترواني.عبر إ

 الذين رادفدقة من األ أكثر فرادنه كلما تقدمنا في المستوى الدراسي كان إجابات المستجبين أو األلوحظ أ .2
 هم .وذلك بسبب الوزن النبسي ل ،قل ، عدا بعض استثناءات طلبة الدكتوراه يمتلكون مستوى تعليمي أ

لى االجابة نفسهم لمدى قدرتهم عأفي تقييم كانت جيدة، إذ نجح المستجيبون  فرادجابات األالموثوقية بإدرجة  .3
 ي كبير.عامل االرتباط موجب وبمستوى معنو وكان فيها م

 المقترحات
ويات لمست جاباتحيث ضعف األناث عن الذكور في اإل وضحتها نتائج االختبار منأدراسة الفجوة التي  .1

 .ةالوعي المالي الثالث

ولية في الدراسات لتوضيح مفاهيم الوعي المالي والتداخالت في كافة ة حصة أو مادة دراسية للمراحل األضافإ .2
 تتعامل مع االموال بشكل يومي. فرادن األفحسب، وذلك أل الكليات ليس في كلية االدارة واالقتصاد
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