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 الملخص
مرا  يررً ٌرر اضمةالرر بحرةت  تللرركر ً حررا  ماإن اإلٌررادا  اضرررٌةٌب ةلرك اا اضمةالررر وغ     

اإلٌررادا  اضرررٌةٌب يرً مفت ر  إٌرادا  اضدور اضمتقدمب واض امٌب ً رى تردس سرواكم كمرا بسرام  
دور اضعرراضم يررً تتقٌررا فنررن اضت مٌررب ًررن نرٌررا اضفرردما  اضمفت لررب اضتررً تقرردماا اضرردور ضلررتى 

 اضقناًا  االقتحادٌب ض مساًدة يً  موها وتنوٌرها.
  

ةأ ه توجرد معوقرا  اقتحرادٌب وإدارٌرب واجتماًٌرب تترور دون اسرت  ر  ىإال بن اضةاتث ٌر     
ألداك دائرة ررٌةب اضدفر يرً قنراغ غربة ةراضرغم مرن وجرود مإلررا  إٌجاةٌرب اضناقب اضقحوى 

يً ظر اضس نب اضون ٌب اضل سنٌ ٌبم  3002إضى ًام  6991تدر ً ى تتسن بداك اضدائرة من ًام 
ٌلعتمد ً ٌاا ةلكر بساس ضتسٌٌر اضتٌراة اضٌومٌرب  ثكما ٌرى اضةات بن ضررٌةب اضدفر بهمٌب كةرى 

 ذضك يً ظر  درة اضموارد واإلمكا ٌا  فاحب ةوجود االتت ر اإلسرائٌ ً. ض مجتمع اضل سنٌ ً و

 

"Abstract" 
     The tax revenue (Direct and Indirect) represents an important element 

in the revenue of advanced and developed states. The tax revenues are 

participated in the performance of developing plans through different 

services provided by States for all the economic sectors to support its 

development and growth.  

 

     The researcher perceives that there are economical, managerial and 

social obstacles which prevent the utilization of full capacity for the 

performance of income tax department in Gaza province in spite of 

existing a positive signs in the improvement of income tax during the 

years (1996-2003), under the Palestine National Authority. Also the 

researcher perceives that the income tax has a great importance, because 

the authority depending on it for the Palestinian Community needs under 

the scarce of resource and possibilities, specially in the existence of 

Israelian occupation. 

 

 "Introduction"         مقدمــظى:

مررا  وتٌوٌررا  يررً اضتٌرراة االجتماًٌررب واالقتحررادٌب ةلرركر ًررامم تٌررث اضررررائ  دورا  مات عرر       
تعتمد ً ٌاا اضتكوما  ضتقدٌم اضفدما  اضعامب ةما ٌرمن استمرارها وتقدٌم االتتٌاجا  األساسٌب 

                                                 
*
 غبةم ي سنٌن.-قسم اضمتاسةبم ك ٌب اضتجارةم اضجامعب اإلس مٌبتاسةب اضمساًدم بستاذ اضم  

 م           3001 (م جامعب اضموحرم اضعراام28( اضعدد )32** ةتث م لور ةمج ب ت مٌب اضرايدٌن اضمج د )
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ألي لع  يرً اضعراضمم ضرذضك يرمن جمٌرع دور اضعراضم توضٌارا اهتمامرا  كةٌررا م تٌرث تلركر مرا  سرةته 
%( من مجمروغ إٌررادا  20-%70%( من مجموغ إٌرادا  اضدور اضعرةٌبم وةٌن )70-10%)

اضدور اضمتقدمبم وةاضتاضً هذا ٌتن   كلاكة ًاضٌب من دائرة اضررٌةب ضتتحٌر هذه اضموارد اضماضٌب 
 (.6991وإًادة رفاا يً االقتحاد اضون ً )حةريم 

ةرى يً األرارً اضل سنٌ ٌب تٌث       تعتمد ةلكر بسراس يرً تسرٌٌر اضتٌراة وض ررٌةب بهمٌب كل
اضٌومٌب ض مجتمع اضل سنٌ ًم وذضك يً ظر  درة اضموارد واإلمكا ٌرا  فاحرب يرً ًارد االترت ر 
اإلسرائٌ ً واضترٌٌا االقتحادي ةكايب بلكاضه اضذي  عاٌله يً هذه األٌامم ضذضك كان من األهمٌب 

بة من دوضب ي سنٌن ومدى قردرة هرذه ةمكان اضتعر  ً ى بداك دائرة ررٌةب اضدفر يً قناغ غـ
 . (Lindauer and Velenchik, 1992)اضدائرة ً ى اضعمر ةكلاكة وياً ٌب 

مع اضع م ةأن قا ون اضررائ  اضمعمور ةه يً اضرلب اض رةٌب هو قا ون اضدفر األرد ً ضسر ب      
ويً اضتقٌقرب ( اضمعمور ةه يً قناغ غـبة. 6987(م وقا ون اضررائ  اضل سنٌ ً ضس ب )6918)

ه اك تلاةه كةٌر ةٌن اضقا و ٌن مع يروا ةسرٌنبم ومرا باضر  هرذه اضقروا ٌن هرً اضسرارٌب ةاض سرةب 
 ضررٌةب اضدفر. 

وضقد تقدم  وبارة اضماضٌب ةملروغ قا ون ض ررٌةب يرً ي سرنٌنم ومرا بار هرذا اضقرا ون قٌرد      
قناغ غـبة. وضكن ه اك ملك ب اضدراسب ضتوتٌد قا ون ررٌةب اضدفر يً كر من اضرلب اض رةٌب و

تواجرره دائرررة ررررٌةب اضرردفر يررً قنرراغ غرربة وهررً ملررك ب تقرروٌم بداك مرروظلً اضرردائرة ةاض سررةب 
ضألًمررار اضم ونررب ةاررمم تٌررث إن ذضررك ٌتترراو إضررى ت ٌٌررر وتنرروٌرم ومراقةررب ومتاةعررب ضمواكرر  

ضمروان ٌن دايعرً متن ةا  اضسرًب واضدقب واضتكامر يرً قٌراس األداكم ممرا ٌر عكس إٌجاةٌرا  ً رى ا
اضررٌةب وررائام ً ى بًمار دائرة ررٌةب اضدفر. وًموما  ضم تكن اضمقاٌٌس واضحٌغ اضتق ٌدٌب 
ضقٌاس األداك قادرة ً رى إًنراك حرورة متكام رب ًرن األداكم وةاضتراضً ةررب  اضرررورة ضوررع 

ب يررً بنررر متكام ررب ضقٌرراس األداك تسررتفدم يررً حررٌاغب وإًررداد اضتقررارٌر اضسرر وٌب وتكررون لررام 
 ,Eisner)مإلرراتاا ضكرر جوا ر  األداك اضرسرمٌب وغٌرر اضرسرمٌب وكرذضك اضجوا ر  اضتنوٌرٌرب 

 (.3003(م و)اضرةاغم 6997(م و)كتاضبم 6921. ب ظر ً ى سةٌر اضمثار: )دهمشم (1993

ى
 Research Proble"ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمشكلظىالدراسظى:ىى

     " 
 اإلجاةب ًن اضتساإال  اآلتٌب: تت فص ملك ب اضدراسب يً متاوضب     

*  هر بن ًدم وجود قا ون موتد ضررٌةب اضدفر يً ي سنٌن )قناغ غبة واضررلب( تترى اآلنم 
قررد سررة  يررً ًرردم رررراك اضمرروان ٌن ً ررى اضررررائ  اضملرورررب ً ررٌامم وً ررى ً قررتام 

 ةاضموظلٌن يً دائرة ررٌةب اضدفر؟ 
اًٌررب وسٌاسررٌب تتررور دون اسررت  ر اضناقررب *  هررر بن وجررود معوقررا  اقتحررادٌب وإدارٌررب واجتم

 يً دائرة ررٌةب اضدفر؟  الموظفيناضقحوى ألداك 

*   هر بن تعدد اضررائ  وت وًاا كان ضه بثر سر ةً ً رى بٌرادة اضتكراضٌ  وًردم اضتسراٌر ً رى 
 اضموان ٌن؟ 

االستلادة *   هر بن ًدم تنوٌر اضتلرٌعا  وتتدٌثاام ًدم تنوٌر  ظام اضرقاةب واضمتاةعبم وًدم 
مررن بسرراضٌ  اضدراسررب اضتدٌثرربم وًرردم ة رراك  ظررام مع ومررا  وةٌا ررا  متكام ررب وتدٌثررب تفرردم 

 بغراض دائرة ررٌةب اضدفر ضه بثر س ةً ً ى بداك وتنوٌر هذه اضدائرة؟ 

 

 "Research Objectives"ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأهدافىالدراسظى:ى

 ب:ٌمكن ت فٌص بهدا  اضدراسب يً اض قان اآلتٌ     
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*   تةٌرران بداك مرروظلً ررررٌةب اضرردفر يررً قنرراغ غرربة ةدوضررب ي سررنٌنم ًررن نرٌررا اضمقرراة     
اضمرس ب ضارم ةقحرد اضتعرر  ً رى اضكلراكة   اضلفحٌب معامم وً ى إجاةاتام ً ى االستةٌا ا

 واضلاً ٌب يً تتحٌر اإلٌرادا  اضعامب ض س نب اضون ٌب اضل سنٌ ٌب. 

واك االقتحررادٌب واإلدارٌررب واالجتماًٌررب واضسٌاسررٌب اضتررً *   إظاررار اضملررك   واضمعوقررا  سرر
تعترض موظلً دائررة رررٌةب اضردفرم واضمروان ٌن اضرذٌن ٌقومرون ةرديع اضرررائ م ةسرة  

 ًدم وجود قا ون موتد ضررٌةب اضدفر يً دوضب ي سنٌن تتى اآلن.

ى
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى"Research Importance"ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأهموظىالدراسظى:

ت ةع بهمٌب اضدراسب من كو اا تتعرض ألهم اضموروًا  اضتساسبم ةسة  األوراغ اضعامب      
اضتً تعٌلاا مواب ب اضس نب اضون ٌب اضل سنٌ ٌب يً هرذه األٌرام فحوحرا  يرً ظرر اضعجرب اضكةٌرر 

ارٌرب واضماضٌرب يرً بجابتارا ةلركر ًرامم يً إٌرادا  اضس نبم وتاجتاا إلجرراك اإلحر تا  اإلد

يرً  المووظفينويً جااب دائرة ررٌةب اضردفر ةلركر فراص. ضرذضك كران الةرد مرن اضتنررا ألداك 

دائرة ررٌةب اضدفر  ظرا  أل ه مرتةن ةلكر بسراس ةتتحرٌر اإلٌررادا  اض بمرب ضتسرٌٌر بًمرار 
 وبارا  وإدارا  اضس نب اضمفت لب. 

 

       "Research Hypotheses"ىىىىىىىىىىىىفرضواتىالدارسظ:ى

 اًتمد اضةاتث يً اإلجاةب ً ى ملك ب اضدراسب ةمجموًب من اضلررٌا  اآلتٌب:

 الفرضوــظىاألولى:

ال توجد ً قب ذا  دالضب إتحائٌب ةٌن وجود قا ون موتد ضررٌةب اضدفر يً ي سنٌن تتى      
  اآلنم وةٌن رراك اضموان ٌن ً ى اضررائ  اضملرورب ً ٌام.

 الفرضوظىالثانوـظ:

ال توجررد ً قرررب ذا  دالضررب إتحرررائٌب ةررٌن اضمعوقرررا  االقتحررادٌب واإلدارٌرررب واالجتماًٌرررب      
 واضسٌاسٌبم وةٌن است  ر اضناقب اضقحوى ألداك اضموظلٌن يً دائرة ررٌةب اضدفر. 

 الفرضوظىالثالثظ:

ام وةرٌن اآلثرار اضسر ةٌب ً رى ال توجد ً قب ذا  دالضب إتحائٌب ةٌن تعدد اضررائ  وت وًار     
 بٌادة اضتكاضٌ  واضتساٌر ً ى اضموان ٌن. 

 الفرضوظىالرابطــظ:

ال توجد ً قب ذا  دالضرب إتحرائٌب ةرٌن اضعوامرر اضمسراًدة يرً تتسرٌن بداك مروظلً دائررة      
 ررٌةب اضدفر يً قناغ غبة وةٌن تنوٌر بداك هذه اضدائرة. 

ىالفرضوظىالخامسظ:
ربى  موظفيذا  دالضب إتحائٌب ألداك ةق  ال توجد عال      دائررة رررٌةب اضردفر ةقنراغ غربةم ٌعل

 إضى كرس من اضوظٌلبم واضمإهر اضع مًم وس وا  اضفةرةم واضعمر".
 

   "Previous Studies'ىىىىىىىىىىىالدراساتىالسابقظ:

و مرن (م هدي  اضدراسب إضى استكلا  وتت ٌر ماهٌرب اضةٌئرب اضترً ٌفرر3001دراسب )اضت وم  -6
رتمارا قررار تقردٌر رررٌةب اضردفر ةقنرراغ غربة وتأثٌرهرا ً رى مورروًٌب واسرتق ضٌب وسرر مب 
اضقرارم وتتدٌد اضمإثرا  اضس ةٌب اضمتٌنب ةقرار اضتقدٌر وإٌجاد سةر ً جاا. وف ح  اضدراسب 
إضى بن قرار تقدٌر رررٌةب اضردفر يرً اض اضر  قررار غٌرر مورروًً ٌلتقرد ض عداضربم وٌعرود ذضرك 
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  ًرردة م اررا: اضملررك   اإلدارٌررب واضت ظٌمٌررب ض جارراب اضررررٌةًم واضظرررو  اضسٌاسررٌب ألسررةا
واالقتحادٌب واضقا و ٌبم واالجتماًٌب اضسائدةم ورع  اضثقرب يرً اضتسراةا  واإلقررارا  اضمقدمرب 
من قةر اضمك لٌن. ومن بهم اضتوحٌا  معاضجب ملك   اضجااب اضررٌةً من اض واتً اضت ظٌمٌبم 

 وارد اضةلرٌبم واتترام سٌادة اضقا ون وتعبٌب اضثقب ةٌن اضمك   واإلدارة اضررٌةٌب.وإدارة اضم

(م استادي  اضدراسب اضتعرر  ً رى بلركار اضتارر  مرن رررٌةب اضردفر 3002دراسب )قاسمم  -3
يررً ي سررنٌنم واضوقررو  ً ررى بسررةاةاا واآلثررار اضمترتةررب ً ٌاررا وورررع بضٌررب ضمعاضجررب اضتاررر  

ضتسررةان واضعمررر ً ررى مواجاتاررا. وف حرر  اضدراسررب إضررى بن اضتاررر  اضررررٌةًم ألفررذها يررً ا
اضررررٌةً ٌعررود ألسررةا  اقتحررادٌب وإدارٌررب وتلرررٌعٌب و لسررٌب ومررن بهماررا ا عرردام االسررتقرار 
االقتحادي وق ب اضت سٌا ةٌن اضردوائر اضتكومٌرب واضرررٌةٌب وًردم اضمسراواة يرً تنةٌرا اضقروا ٌن 

ةب وررع  وسرائر اضجرباك اضملروررب ً رى اضمتاررةٌن اضمعمور ةارا واضم راالة يرً سرعر اضرررٌ
 وكراهٌب اضمك   ض ررٌةب. ومن بهم توحٌاتاا تعبٌب اضثقب ةٌن اضمك   ودائرة اضررٌةب.

 6998( ضسرر ب 1(م تررور قررا ون ررررٌةب اضمةٌعررا  األرد ررً رقررم )3000دراسررب )اضنت رربم  -2
اضمةٌعرا  واضترً م ارام ب ارا  وتعدٌ تهم تٌث ةٌ   هذه اضدارسب فحائص اضررٌةب اضعامرب ً رى

ررٌةب  سةٌب و وًٌب معا م كذضك يم اا ررٌةب غٌر مةالرة  ظرا  إلمكا ٌب  قر اضع ك اضررٌةً 
من ملك   إضرى اضمسرتا ك اض ارائًم كمرا تتمٌرب هرذه اضرررٌةب ةاضسراوضب واضةسرانبم وهرً رررٌةب 

 وضب.إٌرادٌه هدياا األور واضوتٌد هو اضتحور ً ى اضموارد اضماضٌب ض د

م ب(م ترررور اضرررررائ  اضجمركٌرررب اضمنةقرررب يرررً اضمم كرررب األرد ٌرررب 6999دراسرررب )اضنت ررربم  -8
اضاالمٌبم تٌث إن إدارة اضجمارك فارعب إللررا  وبارة اضماضٌربم وتتروضى بمرور ًدٌردة م ارام 
اسررتٌلاك اضرسرروم واضررررائ  اضجمركٌررب ً ررى اضةرررائع اضررواردة واضحررادرة يررً اضررة دم وإًررداد 

اضتعريررب اضجمركٌرربم ومررن فحررائص اضررررائ  اضجمركٌررب ب اررا يرٌرررب إجةارٌررب اضتلرررٌعا  و
تلرراا اضدوضبم وهً غٌر مةالرة اًتةارا  ضظواهر  قر اضع ك اضررٌةً من لرفص إضرى بفررم 

 كما ب اا بكثر مرو ب من تٌث ٌمكن بٌادة تحٌ تاا بو  قحاا وق  اضتاجـب.
يً اضمم كب األرد ٌرب اضاالرمٌبم وضقرد ةرٌن م  (م تور ررٌةب اضدفر 6999دراسب )اضنت بم  -1

يً هذه اضدراسب بن ررٌةب اضدفر تتمٌب ةأ اا تسري ً ى  تاو ربس اضمار واضعمر معا م كما ب اا 
س وٌبم وتجمع ةٌن حلتً اضعٌ ٌب واضلفحٌبم كما تعد ررٌةب اضدفر تس  هذا اضقا ون إق ٌمٌبم 

 عداضب واضمساواة.وبن اضررٌةب هً تحاًدٌب ً ى اضدفر مع تتقٌا اض
(م تور قٌاس األداك اضررٌةً يً اضمم كب األرد ٌب اضاالمٌبم تٌرث 6992دراسب )اضعوام بم  -1

ف حرر  اضدراسررب إضررى ررررورة إجررراك اضمبٌررد مررن اإلجررراكا  تررور بداك اضجارراب اضررررٌةًم 
وررررورة تة ررً  ظررام متكامررر ضتقٌررٌم بداك جارراب ررررٌةب اضرردفر يررً األردنم مررع تأسررٌس  ظررام 

كامر ض مع وما  واضدراسا  واضةٌا ا  اضمرتةنب ةأًمرار وبهردا  رررٌةب اضردفر يرً األردنم مت
 وتحمٌم بضٌب متددة ضتعبٌب اضع قب ةٌن اضموان ٌن ًموما  واضمك لٌن ةحلب فاحـب.

(م هردي  اضدراسرب إضرى مراجعرب وتت ٌرر اضدراسرا  اضترً Cawley, et. al, 1998دراسرب ) -7
ن يً ًم ٌب تقوٌم األداك وردود األيعار وقد ة غ ًدد اضدراسا  اضتً تم اهتم  ةملاركب اضموظلٌ

( دراسب. وتوح   اضدراسب إضى  تٌجب ملادها بن ملاركب اضمروظلٌن يرً تقروٌم 37استعراراا )
األداك ٌرإثر ةلركر إٌجراةً ً رى ررررائام ًرن ًم ٌرب اضتقروٌمم وٌبٌررد مرن دايعٌرتام  ترو اضعمرررم 

 اًد ً ى اكتلا   قان اضرع  اضموجودة يً  ظام تقوٌم األداك. وٌريع من مستوى بدائام وٌس
(م تنرق  اضدراسب إضى إظاار ب واغ اضرررائ  اضملروررب يرً ظرر 6997دارسب )حةريم  -2

اضسرر نب اضون ٌررب اضل سررنٌ ٌبم و سررةب مسرراهمتاا يررً اإلٌرررادا  اضعامرربم وكررذضك إظاررار اضجوا رر  
غٌا  اضتلرٌع اضقا و ًم وتلاةك وإبداوجٌب اضررائ  اضس ةٌب ضدائرة ررٌةب اضدفر واضتً م اام 

غٌر اضمةالرةم وتعدد اضررائ  وارتلاغ اضع ك اضررٌةًم مع تورٌح اضتاجب إضى إًرادة ت ظرٌم 
 وهٌك ب دائرة ررٌةب اضدفر. 

(م هرردي  هررذه اضدراسررب إلجررراك تت ٌررر دقٌررا ألداك جارراب ررررٌةب 6998دراسررب )اضعوام رربم  -9
ف ر ة اك  موذو ملاهٌمً ٌقوم ً ى ايتراض بساس هرو بن يعاضٌرب جاراب اضدفر يً األردن من 
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ررٌةب اضدفر هرً متحر ب ضتلاًرر مجموًرب متراةنرب ومتكام رب مرن اضعوامرر. ومرن بهرم  ترائ  
اضدراسب: وجود تتسن يً بداك ررٌةب اضدفر متمثر يً بٌادة اضمتتح   اض قدٌبم وجرود ترذمر 

جااب ررٌةب اضدفرم وجود اضمعوقا  االقتحادٌب واإلدارٌب م موس يً اضع قب ةٌن اضموان ٌن و
 واالجتماًٌب واضسٌاسٌب اضتً تتور دون است  ر اضناقب اضقحوى ألداك جااب ررٌةب اضدفر.

(م ةٌ ر  اضدارسرب بن اضردور اض امٌرب قرد ضجرأ  إضرى اسرتفدام اضتردقٌا 6921دراسب )دهمرشم  -60
اضتدقٌا اضماضً واضقا و ً واضكلاكة واضلعاضٌبم وقرد تةرٌن اضلامر بو تدقٌا األداكم واضذي ٌركب ً ى 

من اضدراسا  اضعدٌدة ب ره مرن اضحرع  تنةٌرا هرذا األسر و  اضجدٌرد مرن اضتردقٌا تسر  ملاومره 
اضواسعم تٌث إ ه ال ةد من تواير اضمقوما  األساسٌب ض جاته واضتً تتمثرر ةوجرود إنرار متكامرر 

ألداك وب ظمرب متاسرةٌب ورقاةرب داف ٌرب متنرورة سر ٌمبم ض مواب ب اضقائمب ً ى بسراس اضةررام  وا
ةاإلرايب إضى توير اضكلاكا  اضمإه ب يً مجار اضتدقٌا مع وجود مةادئ ومعاٌٌر ض تردقٌا مقةرور 
قةوال  ًاما . وقد ف حر  اضدراسرب إضرى رررورة قٌراس وتقٌرٌم كلراكة وبداك اضمسرإوضٌن ًرن ت لٌرذ 

األهدا  اضمرجوة ض ملارٌع ض تأكرد مرن بن اضعمرر اضم جرب ٌم يعاضٌب تتقٌا واضملارٌعم وقٌاس وتق
 ٌتناةا مع األهدا  اضمرسومب. 

 
ىاإلطارىالنظريىللدراسظ

ى(ىمفاهومىالضروبظ:6)ى
 التعريف التقليدي للضريبة:)ب( 
هرً يرٌرررب  قدٌررب ٌ ترربم اضلرررد ةأدائاررا ض دوضررب ويقررا  ضقواًررد تلرررٌعٌب وةحررلب  اائٌررب ض رررض     

(. وهرذا اضتعرٌر  ٌ ظرر ض رررٌةب كوسرٌ ب 6971امب وةدون مقاةر )بةوجةارةم ت نٌب اض لقا  اضع
 ضج ً األموار ضفبٌ ب اضدوضب ضسداد اضتباماتاا دون بن ٌكون ضاا بي بهدا  بفرى. 

 التعريف الحديث للضريبة:) ( 

هً استقناغ  قردي تلررره اضسر نا  اضعامرب ً رى األلرفاص اضنةٌعٌرٌن واالًتةرارٌٌن ويقرا      
راتام اضتك ٌلٌرررب ةنرٌقرررب  اائٌرررب وةررر  مقاةرررر ة ررررض ت نٌرررب األًةررراك اضعامرررب االقتحرررادٌب ضقرررد

(. وهررذا اضتعرٌرر  اضترردٌث ٌبٌررد ًررن 3000واالجتماًٌررب اضمفت لررب وكرردفر ض دوضررب )اضفنٌرر م 
اضتعرٌ  اضتق ٌدي ض ررٌةب يً بن سعً اضدوضب ضج ً األموار ضٌس هو اضاد  اضوتٌد ةر بن ه اك 

 واجتماًٌب وسٌاسٌب بفرى.  بهدا  اقتحادٌب

 

ى(ىالمفاهومىالمختلفظىللدخل:3)
 المفهوم المحاسبي للدخل:)ب( 

اضدفر هرو حرايً اضررةح اض رات  ًرن اضلررا ةرٌن اإلٌررادا  واضمحررويا  ضلتررة ماضٌرب ويقرا       
 (. 6997)حةريم  (GAAP)ض مةادئ اضمتاسةٌب اضمتعار  ً ٌاا واضمقةوضب قةوال  ًاما  

 م القانوني للدخل:المفهو) ( 

 هو ما حدر ًن متكمب ةأ ه دفر بو  ح  ً ٌه اضقوا ٌن ةأ ه دفر.      

 المفهوم االقتصادي للدخل:)و( 

هو اضبٌادة يً اضثروة ف ر اضلترة اضمتددة ةٌن ترارٌفٌن مفت لرٌن بو هرو اضبٌرادة يرً مقردرة      
 قود. اضلفص االستا كٌب ف ر يترتٌن ماضٌتٌن ومعةرا  ً اا ةاض 

 المفهوم المالي للدخل:)د( 

مر اضملروغ.       ًل  هو اضلرا ةٌن اضتديقا  اض قدٌب اضداف ب واضفارجب ضس ب ماضٌب بو المتداد 

 المفهوم الضريبي للدخل:)هـ( 

هررو مررا  حرر  ً ٌرره قرروا ٌن وب ظمررب اضررررٌةب ةأ رره دفررر ومررا تلرررره ممارسررا  مرروظلً      
 دفر.  اضررٌةب ً ى األموار اضمتح ب ةأ ه
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ى
 (ىضروبظىالدخلىفيىفلسطون:3)ى

جاك يرض ررٌةب اضدفر يً ي سنٌن مع اال تدا  اضةرٌنا ً يً اضقرن اضعلرٌن اضماررًم      
ٌلنةا قا ون رررٌةب اضردفر ضعرام ) ( 6918وقد ت ٌر  ًدة مرا م بما تاضٌا  يلً اضرلب اض رةٌب 

(م وفرر ر يترررة 6987ً ضعررام )األرد ررًم بمررا يررً قنرراغ غرربة يٌنةررا قررا ون اضررررٌةب اضل سررنٌ 
االتت ر اإلسرائٌ ً تم يرض اضعدٌد من األوامر اضعسكرٌب ضتعردٌر ة رود هرذٌن اضقرا و ٌن فاحرب 
يً يئا  اضررٌةب ومعردالتاا وسر ب اضتقردٌر ونرائرا اضتتحرٌر ومرا باضر  هرذه اضقروا ٌن سرارٌب 

ررررٌةب اضرردفر ضعررام اضملعررور ضررررٌةب اضرردفرم هررذا وقررد قامرر  وبارة اضماضٌررب ةمًررداد ملررروغ 
( ةاد  تعدٌر قا ون اضررٌةب اضقدٌم. هذا مع اضع م ةأن ررٌةب اضدفر تلكر بهمٌرب ق ٌ رب 6997)

%( مرررن إٌررررادا  اضرررررٌةب 60مقار رررب ةاضرررررائ  غٌرررر اضمةالررررة تٌرررث تترررراو   سرررةتاا )
 (. 6997م و)اضس نب اضون ٌب اضل سنٌ ٌبم (Stephens, 1990)م و (Sabri, 1986)اضمت ٌـب

 

ى(ىخصائصىضروبظىالدخلىفيىفلسطون:4)
إن ررٌةب اضدفر تلرض ً ى اضموان ٌن اضل سرنٌ ٌٌن دافرر ي سرنٌن يقرنم ضريبة إقليمية: )ب( 

وال تلرض ررائ  ً ى دفر اضموان ٌن من ًم ام فارو اضوننم بي بن يرض اضررٌةب ً ى 
 األلفاص اضذٌن تققوا دف   يً إنار سٌادة اضدوضب. 

بي ٌتم تجمٌع كايب محادر اضدفر وإفرراًاا مررة واتردة ض رررٌةب ويقرا    ضريبة موحدة:) ( 
 . (Mitra, 1992)ضمعدر واتد 

تٌث ٌتم يررض رررائ  ًٌ ٌرب ً رى اضلرركا  اضمسراهمب ةردون ضريبة عينية وشخصية: )و( 
اضسما  ضاا ةمًلاكا  لفحٌب ً د تتدٌد اضمة غ اضفارع ض ررٌةب وال تستقنع بي  لقا  ترتةر  

ً ى اضدفر. وهذه هً ررٌةب لفحٌب ً ى األيرراد واضلرركا  اضعادٌرب تٌرث تلررض  ض تحور
وتتدد قٌمتاا مرع األفرذ ةعرٌن االًتةرار ظررو  اضلرفص اضفاررع ض رررٌةبم و لقرا  اضتحرور 

 ً ى اضدفر. 

تٌث ٌتم يرض ررائ  تحاًدٌب تس  يئا  اضدفر ً ى دفر   ضريبة تصاعدية وثابتـة:)د( 
واترر  ومررا يررً تكماررا ومررن دف اررم واألًمررار اضترررة واضتجارٌررب. وهررً اضلررفص اضمتررأتً مررن اضر

ررٌةب تلرض ك سةب ثاةتب ً ى برةا  اضلرركا  اضمسراهمب اضعامرب واضفاحرب وتعامرر اضلرركا  
%( مرن حرايً 30ً ى ب اا ستعمر ضس ب واتدة وة ض اض ظرر ًرن اضررةحم وقٌمرب هرذه اض سرةب )

 اضرةح اضفارع ض ررٌةب. 

األحر يً اضس وٌب بن اضررٌةب تتترر اضجربك األكةرر مرن إٌررادا  اضدوضربم  ضريبة سنوية:)هـ( 
وإٌرادا  اضدوضب جبك من اضمواب ب اضعامب ضاام وضما كا   اضمواب ب اضعامرب ض دوضرب تحردر سر وٌا م 
يمن اضت اسا ةٌن اضمواب رب اضعامرب واضتلررٌع اضرررٌةً ٌقررً ةرأن تكرون اضرررٌةب سر وٌب تٌرث 

ص اضنةٌعٌٌن واضلركا  اضمساهمب )اضم ظمرب اضعرةٌرب ض ع روم اإلدارٌربم تلرض ً ى دفر األلفا
6927 .) 
( ً ررى ب رره 6918ضقررد  ررص قررا ون اضررررٌةب ضعررام ) تفرررع علررف صررافي وإامررالي الرردخل:)و( 

ض توحر ضمقدار اضدفر اضفارع ض ررٌةب ٌتم ت بٌر اضمحرارٌ  واض لقرا  اضترً تكةردها اضلرفص. 
ررررٌةب هررو حررايً اضرردفرم إال ب رره يررً ترراال  بفرررى تلرررض وهررذا ٌع ررً بن اضرردفر اضفارررع ض 

ررررٌةب اضرردفر ً ررى دفررر اإلٌجررارا  واضرواترر م وٌررريض اضقررا ون ت بٌررر اض لقررا  اضم بضٌررب 
 .(McCleary, 1991)واضفاحـب 

 

ى
ى(ىطرائقىتقدورىضروبظىالدخل:5)
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 )أ( طريقة التقدير الذاتي للمكلف:
ارا تفلرض تكراضٌ  تتحرٌر اضرررٌةب ةسرة  قٌرام يررر اضنرائرا أل بتعد هرذه اضنرٌقرب مرن      

اضمك    لسه ةتقدٌر دف ه اضفارع ض ررٌةب وةمةادرته اضذاتٌربم ومرن اضنةٌعرً بن ٌتروضى مرأمور 
 اضررٌةب اضتتقا من حتـب اضتقدٌر اضمقدم من اضمك  . وه اك  وًٌن من اضتقدٌر هما:

 ( اضتقدٌر اضذاتً ض لركا  اضعادٌـب:6)

ٌر اضررذاتً يررً تاضررب اضلررركا  اضعادٌررب ةحررلتام اضلفحررٌب وٌتمتعررون ةكامررر تٌررث ٌررتم اضتقررد     
اإلًلاكا  واضعائ ٌب واضتقاص اضتً  ح  ً ٌاا اضقروا ٌن اضرررٌةٌب وٌرتم اضتعامرر مرع كرر لررٌك 
ةحلته مك   مستقر ًن اآلفرم تٌث إن كر لرٌك ٌتقدم ةمقراره اضرررٌةً مةٌ را   تٌجرب برةرا  

 West's)رةح اضلركب ثم ٌرٌ  بي محادر بفرى تفرع ض ررٌةباضلركب اضعادٌب وتحته يً 

Federal Taxation, 1993). 
 ( اضتقدٌر اضذاتً ض لركا  اضمساهمب اضعامب واضفاحـب:3)

ٌتمثر اضتقدٌر اضذاتً يً اضلركا  اضمسراهمب مرن فر ر إًرداد اضتسراةا  اضفتامٌرب يرً  ااٌرب      
ض ررٌةبم وتتس  قٌمب اضررٌةب اضمستتقب ويقرا  ضمعردر  اضس ب اضماضٌبم وٌتم تتدٌد اضرةح اضفارع

 %( ومن ثم ٌتم توبٌع حايً اضرةح ويقا  ضقا ون اضلركب األساس. 30)

 التقدير اإلداري:) ( 

ٌقحد ةاضتقدٌر اإلداري بن ٌتروضى مرأمور اضرررٌةب تقردٌر اضرررٌةب اضمسرتتقب ً رى اضمك ر       
 ب:ةدال  من اضمك    لسه يً اضتاال  اآلتٌـ

 * إذا ضم ٌتقدم اضمك   ةمقرار اضررٌةب يً اضما ب اضمتددة . 

 * إذا تقدم اضمك   ةاإلقرار اضررٌةً دون بن ٌقدم اضةٌا ا  اضماضٌب اضمن وةب. 

 * إذا تقدم اضمك   ةاإلقرار اضررٌةً واضةٌا ا  اضماضٌب وضم ٌقةر ةاا مأمور اضررٌةب. 

اإلقرار اضرررٌةً وضرم ٌقرم اضمك ر  ةتقردٌم * إذا ن   مأمور اضررٌةب استلسارا  تور 
 إجاةا  مق عب ضاذه االستلسارا  تور اضةٌا ا  اضماضٌب اضمقدمـب. 

 طرائق التقدير اإلداري:
 ( اضتقدٌر اضجبايً: ٌقوم ةه مأمور اضررٌةب إذا بفر اضمك   ةاضلرون اضساةقب.6)

ب اًتمادا  ً رى معراٌٌر فارجٌرب ( اضتقدٌر ةواسنب اضمظاهر اضفارجٌـب: ٌقوم ةه مأمور اضررٌة3)
مثر  وغ وقٌمب اضسٌارة و وغ اضسكن اضذي ٌعٌش يٌهم ونرٌقب اضمظاهر اضفارجٌب تعتمد ً ى مرا 
 ٌ لقه اضمك   وتستفدم هذه اضنرٌقب يً تاضب جار مأمور اضررٌةب أل واغ اضدفور ضاذا اضمك  . 

ب مكم رب ةجا ر  اضقٌمرب اضترً ( نرٌقب اضتقدٌر اضمكم ب: وهرً تقروم ً رى يررض رررٌةب إرراي2ٌ)
 قدرها اضمك  م وهذه اضنرٌقب بكثر ًم ٌا . 

ى(ىمفكومىاألداء:6)ى
 مفهوم قياس األداء:)ب( 

هو ًم ٌب إدارٌب دورٌب هدياا قٌاس  قان اضرع  واضقروة يرً اضجارود اضترً ٌةرذضاا اضلرفص      
ه اضم ظمرب مسرةقا  واضس وكٌا  اضتً ٌمارساا يً موق  معٌنم ويً تتقٌا هد  معٌن فنن  ضر

 (. 3002(. ب ظر ً ى سةٌر اضمثار: )اضاٌتًم 6996)اضساضمم 
 

 أهداف قياس األداء:) ( 
ٌلةعد اتتمرار تعردد لركاوى اضمروظلٌن  -6 إٌجاد م اخ م ئم من اضثقب واضتعامر األف قً اضذي 

 تجاه اضم ظمب.
سرراًد ً ررى اضتنررور ريررع مسررتوى بداك اضمرروظلٌن واسررتثمار قرردراتام وإمكا ٌرراتام ةمررا ٌ -3

 واضتقدم.
تقٌرٌم ةرررام  وسٌاسرا  اإلدارةم كررون  ترائ  اضعم ٌررب ٌمكرن بن تسررتفدم كمإلررا  ض تكررم  -2

 ً ى دقب هذه اضسٌاسا . 
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 مساًدة اضم ظمب يً ورع معدال  بداك معٌارٌب دقٌقب.  -8
 المااالت التي تستخدم فيها نتائج قياس األداء:)و( 

 ٌد. تتدٌد ح تٌب اضموظ  اضجد -6
 تتدٌد مستوى األداك اضمن و  وتتدٌد االتتٌاجا  اضتدرٌةٌب .  -3
 تتدٌد مدى ياً ٌب اضرقاةب واإللرا  وتتسٌن مستوى اضملريٌن.  -2
 تقوٌم اضع قب ةٌن اضرإساك واضمرإوسٌن.  -8
اضتكم ً ى مدى سر مب االفتٌرار واضتعٌرٌن تترى ٌتقرا مةردب وررع اضرجرر اضم اسر  يرً  -1

 اس . اضمكان اضم 
 مفهوم وطرائق قياس أداء ضريبة الدخل في قطاع غزة:)د( 

ٌمكن قٌاس مدى ياً ٌب األداك اضررٌةً من ف ر اضمقار ب ةرٌن اضسر وك اضمتوقرع واألهردا       
اضررٌةٌب اضمرسومب من جاب واضس وك اضلع ً ومستوى اإل جاب واض تائ  واآلثار اضعامب من جارب 

واضقٌرراس ةواسررنب مجموًررب متكام ررب مررن اضمإلرررا  اإلدارٌررب  بفرررىم تٌررث تررتم هررذه اضمقار ررب
. وٌمكرن اضقرور بن ه راك (Auster, 1983)واضت ظٌمٌب واإلجرائٌب واضتلرٌعٌب واضماضٌب وغٌرها 

ً قررب نردٌررب ةررٌن مرردى ياً ٌررب دائرررة ررررٌةب اضرردفر وةررٌن اضسرر وك اضلع ررًم بي ك مررا تناةقرر  
هدا  اضمرسومب واضمتوقعب ارتلع مسرتوى ياً ٌرب األداك مستوٌا  اإل جاب واض تائ  اضلع ٌب مع األ

 يً دائرة ررٌةب اضدفر. 

هذا وٌج  اإللارة إضى بن ه اك حعوةا  يً تنةٌا هذه اضملاهٌم فحوحا  يً ظر األبمب      
االقتحررادٌب واضررررٌةٌب اضتررً تعررا ً م اررا اضسرر نب اضل سررنٌ ٌب يررً األًرروام اضث ثررب األفٌرررة مررن 

( 3002–6991م وسرو  ٌرتم اضتركٌرب ً رى اضلتررة  ةرٌن )3000األفٌرة ضعرام ا تلارب األقحى 
 واضتً كا   يٌاا األوراغ اضسٌاسٌب واالقتحادٌب تتمتع ةلًك من االستقرار. 

 المؤشرات التي تساعد في قياس فاعلية أداء دائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة:)هـ( 
ام ب يً اضررٌةب واضدورا  اضتدرٌةٌب مإلرا  إدارٌب وت ظٌمٌب مثر فحائص اضقوى اضع -6

 واالستلارا  اضررٌةٌب وبساضٌ  اضعمر وإجراكاته واضاٌاكر اضت ظٌمٌب وغٌرها.
مإلرا  ماضٌب واقتحادٌب مثر تك لب اضجةاٌب و سةب اضمتتح   اضررٌةٌب إضى مجموًرب  -3

 من اضمقاٌٌس اضماضٌب مثر اإلٌرادا  اضمت ٌب واضررٌةٌب واض لقا  اضعامب.
مإلرا  تلرٌعٌب ةما يً ذضك اضقوا ٌن واأل ظمب اضررٌةٌب ً ى اضدفر وتعدٌ تاا ومدى  -2

 ياً ٌتاا يً تتقٌا بهدا  اضررٌةب. 
مإلرررا  اجتماًٌررب ةٌئٌررب مثررر تررذمر اضمرروان ٌن واضمتسرروةٌب واضتعرراون وغٌرهررا )بةررو  -8

 (. 6997تمورم 

 
ىالدراسظىالمودانوظ

   "Research Methodology'ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمنكجوظىالدراسظ:

سو  ت تا  هذه اضدراسب اضم ا  اضوحلً اضتت ٌ ً است ادا  إضى نةٌعب اضموروغم كمرا سرٌتم      
اضتً تم إًدادها فحٌحا  ضاذا اض رض.   اضتحور ً ى اضمع وما  األوضٌب ًن نرٌا االستةٌا ا

 Statisticalًٌرب          امتجالا ومع رض  ٌبئاحرتإلامرب اضتب ر رام ة مافدسرتةاترث ااضة ماكما ق

Package for Social Sciences (SPSS) ا دهرروتتقٌررا األ ضتت ٌرررماب ٌرر معة ماٌررق ض 
ٌل 1) بضردالتوى سرم تفدامستم ا دراسبم وقدضا ار هذهنإيً  بوًراضمو  مقةروال  توى د مسرعر%(م و
%( 91) يوسراٌ بقرث ىوتسرم ره ةوٌقام  (Sekaran, 2005)مربب ًالحرةب ٌرًامتجم االوع راضً ي
. كمررا سرٌتم اضتحررور ً ررى اضمع ومرا  اضثا وٌررب ًررن ثاترةراهررا اضجً بترراض براسرضدئ  ااترر ر ٌسرضتل

نرٌررا اضكترر  واضمراجررع اضع مٌررب واضرردورٌا  اضمتررويرة تاضٌررا  يررً مكتةررا  اضجامعررا  اضل سررنٌ ٌب 
 ةقناغ غبة. وسو  تتكون هذه اضم اجٌب من اآلتً:
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 مجتمعىوصونظىالدراسظى:

و واةام ورإساك األقسام واضمروظلٌن اضعرادٌٌن اضعرام ٌن  ٌرٌنمن اضمد بتكون مجتمع اضدراسٌ     
إضى ث ث نةقا م اضنةقب األوضى  بيً دائرة ررٌةب اضدفر يً قناغ غبة وقد قسم مجتمع اضدراس

و رواةام واضنةقرب اضثا ٌرب هرً اضوظرائ  اضمتوسرنب وتررم  ٌرٌنهً اضوظرائ  اضع ٌرام وتررم اضمرد
ألقسام واضنةقب اضثاضثب هً اضوظائ  اضرد ٌا وتررم ةراقً اضمروظلٌن وقرد ة رغ تجرم مجتمرع رإساك ا

استفدم اضةاتث نرٌقب اضعٌ ب اضعلوائٌب يرً افتٌرار ًٌ رب اضدراسرب كما  ( موظ .622اضدراسب )
 ( موظ .91واضتً ة غ تجماا )

 

ى"Research Tool"ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأداةىالدراسظ:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
اسررتفدم اضةاتررث االسررتةا ب كررأداة مررن بدوا  جمررع اضةٌا ررا  األوضٌررب ذا  اضع قررب اضمةالرررة      

 ةموروغ اضدراسبم وقد تم يً روك بهدا  اضدراسب تقسٌم االستةا ب إضى قسمٌن كما ٌأتً:
ن اضمع وما  اضلفحٌب أليراد اضعٌ بم وقرد اتتروى هرذا اضقسرم ً رى برةعرب ٌتكون م القسم األول:

 ( مثر: اضمستوى اضوظٌلً واضمإهر اضع مً واضفةرة واضعمر.8–6بسئ ب بفذ  اضتس سر من )
: ٌتكون من برةعب مجاال  تتع ا ةقٌاس وتقٌٌم األداك ضموظلً دائرة ررٌةب اضردفر القسم الثاني

 (م هً:3002–6991ٌن ض لترة من )يً قناغ غبة يً دوضب ي سن
ٌةررٌن اضع قررب ةررٌن وجررود قررا ون موتررد ضررررٌةب اضرردفر تتررى اآلن وةررٌن رررراك  الماررال األول:

 ( يقرة.66اضموان ٌن ً ى اضررائ  اضملرورب ً ٌامم وٌتتوى ً ى )
ن : ٌةٌن اضع قرب ةرٌن اضمعوقرا  االقتحرادٌب واإلدارٌرب واالجتماًٌرب واضسٌاسرٌب وةرٌالماال الثاني

 ( يقرة.67است  ر اضناقب اضقحوى ألداك اضعام ٌن يً دائرة ررٌةب اضدفرم وٌتتوى ً ى )
: ٌةررٌن اضع قررب ةررٌن تعرردد اضررررائ  وت وًاررام وةررٌن اآلثررار اضسرر ةٌب ً ررى بٌررادة الماررال الثالررث

 ( يقرة. 66اضتكاضٌ  واضتساٌر ً ى اضموان ٌنم وٌتتوى ً ى )
ضعوامر اضمساًدة يً تتسٌن بداك موظلً دائررة رررٌةب اضردفر : ٌةٌن اضع قب ةٌن االماال الرابع

 ( يقرة.66يً قناغ غبةم وةٌن تنوٌر بداك هذه اضدائرةم وٌتتوى ً ى )
م واسررتفدم كررذضك مقٌرراس تقررا  الرى ا سرر مررا( كلررضاخ برو ةرراة )كب األدٌداقمحرر افتةررار ا تررممررك     

 موايراً: ترآلا وتر ضا ى رً كضرذو األةعراد اضفمرسم وذ (Five Point Likert Scale) ضٌكرر 
م 3م 2م 8م 1م متاٌدم ال بوايام ال بوايا ةلدةم وقرد بًنٌر  هرذه األةعراد األوبان مواياةلدةم 

 ً ى اضتواضً.  م6
 ويٌما ٌأتً اضجداور اضتً تورح بداك دائرة ررٌةب اضدفر يً قناغ غبة.     

 
 
 
 
 

 (6اضجدور رقم )
 ر اضمواب ب مقار ب ةٌن ررٌةب اضدفر اضمقدرة من ف 

 وةٌن ررٌةب اضدفر اضمتح ب يع   من قةر دائرة ررٌةب اضدفر

 ررٌةب اضدفر اضلع ٌب اضلرا م تظا 
ررٌةب اضدفر 

 اضمقدرة
 اضس ب

 اضمةاضغ ةم ٌٌن
 اضدوالرا  األمرٌكٌب

- 1162 1162 6991 

866- 26690 2160 6997 

6660+ 2162 7162 6992 

 6262+ 60066 2162 6999 



 60 

 60..+ 9660 2063 3000 

 8863- 6961 1262 3006 

 6267- 2760 1067 3003 

 - - - 3002 

 (.6997اضمحدر: )اضس نب اضون ٌب اضل سنٌ ٌبم 

 
 (3اضجدور رقم )

 ٌةٌن  سةب إٌرادا  ررٌةب اضدفر إضى مجموغ اإلٌرادا  اضررٌةٌب
 سةب إٌرادا  ررٌةب اضدفر إضى 
 إجماضً اإلٌرادا  اضررٌةٌب

 ضً اإلٌرادا إجما
إٌرادا  ررٌةب اضدفر 

$ 
 اضس ب

968% 19268 1162 6991 

6662% 19269 2669 6997 

6661% 71061 2162 6992 

6362% 77260 60066 6999 

6067% 28260 9660 3000 

962% 69961 6961 3006 

6162% 36962 2760 3003 

- - - 3002 

 (.6997اضمحدر: )اضس نب اضون ٌب اضل سنٌ ٌبم 

 (2اضجدور رقم )
 6997ٌةٌن معدال  ررٌةب اضدفر تس  اضقا ون اضتاضً واضقا ون اضمقتر  م ذ ًام 
 اضقا ون اضمقتر  ض ررٌةب ةاضدٌ ـار  اضررٌةب اضتاضٌب ةاضلٌكر

 اضدفر اضفارع ض ررٌةب  سةب اضررٌةب اضدفر اضفارع ض ررٌةب
 سةب 
 اضررٌةب

6 – 8300 1% 6 – 8000 1% 

8306 60100 60% 8006 – 60000 60% 

60106- 61200 61% 60006 – 67000 30% 

61206 – 39800 30% 67006 – 31000 20% 

 %21 ما باد ًن ذضك  20% 10800 – 39806

10806 – 28000 21%   

28006 – 687000 80%   

   %82 ما باد ًن ذضك 

 % 20 اضلركا  اضمساهمب %27 ض لركا  اضمساهمب يً غبة
 %21 اضلركا  اضماضٌب  %2261 ضمساهمب ةاضرلب اض رةٌبض لركا  ا

 (.6997اضمحدر: )اضس نب اضون ٌب اضل سنٌ ٌبم 

 صدق وثبات االستبيان:
قام اضةاتث ةتق ٌن االستةٌان قةر توبٌعه ً ى ًٌ رب اضدراسرب وذضرك ض تأكرد مرن حردقه وثةاتره      

 كاآلتً:
 تةٌان ةنرٌقتٌن.: قام اضةاتث ةاضتأكد من حدا االسصدق االستبيان

 :صدق المحكمين -1
ًرض اضةاتث االستةٌان ً ى مجموًب من اضمتكمٌن تأضل  من فمسب بًراك من بًرراك      

اضاٌئب اضتدرٌسٌب يرً ك ٌرب اضتجرارة متفححرٌن يرً اإلدارة واضمتاسرةب واإلتحراك وقرد اسرتجا  
يً رروك مقترتراتام ةعرد اضةاتث آلراك اضسادة اضمتكمٌن وقام ةمجراك ما ٌ بم من تذ  وتعدٌر 

% مرن اضمتكمرٌنم 20تسجٌ اا يً  موذو تم إًدادهم وقد قة   اضلقرا  إذا وايا ً ٌاا بكثر مرن 
% مرررن 10% مررر ام وريرررر  إذا وايرررا ً ٌارررا بقرررر مرررن 20-%10وًررردض  إذا وايرررا ً ٌارررا 

 اضمتكمٌنم وةذضك فرو االستةٌان يً حورته اض اائٌب.
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 : صدق المقياس -2
 ساق الداخليأوالً: صدق االت

وقررد قررام اضةاتررث ةتسررا  االتسرراا اضررداف ً ض سررتةٌان ً ررى ًٌ ررب اسررتن ًٌب مكو ررب مررن          
( استةا ب وذضك ةتسا  معام   االرتةان ةٌن كرر يقررة واضدرجرب اضك ٌرب ضلقررا  االسرتةا ب. 31)

 ( ٌةٌن  تائ  معام   االرتةان.8واضجدور رقم )
 

 ( 8اضجدور رقم )
 االرتةان ةٌن كر يقرة واضمعدر اضك ً ضلقرا  االستةا ب ٌةٌن معام  

 اضمجار األور اضمجار اضثا ً اضمجار اضثاضث اضمجار اضراةع

مستوى 
 اضدالضب

معامر 
 االرتةان

مستوى  م
 اضدالضب

معامر 
 االرتةان

مستوى  م
 اضدالضب

معامر 
 االرتةان

مستوى  م
 اضدالضب

معامر 
 االرتةان

 م

06063 06311 6 06000 0.109 6 06000 06261 6 06000 06190 6 

06061 06381 3 06000 06113 3 06000 06228 3 06000 06161 3 

0600 06127 2 06000 06171 2 06021 06368 2 06000 06123 2 

06000 06123 8 06063 06311 8 06000 06872 8 06039 06333 8 

06001 06671 1 06000 06139 1 06000 06131 1 06000 06137 1 

06027 06362 1 06000 06109 1 06000 06871 1 06000 06819 1 

06003 06269 7 06000 06212 7 06000 06819 7 06001 06321 7 

06002 06392 2 06082 06303 2 06000 06119 2 06000 06189 2 

06063 06371 9 06000 06182 9 06000 06836 9 06000 06108 9 

06061 06381 60 06000 0.56. 60 06067 06383 60 06000 06129 60 

06000 06121 66 06000 06118 66 06000 06180 66 06000 06176 66 

 

06000 06102 63  

06000 06112 62 

06000 06291 68 

06000 06297 61 

06000 06866 61 

06000 06161 67 

 

 0606ب إتحررائٌا  ً ررد مسررتوى دالضررب )بن جمٌررع اضلقرررا  داضرر( 8الجوودور مةقوو   ٌترررح مررن      

 ( وهذا ٌإكد بن االستةا ب تتمتع ةدرجب ًاضٌب من االتساا اضداف ً. 0601و
 

 ثانياً: الصدق البنائي للمااالت
وض تتقرا مرن اضحرردا اضة رائً ض مجرراال  قرام اضةاترث ةتسررا  معرام   االرتةرران ةرٌن معرردر      

( ٌةرٌن معرام   االرتةران 1ستةا بم واضجدور رقم )اضلقرا  ضكر مجار واضمعدر اضك ً ضلقرا  اال

ةٌن معدر كر مجار من مجراال  االسرتةا ب  واضمعردر اضك رً ضلقررا  االسرتةا ب وٌتةرٌن مرن  ترائ  
م وةذضك ٌعد اضمقٌاس حادقا  0606اضجدور بن معام   االرتةان داضب إتحائٌا  ً د مستوى دالضب 

 ضما ورع ضقٌاسه.
 

 ( 1اضجدور رقم )
 ن معام   االرتةان ةٌن معدر يقرا  كر مجار واضمعدر اضك ً ضلقرا  االستةا بٌةٌ

مستوى 

 اضدالضب

معامر 

 االرتةان
 اضمجار

**
: ٌةٌن اضع قب ةٌن وجود قا ون موتد ضررٌةب اضردفر تترى اآلن وةرٌن الماال األول 06716 06000
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 رراك اضموان ٌن ً ى اضررائ  اضملرورب ً ٌام.
**

: ٌةررٌن اضع قررب ةررٌن اضمعوقررا  االقتحررادٌب واإلدارٌررب واالجتماًٌررب الماررال الثرراني 06202 06000
 واضسٌاسٌب وةٌن است  ر اضناقب اضقحوى ألداك اضعام ٌن يً دائرة ررٌةب اضدفر.

**
: ٌةٌن اضع قب ةٌن تعدد اضررائ  وت وًاام وةٌن اآلثار اضسر ةٌب ً رى الماال الثالث 06720 06000

 واضتساٌر ً ى اضموان ٌن.بٌادة اضتكاضٌ  
**

06000
 

: ٌةٌن اضع قب ةٌن اضعوامرر اضمسراًدة يرً تتسرٌن بداك مروظلً دائررة الماال الرابع 06127
 ررٌةب اضدفر يً قناغ غبةم وةٌن تنوٌر بداك هذه اضدائرة.

 0606معامر االرتةان دار ً د مستوى مع وٌب  **

 
همرا نرٌقرب  ن رب االسرتن ًٌب  لسراا ةنررٌقتٌوقد بجرى اضةاترث فنروا  اضثةرا  ً رى اضعٌ     

 اضتجبئب اض حلٌب ومعامر بضلا كرو ةاخ.
: تم إٌجاد معامر ارتةان ةٌرسون ةٌن معدر األسئ ب اضلردٌرب ومعردر طريقة التازئة النصفية -1

األسئ ب اضبوجٌب ضكر قسم وقد تم تحتٌح معام   االرتةان  ةاستفدام معامرر ارتةران سرةٌرمان 
 تحتٌح تس  اضمعادضب اآلتٌب: ةراون ض 

معامر اضثةا  = 
1

2

ر

ر
 (.1تٌث ر معامر االرتةان كما هو مورح ةاضجدور رقم )  

 
 (1اضجدور رقم )

 ٌورح معام   االرتةان ةٌن معدر اضلقرا  اضبوجٌب واضلردٌب 
 ضكر مجار من مجاال  االستةٌان

 اضمجار ًدد اضلقرا  معامر االرتةان معامر االرتةان اضمحتح مستوى اضدالضب

06000
** 

 اضمجار األور 66 061111 0.7250

06000
** 

 اضمجار اضثا ً 67 061013 0.7557

06000
** 

 اضمجار اضثاضث 66 061372 0.7713

06000
** 

 اضمجار اضراةع 66 061012 0.6726

 .0606** معامر االرتةان دار إتحائٌا  ً د مستوى دالضب 

 
 0606( بن معام   االرتةان داضب إتحائٌا  ً د مستوى دالضرب 1تةٌن من اضجدور رقم ) وقد     

 مما ٌدر بن ه اك معامر ثةا  كةٌر  سةٌا .
 
 طريقة ألفا كرونباخ: -2

اسررتفدم اضةاتررث نرٌقررب بضلررا كرو ةرراخ ضقٌرراس ثةررا  االسررتةا ب ضكررر بسررئ ب مجررار ً ررى ترردةم      
( معام   بضلا كرو ةاخ واضتً تدر ً ى وجرود معرام   7قم )وضجمٌع األسئ ب. وٌةٌن اضجدور ر

 ثةا  معقوضب وداضب إتحائٌا .
 

 ( 7اضجدور رقم )
 ٌورح معام   بضلا كرو ةاخ ضكر مجار 

 اضمجار  ًدد اضلقرا  معامر بضلا كرو ةاخ
 اضمجار األور 66 067293
 اضمجار اضثا ً 67 062699
 اضمجار اضثاضث 66 067991
 اضمجار اضراةع 66 067129

 
 المعالاات اإلحصائية:
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اإلتحررائًم تٌررث تررم  SPSSضقررد قررام اضةاتررث ةتلرٌررغ وتت ٌررر االسررتةا ب مررن فرر ر ةر ررام       
تسرررا  اضمتوسرررنا  اضتسررراةٌب واض سررر  اضمئوٌرررب ضكرررر يقررررة وضكرررر مجرررار وكرررذضك ترررم اسرررتفدام 

 االفتةارا  اإلتحائٌب اآلتٌب:
 وٌب.اضمتوسنا  اضتساةٌب واض س  اضمئ -6

 افتةار بضلا كرو ةاخ ضقٌاس معامر اضثةا . -3

معامررر ارتةرران ةٌرسررون ضمعريررب حرردا اضمقٌرراس اضررداف ً ض لقرررا  واضحرردا اضة ررائً  -2
 ض مجاال .

سمر و  ضمعريرب  روغ اضةٌا را  هرر تتةرع اضتوبٌرع اضنةٌعرً بم ال -افتةار كوضومجرو  -8
(One Sample K-S.) 

 . t (One Sample T Test)افتةار  -1
 . (One Way ANOVA)افتةار اضتةاٌن األتادي  -1

 
 (One Sample K-S)سمرنوف(   -اختبار كولماروف)اختبار التوزيع الطبيعي 

سمر و   ضمعريب هر اضةٌا را  تتةرع اضتوبٌرع اضنةٌعرً  -استفدم اضةاتث افتةار كوضمجرو      
را  اضمع مٌرب تلرترن بم ال وهو افتةار رروري يً تاضب افتةار اضلررٌا  الن معظرم االفتةرا

(  تائ  االفتةار تٌث بن قٌمب االفتةار 2بن ٌكون توبٌع اضةٌا ا  نةٌعٌا . وٌورح اضجدور رقم )
Z  بي بحرر ر مررن قٌمررب ( حرر ٌرةZ  وكررذضك قٌمررب مسررتوى اضدالضررب بكةررر مررن )0601اضجدوضٌررب 

(05.0. sigًوٌجررر  اسرررتفدام  (. وهرررذا ٌررردر ً رررى بن اضةٌا رررا  تتةرررع اضتوبٌرررع اضنةٌعررر

 االفتةارا  اضمع مٌب.
 

 ( 2اضجدور رقم )
 ٌورح افتةار اضتوبٌع اضنةٌعً

 اضمجار  Z قٌمب االفتةار  مستوى اضمع وٌب
 اضمجار األور 06663 66622
 اضمجار اضثا ً 06226 06138
 اضمجار اضثاضث 06796 06119
 اضمجار اضراةع 06028 066312

 اختبار فرضيات الدراسة
اضجررداور اآلتٌررب تتترروي ً ررى اض سررةب اضمئوٌررب ضةرردائر كررر يقرررة وكررذضك اضمتوسررن اضتسرراةً       

ومستوى اضدالضب ضكر يقرةم وتكون اضلقرة إٌجاةٌب ةمع رى بن بيرراد اضعٌ رب  tواضوبن اض سةً وقٌمب 
اضجدوضٌب )بو مستوى اضمع وٌرب  tاضمتسوةب بكةر من قٌمب  tٌوايقون ً ى متتواها إذا كا   قٌمب 

%(م وتكرون اضلقررة سر ةٌب ةمع رى بن بيرراد اضعٌ رب ال 10واضوبن اض سةً بكةر من  0601بقر من 
اضجدوضٌررب )بو مسررتوى  tاضمتسرروةب بحرر ر مررن قٌمررب  tٌوايقررون ً ررى متتواهررا إذا كا رر  قٌمررب 

%(م وتكرون براك اضعٌ رب يرً اضلقررة متاٌردة 10واضوبن اض سةً بقر من  0601اضمع وٌب بكةر من 
 . وهذا ٌ نةا ً ى جمٌع اضلقرا  يً استةا ب اضدراسب.0601ستوى اضمع وٌب بكةر من إذا كان م

 
ال توجد ً قب ذا  دالضب إتحائٌب ةٌن وجود قا ون موتد ضررٌةب اضدفر تتى  الفرضية األول:

. 0601اآلن وةررٌن رررراك اضمرروان ٌن ً ررى اضررررائ  اضملرورررب ً ررٌام ً ررد مسررتوى مع وٌررب 
(م One Sample T testض عٌ رب اضواتردة )  Tتفدم اضةاترث افتةرار وضلترص هرذه اضلرررٌب اسر

 (.9واض تائ  مورتب يً اضجدور رقم )
 

 ( 9اضجدور رقم )
 ٌةٌن اض سةب اضمئوٌب ضةدائر كر يقرة وكذضك اضمتوسن اضتساةً واضوبن اض سةً 
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 ومستوى اضدالضب ضكر يقرة يً اضمجار األور من االستةا ب tوقٌمب 

مستوى 

 اضمع وٌب
 tقٌمب 

اضوبن 

 اض سةً

اضمتوسن 

 اضتساةً

 (1من )

غٌر 

موايا 

 ةلدة

% 

غٌر 

 موايا

% 

 متاٌد

% 

 موايا

% 

موايا 

 ةلدة

% 

 اضقسم اضلقرة

0600 616070 83.8 8669 0600 163 162 1266 2168 6 
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ٌا
 ً

 0600 76831 76.4 2623 163 6068 162 1266 3160 3 

0600 696622 86.0 8620 0600 0600 6661 8169 8667 2 

0600 616102 83.8 8669 0600 0600 6167 8769 2168 8 

0600 336181 88.0 8680 0600 0600 162 8769 8162 1 

0600 616271 86.8 8628 0600 162 162 2868 1266 1 

0600 -76361 48.6 3682 6361 2761 8862 163 0600 7 

0600 316836 92.6 8612 0600 0600 162 3160 1262 2 

0600 626122 83.6 8662 0600 163 6361 8667 8061 9 

0600 606666 81.0 8601 0600 6361 6661 2868 8667 60 

0600 616769

  
81.8 8609  0600 0600 6262 12.1 3266 66 

 اضمعدر اضعام ضلقرا  اضمجار األور 86011 2666 88619 0600

 .6692تساوي  91ودرجب ترٌب  0601اضجدوضٌب ً د مستوى مع وٌب  tقٌمب 

( بن جمٌرع يقررا  اضمجرار األور إٌجاةٌرب ةاسرتث اك اضلقررة اضسراةعب 9ٌتةٌن من اضجدور رقرم )     
ن ً رى بن قرا ون ررررٌةب اضردفر اضجدٌررد اضمقترر  ٌتقررا يارً سر ةٌبم بي بن بيررراد اضعٌ رب ٌجمعررو

اضعداضررب يررً تتمررر ًرر ك اضررررٌةب ويقررا  ضمقرردرة اضلررفص دايررع ت ررك اضررررٌةبم وبن مرر ح دايررع 
اضررٌةب إًلاكا  مفت لب ضمراًاة ظرويه اضلفحٌب االقتحادٌب واالجتماًٌب ٌتقا ملاوم إًادة 

ٌإدي إضى تقرٌ  اضلجروة ةرٌن يئرا  اضردفر  توبٌع اضدفر وبن تنةٌا قا ون ررٌةب اضدفر اضجدٌد
اضمفت لرربم وإن ديررع اضررررٌةب يررً اضوقرر  اضم ئررم وتتحررٌ اا ةاضنرٌقررب األكثررر م ئمررب وتقسررٌناا 
تدًو إضى رراك دايع اضررٌةب وكس  ثقته ةدائرة ررٌةب اضدفر وإن دايعً اضررائ  ضام اضتا 

ارة متررامٌن ومتاسررةٌن وفةررراك يررً معريررب اضقرروا ٌن اضملرورررب ً ررٌام ةرردون تاجررب إضررى استلرر
ماضٌونم ضلام مرا ضارم ومرا ً رٌامم وإ ره ٌتوجر  ً رى اضعرام ٌن يرً دائررة رررٌةب اضردفر معاضجرب 
اضررٌةب س وٌا  مع دايعً اضررٌةب وًدم تراكماا ضعدد من اضس وا م  وإن رراك اضموان ٌن من 

ً  لقررا  اضرردياغم ديررع اضررررائ  اضملرورررب ً ررٌام  ررات  ًررن تلاماررم مررن ررررورة مسرراهمتام يرر
واألمررن اضررداف ًم واضعداضرربم وتقرردٌم اضتكومررب ض فرردما  يررً مجررار اضحررتب واضتع ررٌم واضلررئون 
االجتماًٌب وغٌرها. إن دايعً اضرررائ  ٌقومرون ةعمرر مقار را  مسرتمرة ةرٌن مرا ٌديعو ره مرن 

اضدوضرب  ررائ  ض دوضبم وتجم اضفردما  اضمقدمرب ضارم م ارام وٌعتقرد بيرراد اضعٌ رب ب ره ً ردما تقروم
ةتفلرٌض اضرررائ  يرً تراال  اضكسررادم ووجرود  سرةب ًاضٌرب مرن اضةناضررب ٌعرد بمررا  مقةروال  ضرردى 
دايعررً اضررررائ م وكررذضك ً رردما تقرروم اضدوضررب ةبٌررادة معرردال  اضررررائ  يررً ترراال  اضتوظٌرر  
اضكامر ٌعد بمرا  غٌر مقةوال  ضدى دايعً اضررائ . وإن تفلٌض اضررائ م وتساٌر تتحٌ اا ال 

ي إضرى بٌرادة اضوًراك اضفاررع ض رررٌةب وتفلٌر  اضعر ك اضرررٌةً وت بٌرر معدالتره ضره بثرر ٌإد
 إٌجاةً ً ى دايع اضررٌةب. 
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وقٌمب  860119( بٌرا  بن اضمتوسن اضعام ضلقرا  اضمجار ٌساوي 9وٌتةٌن من اضجدور رقم )     

t  وهررً بكةررر ةكثٌررر مررن قٌمررب   886196تسرراويt  م كمررا بن قٌمررب 6692اضجدوضٌررب واضتررً تسرراوي
ممرا ٌجع  را  رريض اضلرررٌب اضعدمٌرب بي  0601وهً بح ر من  06000مستوى اضدالضب ٌساوي 

ب ه توجد ً قب ةٌن وجود قا ون موتد ضررٌةب اضدفر تترى اآلن وةرٌن ررراك اضمروان ٌن ً رى 
 .0601اضررائ  اضملرورب ً ٌام ً د مستوى مع وٌب 

 
الضررب إتحررائٌب ةررٌن اضمعوقررا  االقتحررادٌب واإلدارٌررب ال توجررد ً قررب ذا  دالفرضررية الثانيررة: 

واالجتماًٌب واضسٌاسٌب وةٌن است  ر اضناقرب اضقحروى ألداك اضعرام ٌن يرً دائررة رررٌةب اضردفر 
ض عٌ ررب اضواترردة     T. وضلتررص هررذه اضلررررٌب اسررتفدم اضةاتررث افتةررار 0601ً ررد مسررتوى مع وٌررب 

(One Sample T testم واض تائ  مورتب يً اضج)( 60دور رقم.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 60اضجدور رقم )
 ٌةٌن اض سةب اضمئوٌب ضةدائر كر يقرة وكذضك اضمتوسن اضتساةً واضوبن اض سةً 

 ومستوى اضدالضب ضكر يقرة يً اضمجار اضثا ً من االستةا ب tوقٌمب 

مستوى 
 اضمع وٌب

 tقٌمب 
اضوبن 
 اض سةً

اضمتوسن 
 اضتساةً
 (1من )

غٌر 
موايا 
 ةلدة
% 

غٌر 
 وايام

% 

 متاٌد
% 

 موايا
% 

موايا 
 ةلدة
% 

 اضمجار اضلقرة

06636 66118 64.4 2633 162 2761 6361 6161 3266 6 
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0600 626023 90.2 8616 0600 163 163 3369 1167 3 

0600 616302 85.8 8639 0600 162 163 8667 8169 2 

0600 366222 85.6 8632 0600 0600 162 1968 2868 8 

0600 666081 81.0 8601 0600 6661 162 8769 2868 1 

0600 636022 85.6 8632 162 060 162 2868 1260 1 

0600 60686 82.6 8662 1.3 162 8769 2868 162 7 

0600 696213 87.8 8629 0600 0600 6361 2161 1660 2 

0600 326002 88.4 8683 0600 0600 0600 1262 8667 9 

0600 616907 83.2 8661 0600 0600 6161 1266 2662 60 

0600 396088 89.8 8689 0600 0600 0600 1660 8960 66 
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0600 16971 75.6 2672 163 6068 6068 8960 3160 63 

0600 326802 89.4 8687 0600 0600 162 8061 1266 62 

0600 616126 86.0 8620 0600 162 0600 1660 8367 68 

06027 66739 65.6 2632 6267 3160 0600 3669 2868 61 

0600 636792 85.6 8632 162 0600 0600 8169 8169 61 

0600 
626001

  
89.2 8681  0600 162 0600 2168 1262 67 

 اضمعدر اضعام ضلقرا  اضمجار اضثا ً 86612 2263 216009 0600

 .6692تساوي  91ودرجب ترٌب  0601اضجدوضٌب ً د مستوى مع وٌب  tقٌمب 
 

( بن جمٌع يقرا  اضمجار اضثرا ً إٌجاةٌرب ةاسرتث اك اضلقررتٌن 60ٌتةٌن من  تائ  اضجدور رقم )     
لررر يكا رر  براك اضعٌ ررب يررً ت ررك اضلقرررتٌن متاٌرردةم ةمع ررى بن بيررراد اضعٌ ررب األوضررى واضفامسررب ً

ٌجمعون ً ى ب ه ٌتم تقٌٌم بداك اضعام ٌن يً دائرة ررٌةب اضدفرم وبن اإلجراكا  اضقا و ٌب تعمر 
ً ى اضتد من اضمفاضلا  اضررٌةٌبم وإن ه اك اهتمام ةاضةتث واضتنوٌر يً دائرة ررٌةب اضدفرم 

مر من اضمك لٌن ً د تعام ام مع دائرة ررٌةب اضدفرم وإ ه توجد متسوةٌب وتدفر وإ ه  ٌوجد تذ
اجتماًً يً مجرار اضعمرر اضرسرمً. وٌعتقرد بيرراد اضعٌ رب ةوجرود  ظرام يعرار ضتقٌرٌم بداك مروظلً 
دائرة ررٌةب اضدفرم وةوجود إمكا ٌب ضتتسٌن هذا األداكم وبن األوراغ االقتحادٌب واضسٌاسرٌبم 

اري واضقا و ً ٌتور دون است  ر اضناقرب اضقحروى ضمروظلً دائررة رررٌةب اضردفرم واألداك اإلد
وبن تف رر  اضاٌاكررر اضت ظٌمٌررب وإجررراكا  اضعمرررم و قررص اضكلرراكا  اضةلرررٌب اضمإه رربم ورررع  
اضتفنٌن و قص اضمع وما  واضمتسوةٌب وررع  تعراون اضمروان ٌنم وًردم االسرتقرار اضسٌاسرً 

 تواجه دائرة ررٌةب اضدفر.  واالقتحادي من اضملك   اضتً
وقٌمب  86612( بٌرا  بن اضمتوسن اضعام ضلقرا  اضمجار ٌساوي 60وٌتةٌن من اضجدور رقم )     

t  وهررً بكةررر ةكثٌررر مررن قٌمررب  216009تسرراويt  م كمررا بن قٌمررب 6692اضجدوضٌررب واضتررً تسرراوي
ٌب اضعدمٌرب بي مما ٌدر ً ى ريض اضلرر 0601وهً بح ر من  06000مستوى اضدالضب تساوي 

ب رره  توجررد ً قررب ةررٌن اضمعوقررا  االقتحررادٌب واإلدارٌررب واالجتماًٌررب واضسٌاسررٌب وةررٌن اسررت  ر 
 .0601اضناقب اضقحوى ألداك اضعام ٌن يً دائرة ررٌةب اضدفر ً د مستوى مع وٌب 

 
ثرار ال توجد ً قب ذا  دالضب إتحائٌب ةٌن تعدد اضرررائ  وت وًارام وةرٌن اآلالفرضية الثالثة: 

. وضلترص هرذه 0601اضس ةٌب ً ى بٌادة اضتكاضٌ  واضتساٌر ً ى اضموان ٌن ً د مستوى مع وٌرب 
(م واض تائ  مورتب One Sample T testض عٌ ب اضواتدة )  Tاضلررٌب استفدم اضةاتث افتةار 

 (.66يً اضجدور رقم )
 ( 66اضجدور رقم )

 اضتساةً واضوبن اض سةً ٌةٌن اض سةب اضمئوٌب ضةدائر كر يقرة وكذضك اضمتوسن 
 ومستوى اضدالضب ضكر يقرة يً اضمجار اضثاضث من االستةا ب tوقٌمب 

مستوى 
 اضمع وٌب

 tقٌمب 
اضوبن 
 اض سةً

اضمتوسن 
 اضتساةً
 (1من )

غٌر 
موايا 
 ةلدة
% 

غٌر 
 موايا
% 

 متاٌد
% 

 موايا
% 

موايا 
 ةلدة
% 

 اضمجار اضلقرة

06901 06662 60.2 2606 0600 2662 8667 36.9 163 6 
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06000 626261 84.4 8633 0600 163 6161 2662 8769 3 

06018 66913 64.2 2636 163 6262 2761 3766 6661 2 

06000 336817 91.6 8612 0600 0600 66.6 6262 1962 8 
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06000 696213 87.8 8629 0600 0600 6361 2161 1660 1 

06000 26903 81.4 8607 162 163 6361 3766 8960 1 

06000 326002 88.4 8683 0600 0600 0600 1262 8667 7 

06000 676193 86.4 8623 0600 163 0600 1366 8367 2 

06000 666361 79.8 2699 0600 6361 0.00 1261 3860 9 

06000 626173 85.6 8632 0600 0600 6361 8169 8061 60 

06000 
386808

  
90.6 8612  

0600 0600 162 2868 1968 66 

 اضمعدر اضعام ضلقرا  اضمجار اضثاضث 8609 2662 12671 06000

 .6692تساوي  91ودرجب ترٌب  0601اضجدوضٌب ً د مستوى مع وٌب  tقٌمب 

( بن جمٌع يقرا  اضمجار اضثاضث إٌجاةٌب ةاستث اك اضلقرتٌن األوضى 66من اضجدور رقم )ٌتةٌن      
واضثاضثبم يكا   براك اضعٌ ب يً ت ك اضلقرتٌن متاٌدةم ةمع ى بن بيراد اضعٌ ب ٌتلقون ً ى بن بٌادة 
د مدة تقسٌن اضررٌةب اضمستتقب ً ى اضمك لٌن تإدي إضى ررائام ًن دائرة اضررٌةبم وب ره ٌوجر

تعاون من قةر اضمك لٌن ً ى تعةئب كلرو  اضتقردٌر اضرذاتً يرً اضمواًٌرد اضمترددة واضمقرررةم وبن 
ه اك ررائ  اضمحارٌ  اضمديوًب من قةر اضدائرة بكةر من اإلٌرادا  اضمتح ب م ارام وب ره قرد 
ةا  من اضرررورة تعردٌر معردال  رررٌةب األمر ك واضثرروة ةتٌرث تسراهم ةحرورة م ئمرب يرً 

ا  اضعامب ض دوضبم وبن اضملروغ اضمقدم ض مج س اضتلرٌعً اضجدٌد من وبارة اضماضٌب واضذي اإلٌراد
يٌه مناضةب ةتةسٌن اإلجراكا  وتوسٌع قاًدة اضررٌةب سرو  ٌرإدي إضرى بٌرادة ررراك اضمك لرٌن 
ةررديع اضررررائ م وتةسررٌن اإلجررراكا  ً ررى اضمرروان ٌن اضمك لررٌن ةررديع اضررررائ  سررٌإدي إضررى 

ائ  يً مواًٌدهام وبن وجود مإلرا  ً ى ًدم رراك اضموان ٌن من تٌث تتحٌر ت ك اضرر
اضرررائ  اضملرورررب ً ررٌام وتررأثٌره ً ررى اضع قرب ةرردائرة ررررٌةب اضرردفرم وبن تتسررٌن مسررتوى 
األداك ضموظلً دائرة ررٌةب اضدفر سو  ٌإدي إضرى بٌرادة ررراك اضمك لرٌن ًر امم وبن تنةٌرا 

ضعة  دورا  يً اضتد من ارتكا  اضرلاوي واضمفاضلرا  ممرا بثرر اإلجراكا  اضقا و ٌب ويعاضٌتاا قد 
 ً ى رراك اضمك لٌن.

 tوقٌمب  8609( بٌرا  بن اضمتوسن اضعام ضلقرا  اضمجار ٌساوي 66وٌتةٌن من اضجدور رقم )     
م كمرا بن قٌمرب مسرتوى 6692اضجدوضٌب واضتً تساوي  tوهً بكةر ةكثٌر من قٌمب  12671تساوي 

ممرا ٌردر ريرض اضلرررٌب اضعدمٌرب بي ب ره توجرد  0601وهرً بحر ر مرن  06000ي اضدالضب ٌساو
ً قب ذا  دالضب إتحائٌب ةٌن تعدد اضررائ  وت وًاام وةٌن اآلثار اضس ةٌب ً ى بٌادة اضتكاضٌ  

 .0601واضتساٌر ً ى اضموان ٌن ً د مستوى مع وٌب 
وامرر اضمسراًدة يرً تتسرٌن بداك ذا  دالضرب إتحرائٌب ةرٌن اضع بال توجرد ً قرالفرضية الرابعرة: 

موظلً دائرة ررٌةب اضدفر يً قنراغ غربةم وةرٌن تنروٌر بداك هرذه اضردائرة ً رد مسرتوى دالضرب 
 One Sample Tض عٌ رب اضواتردة ) T. والفتةرار هرذه اضلرررٌب اسرتفدم اضةاترث افتةرار 0601

test( م واض تائ  مورتب يً اضجدور رقم)63.) 
 (63اضجدور رقم )

 ب اضمئوٌب ضةدائر كر يقرة وكذضك اضمتوسن اضتساةً واضوبن اض سةً ٌةٌن اض سة
 ومستوى اضدالضب ضكر يقرة يً اضمجار اضراةع من االستةا ب tوقٌمب 

مستوى 

 اضمع وٌب
 tقٌمب 

اضوبن 

 اض سةً

اضمتوسن 

 اضتساةً

 (1من )

غٌر 

موايا 

 ةلدة

% 

غٌر 

 موايا

% 

 متاٌد

% 

 موايا

% 

موايا 

 ةلدة

% 

 اضمجار اضلقرة

0.000 676126 
91.2 

اض 6 7160 6361 162 162 0600 8611 م جا ر  اض را ةع  : اض ً ال  بقرر
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06000 616722 
88.4 

8683 0600 163 162 2063 1262 3 

06000 616102 
85.8 

8639 0600 162 0600 1366 8667 2 

06000 306098 
88.4 

8683 0600 0600 6661 2168 1266 8 

06000 326137 
89.2 

8681 0600 0600 0600 1863 8162 1 

06812 -06718 
59.2 

3691 0600 6167 7062 6361  1 

06031 -36311 
56.6 

3622 0600 3963 1861 0600 162 7 

06000 686132 
84.8 

8638 0600 162 162 8862 8367 2 

06000 636736 
81.2 

8601 0600 162 6661 1366 2063 9 

06000 336710 
88.4 

8683 0600 0600 162 8162 8769 60 

06000 336710

  88.4 

 8683 
  

0600 0600 162 8162 8769 66 

 اضمعدر اضعام ضلقرا  اضمجار اضراةع 86097 2662 19602 06000

 .6692تساوي  91ودرجب ترٌب  0601مع وٌب اضجدوضٌب ً د مستوى  tقٌمب 

( بن اضلقرة اضسادسب كا   براك اضعٌ ب يٌاا متاٌدةم وكرذضك كا ر  63ٌتةٌن من اضجدور رقم )     
براك اضعٌ ب يً اضلقرة اضسراةعب سر ةٌبم ةمع رى بن اضاٌكرر اضت ظٌمرً ةردائرة رررٌةب اضردفر اضتراضً 

ئرةم بما جمٌع اضلقرا  اضمتةقٌب ض مجار اضراةع يارً غٌر قادر ً ى تتمر بًةاك اضعمر يً هذه اضدا
إٌجاةٌبم ةمع ى بن ًقد دورا  و دوا  ومتاررا  يً رررٌةب اضردفر ترإدي إضرى تتسرٌن بداك 
اضموظ م وبن جذ  اضكلاكا  اضمإه ب ً مٌا  وًم ٌرا  ضردائرة رررٌةب اضردفر سرٌعمر ً رى تتسرن 

فارجٌب ةدائرة ررٌةب اضدفر سٌساًد ً ى تتسن اضعمر ةاضدائرةم وبن تنةٌا اضرقاةب اضداف ٌب واض
األداك ةاررذه اضرردائرةم وبن تنةٌررا بترردث األسرراضٌ  واأل ظمررب اإلدارٌررب واضتك وضوجٌررب يررً دائرررة 
ررٌةب اضدفر سو  ٌساًد ً ى بداك هذه اضررٌةبم وةأن وررع اضموظر  اضم اسر  يرً اضمكران 

اضقٌررام ةتقٌررٌم األداك سرر وٌا  ضمرروظلً اضم اسرر  سررو  ٌسرراًد ً ررى سرر مب األداك يررً اضرردائرةم وبن 
دائررة رررٌةب اضردفر سٌسراًد ً ررى تتسرن اضعمرر ةارذه اضرردائرةم وبن اضتعٌرٌن واضترقٌرب ٌرتم ً ررى 
بساس مورروًً ودون تتٌرب يرً دائررة رررٌةب اضردفر واضرذي ٌسراًد ً رى تتسرن األداك ةارذه 

ةارذه اضردائرة تسراًد ً رى  اضدائرةم وبن وجود تلرٌعا  وقوا ٌن تدٌثرب تعراض  اضملرك   اضقائمرب
بداك اضعررام ٌن ةنرٌقررب سرر ٌمبم وبن وجررود تفنررٌن وترروير اضمع ومررا  اض بمررب تررإدي إضررى تررر 

 اضملك   وكس  ثقب ورراك اضمك لٌنم وتساًد ً ى تتسن األداك ةاذه اضدائرة.
 86097( بٌررا  بن اضمتوسرن اضعرام ضلقررا  اضمجرار ٌسراوي 63كما ٌتةٌن مرن اضجردور رقرم )     
م ةٌ مرا قٌمرب 6692اضجدوضٌرب واضترً تسراوي  tوهً بكةر ةكثٌرر مرن قٌمرب  19602تساوي  tوقٌمب 

مما ٌردر ريرض اضلرررٌب اضعدمٌرب بي ب ره  0601وهً بح ر من  06000مستوى اضدالضب ٌساوي 
ذا  دالضب إتحائٌب ةٌن اضعوامرر اضمسراًدة يرً تتسرٌن بداك مروظلً دائررة رررٌةب  بتوجد ً ق

 .0601غ غبةم وةٌن تنوٌر بداك هذه اضدائرة ً د مستوى دالضب اضدفر يً قنا
 

ال توجد يروا ذا  دالضرب إتحرائٌب يرً اضعوامرر اضمسراًدة يرً تتسرٌن بداك الفرضية الخامسة: 
ٌلعرربى ض فحررائص اضلفحررٌب ضمرروظلً ررررٌةب  مرروظلً دائرررة ررررٌةب اضرردفر يررً قنرراغ غرربةم 

اضفةررررةم اضعمرررر(م ً ررد مسرررتوى دالضرررب اضرردفر يرررً قنررراغ غرربة )اضمسرررتوى اضررروظٌلًم اضمإهرررم 
05.06 

وٌتلرغ ًن هذه اضلررٌب برةرع يرررٌا  جسرد  كرر م ارا فاحرٌب معٌ رب مرن اضفحرائص      
 اضلفحٌب ضموظلً ررٌةب اضدفر يً قناغ غبة )اضمستوى اضوظٌلًم اضمإهرم اضفةرةم اضعمر(.
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مرر اضمسراًدة يرً تتسرٌن بداك مروظلً دائررة ال توجد يرروا ذا  دالضرب إتحرائٌب يرً اضعوا -(6

ٌلعبى ض مستوى اضوظٌلً ً  . والفتةار 05.0توى دالضب سم دررٌةب اضدفر يً قناغ غبة  

واض ترائ   (One Way ANOVA)هرذه اضلرررٌب ترم اسرتفدام افتةرار تت ٌرر اضتةراٌن األترادي 
 (.62مورتب يً اضجدور رقم )

 (62اضجدور رقم )
 ٌن  تائ  تت ٌر اضتةاٌن ةاض سةب ضمت ٌر مستوى اضوظٌلبٌة

مستوى 
 اضمع وٌب

 Fقٌمب 
 اضمستوى اضوظٌلً

 وظائ  د ٌا اضمجار
 )موظ  ًادي(

وظائ  متوسنب    ) 
 رئٌس قسم(

 وظائ  ً ٌا
 )مدٌر/مساًد مدٌر(

 األور 86618 26938 860701 36117 06023

 اضثا ً 86687 86621 86616 06362 06208
 اضثاضث 26977 86012 86603 06213 06820

 اضراةع 86262 86682 86079 1617 06001
 اضمعدر اضعام 86610 86310 86610 06828 06828

 .0601ً د مستوى مع وٌب  2660تساوي  (93 ,2)اضجدوضٌب ً د درجتً ترٌب  Fقٌمب 

 0601 رد مسرتوى مع وٌرب ( ب ه ال توجد يروا ذا  دالضرب إتحرائٌب 62ًٌةٌن اضجدور رقم )     
ٌلعبى ضمستوى اضوظٌلب ةاسرتث اك اضمجرار اضراةرع تٌرث ة  ر  قٌمرب  اضمتسروةب  Fضجمٌع اضمجاال  

 (93 ,2)ً رد درجترً ترٌرب  2660اضمتسروةب واضترً تسراوى  Fوهرً بحر ر مرن قٌمرب  36117
 رب بي ب ره ال  توجرد يرروا يرً براك اضعٌ 0601وهرً بكةرر مرن  06023ومستوى اضدالضرب ٌسراوي 

تررور اضعوامررر اضمسرراًدة يررً تتسررٌن بداك مرروظلً دائرررة ررررٌةب اضرردفر يررً قنرراغ غرربةم وةررٌن 
ٌلعبى ضمستوى اضوظٌلب.  تنوٌر بداك هذه اضدائرة 

اضمتسروةب ضمعردر اضمجراال  جمٌعرا تسراوى  F( بن قٌمرب 62كذضك   تظ من اضجردور رقرم )     
م  (93 ,2)ً رد درجترً ترٌررب  2660اضجدوضٌررب واضترً تسرراوي  Fوهرً بكةرر مررن قٌمرب  06828

مما ٌجع  ا  قةر اضلررٌب اضعدمٌربم  0601وهو بكةر من  06828وكذضك مستوى اضمع وي ٌساوي 
بي ب ه ال توجد يروا ذا  دالضب إتحائٌب يً اضعوامر اضمساًدة يرً تتسرٌن بداك مروظلً دائررة 

 .05.0مستوى دالضب  دررٌةب اضدفر يً قناغ غبة  ٌعبى ض مستوى اضوظٌلً ً 

ال توجد يرروا ذا  دالضرب إتحرائٌب يرً اضعوامرر اضمسراًدة يرً تتسرٌن بداك مروظلً دائررة  -(3

. والفتةرار 05.0مسرتوى دالضرب  دررٌةب اضدفر يً قناغ غربة  ٌعربى ض مإهرر اضع مرً ً ر

واض ترائ    (One Way ANOVA)هرذه اضلرررٌب ترم اسرتفدام افتةرار تت ٌرر اضتةراٌن األترادي 
 (.68مورتب يً اضجدور رقم )

 ( 68اضجدور رقم )
 ٌةٌن  تائ  تت ٌر اضتةاٌن ةاض سةب ضمت ٌر اضمإهر اضع مً

مستوى 
 اضمع وٌب

 Fقٌمب 
 اضمإهر اضع مً

 اضمجار
 دراسا  ً ٌا ةكاضورٌوس دة وم

 األور 86061 86031 86011 06199 06116
 اضثا ً 86667 86322 86680 1622 06008
 اضثاضث 26909 86666 86669 16280 06008
 اضراةع 86326 86668 86018 636270 06000
 اضمعدر اضعام 86021 86217 86603 636726 06000

 .0601ً د مستوى مع وٌب  2660تساوي  (93 ,2)اضجدوضٌب ً د درجتً ترٌب  Fقٌمب 

 0601إتحررائٌب ً ررد مسررتوى مع وٌررب ( ب رره توجررد يررروا ذا  دالضررب 68ٌةرٌن اضجرردور رقررم )     
ضجمٌع اضمجاال  ٌعبى ض مإهر اضع مً ةاستث اك اضمجار األور يمن اضلروا ةرٌن اضمتوسرنا  غٌرر 

اضمتسروةب  Fوهرً بكةرر مرن قٌمرب  1617اضمتسروةب ض مجرار األور  Fجوهرٌبم تٌث ة    قٌمب 
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وهرً بكةرر   0.661ومسرتوى اضدالضرب ٌسراوي  (93 ,2)ً د درجتً ترٌرب  2660واضتً تساوى 
بي ب ه ال توجد يروا يً براك اضعٌ ب تور وجرود قرا ون موترد ضرررٌةب اضردفر تترى  0601من 

 ٌعبى ض مإهر اضع مً. اآلن وةٌن رراك اضموان ٌن ً ى اضررائ  اضملرورب ً ٌام
اضمتسروةب ضمعردر اضمجراال  جمٌعرا تسراوى  F( بن قٌمرب 68كذضك   تظ من اضجدور رقم )      

م  (93 ,2)ً رد درجترً ترٌرب  2660اضجدوضٌرب واضترً تسراوي  Fوهرً بكةرر مرن قٌمرب  636726
ممررا ٌجع  ررا  ررريض اضلررررٌب  0601وهررو بقررر مررن  06000وكررذضك مسررتوى اضمع رروي ٌسرراوي 

اضعدمٌبم بي ب ه توجد يروا ذا  دالضب إتحائٌب يً اضعوامر اضمساًدة يرً تتسرٌن بداك مروظلً 
 .05.0مستوى دالضب  دٌلعبى ض مإهر اضع مً ً دائرة ررٌةب اضدفر يً قناغ غبة 

ال توجد يرروا ذا  دالضرب إتحرائٌب يرً اضعوامرر اضمسراًدة يرً تتسرٌن بداك مروظلً دائررة  -(2
ٌلعربى ضسر وا  اضفةررة ً ر . والفتةرار 05.0مسرتوى دالضرب  دررٌةب اضدفر يً قناغ غبة  

واض ترائ    (One Way ANOVA)دام افتةرار تت ٌرر اضتةراٌن األترادي هرذه اضلرررٌب ترم اسرتف
 (.61مورتب يً اضجدور رقم )

 
 

 (61اضجدور رقم )
 ٌةٌن  تائ  تت ٌر اضتةاٌن ةاض سةب ضمت ٌر س وا  اضفةرة

مستوى 
 اضمع وٌب

 Fقٌمب 
 س وا  اضفةرة

 اضمجار
 س وا  1بقر من  س وا  60-1من  س وا  يأكثر 60

 األور 86019 86082 86016 06672 06931
 اضثا ً 86600 86622 86306 1612 06001
 اضثاضث 86022 86021 86693 86629 06069
 اضراةع 86028 86602 86602 06682 06217

 اضمعدر اضعام 86071 86389 86688 8690 06009

 .0601ً د مستوى مع وٌب  2660تساوي  (93 ,2)اضجدوضٌب ً د درجتً ترٌب  Fقٌمب 

 0601( ب رره توجررد يررروا ذا  دالضررب إتحررائٌب ً ررد مسررتوى مع وٌررب 61ٌةرٌن اضجرردور رقررم )     
ض مجاضٌن اضثا ً واضثاضث بي ب ه توجد يروا يً براك اضعٌ ب تور اضمعوقا  االقتحادٌب واإلدارٌب 
واالجتماًٌب واضسٌاسٌب وةٌن است  ر اضناقرب اضقحروى ألداك اضعرام ٌن يرً دائررة رررٌةب اضردفر 
وكررذضك تعرردد اضررررائ  وت وًاررام وةررٌن اآلثررار اضسرر ةٌب ً ررى بٌررادة اضتكرراضٌ  واضتسرراٌر ً ررى 

ٌلعبى ضمستوى اضفةرة ً د مستوى دالضرب  م بمرا ةاض سرةب ض مجراضٌن األور واضراةرع 0601اضموان ٌن 
اضمتسرروةب ضكررر م امررا قٌمررب  F  يررمن اضلررروا ةررٌن اضمتوسررنا  غٌررر جوهرٌرربم تٌررث كا رر  قٌمررب

بي ب ه  0601ومستوى اضدالضب ضكر م اما بكةر من   (93 ,2)ً د درجتً ترٌب  2660بح ر من 
ال توجد يروا يً براك اضعٌ ب تور وجود قا ون موتد ضرررٌةب اضردفر تترى اآلن وةرٌن ررراك 
اضمرروان ٌن ً ررى اضررررائ  اضملرورررب ً ررٌام وكررذضك تررور اضعوامررر اضمسرراًدة يررً تتسررٌن بداك 

ٌلعرربى ضسرر وا  مرروظلً دائرررة ررررٌةب اضرردفر يررً  قنرراغ غرربةم وةررٌن تنرروٌر بداك هررذه اضرردائرة 
 اضفةرة.
اضمتسروةب ضمعردر اضمجراال  جمٌعرا تسراوى  F( بن قٌمرب 61كذضك   تظ من اضجدور رقم )      
م وكذضك  (93 ,2)ً د درجتً ترٌب  2660اضجدوضٌب واضتً تساوي  Fوهً بكةر من قٌمب  8690

ممرا ٌجع  را  رريض اضلرررٌب اضعدمٌربم بي  0601مرن وهو بقر  06009مستوى اضمع وي ٌساوي 
ب ه توجد يروا ذا  دالضب إتحائٌب يً اضعوامر اضمساًدة يً تتسٌن بداك موظلً دائرة ررٌةب 

ٌلعبى ضس وا  اضفةرة ً   .05.0مستوى دالضب  داضدفر يً قناغ غبة  

مسراًدة يرً تتسرٌن بداك مروظلً دائررة ال توجد يروا ذا  دالضرب إتحرائٌب يرً اضعوامرر اض -(8

. والفتةرار 05.0مسرتوى دالضرب  دررٌةب اضدفر يً قناغ غربة  ٌعربى ضعمرر اضموظر  ً ر
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م واض ترائ  (One Way ANOVA)  هذه اضلررٌب تم استفدام افتةرار تت ٌرر اضتةراٌن األترادي 
 (.61مورتب يً اضجدور رقم )

 
 ( 61اضجدور رقم )

 ائ  تت ٌر اضتةاٌن ةاض سةب ضمت ٌر ًمر اضموظ ٌةٌن  ت
مستوى 
 اضمع وٌب

 Fقٌمب 
 ًمر اضموظ 

 اضمجار
 س ب 31بقر من  س ب 20-31من  س ب يأكثر 20

 األور 86032 86036 86607 66127 06360
 اضثا ً 86012 86672 86336 61603 06000

 اضثاضث 26982 86612 86669 96201 06000
 اضراةع 86631 86001 8.156 636166 06000
 اضمعدر اضعام 86080 86099 86269 686823 06000

 .0601ً د مستوى مع وٌب  2660تساوي  (93 ,2)اضجدوضٌب ً د درجتً ترٌب  Fقٌمب 

 
 0601( ب رره توجررد يررروا ذا  دالضررب إتحررائٌب ً ررد مسررتوى مع وٌررب 61ٌةرٌن اضجرردور رقررم )     

ألورم بي ب رره توجررد يررروا يررً براك اضعٌ ررب تررور اضمعوقررا  ضجمٌررع اضمجرراال  ةاسررتث اك اضمجررار ا
االقتحادٌب واإلدارٌب واالجتماًٌب واضسٌاسٌب وةٌن اسرت  ر اضناقرب اضقحروى ألداك اضعرام ٌن يرً 
دائرة ررٌةب اضدفر وكذضك تعدد اضررائ  وت وًارام وةرٌن اآلثرار اضسر ةٌب ً رى بٌرادة اضتكراضٌ  

عوامررر اضمسرراًدة يررً تتسررٌن بداك مرروظلً دائرررة ررررٌةب واضتسرراٌر ً ررى اضمرروان ٌنم وكررذضك اض
ٌلعربى ضعمرر اضموظر  ً رد مسرتوى دالضرب  اضدفر يً قناغ غربةم وةرٌن تنروٌر بداك هرذه اضردائرة 

0601. 
اضمتسروةب ضمعردر اضمجراال  جمٌعرا  تسراوى  F( بن قٌمرب 61كذضك   تظ من اضجردور رقرم )     

م  (93 ,2)ً رد درجترً ترٌرب  2660تسراوي  اضجدوضٌرب واضترً Fوهرً بكةرر مرن قٌمرب  686823
ممررا ٌجع  ررا  ررريض اضلررررٌب  0601وهررً بقررر مررن  06000وكررذضك مسررتوى اضمع رروي ٌسرراوي 

اضعدمٌبم بي ب ه توجد يروا ذا  دالضب إتحائٌب يً اضعوامر اضمساًدة يرً تتسرٌن بداك مروظلً 

 05.06 مستوى دالضب ددائرة ررٌةب اضدفر يً قناغ غبة  ٌعبى ضعمر اضموظ  ً 
 

ى Results & Recommendationsىىىىىىىىىى    النتائجىوالتوصوات:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 "Results"ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنتـــائج:ىىى

وجود مإلرا  إٌجاةٌب تدر ً ى تتسن بداك دائررة رررٌةب اضردفر يرً قنراغ غربة مرن ًرام  -6
 ( ٌورح ذضك.3يً ظر اضس نب اضون ٌب اضل سنٌ ٌب. واضجدور رقم ) م3002إضى ًام  م6991

وجود معوقا  اقتحادٌب وإدارٌب واجتماًٌب تتور دون است  ر اضناقب اضقحوى ألداك دائرة  -3
 ررٌةب اضدفر يً قناغ غبة.

  تأثٌر اضمرت ب اال تقاضٌب يً ظر االتت ر اإلسرائٌ ً ٌإدي إضى اضكثٌرر مرن وجرود اضملرك  -2
 اضررٌةٌب.

تعدد اضررائ  وت وًاا كان ضه بثار س ةٌب ً رى بٌرادة اضتكراضٌ  ضتتحرٌر اضرررائ م وًردم  -8
 اضتساٌر ً ى اضموان ٌن.

ًدم اضقٌرام ةتنروٌر اضتلررٌعا  اضرررٌةٌب وتتردٌثاام وًردم تنروٌر  ظرام اضرقاةرب واضمتاةعربم  -1
راض دائررة رررٌةب اضردفر وتسراٌر وًدم االستلادة من بساضٌ  اضدراسب اضتدٌثب واضتً تفدم بغر

 بًماضاا.
ًرردم ة رراك  ظررام مع ومررا  وةٌا ررا  متكام ررب وتدٌثررب ضمسرراًدة دائرررة ررررٌةب اضرردفر ض قٌررام  -1

 ةأًماضاا اضم ونب ةاا.
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ًدم حدور قا ون ي سنٌ ً ضررٌةب اضدفر تتى اآلنم قد سة  ًدم رراك اضموان ٌن ً رى  -7
ةاضموظلٌن يً دائرة ررٌةب اضدفرم تٌرث إن اضرذي  اضررائ  اضملرورب ً ٌامم وً ى ً قتام

( وما نرب 6987( ضس ـب        )62ٌتكم يرض ررٌةب اضدفر يً قناغ غبة هو اضقا ـون رقم )
ً ٌه من تعدٌ  م وبن قا ون ررٌةب اضدفر اضمنةا يً اضرلب اض رةٌب هو اضقا ون األرد ً رقم 

 (. 6918( ضس ب )31)

 

 "ىىىRecommendations"ى                          ىىىىىىىىىىىىىىىى التوصوات:ىىىىى

إن إحدار قرا ون رررٌةب اضردفر اضجدٌرد اضمقترر  ةمرا ٌتتوٌره مرن تلررٌعا  رررٌةٌب تعراض   -6
اضمنةا يً اضرلب اض رةٌبم وقا ون  6918بوجه اضقحور يً قا ون ررٌةب اضدفر األرد ً ضس ب 

يررً قنرراغ غرربةم سررو  ٌررإدي إضررى اإلحرر   اضمنةررا  6987ررررٌةب اضرردفر اضل سررنٌ ً ضسرر ب 
 اضررٌةً اضلامر اضذي ٌ عكس ً ى رراك اضموان ٌن وتتقٌا اضعداضب ةٌ ام.

ً ررد اضقٌررام ةقٌرراس بداك اضمرروظلٌن ةرردائرة ررررٌةب اضرردفر ٌجرر  إٌجرراد م رراخ م ئررم مررن اضثقررب  -3
 جاه اضدائرة.واضتعامر األف قً اضذي ٌساًد ً ى إةعاد اتتمار تعدد اضلكاوي من اضموظلٌن ت

ريع مستوى بداك اضموظلٌن يً دائرة ررٌةب اضدفر واسرتثمار قردراتام ٌسراًد ً رى اضتنرور  -2
 واضتقدم يً بًماضام تس  ما هو متدد ومرسوم.

تقوٌم ةرام  وسٌاسا  دائرة ررٌةب اضدفرم كون  تائ  اضعم ٌب ٌمكن بن تستفدم كمإلررا   -8
 ض تكم ً ى دقب واكتمار هذه اضسٌاسا .

قٌاس ياً ٌب األداك اضررٌةً مرن فر ر اضمقار رب ةرٌن اضسر وك اضمتوقرع واألهردا  اضرررٌةٌب  -1
اضمرسومب واضمتددة من جابم واضس وك اضلع رً ومسرتوٌا  اإل جراب واض ترائ  واآلثرار اضعامرب مرن 

 جاب بفرى.
ا  إن وجود مإلرا  إدارٌب مثر فحائص اضقوى اضعام ب يً دائرة ررٌةب اضردفرم واضردور -1

اضتدرٌةٌررب واالستلررارا  واضدراسررا  اضررررٌةٌبم وبسرراضٌ  اضعمررر وإجراكاترره واضاٌاكررر اضت ظٌمٌررب 
 وغٌرهام تساًد يً قٌاس ياً ٌب بداك هذه اضدائرة.

كما بن وجود مإلرا  ماضٌب واقتحادٌب مثر تك لب اضجةاٌب و سةب اضمتتح   اضررٌةٌب إضى  -7
ادا  اضمت ٌب واضرررٌةٌب واض لقرا  اضعامربم تسراًد كرذضك مجموًب من اضمقاٌٌس اضماضٌب مثر اإلٌر

 يً قٌاس ياً ٌب بداك دائرة ررٌةب اضدفر.
إن وجود مإلرا  اجتماًٌرب وةٌئٌرب مثرر ترذمر اضمروان ٌن واضمتسروةٌب واضتعراون وغٌرهرام  -2

 تساًد يً قٌاس ياً ٌب بداك هذه اضدائرة.

ى
ى"Reference"ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمراجعىىىىىىىى

 أوالً: المرااع العربية
(م "رررررٌةب اضررردفر يرررً اضمم كرررب األرد ٌرررب اضاالرررمٌب: بهرررداياا 6971* بةرررو جةرررارةم هرررا ًم )

 وإ جاباتاام اضنةعب األوضىم مناةع اضجمعٌب اضع مٌب اضم كٌبم ًمانم األردن.
سرراضب  (م "تت ٌررر اإلٌرررادا  اضررررٌةٌب وقٌرراس بثارهررا"م ر6997* بةررو تمررورم متمررد سرراضمم )

 ماجستٌر غٌر م لورةم اضجامعب األرد ٌبم ًمانم األردن.
* اضت وم ملٌدة ًريا م "ةٌئب قرار تقدٌر ررٌةب ة بة: دراسرب تت ٌ ٌرب"م رسراضب ماجسرتٌر غٌرر 

 غبةم ي سنٌن.-م لورةم اضجامعب اإلس مٌب
حرروضاا (م "اضررررٌةب ً ررى اضرردفر يررً اضمم كررب األرد ٌررب اضاالررمٌب: ب3000* اضفنٌرر م فاضرردم )

 ومتاسةتاا"م مإسسب بهران ض  لر واضتوبٌعم ًمانم األردن.
(م "ترردقٌا وتقٌررٌم كلرراكة األداك ويعاضٌررب اضملررارٌع اإل مائٌررب يررً 6921* دهمررشم  عررٌم تسرر ًم )

 .317-302(م ص: 1(م اضعدد )63اضدور اض امٌب"م مج ب دراسا م اضع وم اضدارٌبم اضمج د )
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راسرررب تقٌرررٌم  ظرررم اضمواب رررا  يرررً اضجامعرررا  اضتكومٌرررب (م "د3003* اضرةررراغم تسرررٌن بتمررردم )
 األرد ٌبم رساضب ماجستٌر غٌر م لورةم جامعب بر اضةٌ م ًمانم األردن.

(م "ملررروغ قررا ون اضمواب ررب اضعامررب"م وبارة اضماضٌرربم 6997* اضسرر نب اضون ٌررب اضل سررنٌ ٌبم )
 ي سنٌن.

 ب االقتحادم ًمانم األردن. (م "إدارة اضموارد اضةلرٌب"م منةع6996* اضساضمم حاضحم )
(م "متاسةب ررٌةب اضدفر"م جامعب اضقدس اضملتوتبم "ةر رام  6997* حةريم  رار رلٌدم )

 اضتع ٌم اضملتو م اضقدسم ي سنٌن.
(م "اضمواب ا  ودراسا  اضجدوى االقتحادٌبم جامعب ةٌربٌ م 6991* حةريم  رار رلٌدم )

 ي سنٌن.
ررٌةب اضعامب ً ى اضمةٌعا  يً اضمم كب األرد ٌب اضاالمٌب"م (م "اض3000* اضنت بم تامد داود )

 .62-60(م ص: 668مج ب اضمجمع اضعرةً ض متاسةٌن اضقا و ٌٌنم اضعدد )
م ب(م "اضررائ  اضجمركٌب اضمنةقب يً اضمم كب األرد ٌب اضاالمٌب"م 6999* اضنت بم تامد داود )

 .82-81(م ص: 663)مج ب اضمجمع اضعرةً ض متاسةٌن اضقا و ٌٌنم اضعدد 
م  (م "ررررٌةب اضرردفر يررً اضمم كررب األرد ٌررب اضاالررمٌب"م مج ررب 6999* اضنت رربم تامررد داود )

 .81-82(م ص: 660اضمجمع اضعرةً ض متاسةٌن اضقا و ٌٌنم اضعدد )
(م 61(م "قٌاس األداك اضررٌةً يً األردن"م مج ب اإلداريم اضمج رد )6992* اضعوام بم  ائرم )

 (.  11اضعدد )
(م "قٌرراس يعاضٌررب األداك يررً جارراب ررررٌةب اضرردفر يررً 6998* اضعوام رربم  ائررر ًةررد اضتررايظم )

 (.1(م اضعدد )36األردن: دراسب تت ٌ ٌب ومٌدا ٌب"م مج ب دراسا م اضمج د )
(م "اضتاررر  مررن ررررٌةب اضرردفر يررً ي سررنٌن"م رسرراضب ماجسررتٌر غٌررر 3002* قاسررمم حرر  م )

 اة سم ي سنٌن.م لورةم جامعب اض جا  اضون ٌبم  
(م "اضمتاسةب اإلدارٌب: متاسةب اضمسئوضٌب واإلدارة ةاألهدا  ض رض 6997* كتاضبم جةرائٌرم )

 تقٌٌم األداك"م اضنةعب األوضىم مكتةب دار اضثقايبم ًمانم األردن.
(م "اضمواب را  اضتكومٌرب يرً اضردور اض امٌرب"م إدارة 6927* اضم ظمب اضعرةٌرب ض ع روم اإلدارٌربم )

 .6927( ضس ب 69ث واضدراسا م س س ب رقم )اضةتو
 (م "إدارة اضموارد اضةلرٌب"م دار وائر ض  لر واضتوبٌع م ًمانم األردن.3002* اضاٌتًم فاضدم )
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