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 في قطاع غزة ظاهرة التهرب من ضريبة الدخل
 )دراسة تحميمية(

 **سالم عميرة العمورأ.              *موسى درغام رهامدكتور 
     

 ممخص الدراسة
الدراسػ  للػا الرفػرؼ  اػػا ا سػرئي الرلتسػ  الرػر ر اػػف رراا اةراػئر ظػئهر  الر ػري اػػف  هػدت      

ف هػػذا الظػػئهر  لاػػئ ل ػػئ اػػف لىػػر سػػارر  اػػا لتػػرادا  ضػػرتر  الػػديؿ تػػر زطػػئع ئػػز  رطرالػػؽ ال ػػد اػػ
الرػػػر رز ػػػ   اػػػا راسػػػ  هػػػذا الظػػػئهر   اػػػا ا سػػػررئة  لد ةئرزػػػد ا راػػػد .السػػػاط  الرطةتػػػ  الياسػػػطتةت 

 .رالا رف اف الا ئسرتف تر ا ئري الا ئسر  رايرار ضرتر  الديؿ رئلتد اجراع الدراس 
 اً تر ا سػرررار الستئسػر را اةػر تػر زطػئع ئػز  درر تافػي  ػدـ رػر  , لرً :راف لهـ ةرػئل  الدراسػ     
 ػدـ رجػرد سػتئد   ئااػ  لاسػاط  الرطةتػ   ىئةتػًئ:تر اةرائر ظئهر  الر ري اػف ضػرتر  الػديؿ.  ئً رلتس

 دـ ررتر الايئتت  تر اإلةيئؽ الفػئـ تزتد الر ري اف ضرتر  الديؿ. ىئلىًئ:  الياسطتةت   اا لراضت ئ
تا ػف ال ػد اػف الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿ  ةػد رارفػًئ: ضػرتر  الػديؿ. تػدد  للػا زتػئد  الر ػري اػف 

تا ػف ال ػد اػف ظػػئهر  الر ػري اػف ضػػرتر   يئاسػػًئ:زتػئد  الىرػ  رػتف الا ايػػتف ردالػر  ضػرتر  الػديؿ. 
 ر لظ ئر  رتر   اؿ الا ايتف. الديؿ  ةد رفئرف الا ئسرتف اع دالر  ضرتر  الديؿ ت

 . ىئةتػػًئ:زتػػئد  الاػػيئتت  تػر لةيػػئؽ الاػػئؿ الفػػئـ لرً : ئ  لها ػػئ, ػػد  ررصػترياصػ  الدراسػػ  للػػا      
الفاػؿ  اػا زتػئد  الىرػ  رػتف الا ايػتف  ىئلىػًئ:ررستخ اردل الفدال  الضػرترت  تػر الرفئاػؿ اػع الا ايػتف. 

الا ايتف  ف طرتؽ الرتئـ ر اال  ل الاتػ   زتئد  الر ر الضرترر لدى . رارفًئ:ردالر  ضرتر  الديؿ
رطرتػؽ الفرررػئ   رػئ  الا ةتػ  الايرصػ  رالجئافػئ . يئاسػًئ:رررائ   اػؿ رةػدرا  تػر الةرئرالرتئـ 

 .الر ري الضرترر  د افلاالرارد  تر زئةرف ضرتر  الديؿ 
 .زطئع ئز , تر  الديؿضر الر ري اف ظئهر   زئةرف ضرتر  الديؿ,ال اائ  الدال : 
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The phenomenon of income tax evasion in the Gaza Strip 

(Analytical Study) 

 

ABSTRACT 
 

     This study aims to identify the main reasons behind the spread of 

income tax evasion in the Gaza Strip and ways of limiting this phenomenon 

since it affects negatively on the income of the Palestinian National 

Authority. In this study, the researcher has depended on questionnaire 

which has been distributed by hand to the sample of the study, consisting of 

accountants and income tax inspectors.  

    This study has reached some important findings: First, the absence of 

security and political stability in the Gaza Strip plays a key role in the 

spread of income tax evasion. Second, the absence of full sovereignty of 

the Palestinian National Authority over the  Palestinian territories gives the 

income tax evasion chance to increase. Third, the lack of transparency of 

public expenditure increases income tax evasion. Fourth, once trust is 

increased between the taxable and the Income Tax Department, income tax 

evasion can be reduced. Fifth, income tax evasion can be reduced if the 

accountants cooperate with the Income Tax Department so as to show the 

reality of the taxable's work. 

   This study has concluded some recommendations: First, increasing 

transparency in expending the public money. Second, establishing the 

principle of tax justice in dealing with the taxable. Third, increasing trust 

between the taxable and the Income Tax Department. Fourth, increasing 

awareness of tax through mass media campaigns and carrying out 

workshops and seminars in the relevant professional associations and 

universities. Fifth, applying punishment that is contained in the Income Tax 

Law so as to limit tax evasion. 

KEYWORDS: The Income Tax Law, The Phenomenon of Income Tax 

Evasion, Gaza Strip.        

 
 المقدمة

اصػدر  رفػد الضػرالير  ,(Jones, 2006) ر ئلتؼ ال  راػ  دتفئ  لد ـ الضرتر  هر راىئر       
ةاػئا الرةتػ  الر رتػ  لالزرصػئداػف لجػؿ  ـ ررلػتسا رارتؿ  اليزتةػ   رارتػؿ اػف رراتػد اً راتػدر  ,لزئاػ  ران

لػػذلؾ  ,(9005)تئسػػتف,  لةيئز ػػئ لاصػػئلع الفػػئـ لر رتػػؽ الرتئهتػػ  لاراطةت ػػئ اػػف لجػػؿ ؛رلػػ الفئاػػ  لاد
رسف ئ اف سف الرراةتف رالرارتفئ  الرر رةظـ  اات  جرئت  رر صتؿ رسفا الدرل  لفاؿ  ؿ ائ تر 
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الضرالي رائ ت ئتظ  اا رتر  الجرئت  ليزتة  الدرل  اع ر رتؽ الفدال  ر دـ زتئد  الفػيا الضػرترر 
  (.2003, )الا ئتةر  اا الا ايتف

  ضػرتر  الػديؿ ررفد ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ اػف الااػ ال  الا اػ  الرػر رراجػر دالػر      
 اػا ال ػد اػف  ـ4221  ػئـتػر  تر زطئع ئز , رزد  اا  الساط  الرطةت  الياسطتةت  اةػذ زػدرا ئ

 ,زتػئد   ػدد ا ئرػي ضػرتر  الػديؿ :اىػؿ ,راريػذ   ػد  لجػرااا  ,ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ
تجػئد تػػرع لاضػػرتر  تػػر  ػػؿ ا ئتظػػ  اػػف ا ئتظػئ  زطػػئع ئػػز , رزتػػئد  ارئرفػػ  الا ايػػتف لػػزاا ـ  ,ران ران
اػػف   ػػؿ   رػػدتع اػػئ  اػػت ـ اػػف اسػػر رئ  ضػػرترت , ر ػػذلؾ  ااػػ   اػػا رييػػتض ةسػػر  الضػػرتر   اػػا

اإل يػػئاا  الااةر ػػ  لاا ايػػتف ارا ػػئ  لاظػػررؼ ا زرصػػئدت  السػػئلد  تػػر  زتػػئد ر ا تػػراد رالاػػر ئ , 
ضػرترر اةفػًئ اةػع الر ػري التػر رػةجع لػـ  ئئـ اف هذا اإلجرااا  ل  لة ػ, ررئلر ا راضر الياسطتةت 

اةييػئض ر ضػرتر  الػديؿ ئتػ  اػف  اػا  صػتا  الجر اً  رتػر  اً ااػئ رػرؾ لىػر تا ف ال د اةر,  ةرل رئرًئ رؿ
  ة  الساط  الرطةت  الياسطتةت .اائ زاد اف الفجز تر اراز  ,لترادا  الساط  الرطةت 

رلسػرئر ئ  تػر زطػئع ئػز  ظػئهر  الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿالرفػرؼ  اػا  هذا دراسرةئسترـ تر ر     
ؽ افئلجر ئ اف لجؿ ال يئظ  اا رةد ا ـ اف رةرد رارتػؿ يزتةػ  السػاط  الرطةتػ  الياسػطتةت  الرطر 

ررراتػػػػؿ ا  راػػػػئد  اػػػػا  ,ررغطتػػػػ  ةيرئر ػػػػئ الارفػػػػدد  , رػػػػا رسػػػػرطتع الرتػػػػئـ رئلا ػػػػئـ الار اػػػػ  للت ػػػػئ
الػدرؿ اتػع  تث لف زضت  الر ري الضرترر هر زضت   ئا  تػر ج .الاسئ دا  اف الدرؿ الائة  

ر  اػا الاسػئ دا  لف تاسػطتف رفراػد راػ ؿ  رتػر اػا الػرئـ اػف , سراا  اا  د   الةئات الارردا  ر 
رػنف اليػدائ   الاػراطفاػفرر  سري الرلتس لار ري الضرترر هرفررد لف الل ةةئ ةرالاةع اليئرجت , 

لاسػئ دا  رالاػةع لاسررى الاطاري ر  ررالاـ اػع  جػـ الـ رصؿ للا ا اف زرؿ الدرل  الاردا  ل ـ
 راػػػؾ اليػػػدائ  اػػػف لف الاػػػراطف سػػػرؼ تسػػػريتد  اػػػئ, اليئرجتػػػ  رالضػػػرالي الا صػػػا  اػػػف الا ايػػػتف

  . ئفلـ تدت رترارع ر ئ سراا دتع الضرتر  لر
لف الضػػرالي الرضػػفت  ضػػرالي ظئلاػػ  لر جػػئلر  لر ئتػػر اػػر ت ,  ىتػػر اػػف الةػػئس زػػد تػػرى "ر     

لف  اػرر  "ئتر لف ارف رتات  زد رتف تر رسئل  "الاظػئلـ الا تتسفرف للا الر ري اة ئ زدر اإلا ئف,
تا ؽ الظاـ رسئلر الا ايتف, تتزتد هذا الر ئلتؼ ظااًئ  اا ظاـ, لرسررر  ر ري رفض الا ايتف اة ئ

الضػرالي  رػا " ػدـ جػراز الر ػري اػف  اػا  ارف رتاتػ  ,  ائ ل د"ليترًا  اا الضفيئا اف الا ايتف
الظاػـ  اػا ازتدًا اف ار ئ لذا  ئة  ا دد  تإف ر ري الرفض اة ئ ترزع  ف  صت لر  ئة  ظئلا ؛

رالاجػػػرا لار ػػػري تػػػدد  للػػػا ل  لف ئتػػػئي الجئةػػػي ا يالزػػػر  ؛(9002)الاصػػػر ,  اآليػػػر" الػػػرفض
لػػا اإليػػالؿ رئلاسػػئرا  رػػتف الا ايػػتف  تػػث لف الا ايػػتف ا اةػػئا هػػـ  ,الاسػػئس رئلفدالػػ  الضػػرترت  ران

 . رر اف الضراليالذتف تر اارف الفيا ا 
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تػددى للػا  الرضػفت  رػئلرازع الػدتةر رجػئا الراػرتفئ  الضػرترت  اإل سئسلف  دـ الررؿ رتا ف      
,  تث لة ػئ رفػدتال  الر ري اف الضرتر , ر ذلؾ  ىر  رفدتال  زراةتف الضرالي رتف ال تف راآلير

 ,دـ رضػػرح الضػػرالي() ػػ , رهػػذا ترفػػئرض اػػع ارػػدل الترػػتفاػػف رضػػع الراػػر تاػػرر ئ دالاػػًئ الػػةرص
اػػف ارػػئدس اإلسػػالـ ال ةتػػؼ لف  ,  فهػػر ا تضػػؿ ز ػػئ ()الالاػػة   اإلسػػالار رطرتػػؽ ررئلرػػئلر تػػإف 

"رآررهـ اف ائؿ اهلل الذ  آرئ ـ" )سػرر  الةػرر,   ررلر جاتع ا اراؿ لةائ هر ااؾ هلل سر ئةر ررفئلا
 اػػا تتػػر تاىػػؿ  ػػئتزًا زرتػػًئ لااسػػاـ  ريايرفسػػتػػإف ارػػدل الاػػئؿ اػػئؿ اهلل رالراػػر ا, ررئلرػػئلر (33آتػػ : 

, زػئؿ رفػئلا "رلزتاػرا الصػال  رآرػر ليراج الز ئ ؛ تئلز ئ  ترتض  راجر  ا داا  اا  ؿ اساـ راسػاا 
  (.44الز ئ " )سرر  الررر , آت : 

                             راسةمشكمة الد
  الػػديؿ تػػر زطػػئع ئػػز , ااػػئ لىػػر رراىػػؿ ااػػ ا  الدراسػػ  تػػر اةراػػئر ظػػئهر  الر ػػري اػػف ضػػرتر     

سارًئ  اا لترادا  الساط  الرطةت  الياسطتةت  رترداف اليزتة  الفئا  ارػئل   رتػر  رسػري هػذا الر ػري 
زتػئد     رائ ررري  اا ذلػؾ اػف الاجػرا للػااائ زاد اف الفجز تر ارازة  الساط  الرطةت  الياسطتةت

اف الادسسئ  الائلت  رالرةؾ الدرلر رائ لذلؾ اف  ا  رائد  اا الاسئ دا  اليئرجت  لر ا زرراض
: اػػئ هػػر السػػداؿ اآلرػػر  الدراسػػ  تػػر ررراىػػؿ ااػػ ا ,ئدت  رستئسػػت  اجرائ تػػ  سػػتل  جػػداً آىػػئر ازرصػػ

 افئلجر ئ؟ تر  الديؿ تر زطئع ئز  رائ هر طرالؽلسرئي الر ري اف ضر 
 أهداف الدراسة

 ر رتؽ ائ تنرر:  ر دؼ هذا الدراس  للا     
 لرفرؼ  اا لسرئي اةرائر ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز .ا -1

 الرفرؼ  اا آىئر الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز . -2

 ال د اف ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ. تررر   لااسئ د  رضع  ارؿ ار -3
                               أهمية الدراسة

     ف هػػػذا  اػػػئ ل سػػػرئي ةاػػػرا ررطػػػرر ظػػػئهر  الر ػػػري اػػػف ضػػػرتر  الػػػديؿرسػػػفا الدراسػػػ  لر دتػػػد ل     
الدراس  سرؼ رسئ د الج ئ  الايرص  تػر ا ئت ػ  الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿ اػف لجػؿ الا ئتظػ  

  اا لترادا  الساط  الرطةت  الياسطتةت .
 

                                          فرضيات الدراسة
 س  ايررئر اليرضتئ  اآلرت :ر ئرؿ هذا الدرا    
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رػػػرتر رػػػتف  ػػػدـ ( 0005 ةػػػد اسػػػررى د لػػػ  )ررجػػػد  الزػػػ  ذا  د لػػػ  ل صػػػئلت   الفرضيييية اى:لييي  
 ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز .ػالر  ر ػف ظئهػا سرررار الستئسر را اةر ررت

الاػئؿ  سػرا لدار رػتف  (0005 ةد اسػررى د لػ  )  صئلت ررجد  الز  ذا  د ل  ل  الثانيةالفرضية 
يػػدائ  جتػد  ررػػتف ظػػئهر  الر ػري اػػف ضػػرتر  الػديؿ تػػر زطػػئع  ردػدـ رجػػػالفػئـ راػػفرر الا اػػؼ رفػ

 ئز .
 ر ررػػتف ةرػػص الػػ (0005 ةػػد اسػػررى د لػػ  )  الزػػ  ذا  د لػػ  ل صػػئلت ررجػػد   الثالثييةالفرضييية 

 ف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز .ػالر ري ا ر ػف ظئهػررتالا ايتف  الضرترر لدى
رػػتف  ػػدـ رطرتػػؽ ( 0005 ةػػد اسػػررى د لػػ  )ررجػػد  الزػػ  ذا  د لػػ  ل صػػئلت    الرابعييةالفرضييية 

ر ػئ ررػتف ظػئهر  الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿ تػر  الديؿ الافارؿ  ػف ضرترػر زراةتػ  تالفرررئ  الرارد
 زطئع ئز .
رؿ آراا لتػراد  ػ (0005 ةػد اسػررى د لػ  ) ل صػئلت    ررجد تػررؽ ذا  د لػ   الخامسةالفرضية 

)ا ئسي/ايرش ضػرتر (,   ػارظتيلر زطئع ئز  رفزى ػالديؿ ت  ػالفتة  تر ظئهر  الر ري اف ضرتر
 .اليرر ر , الادهؿ الفاار, الضرتر  را ئسرر ئ  دد الدررا  تر اجئؿ

                                                    أنم:ذج الدراسة

 .(4رفد ر دتد اا ا  رلهداؼ الدراس   ائ ترضع اف الا ؿ رزـ ) رـ رةئا لةارذج الدراس      
 لةارذج الدراس : (4الا ؿ رزـ )

                             
 ر الرئرعالارغت                                         الارغترا  الاسررا              

 الدراسات السابقة

(, بعن:ان  "تق:يم :قياس اىداء لدائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة في 2006)درغام,  دراسة( 1)
 (".2003 -1996فمسطين لمفترة )

 ةرص الر ر الضرترر

 رطرتؽ الفرررئ 

 سرا لدار  الائؿ الفئـ

 الر ري اف ضرتر  الديؿ

 ا سرررار الستئسر را اةر
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ؿ ررتػئف رذلػؾ اػف يػال ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز  دالر لداا  هدت  الدراس  للا رررتـ رزتئس     
ذلؾ لظ ػػػػئر الااػػػػ ال  رالافرزػػػػئ  سػػػػراا ا زرصػػػػئدت  راإلدارتػػػػ  ر ػػػػ لداا اػػػػرظير ضػػػػرتر  الػػػػديؿ,

را جرائ تػػ  رالستئسػػت  الرػػر رفرػػرض اػػرظير دالػػر  ضػػرتر  الػػديؿ, رالاػػراطةتف الػػذتف ترراػػرف رػػدتع 
 الضرالي.

ةرئل  الدراس , لرً : رجرد ادارا  لتجئرت   اػا ر سػف لداا دالػر  ضػرتر  الػديؿ تػر راف لهـ      
دارتػ  راجرائ تػ  ر ػرؿ درف اسػرغالؿ الطئزػ  الرصػرى : زطئع ئز . ىئةتئً  رجػرد افرزػئ  ازرصػئدت  ران

 داا دالػر  ضػرتر  الػػديؿ. ىئلىػًئ:  ػػدـ رةػئا ةظػػئـ افاراػئ  ررتئةػػئ  ار ئااػ  ر دتىػػ  لاسػئ د  دالػػر  
 ضرتر  الديؿ لارتئـ رن ائل ئ الاةرط  ر ئ.

رتػع اسػررى لداا الاػرظيتف تػر دالػر  رر  ضػر  د  ررصتئ  لها ػئ, لرً : رياص  الدراس  للا      
. راػػ ؿ اسػػرار ضػػرتر  الػػديؿ راسػػرىائر زػػدرار ـ. ىئةتػػًئ: ررػػرتـ رػػراا  رستئسػػئ  دالػػر  ضػػرتر  الػػديؿ

ىئلىػػًئ: زتػػئس تئ اتػػ  ا داا الضػػرترر اػػف يػػالؿ الارئرةػػ  رػػتف السػػارؾ الاررزػػع را هػػداؼ الضػػػرترت  
اسػررتئ  اإلةجػئز رالةرػئل  راآلىػئر الفئاػ  اػف ج ػ  الارسرا  رالا دد  اف ج ػ , رالسػارؾ اليفاػر ر 

   ليرى. 
  (, بعن:ان  "بيئة قرار التقدير في ضريبة الدخل في فمسطين".2005)الحم:,  دراسة( 2)

الرفرؼ  اا رتل  اريػئذ زػرار الررػدتر تػر ضػرتر  الػديؿ رالفرااػؿ الرػر  ر دؼ هذا الدراس  للا     
 .ردىر تر هذا الررار تر زطئع ئز 

ايػػتف رػػئ لرزاـ رػػدتع الضػػرتر  لرً :  ػػدـ الرئرػػ  رالرةئ ػػ  لػػدى ئئلرتػػ  الا , ةرػػئل  الدراسػػ  راػػف     
رترجػػع ذلػػؾ لافدتػػد اػػف ا سػػرئي اة ػػئ: ل( سػػرا ا سػػريداـ لااػػئؿ الفػػئـ راليسػػئد الاػػئلر راإلدار  تػػر 

   الصػػػ ت  ااجراػػػع تػػػر ايراػػػؼ الاجػػػئللج ػػػز  السػػػاط  الياسػػػطتةت . ي( سػػػرا اليػػػدائ  الارداػػػ  
رالرفاتات  را جرائ ت . ج( اتررئر الافرر رئلفدال  رتف الا ايتف لائ تاري  اات  الرردتر الضرترر. 
ىئةتػػػًئ: ئئلرتػػػ  الا ايػػػتف تيررػػػدرف لرطرتػػػؽ ةظػػػئـ ا ئسػػػرر سػػػاتـ ر  ت راػػػرف رئل سػػػئرئ  ل  لررػػػدتا ئ 

 د  الا اػػؼ تػػر لظ ػػئر الػػديؿ . ىئلىػػًئ: الا ئسػػي تافػػي دررًا ا اػػًئ تػػر اسػػئترػػط لاج ػػئ  الضػػرترت 
 .الضرترر
, ضررر  الفاؿ  اا ا رراـ ستئد  الرئةرف ررطرترر, رضػررر  الفاػؿ لهـ ررصتئ  الدراس  راف     

 اا د ـ الررج ػئ  الصػئدز  لالصػالح اليفاػر رالرضػئا  اػا اظػئهر اليسػئد رسػرا اسػريداـ الاػئؿ 
ةائا ارزع لل رررةر لضرتر  الديؿ. الفئـ, ررفزتز الىر  رتف الا اؼ راإلدار  الضرترت ,  ران

 (, بعن:ان Hanousek and Palda, 2004) دراسة( 3)
 "Quality of Government Services and the Civic Duty to pay Taxes in 

the Czech and Slovak Republics, and other Transition Countries"         
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لااػػػراطةتف ررئرػػػ  الاػػػراطةتف تػػػر ائ  الرػػػر ررػػػدا ئ ال  راػػػ  هػػػذا الدراسػػػ  ةر تػػػ  اليػػػدرةئرلػػػ       
 ( سارتئ ر.501)رات ر ر (1089)الر ري اف دتع الضرتر , رااا  هذا الدراس  

اػػػف دتػػػع الضػػػرتر  لذا  رفاراطةػػػال  للػػػا  ػػػد  ةرػػػئل  لها ػػػئ, لرً : تر ػػػري رزػػػد ررصػػػا  الدراسػػػ     
رػػػنة ـ  ف الػػػذتف تفررػػػدرف. ىئةتػػػًئ: الاراطةػػػر اارػػػئز  ا رػػػنة ـ   ت صػػػارف  اػػػا يػػػدائ    راتػػػ ا ررػػػدر 

 زتئد  اليدائ  الفئاػ  الارداػ دتع ائ  ات ـ اف ضرالي. ىئلىًئ: اررف يدائ  جتد  ل ىر رئر  تر تر
ررػدتـ  (. رارفػًئ:13%) ردد  للر رييتض الر ري اف دتع الضرتر  رةسر %( 90) رةسر  لااراطةتف

 رزاـ ل ىر ردتع ائ  ات ـ اف ضرالي.يدائ   ئا  جتد  تاجع الاراطةتف  اا ا ل
(, بعن:ان  "العق:بات الضيريبية :ميدف فايميتهيا فيي مكافحية التهيرب  2004,منص:ر) دراسة( 4)

 من ضريبة الدخل في فمسطين".
 الضػػي  الغررتػػ الرفػػرؼ  اػػا طرتفػػ  الر ػػري اػػف ضػػرتر  الػػديؿ تػػر  ر ػػدؼ هػػذا الدراسػػ  للػػا     

 ئهر . را ئرل  ال اؼ  ف لسرئي هذا الظ
ا رضئع ا زرصئدت  لاا ايتف سري رلتس تر الر ػري اػف  راف لهـ الةرئل  ائ تنرر, لرً : سرا    

ضػػرتر  الػػديؿ. ىئةتػػًئ: ئتػػئي الػػر ر الضػػرترر لػػدى الا ايػػتف سػػري رلػػتس تػػر الر ػػري اػػف ضػػرتر  
ت ـ رزتػػد اػػف اسػريداـ الاػػئؿ الفػػئـ ر ػدـ رضػػئ الا ايػػتف  ػف اليػػدائ  الارداػػ  للػ الػديؿ. ىئلىػػًئ: سػػرا

جرالـ الر ػري الضػرترر ر الارررط الر ري اف ضرتر  الديؿ. رارفًئ:  دـ ةجئ   الفرررئ  الضرترت  
   رردع الا ايتف  ف الر ري اف ضرتر  الديؿ.

 د  ررصػتئ  لها ػئ, لرً : رطرتػؽ الفرررػئ  الضػرترت   اػا الا ايػتف  رزد ياص  الدراس  للا     
 . ىئةتػػًئ: الفاػػؿ  اػػا زتػػئد  الػػر ر الضػػرترر لػػد  الا ايػػتف. ىئلىػػًئ: الفاػػؿ الار ػػررتف اػػف دتػػع الضػػرتر

 اا زتئد   ااتئ  الريرتش الاتداةر اف زرؿ ارظير ضرتر  الديؿ. رارفًئ: زتئد  الرةسػتؽ رػتف دالػر  
 يئاسػػًئ: ,  راتػػ الئتػػر ل  راتػػ  ا يػػرى ر ػػذلؾ الادسسػػئ  ضػػرتر  الػػديؿ رالػػدرالر رالادسسػػئ  ا

 .ااررع زئةرف ضرتر  الديؿ الياسطتةر لزرارضررر  
(, بعن:ان  "أسباب التهرب من ضيريبة اليدخل فيي المممكية اىردنيية 2003)المحارمة,  دراسة( 5)

 الهاشمية :آثاره االقتصادية".
ر ػػػز  هػػػذا الدراسػػػ   اػػػا ررتػػػئف لسػػػرئي الر ػػػري اػػػف ضػػػرتر  الػػػديؿ تػػػر ا ردف ر ػػػذلؾ درر      

سػرؿ ال ػد اػف ظػئهر  الر ػري ررجتػر الرةاتػ  ا زرصػئدت  ر  الدرلػ  تػر ضرتر  الديؿ  ندا  رسػريدا ئ
 اف ضرتر  الديؿ.

الضػػرالي تػػر  اػػرتئ   ؽ  رتػػر رػػتف اػػئ تفاةػػر داتفػػرا, لرً : هةػػئؾ تػػئر اػػئ تػػنررراػػف لهػػـ الةرػػئل       
, الررػػدتر الػػذارر ررػػتف ديػػرل ـ ال رترتػػ . ىئةتػػًئ: ضػػفؼ ىرػػ  داتفػػر الضػػرتر  رنرجػػر اإلةيػػئؽ ال  ػػرار
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داتفػػر الضػػرتر  رالدرلػػ . ىئلىػػًئ:  ر ػػدـ الرضػػرح رالاػػيئتت  رفاػػؿ  اػػا ياػػؽ جػػر اػػف  ػػدـ الىرػػ  رػػتف
 ريفتؿ اراد الفرررئ  الرارد  تر الرئةرف اف انةر لف ت د اف  ااتئ  الر ري الضرترر.

, لرً : لةاػػػئا ر ػػػد  يئصػػػ  تػػػر ضػػػرتر  الػػػديؿ رفةػػػر را ئت ػػػ    اػػػئ تػػػنررراػػػف لهػػػـ الررصػػػتئ     
الضرترر. ىئةتًئ: لةائا ر د  ار زت  لاافارائ  رفةر رػررط اسػريدار هػذا الافاراػئ  لا ػد  الر ري

ىئلىػًئ: اػةع الا ايػتف الاارػزاتف رررػدتـ  اػرتئ   اف لا ئةت  لييئا لت  افارائ  لىةئا  ااتػ  الررػدتر.
رف ضػرتر  الػديؿ ا ئتآ  ر راتز. رارفًئ: ريفتؿ الفرررئ  الرارد  تػر زػئة ,الرردتر الذارر را ؿ دزتؽ
 ل ؿ اف ت ئرؿ الر ري اف الضرتر . ئً زرت ئً درف ر ئرف لت رف راد 

(, بعنييييي:ان  "د:ر الضيييييريبة فيييييي يمميييييية التنميييييية االقتصيييييادية 2003)المهيييييايني,  دراسييييية (6)
 ".  مع حاالت تطبيقية في التشريع الضريبي المقارن:االجتمايية

الضػػرتر  تػػر رارتػػؿ  ااتػػ  الرةاتػػ  اػػع رطػػرر  لهاتػػ   هػػذا الدراسػػ   اػػا دراسػػ  رر اتػػؿ ر ػػز      
ررتئف لىر درج  الةار تر الةظئـ الضػرترر تػر الػدرؿ الةئاتػ   لؼ الدرل ,  ائ هدت  الدراس  للارظئ

 رالدرؿ ذا  ا زرصئد الارجر رالدرؿ الارردا  رالفالز  رتة ئ ررتف ال تئ ؿ ا زرصئدت .
رر تػػػر سػػػررت  رلرةػػػئف لػػػـ تسػػػرطع ر رتػػػؽ الفدالػػػ  الةظػػػئـ الضػػػرت الدراسػػػ  لفةرػػػئل  راػػػف لهػػػـ      
  .الر ري الضرترر للا  دـ رجرد ر ر ضرترر اائ لدىرترت  رئإلضئت  للا الض
صػػدار الراػػرتع الػػالـز لػػذلؾ رد اػػر  ررةػػتف, راػف لهػػـ ررصػػتئ  الدراسػػ        ا سػػرفالـ الضػػرترر ران

 ائل ـ رذلؾ ر دؼ ا ئت   الر ري رئلادتدا  الرئةرةت  راةع  ةئصرا  راتز را ئتآ  ررةئسي اع ل
صدار زئةرف لا ئت   الر ري الضرترر.  الضرترر ران

 .(, بعن:ان  "التهرب الضريبي" 2000)الخطيب, دراسة( 7)
رةئرل  هذا الدراسػ  اإلطػئر الةظػر  لارضػرع الر ػري اػف الضػرتر  تػر سػررتئ رلاػ ئؿ الر ػري      

 رلسرئرر رةرئلجر رسرؿ ا ئت رر. 
لػر ر ة  الدراس  لف لسرئي الر ري الضرترر هػر, لرً : لسػرئي ليالزتػ ؛ رهػر ضػفؼ ارزد رت     

ل( ا ررػػئد الاػػيص لةػػر تػػدتع لادرلػػ  ل ىػػر ااػػئ تنيػػذ اة ػػئ. ي(  الضػػرترر رترجػػع هػػذا الضػػفؼ للػػا:
الراػرتع الضػرترر   دـ ررتر الىر  تر اسريداـ ا اراؿ الفئا . ج( ف الدرل  رسراا ررئد الايص ل

اػف الػدرؿ. ىئةتػًئ: لسػرئي ستئسػت ؛ اإلةيػئؽ الفػئـ تػر الدرلػ  تػدد  دررًا لسئسػتًئ تػر الر ػري تر  ىتر 
. ىئلىػًئ: لسػرئي الضرترر ت اائ ل سة  الدرل  اسريداـ ا اراؿ الفئا  زؿ اتؿ الا ايػتف ة ػر الر ػري

ترصػػؼ الراػػرتع الضػػرترر ريصػػئلص ريراػػؼ  اػػئ رارػػئز رػػر الراػػرتفئ  الرضػػفت   ئاػػ   راػػرتفت ؛
رر رف رئ ىػًئ لاا اػؼ لار ػري اػف الضػرتر , تئلرػئةرف الضػرترر ئتػر  ػئـ رئتػر دالػـ. رارفػًئ: لسػرئي 
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لدارتػػػ  رتةتػػػ ؛ اىػػػؿ ىرػػػؿ الفػػػيا الضػػػرترر ررفرتػػػد الةظػػػئـ الضػػػرترر رةػػػرع الضػػػرتر  ارئاػػػر  لر ئتػػػر 
 ارئار .
ىئةتػػًئ: زتػػئد   .ررسػػتط الةظػػئـ الضػػرترر تجػػي , لرً :رياصػػ  الدراسػػ  للػػا  ػػد  ررصػػتئ  لها ػػئ     

 يػػػػئاا  اإلدار  الائلتػػػػ  رةظتاػػػػًئ رلداًا. ىئلىػػػػًئ: رةاتػػػػ  الػػػػر ر الضػػػػرترر ررررتػػػػ  الىرػػػػ  الاررئدلػػػػ  رػػػػتف 
 الا ايتف ردالر  الضرتر .

 (, بعن:ان   Moser and Evans, 1995) دراسة (8)
"The Effects of Horizontal and Exchange In equity on  Tax Reporting 

Decisions".                                                                                                      
الضػرتر  تػر لزػرارا   ػدـ الفدالػ  ا ترتػ  سػتردـ داتػع تر ظػؿ لةر رررـ هذا الدراس   اا ترضت      

 اػػع ررػػئا اليػػدائ  الفئاػػ الضػػرترر ديػػؿ لزػػؿ لر ل ىػػر  ةػػدائ تػػرـ زتػػئد  لر رييػػتض افػػدؿ الضػػرتر  
 الاردا  لااراطةتػف ىئرر . 

 ىػػر  ةػػد اػػفررهـ  ػػف ديػػؿ ل ضػػرتر  تفاةػػرفال داتفػػرا اػػئ تػػنرر, لرً : الدراسػػ  راػػف لهػػـ ةرػػئل      
  ترجد رػنىتر لفػدـ رجػرد  دالػ  ررئدلتػ   اػا لتصػئح الا اػؼ  ػف دياػر تػر ىئةتًئ:  رئلفدال  ا ترت .

ىئلىػًئ: لتصػئح الا اػؼ اػؼ رنف هػذا ا اػر  ػئـ  اػا جاتػع الاػراطةتف. اإلزرار الضرترر لافرر الا 
اإلزػػػػرار الضرترػػػػر تزتػػػػد رتػػػةييض  سػػػي زتػػػئد  راةييػػػئض الايػػػئطر الاررررػػػ   اػػػا  ػػػف دياػػػر تػػػػر 

 الر ري الضرترر تر  ئل  ارريئع ةسر  الضرتر .
المعمنيية :المعدليية (, بعنيي:ان  "التبيياين بييين ضييريبة الييدخل 1993دراسيية )الحميي:د, :قيياقيش,  (9)

 لمشركات المساهمة الصنايية اىردنية  دراسة ميدانية".
الررػئتف رػتف  اػا الايئليػئ  لرػئةرف ضػرتر  الػديؿ الرػر ريسػر هدت  هذا الدراسػ  للػا الرفػرؼ      

راػػدى ر رارهػػئ رلسػػرئر ئ رطرالػػؽ ضػػرتر  الػػديؿ الافاةػػ  رالافدلػػ  تػػر الاػػر ئ  الاسػػئها  الصػػةئ ت  
  الج ئ.

سػي ل ىرهػئ ر ػرارًا ر ر ف لهـ الايئليئ  الرر ريسر الررئتف الاذ رر , لرً : لللارياص  الدراس      
اػػئ تػػراا الارػػدررف الافةتػػرف هػػر رراتػػؿ رضػػئ   آيػػر الاػػد   ػػف طرتػػؽ الرسػػفتر ئتػػر الااللػػـ, رةزتػػؿ 

سػػػرئي لف ا . ىئةتػػػًئ: الػػػخ… , ايصصػػػئ  ة ئتػػػ  اليداػػػ , الياػػػط رػػػتف الةيرػػػئ  الجئرتػػػ  رالرلسػػػائلت 
الرلتسػػ  لاايئليػػئ  هػػر الرئرػػ  تػػر الر ػػري الضػػرترر ر ػػدـ للاػػئـ الا ايػػتف رةصػػرص زػػئةرف ضػػرتر  

 الديؿ رئارض رفض ارادا.
لاال رػػ  جػػ  آتػػ  الر ػػري الضػػرترر  ػػف طرتػػؽ اافئلراػػف لهػػـ ررصػػتئ  الدراسػػ  اػػئ تاػػر, لرً :     

 اػػؿ  اػػال  دالػػر  الضػػرتر . ىئةتػػًئ: الرئةرةتػػ  الاػػدتد  لاار ػػررتف ررتػػع  يػػئا  ةظػػئـ الافاراػػئ  لػػدى 
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لزتػػئد  الػػر ر الضػػرترر لػػدى الا ايػػتف ر رػػد دررا  ردرترتػػ  لا ئسػػرر الاػػر ئ . ىئلىػػًئ: رفػػدتؿ زػػئةرف 
     ضرتر  الديؿ لررضتع الاراد الغئاض  تتر.

 (, بعن:ان  "دراسة مقارنة ين التهرب من الضرائب :الزكاة".1992)سعيد,  دراسة( 10)
لجػػػراا دراسػػػ  ارئرةػػػ  لار ػػػري اػػػف الضػػػرالي تػػػر الاػػػة   الا ئسػػػرر  ا الدراسػػػ  للػػػار ػػػدؼ هػػػذ     

ةجػػئح ل  اػػػف  الا ئسػػرر اإلسػػالار لارزػػرؼ  اػػا اػػدىالرضػػفر رالر ػػري اػػف الز ػػئ  تػػر الاػػة   
 الاة جتف تر  الج اا ا  الر ري.

ي  دتػػد  اػػف لسػػرئ رً : الر ػػري الضػػرترر تفػػرد للػػا ػػد  ةرػػئل  لها ػػئ, ل رياصػػ  الدراسػػ  للػػا      
لها ػػئ الفرااػػؿ الارررطػػ  رئلراػػػرتع الضػػرترر رالفرااػػؿ الارررطػػ  رػػػئإلدار  الضػػرترت  ر رااػػؿ ليػػػر . 
ىئةتًئ: اف لهـ ا سئلتي الرر تررف ئ الاة   الا ئسرر الرضفر تػر  ػالج ااػ ا  الر ػري الضػرترر 

 ػػدردًا تػػر الرضػػئا  اػػا ا سػاري الرزػػئلر. ىئلىػػًئ: الاػػة   الا ئسػػرر الرضػػفر لػػـ ت رػػؽ ل  ةجئ ػػًئ ا
 . ليرى تد  جـ الر ري الضرترر اف سة  للاظئهر  الر ري الضرترر رتسردؿ  اا ذلؾ ررزا

 ف الز ػػئ   ,راػػف لهػػـ ررصػػتئ  الدراسػػ  هػػر رطرتػػؽ الز ػػئ  رتػػؽ الاػػة   اإلسػػالار تػػر اصػػر     
 اف الضرتر . ل رر لادرل  اف ترض الضرتر , رالر ري اف الز ئ  ت رف رةسر  لزؿ اً ر رؽ  ئلد

 

  اإلطار النظري لمدراسة
رلرؿ اػئ  الاارؿ الرلتس لارازةر ػئ الرراتػ ,ًئ تر الدرل  ال دتى , ت ر رافي الضرالي دررًا لسئس     

ال  را  اليتدرالت  ا ارت ت  ر دؼ ال ئج  اف يالؿ ااررع  ـ4624تر  ئـ ضرتر  الديؿ  رت  
ف رارتػؿ .(Jones, 2006) هاتػ لألاراؿ لد ـ جترش اإلر ئد يػالؿ ال ػري ا  ةاػئط الدرلػ  هػر  ران

السػري ا سػئس ليػرض الضػرتر , رزػد اسػررر ارضػرع تػرض الضػرتر  رارػدارهئ  ػدتىًئ, لترػرـ لسئسػًئ 
 اا رارتؿ يدائ  الدرل  لسة  زئدا   ائ هر افراد  تر الارازة  ال  رات . رراػاؿ ةيرػئ  الدرلػ  

  الفئاػػ  را اػػف الػػدايار, رالفدالػ  ر ػػذلؾ يػػدائ  الرتئهتػػ  اليػدائ  الفئاػػ  الرػػر رضػػـ ةيرػئ  اإلدار 
ر اائ زاد  جـ رر اي  اليدائ  الارداػ   رالادرف ا جرائ ت , ريدائ  ليرى,اىؿ الرفاتـ رالص   

 (.1998اػػف الدرلػػ  لر ئتئهػػئ  ئةػػ  هةػػئؾ  ئجػػ  لزتػػئد  الضػػرالي, لرارتػػؿ راػػؾ اليػػدائ  )صػػرر , 
لف الضػػرالي هػػر ارضػػرع ازرصػػئد   (Abu Bakar and Abdul Rahman, 2007رتػر  )

ر ايػػ    طرتػؿ ر ػػدؼ زتػئد  اإلتػرادا  لرغطتػ ال  راػئ  لرزػ اػػف زرػؿ  تػث ترضػ  , رستئسػر ا ػـ
      لااجراع. اإلدار  رالدتئع رلررتتر رفض اليدائ  الرر رردا ئ الدرل 

 الدخلضريبة تعريف  -1
 اػػا  ضػػرتر  رػػدتع لا  راػػ  ارػػئل  ائلتػػ  "رنة ػػئ  , الضػػرالي(Mikesell, 2003 ػػرؼ )لرػػد      

 رت  ضػرتر  الػديؿ رنة ػئ "اسػررطئع ةرػد  ريرضػر السػاطئ  الفئاػ   اػا ا اػيئص ر  ."اارا ئ ال
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الطرتفتػػػتف را  ررػػػئرتتف رترػػػًئ لرػػػدرار ـ الر اتيتػػػ  رطرترػػػ  ة ئلتػػػ  ررػػػال ارئرػػػؿ لغػػػرض رغطتػػػ  ا  رػػػئا 
 اػػػػئ  رتػػػػ   (,9002ديػػػاًل لادرلػػػػ " )درئػػػئـ,  ئرررصػػػػي الفئاػػػ  ا زرصػػػػئدت  را جرائ تػػػ  الايرايػػػػ  

الضرتر  رنة ئ "ازرطئع ائلر اف ديرؿ رىررا  لتراد الاجراع رررـ رر ال  را  جررًا اف لجؿ ر رتؽ 
 (.9002اليدائ  الفئا  الرر رردا ئ الدرل  درف لف ت رف هةئؾ  ئلد ارئار لايرد" )الراد  ر زاـ, 

 التهرب الضريبي -2
راػػف ىػـ  جػػز الدرلػ  جزلتػػًئ ادرلػ  الفئاػػ  ل تػرادا اإل تػػدد  للػر ةرػػص الضػرتر  فاػػ الر ػريف ل     

ع,  ائ لةػر تػدد  للػا  ػدـ ررزتػع ا  رػئا الفئاػ  ررزتفػًئ  ػئدً   ف رةيتذ الاارر ئ  الةئتف  لااجرا
 ائ  ,(9002رتف الاارلتف, لذ تر اؿ ا اةئا اف الاارلتف هذا ا  رئا درف الار ررتف )الصفتد , 

ف اةراػػػئر الر ػػػري الضػػػرترر تضػػػفؼ اػػػف ررح الرضػػػئاف رػػػتف اػػػراطةر الدرلػػػ  رتػػػررث ال رػػػد تػػػر ل
  (.1979)ر ال,   ـضػرفـ اع ػر رررط ػئ  الرػا الفالزػ   اػرر  ستلػصةيرس ـ رهذا تةف س ر

   تعريف التهرب الضريبي2-1
ةاػػرفرتيػػًئ لار ػػري الضػػػرػػػدـ لػػـ رالراػػرتفئ  الضػػرترت  الافئصػػػر        ئ ازرصػػػر   اػػا رفػػػداد رترر ران
رذلؾ  ف ل  رفرتؼ   تا ف لف تااؿ لسئلتي الر ػري  ,رلا ئلر رئر   لار الرفرتؼ لاير ئا صررا
( الر ػػري الضػػرترر رنةػػر "ا ئرلػػ  الاػػيص  ػػدـ دتػػع الضػػرتر  9002)الصػػفتد ,  رزػػد  ػػرؼ , ئتػػ ً 

ؿ طػئرع الغػش ة ػرا"  اػػئ طػرؽ رلسػئلتي ايئليػ  لارػئةرف رر اػػ ررػػئعرإالاسػر ر   اتػر  اتػًئ لر جزلتػًئ 
لداا  رنةػػر "رياػػص الا اػػؼ  اتػػًئ لر جزلتػػًئ اػػف الر ػػري الضػػرترر (2007, راػػئات  )اليطتػػي  ػػرؼ

 ئترا, اائ تدىر تر  صتا  الدرل  اف الضرتر  رتضتع  ات ئ  ر ئ". الضرتر , درف ةرؿ  رل ئ للا
رياصػػًئ اػػف الضػػرتر  ااػػئ راػػؾ الفااتػػئ  الرػػر ترػػـر ر ػػئ الااػػرؿ  ػػرؼ الر ػػري الضػػرترر رنةػػر "  اػػئ

  (.4229)سفتد,  تيئلؼ ل  ئـ الرئةرف رالرارتفئ  الضرترت "
 أن:اع التهرب الضريبي   2-2

 أ:اًل  التهرب المشر:ع )تجنب الضريبة(
رفػض الا ايػتف اػف اسػرغالؿ رفػض الىغػرا  الرػر زػد   تياػر اة ػئ الراػرتع الضػرترر  هر زتئـ     

 ا سػرفئة يػالؿ ر رؽ هذا الةرع اػف رت , ر   ات ـ لر جئةي اة ئالي الاسرلارياص اف لداا الضر 
تػر الراػرتع  ياػؿ لر ىغػرا  طػرؽ الر ئتػؿ اسػرةدتف تػر ذلػؾ للػا رنهؿ اليرر  را يرصػئص لافرتػ 

 (.2007, رائات  )اليطتي الضرترر
 مشر:عالغير ثانيًا  التهرب 

ف رػػذلؾ ل  ػػئـ الراػػرتع ع ايػػئليتلسػػئلتي الغػػش راليػػدا رفػػض ررػػئعإررفػػض الا ايػػتف  هػػر زتػػئـ     
ظ ػػئر ر لر تػػ  الضػػرالي لر الاغػػئ   تػػر لرييػػتض الرتاػػ  ال رترتػػ  لػػرفض  ةئصػػ ؼدالضػػرترر ر ػػ
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الغػش "ئتػر الااػررع اصػطالح رلػذلؾ تطاػؽ  اػا الر ػري  ؛ رئا راجر  اليصـ اف هذا ا ر ت ا 
 (.1978)الرطرتؽ رآيررف,  "الضرترر

 أسباب التهرب الضريبي  2-3
رذلػػؾ  ة ػػئ ريراػػؼ رػػئيرالؼ  ؛ ىتػػر  رارفػػدد  ر  تا ػػف  صػػرهئ لف لسػػرئي الر ػػري الضػػرترر     

 يػػئا  ا ج ػز  رتفئلتػػ  ر الراػرتفئ  الائلتػ  را رضػػئع ا زرصػئدت  رالستئسػػت  راسػررى الػػر ر الفػئـ, 
  :راف هذا ا سرئي ائ تنر, ر اإلجرااا 

 اىسباب اىخالقية أ:اًل 
 ـ رنهات  الضرالي  ندا  ا ا  اف ل  ضفؼ ر ترر  ةد الا ايتف؛ ر ضفؼ الر ر الضرته     

رسػػرطتع الدرلػ  اػػف يالل ػئ ر رتػؽ الفدتػػد اػف ا هػػداؼ ا زرصػئدت  رالائلتػػ   ,لدرا  الستئسػ  الائلتػ 
 .  2007) )الصفتد , ا يالزر لدى الا ايتف الار ررتف, ر ذلؾ ردهرر الاسررى را جرائ ت 

 عيةاىسباب التشري ثانيًا 
رفػػػد ا سػػػرئي الراػػػرتفت  اػػػف لهػػػـ لسػػػرئي الر ػػػري الضػػػرترر رتفػػػرد ذلػػػؾ لاػػػئ للػػػا الػػػةرص تػػػر      

الرارتع الضػرترر, ر ػدـ ل  ػئـ صػتئئرر, را ررالػر  اػا ىغػرا  تةيػذ اة ػئ الا ايػرف, لترياصػرا اػف 
الةئاتػ  لرػًئ اػئ رصػدر تػر الراػداف ئدتع الضرتر , لر تفرد للػا  ػدـ دزػ  الراػرتفئ  الضػرترت  الرػر ئ

الفئااتف تر  رؿ الرطرتؽ تر رصرر  سرتف  رصئغ اف زرؿ لايئص ئتر ل يئا ر ذلؾ  دـ لاراؾ 
 (.9002)اليطتي, رائات ,  ل داد اارر ئ  الرراةتف الائلت 

ضفؼ : هر لسرئي الر ري الارفار  رئلرارتع الضرترر افلف  (9001ضتؼ )لرر  اتش, تر      
الارئلغػػ  تػػر رتػػع سػػفر  ,الضػػرترر ر ػػدـ  يئتر ػػئ لػػردع الار ػػررتفالفرررػػئ  الايررضػػ   اػػا الر ػػري 

الضػػرالي لر ازدراج ػػئ تاػػجع الا اػػؼ  اػػا لييػػئا جئةػػي اػػف افئاالرػػر ةرتجػػ  ل سئسػػر رفػػدـ  دالػػ  
ف لرهػػئؽ  ىػػر  الةاػػئذج راإلزػػرارا  راإلجػػرااا  الاػػ ات  تزتػػد اػػ ضػػرتر  رلة ػػئ لدا  لاصػػئدر  لارالػػر,ال

)ارػدل   ىر  الرفدتال  رتف ال ػتف راآليػر رهػذا ترفػئرض اػع ارػدل الترػتف ,الاارؿ ررئررر تر الر ري
 .(4229)سفتد,  (الترتف تفةر لف ر رف الضرتر  راض   رائـ الرضرح لائـ الا اؼ

 أسباب سياسيةثالثًا  
تػػػر الر ػػػري الضػػػرترر, ت ااػػػئ ل سػػػة   تػػػر الدرلػػػ  ت ػػػرف ل ػػػئ درر  رلػػػتس ستئسػػػ  اإلةيػػػئؽ الفػػػئـ     

 (.2004, )لرر  اتشلر ري اف الضرتر  اتؿ الا ايتف ة ر اداـ ا اراؿ الفئا  زؿ الدرل  اسري
 سباب تتعمق باإلدارة الضريبيةأرابعًا  
رػراتر  ترطاي ةجئح اإلدار  الضرترت  تػر لداا رظئلي ػئ لف ررػراتر ل ػئ  ػد  ارراػئ  اػف لها ػئ:     

رػػرتر لةظاػػ  الرزئرػػ  الرػػر  ,إلدار  الضػػرترت رػػئالفةئصػػر اليةتػػ  ذا  ال يػػئا  الفئلتػػ  راليرػػر  الراسػػف  
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الاةئسػر  لضػائف اةرظػئـ رراتز ردزر ئ رسر   ا رائؼ ايئليئ  ا ج ز  الايراي , رتػرض الفرررػئ  
رػرتر لةظاػػ  ا جػرر الرػػر ر يػؿ  صػػرؿ اػرظير اإلدار  الضػػرترت   اػا لجػػرر رةئسػػي  سػتر الفاػػؿ,

د اإلدار  رزرتػ    اػا  ػراتز تفئلػ  لااجػدتف اػة ـ,ر , ر اا ا ئتآ  راجتفت  رةط ـرطرتفػ  اسدرلتئ
ال دتىػػ  الالزاػ  لرا تة ػػئ اػػف رتػػع اسرػػػرى يدائرػػ ئ ر صػػر ايراػػؼ   رررةتػ اإللالضػرترت  رػػئ ج ز  

جػرااا  رةيتػذهئر  رر دتد ائ تسػر ؽ  اػت ـ اػف ضػرالي, الاارلتف  ررسػتط ل  ػئـ زػراةتف الضػرالي ران
 . (1978)الرطرتؽ رآيررف, 

 ىسباب االقتصاديةاخامسًا  
الارئرةػػػ  رػػػتف اػػػئ  :هػػػر الضػػػرتررلر ػػػري د  للػػػا ارػػػد  ئاػػػ  صػػػ  ر يئهةػػػئؾ لسػػػرئي ازرصػػػئدت       

رلفػؿ اراػ   ت صؿ  اتر الا اؼ اف اةيف  راػئ ترفػرض لػر اػف ايػئطر رسػري ر ررػر اػف الضػرتر 
 ػيا  ئ زادالضرتر  تفد اف الفرااؿ ال ئسا  تر هػذا الارئرةػ  تتزتػد اتػؿ الا اػؼ ة ػر الر ػري  ااػ

ر   الر ػري  تػث تدتفػر درج  ريئا الا اؼ ت اائ زاد ريئا الا اؼ زاد ا ئ الضرتر  الاارا  اتر,
الضرتر  ئتر الادتر   لردر  اتر لررئ ًئ رزتد  ف الغراا  تر  تف ترفػذر  اػا  اسرىاػئر ريئاا للػا

 .(2000)اليطتي,  ذرى الديػؿ الراتػؿ اسرىائرهئ
 ائية  اىسباب الجز سادساً 
 اػػف الر ػػري الضػػرترر رف  اػػا الار ػػري رسػػئ د  اػػا ال ػػدلف تػػرض الفرررػػ  الػػرارد  تػػر الرػػئة     
لر  ػال الفرػرررتف  الغرااػ  رل تفئزػي جرتاػ  الر ػري الضػرترر رػئل رس ياسطتةرال اارعال جفؿرهذا 
%( 9)  ػف راغػًئ   ررػؿ ةسػرررالاراػ  الػذ   ػئرؿ الر ػري اػف دتفػر ا ررػنف تػدتع رئإلضػئت  للػا افئً 

 اف اردار الضرتر  ا رتًئ. 
 طرائق التهرب الضريبي  2-4

 (:2005) ائد,  ئز طرالؽ الر ري الضرترر تتائ تنرررتا ف لتج    
لر سػجال  لر اسػرةدا  اصػطةف   دتػئرر رار الضرترر السةر  رئ سػرةئد للػارردتـ الاارؿ اإلز -1

  . رترتئتر رضاتةر رتئةئ   عا
زػرار الضػػرترر السػةر   اػا لسػئس  ػػدـ رجػرد دتػئرر لر سػجال  لر  سئرػػػئ  ررػدتـ الااػرؿ اإل -2

 .الرازعاسرةدا  اع رضاتةر رتئةئ  ريئلؼ  لر
لرػػػالؼ لر لييػػػئا الػػػدتئرر لر السػػػجال  لر الاسػػػرةدا  زرػػػؿ اةرضػػػئا ا جػػػؿ الا ػػػدد لررػػػئدـ دتػػػف  -3

 الضرتر .
 اف ا ررئح. ررزتع لررئح  اا ارتؾ لر ار ئا رهاتتف ررصد رييتض ةصترر -4
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 اصػػطةئع لر رغتتػػر تػػرارتر الاػػراا لر الرتػػػع لر ئترهػػػئ اػػف الاسرةػػػدا  ررصػػػد رراتػػػؿ ا ررػػػئح لر -5
 زتػئد  اليسئلر.

 هر:لار ري ( طرالؽ ليرى 2004رزد لضئؼ ) جئـ, رسفرد,      
زئلاػ   ضػاف اارةئع الاارؿ  ف رردتـ اإلزرار الضرترر للر اصا ػػ  الضرالػػي  رػػا   تظ ػػر -1

 الاارلتف اليئضفتف لاضرتر .
 اليئرج ررصد الر ري اف دتع الضرالي. لازتئـ الاارؿ رإييئا ىرررر لر ر رتر ئ ل -2
 فمسطينالتهرب من ضريبة الدخل في   2-5

 جـ ظئهر  الر ري   ررجد تر تاسطتف  ئاً  رزطئع ئز  يئصً  ل صئلتئ  لر دراسئ   ف      
ضػئري الررػػدترا  تػػر هػذا الصػػدد تترػدر الػػد ررر  ػئطؼ  الرةػػ  ر تػػؿ رل ػػف رر اػف ضػػرتر  الػديؿ,

( رذ ػر 50%رزار  الائلت  ا سرؽ  جـ الر ري اف ضرتر  الػديؿ تػر تاسػطتف رةسػر    ررػؿ  ػف )
 ف افظػػـ  ؛لف سػري ارريػػئع الر ػري اػػف ضػرتر  الػػديؿ ترجػع للػػر صػفرر  ضػػرط الر ػئا الضػػرترر

  لر اػف الػذتف تفااػرف تػر الرطػئع اليػئص, لاػئ السػتد ج ػئد الار ررتف لائ اف لص ئي الا ػف ال ػر 
اػػػف ضرترػػػػ  الديػػػػؿ تػػػػر الزاػػػئر  اػػػدتر  ػػػئـ ضػػػرتر  الػػػديؿ تػػػر تاسػػػطتف تإةػػػر ترػػػدر  جػػػـ الر ػػػري 

 (. 9001( )اةصرر, 30%تاسطتػف رائ   تزتد  ف )
 :ف لف هةئؾ لسئلتي  ىتر  لار ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز  اة ئرترى الرئ ىئ    
 .ااررتئررترارتر ةسر   رتر  اف الا اؼ لييئا  -4

الرال ػػي تػػر  اتػػ  الارتفػػئ  رلسػػفئر الارتفػػئ  ر ػػدـ لظ ػػئر الارتفػػئ  ال رترتػػ  رالفاػػؿ  اػػا  -9
 رييتض ئ.

 زتئد  ةسر  الاصئرتؼ ريئص  رةد الا ررزئ  رالصتئة  راصررتئ  ارةر  . -3

تصػػئح  ةػػر رل تئةػػًئ ر اتػػػؿ لييػػئا ةاػػئط اػػف لةاػػط  الاػػر   لر الا اػػؼ راػػ ؿ  ئاػػؿ ر ػػدـ اإل -1
 ا ررػئح راصررتئ  هذا الةائط الرر رـ لييئلر.

ة ػئر اائرسػ  الفاػؿ تػر ةاػئطئ  تصػفي  اػا دالػر  ضػرتر  الديػػػؿ  -5  ػدـ تػرع ااػؼ ضػرترر ران
 ., رلص ئي الا ف ال ر لىرئر ػئ اىؿ رجئر  رساسر  ا راضر

اسػرجئر  الػرفض اآليػر ريئصػ    دـ الرزاـ رفض الا ايػتف رػدتع اػئ  اػت ـ اػػف ضرالػػي ر ػػدـ -2
لص ئي الا ف ال ر  اىػؿ ا طرػئا رالا ػئاتف رالا ةدسػتف لاػد را  راإليطػئرا  الارسػا  للػت ـ 

 اف زرؿ دالر  ضرتر  الديؿ.

 يأتي  نسبة التهرب من ضريبة الدخل في قطاع غزة كما :يمكن تمخيص أسباب ارتفاع     
 ي الرازع الدتةر را يالزر.زا  الر ر الضرترر لدى الا ايتف رئتئ -1
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 ا رضئع ا زرصئدت  السئلد  تر زطئع ئز  رظررؼ ا  رالؿ. -2

  رسػػراـ ارػػئل   رتػػر  تػػر اػػ ؿ اسػػئ دا رلف السػػاط    ػػدـ زةئ ػػ  الا ايػػتف رػػدتع ضػػرتر  الػػديؿ -3
 .يئرجت  راةع

الارداػ   يدائ الطةت , رافرر الا اؼ رنف  دـ ىر  الا ايتف رستئس  اإلةيئؽ الفئـ لاساط  الر  -1
 . ئتت  ئتر

 ذ ػػئا را ػػئر  تػػر لييػػئا  رترػػ  ار ػػزاتفررػػر رفػػض الا ايػػتف الر ػػري اػػف دتػػع الضػػرترت  دلتػػؿ  -5
 الائلر.

 زػػر  ئرتػػز  الرااػػؾ لػػدى اإلةسػػئف الرػػر ردتفػػر للػػا ا  ريػػئظ رنارالػػر رالرارػػع راةئتف ػػئ  رضػػًئ  ػػف  -2
    ف طرتؽ الضرتر .الرةئزؿ  ة ئ لادرل

 التهرب الضريبيآثار   2-6
)اليطتػػي,  ازرصػػئدت  راجرائ تػػ  رةيسػػت  تػػر الاجراػػعر ائلتػػ  آىػػئر  للػػا لر ػػري الضػػرتررتػػدد  ا    

 :(9001ر)لرر  اتش,  (9002رائات , 
 اػػػف الاػػػرارد الائلتػػػ , لادرلػػػ  تػػػر لةرػػػئص  صػػػتا  اليزتةػػػ  الفئاػػػ  رراىػػػؿر  :اآلىػػػئر ا زرصػػػئدت  -4

ي تيؿ راررط ,  ائ لف الر ر ي ئ ا سئست  رجئا اراطةت ئر ئ  اا الرتئـ ررظئلررئلرئلر  دـ زدر 
  ا  ىػػػػر زػػػػدر   اػػػػا الر ػػػػري لااةاػػػػآ؛ ل  تفطػػػػر ترصػػػػ  ا ةرصػػػػئر  الاةئتسػػػػ  رػػػػتف الاةاػػػػآ

 .ارئرةً  رئلاةاآ  ا  ىر تئلد  لااجراع الضرترر
 ف  ؛لضفئؼ ليػالؽ الا ايػتف ئتػر الار ػررتف راػفررهـ رػئلغرفتر  رراىؿر  اآلىئر ا جرائ ت : -9

رررػػي ت اػػف الفػػيا الضػػرترر ,  اػػئ لف ر ػػري الغئلرتػػ  الفظاػػائتػػرهـ تر ػػري اػػف دتػػع الضػػرتر 
 ا جرائ ت .  ئلهدات اتر  جز الدرل   ف ر رتؽ 

الر ػػػري الضػػػرترر تضػػػفؼ لتاػػػئف الاجراػػػع رػػػدرر الدرلػػػ  تػػػر ر رتػػػؽ اليػػػدائ   اآلىػػػئر الةيسػػػت : -3
)اليطتػي,  , ررصرع الضرتر   ئاؿ لتسػئد ليالزػرالضرررت  لألتراد رتراؿ الىر  رئإلدار  الائلت 

 (.9002رائات , 
تضػػر الر ػري الضػػرترر راصػا   الدرلػػ  تػر  راػػئف اليزتةػ  اػػف رفػض  ررز ػػئ اآلىػئر الائلتػ :  -1

ا ار الذ  تررري  اتر ارررئؾ ستئس  اإلةيئؽ ررفطتؿ الاارر ئ  الرر  ئف اف الارػرر الرتػئـ 
ا اةػػئا تتراىػػؿ تػػر  ػػدـ  دالػػ  ررزتػػع ل رػػئا الضػػرالي رػػتف راصػػا   الا ايػػتف  اػػئ تضػػر , ر ػػئ

 (.9001)لرر  اتش,   ئت  الاراطةتف الرئدرتف  ات ئ
 طرائق مكافحة التهرب من ضريبة الدخل  2-7
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( لةػػػر تا ػػػف ا ئت ػػػ  الر ػػػري اػػػف الضػػػرتر  ررػػػد تـ الػػػر ر الضػػػرترر 9002تػػػرى )الصػػػفتد ,      
اػرتع الضػرترر لر رتػؽ الفدالػ  الضػرترت  ر ػدؼ  دالػ  ررزتػع ارا ئ  الرر را يالزر لدى الاراطةتف, 

رررتػر جػزااا  زئةرةتػ  راد ػ   اػا الار ػررتف ر الرزاـ الدرل  رضرارط اإلةيػئؽ الفػئـ, ر ا  رئا الفئا , 
اف دتع الضرالي, رر صتؿ الضرالي  ةد الاةرع, را  رائد  اا رراتغئ  الغتر اع رررتر ا ئتػآ  

 الار ررتف.     ائلت  لاف ترادهـ  ف 
( لةػػر تا ػػف ا ئت ػػ  الر ػػري الضػػرترر اػػف يػػالؿ لجػػرا اإلدار   2000رتةاػػئ تػػرى )اليطتػػي,     

الائلت  للا لجراا ا يررئر الائلر  رستا  لارزئرػ   اػا ضرالػػي الديػػؿ, رذلػؾ رافرتػػ  لدار  ا ئت ػػ  
ر اسػػدرلت  رطرتػػؽ الر ػػػري الضػػرترر اػػر   ػػؿ ياػػس سػػةرا , لاػػراؾ ا ئسػػرر ريرػػراا الضػػرالي تػػ

الرػػراةتف الضػػرترت , رر دتػػد سػػاط  راسػػدرلت  الا ئسػػي لر اليرتػػر الضػػرترر, ةاػػر الػػر ر الضػػرترر 
ررررتػػػػ  الىرػػػػ  الاررئدلػػػػ  رػػػػتف ال ػػػػئ ـ رالا  ػػػػرـ, ر سػػػػتف الفالزػػػػ  رػػػػتف الااػػػػرلتف راإلدار  الضػػػػرترت , 

 ران سئس الاارؿ رنةر تدد  راجرًئ رطةتًئ ردتع الضرترػ .
رترر اػػف يػػالؿ ر دتػػد ( لةػػر تا ػػف ال ػػد اػػف ظػػئهر  الر ػػري الضػػ4226ت  ) سػػف,  اػػئ لضػػئ     

رتػع  ( لةػر تا ػف ال ػد اػف الر ػري الضػرترر رراسػط 1990رتةائ ترى ) رػد الاجتػد,  ئراائ   رتر ,
اسررى تئ ات  اإلةيئؽ الفئـ لترى الةئس لف لارال ـ رفػرد ل ػـ تػر اػ ؿ يػدائ , رتػع اسػررى  يػئا  

  اػػف يػػػالؿ رػػرتتر اليرػػرا  اإلدارتػػػ  رالرةظتاتػػ  راليةتػػ  ررضػػػع ةظػػئـ دزتػػؽ لارزئرػػػ  اإلدار  الضػػرترت
رالارئرف , را يرتئر الدزتؽ   ضئا اإلدار  الضرترت  ر تث ترسارف رئلياؽ الرػرتـ رالضاتػػر ال ػر 

 ر سف الرصرؼ.
  أتيضريبة الدخل في قطاع غزة كما يالتهرب من  ظاهرة يمكن الحد من:     
  الفاؿ را ةت   ئلت  ر دـ الرال ي تر  سئرئ  الا ايتف.الا ئسرتف اا   تجي -4
 الجا رر ررفرتي ـ رجدرى دتع الضرتر . لدى الفاؿ  اا زتئد  الر ر الضرترر -2
 .ررردتـ اليدائ  ل ر تافر ر ئ جاتع الاراطةتف اإلةيئؽ الص تع لاائؿ الفئـ -3
 الفدال  تر الرفئاؿ اع الا ايتف. -1
 .ـ9001( لسة  42رزـ ) الياسطتةر الفرررئ  الرارد  تر زئةرف ضرتر  الديؿ رطرتؽ -5
  يق:بات التهرب الضريبي  2-8

, لػػذلؾ رػػؿ تا ػػف ال ػػد اة ػػئ رػػةجع  ػػؿ اإلجػػرااا  لاةػػع الر ػػري الضػػرترر اةفػػًئ رئرػػئً    تا ػػف لف    
ف رررتػػر ال  اػػا الار ػػررتف الايػػئليتف لارػػئةرف,راجػػن الدرلػػ  ليػػرض  رررػػئ   جػػزااا  رالفرررػػئ  زػػد ران

ـ  ػف الغػش رةػئع رفضػ , رذلػؾ لف الر دتػد ررطرتر ػئ زػد تػدد  للػر ااالضػرترر تيتد تر اةع الر ري
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رالفرررئ  هر طرتر  زاجػر  راةػع الر ػري راػرط لف رطرػؽ  داـ  اتر,تجفؿ رفض ـ ترردد تر اإلزلر 
  (. 2000)اليطتي, رصراا , رزد ر رف هذا الفرررئ  ائلت  رجزالت 

زػػػد تػػػرض  رررػػػئ   اػػػا  ـ9001( لسػػػة  42رزػػػـ )الياسػػػطتةر  اػػػئ لف زػػػئةرف ضػػػرتر  الػػػديؿ      
رزػد , سػئ د  اػا الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿ الا ايتف الار ررتف اف دتع الضػرتر  لر اػف  ػرض لر

يػػالؿ   اتػػر دتع الضػػرتر  الاسػػر ر ـ رػػالػػذ  لػػـ ترػػلف الا اػػؼ  اػػف الرػػئةرف (36رزػػـ )  الاػػئد   ػػدد
  .%( اف اردار الضرتر  ا رتئً 9تإةر تضئؼ للت ئ ) ىالىتف ترائً 

لر رر ػػي للف ل  اػػيص  اػػف زػػئةرف ضػػرتر  الػػديؿ الياسػػطتةر (32  الاػػئد  رزػػـ ) ػػدد  اػػئ     
تفئزي رػئل رس اػد    ررػؿ  ػف  لر سئ د ئترا ررصد الر ري اف الضرتر  ئرؿ لر  رض لر اريؽ 

( 4000ر  رزتػػػد  ػػػف ) لارت ػػػر ( ائلػػػ  در ر400)اػػػ ر ر  رزتػػػد  ػػػف سػػػة  لر رغرااػػػ    ررػػػؿ  ػػػف 
رفػػػض ذ ػػػر  رتا ػػػف, در ر لارت ػػػر لر اػػػئ تفئدل ػػػئ رئلفااػػػ  الاردارلػػػ  زئةرةػػػًئ لر ر ارػػػئ الفرػػػرررتف افػػػئً 

رئ سػرةئد  اػا ررػدتـ اإلزػرار الضػرترر السػةر  ( 4: (  ف الر ري32ا اىا  الرر ررد  تر الائد  )
رتػدىر  ئتػر صػ تع   ضػرترر   ررػدتـ لزػرار  ( 9اصػطةف .  دتئرر لر سجال  لر  سػئرئ  لر اسػرةدا 

رر لر السػػجال  لر الاسػػرةدا  زرػػؿ الػػدتئ ييػػئاؼ لر لرػػالل( 3.  اػػا ارػػدار الضػػرتر راػػ ؿ جػػرهر  
 اػا اػرتؾ لر اػر ئا رهاتػتف ررصػد رييػتض ةصػترر اػف  ررزتع لررػئح  ( 1 . ئا جؿ ل يظرضئا ةا

دا  ر دؼ رييػتض ا ررػئح لر رتع لر ئترهئ اف الاسرةاراا لر الالرال ي تر ترارتر ال (5ا ررئح. 
افاراػػئ  ئتػػر صػػ ت   ررػػدتـ ( 2اػػئ تيضػػع لاضػػرتر . لر ل ىػػر ا ةاػػئط   لييػػئا (2 زتػػئد  اليسػػئلر.

 ردىر تر دتع ضرتر  الديؿ رزتار ئ.
تفئزػػػي  ػػػؿ ا ئسػػػي  نفاػػػف زػػػئةرف ضػػػرتر  الػػػديؿ الياسػػػطتةر رػػػ( 10ةصػػػ  الاػػػئد  رزػػػـ ) اػػػئ      

لر رغرااػ      ف ا ر ر  رزتد  ف سةرتف اريص  ةد لداةرر رئل رس لاد    ررؿرادزؽ  سئرئ  
( در ر لارت ػػػػر لر اػػػػئ 5000) ياسػػػػ  آ ؼ ر  رزتػػػػد  ػػػػف لارت ػػػػر در ر ( للػػػػؼ4000ررػػػػؿ  ػػػػف )

رررزتير  ف اراجف  الدرالر الضرترت  اػد    تفئدل ئ رئلفاا  الاردارل  زئةرةًئ لر ر ارئ الفررررتف افًئ, 
   ف سةرتف لذا ائ زئـ راسئ د  الا اؼ رئلر ري اف الضرتر   ف زصد. ررؿ

 

 منهجية الدراسة
  تػػث لةػػر اػػف ل ىػػر الاةػػئه  اسػػريداائً  ؛اسػػريدـ الاػػة   الرصػػير الر اتاػػر تػػر هػػذا الدراسػػ رػػـ      

)ارػػػداد, اليػػػرا,  ر ةػػػر تةئسػػػي الظػػػئهر  ارضػػػع الدراسػػػ  ؛ تػػػر دراسػػػ  الظػػػراهر ا جرائ تػػػ  راإلةسػػػئةت
 :الاصػػئدر الىئةرتػػ  :لر ً صػػئدر الرتئةػػئ  رالافاراػػئ  اآلرتػػ , الدراسػػ   اػػا ا   اػػئ ا راػػد .(2004

ررراىػػؿ تػػر اراجفػػ  راسررصػػئا لدرتػػئ  الدراسػػ  رالاراىاػػ  تػػر ال رػػي رالارػػئ   رالر ػػرث رالرسػػئلؿ 
ارضػػػػرع ضػػػػرتر  الػػػػديؿ رصػػػػي   ئاػػػػ  رالر ػػػػري الضػػػػرترر رصػػػػي  ذا  الصػػػػا  ر ئصػػػػ ً يالجئافتػػػػ , 
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ررػػػػـ ر اتػػػػؿ . (Questionnaire) ررراىػػػػؿ تػػػػر ل ػػػػداد اسػػػػررئةر :الاصػػػػئدر ا رلتػػػػ  ىئةتػػػػًئ: .يئصػػػػ 
 ,Statistical Package for Social Science)الررةػػئا  اإل صػػئلر ا سػػررئة  رئسػػريداـ 

SPSS) .  رلصػػ ئي  دالػػر  ضػػرتر  الػػديؿتػػر  اػػع رفػػض الاػػدترتف  ايصػػت اػػئ رػػـ لجػػراا ارػػئرال
 .ررالر ري اف ضرتر  الديؿ رسرؿ ا ئت  ح  جـ رلسرئي سرتضئ ا ئري الا ئسر 

 الطرائق :اىساليب اإلحصائية المستخدمة
 الةسي الالرت  رالر رارا . -4
 ايررئر لليئ  ررةرئخ لافرت  ىرئ  تررا  ا سررئة . -9
 افئاؿ ارررئط رترسرف لرتئس صدؽ اليررا .  -3

 -1ئ  هػػؿ رررػػع الررزتػػع الطرتفػػر لـ   ) سػػارةرؼ لافرتػػ  ةػػرع الرتئةػػ -ايررػػئر  رلػػراجررؼ 4-

Sample K-S.) 
 .One sample T testايررئر  -5
 . Independent Samples T testايررئر  -2
 .One Way ANOVAايررئر  -2

         الدراسة:يينة مجتمع 
 رايرار ضرتر  الديؿ الا ئسرتف لص ئي ا ئري الا ئسر  جاتع تر رف اجراع الدراس  اف      

رػػـ  صػػر اجراػػع الدراسػػ  رئل ئاػػؿ اػػف ايراػػر الضػػرتر  ررػػـ اسػػر داؼ  ئتػػ   رزػػد تػػر زطػػئع ئػػز ,
الا ئسرتف تر ا ئري الا ئسر  رل ف رسري رفذر الرصرؿ ل ؿ الا ئسرتف رـ ررزتع ا سررئة   اا 

ا سػػػررئةئ  الرػػػر رػػػـ  اجاػػػرع رت ػػػرف ,ضػػػرتر  ( ايػػػرش63)ر, )اسػػػررئة  ل ػػػؿ ا رػػػي( ئً ا ئسػػػر (86)
 (4)اسػػػررئة , ررفػػػد ري ػػػص ا سػػػررئةئ  رػػػـ اسػػػررفئد  (140)رػػػـ اسػػػررداد  ,اسػػػررئة ( 149) ررزتف ػػػئ

, ررػذلؾ  ئةط الاطاررػ  لالجئرػ   اػا ا سػرراسررئةئ  لفدـ جدتػ  اإلجئرػ   اػت ـ ر ػدـ ر رتػؽ الاػرر 
 %(.22.41ل  ائ ةسررر ) ؛اسررئة  (136) ف  دد ا سررئةئ  اليئضف  لار اتؿت ر 

 لدراسة ا مك:نات استبانة
ر رة  ا سررئة  اف زساتف هدؼ الرسػـ ا رؿ رـ اسريداـ ا سررئة   إ دى لدرا  الدراس , ر       

صػػاا   ( ترػػر ,13رتةاػػئ الرسػػـ الىػػئةر ااػػراؿ  اػػا ) تػػي,اة ػػئ للػػا جاػػع افاراػػئ   ئاػػ   ػػف الاج
 ا ػئرر  لررفػللػا ا سػررئة   رزسػا , لارفرؼ  اا ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطػئع ئػز 

 رلتس  هر  اا الررالر:
الفالز  رتف  دـ ا سرررار الستئسر را اةر ررتف ظئهر  الر ري اف ضػرتر   ترةئرؿ المح:ر اى:ل 

 تررا . (40)الديؿ تر زطئع ئز  رتر رف اف 
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الفالز  رتف سرا لدار  الائؿ الفئـ رافرر الا اػؼ رفػدـ رجػرد يػدائ  جتػد   ترةئرؿ  المح:ر الثاني
 ترر .( 44)ئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز  رتر رف اف ررتف ظ

الفالزػػ  رػػتف  ػػدـ ر ػػر الا ايػػتف رنهاتػػ  الضػػرتر  ررػػتف ظػػئهر  الر ػػري اػػف  ترةػػئرؿ  المحيي:ر الثالييث
 ترر . (44)ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز  رتر رف اف 

راةتف ضػرتر  الػديؿ الافاػرؿ الفالزػ  رػتف  ػدـ رطرتػؽ الفرررػئ  الػرارد  تػر زػ رةػئرؿ  ح:ر الرابعالم
 .ترر  (44)ر ئ ررتف ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز  رتر رف اف 

ر  ذ  الةرػئط زاف  دد  ا رائدًا  اا ارتئس لت رزد رـ ر دتد الاررسط ال سئرر الارجع رنر       
 ( رذلؾ  اا الة ر اآلرر.Five Point Likert Scaleالياس )

 ئتر اراتؽ راد  ئتر اراتؽ ا ئتد اراتؽ تؽ راد ارا درج  الاراتر 
 4 9 3 1 5 الرزف الةسرر
 %90 %10 %20 %60 %400 الرزف الالر 

 

 اىداة :ثبات المقياس صدق
 داةصدق اى أ:اًل 

رنليػ   اجار ػ  اػف الا  اػتفطرتػؽ  رضػ ئ  اػا   ف السررئة رـ ايررئر الصدؽ الظئهر  ل     
راإل صػئا راػف رالضػرتر  اريصصتف تر الا ئسر  تاسطتةت  افئ  لايئص لسئرذ  جئ  تىائةاف 

, رفػتف ا  ررػئرالا  اػتف السػئد   رل  ليػذرتر  الػديؿ راػف الا ئسػرتف رزػد ضػدالر  الاسدرلتف تر 
 .ئ الة ئلت تر صررر  ررذلؾ يرج  ا سررئة 

 Reliability ثبات المقياسثانيًا  
 تف هائ طرتر  الرجزل  الةصيت  رافئاؿ لليئ  ررةرئخ.الىرئ   اا الفتة  رطرترر رـ لجراا     
 Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية * 
ا  الزرجتػػػ   رػػػـ لتجػػػئد افئاػػػؿ ارررػػػئط رترسػػػرف رػػػتف افػػػدؿ ا سػػػلا  اليردتػػػ  الرررػػػ  رافػػػدؿ ا سػػػل     

رػػػرارف  ترائفرئسػػػريداـ افئاػػػؿ ارررػػػئط سػػػر رػػػـ رصػػػ تع افػػػئاال  ا رررػػػئط الرررػػػ  ل ػػػؿ ا ػػػرر رزػػػد
 : اآلرت  ي الافئدل (  سSpearman-Brown Coefficientلارص تع )

1افئاؿ الىرئ  = 

2

ر

ر

( لف هةئؾ افئاؿ ىرئ  4جدرؿ رزـ )ال تث ر افئاؿ ا رررئط رزد رتف   
 . ئةا سرر رتر ةسرتًئ ليررا  

 (4الجدرؿ رزـ )
 (افئاؿ الىرئ  )طرتر  الرجزل  الةصيت 

 اسررى الد ل  افئاؿ الىرئ  افئاؿ ا رررئط  دد اليررا   ررلاا
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 00000 0064935 00261 40 (40-4ا رؿ )اليررا  

 00000 0.727007 57110. 44 (94 – 44الىئةر )اليررا  

 00000 0.746867 59600. 44 (39 – 99الىئلث )اليررا  

 00000 0.823737 70030. 44 (13 – 33الرارع )اليررا  

 

 Cronbach's Alphaطريقة ألفا كر:نباخ  * 
 ؿر فػػد الرتاػػ  الاررػػرر  ,ا سػػررئة  لا ػػئرر( لف افػػئاال  الىرػػئ  ارريفػػ  9ترضػػع الجػػدرؿ رزػػـ )     

تي  لػػػػؾ ترفػػػػد ضػػػػفذ اػػػػفؿ لزػػػػ  ئةػػػػ  لذا ئاػػػػىر, ل %( تػػػػن20هػػػػر ) خرػػػػئةر  ر يػػػػئ للؿ اػػػػئافل لتئً ل صػػػػئ
(Sekaran, 2005)هػر خئ ررةرػئ لليػ اػؿئافتا  زف د لةج ررةرئخايررئر لليئ    ئلةرؿ الف ي. را 

 تػػػؽ رزتر ئ تػػػر ردااصػػػئف للػػػا الةػػػطرا   ةئررا سػػػ  ئلةرػػػاػػػئد  راةتػػػ  ا ئفةػػػا لت اذهػػػ, ر %(62021)
 هداؼ الدراس .ل

 (9) جدرؿ رزـال
 طرتر  لليئ  ررةرئخ(افئاال  الىرئ  )

 افئاؿ لليئ  ررةرئخ   دد تررا  الا رر

 0.6541 40 (40-4ا رؿ )اليررا  
 0.7803 44 (94 – 44الىئةر )اليررا  

 002512 44 (39 – 99الىئلث )اليررا   

 006546 44 ( 13 – 33الرارع )اليررا  

 006221 13 لجاتع تررا  ا سررئة 

 
   تحميل البيانات

 .اليئص  رفتة  الدراس هذا الجزا ر اتؿ الرتئةئ  رـ تر      
 تفـ اػف الا ئسػراػف  تةػ  الدراسػ  هػ (%5604) اػئ ةسػررر لف (3رزػـ )ترػتف الجػدرؿ   ال:ظيفة -1
 . هـ اف ايرار الضرتر  (%1402) لف ائ ةسررر, ر (ر الا الا ايتف)

 (3جدرؿ رزـ )ال
 ررزتع  تة  الدراس   سي ارغتر الرظتي 

 الةسر  الالرت           الر رار الرظتي 
 5604 22 ا ئسررف

 1402 52 ايرار الضرتر 
  %400 432 الاجارع
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 اػػدها ـ الفااػػر ر ػػئلررترس (%22.3اػػئ ةسػػررر )( لف 1الجػػدرؿ رزػػـ ) ترضػػع  المؤهييل العممييي -2
  الػديؿ ػضرترػدالػر    ػراراجفػ رفاف تفاارف تر ضرتر  الديؿ راف ترراتد د لف  هذار  ,ائجسرترر 

  اةئسر  لاا ئـ الار ا  للت ـ.الفاات  الادهال  اللص ئي  هـ اف
 (1جدرؿ رزـ )ال

 رزتع  تة  الدراس   سي ارغتر الادهؿ الفاارر
 الةسر  الالرت  الر رار الادهؿ الفاار

 302 5 دراـر اررسط
 6200 494 ر ئلررترس
 2.3 40 ائجسرتر
 %400 432 الاجارع

 

الدراسػػ  اػػف  تةػػ   (%2902) ةسػػررر اػػئ ( لف5ال ػػظ اػػف الجػػدرؿ رزػػـ )ة  التخصييص العممييي -3
لف افظـ اف ترػرـ رفااتػ  ررػدتر ضػرتر  الػديؿ  اػا الا ايػتف  اا رهذا تدلؿ ريصص ـ ا ئسر , 

الػديؿ  اػا   ػزػدر  اػا الرفئاػؿ اػع الارطارػئ  الا ئسػرت  لررػدتر ضرترػا رهـ  ا ئسررفرر الل ـ 
  الا ايتف. 

 (5الجدرؿ رزـ )
 الفاار ررزتع  تة  الدراس   سي ارغتر الريصص

 الةسر  الالرت  لر رارا الريصص
 2902 492 ا ئسر 

 302 5 لدار  ل ائؿ
 302 5  اـر ائلت  راصرتت 

 %400 432 الاجارع
 

 (%..22) اػئ ةسػررر( لف 2جػدرؿ رزػـ )الترػتف   يدد سن:ات الخبرة في مجال ممارسة المهنة -4
اػػف ترػػـر رررػػدتر ضػػرتر  لؿ  اػػا لف تػػد ذاػرهػػ ,سػػةرا  5 يرػػر  رزتػػد  ػػف هػػـ ذرراػػف  تةػػ  الدراسػػ  

ايراػػر اػػف الا ئسػػرتف ر ػػالا الا ايػػتف ر   ةػػد  ػػؿ  الػػديؿ  اػػا الا ايػػتف افظا ػػـ لػػر يرػػر  اةئسػػر  
  الضرتر  اائ تزتد الىر  تر اسرطئ ر ـ الرتئـ رراجرئر ـ را ؿ اةئسي.

 (2جدرؿ رزـ )ال
  ة تر اجئؿ اائرس  الا ارغتر سةرا  اليرر ررزتع  تة  الدراس   سي 

 الةسر  الالرت  الر رار اليررا 
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 9305 39 سةرا  5زؿ اف ل
 9602 32 سةرا  40زؿ اف ل –سةرا   5

 4209 99 سة  45زؿ اف ل –سةرا   40
 202 43 سة  90زؿ اف ة  لس 45

 9904 30 سة  90ل ىر اف 
  %400 432 الاجارع

 

اػئ  لف( 2ةال ػظ اػف الجػدرؿ رزػـ )  يدد الد:رات التدريبية ذات الصمة بالضريبة :محاسيبتها -5
اػا لف افظػـ اػف  جتػد رهػذا اداػر  ,ا ئسػرر ئدررا  تر اجئؿ الضػرتر  ر راررا  (%25.6) ةسررر

الج ػئ   تاةػع هػذا   رل ػف ,ر تػر اجػئؿ الضػرتر  را ئسػرر ئل ىػ درر  را د  لر ااا ـ الر ث راررا
ؿ الضػػػرتر  اػػػف لجػػػؿ رتػػػع  يػػػئا  الرتػػػئـ رئلازتػػػد اػػػف  اػػػؿ دررا  تػػػر اجػػػئ اػػػف تػػػر الدرلػػػ الافةتػػػ  

 الا ئسرتف رايرار الضرتر .
 (2جدرؿ رزـ )ال

 ررزتع  تة  الدراس   سي ارغتر  دد الدررا  ذا  الصا  رئلضرتر  را ئسرر ئ
 الةسر  الالرت  الر رار  دد الدررا  ذا  الصا  رئلضرتر  را ئسرر ئ

 91.9 33   ررجد
 1203 22 دررا  1 – 4

 9205 32 دررا  1ل ىر اف 
  %400 432 الاجارع

 

 اػػئ ةسػػررر ( لف6الجػػدرؿ رزػػـ )ترػػتف   يييدد الييد:رات التدريبييية ذات الصييمة بييالتهرب الضييريبي -6
 ,تر اجئؿ الر ري الضرترر رسرؿ ا ئت ر ئ درر  را د  اف   راررا ل ىرػاف  تة  الدراس (3202%)

ي رايرار الضػرتر  تػر اجػئؿ الر ػر اف الا ئسرتف ردرتي  ؿ   د ررصتر ترر رجرهذا زد تدلؿ  اا 
تر زتػئد  الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿ تػر زطػئع  ئً رتا ف لف ت رف ذلؾ سرر رػؿ ا ئت رػالضرترر رسر

 ئ الا اػؼ لر ر تاػر الرر ترػدا الرال ي تر ال سئرئ  ا رائؼ  تسرطتع ايرش الضرتر    ف ؛ئز 
الر ػػػري الضػػػرترر رسػػػرؿ ا راػػػئت ئ تػػػر  ئلػػػ   ػػػدـ رنهتاػػػر رزتػػػئد  افرترػػػر رناػػػ ئؿ  لضػػػرتر  الػػػديؿ

 رافئلجر ئ.
 (6جدرؿ رزـ )ال

 ر اجئؿ الر ري الضرترر رسرؿ ا ئت رر  تررزتع  تة  الدراس   سي ارغتر  دد الدررا
 الةسر  الالرت  الر رار ررا ئت الر ري الضرترر رسرؿ ر  دد الدررا  ت

 2003 69   ررجد
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 اختبار فرضيات الدراسة
 ((Sample K-S -1)سمرن:ف   -)اختبار ك:لمجر:ف اختبار الت:زيع الطبيعي

ررزتػع لافرت  هؿ الرتئةئ  رررع ال (سارةرؼ - رلاجررؼ) الررزتع الطرتفر ايررئر رـ اسريداـ     
ف افظػػـ ا يررػػئرا  الافااتػػ    ,اليرضػػتئ  تػػر  ئلػػ  ايررػػئرضػػررر  الطرتفػػر لـ   رهػػر ايررػػئر 

ث لف زتاػػ  يررػػئر  تػػةرػػئل  ا ترضػػع ( 2الجػػدرؿ رزػػـ )ر  ,راػػررط لف ت ػػرف ررزتػػع الرتئةػػئ  طرتفتػػئً 
ف الرتئةػئ  رررػع الررزتػع ( رهذا تدؿ  اػا لsig.05.0) 0005 رر اف ل اسررى الد ل  ل ؿ ا رر

 ر.الطرتفر رتجي اسريداـ ا يررئرا  الافاات
 (2جدرؿ رزـ )ال

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnov t- test) ايررئر الررزتع الطرتفر

 Zزتا    دد اليررا  الا رر
زتا  اسررى 

 .Sigالد ل  

الرسط 
 ال سئرر

 1045 0.422 40441 40 ا رؿ
 3069 00022 40394 44 الىئةر
 3022 0.523 00262 44 الىئلث
 3023 0.602 00214 44 الرارع

 3023  0.913 40092 13 جاتع اليررا 

 
 تحميل فرضيات الدراسة

( لر اتػػؿ ترػػرا  ا سػػررئة  One Sample T testلافتةػػ  الرا ػػد  ) Tرػػـ اسػػريداـ ايررػػئر      
رالجدارؿ الرئلت  ر رر   اا الةسر  الالرت  لردالؿ  ؿ ترر  ر ذلؾ الاررسط ال سئرر رالرزف الةسػرر 

تجئرت  رافةا لف لتراد الفتة  تراتررف  اا ا رراهئ , رر رف اليرر  لل ؿ ترر  راسررى الد ل  tرزتا  
درجػػػ   رتػػػ   ةػػػد  (4026) رالرػػػر رسػػػئر  ,الجدرلتػػػ  t رػػػر اػػػف زتاػػػ  الا سػػػرر  ل Tلذا  ئةػػػ  زتاػػػ  

 رػػػػر اػػػػف رالػػػػرزف الةسػػػػرر ل 0005زػػػػؿ اػػػػف لر اسػػػػررى الافةرتػػػػ  ل(, )0005راسػػػررى د لػػػػ  ) (435)
 t ئةػػػػ  زتاػػػػ  ارت  رافةػػػػا لف لتػػػػراد الفتةػػػػ    تراترػػػػرف  اػػػػا ا رراهػػػػئ لذا رر ػػػػرف اليرػػػػر  سػػػػ%( 20

راسػػررى  (435(  ةػػد درجػػ   رتػػ  )4026-الجدرلتػػ  رالرػػر رسػػئر  ) Tالا سػػرر  لصػػغر اػػف زتاػػ  
, رر ػػػرف آراا %(20زػػػؿ اػػػف رالػػػرزف الةسػػػرر ل 0005لزػػػؿ اػػػف  (, )لر اسػػػررى د لػػػ 0005رتػػػ  )افة

 3304 15 دررا  1 – 4
 ..2 2 دررا  1ل ىر اف 

  %400 432 الاجارع
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الرفاتػػؽ  اػػا اليرػػررتف   اػػئ رػػـ .(0005) اػػف  رػػرالد لػػ  ل ئف اسػػررىالفتةػػ  تػػر اليرػػر  ا ئتػػد  لذا  ػػ
 .الرتئس  ات ائ لرئزر اليررا . رتا ف رزف ةسررذا  ل رر رلصغر 

 الفرضية اى:ل  نتائج 
رػػػتف  ػػػدـ ا سػػػرررار الستئسػػػر  (0005) د لػػػ  ررجػػػد  الزػػػ  ذا  د لػػػ  ل صػػػئلت   ةػػػد اسػػػررى     

 رتر  الديؿ تر زطئع ئز .را اةر ررتف ظئهر  الر ري اف ض
 : ئآلرر ا رلاالىالى  الاراري  ا را  (1, 2, 5), لف اليررا  (40جدرؿ رزـ )التررتف اف      
راػػ    تػػث " الارررػػ  ا رلػػال ترر ػػئ تزتػػد اػػف الر ػػري الضػػرترر ترػػداف السػػاط ( "5ا راػػ  اليرػػر  ) -

لهػـ لسػرئي  ررف لفػ  تػػراػر الضرترػرهػذا تػدلؿ لف لئارتػ  الا ئسػرتف راي ,(%2001) الرزف الةسرر
ااػػئ تاػػجع الا ايػػتف  ئػ  ل ترر ػػػ  الرطةتػػػالر ػػري اػػف ضػػرتر  الػػديؿ تػػر زطػػئع ئػػز  هػػر ترػػداف الساطػػ

تػػر رةيتػػذ  اػػف زرػػؿ السػػاط  الرطةتػػ  ر ػػئرفد رجػػت ؛ ل  اػػا الر ػػري اػػف دتػػع اػػئ  اػػت ـ اػػف ضػػرالي
  ػدـ رطرتػؽ ارػدل الفدالػ  الضػرترت ر  ,رزصػررهئ الافاػرؿ رػر فرررئ  الاةصرص  ات ئ تر الرػئةرفال

 ., ررئلرئلر تجي  اا الساط  ترض هترر ئ رئلرئةرف ررا ؿ صئـر ئتز لار ري الضرترر
الارررػػػ   ؿ"ػ  الديػػػػري اػػػف ضرترػػػػ ػػػئـ رراػػػؿ الر ػػػ ا رػػػراـ سػػػتئد  الرػػػئةرف راػػػ ؿ( "2ا راػػػ  اليرػػػر  ) -

درر ا ـ رادىر لر ستئد  الرئةرف ر  ا رراـ  لف رهذا تد د ,(%6201) تث را  الرزف الةسرر  الىئةت 
 الر ري الضرترر. اف تر ال د

الارررػ   ؿ"الػدي  ػري اف ضرترػف الر ػترداف ا سرررار الستئسر را اةر تزتد ا( "1ا را  اليرر  ) -
ستئسػػر را اةػػر ال رارػر ا سررػػػدـ ررتػػػ ػ فنرػػتد ػػد رهػػذا  ,(%6204) تػػث راػػ  الػػرزف الةسػرر  الىئلىػ 

رزتػػػئد  ةسػػػر   ديؿالػػػ  ػـ اػػػف ضرترػػػػئ  ات ػػػػ  تػػػر  ػػػدـ الرػػػزاـ الا ايػػػتف رػػػدتع اػػػلرلتسػػػاػػػف ا سػػػرئي ا
ررتف اػػػف ضػػػرتر   ػػػدـ را ػػػف اػػػرظير ضػػػرتر  الػػػديؿ اػػػف ارئرفػػػ  الا ايػػػتف الار ػػػ ػػػذلؾ  ,الار ػػػررتف
 الديؿ.
 : ئآلرر ا يتررتف رتفررالار ا را  زد ( 9, 4) ا لائ اليرر       
ي اػف ضػرتر  الػديؿ" الؿ اإلسرالتار لاادف الياسطتةت  تزتد الر ػر اجرتئح ا  ر( "9ا را  اليرر  ) -

(, رهػػذا تػػدلؿ  اػػا لىػػر اجرتػػئح ا  ػػرالؿ لااػػدف %2202الارررػػ  الرئسػػف   تػػث راػػ  الػػرزف الةسػػرر )
اػف رػذرع الا ايػتف رر ػرر ـ اػف دتػع اػئ  اػت ـ دـ ررتر ا سػرررار راػئ ترررػي  اتػر تر  الياسطتةت  
 اف ضرالي.

 الارررػػػ  الفئاػػػر  "لطػػػرؽ تزتػػػد الر ػػػري اػػػف ضػػػرتر  الػػػديؿلئػػػالؽ الافػػػئرر را" (4رػػػر  )الي ا راػػػ  -
رهػػذا تد ػػد لهاتػػ  رػػرتر  رتػػ  ال ر ػػ  دايػػؿ اةػػئطؽ  ,(%2502تػػث راػػ  الػػرزف الةسػػرر ) را يتػػر  
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رػدتع اػئ  اتػر اػف  رالساط  الرطةت  لر للا الفئلـ اليػئرجر تػر زتػئد  زةئ ػ  الا اػؼ رر يتػزا رئلرزااػ
  ضرالي.
ط ال سػػػئرر سػػػف الارر رل تجئرتػػػ الفتةػػػ  تػػػر جاتػػػع اليرػػػرا  ل لتػػػراد آراا لفررصػػػي   ئاػػػ  تررػػػتف      

 ,%(20ف الرسػػط اليرضػػر ) رػػر اػػرهػػر ل ,(%63)الػػرزف الةسػػرر ر  ,(1045) لجاتػػع ترػػرا  الا ػػرر
ل  ررجػػد  ,ااػػئ تػػدؿ  اػػا زرػػرؿ اليرضػػت , (0005)زػػؿ اػػف رهػػر ل ,(0000)تسػػئر   راسػػررى الد لػػ 

رػتف  ػدـ ا سػرررار الستئسػر را اةػر ررػتف  (0005) د لػ  ذا  د لػ  ل صػئلت   ةػد اسػررى الز  
 .ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز 

 (40) جدرؿ رزـال
)الفالز  رتف  دـ ا سرررار الستئسر را اةر ررتف ظئهر  الر ري اف  ا رؿ ر اتؿ تررا  الا رر

 ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز (

ـ ا
رز

يرر 
ل

 

يرر 
ال

 

  
   
 

ر 
سئر
ال 
ط 
رس
لار
ا

 

   
رر
لةس
ف ا
لرز
ا

 

ا  
زت

t
 

   
 ل 

 الد
رى
اسر

 

 0000 2029 75.9 3022 لئالؽ الافئرر رالطرؽ تزتد الر ري اف ضرتر  الديؿ. 4
اجرتػػػػػئح ا  ػػػػػرالؿ اإلسػػػػػرالتار لااػػػػػدف الياسػػػػػطتةت  تزتػػػػػد  9

 الر ري اف ضرتر  الديؿ.
3063 76.6   40039 0000 

ػفي  ااتػ  ارئرفػػ  زصػؼ ا  3  ػرالؿ لاػررش رالافئاػؿ تص 
 الا ايتف.

1001 80.9   9 43001 0000 

ترػػداف ا سػػرررار الستئسػػر را اةػػر تزتػػد اػػف الر ػػري اػػف  1
 ضرتر  الديؿ.

1035 87.1    1 90066 0000 

 0000 92040 4    90.4 1059 ترداف الساط  ل ترر ئ تزتد اف الر ري الضرترر. 5
ا اةتػػػ    تسػػػرجتي الا اػػػؼ لاػػػد را   رسػػػري ا رضػػػئع 2

 الرر ررسؿ للتر اف زرؿ ضرتر  الديؿ.
1042   83.2 42003 0000 

ا رراـ ستئد  الرئةرف را ؿ  ئـ رراؿ الر ػري اػف ضػرتر   7
 الديؿ.

1032  87.4 30094 0000 

ئتئي الستئد  ال ئاا  لاساط  الرطةت   اا لراضت ئ تزتػد  6
 اف الر ري الضرترر.

1035  87.1 93065 0000 

ترفذر  اا ارظؼ الضرتر  الرتئـ رارئرف  الا ايتف لفػدـ      2
 رجرد  ائت   ئتت  لر لىةئا زتئار رراجرر.

1094   84.3 42051 0000 

 0000 44092 78.1   3020تياػػػا ايػػػرش الضػػػرتر  الرتػػػئـ رئل اػػػؼ الاتػػػداةر لػػػرفض  40



 26 

الا ايتف رسري س ة ـ رئلرري اػف اةػئطؽ ا  ر ػئؾ اػع 
 ا  رالؿ اإلسرالتار.

 0000 34046 83    1045 لجاتع اليررا 
 

 الفرضية الثانية نتائج 
الاػػػئؿ الفػػػئـ  رػػػتف سػػػرا لدار  %(0005)د لػػػ   ررجػػػد  الزػػػ  ذا  د لػػػ  ل صػػػئلت   ةػػػد اسػػػررى     

 رافرر الا اؼ رفدـ رجرد يدائ  جتد  ررتف ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز .
 : ئآلرر الىئةت ر  ا رلا   الاررر ( ا را41, 90) , لف اليرررتف(44جدرؿ رزـ )الررتف اف ت     
زاـ الضػرترر لػد  ف ا لرػزتئد  الىر  رتف الا ايتف ردالر  ضرتر  الديؿ رزتد ا( "90ا را  اليرر  ) -

رررسػتخ  د رهذا اداػر  اػا لهاتػ  زتػئ (,%6901) تث را  الرزف الةسرر  الاررر  ا رلا الا ايتف"
رت ػػرف ذلػػؾ  ػػف طرتػػؽ رضػػع لسػػس  ,ضػػرتر  الػػديؿ رالا ايػػتف اػػف دالػػر  الىرػػ  الاررئدلػػ  رػػتف  ػػؿ  

راض   لارفئاؿ اع الا ايتف اف زرػؿ دالػر  ضػرتر  الػديؿ ر ػذلؾ زتػئد  الدزػ  رالا ةتػ  تػر  سػئرئ  
 الا ايتف الاردا  لدالر  ضرتر  الديؿ.

تزتػػد اػػف    فػػئـ راػػفرر الا اػػؼ رفػػدـ رجػػرد يػػدائ  جتػػدسػػرا لدار  الاػػئؿ ال( "41ا راػػ  اليرػػر  ) -
 اا  تفطر دلتالً  ( رهذا%6402) تث را  الرزف الةسرر  رتر  الديؿ" الاررر  الىئةت ر ري اف ضال

اف ااػئرتع راػئ ررداػ  اػف يػدائ  رجػئا  لف هةئؾ  دـ رضئ اف الاراطةتف لزاا ائ رررـ رر الساط 
ا رتئجػئ  ل ػر ررراتػؽ اػع  ئسػئر ئ رررااج ػئ اليدائرتػ فػ  ستاراججػي  اػا الدرلػ  ر اائ ت الاراطةتف
تجفا ػػـ تػػر الدرلػػ  لدار  الاػػئؿ الفػػئـ  ػػدـ ىرػػ  رفػػض الا ايػػتف تػػر الرػػئلاتف  اػػا   ػػذلؾ ,الاػػراطةتف
ر  س ئ تر اسريداـ ا اراؿ الفئا  الدرل  ل   اائ ل سة   ؛اف دتع ائ  ات ـ اف ضرتر  تر رررف

 ػػذلؾ تجػػي ا ئررػػ  , ؿ اتػػؿ الا ايػػتف ة ػػر الر ػػري اػػف الضػػرتر زػػاػػ ؿ يػػدائ  ااارسػػ  لااػػراطف 
رهػذا  ػئتز لػدتع الضػرالي  ػف طتػي  الاػراطةتف جاتػع اليسئد رالا سػررت  لرصػؿ الفدالػ  للػا زاػري

 .يئطر
 : ئآلررالاررررتف ا يتررتف  ( ا را 94, 42( لف اليررا  )43جدرؿ )الاف   ائ تررتف     
الارررػػ   "الضػػرتر  الػػذ  تدتفػػر رػػدرف رجػػر  ػػؽ ررػػد الا اػػؼ لف اراػػ تف( "42ا راػػ  اليرػػر  رزػػـ ) -

رهذا تدلؿ  اا لهات  افرر الا اؼ رنف الضرتر  الرر  ,(%2904) تث را  الرزف الةسرر  الفئار 
 تدتف ئ ريرج اةر ائ  ررفرد لر  اا ا ؿ يدائ   ئا  تسريتد اة ئ هر ررئزر الاجراع.

جػئ   اؼ لف ضرتر  الديؿ   رسئهـ را ؿ  رتر تر رغطتػ  ا رتئا ررئد الا( "94ا را  اليرر  ) -
رهػذا  ,(%21) تػث راػ  الػرزف الةسػرر  را يتر    ار   الاررر  ال ئدت "الدرل  رراؿ الرزاار الضرترر

رلف  ػدـ   اا رجرد ررصتر رػئلرفرتؼ رػدرر ضػرتر  الػديؿ تػر رارتػؿ يزتةػ  السػاط  الرطةتػ  تد د
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ت ـ اف ضرالي ل ئ آىئر ازرصئدت  رستئسػت  راجرائ تػ   رتػر  رػةف س سػارًئ ع ائ  ازتئـ الا ايتف ردت
رزتػػد  ػػف   رتػػر  جػػداً رارػػئل  رزػػد ترػػرر الػػرفض لف السػػاط  رسػػراـ اسػػئ دا  راػػةع  , اػػا الاػػراطةتف
 .لار ري  رتر ر ئج  لاضرالي رهذا داتع  ررئلرئلر لتس ,ا رتئجئ  الدرل 

ال سػػػئرر ف الاررسػػػط لفتةػػػ  تػػػر جاتػػػع اليرػػػرا  اتجئرتػػػ  رلاررصػػػي   ئاػػػ  تررػػػتف لف آراا لتػػػراد      
, %(20) رهر ل رر اف الرسػط اليرضػر ,(%2202)الرزف الةسرر ر  ,(3069) لجاتع تررا  الا رر

ررجػػػد ااػػئ تػػػدؿ  اػػا زرػػرؿ اليرضػػت  ل   (0005) زػػؿ اػػف( رهػػػر ل0000)راسػػررى الافةرتػػ  تسػػئر  
الاػػئؿ الفػػئـ راػػفرر الا اػػؼ رفػػدـ  ف سػػرا لدار رػػت (0005)  الزػػ  ذا  د لػػ  ل صػػئلت   ةػػد اسػػررى

                      ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز .رررتف ظئهر  الرجرد يدائ  جتد  
 (44) جدرؿ رزـال

الائؿ الفئـ رافرر الا اؼ رفدـ رجرد يدائ  )الفالز  رتف سرا لدار   الىئةر ر اتؿ تررا  الا رر
 ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز (جتد  ررتف ظئهر  الر ري اف 
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تر ري الا اؼ اف ضرتر  الديؿ رسري  دـ زةئ رر رستئسئ   44
 لةيئؽ الائؿ الفئـ.

3066 77.5 44012 0000 

ري ئتػػػػئي الاػػػػيئتت  تػػػػر اإلةيػػػػئؽ الفػػػػئـ تػػػػدد  للػػػػر زتػػػػئد  الر ػػػػ 49
 الضرترر.

3023 78.5 41096 0000 

اػػفرر الا اػػػؼ رنةػػر تفطػػػر الدرلػػػ  ل ىػػر ااػػػئ تنيػػذ اة ػػػئ تزتػػػد  43
 الر ري الضرترر.

3062 77.8 44051 0000 

سػػػرا لدار  الاػػػئؿ الفػػػئـ راػػػفرر الا اػػػؼ رفػػػدـ رجػػػرد يػػػدائ   41
 جتد  تزتد اف الر ري اف ضرتر  الديؿ.

1040 81.9 46034 0000 

 0000 43003 79.9 3022 تد  لاا اؼ رزتد اف الرزاار الضرترر.ررتتر يدائ  ج 45
 0000 2011 72.1 3020 تفررد الا اؼ لف ارا  الضرتر  الذ  تدتفر ردرف رجر  ؽ. 42

ا ررػػػئد رفػػػض الا ايػػػتف لف الضػػػرتر  الرػػػر تػػػدتفرة ئ   رػػػذهي  42
 لاصئلع الفئـ تزتد اف الر ري الضرترر.

3065 76.9 44052 0000 

رػػئد رفػػض الا ايػػتف لةػػر   ررجػػد  دالػػ  تػػر تػػرض ضػػرتر  ا ر 46
 الديؿ رراؿ الرزاـ الا ايتف ضرترتًئ.

3063 76.6 44040 0000 

ا ررػػػػئد رفػػػػض الا ايػػػػتف لةػػػػر   ريػػػػرض الضػػػػرتر   اػػػػا  رػػػػئر  42
 الاسدرلتف تر الساط  الرطةت  رزتد الر ري الضرترر.

3021 74.8 6024 0000 
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ردالر  ضرتر  الػديؿ رزتػد اػف ا لرػزاـ زتئد  الىر  رتف الا ايتف  90
 الضرترر لد  الا ايتف.

1049 82.4 42043 0000 

94 
 

ا ررػػػئد الا اػػػؼ لف ضػػػرتر  الػػػديؿ   رسػػػئهـ راػػػ ؿ  رتػػػر تػػػر 
 رغطت  ا رتئجئ  الدرل  رراؿ الرزاار الضرترر.

3090 64.0 9049 0001 

 0000 46032 76.6 3069 لجاتع اليررا  
 

   لثةالثا الفرضيةنتائج 
رػػػػتف  ػػػػدـ ر ػػػػر الا ايػػػػتف رنهاتػػػػ   (0005) ررجػػػػد  الزػػػػ  ذا  د لػػػػ  ل صػػػػئلت   ةػػػػد اسػػػػررى     

 الضرتر  ررتف ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز .

 : ئآلرر الاررر  ا رلا رالىئةت   ( ا را91, 99لف اليررا  ) (49جدرؿ رزـ )التررتف اف   
ر  الػػديؿ تػػر رارتػػؿ يزتةػػ  تضػػرترر لػػدى الا اػػؼ رػػدرر ضػػر لار ر الػػةرػػص ( "91ا راػػ  اليرػػر  ) -

رهذا تدلؿ  اا لةر ترجػد ةرػص  رتػر  ,(%6406)  تث را  الرزف الةسرر ل ئ الاررر  ا رلا الدرل "
لهاتػػ  ضػػرتر  الػػديؿ لرارتػػؿ يزتةػػ  السػػاط  الرطةتػػ  رهػػذا ةػػئر   ػػف  ػػدـ تػػر افرتػػ  لػػدى الا ايػػتف 

اف زرؿ الج ػئ  الاسػدرل  رترػع  اػا  ػئرؽ رزار  الائلتػ  راػ ؿ  ػئـ  لاا ايتفالرتئـ رئلرر ت  ال ئتت  
ردالر  ضرتر  الديؿ را ؿ يئص الفاؿ  اا زتئد  الر ر الضرترر لد  الا ايتف رذلؾ  ف طرتؽ 

رائد ر ذلؾ ر اال  ل الات  دررت  تر رسئلؿ اإل الـ الارلت  رالاسػار    ,الرتئـ ر اال  رر ت  ران
زئا  رراػ ,رالا ررر  ئ  الفاػؿ رئلرفػئرف اػع الةرئرػئ  الا ةتػ  رالجئافػئ  رالغػرؼ الرجئرتػ  رئترهػئ ران

اػػف ادسسػػئ  الاجراػػع الاػػدةر, اػػف لجػػؿ ررضػػتع درر الضػػرتر  رلهاتر ػػئ تػػر رارتػػؿ يزتةػػ  الدرلػػ  
راآلىػػئر ا زرصػػئدت  رالستئسػػت  را جرائ تػػ  الاررررػػ   اػػا  ػػدـ الرػػزاـ الا ايػػتف رػػدتع اػػئ  اػػت ـ اػػف 

 ضرالي.
لةػػر  اػػؿ ئتػػر ليالزػػر"  ر  الػػديؿ  اػػاالا اػػؼ   تةظػػر لار ػػري اػػف ضػػرت( "99اػػ  اليرػػر  )ا ر -

رهذا تد د لةر   ترجد ر ػر  ػئتر لػد  الا ايػتف  ,(%2602) تث را  الرزف الةسرر  الاررر  الىئةت 
تػر رػذؿ  ػؿ  ئً ف الا اػؼ   تػرى  رجػار ػري اة ػئ  تػث ل ف لهات  ضرتر  الديؿ رةظر  الا ايتف ل

ر ري اف دتع الضرتر , رتفررر ةجئ ػر تػر الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿ دلتػؿ اا ف تر سرتؿ الج د 
 ذ ئا را ئر .

 : ئآلررالاررررتف ا يتررتف  ( ا را 96, 93( لف اليررا  )41جدرؿ رزـ )ال ائ تررتف اف      
لرف ر رلػػػذلؾ ت ػػػئ تفررػػػد رفػػػض الا ايػػػتف  ػػػدـ جػػػراز تػػػرض الضػػػرتر  اػػػر ئً ( "96ا راػػػ  اليرػػػر  ) -

تفررػد رفػض الا ايػتف   تػث (,%2002) تػث راػ  الػرزف الةسػرر  الر ري اف دتف ئ" الاررر  الفئار 
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اػر ًئ رلف هػذا الضػرتر  رضػفتر رتفاػؿ  ػؿ اػئ ررسػفر اػف لجػؿ الر ػري   دـ جراز ترض الضرتر 
 .ئلز ئ ر سرردال ئائلر تجي , ررئلر ئاف دتف

الرةئتسر تر السرؽ"  يؿ ترر  ارزيري اف ضرتر  الدتفررد الا اؼ لف الر ر ( "93ا را  اليرر  ) -
%(, رهػذا تػدلؿ  اػا لهاتػ  ارئرفػ   ػؿ 22) تث راػ  الػرزف الةسػرر را يتر     ار   الاررر  ال ئدت

لػػزاا ـ رػػدتع اػػئ  اػػت ـ اػػف ضػػرالي  رػػا   ترػػذرع اآليػػررف تػػر لف رفػػض الا ايػػتف    الا ايػػتف ران
لسػفئر سػاف ـ رتةئتسػرف رػئزر الا ايػتف ااػئ تاػجع  تدتفرف ضرتر  ديؿ ررذلؾ تسرطتفرف رييػتض

 اآليرتف  اا الر ري اف دتع الضرتر . 
ط ال سػػػئرر سػػػف الارر رػػػرا  لتجئرتػػػ  ران ررصػػػي   ئاػػػ  تررػػػتف لف آراا لتػػػراد الفتةػػػ  تػػػر جاتػػػع الي     

 رهػػػر ل رػػػر اػػػف الرسػػػط اليرضػػػر ,(%2501)الػػػرزف الةسػػػرر ر  ,(3022) لجاتػػػع ترػػػرا  هػػػذا الا ػػػرر
ااػػئ تػػدؿ  اػػا زرػػرؿ اليرضػػت  ل   (0005)زػػؿ اػػف ( رهػػر ل0000)تسػػئر   سػػررى د لػػ , را%(20)

رػػػػتف  ػػػدـ ر ػػػػر الا ايػػػتف رنهاتػػػػ  ( 0005) د لػػػ  ررجػػػد  الزػػػػ  ذا  د لػػػ  ل صػػػػئلت   ةػػػد اسػػػػررى
  .الضرتر  ررتف ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز 

 (49جدرؿ رزـ )ال
رتف  دـ ر ر الا ايتف رنهات  الضرتر  ررتف ظئهر  الر ري )الفالز   الىئلث ر اتؿ تررا  الا رر

 اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز (

   
يرر 
ـ ال
رز

 

يرر 
ال

 

 
   
   
  

ر 
سئر
ال 
ط 
رس
لار
ا

 

   
   

سرر
 الة
رزف

ال
 

ا  
زت

t
 

   
   
 

 ل 
 الد
رى
اسر

 

الا اػػػؼ   تةظػػػر لار ػػػري اػػػف ضػػػرتر  الػػػديؿ  اػػػا لةػػػر  99
  اؿ ئتر ليالزر. 

3023 78.7 43002 0000 

تفررد الا اؼ لف الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿ ترػر  ارزيػر  93
 الرةئتسر تر السرؽ.

3030 66.0 3033 0000 

ى الا اػؼ رػدرر ضػرتر  الػديؿ ضرترر لدالر ر الةرص  91
 تر رارتؿ يزتة  الدرل .

1002 81.8 45064 0000 

زتئـ اصا   ضرتر  الػديؿ ررر تػ   ئتتػ  لااػراطةتف  ػف  95
 تر  ر د اف الر ري الضرترر.لهات  الضر 

3023 78.5 49036 0000 

92 
زتػػػػػئـ اصػػػػػا   ضػػػػػرتر  الػػػػػديؿ رػػػػػإ الـ الاػػػػػراطةتف  ػػػػػف 
الرفػػدتال  الرئةرةتػػ  راػػ ؿ اةئسػػي تسػػئهـ تػػر ال ػػد اػػف 

 الر ري الضرترر.
3022 73.4 2095 0000 

 0000 49062 78.5 3023تفررػػر الا اػػؼ الضػػرتر   رػػن  اتػػر رتفاػػؿ  اػػا الػػرياص  92
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 اف دتف ئ.

تفررػػد رفػػض الا ايػػتف  ػػدـ جػػراز تػػرض الضػػرتر  اػػر ًئ  96
 رلذلؾ ت ئرلرف الر ري اف دتف ئ.

3051 70.7 2002 0000 

افرتػػػػػػ  الا ايػػػػػػتف ر رػػػػػػرز ـ رراجرػػػػػػئر ـ الضػػػػػػرترت  رزتػػػػػػد  92
 الرزاا ـ الضرترر. 

3020 77.9 49022 0000 

تافػي رفػض الا ئسػرتف درر رلػتس تػر اسػئ د  الا اػػؼ  30
 اف ضرتر  الديؿ.  اا الر ري

3020 71.9 5021 0000 

34 
تا ػػف ال ػػد اػػف ر ػػري الا ايػػرف اػػف ضػػرتر  الػػديؿ تػػر 
 ئلػػػ  رفػػػئرف الا ئسػػػرتف اػػػع ضػػػرتر  الػػػديؿ تػػػر لظ ػػػئر 

  رتر   اؿ الا اؼ. 
3062 77.4 40033 0000 

39 
ترػػػػـر رفػػػػض الا ئسػػػػرتف رإظ ػػػػئر ا ررػػػػئح  سػػػػي رئرػػػػ  

صػا   ضػرتر  الارداػ  لا ةػد ل ػداد  سػئرئر ـ الا ايػتف 
 الديؿ. 

3021 74.9 2022 0000 

 0000 42026 75.4 3022 لجاتع اليررا  
 

  :الفرضية الرابعةنتائج 
رػتف  ػدـ رطرتػؽ الفرررػئ  الػرارد   (0005)  ةد اسررى د ل  ررجد  الز  ذا  د ل  ل صئلت      

 .تر زطئع ئز  تر زراةتف ضرتر  الديؿ الافارؿ ر ئ ررتف ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ
  الارارػػػػي الىالىػػػػ  ا رلػػػػا ( ا راػػػػ36, 32, 35لف اليرػػػػرا  )( 43جػػػػدرؿ رزػػػػـ )التررػػػػتف اػػػػف      
 : ئآلرر

ررتف الار ػ ا ايػتفزتػئد  ارئرفػ  ال تا ف ال د اف الر ري الضرترر  ف طرتؽ( "35ا را  اليرر  ) -
ا ئةتػ  ال ػد لهػذا تػدلؿ  اػا ر  ,(%6104) تث را  الػرزف الةسػرر  اف دتع الضرتر " الاررر  ا رلا

زرػػػؿ دالػػػر   اػػفرراػػػ ؿ اسػػػرار اػػف ظػػػئهر  الر ػػػري اػػف ضػػػرتر  الػػػديؿ  ةػػد زتػػػئد  ارئرفػػػ  الا ايػػتف 
لزاا ـ ردتع الضرتر  الاسر ر   ات ـ.  ضرتر  الديؿ ران

" ترجػػد ج ػػؿ لػدى رفػػض الا ايػػتف رئلفرررػػئ  الاةصػرص  ات ػػئ تػػر الرػػئةرف( "32ا راػ  اليرػػر  )  -
رتسػػػردؿ اػػػف ذلػػػؾ لف  ػػػدـ افرتػػػ  الا ايػػػػتف  ,(%6305) تػػػث راػػػ  الػػػرزف الةسػػػرر   الارررػػػ  الىئةتػػػ

رػػػرددرف تػػػر الر ػػػري اػػػف رئلفرررػػػئ  الاررررػػػ   اػػػا الر ػػػري اػػػف ضػػػرتر  الػػػديؿ رجفػػػؿ الا ايػػػتف   ت
اا ف لف رطرػؽ  اػت ـ جػراا ر ػرر ـ اػف صئرا   ة ـ   تفرترف لف هةئؾ  رررئ   ؛ضرتر  الديؿ
تجي  اا الدرل  اف يالؿ رسئلؿ اإل ػالـ الارلتػ  رئتػر الارلتػ  رالصػ ئت  ررئلرئلر  ضرتر  الديؿ

 .دتةر ر  ليالزر ر  رطةرلف الر ري  اؿ ئتر ر ررضتع  رررئ  الر ري الضرترر 



 31 

الػػػديؿ ر ػػػد اػػػف الر ػػػري اػػػف  رطرتػػػؽ الفرررػػػئ  الػػػرارد  تػػػر زػػػئةرف ضػػػرتر ( "36ا راػػػ  اليرػػػر  ) -
 اا لف سري زتئد  الر ػري رتدلؿ ذلؾ  ,(%2601)لرزف الةسرر  تث را  ا الاررر  الىئلى  "الضرتر 

 تػػػث لف  لر الرسػػػئهؿ تػػػر رطرتر ػػػئ اػػػف ضػػػرتر  الػػػديؿ تػػػر زطػػػئع ئػػػز  هػػػر  ػػػدـ رطرتػػػؽ الفرررػػػئ 
 الا ايتف تافررف رفدـ رجرد رادع تاةف ـ اف الر ري اف ضرتر  الديؿ.

 : ئآلرررررتف ا يتررتف الار  ( ا را 19, 33( لف اليررا  )45جدرؿ رزـ )ال ائ تررتف اف      
 تػث راػ   الارررػ  الفئاػر  رد  تر زػئةرف ضػرتر  الػديؿ اةئسػر "الفرررئ  الرا( "33ا را  اليرر  ) -

ةسػر   تيسػر زتػئد تدلؿ ذلؾ لف الفرررئ  الرارد  تر الرئةرف اةئسر  رل ػف  ,(%2602)الرزف الةسرر 
 الفرررئ  الرارد  تر زئةرف ضرتر  الديؿ. راؾ فدـ ال ـز تر رطرتؽل الر ري اف ضرتر  الديؿ

ررسػػئهؿ دالػػر  ضػػرتر  الػػديؿ تػػر اسػػريداـ الصػػال تئ  الااةر ػػ  ل ػػئ  سػػي ( "19ا راػػ  اليرػػر  ) -
رراػػػ  الػػػرزف را يتػػػر     اػػػر   ض  رررػػػئ   اػػا الا ايػػػتف الار ػػػررتف" الارررػػػ  ال ئدتػػالرػػئةرف تػػػر تػػػر 

ت يػر رجػرد    الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿ رتسردؿ اف ذلػؾ لةػر لا ػد اػف ظػئهر  (%2604الةسرر )
راد  اف لجؿ رطرتؽ هذا الفرررئ الةصرص الرئةرةت  ترط رؿ  لةر تا ف ال د اف ر  تجي رراتر زر  ران

 .را سررت  رردرف راتتز صئـر را ؿ  ف طرتؽ رطرتؽ هذا الفرررئ  الر ري الضرترر
ط ال سػػػئرر سػػػف الارر رل   اتجئرتػػػ لفتةػػػ  تػػػر جاتػػػع اليرػػػراررصػػػي   ئاػػػ  تررػػػتف لف آراا لتػػػراد ا     

 رهػػػر ل رػػػر اػػػف الرسػػػط اليرضػػػر ,(%2102)الػػػرزف الةسػػػرر ر  ,(3023) لجاتػػػع ترػػػرا  هػػػذا الا ػػػرر
ااػػئ تػػدؿ  اػػا زرػػرؿ اليرضػػت  ل   ,(0005) زػػؿ اػػف( رهػػر ل0000) تسػػئر  , راسػػررى د لػػ %(20)

لفرررػئ  الػرارد  تػر رػتف  ػدـ رطرتػؽ ا (0005)  ةػد اسػررى د لػ  الز  ذا  د لػ  ل صػئلت  ررجد 
 .زراةتف ضرتر  الديؿ الافارؿ ر ئ ررتف ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز 

 (43جدرؿ رزـ )ال
)الفالز  رتف  دـ رطرتؽ الفرررئ  الرارد  تر زراةتف ضرتر  الديؿ  ر اتؿ تررا  الا رر الرارع

 (الافارؿ ر ئ ررتف ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز 
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 0000 5011 68.9 3011 الفرررئ  الرارد  تر زئةرف ضرتر  الديؿ اةئسر . 33
ترجػػػػد ررصػػػػتر تػػػػر رطرتػػػػؽ الفرررػػػػئ  الػػػػرارد  تػػػػر زػػػػئةرف  31

 ضرتر  الديؿ.
3065 77.1 40062 0000 

زتػئد  ارئرفػ   طرتػؽاف الر ػري الضػرترر  ػف تا ف ال د  35
 الا ايتف الار ررتف اف دتع الضرتر .

1094 84.1 91052 0000 
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ترجػػد ج ػػػؿ لػػػدى رفػػض الا ايػػػتف رئلفرررػػػئ  الاةصػػػرص  32
  ات ئ تر الرئةرف.              

1046 83.5 99020 0000 

ترجئهػػػؿ الا ايػػػرف اإلاػػػفئرا  الرػػػر ررسػػػؿ للػػػت ـ اػػػف زرػػػؿ  32
 لديؿ.ضرتر  ا

3062 77.4 49045 0000 

رطرتؽ الفرررئ  الرارد  تر زئةرف ضػرتر  الػديؿ ر ػد اػف  36
 الر ري اف الضرتر .

3029 78.4 43042 0000 

تػػػدتع الا اػػػؼ اػػػئ  اتػػػر اػػػف   ةػػػد ارئرفػػػ  الا اػػػؼ زضػػػئلتئً  32
 ضرتر  رئل ئاؿ.

3051 70.8 2031 0000 

رفئاػػػػؿ  ةػػػػد لرسػػػػئؿ لاػػػػفئرا  ررػػػػدتر ئتئرتػػػػ  لاا اػػػػؼ   ت 10
 اف ئ الا اؼ رجدت  رترـر رإهائل ئ.

3059 70.4 2020 0000 

الا ايػػػػػتف الار ػػػػػررتف اػػػػػف الغرااػػػػػئ  الرػػػػػر ريػػػػػرض  اػػػػػا  14
 رفررر  ررر  ئتر  ئتت  لاةع الر ري الضرترر.الضرتر  

3012 69.4 5062 0000 

ررسػػػئهؿ دالػػػر  ضػػػرتر  الػػػديؿ تػػػر اسػػػريداـ الصػػػال تئ   19
ر تػػػرض  رررػػػئ   اػػػا الااةر ػػػ  ل ػػػئ  سػػػي الرػػػئةرف تػػػ

 الا ايتف الار ررتف.
3010 68.1 5003 0000 

اإل يئاا  الرارد  تر زئةرف ضرتر  الديؿ )زئةرف راػجتع  13
ا سرىائر( ترـ لسئا  اسريداا ئ, ررسريدـ ل تئةًئ لار ري 

 اف ضرتر  الديؿ.
3024 72.1 2092 0000 

 0000 90054 74.6  3023 لجاتع اليررا 
 

  الخامسة الفرضيةنتائج 
 ػػػرؿ آراا لتػػػراد الفتةػػػ  تػػػر  (0005) ةػػػد اسػػػررى د لػػػ   ل صػػػئلت   ررجػػػد تػػػررؽ ذا  د لػػػ  "     

را  تػر اجػئؿ الػدر  ػدد  - الرظتيػ ) ل ؿ اػفظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز  رفزى 
لير تػػػ  اليرضػػػت  اليرضػػػتئ  ارتريػػػرع اػػػف هػػػذا  ."(اليرػػػر  -الادهػػػؿ الفااػػػر  – الضػػػرتر  را ئسػػػرر ئ

 :اآلرت 
 (0005)   ررجػػد تػػررؽ ذا  د لػػ  ل صػػئلت   ةػػد اسػػررى د لػػ   الفرضييية الفريييية اى:ليي نتييائج 

)ا ئسػي,  زى لارظتي ػز  رفػئع ئػة  تر ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زط رؿ آراا لتراد الفت
 .رتر (ايرش ض

الجػػدرؿ ر  T (Independent samples t-test)رػـ اسػػريداـ ايررػئر  يررػئر هػذا اليرضػػت       
 الا سػرر  لاا ػرر Tزتاػ  ف  تػث ل ,ا رؿ رالىػئةر ر الا ػررترتف لةر   ررجد تػررؽ تػ ,(41رزـ )

رهػذا تػدؿ  ؛(4026)رالرػر رسػئر   ,(431الجدرلت   ةػد درجػ   رتػ  ) Tزؿ اف زتا  ا رؿ رالىئةر ل
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لدار  الاػػئؿ الفػػئـ ر ػػدـ ا سػػرررار نف سػػرا رػػ  ػػد  سػػراا اريرػػتف  اػػا اػػا لف الايراػػتف رالا ئسػػرتف 
 ررؽ رئلةسػػر  لاا ػػرر, ر ػػذلؾ ترجػػد تػػالر ػػري الضػػرتررظػػئهر   للػػا زتػػئد  ئفالستئسػػر را اةػػر تددتػػ

لصػئلع  (4026)الجدرلتػ  رالرػر رسػئر   Tالا سرر  ل رر اػف زتاػ   Tف زتا   تث ل الىئلث رالرارع
لف الر ري الضرترر ةػئر   ػف ةرػص  راتفاف الاي الا ئسرتف تررف ل ىر لف تفةر اائ؛ الا ئسرتف

الا سرر  ل رر  Tر ذلؾ تررتف لف زتا   ,الرارد  تر الرئةرف الر ر الضرترر ر دـ رطرتؽ الفرررئ 
 , ااػػئ تفةػػر رتػػض اليرضػػت (4026)رالرػػر رسػػئر   (431الجدرلتػػ   ةػػد درجػػ   رتػػ  ) Tاػػف زتاػػ  
 ػرؿ آراا لتػراد الفتةػ  تػر  (0005)  لػ ررجد تررؽ ذا  د ل  ل صئلت   ةد اسػررى د ل  ؛الفدات 

ا ئسي, ايرش ضرتر ( رترجع هذا ئز  رفزى لارظتي  )ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع 
 ػػف  ر ػػالااػػتف الاير ,  تػػث لفاة اػػئ  اػػؿ  ػػؿ   تف رسػػري طرتفػػ الررػػئتف رػػتف الا ئسػػرتف رالايراػػ

   .رتةائ الا ئسرتف ر الا  ف الا ايتف الدرل 

 (41زـ )جدرؿ ر ال 
 افتةئ  الاسررا   سي ارغتر الرظتي ل tايررئر  

الاررسط  الفدد الرصةتؼ  رراال
 ال سئرر

ا ة راؼ 
 الافتئر 

اسررى  tزتا  
 الد ل 

 0.020 40692 0.12209 100225 22 ا ئسي رؿا 
 0.32622 109335 52 ايرش ضرتر 

 0.269 0.922 0.53632 306460 22 ا ئسي ةرالىئ
 0.54922 306131 52 ضرتر ايرش 

 0.000 10942 0.12122 302936 22 ا ئسي ىئلثال
 0.11233 302292 52 ايرش ضرتر 

 0.000 50061 0.14246 305669 22 ا ئسي رارعال
 0.39064 302950 52 ايرش ضرتر 

 0.000 30242 0.33412 302250 22 ا ئسي  ئررالاجاتع 
  0.39625 302663 52 ايرش ضرتر 

 

 (0005)  ررجػػد تػػررؽ ذا  د لػػ  ل صػػئلت   ةػػد اسػػررى د لػػ    الفرضييية الفريييية الثانيييةنتييائج 
دررا  تػر الػ دفػدل رؿ آراا لتراد الفتة  تػر ظػئهر  الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿ تػر زطػئع ئػز  رفػزى 

 .اجئؿ الضرتر  را ئسرر ئ
, (One Way ANOVA) ررػئتف ا  ػئد اـ ايررػئر ر اتػؿ ال يررئر هذا اليرضت  رـ اسػريد     

زػؿ اػف ا رؿ رالىػئةر ل الا سػرر  لاا ػرر F, رالػذ  ترػتف زتاػ  (45جدرؿ رزـ )الرالةرئل  ارتة  تر 
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,  اػئ (0005)اسػررى د لػ  ( ر 433 ,9 ةػد درجرػر  رتػ  ) (3002)الجدرلت  رالرر رسػئر   Fزتا  
( 42جػدرؿ رزػـ )ال رترضػع ,لىئلػث رالرارػعاالجدرلت  لاا رر  F رر اف زتا  الا سرر  ل Fزتا   لف
الجدرلتػػ   F رػػر اػػف زتاػػ  الا سػػرر  ل F اػػئ لف زتاػػ   ,دررا ( 1-4الػػدررا  ) اليػػررؽ لصػػئلع  لف

ل  ررجػػد تػػررؽ ذا  د لػػ  ل صػػئلت   ؛الفداتػػ  اليرضػػت  رتػػضااػػئ تفةػػر  اجرافػػ , لجاتػػع الا ػػئرر
ر  الر ػػري اػػف ضػػرتر  الػػديؿ تػػر زطػػئع  ػػرؿ آراا لتػػراد الفتةػػ  تػػر ظػػئه (0005)  ةػػد اسػػررى د لػػ 
اػف الا ئسػرتف لطرتفػ   اػؿ  ػاًل هذا راجع ر  را  تر اجئؿ الضرتر  را ئسرر ئئز  رفزى لفدد الدر 

  .رالايراتف
 (45جدرؿ رزـ )ال

لفدد الدررا  ذا  الصا  رئلضرتر   (One Way ANOVA)ةرئل  ر اتؿ الررئتف ا  ئد  
 را ئسرر ئ

ارع الاررفئ اج اصدر الررئتف  ررالا  اسررى الد ل  F زتا   اررسط الاررفئ  درج  ال رت  

رؿا   
 0.422 9 0.333 رتف الاجار ئ 

0.629 
 

0.149 
 

 0.462 433 910613 دايؿ الاجار ئ 
  435 950422 الاجارع

ئةرالى  
 0.344 9 0.299 رتف الاجار ئ 

40495 
 

0.396 
 

 0.922 433 320234 دايؿ الاجار ئ 
  435 320359 الاجارع

ىئلثال  

 40924 9 90519 رتف الاجار ئ 
50303 
 

0.002 
 

 0.910 433 340664 دايؿ الاجار ئ 
  435 310193 الاجارع

رارعال  

 0.626 9 40235 رتف الاجار ئ 
50322 
 

0.002 
 

 0.429 433 940120 دايؿ الاجار ئ 
  435 930995 الاجارع

رر ئاالجاتع   

 0.522 9 40439 رتف الاجار ئ 
 0.443 433 410221 دايؿ الاجار ئ   0.006 50042

  435 420492 الاجارع
 

 (.0005)اسررى د ل  ر ( 433, 9) (  ةد درجرر  رت 3002)الجدرلت   Fزتا  
 (42جدرؿ رزـ )ال

 ا ئسرر ئ سي ارغتر  دد الدررا  تر اجئؿ الضرتر  ر  الاررسطئ  ال سئرت  لاا ئرر
 دررا  1ل ىر اف  دررا  1-4   ترجد اإل صئا  ررلاا
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 ػرؿ آراا  (0005  ررجد تػررؽ ذا  د لػ  ل صػئلت   ةػد اسػررى د لػ  )الفرضية الفريية الثالثة  

 -)دراػػرـ ديؿ تػػر زطػػئع ئػػز  رفػػزى لاادهػػؿ الفااػػرلتػػراد الفتةػػ  تػػر ظػػئهر  الر ػػري اػػف ضػػرتر  الػػ
 .ائجسرتر( -ر ئلررترس

, One Way ANOVA  يررػػئر هػػذا اليرضػػت  رػػـ اسػػريداـ ايررػػئر ر اتػػؿ الررػػئتف ا  ػػئد     
 Fالا سػرر  لجاتػع الا ػئرر لزػؿ اػف زتاػ   F( رالػذ  ترػتف زتاػ  42رالةرئل  ارتة  تر جدرؿ رزػـ )

ااػػئ تفةػػر  (,0005( راسػػررى د لػػ  )433, 9تػػ  )(  ةػػد درجرػػر  ر 3002الجدرلتػػ  رالرػػر رسػػئر  )
(  ػرؿ آراا لتػػراد 0005)   ررجػد تػررؽ ذا  د لػ  ل صػػئلت   ةػد اسػررى د لػ  ل  ؛زرػرؿ اليرضػت 

, ر ئلررترس, الفتة  تر ظئهر  الر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئز  رفزى لاادهؿ الفاار )در اـر
% 2203) اػػف الا ئسػػرتف رايراػػر الضػػرتر تػػ  ااالاػػدهال  الف جاتػػع لصػػ ئيل  لف ؛ (ائجسػػرتر

                             .تر زطئع ئز  ضرتررتد درف  اا رجرد ر ري   اا  د  سراا ر ئلررترس رائجسرتر(
 (42الجدرؿ رزـ )

  سي ارغتر الادهؿ الفاار (One Way ANOVA)ةرئل  ر اتؿ الررئتف ا  ئد  

فاصدر الررئت الا رر  درج  ال رت  اجارع الاررفئ  
اررسط 
 الاررفئ 

 F زتا  
اسررى 
 الد ل 

 ا رؿ
 0.110 9 0.622 رتف الاجار ئ 

90102 
 

0.021 
 

 0.463 433 910922 دايؿ الاجار ئ 
  435 950422 الاجارع

 الىئةر
 0.926 9 0.525 رتف الاجار ئ 

40022 
 

0.311 
 

 0.922 433 320252 دايؿ الاجار ئ 
  435 320359 الاجارع

 32 22 33 الفدد رؿا 
 100226 104220 104542 الاررسط ال سئرر

 32 22 33 الفدد ةرالىئ
 302923 306623 306420 الاررسط ال سئرر

 32 22 33 الفدد ىئلثال
* 302249 الاررسط ال سئرر

302022 *
302432 

 32 22 33 ددالف رارعال
* 302111 الاررسط ال سئرر

306192 *
305225 

 32 22 33 الفدد  ئرراالجاتع 
* 306443 الاررسط ال سئرر

302532
 

302121 * 
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فاصدر الررئت الا رر  درج  ال رت  اجارع الاررفئ  
اررسط 
 الاررفئ 

 F زتا  
اسررى 
 الد ل 

 الىئلث
 0.024 9 0.419 رتف الاجار ئ 

0.925 
 

0.220 
 0.956 433 310964 دايؿ الاجار ئ  

  435 310193 الاجارع

 الرارع
 0.433 9 0.922 رتف الاجار ئ 

0.220 
 

0.125 
 

 0.423 433 990252 دايؿ الاجار ئ 
  435 930995 الاجارع

لا ئررجاتع ا  

 0.033 9 0.022 رتف الاجار ئ 
 0.494 433 420052 دايؿ الاجار ئ   0.252 0.922

  435 420492 الاجارع

 

 (.0005( راسررى د ل  )433, 9(  ةد درجرر  رت  )3002الجدرلت  ) Fزتا  
 

( 0005)   ررجػػد تػػررؽ ذا  د لػػ  ل صػػئلت   ةػػد اسػػررى د لػػ   الفرضييية الفريييية الرابعييةنتييائج 
 ػػرؿ آراا لتػػراد الفتةػػ  تػػر ظػػئهر  الر ػػري اػػف ضػػرتر  الػػديؿ تػػر زطػػئع ئػػز   رفػػزى لفػػدد سػػةرا  

 اليرر .
, One Way ANOVA   يررػئر هػذا اليرضػت  رػـ اسػريداـ ايررػئر ر اتػؿ الررػئتف ا  ػئد      

 Fزؿ اف زتا  الا سرر  لجاتع الا ئرر ل F(, رالذ  ترتف زتا  46رالةرئل  ارتة  تر الجدرؿ رزـ )
ااػػئ تفةػػر  (,0005( راسػػررى د لػػ  )434 ,1(  ةػػد درجرػػر  رتػػ  )9015الجدرلتػػ  رالرػػر رسػػئر  )

(  ػػرؿ 0005  ررجػػد تػػررؽ ذا  د لػػ  ل صػػئلت   ةػػد اسػػررى د لػػ  ) ل  ؛الفداتػػ  اليرضػػت زرػػرؿ 
ليرػر  )لزػؿ رفػزى لفػدد سػةرا  ا ر ري اف ضرتر  الديؿ تر زطئع ئػز آراا لتراد الفتة  تر ظئهر  ال

سة , ل ىر  90لزؿ اف  – 45سةرا ,  45لزؿ اف  – 40سةرا ,  40لزؿ اف  -5سةرا ,  5اف 
ل  لف جاتع الار رىتف تد درف  اا رجرد ظػئهر  الر ػري الضػرترر تػر زطػئع  ػز   ؛سة ( 90اف 

   .لاائؿ رهذا ةئرع اف لف اإلةسئف تر ئرتزرر  ي الرااؾ رغض الةظر  ف  دد سةرا  اليرر 
 (46لجدرؿ رزـ )ا

  سي ارغتر سةرا  اليرر  (One Way ANOVA)ةرئل  ر اتؿ الررئتف ا  ئد  
 اسررى الد ل  F زتا   اررسط الاررفئ  درج  ال رت  اجارع الاررفئ  اصدر الررئتف الا رر

 ا رؿ
 0.490 1 0.126 رتف الاجار ئ 

0.231 
 

0.232 
 

 0.462 434 910226 دايؿ الاجار ئ 
جارعالا  950422 435  
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 اسررى الد ل  F زتا   اررسط الاررفئ  درج  ال رت  اجارع الاررفئ  اصدر الررئتف الا رر

 الىئةر
 0.202 1 90192 رتف الاجار ئ 

90922 
 0.922 434 310295 دايؿ الاجار ئ  0.021 

  435 320359 الاجارع

 الىئلث
 0.465 1 0.214 رتف الاجار ئ 

0.290 
 

0.522 
 

 0.952 434 330269 دايؿ الاجار ئ 
  435 310193 الاجارع

 الرارع
 0.469 1 0.292  ئ رتف الاجار 

40056 
 

0.360 
 

 0.429 434 990126 دايؿ الاجار ئ 
  435 930995 الاجارع

 جاتع الا ئرر

 0.421 1 0.222 رتف الاجار ئ 
 0.446 434 450192 دايؿ الاجار ئ   0.949 40160

  435 420492 الاجارع
 

 (.0005اسررى د ل  )ر  (13434)(  ةد درجرر  رت  9015الجدرلت  ) Fزتا  
 النتائج :الت:صيات

  النتائج
ضػػرتر  الػػديؿ  ئد  الر ػػري اػػفتػػر زتػػ ئً رلتسػػ اً تافػػي  ػػدـ رػػرتر ا سػػرررار الستئسػػر را اةػػر درر  -4

 .تر الضي  الغررت  (9001رهذا تريؽ اع الةرئل  الرر ررصا  ل ئ دراس  )اةصرر, 
, رسػػػػري ترػػػػداف السػػػػاط  الرطةتػػػػ   زطػػػػئع ئػػػػز  رػالػػػػديؿ تػػػػ ف اػػػػف دتػػػػع ضػػػػرتر تر ػػػػري الا ايػػػػر  -9

  .الياسطتةت  ل ترر ئ
ضػػرتر   فػري اػػػالر ػػ رطةتػػ  الياسػػطتةت   اػػا لراضػػت ئ ػػدـ رجػػرد سػػتئد   ئااػػ  لاسػػاط  التزتػػد  -3

   .الديؿ
 .الديؿالا ايتف  اا الر ري اف ضرتر   الياسطتةت  دـ ا رراـ الرراةتف تاجع  -1
, رهػػذا تريػػؽ اػػع ؿػللػػا زتػػئد  الر ػػري اػػف ضػػرتر  الديػػ الاػػيئتت  تػػر اإلةيػػئؽ الفػػئـ ئتػػئيتػػدد   -5

  .(9003ا ئرا , الدراس  ) ةرئل 
 درر رلػػػتس تػػػر ر ػػػريلػػػر سػػػرا لدار  الاػػػئؿ الفػػػئـ راػػػفرر الا اػػػؼ رفػػػدـ رػػػرتر يػػػدائ  جتػػػد   -2

 الديؿ تر زطئع ئز . ضرتر دتع الا ايتف اف 
 .الضرترر لدى الا ايتف ا لرزاـتر  ئل  ر ستف اليدائ  الفئا  لاا ايتف تدد  ذلؾ لزتئد   -2
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, ضػرتر  الػديؿتا ف ال د اف الر ري اف ضرتر  الػديؿ  ةػد زتػئد  الىرػ  رػتف الا ايػتف ردالػر   -6
 (.9003دراس  )الا ئرا ,  رػريؽ اع ائ ررصا  للترهذا ت

 ؿػرتر راػؿ تػالا ايتف  ف درر ضرتر  الدي جد ةرص  رتر تر الر ر الضرترر لدىتر  -2
 .زتة  الفئا الي     
رذلػؾ  د اف الر ري اف ضرتر  الػديؿ تػر زطػئع ئػز  تالا ايتف  دىػتئد  الر ر الضرترر لز  -40

 الرتئـ ر اال  رر ت   ئتت  لااراطةتف. اف يالؿ
ظ ػػئر ا ررػػ ؿػاسػػئ د  الا ايػػتف  اػػا الر ػػري اػػف ضػػرتر  الديػػررفػػض الا ئسػػرتف  زتػػئـ -44 ئح ران

 .لضرتر  الديؿ ئ رردتاالرر ترئي الا اؼ لظ ئرهئ ر 
 .ؿػالدي    ررجد افرت   ئتت  لدى الا ايتف رئلفرررئ  الاةصرص  ات ئ تر زراةتف ضرتر   -49

  الت:صيات
     رصػػػرر  دررتػػػ  لاا ئسػػػرتف رالايراػػػتف اريصصػػػ  الردرترتػػػ  الدررا  الػػػ  رػػػد الازتػػػد اػػػفضػػػررر   -4

 .يئص را ؿرالر ري اف ضرتر  الديؿ رضرتر  الديؿ را ؿ  ئـ  تتائ ترفاؽ
  ػضرترػ  الفاؿ  اا ررستخ اردل ا رراـ الرئةرف را ؿ  ئـ لائ لر اػف لىػر  اػا رطرتػؽ زػئةرف  -9

 ررفرتؼ الا اؼ رائ لر اػف  رػرؽ راػئ  اتػر اػف الضرترر اف الر ري رال د الياسطتةر الديؿ
 راجرئ .

اىػػػؿ اليػػػدائ   الفاػػػؿ  اػػػا ر سػػػتف اليػػػدائ  الفئاػػػ ئؽ الاػػػئؿ الفػػػئـ ر زتػػػئد  الاػػػيئتت  تػػػر لةيػػػ -3
ارئاػر   را تافر الا اؼ رنةر تسريتد رصرر   لااراطةتف رػئف ا جرائ ػر الضاػالص ت  رررتت

 تدتف ئ ليزتة  الساط  الرطةت . الرر  ػف الضرترػ  ائتر ارئار لر 
 رالفاػػؿ  اػػا زتػػئد  الىرػػ  رػػتف الا ايػػتف  الا ايػػتفررسػػتخ ارػػدل الفدالػػ  الضػػرترت  تػػر الرفئاػػؿ اػػع  -1

   تسئ د  اا زتئد  الرزاـ الا ايتف ردتع ائ  ات ـ اف ضرتر  ديؿ. ئػاا   ضرتر  الديؿردالر 
 الـػالا ايتف  ف طرتؽ الرتئـ ر اال  ل الات  تر رسئلؿ اإل  زتئد  الر ر الضرترر لدى -5

 رالجئافئ . رالرتئـ رررائ   اؿ رةدرا  تر الةرئرئ  الا ةت  الايرص  الايراي      
 ررضع آلتئ  راض   لارفئاؿ رتة ائ اففئرف رتف دالر  ضرتر  الديؿ رالا ئسرتف زتئد  الر -2

 لجؿ ال د اف ر ري رفض الا ايتف اف ضرتر  الديؿ.     
رئلاال رػػ   لرئةرةتػػ  الرػػر اة  ػػئ الرػػئةرفزتػػئـ دالػػر  ضػػرتر  الػػديؿ رئسػػريداـ  ئتػػ  صػػال تئر ئ ا -2

 لار ررتفالػػرارد  تػػر الرػػئةرف اليئصػػ  رػػئ افرررػػئ ل تد  لاار ػػررتف رالرطرتػػؽ اليفاػػرالرئةرةتػػ  الاػػد
 .درف راتتز را سررت 

 .رالا ةت  الفاات  ررزرتدهئ رئل يئاا  لةائا ر د  يئص  رفةا رئلر ري اف ضرتر  الديؿ -6
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  الدراسات المستقبمية
 الرتئـ رئلدراسئ  اآلرت : احزرر تر ضرا الررصتئ  السئرر  تا ف ا     

 رتر  الرتا  الاضئت  تر زطئع ئز .الر ري اف ض لجراا دراس   ف -4
 .ر دتد الر ئا الضرترر لار ئ  الارئر   تر زطئع ئز  اا ال   ف لجراا دراس  -9
 فػـ رفد اد  اف الزاف ا9001( لسة  42تـ زئةرف ضرتر  الديؿ رزـ )لررر  لجراا دراس  -3

 رطرترر.     
 تر تاسطتف. رالز ئ  ارئرة   ف الر ري اف الضرالي دراس لجراا  -1
  اا  اات  الرةات  ا زرصئدت .رلىرا الر ري الضرترر   جـلجراا دراس  ررةئرؿ  -5
 لجراا دراس   ف الرجئر  اإلل رررةت  رالر ئسي الضرترر  ة ئ تر تاسطتف. -2
 

 
 المراجع

 القرآن الكريم** 
   المراجع العربيةأ:الً 
. دراسػػئ  اررداػػ  تػػر الا ئسػػر  الضػػرترت ا رلػػا. (. الطرفػػ  9001لرػػر  اػػتش, ياتػػؿ  ػػراد, )* 

  ائف: دار ال ئاد لاةار رالررزتع.
 . الرئهر : ادسس  ارئي الجئاف .ارئدس الائلت  الفئا (. 4226الرطرتؽ, ترةس, رآيررف, )* 
 .. الرئهر : دار الي ر الفرررا سس ال دتى  لفاـ ائلت  الدرل (. 4222, )راستس  ال, ارتؼر* 
(. لسػػػفئر الر رتػػػؿ تػػػر الاػػػر ئ  ارفػػػدد  الجةسػػػتئ  رالةظػػػئـ 4226سػػػ ئـ ا اػػػد  اػػػر, ) سػػػف, * 

-942(, 4) 49, ا زرصػػئد راإلدار  اجاػػ  جئافػػ  الااػػؾ  رػػد الفزتػػز:. الضػػرترر: دراسػػ  ارئرةػػ 
965. 

. الطرفػػػػػ  ا رلػػػػػر. الرػػػػػئهر : دار ال رػػػػػي ااػػػػػ ال  ضػػػػػرترت  افئصػػػػػر (. 9005 اػػػػػئد, طػػػػػئرؽ, )* 
 الاصرت .

, ئتػػػر اةاػػػرر  . رسػػػئل  ائجسػػرتررتلػػػ  زػػرار الررػػػدتر تػػػر ضػػرتر  الػػػديؿ(. 9005ايتػػػد , )ال اػػر, * 
 ئز , تاسطتف.  ,ػ  اإلسالاتػالجئاف

 الررػػػػػئتف رػػػػػتف ضػػػػػرتر  الػػػػػديؿ الافاةػػػػػ  رالافدلػػػػػ  (. 4223) ا اػػػػػرد, رزػػػػػئزتش, رر ػػػػػر, ال اػػػػػرد,* 
(, 4) 90 فاػـر اإلدارتػ ,ال ,دراسػئ اجاػ   لاار ئ  الاسئها  الصةئ ت  ا ردةت : دراس  اتداةت .

419-429. 
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  ائف.  ,. الطرف  ا رلاالائلت  الفئا  رالرارتع الضرترر(. 9000يصئرة , ج ئد, )* 

 .462-452(, 9) 42, اجا  جئاف  دااؽ(. الر ري الضرترر. 9000اليطتي, يئلد, )* 
 طرفػػ  الىئلىػػ .ال الائلتػػ  الفئاػػ .لسػػس (. 9002اليطتػػي, يئلػػد اػػ ئد , راػػئات , ل اػػد زهتػػر, )* 

     ائف: دار رالؿ لاةار.

(. ررػػرتـ رزتػػئس ا داا لػػدالر  ضػػرتر  الػػديؿ تػػر زطػػئع ئػػز  ردرلػػ  9002, )ارسػػا درئػػئـ, اػػئهر* 
(, 61) 96 . جئافػ  الارصػؿ, الفػراؽ,اجا  رةات  الراتػدتف(. 9003-4222تاسطتف لايرر  اف )

424-900 . 

 ل اتػػ  الاجاػػ  الفااتػػ  ػػري اػػف الضػػرالي رالز ػػئ . (. دراسػػ  ارئرةػػ   ػػف الر4229سػػفتد, صػػيئا, )* 
 . 925-942( 4) 2, الرجئر  ترع جئاف  ا زهر لارةئ 

.  اػػػػئف: جئافػػػػ  الرػػػػدس ا رلػػػػا. الطرفػػػػ  ا ئسػػػػر  ضػػػػرتر  الػػػػديؿ(. 4226صػػػػرر , ةضػػػػئؿ, )* 
 الايرر  .

الارازةػػ  -فئاػػ اإلتػػرادا  ال - اػػـ الائلتػػ  الفئاػػ : الةيرػػئ  الفئاػػ (. 9002* الصػػفتد ,  رػػد اهلل, )
 الرئهر : دار الة ض  الفررت . الفئا .

 .  ائف: دار ال ةد .ا رلا. الطرف  ريطتط الائؿ الفئـ(. 9001 جئـ, اتىـ, رسفرد,  ار, )* 
 الاطرف  ال ائلت . . الرئهر :ازرصئدتئ  الائلت  الفئا (. 4220 رد الاجتد,  رد اليرئح, ) *
اجا  جئافػ   ئ  رالضرالي  اا الاسااتف رئتر الاسااتف. الز (. 9002رتتؽ ترةس, )الاصر ,  *

 .24-12(, 4) 42 ,اإلسالار ا زرصئدالااؾ  رد الفزتز: 
 الرئهر . دار الة ض  الفررت . الائلت  الفئا .(. 4263الا جري, رتف , ) *
. ال ئاػات  لسػرئي الر ػري اػف ضػرتر  الػديؿ تػر الااا ػ  ا ردةتػ (. 9003الا ئرا , رصػير, ) *

  السرداف. اف  السرداف لافاـر رالر ةرلرجتئ,جئ ئتر اةارر , ائجسرتر رسئل 
الفرررػػئ  الضػػرترت  راػػدى تئ اتر ػػئ تػػر ا ئت ػػ  الر ػػري اػػف (. 9001, )يضػػر اةصػػرر, لت ػػئي *

 ئتػػػػر اةاػػػرر , جئافػػػػ  الةجػػػئح الرطةتػػػػ  ةػػػػئراس, . رسػػػئل  ائجسػػػػرترتػػػر تاسػػػػطتف ضػػػرتر  الػػػػديؿ
 .تاسطتف

اةػػػئه  الر ػػػث الفااػػػر رالر اتػػػؿ اإل صػػػئلر تػػػر الفاػػػـر (. 9001) ,يػػػرا, ائجػػػدارػػػداد, ا اػػػد, رال *
 الطرف  ا رلا. ئز : دار الارداد لاطرئ  . .اإلدارت 

: اػػع (. درر الضػرتر  تػػر  ااتػ  الرةاتػ  ا زرصػئدت  را جرائ تػ 9003, )يئلػد الا ػئتةر, ا اػد *
 .343 -955(, 9) 42 ,دااؽ  ػ  جئافػاجا.  ئ   رطرترت  تر الرارتع الضرترر الارئرف
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 اػئف: دار الاسػتر   ارئدس الائلت  الفئا .(. 9002الراد , ا ارد  ستف, ر زاـ, ز رتئ ل اد, )* 
 لاةار رالررزتع رالطرئ  .

دار التػػػػػئزرر  الفااتػػػػػ  لاةاػػػػػر   اػػػػػئف:  الا ئسػػػػػر  الضػػػػػرترت .(. 9005تئسػػػػػتف, تػػػػػداد ررتتػػػػػؽ, )* 
 رالررزتع.

 الق:انينثانيًا  
 .ـ9001( لسة  42رزـ ) رالياسطتة ف ضرتر  الديؿزئةر  *

 ًا  المراجع اىجنبيةثالث
A   * Abu Bakar, Nur and Abdul Rahman, Abdul Rahman. (2007).

. JKAU: Islamic Comparative Study of Zakah and Modren Taxation

Economic, Vol, 20, No. 1, 25-40.       
  nd a Quality of Government(2004).  .Filip  ,aldaP  and  ,anJ  Hoanousek, *

Civic   Duty To pay Taxes het ndaServices   .Transition Countries  other     

252.-237 .57 Kyklos . Vol. .in The Czech And Slovak Republics, A     

siness and of  Taxation: for BuPrinciples Jones, Sally, M., (2006).  *

 HillCopanies.-McGraw :New York ).ed. 
th

6( .Investment Planning 
The effects of H. (1995).  ,John  Evans,  Donald V. and  Moser, * 

. Theequity on tax reporting decisions exchange in dan horizontal     

    Accounting  Reviw, Vol. 70  No. 4, 619-634. 
* Mikesell, J.I. (2003). Fiscal Administration: Analysis and application, (6

th
 

ed.). California: Wadsworth Publisher.                                          
* Sekaran, Uma. (2005). Research Methods For Business With Spss 13.0 

Set, (4
th

 ed.). New York: John Wiley and Sons. 

 


