
 

 

 قائمة المحتويات

  رقم الصفحة  الموضوع

  ج  اإلهداء
  د الشكر والتقدير

  ك الملخص باللغة العربية
  م الملخص باللغة اإلنجليزية

  اإلطار العام للبحث: الفصل األول
  1  مقدمة

  4  أهمية البحث

  5  مشكلة البحث

  5  أسئلة البحث

  5  أهداف البحث

  6 فرضيات البحث

  8 محددات البحث

  8  حدود  البحث

  8 مبررات البحث

  9 التعريفات اإلجرائية والنظرية لمصطلحات البحث

  15  نموذج البحث

  16 أسلوب قياس المتغيرات المستقلة والتابعة

  16 منهجية البحث وإجراءاته

  18  خطة البحث

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
  19  تمهيد

  20 الحوكمةمفهوم 

  25 الحوكمة أهمية

  26 الحوكمةأهداف 



 

 

  29 الحوكمة نظام مقومات

  30 وتطبيقاتها في القطاع العامالحوكمةعناصر 

  40 في الضفة الغربيةضريبة الدخل الفلسطينية مقدمة عن

  40 نشأت ضريبة الدخل ومراحل تطورها في فلسطين

  42 تعريف الضريبة

  43 الضريبةأهداف 

  45  2010لعامالهيكل التنظيمي لدائرة ضريبة الدخل الفلسطينية

  46 2010الخليل لعامضريبة دخللمكتبالهيكل التنظيمي

  47  2009- 2005الضريبية في السلطة الوطنية الفلسطينية  خالل األعوام  اإليرادات

  47 مفهوم كفاءة وفاعلية األداء

  48  الفاعلية

  49 الفاعليةنماذج 

  51  الكفاءة

  52 قياس الكفاءة في مؤسسات القطاع العام

  53  الدخلةضريبالعوامل التي تساهم في نجاح فاعلية وكفاءة دائرة

  55  الفلسطينية الدخل أهم المشاكل التي تتطلب وجود كفاءة وفعالية في دوائر ضريبة

  56  في قطاع الضريبة الفلسطينيللحوكمةالمتطلبات الضرورية

  58  الدخل وتفعيل كل من الكفاءة والفاعلية في دوائر ضريبةالحوكمةالعالقة بين 

  60 الدراسات السابقة ذات الصلة

  73 هذا البحثما يميز 

  منهجية البحث وإجراءاته:الفصل الثالث
  76  تمهيد

  76  منهج البحث

  76 مجتمع وعينة البحث

  79  أداة البحث

  79 صدق أداة البحث 

  81 ثبات أداة البحث



 

 

  82  أساليب التحليل اإلحصائي في جمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات

  82 .أساليب جمع البيانات

  82 أساليب تحليل البيانات واختبار الفرضيات

  83 وصف متغيرات البحث

  85 المعالجة اإلحصائية

لنتائج البحث تحليل اإلحصائي: الفصل الرابع  

  86  تمهيد

  86 تحليل النتائج ومناقشة أسئلة البحث

  االستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس

  107  االستنتاجات

  109 التوصيات وآليات تنفيذها

  113  المراجع

  124  المالحق

  
  
  

  

  قائمة الجداول

  رقم الصفحة اسم الجدول  رقم الجدول

  16 ليكرت الخماسيمقياس  ) 1(الجدول 

التطورات األخيرة في اإليرادات الضريبية في السلطة الوطنية   )2(الجدول 
  2009- 2007الفلسطينية خالل األعوام 

47  



 

 

  77 الدراسةعينة  )3(الجدول

عدد االستبانات الموزعة وعدد االستبانات المستردة ونسبة   )4(الجدول
  االسترجاع

78  

  80 نتائج معامل االرتباط بيرسون  )5(الجدول

ألداة  )  Cronbach Alpha(نتائج معادلة الثبات ألفا كرونباخ  )6(الجدول
  البحث بأبعادها المختلفة

81  

  83 التكرارات والنسبة المئوية للجنس  )7(الجدول

  83 التكرارات والنسبة المئوية  للعمر  )8(الجدول

  84 التكرارات والنسبة المئوية للمؤهل العلمي  )9(الجدول

  84  التكرارات والنسبة المئوية  للمركز الوظيفي  )10(الجدول

  85 التكرارات والنسبة المئوية  للخبرة  )11(الجدول

عن  العينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )12(الجدول
  معايير الحوكمة في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

87  

 عن العينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )13(الجدول
  معيار النظام والترتيب في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

88  

عن  العينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )14(الجدول
  معيار اإلفصاح والشفافية في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

90  

عن  العينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )15(الجدول
  معيار االستقاللية  في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

92  

 عن العينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )16(الجدول
  معيار المساءلة  في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

94  

عن  العينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )17(الجدول
  المسؤولية  في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية معيار

95  

عن  العينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )18(الجدول
  معيار العدالة  في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

97  

عن  العينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )19(الجدول
  معيار الوعي االجتماعي في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

98  

  99عن  العينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )20(الجدول



 

 

  معيار النزاهة في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية
عن  العينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  )21(الجدول

فقرات االستبانة الموجهة لإلدارة العليا  في دوائر ضريبة الدخل 
  الفلسطينية

100  

في دوائر ضريبة  للحوكمةمصفوفة العالقة بين المعايير المختلفة  )22(الجدول 
  الدخل الفلسطينية

104  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس األشكال
 رقم الصفحة اسم الشكل  رقم الشكل

  15 نموذج متغيرات البحث المستقلة والتابعة  )1(الشكل 

  28 الحوكمةأهداف  )2(الشكل 

  45  2010الهيكل التنظيمي لدائرة ضريبة الدخل الفلسطينية لعام   )3(الشكل 

  46  2010الهيكل التنظيمي لمكتب ضريبة دخل الخليل لعام   )4(الشكل 

  

  

  




