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  :الملخص
ورقة إلى التعرف على العوامل الشخـصية المـؤثرة        هذه ال  تهدف  

على االلتزام الضريبي، ومن خالل الدراسات السابقة تم تحديد هذه العوامـل            
لتي تؤثر على سلوك الممول، وتمثلت في غريزة التملـك لـدى اإلنـسان؛              ا

والمستوى األخالقي؛ وأهمية النقود بالنسبة للفرد؛ ومستوى دخـل الممـول؛           
والوعي الضريبي للممول؛ ومدى الشعور بالروح الجماعية؛ وأثـر العوامـل          

  . التاريخية التي صاحبت فرض الضريبة منذ نشأتها
ف الدراسة تم تصميم استمارة االستبيان بوصفها       ومن أجل تحقيق هد   

أداة لجمع البيانات، حيث وزعتْ هذه االستمارة على عينـة عـشوائية مـن              
مجتمع الدراسة المتمثل في الممولين الخاضعين لضريبة المهن الحرة بمدينـة           
زليتن، واستخدمت األساليب اإلحصائية المتمثلة في اختبـار كرونبـاخ ألفـا            

لثبات وأساليب اإلحصاء الوصفي، واختبار الفرضية مـن خـالل          للصدق وا 
 حول المتوسط، وكانت نتيجة هذا      (Z)اختبار ولكوكسن حول المتوسط واختبار    

االختبار هي رفض متغيرواحد فقط وهو متغير العوامـل التاريخيـة التـي             
صاحبت فرض الضريبة منذ نشأتها، أما بقية العوامل فقد وافق المـشاركون            

ود تأثير لها على قرار اإلفصاح عن الدخل الضريبي وهذه العوامـل           على وج 
غريزة حب التملك لدى اإلنسان؛ والمستوى األخالقي للممول؛ وأهميـة          : هي

النقود بالنسبة للفرد؛ ومستوى الدخل؛ والوعي الـضريبي للممـول؛ ومـدى            
الشعور بالروح الجماعية، كما أضاف المشاركون في الدراسـة مـن خـالل       
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ؤال المفتوح عامالً آخر له تأثير على مستوى التزام الممول وهو الـوازع             الس
الديني، حيث يرى بعضهم أن له تأثير إيجابي ومنهم من يرى أن لـه تـأثير                

  .سلبي على مستوى اإللتزام الضريبي
االلتزام الـضريبي، الممـول، التـشريع     :)key words(كلمات ذات صلة 

ة الضرائب، اإلفصاح الضريبي، التهرب     الضريبي، الدخل الضريبي، مصلح   
  .الضريبي

   :المقدمة
تلعب الضرائب دوراً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في جميـع دول العـالم،              

وذلك من خالل السياسة الضريبية التي تهدف لتحقيق العديد من األهداف منها زيـادة              
يع النمـو االقتـصادي،   إيرادات الدولة، والعمل على استقرار االقتصاد القومي، وتشج       

وتحقيق العدالة االجتماعية عن طريق إعادة توزيـع الـدخل بـين أفـراد المجتمـع                
، ونجاح السياسة الضريبية في تحقيق هذه األهداف يتطلب وجـود            )1998الخطيب،  (

نظام ضريبي سليم، وتعد المحاسبة الضريبية أحد فروع المحاسبة و جـوهر النظـام              
اً بقياس المادة الخاضعة للضريبة ووضع األسس التي تقـوم         الضريبي، فهي تهتم أساس   

  ).2002محمود، (عليها عملية تحديد الضريبة 
وباعتبار أن الممولين هم أحد األطراف األساسية في هـذا النظـام، فالبـد                

للمحاسبة الضريبية أن تكشف عن رد فعل الممـولين تجـاه الـسياسات الـضريبية               
 بأي سياسة تفرض عليهم، ويكون لهـذا التـأثير ردود           المفروضة، حيث يتأثر األفراد   

أفعال متمثلة في السلوك المتخذ تجاه هذه السياسة بحيث يمكن أن يكون سلوكاً إيجابياً              
  ).1991بدوي، (أو سلبياً حسب مالءمة هذه السياسة الحتياجاتهم 

ة ومن ثم فإنه لتحقيق أهداف السياسة الضريبية يجب مراعاة الجوانب السلوكي            
 تطبيـق القـانون     يللممولين عند صياغة القوانين الضريبية وتنفيذها، بحيث ال يـؤد         
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الضريبي إلى رد فعل عكسي من جانب الممولين، ومن تم تحقيق جميع أهداف النظام              
الضريبي يكون بكفاءة وفاعلية، لذا فمن الضروري أن يتالءم النظام الـضريبي مـع              

هذا النظام، مما يتطلب اختيـار وتطبيـق        جميع احتياجات ورغبات وقدرات أطراف      
السياسات الضريبية التي تؤثر في سلوك الممولين بشكل إيجابي بحيث تؤدي إلى رفع             

  ).  1999المليجي، (مستوى االلتزام الضريبي 
وبناء على ذلك فإن هذه الدراسة تسعى للكشف عن بعض العوامل التي يمكن               

عن الدخل الضريبي، حيث يعتبـر االلتـزام        أن تؤثر في سلوك الممول عند اإلفصاح        
الضريبي من جانب الممول موقفاً سلوكياً يتكون لدى الممول، ويؤثر مـستوى هـذا              

  . االلتزام في سلوكه عند اتخاذه لقرار اإلفصاح عن دخله الضريبي
  :مشكلة الدراسة

يعد من الضروري في مجال المعرفـة المحاسـبية االهتمـام بالمتـضمنات               
ة للسياسة الضريبية لقياس أثر قانون الضرائب على الممولين بعامـة، وذلـك             السلوكي

لضمان السيطرة على النظام االقتصادي واالجتماعي والـسياسي، وتهـدف الـسياسة         
الضريبية إلى تحقيق أهداف اقتصادية ومالية واجتماعية، وذلك مـن خـالل النظـام              

 وتـؤدي المحاسـبة الـضريبية    الضريبي الذي يشتمل على نظام المحاسبة الضريبية،     
دورها عبر عمليات توصيل معلومات عن النظام الضريبي ألطـراف متعـددة ذات             
أهداف مختلفة، ولهذا فإنه لضمان فاعليـة النظـام الـضريبي يـستوجب مراعـاة               
المتضمنات السلوكية التي ترتبط بعناصره وأطرافه، سواء عنـد صـياغة القـوانين             

نسبة للجهات المرتبطة بالتنفيـذ أو المتعلقـة بـالممولين          والتشريعات الضريبية أو بال   
الخاضعين للضريبة أو بالهيئات القضائية التي تفصل فـي المنازعـات، فطالمـا أن              
السياسة الضريبية تؤثر بالفعل في سلوك األفراد في جميع مراحلها، فإنه يجب أن يتم              
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ذلـك أن المفـاهيم     توصيل أهدافها بطريقة يفهمها جميع المتـأثرين بهـا، ويعنـي            
والخصائص السلوكية لألفراد تفيد في تكوين التصور الفكري المالئم لألهـداف التـي      
يخدمها النظام الضريبي، بحيث يتم تفضيل سياسة ضريبية معينـة علـى الـسياسات              
األخرى المتاحة، واختيار تلك السياسة التي تؤدي إلى إثارة دوافع سـلوكية إيجابيـة              

  ).1991بدوي،(ها على اتجاه سلوك األفراد تزيد من فرصة تأثير
ولما كان الهدف من وضع أي سياسة ضريبية هو تحقيق العديد من األهداف               

زيادة إيرادات الدولة، والعمل على استقرار االقتصاد القـومي،         ): 1991بدوي،(منها  
بر  يعت -وفي نفس الوقت  -وتشجيع النمو االقتصادي، وتحقيق العدالة االجتماعية، فإنه        

عدم التزام الممولين باإلفصاح عن الدخل الحقيقي الخاضع الستقطاع الضرائب مـن            
المشاكل الخطيرة التي تعاني منها العديد مـن دول العـالم، حيـث يـؤدي التهـرب              
الضريبي إلى انخفاض إيرادات الدول بشكل ملحوظ، ويتسبب ذلك في فقـدان مبـالغ              

ن تسهم بصورة فعالة في تحقيق أهداف أي        كبيرة من اإليرادات التي كان من الممكن أ       
، حيث أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت علـى          )2002محمود،  (نظام ضريبي   

الصعيد المحلي بليبيا وجود هذه الظاهرة وهي ظاهرة التهـرب الـضريبي، وعـزت     
أسباب هذه الظاهرة إلى وجود قصور في التشريع الضريبي وضعف باإلدارة التنفيذية            

لمزيـد مـن    (وإلى بعض الصفات الشخصية المتعلقة بالممولين       ) حة الضرائب مصل(
  ).     2001؛ المنتصر، 2000األربش، : التفاصيل
وتأسيساً على ما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة فيما خَلُصت إليه الدراسات              

السابقة وهو وجود عدة عوامل تحول دون تحقيق النظام الضريبي ألهدافـه، وأن هـذه               
المشكلة تنطوي على محاولة التعرف على إحدى هذه العوامل، وهي العوامل الشخصية            

  . باعتبارها عوامل مؤثرة على سلوك الممول عند اإلفصاح عن الربح الضريبي
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  : أهداف الدراسة
  : تهدف هذه الدراسة إلى  

التعرف على العوامل الشخصية المؤثرة على سلوك الممول عند قيامه باإلفـصاح             •
 ن الربح الضريبي؛ع

  .الحصول على نتائج عملية من واقع البيئة الليبية تؤيد االستنتاجات النظرية •
  :أهمية الدراسة

   :     تكمن أهمية الدراسة في
إثراء البحوث المحاسبية التي تتخذ من المدخل الـسلوكي أسـلوباً لحـل المـشاكل       •

  المحاسبية؛
عوامـل الـسلوكية المـؤثرة علـى النظـام          توجيه اهتمام المحاسبين نحو دراسة ال      •

 الضريبي بخاصة، وعلى النظام المحاسبي بعامة؛

التأكيد على أهمية الممول، ومدى الدور الذي يلعبه في التأثير على أهداف النظـام               •
 الضريبي؛

التحفيز إلجراء دراسات أخرى على بقية عناصر النظام الضريبي باتّباع المـدخل             •
  .السلوكي للمحاسبة

  : حدود الدراسة
تقتصر هذه الدراسة على الجانب السلوكي للمحاسبة الضريبية، ونظراً لتعـدد          

     كانت تلك الجوانب المرتبطـة      الجوانب السلوكية المرتبطة بالمحاسبة الضريبية سواء 
بأفراد المجتمع من ممولين أوالعـاملين بمـصلحة الـضرائب ومـشرعي التـشريع              

راسة على دراسة العوامـل الـسلوكية فـي مجـال           الضريبي، فقد انحصر نطاق الد    
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المحاسبة الضريبية فيما يختص بجانب الممولين الخاضعين لضريبة المهن الحرة فـي            
  .مدينة زليتن

  :منهجية الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة فقد تبنت هذه الدراسة المنهج العلمـي الحـديث فـي                

عناصر هي االستنباط واالسـتقراء  مجال المحاسبة، وهو المنهج الذي يجمع بين ثالثة      
والتجريب، وهو المنهج الذي تبنَّاه مجلس معايير المحاسبة المالية في الواليات المتحدة            

م والذي يقف وراء نجاح جميع الدراسات التي تبنَّاها         1973األمريكية منذ إنشائه عام     
ة مـن خـالل     ، والذي طُبقَ في هذه الدراس     )2003حنان،  (المجلس منذ ذلك التاريخ     

  :اتِّباع الخطوات التالية
مراجعة أدبيات هذه الدراسة للتعرف على العوامل الشخصية المؤثرة على سـلوك             •

 الممول عند اإلفصاح عن الربح الضريبي بعامة؛

دراسة اإلطار الفكري في ضوء العوامل البيئية المحلية، لتحديد العوامل الشخـصية             •
 اإلفصاح عن الربح الضريبي فـي نطـاق البيئـة           التي تؤثر على سلوك الممول عند     

 ؛)صياغة االستنتاجات النظرية للدراسة(صياغة الفرضية : المحلية، وبمعنى آخر

استخدام استمارة االستبيان وسيلة لجمع البيانات الالزمة الختبار الفرضية، ومن ثم            •
 .)سةاالستنتاجات العملية للدرا(جمع البيانات وتحليلها وصياغة النتائج 

  :الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات في األدب المحاسبي التي تناولت دراسة وتحديـد              

العوامل المؤثرة على سلوك الممول عند اتخاذه قرار اإلفصاح عن الربح الـضريبي،             
، هدفت الختبار تأثير كل من اإلنفاق العـام ) Becker et al.,) 1987ففي دراسة لـ 
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والعبء الـضريبي علـى التهـرب       ، حتماالت المراجعة المتوقعة  وا، ومستوى الدخل 
  .الضريبي، مستندة في ذلك على المنهج التجريبي

وللكشف عن هذا التأثير قامت الدراسة بإجراء تجـربتين متمـاثلتين علـى             
من دارسي االقتصاد    Cologne و   Bonnمجتمع الدراسة المتمثل في طالب جامعتي       

 طالباً من الجامعة الثانية،     31و،  طالباً من الجامعة األولى    85حيث تم اختيار    ، بألمانيا
، وطلب من الطالب المشاركين في التجربة اإلفصاح عن دخلهم الخاضـع للـضريبة            

باإلضافة إلى إعالمهم أنهم سوف يحصلون على دعم من الحكومة بـصورة مـستقلة              
 اكتـشاف التهـرب     بحيث لو تم  ، وستتم عملية المراجعة لدخولهم عشوائياً    ، عن دخلهم 

الضريبي سيتم فرض غرامة على المتهرب تتكون من مبلغ ثابت ومقدار متغير يعتمد             
وتم اخبار مفردات العينة أنه فـي       ، على االختالف بين الدخل الحقيقي والدخل المعلن      

حالة زيادة مبلغ الضريبة والغرامة عن مجموع الدخل قبل الـضريبة والـدعم مـن               
  .ى المشاركين أن يدفعوا المبلغ الزائد من أموالهم الخاصةعندئذ يجب عل، الحكومة

، وكانت النتائج هي أنه كلما زاد مستوى الدخل زاد ميل األفراد نحو التهرب الضريبي             
وكلما قّل احتمال المراجعة والفحص ازدادت رغبة األفراد في التهـرب مـن دفـع               

عم حكـومي قّـل ميـل       الضريبة المستحقة؛ وكلما زاد ما يحصل عليه األفراد من د         
وأيضاً إن المـشاركين الـذين يعتقـدون أن العـبء            األفراد نحو التهرب الضريبي؛   

الضريبي بالنسبة لهم مرتفع مقارنة بما يحصلون عليه من دعم حكومي كانوا أقل ميالً              
  . للتهرب الضريبي مقارنة باآلخرين

 التجنـب   لتحليل ظاهرة ) 1987البشيبشي،  (وفي السنة نفسها أجريت دراسة      
الضريبي في التشريع المصري بقصد التوصل إلى مجموعة من المعايير تساعد فـي             
ترشيد هذه الظاهرة عند النظر إلى التشريع الضريبي بأكمله، وألجـل تحقيـق هـذا               
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الهدف استندت الدراسة على منهج تحليلي وذلك بتحليل اإلطار الفكري لهذه الظاهرة،            
 إرجاع عملية انتشار ظاهرة التهـرب الـضريبي         وقد خلصت الدراسة إلى أنه يمكن     

ضعف الشعور بالروح الجماعية والشعور بعدم العدالـة فـي          : ألسباب متنوعة أهمها  
توزيع العبء الضريبي وضعف الصياغة القانونية للتشريع الضريبي وارتفاع معدالت          

ـ           تج عنهـا   الضريبة وعدم الكفاية العددية والفنية واإلدارية لمصلحة الضرائب التي ين
تعسف من ناحية الفحص والربط والتحصيل وحداثة العهد باألنظمة الضريبية وعـدم            

  .استقرارها ونشوء األزمات االقتصادية التي تزيد اإلحساس بثقل العبء الضريبي
هدفت إلى تحديد العوامل المؤثرة ) Alm et al., 1992(وفي دراسة أخرى 

 15ك العوامل قامت الدراسـة بإخـضاع        على مستوى االلتزام الضريبي، ولتحديد تل     
، طالباً تم اختيارهم عشوائياً من الطالب الجامعيين بمدينة نيويورك إلى تجربة معملية           

والدخل الموزع يكون   ، وتم توزيع مبلغ معين على كل فرد عشوائياً من خالل الحاسب          
، وكانت نتائج   ثم يحدد كل فرد المبلغ الذي سيتم اإلفصاح عنه        ، معروفاً لهذا الفرد فقط   

وكلمـا زادت   ، الدراسة أنه كلما زاد مستوى الدخل زاد مستوى االلتـزام الـضريبي           
معدالت الضريبة انخفض مستوى االلتزام الضريبي؛ وكـذلك كلمـا زادت معـدالت             
الغرامة ومعدالت الفحص زاد مستوى االلتزام الضريبي؛ وأيضاً كلما كـان األفـراد             

لها عن طريق مدفوعاتهم الضريبية زاد مستوى االلتزام        مدركين للمنافع التي يتم تموي    
  .الضريبي

وفي دراسة سعت إلى تسليط الضوء على المشاكل الخاصة بجباية الضرائب           
 لسنة  64والرسوم من خالل تطبيق مصلحة الضرائب بليبيا لقانون ضريبة الدخل رقم            

حـصرت  ) 1993الفيتوري،  (م،  1973 لسنة   65م وقانون ضريبة الدمغة رقم      1973
: الدراسة هذه المشاكل في مشاكل ترجع إلى التشريع الضريبي، وهـي متمثلـة فـي              
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وجود ثغرات بالتشريع الضريبي؛ وارتفاع معـدالت الـضريبة؛ وتعقيـد التـشريع             
: وهي متمثلة في  ) مصلحة الضرائب (الضريبي؛ ومشاكل ترجع إلى الجهاز الضريبي       
ر كافة الممـولين؛ وتـدني مـستوى        عدم قدرة الجهاز الضريبي على استيعاب وحص      

التكوين الخلقي لدى بعض موظفي المصلحة؛ وكقيام أحدهم بالتواطؤ مع أحد الممولين            
عند ربط الضريبة وتحصيلها؛ وعدم توافر إدارة ضريبية ذات كفاءة فنيـة وإداريـة؛              
 واللجوء إلى عملية التقدير الجزافي عند تحديد صافي الدخل؛ وانعدام الوعي الضريبي           

  .للممولين
 ,.Reckers et al(كما هدفت دراسة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية 

إلى بحث تأثير السلوك األخالقي على قـرار االلتـزام الـضريبي الخـاص              ) 1994
، بالممولين مستندةً في ذلك على المنهج التجريبي، حيث قامت بتصميم تجربة معمليـة            

 شخصاً من سكان مدينة آركنساس، وقـد        350 من خالل اختيار عينة عشوائية عددها     
وتم سؤاله  ، تم إعطاء حالة افتراضية لكل شخص مع وجود فرصة للتهرب الضريبي          

ولتحديد البعد األخالقـي    ، عن ما إذا كان سيقوم بالتهرب إذا واجه نفس الموقف أم ال           
حـصلت  يتم سؤال كل فرد ما إذا كان يعتبر التهرب الضريبي سلوكاً خاطئـاً أم ال، و   

 ردود منطقية يمكن أن تستعمل في عملية تحليل الردود التي تمت            205الدراسة على   
   :باستخدام تحليل االنحدار، وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة نتائج وهي

ويرتبط بدرجة كبيرة بمـستوى     ، إن السلوك األخالقي يختلف من شخص إلى آخر        •
ألبعاد السلوكية االختيارات التـي تواجـه       كما يمكن أن تقيد ا    ، االلتزام الضريبي للفرد  

حيث يتم استبعاد االختيارات التي ال تتفق مع السلوك األخالقي لمتخـذ            ، متخذ القرار 
  القرار؛
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إن األفراد الذين يعتبرون التهرب الضريبي سلوكاً خاطئاً لن يتأثر مستوى التزامهم             •
  بالتغير في معدل الضريبة؛

اد من العوامل المهمة المـؤثرة علـى قـرار االلتـزام            يعد السلوك األخالقي لألفر    •
وذلك عندما ينظر للتهرب الضريبي على أنه موضوع أخالقي، في حـين            ، الضريبي

األفراد الذين ال ينظرون للتهرب الضريبي على أنه سلوك أخالقي مـن المحتمـل أن               
  .يتأثر التزامهم الضريبي بعوامل أخرى

لتحديد ماهية التهرب الـضريبي     ) 2000دردير،  (وفي مصر أجريت دراسة     
في الفكر والتشريع الـضريبي المـصري  وتحليـل اآلثـار الماليـة واالقتـصادية                

استهدفت إجراء دراسة تحليليـة     ، واالجتماعية المترتبة على ظاهرة التهرب الضريبي     
واقتـراح أهـم    ، لمعرفة العوامل المؤدية إلى هذه الظـاهرة      ، لعناصر البيئة الضريبية  

ل للحد منها، وفي سبيل ذلك تم االستناد على المنهج االستقرائي المعتمد علـى              الوسائ
  .التحليل النظري لظاهرة التهرب الضريبي

وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل الكامنـة وراء ظـاهرة         
  :التهرب الضريبي ترتبط بعناصر البيئة الضريبية، وهذه العوامل هي

أثر العوامل التاريخية : شخص المكلف بالضريبة وهي متمثلة فيعوامل مرتبطة بال •
التي صاحبت فرض الضريبة منذ نشأتها؛ وأهمية النقود بالنسبة للفرد؛ وعدم شعور 

  الفرد برشد اإلنفاق العام؛ وعدم جدية العقوبة؛ وانخفاض الوعي الضريبي؛
انخفاض : لة فيوهي متمث) مصلحة الضرائب(عوامل مرتبطة باإلدارة الضريبية  •

كفاءة اإلدارة الضريبية وفاعليتها؛ وعدم التزام مصلحة الضرائب بقواعد المحاسبة 
 الضريبية؛ 
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زيادة العبء الضريبي؛ وعدم عدالة :  عوامل مرتبطة بالتشريع الضريبي ومنها •
توزيع العبء الضريبي؛ وعدم استقرار التشريع الضريبي؛ وتشتت األحكام الضريبية 

  .لى وجود تضارب في التطبيق والفهممما أدى إ
هدفت إلـى دراسـة قـانون       ) 2000األربش،  (وفي دراسة أجريت في ليبيا      

م وتحليله وإبداء الرأي حوله لمعرفة مدى تـوفر         1973 لسنة   64ضرائب الدخل رقم    
قواعد الضريبة الجيدة به، وأيضاً مدى مواكبته للظروف االقتصادية التي يمـر بهـا              

  .المجتمع الليبي
وللوصول إلى الهدف استخدمت الدراسة المنهج المقارن فـي ذلـك، حيـث             
قارنت التشريع الضريبي الليبي بالتشريع الضريبي المصري، وكان مجتمع الدراسـة           
متمثالً في مديري اإلدارات التابعة لمصلحة الضرائب ورؤساء األقسام بهذه اإلدارات           

ستخدمت الدراسة أسلوب اإلحـصاء  وكذلك موظفي الربط والتحصيل باإلدارات، كما ا     
وجود : الوصفي في تحليل البيانات، وكانت النتائج التي خلصت لها الدراسة متمثلة في           

م وتعديالتـه؛ وضـعف   1973 لـسنة  64قصور بقانون ضرائب الدخل في ليبيا رقم        
  .اإلدارة الضريبية بليبيا؛ وضعف الوعي الضريبي لدى الممولين بالدولة

هدفت إلـى بيـان كيفيـة ربـط       ) 2001معمر،(ي ليبيا   وفي دراسة أخرى ف   
الضريبة والتظلم منها وتحصيلها وذلك من خالل دراسة تحليلية لقانون ضرائب الدخل            

م والئحته التنفيذية، ولتأخذ الدراسة الشكل المطلوب علمياً،        1973 لسنة   64الليبي رقم   
 لهذا القانون، وذلك كمـا      قام الباحث ببيان العوامل المؤثرة في حصيلة الضرائب وفقاً        

  :يلي
غريزة حب التملك لدى اإلنسان؛ نقـص       : عوامل ترجع إلى الممولين، وذلك نتيجة     ♦

 الوعي الضريبي؛
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عـدم الكفايـة الفنيـة لمـصلحة        : عوامل مرتبطة باإلدارة الضريبية، وذلك نتيجة     ♦
من حيـث  الضرائب؛ وعدم مراعاة العاملين بالمصلحة من الناحيتين المادية والمعنوية   

الترقيات والمرتبات؛ وضعف متابعة أداء الموظفين بالمصلحة مـن حيـث مطابقتـه             
للقوانين واللوائح والتعليمات اإلدارية؛ والحمالت التي تقوم بها المصلحة بهدف توعية           
الممولين ضريبياً؛ وضعف إجراءات الحصر الشامل للممولين؛ والتـأخر فـي ربـط             

  .ت القائمةالضريبة وتحصيلها وفض المنازعا
والتي هدفت إلى دراسة األسـباب الرئيـسة        ) 2001(كذلك دراسة المنتصر    

لظاهرة التهرب الضريبي في ليبيا من خالل دراسة المخالفات المرتكبـة مـن قبـل               
الممولين، وكان مجتمع الدراسة متمثالً في فاحصي الضرائب المباشرة على الـدخل،            

 التجارة والصناعة والحرف وعلى دخل      وتحديداً الضرائب على دخل الشركات ودخل     
م، وخلصت إلـى عـدة      1973 لسنة   64المهن الحرة طبقاً لقانون ضرائب الدخل رقم        

وجود ظاهرة التهرب الضريبي في ليبيا؛ ومن أسباب وجـود هـذه            : نتائج من أهمها  
الظاهرة ضعف وعي الممولين فيما يتعلق بنصوص القانون الضريبي وكذلك بالقواعد           

 المحاسبية المستخدمة في الوصول إلى صـافي الـدخل الحقيقـي؛ رغبـة              والمبادئ
  .الممولين في التهرب من دفع الضريبة بطرق غير مشروعة

للكـشف عـن أهـم العوامـل        ) 2001إبراهيم،  (وفي مصر أجريت دراسة     
واختبار مـدى تـأثير تلـك       ، السلوكية التي تؤثر على قياس الدخل الخاضع للضريبة       

ة القياس في البيئة المصرية، ومن أجل أن تحقق هذه الدراسة هدفها            العوامل على عملي  
استخدمت المنهجين االستقرائي في الكشف عن أهم العوامل السلوكية التي تؤثر علـى            
قياس الدخل، واالستنباطي في اختبار مدى تأثير تلك العوامل على عملية القياس وذلك             

نة الدراسة المتمثلة في الممولين الـذين       من خالل استمارة استبيان تم توزيعها على عي       
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حصلوا على موافقة بتعديل إيراداتهم الواردة باإلقرارات الضريبية بمحافظة القـاهرة،           
  ). كا( وتحليل بيانات هذه االستمارة باستخدام األسلوب اإلحصائي تحليل التباين

 وكانت النتائج التي خلصت لها الدراسة من خالل تحقيـق الهـدف األول أن             
العوامل التي يمكن أن تؤثر على سلوك الممول وهو بصدد إعداد إقـراره الـضريبي               
تتمثل في عدم الثقة بين الممول ومأمور الضرائب في قيام األول بوضـع تقـديرات               
منخفضة بإقراره الضريبي؛ وعوامل الردع المتمثلة في العقوبات المقررة في التشريع           

لملتزم بأحكام القـانون الـضريبي؛ وسـعر     الضريبي التي تفرض على الممول غير ا      
الضريبة؛ ومتغير الوعي الضريبي المتمثل في درجة إعالم الممول بالضريبة ومـدى            

 .االستفادة أو المنفعة التي تعود عليه منها

وكانت نتائج اختبار عينة الدراسة تتمثل في وجـود تـأثير إيجـابي لتلـك               
  .  الخاضع للضريبةالمتغيرات على سلوك الممول عند قياسه للدخل

الستقـصاء العوامـل    ) 2002محمـود،   (وفي مصر أيضا أجريت دراسـة       
والمتغيرات األساسية ألبعاد مستوى االلتزام الضريبي بما يؤدى إلـى اإلسـهام فـي              

ثُم اختبار هـذه    ، تحديد إطار فكري للعوامل المؤثرة على االلتزام الضريبي للممولين        
مارسة العملية الضريبية فـي مـصر مـن تلـك           العوامل للكشف عن موقف بيئة الم     

العوامل، وفي سبيل ذلك استخدمت الدراسة المنهجين االستقرائي واالستنباطي، وكذلك          
 في تحليل البيانات المتحـصل      Zاستخدام معامل االرتباط واالنحراف المعياري وقيمة       

  . سكندريةعليها من مجتمع الدراسة المتمثل في ممولي الضريبة الموحدة بمحافظة اإل
حيث تم استقراء الدراسات السابقة في المجال نفـسه بغيـة تحقيـق الهـدف األول،                
وخلصت إلى أن العوامل والمتغيرات األساسية ألبعاد مستوى االلتزام الضريبي تتمثل           

تعقيد التشريع الضريبي؛ وعدم العدالة الضريبية؛ ومعدل الـضريبة؛ واحتمـال           : في
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ستوى الخدمات التي تقدمها اإلدارة الـضريبية؛ ومـدى         اكتشاف التهرب الضريبي وم   
إدراك الممول للتأثير السلبي للتهرب الضريبي علـى االقتـصاد القـومي؛ وإدراكـه        

  . للخدمات التي تقدمها الدولة والبيئة المحيطة بالممول
وقامت الدراسة باختبار تأثير تلك العوامل على قرار اإلفصاح عـن الـدخل             

ى أن التعقيد في التشريع الضريبي وارتفاع معدالت الـضريبة          وخلصت إل ، الضريبي
من العوامل المؤثرة سلباً على قرار اإلفصاح عن الدخل الضريبي؛ وكـذلك وجـود              
عالقة عكسية بين عدم العدالة وقرار اإلفصاح عن الدخل الـضريبي؛ وإن التهـرب              

مـشكلة التهـرب   الضريبي يرجع إلى الجانب األخالقي للممول وإلى إدراكه لخطورة      
  . الضريبي على االقتصاد القومي

عن مدى مالءمة النظام الـضريبي الـسابق        ) 2003الشريف،  (وفي دراسة   
 لـسنة   65م، وقانون ضريبة الدمغة رقم      1973 لسنة   64قانون ضرائب الدخل رقم     (

لالقتصاد الليبي، وذلك من خالل دراسة تحليلية للقوانين المـذكورة، وبقيـام            ) م1973
ث بتحليل النظام الضريبي المشار إليه آنفاً، استعرض أهـم المـشاكل وأوجـه              الباح

القصور التي يعاني منها، وهي عدم عدالة التشريع الضريبي من حيث تعدد الضرائب             
ومن شكلها التصاعدي في أغلبها؛ واالزدواج الضريبي؛ وظاهرة التضخم التي يتبعها           

الوضوح والتناقض والقصور في التشريعات     انخفاض في القيمة الحقيقية للنقود؛ وعدم       
الضريبية؛ والوعي الضريبي للممول؛ وعـدم الكفايـة العدديـة والفنيـة لمـصلحة              
الضرائب؛ وعدم مراعاة العاملين بالمصلحة من الناحية المادية مثل تـوفير المكـان             

  .المناسب لهم ومنح الحوافز المادية؛ ووجود ثغرات في التشريع الضريبي
 دولـة أجريت على أصحاب المهن الحرة فـي        ) 2005جمعه،   (وفي دراسة 

 وهدفت إلى التعرف على األسباب الكامنة وراء التهـرب الـضريبي            ةفلسطين المحتل 
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سـتبيان  ا ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم توزيع صحيفة          ،لدى أصحاب هذه المهن   
مـاة،  على عينة من مجتمع الدراسة من أصحاب المهـن الطبيـة، الهندسـية، المحا             

الصيدلة، وتدقيق الحسابات، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك بعـض األسـباب التـي              
  شعور أصحاب المهن الحـرة بارتفـاع الـضريبة         :تؤدي إلى التهرب الضريبي منها    

ر الشعوو ائبالشعور بعدم الثقة بمأمور الضر    و،  الذي يحققونه المفروضة على الدخل    
قلة العمل واألوضاع الـسيئة     والضريبة،   الحصول على خدمات عامة مقابل دفع        بعدم

الشعور بعدم  وقلة الوعي المحاسبي والضريبي لدى المكلفين،       والتي يعيشها المكلفين،    
عوامل اجتماعية ونفسية لذوي المهن الحرة مثـل الحفـاظ    وعدالة القوانين الضريبية،    

علـى   من الحياة االجتماعية وغياب تطبيق العقوبـات الـضريبية           ٍلاعلى مستوى ع  
  . الجميع

 ،أجريت في قطاع غزة فـي فلـسطين       ) 2007العمور،  (وفي دراسة أخرى    
نتشار ظاهرة التهرب الضريبي في القطاع والتعرف       اهدفت إلى التعرف على أسباب      و

سـتبيان  اعلى اآلثار الناتجة عن التهرب، ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع صحيفة            
الدخل والمحاسبين في مكاتـب المحاسـبة       على عينة من المفتشين في دائرة ضرائب        

نتشار ظـاهرة التهـرب      وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عدة أسباب ال         ،والمراجعة
عـدم  وفر االستقرار السياسي واألمني وفقدان السلطة لهيبتها،        ا عدم تو  :الضريبي منها 

اق العام،  غياب الشفافية في اإلنف   ووجود سيادة كاملة للسلطة الفلسطينية على أراضيها،        
نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين وعدم المعرفة الكاملـة    وسوء إدارة المال العام،     و

  .بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين ضريبة الدخل
 أجريـت علـى   (Atawodi and Ojeka, 2012)كما أن هنـاك دراسـة   

امـل  الشركات الصغيرة والمتوسطة في زاريا شمال ووسط نيجيريا للتعرف على العو          
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 صـحيفة  توزيـع لضرائب، ولتحقيق هدف الدراسة تم     بالتزام  التي تشجع على عدم اال    
استبيان على عينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في زاريا والية كادونا بنيجيريا،            

عـدم الـوعي    وتعـدد الـضرائب،     و معدالت الضريبة العالية،      أن وقد توصلت إلى  
  . لتزام الضريبين أهم أسباب عدم االالضريبي، وإجراءات الضرائب المعقدة م

 هدفت إلى تحديـد العوامـل    (Helhel and Ahmed, 2014)وفي دراسة
مولين في الـيمن، ولتحقيـق      مالداخلية والخارجية التي تؤثر على اإللتزام الضريبي لل       

 مـن الممـولين     170 حيث وزعت على     ،ستبيانهدف الدراسة تم استخدام صحيفة اال     
 المهن التجارية والزراعية والعـاملين       أصحاب ائب صنعاء من  المسجلين بمكتب ضر  

لحساب أنفسهم، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديـد مـن األسـباب الداخليـة                
قلـة  ورتفاع معـدل الـضريبة،      ا :والخارجية التي تؤدي إلى التهرب الضريبي منها      

 مـستوى   ضعف هيكل النظام الضريبي، انخفـاض     والوعي الضريبي لدى الممولين،     
  .اإلنفاق العام ال يتناسب مع ما يفضله الممولينوالمساءلة الحكومية والشفافية، 

 هدفت إلى التعـرف علـى   (Trang et al., 2015)وحديثا أجريت دراسة 
تأثير العوامل االقتصادية وغير االقتصادية على االلتزام الضريبي للممولين في مدينة           

دراسة تم استخدام صحيفة االستبيان على عينة من        كان ثو الفيتنامية، ولتحقيق هدف ال     
 وتوصلت الدراسة إلى أن جميع العوامل االقتصادية وغير االقتصادية التي           ،الممولين

مستوى :  ومن أهم هذه العوامل    ولينملتزام الضريبي للم  تناولتها الدراسة تؤثر على اال    
لروح الجماعيـة،   موقف الممولين اتجاه الضرائب، ومدى شعور الممول بـا        والدخل  

  .الوعي الضريبيو
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أمكن من خالل مراجعة أدبيات الدراسة اسـتخالص المتغيـرات المرتبطـة            
بشخصية الممول والتي يمكن أن تؤثر على سلوكه عند اإلفصاح عن الدخل الضريبي             

  :بوصفه متغيراً تابعاً وهي
 أثر العوامل التاريخية التي صاحبت فرض الضريبة منذ نشأتها؛ -1

 مية النقود بالنسبة للفرد؛أه -2

 غريزة حب التملك لدى اإلنسان؛ -3

 الوعي الضريبي بأهمية النظام الضريبي للفرد والمجتمع؛ -4

 مدى الشعور بالروح الجماعية؛ -5

 مستوى دخل الممول؛ -6

 .المستوى األخالقي للممول -7

حيث يعد متغير الوعي الضريبي ومتغير مدى الشعور بـالروح الجماعيـة            
متغير المستوى األخالقي للممول ذات عالقة طردية بمتغير االلتزام الـضريبي، أي            و

أن التزام الممول يزداد بزيادة تعرضه لهذه المتغيرات، في حين المتغيرات المتمثلـة             
في أثر العوامل التاريخية التي صاحبت فرض الضريبة منذ نشأتها وأهميـة النقـود              

لدى اإلنسان تعتبر جميعهـا ذات عالقـة عكـسية          بالنسبة للفرد وغريزة حب التملك      
بمتغير االلتزام الضريبي، أي أن التزام الممـول يـنخفض بزيـادة تعرضـه لهـذه                
المتغيرات، في حين متغير مستوى الدخل للممول يعتبر ذا تأثيرين متناقـضين علـى              

ضـريبياً  الممول، أي أنه ال يمكن التنبؤ بسلوك الممول بأن يكون أقل أو أكثر التزاماً               
  .إذا كان مستوى دخله منخفضاً، وكذلك أيضاً في حالة مستوى الدخل المرتفع
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  :فرضية الدراسة
بعد تكوين اإلطار النظري للدراسة وحصر متغيراتها المستقلة التي يمكن أن           

والمتمثل في قرار اإلفصاح عـن الـدخل        ) مشكلة الدراسة (تؤثر على المتغير التابع     
ريبي لممولي ضريبة المهن الحرة بمدينة زليـتن، وبحـسب          الخاضع لالستقطاع الض  

 ببيئة ومجتمع الدراسة، فإنه يمكن التنبؤ بأن جميع المتغيرات الـواردة            ينخبرة الباحث 
باإلطار النظري العام للدراسة، يمكن أن تؤثر على سلوك الممول عند اإلفصاح عـن              

  ).مشكلة الدراسة في إطارها الخاص(دخله الحقيقي 
من خـالل ترجمـة     ) االستنتاجات النظرية (إنه يمكن صياغة الفرضية     عليه ف 

العالقات بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في شكل فرضية، وذلك على النحـو             
  :التالي

تؤثر العوامل الشخصية للممول تأثيراً جوهرياً على سلوك الممول عند اإلفـصاح              -
  . عن الدخل الضريبي

  :عمليةالدراسة ال
 طريقة جمع البيانات، ومجتمع وعينة الدراسة،      ناول هذا الجزء من الدراسة    يت
، نتائج التحلـيالت اإلحـصائية    ، و ة في تحليل البيانات    المستخدم ة اإلحصائي واألساليب
  .والتوصياتوالنتائج 

  :طريقة جمع البيانات
، حيـث    على استمارة االستبيان للحصول علـى البيانـات        ت الدراسة اعتمد

استمارة استبيان، أي ما يقابل حجم مجتمع الممـولين مـن أصـحاب             ) 152(وزعت  
المهن الحرة بمدينة زليتن، للتعرف على آرائهم بخصوص العوامل الشخـصية التـي             

، وبلغ مـا  2016تؤثر على االلتزام الضريبي للممول وذلك خالل شهر يناير من سنة       
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) 7( اسـتبعاد عـدد      ، وقد تـم   %74ه حوالي   تصحيفة، أي ما نسب   ) 113(تم تجميعه   
صحائف استبيان لعدم صالحيتها ألغراض التحليل، وقد تم تصميم هـذه االسـتمارة             
بحيث تحتوي على عدد من األسئلة المغلقة حول آراء وحقـائق متعلقـة بموضـوع               
الدراسة، كما يوجد سؤال مفتوح للتغلب على عيوب األسئلة المغلقة ويتيح للمشاركين            

تغيرات أخرى لم يشر إليها في هذه االسـتمارة، وتتمثـل   في الدراسة استعراض أي م  
مصادر أسئلة االستبيان في االستنتاجات النظرية للدراسة، وتم تصميم هـذه األسـئلة             
وحرية اإلجابة عليها بما يتناسب مع مقياس ليكرت الخماسي، وكانت اإلجابات علـى             

 الموافقـة بـشدة،     هذه األسئلة متدرجة من مستوى الموافقة بشدة إلى مـستوى عـدم           
حيث احتوى الجـزء األول      ، من األسئلة  ين رئيس جزئين واحتوت هذه االستمارة على   

على مجموعة من األسئلة تحدد خصائص مفردات المجتمع، أما الجزء الثـاني فقـد              
  .خصص لجمع البيانات الالزمة الختبار الفرضية

  : الدراسةمنهجية
 خاضعين لضريبة المهـن الحـرة     يتمثل مجتمع الدراسة في جميع الممولين ال      

 ببعض الـضرائب    وازنة وذلك بسبب قلة عدد الممولين لهذه الضريبة م        بمدينة زليتن، 
، مما يتيح الفرصة للدراسة بمشاركة نسبة عالية        األخرى مثل ضريبة الدخول التجارية    

من أفراد المجتمع بها، باإلضافة إلى أن معظم المهن الخاضعة لهذه الضريبة تـشترط          
لتأهيل العلمي العالي لمزاولة المهنة، مما يضمن حسن تعاملهم مع استمارة االستبيان،            ا

: ، وكانت هذه المهن متمثلة في     )1( مموالً مزاوالً للمهنة   152وكان عدد أفراد المجتمع     

                                                 

 تم الحصول على هذه المعلومة من خالل مقابلة السيد رئيس قسم المهن الحرة بمكتب ضـرائب                 -1
  .2015-11-29زليتن واالطِّالع على السجالت ورصد عدد الممولين بتاريخ 
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المهن القانونية؛ المهن الطبية؛ المهن التعليمية؛ المهن الهندسية؛ المهـن المحاسـبية؛            
 .قانونية؛ تقديم الخدمات العامة؛ تقديم خدمات الحاسوبمهنة الترجمة ال

ونظراً لصغر حجم المجتمع فقد تم دراسته بالكامل، والجدول التالي يبين عدد            
  :وتصنيف مجتمع الدراسة والردود الصالحة للتحليل والنسبة المئوية لها

  عدد وتصنيف مجتمع وعينة الدراسة) 1(جدول رقم 

عدد أفراد   المهنة  ت
  مجتمعال

عدد أفراد 
  العينة

الردود الصالحة 
  النسبة  للتحليل

  %58  39  67  67  المهن القانونية  1
  %86  31  36  36  المهن الطبية  2
  %40  2  5  5  المهن التعليمية  3
  %100  13  13  13  المهن الهندسية  4
  %50  3  6  6  المهن المحاسبية  5
  %100  2  2  2  الترجمة القانونية  6
  %78  14  18  18  امة تقديم الخدمات الع  7
  %100  2  2  2تقديم خدمات الحاسوب   8

  %70  106  152  152  اإلجمـالي
 تـم اسـتخدام     (Reliability)قياس ثبات ودقة أداة جمع البيانات       من أجل   و

 لقياس درجـة التوافـق بـين العبـارات     (Cronpach Alpha)مقياس كرونباخ ألفا 
الحـظ أن    ي )2(الجدول رقم    من خالل الخاصة بكل عامل من العوامل قيد الدراسة، و       

 ,.Hair et al)وهذه القيمـة تعتبـر مقبولـة    % α (68( معامل كرونباخ ألفا ةقيم

  . وهذا يدل على وجود ارتباط بين إجابات مفردات العينة(2011
  نتائج اختبار كرونباخ ألفا) 2(جدول رقم 

  قيمة معامل ألفا  العبارات  م
  0.686 خصية الممول على قرار اإلفصاح عن الدخل الضريبيأثر ش  1
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أعمارهم في الفئـة    المشاركين  الحظ أن معظم    ي) 3( من خالل الجدول رقم   و
، من جميع مفردات العينـة  % 72.6 سنة ويمثل نسبة     50 إلى أقل من     30العمرية من   

وأن اإلجمالي، هـذا    من  % 71.7 نسبة   ونلون ويمثل ومتزوجون ويع هم  أن معظم كما  
 مـن  %80.2 نسبة ونيمثلحملة الشهادة الجامعية فما فوق حيث      من  أغلب المشاركين   

ـ المـشاركين   معظم عدد المشاركين، أما من حيث المهنة فيالحظ أن   هم قانونيـة  تمهن
نـسبة  بخدميـة   ال و ،%29.2 بنـسبة    طبيةالمهن  ال ذوو م يليه ،%36.8 نسبة   ونويمثل
 ممـن    والبـاقي  ،%2.8 بنسبة يةمحاسبالم  ث،  %12.3 تهمنسبو الهندسية ثم   ،13.2%

  . لكل منهما%1.9نسبة ب يقدمون خدمات الحاسوب وخدمة الترجمة القانونية
  المعلومات العامة عن المشاركين) 3(جدول 

  %النسبة   العدد  السن
  %11.3  12   سنة30أقل من 

 %72.7 77   سنة50 إلى أقل من 30من 
 %16 17   سنة فأكثر50من 

  %100 106  المجموع
  %النسبة   العدد  الحالة االجتماعية

  %13.2  14  عزب
 %15.1 16  متزوج

 %71.7 76  متزوج ويعول
 %100 106  المجموع

  %النسبة   العدد  التأهيل العلمي
  %80.1  85  جامعي
  %5.7  6  ماجستير
  %10.4  11  دكتوراه
  %3.8  1  أخرى

  %100  106  المجموع
  %النسبة   التكرار  المهنة
  %36.8  39  قانونية
  %29.2  31  طبية
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  %النسبة   العدد  السن
  %1.9  2  تعليمية
  %12.3  13  هندسية
  %2.8  3  محاسبية

  %1.9  2  ترجمة قانونية
  %13.2  14  ات عامةخدم

  %1.9  2  خدمات حاسوب
  %100  106  المجموع

تبين البيانات الديموغرافية السابقة خصائص مفردات العينة من حيث الـسن           
ـ  والحالة االجتماعية والتأهيل العلم    أن اني والمهنة التي يزاولونها، حيث يـرى الباحث

اختالف السن والحالة االجتماعية للمشاركين في الدراسة يقضي باختالف التزامـاتهم           
وحاجاتهم الحياتية والتي يمكن الوفاء بها من خالل عدم االلتزام الـضريبي، وكـذلك              

و معرفة المشاركين   التدرج في مستويات التأهيل العلمي يفرض جدالً اختالف إدراك أ         
في الدراسة بماهية النظام الضريبي، وما إن كان لهذا النظام أي فائـدة سـواء كـان                 
بالنسبة للفرد أو المجتمع، األمر الذي يضفي إمكانية االعتماد على إجاباتهم المختلفـة،             

  .ويعطيها نوعاً من الثقة واالعتمادية
   :تحليل الجزء المتعلق بالعوامل

ء على مدى موافقة أو عدم موافقة المشاركين في الدراسـة           يحتوي هذا الجز  
على مدى تأثير العوامل المتعلقة بشخصية الممول على قرار اإلفصاح عـن الـربح              
الضريبي، حيث تم ترتيب العبارات ترتيباً تنازلياً وفق المتوسط الحـسابي اإلجمـالي             

  :المشاهد إلجابات المشاركين، وكانت نتائج التحليل كما يلي
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  :البيانات الوصفية للعوامل: أوال
يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفـردات        ) 4( الجدول رقم 

 عـن الـدخل     اإلفصاحعلى قرار   شخصية الممول    العبارات المتعلقة بأثر     نالعينة ع 
  هـذا  مـن خـالل   ، و سلوب التوزيع النسبي  أالضريبي ودرجات الموافقة عليها حسب      

   :الحظ أنيالجدول 
" غريزة حب التملك لدى اإلنسان    ) "1(تكرار درجة الموافقة للعوامل من العامل رقم        � 

تكون أعلى ما يمكن عنـد مـستوى        " أهمية النقود بالنسبة للفرد   ) "3(إلى العامل رقم    
على أن هذه العوامل تؤثر على سلوك الممول عند اإلفصاح عن الـربح          " موافق بشدة "

مـرة، كمـا أن     ) 84(مرة إلى   ) 69(رات التكرار من     حيث تتراوح عدد م    ،الضريبي
    ؛%)79.3(إلى %) 65.1(النسب المئوية لهذه العوامل تتراوح من 

إلـى  " مستوى دخـل الممـول    ) "4(تكرار درجة الموافقة للعوامل من العامل رقم         �
تكون أعلى ما يمكن عنـد مـستوى        " مدى الشعور بالروح الجماعية   ) "6(العامل رقم   

فقط على أن هذه العوامل تؤثر على سلوك الممول عند اإلفصاح عن الـربح              " موافق"
مـرة، كمـا أن     ) 94(مرة إلى   ) 72(الضريبي، حيث تتراوح عدد مرات التكرار من        

 ؛%)88.7(إلى %) 67.9(النسب المئوية لهذه العوامل تتراوح من 

ي صاحبت فـرض    أثر العوامل التاريخية الت   ) "7(تكرار درجة الموافقة للعامل رقم       �
، بمعنـى أن النـسبة      "محايـد "تكون أعلى ما يمكن عند مستوى       " الضريبة منذ نشأتها  

العظمى من المشاركين في الدراسة ال يعترضون وال يوافقون على أن لهذا العامل أثر              
على سلوك الممول عند االفصاح عن الربح الضريبي، حيث كانت عدد مرات التكرار             

    ؛%)46.2(مرة، وبنسبة ) 49(
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يبين أن المتوسط العام إلجابـات المـشاركين فـي          ) 6(كما أن الجدول رقم     
، مما يعني أن آراء المشاركين في الدراسة تتجه نحو الموافقة           )4.2234(الدراسة هو   

على وجود تأثير لشخصية الممول على سلوكه عند اإلفصاح عن الـدخل الـضريبي،      
ابات المشاركين في الدراسة عن العوامل      حيث يتراوح المتوسط اإلجمالي المشاهد إلج     

إلـى  ) 4.75(من  " الوعي الضريبي للممول  ) "5(إلى العامل رقم    ) 1(من العامل رقم    
، مما يعني أن اتجاه إجابات المشاركين في الدراسة من المجموعات المهنيـة             )4.11(

مل تـؤثر   الثمانية حول هذه العوامل يتجه نحو اإلجابة بموافق بشدة على أن هذه العوا            
على سلوك الممول عند اإلفصاح عن الربح الضريبي، كما يتراوح المتوسط اإلجمالي            

مـدى  ) "6(المشاهد إلجابات المشاركين في الدراسة عن العوامل من العامـل رقـم             
، مما يعني أن    )3.11(إلى  ) 3.97(من  ) 7(إلى العامل رقم    " الشعور بالروح الجماعية  

الدراسة من المجموعات المهنيـة الثمانيـة حـول هـذه        اتجاه إجابات المشاركين في     
العوامل يتجه نحو اإلجابة بموافق فقط على أن هذه العوامل تؤثر على سلوك الممول              
عند اإلفصاح عن الربح الضريبي، وهو ما يتفق مع المتوسط العام لإلجابـات، أي أن        

تمثـل  ) 7(رقـم   إلـى   ) 1(المشاركين في الدراسة يوافقون على أن العوامل من رقم          
بوصفها متغيرات  (عوامل مؤثرة في سلوك الممول عند اإلفصاح عن الدخل الضريبي           

  ).مستقلة فرعية
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     والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريالتوزيع التكراري والنسبي المئوي) 4(الجدول رقم
درجة عدم 

  الموافقة
  رجة الموافقةد

  التكرار  وامـــلالع  م

دة
بش

ق 
واف

ال أ
  

فق
أوا

ال 
  

قة
واف

الم
م 

عد
رار

 تك
لي

جما
إ

  

ايد
مح

  

فق
أوا

دة  
بش

ق 
واف

أ
قة  

واف
الم

ر 
كرا

ي ت
مال

إج
  

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري  

عيا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

  141  65  76  4  1  1  0  التكرار
غريزة حب التملك لدى   1

  0.570  4.75  96.6  44.5  52.1  2.7  0.7  0.7  0  النسبة  اإلنسان

  143  101  42  2  1  0  1  تكرارال
 األخالقيالمستوي   2

  0.495  4.66  97.9  69.2  28.7  1.4  0.7  0  0.7  النسبة  للممول

  145  30  115  1  0  0  0  التكرار
أهمية النقود بالنسبة   3

  0.598  4.59  99.3  20.5  78.8  0.7  0  0  0  النسبة للفرد

  113  16  97  24  9  9  0  التكرار
  0.469  4.32  77.4  11.0  66.4  16.4  6.2  6.2  0  النسبة  مستوي دخل الممول  4

  131  7  124  10  5  5  0  التكرار
  0.522  4.11  89.6  4.9  84.9  6.8  3.4  3.4  0  النسبة  الوعي الضريبي للممول  5

  112  6  106  20  14  13  1  التكرار
مدى الشعور بالروح   6

  0.446  3.97  76.7  4.1  72.6  13.7  9.6  8.9  0.7  النسبة  الجماعية

  45  3 42  62  39  36  3  التكرار
7  

التاريخية أثر العوامل 
 فرض تالتي صاحب

 الضريبة منذ نشأتها
  0.854  3.11  30.8  2.0  28.8  42.5  26.7  24.7  2.0  النسبة

  :اختبار الفرضية: ثانياً
اعتمد الجزء العملي للدراسة على اختبار العالقة بين المتغيـرات المـستقلة            

  : الفرضية التاليةوالمتغير التابع لها، من خالل اختبار
تؤثر العوامل الشخصية للممول تأثيراً جوهرياً على سـلوك الممـول عنـد             "  

  "اإلفصاح عن الدخل الضريبي
والختبار هذه الفرضية تم استخدم اختبار ويلكوكسن الختبار معنوية درجـة             
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الموافقة على كل عبارة من عبارات استمارة االستبيان، ومقارنتها بمستوى المعنويـة            
 SPSS، وذلك من خالل استخدام البرنامج اإلحـصائي  )0.050(لمأخوذ في االعتبار   ا

  :، وكانت نتائج التحليل اإلحصائي كما يلي)16(اإلصدار رقم 
 الجدول رقـم  يتضح من    تشير نتائج التحليل اإلحصائي المتعلقة بالعوامل كما        

   :أن إلى )5(
 ومتوسـطات   معتمد فـي الدراسـة،    المستوى  ال المعنوية المحسوبة أقل من      ةالدالل �

 : في العبارات التالية)3(إجابات مفردات العينة تزيد عن المتوسط المفترض 

o ؛غريزة حب التملك لدى اإلنسان 

o المستوى األخالقي للممول؛  
o ؛أهمية النقود بالنسبة للفرد 

o مستوى دخل اللممول؛ 

o ؛الوعي الضريبي للممول 

o   مدى الشعور بالروح الجماعية.  
ن متوسطات إجابات مفردات العينة تزيد عن المتوسط المفترض فهذا          إوحيث    

، أي أن المتغيرات السابقة تؤثر      يدل على ارتفاع  درجات الموافقة على هذه العبارات        
   .على قرار اإلفصاح عن الربح الضريبي

  : في العبارة التاليةالمعتمد في الدراسةمستوى الالداللة المعنوية المحسوبة أكبر من  �
o فرض الضريبة منذ نشأتهاتأثر العوامل التاريخية التي صاحب . 

هـذا  و ،)3 ( المتوسط المفترض  تساوي أن متوسط إجابات مفردات العينة       أي  
ة، أي عدم وجـود تـأثير لمتغيـر          درجات الموافقة على هذه العبار     حياديةيدل على   

 اإلفصاح عـن    العوامل التاريخية التي صاحبت فرض الضريبة منذ نشأتها على قرار         
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  .الدخل الضريبي
  نتائج اختبار ويلكوكسن حول متوسط إجابات مفردات العينة ) 5(الجدول رقم 

 االنحراف  المتوسط  العبارة  م
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

الداللة 
  المعنوية

  0.000  9.451-  0.570  4.75  غريزة حب التملك لدى اإلنسان  1
  0.000  9.297-  0.495  4.66  المستوى األخالقي للممول  2
  0.000  9.092-  0.598  4.59  أهمية النقود بالنسبة للفرد  3
  0.000  9.345-  0.469  4.32  مستوى دخل الممول  4
  0.000  9.148-  0.533  4.11  الوعي الضريبي للممول  5
  0.000  9.344-  0.446  3.97  مدى الشعور بالروح الجماعية  6
 تأثر العوامل التاريخية التي صاحب  7

  0.171  1.369-  0.854  3.11  لضريبة منذ نشأتهافرض ا

  
  نتائج اختبار حول المتوسط العام  ) 6(الجدول رقم

المتوسط   البيان  م
  العام

االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

الداللة 
  المعنوية

1  
المتوسط العام للعبارات المتعلقة بأثر 

 اإلفصاحشخصية الممول على قرار 
  .عن الدخل الضريبي

4.2234  0.33298  37.827  0.000  

 الجدول رقميوضح  كما تشير نتائج التحليل اإلحصائي المتعلقة بالفرضية كما  
 وهو أقل من ،)0.000(بداللة معنوية ، )37.827(االختبار أن قيمة إحصائي  إلى)6(
 وهو ،)4.2234 (ن المتوسط العام إلجابات مفردات العينةإ وحيث المعتمد،مستوى ال

وهذا يدل على وجود أثر لشخصية الممول على ، )3(لمتوسط المفترض أكبر من ا
  . عن الدخل الضريبياإلفصاحقرار 

وحيث سبق اإلشارة إلى أنه هناك سؤال مفتوح للمشاركين في الدراسة   
إلضافة أي عوامل شخصية يرونها قد تؤثر على الممول عند اإلفصاح عن الربح 
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 عامل الوازع الديني له تأثير على الممول الضريبي، فقد رأى بعض المشاركين أن
عند قيامه باإلفصاح عن ربحه الضريبي، غير أنهم اختلفوا في اتجاه تأثير هذا 
العامل، فمنهم من يرى أن هذا العامل يؤثر سلباً على االلتزام الضريبي للممول، 
ومنهم من يرى أنه يؤثر إيجاباً، وذلك بحسب رؤية كل منهم للضريبة من حيث 

  .  مشروعيتها أو عدم مشروعيتها في اإلسالم
  :النتائج

من خالل عملية التحليل اإلحصائي التي أجريت على إجابات المشاركين تـم              
  :التوصل إلى النتائج التالية

 حيث يوجـد    ، عن الدخل الضريبي   اإلفصاحوجود أثر لشخصية الممول على قرار        •
  :الدخل الضريبي عن اإلفصاح التالية على قرار متغيراتللأثر 
 ؛غريزة حب التملك لدى اإلنسان •

  ؛المستوى األخالقي للممول •
 ؛أهمية النقود بالنسبة للفرد •

 ؛مستوى دخل الممول •

 ؛الوعي الضريبي للممول •

 ؛مدى الشعور بالروح الجماعية •

 .الوازع الديني •

  :التوصيات
  :اآلتيوصي بفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج عملية، فإنها ت  

ضرورة األخذ في االعتبار العوامل الشخصية المؤثرة في التزام المكلفين بدفع  •
 ؛الضريبة وذلك عند صياغة أو تعديل أي تشريع ضريبي
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العمل على رفع الوعي الضريبي لدى المكلفين وذلك عن طريق وسائل اإلعالم  •
 هنية المختصة والجامعات؛المختلفة والقيام بورش العمل والندوات في النقابات الم

الشفافية في إنفاق المال العام وأوجه صرف النفقات حتى يشعر المكلف بأنه يستفيد  •
من الضريبة التي يدفعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وحتى يطمئن بأن األموال 

  .التي يدفعها تنفق في سبيل تحقيق المصلحة العامة
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