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القيمة المضافة )الضريبة( وانعكاسها علي ترشيد 

 االستهالك األسري
 

 إيناس أحمد علي السليمي. د

 أستاذ مساعد السكن وإدارة المنزل
 المملكة العربية السعودية

 
 

 الخالصة
مع تطبيق نظام موازنة للضريبة  السلع،ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على مبيعات 

تعد ضريبة غير مباشرة تفرض على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة  .المشتراتالمحملة على السلع 

وترشيد االستهالك هو تسجيل دقيق لقيمة المنفق التي يحسبه المستهلك بدقة قبل اإلقدام  وتداولها.من مراحل إنتاجها 

نة ، وفي حدود التكلفة والحاجة والجودة واألولويات ، فهو ضبط مستويات االستهالك على شراء سلعة معي

 ومعدالته وجعلها متماشية مع قدرات المجتمع وموارده الكلية .

 

 : ىهدف البحث الحالي الي

 الدراسة.التعرف على الفروق بين أفراد العينة في اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة تبعا لمتغيرات -1

 التعرف على الفروق بين أفراد العينة في ترشيد االستهالك األسري تبعا لمتغيرات الدراسة .-2

تحديد العالقة االرتباطية بين استبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور استبيان -3

 ترشيد االستهالك األسري .

 لمؤثرة على ترشيد االستهالك األسري .تحديد نسبة مشاركة العوامل ا-4

 البحث.التعرف علي األوزان النسبية ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسري ألفراد عينة -5

 

 أهم نتائج البحث  :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة تبعا -1

 لمتغيرات الدراسة "الجنس ، المستوي التعليمي للزوجين ، عمر الزوجين ، عدد أفراد األسرة ، الدخل الشهري" .

لعينة في ترشيد االستهالك األسري تبعا لمتغيرات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد ا-2

 الدراسة "الجنس ، المستوي التعليمي للزوجين ، عمر الزوجين ، عدد أفراد األسرة ، الدخل الشهري" .

توجد عالقة ارتباطية بين استبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور استبيان ترشيد -3

 سري .االستهالك األ

 تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على ترشيد االستهالك األسري .-4

 تختلف األوزان النسبية ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسري ألفراد عينة البحث .-5

 

 أوصي البحث بــ :

 الضريبة".“االهتمام بزيادة الوعي الثقافي لألسرة من خالل البرامج اإلعالمية بالقيمة المضافة -1

إعداد برامج تدريبية لتوعية األسرة بأهمية دورها في ترشيد االستهالك من خالل المؤسسات االجتماعية -2

 واألسرية  .

تفعيل دور قسم السكن من خالل إعداد كتيبات وندوات ودورات وبرامج الكترونية توضح مفهوم القيمة المضافة -3

 كي لألسرة ."الضريبة" وأثرها علي السلوك االستهال
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The Added Value “Tax” and its Impact on the 

Rationalization of Household Consumption 
 

ABSTRACT 
VAT is a tax with a broad pot on the sales of goods, with the introduction of a tax balancing 

system on the goods purchased  .An indirect tax is imposed on the increase in the value of goods 

and services at each stage of production and circulation  .The rationalization of consumption is a 

precise recording of the value of the expenditure that the consumer carefully calculates before 

purchasing a particular commodity, and within the limits of cost, need, quality and priorities. It 

is to control consumption levels and rates and make them compatible with the capabilities of the 

society and its overall resources. 

The current research aims to: 

1. To identify the differences between the sample members in their attitudes towards the 

value added tax according to the variables of the study. 

2. To identify the differences between the sample members in rationalizing household 

consumption according to the study variables. 

3. Determine the correlation between the questionnaires of the Saudi family trends towards 

value added tax and the indicators of rationalization of household consumption. 

4. Determine the percentage of participation factors affecting the rationalization of 

household consumption. 

5. Identification of the relative weights of the priority dimensions of the rational 

consumption of family members of the research sample. 

Search results: 

1. There are statistically significant differences between the averages of the sample 

members in their attitudes towards value added tax according to the variables of the 

study: "sex, educational level of spouses, age of spouses, number of family members, 

monthly income." 

2. There are statistically significant differences between the average scores of the sample 

in the rationalization of household consumption according to the variables of the study 

"sex, educational level of spouses, age of spouses, number of family members, monthly 

income. 

3.  There is a correlation between the questionnaire of Saudi family trends towards value 

added tax and the themes of the survey of rationalization of household consumption. 

4. The percentage of participation of the factors affecting the rationalization of household 

consumption is different. 

5. The relative weights of the priority of the dimensions of rationalization of household 

consumption differ for the members of the research sample. 

I recommend searching on: 

1- Attention to increase the cultural awareness of the family through information programs 

with the added value of "tax." 

2- Preparing training programs to educate the family about the importance of their role in 

rationalizing consumption through social and family institutions. 

3- Activating the role of the housing section through the preparation of manuals, seminars, 

electronic courses and programs that illustrate the concept of value added "tax" and its 

impact on consumer behavior of the family. 
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 المقدمة 
 

 اإلنتاج توجيه في استخدامهايمكن  حيث الكلية االقتصادية السياسات أدوات من "الضريبة" المضافة القيمة تعد      

 حسب ضده أو المعنى االقتصادي النشاط لصالح فئات الضريبة تحريك طريق عن وذلك واالدخار واالستهالك

 مالية فريضةحيث تعد القيمة المضافة "الضريبة"  (.2001، موسى ) االجتماعية أو االقتصاديةاألهداف  مقتضى

 تحقيق أهدافها من للدولة تمكينا عليه يعود مباشر مقابل دون ، الهيئات العامة أو للدولة الفرد يدفعها إجبارية

 (.1111)مصطفى ،  االقتصادية والتنموية
 

 تمت وقد ، لهذه الضريبة المطبقة البلدان من للعديد تمويلي مصدرا"الضريبة"  المضافة القيمة حصيلة وتشكل    

 ,Keen, M)المال  لصنع آلة البسيطة الضريبة هذهف ، العامة اإليرادات زيادة في الضريبة هذه بفعالية اإلشادة

2007). 
 

 الخدمات عند تأدية أو السلعى والتداول اإلنتاج مراحل من مرحلة كل في إضافته يتم ما على الضريبة وتفرض     

 فى الداخلة اإلنتاج وعناصر المواد شراء تكلفة وبين ، أو الخدمة للسلعة الخاص البيع سعر الفرق بين تمثل فهي ،

 أو ،أخر  منتج إلى تحويلها نتيجة الخدمة أو السلعة فى قيمة الزيادة تمثل بحيث ، الخدمة تأدية أو السلعة تصنيع

 (.2002المختلفة ) الشافعى،  التوزيع مراحل فى بيعها إعادة نتيجة

 تنتجها يالت والخدمات الحقيقية للسلع بالقيمة الضريبي الفكر في الوحدة مستوى على المضافة القيمة تقاسو    

التي  والخدمات للسلع الصافية الحقيقية القيمة على تفرض الضريبةف ، ةالمشترا والخدمات السلع استبعاد بعد الوحدة

 زمنية فترة خالل خارج الوحدة من ةالمشترا واألعمال والخدمات السلع استبعاد بعد االقتصادية الوحدات تنتجها

، متولي ) االقتصادية الوحدة تنتجها التي واألعمال السلع والخدمات على المضافة القيمة تسري لذلك وفقا، و محددة

2003.) 

وتختلف ضربية القيمة المضافة من دولة إلي أخرى بحسب ما تفرضه الحكومة علي كل منتج أو خدمة ، حيث   

إما النقص بالقدرة تؤثر ضريبة القيمة المضافة بشكلها العام علي المستهلك في النهاية ، ويظهر التأثير بشكلين 

الشرائية ، وعدم الحصول علي جميع السلع وبشكل واضح في األسر ذات الدخل المنخفض ، والشكل الثاني بعدم 

 (.2015)إبراهيم،  القدرة علي ادخار قدر كاف من المال بما يحقق االستقرار واألمن المالي للمستقبل
  

أنه يمكن  ، باإلضافة اليتفوق اآلثار اإليجابية المترتبة على تطبيق الضريبة القيمة المضافة اآلثار السلبية لها و    

كل خمس سنوات ، وذلك من خالل المراجعة  أو تخفيف حدتها بعدة وسائلالسلبية التغلب على اآلثار والمشكالت 

 (.2012المختلفة )الشباسى،  واالجتماعية قتصاديةاالحتى تواكب المتغيرات للوائح التنفيذية على األقل 

م دخل تطبيق ضربية القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ بنسبة  2012وفي األول من يناير    

% ( علي مجموعة من السلع والخدمات حسب قواعد معلنه وذلك بهدف تقليص االعتماد علي 5أساسية قدرها ) 

ر رئيس لإليرادات ، وتوفير إيرادات مستدامة للحفاظ علي مكانتها االقتصادية وجودة بيئة األعمال النفط كمصد

واالستثمار فيها ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنفيذاً لخطط مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز اإليرادات 

 ( . 2012غير النفطية ) حمزة ،
 

بسبب  والمستقبلي الحاليؤدى إلى خفض االستهالك يقد "الضريبة" المضافة يرى البعض أن تطبيق القيمة و    

االستثمار  يؤدى إلى خفض ، و االدخارخفض  يتبعه، مما  ارتفاع األسعار على هذه السلع نتيجة تطبيق الضريبة

 (.2012، حسين ال ) ككل القوميويؤثر على حركة االقتصاد 
 

المكونة  والمعتقدات القيم خالل من، وذلك  ألفراده االستهالك وفلسفة شكل يدتحد في دورا المجتمع ثقافة تلعبو    

 (.2000  )سليمان، لها
 

 ونقدية اقتصادية ومالية أدوات من لديها لما الرشيد االستهالك نحو اإلرشاد مسئوليات الدولة عاتق على تقعو    

 (.2002، األزهري القومية ) المصالح ضوء في االقتصادي النشاط ومسار حركة تصحيح في وتجارية
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 استهالك عن الناتجة المدمرة البيئية اآلثار، وجب العمل علي تخفيف  أكبر بصورة استهالك متوازن تحقيقول    

 (.2012االستهالكية )سوقال،  السلع تنتج التي التمويلية والهياكل والشركات األفراد كل من
 

على تحسين قدرتهم على تقييم  مساعدتهمتتمثل فى  التيتحقيق مجموعة من األهداف  تسهم توعية المستهلك فىو    

 (Trent Ham, 2014)وشراء واستخدام السلع والخدمات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من هذه السلع والخدمات 
 

 وربطها الترشيد آليات نحو التوجه ضرورة،  أبرزها إشكاليات عدة تطرح االستهالك لثقافة النقدية الدراسةف    

 (.2012)سوقال،  وغيرها واإلعالم والدولة المستهلك بين المشتركة بالمصالح
 

 ، سلعة معينة شراء على اإلقدام قبل بدقة المستهلك يحسبه الذي المنفق لقيمة دقيق تسجيل هو االستهالك ترشيدف    

 (.2005والمالك،  )سعيد واألولويات والجودة والحاجة كلفةتال حدود فيو
 

 

وليس المقصود بترشيد االستهالك أن يتم تجميد استهالك الفرد من السلع والخدمات حيث أن هذا يحد من حرية     

ولكن المقصود هو ،  القومي، ويعمل على عدم نمو حجم اإلنتاج  األفراد فى التطلع إلى مستويات معيشية أفضل

) األزهرى،   ضبط مستويات االستهالك ومعدالته ونوعيته بحيث تتماشى مع قدرات المجتمع وموارده الكلية 

2002.) 
 

 يحققها التي المنفعة ومستوى ، شراءها يريد التي السلعة المستهلك بأولوية وعي على االستهالك ترشيد يتوقفو    

 .(Macionis, 2010) السلعة استخدام جراء من
 

 ،لذلك أصبح من الضروري (2012السعودي )عبد الرحيم،  المجتمع في منخفضة االستهالك ترشيد ثقافة وتعد    

 همموارد على الحفاظو ، عملية االستهالك من الحقيقية المنفعة تحقيق من وايتمكن حتى ، موتوعيته همسلوك ترشيد

 (.2012)ياليشانى،  مأمواله وحماية
     

م" 2012: الشباسى،م" ، ودراسة "2010 : جمعة وتنوعت الدراسات التي تناولت القيمة المضافة مثل دراسة "    

م" ، 2013: حمزة  ، ودراسة " تسليط الضوء على اآلثار الناتجة من تطبيق نظم القيمة المضافة حيث هدفا إلي

، تقف عائقا أمام التطبيق السليم للضريبة  يالتعن أهم المشكالت م" وهدفا إلي البحث 2012: عيد ودراسة "

 ، المضافة القيمة متحديد مفهو إلى هدفا م"التي2014م" ، ودراسة " البد : 2015 : خليفةباإلضافة إلي دراسة "

 . وأهميتها ، تطبيقها ونماذج ، انتشارها ومدى ونشأتها
 

: الرحيم  عبد م" ، ودراسة "2001:الخير  سة "كذلك تنوعت الدراسات التي تناولت ترشيد االستهالك مثل درا    

 نحو األفراد اتجاهات على التعرفالمواطنين ، كذلك  لدى االستهالكي الوعي مستوى رفعم" التي هدفا إلي 2012

، كذلك دراسة  الثقافة هذه ونشر وإسهامها بتعزيز المعرفة هذه ومصادر ، االستهالك ترشيد بثقافة المعرفة

 سلوك وترشيد االستهالكي الوعي مستوى تقييم إلىم" حيث هدفا 2012: الفقي  م" ، ودراسة "2012: ياليشانى "

" Christine page & Nancy ridgway, 2001م" ، ودراسة "2005، باإلضافة إلي دراسة "علي :  المستهلك

 . اعية واقتصادية متباينةتحديد تأثير بيئة المستهلك على األنماط االستهالكية من خلفيات اجتمحيث هدفا إلي 
 

ومما سبق يتضح لنا مدى أهمية كالً من القيمة المضافة " الضريبة " وترشيد االستهالك في تحقيق المنفعة     

 التنموية واألهداف االقتصادية واالجتماعية للدولة واألفراد .
 

 مشكلة البحث :

من  المضافة "الضريبة" علي السلوك االستهالكي لألسرةعلي انعكاس القيمة  التعرفتتبلور مشكلة البحث في     

 : اآلتيةعلى التساؤالت  اإلجابةخالل 
 

 ؟تبعا لمتغيرات الدراسة اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة هل هناك فروق بين أفراد العينة في  -1

 ؟ تبعا لمتغيرات الدراسة ترشيد االستهالك األسريهل هناك فروق بين أفراد العينة في  -2

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور عالقة ارتباطية بين استبيان ما هي ال -3

 استبيان ترشيد االستهالك األسري ؟
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 ترشيد االستهالك األسري ؟نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على  ما -4

 ألفراد عينة البحث ؟ أولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسري ما -5
 

 البحث :أهداف 
 

، انعكاس القيمة المضافة "الضريبة" علي السلوك االستهالكي لألسرة يهدف البحث الحالي إلى التعرف على     

 وذلك من خالل التعرف على :

 . تبعا لمتغيرات الدراسةاتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة التعرف على الفروق بين أفراد العينة في  -1

 . تبعا لمتغيرات الدراسة ترشيد االستهالك األسريالتعرف على الفروق بين أفراد العينة في  -2

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور رتباطية بين استبيان االعالقة تحديد ال -3

 . استبيان ترشيد االستهالك األسري

 . الستهالك األسريترشيد اتحديد نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على  -4

 . ألفراد عينة البحث ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسرياألوزان النسبية التعرف علي  -5
 

 أهمية البحث :
 

 ويتوقف،  واالدخار االستهالك بين الدخل توزيع عند المفاضلة في كبيرا دورا "الضريبة" المضافة القيمة تلعب    

 "الضريبة" المضافة القيمة تؤثر، والدخل  متوسط أهمها ومن والموضوعية النفسية العوامل من العديد على هذا

 انخفاض الى النهاية في يؤدي مما،  عليها تفرض التي السلع الرتفاع أسعار نظرا لألسرة الشرائية القوة على

 ، ومن هنا تظهر أهمية البحث من خالل :االستهالك 
 

 . ا على االستهالكوتأثيره "ضريبة"الالقيمة المضافة بالتعريف  -1

 .واالدخار االستثمار علي تشجيع الو نشر ثقافة ترشيد االستهالك -2

 . وترشيد االستهالك المضافة القيمة بين العالقة تحليل -3

 . معرفة سلبيات وإيجابيات ضريبة القيمة المضافة -4
 

 األسلوب البحثي :
 

 فروض البحث :
 

أفراد العينة في اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  -1

، عدد أفراد  الزوجين، عمر  للزوجين المستوي التعليمي"الجنس ،  المضافة تبعا لمتغيرات الدراسة

 األسرة ، الدخل الشهري" .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في ترشيد االستهالك األسري تبعا  -2

، عدد أفراد األسرة ، الدخل  الزوجين، عمر  للزوجين المستوي التعليمي"الجنس ،  لدراسةلمتغيرات ا

 الشهري" .

توجد عالقة ارتباطية بين استبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور استبيان  -3

 ترشيد االستهالك األسري .

 االستهالك األسري . تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على ترشيد -4

 تختلف األوزان النسبية ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسري ألفراد عينة البحث . -5
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 مصطلحات البحث :
 

 :  المضافة القيمة ـ ضريبة

 المدفوعة الضريبة بخصم الذي يسمح الخصم لنظام وتتبع ، المستهلك عبئها يتحمل مباشرة غير ضريبة هي   -

 المدخالت على الضريبة بين الفرق تمثل أنها أي ، المبيعات على المحصلة الضريبة من المشتريات على

 (.2001)حسن بشير،  المسجل بتحصيلها المكلف ويقوم المخرجات على والضريبة
 

 : المضافة القيمة ضريبةوتعرف الباحثة إجرائيا  ـ

 مراحل إنتاجها من مرحلة كل في والخدمات السلع قيمة في الزيادة على تفرض مباشرة غير ضريبة   -

 .وتداولها 
 

 :  ـ ترشيد االستهالك

، وهو توعية المستهلك فى جميع  ثمنا األقل والسعر والصالحية للحاجة طبقا الشراء عمليات تقنين هو   -

وتعليم الفرد ،  محاولة تقليل الفاقد فى كل السلع والخدماتل،  مجاالت اإلنفاق واالستهالك واالستخدام

 . (2012)آمال عبد الرحيم،  وتعويده على استثمار موارده بوعى وتعقل للحصول على أفضل النتائج
 

 : ترشيد االستهالكوتعرف الباحثة إجرائيا  ـ

هو حصول كل فرد فى المجتمع على حاجاته من السلع والخدمات دون زيادة أو نقص فى حدود الموارد    -

 .المتاحة 
 

 ث :منهج البح
 

اتبع هذا البحث المنهج الوصفى التحليلي الذى يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم     

 ً ً دقيقا ، وال يقتصر على جمع البيانات بل يتضمن قدراً من التفسير  (2004: عبيدات وأخرون  ( بوصفها وصفا

علمية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع  لحصول على نتائجلوذلك  ،لحصول على حقائق دقيقة ل

 . (م2002 :أحمد الرفاعي المعطيات الفعلية للظاهرة )
 

 حدود البحث :
 

 :  * عينة البحث
 

 .، وذلك لتطبيق أدوات الدراسة عليهم واستخالص النتائج ومناقشتها أسرة ( 225تكونت من )    
 

 أدوات البحث :
 

 :استمارة البيانات العامة  -1
 

تفيد في تحديد خصائص عينة البحث واشتملت هذه  التيتم إعدادها بهدف الحصول على بعض المعلومات     

 الشهري، عدد أفراد األسرة ، الدخل الزوجين  ، عمر الجنس ، العمر ، المستوي التعليمي للزوجيناالستمارة على "

 لألسرة" .
 

 ذكر ، أنثي . : الجنس -1

/ الشهادة الثانوية  ، الشهادة المتوسطة فأقل ، الشهادة االبتدائية" تم تقسيمه : :للزوجين المستوى التعليمي  -2

 " .الشهادة الجامعية / "ماجستير ، دكتوراه" دبلوم ،

 45من  ، سنة 45من  الي أقلسنة  35من  ، سنة 35من  الي أقلسنة  25من  تم تقسيمه : : الزوجينعمر  -3

 . سنة فأكثر

 . أفراد فأكثر 2من  ، أفراد 5أفراد الي  4من  ، أفراد 4أقل من  تم تقسيمه : األسرة : عدد أفراد -4
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مين  ، لاير 2000لاير إليى اقيل مين  4000مين  ، لاير 4000اقيل مين  تم تقسييمه ::  دخل الشهري لألسرةال -5

 . لاير فأكثر 12000من  ، لاير 12000لاير إلى اقل من  2000
 

 "إعداد الباحثة" :اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة استبيان  -2
 

اتجاهيات األسيرة السيعودية نحيو ضيريبة القيمية المضيافة ، وتكيون تم إعداد هيذا االسيتبيان بهيدف التعيرف عليى      

 عبارة . 25االستبيان من 
 

 "إعداد الباحثة" : ترشيد االستهالك األسرياستبيان  -3
 

أربع محاور ، وأشتمل على كيفية ترشيد االستهالك في األسرة هذا االستبيان بهدف التعرف على  تم إعداد    

 هي : رئيسية
 

 :ترشيد االستهالك الغذائي  -أ

 ترشيد األسرة لالستهالك الغذائي .تقيس  ات( عبار2وأشتمل على )    

 : ترشيد االستهالك الملبسي  -ب

 .ترشيد األسرة لالستهالك الملبسي تقيس  ات( عبار2وأشتمل على )    

 : ترشيد االستهالك السكني  -ج

 .ترشيد األسرة لالستهالك السكني تقيس  ات( عبار2وأشتمل على )    

 : االدخار  -د

 .كيفية ادخار األسرة تقيس  ات( عبار2وأشتمل على )    
 

يبة القيمة المضافة ، ترشيد االستهالك "اتجاهات األسرة السعودية نحو ضرستبيان الوقد استخدمت الباحثة     

غير موافق" ، وقد أعطت الباحثة لكل استجابة  –الي حد ما  –المقياس المتدرج من ثالث درجات "موافق األسري" 

 " للعبارات السلبية .3،  2،  1" للعبارات اإليجابية ، و"1،  2،  3من هذه االستجابات درجات "
 

 :ثبات الصدق وال
 

 استبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة : 
 

  : االستبيانصدق 

 . هقدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياس هيقصد ب    
 

 : صدق االتساق الداخلي 
 

تيم حسياب الصيدق باسيتخدام االتسياق اليداخلي وذلييك بحسياب معاميل االرتبياط ) معاميل ارتبياط  بيرسيون ( بييين      

والجييدول ،  لالسيتبيان )اتجاهيات األسيرة السيعودية نحيو ضيريبة القيمية المضيافة(جية كيل عبيارة والدرجية الكليية در

 : ذلك التالي يوضح
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 والدرجة الكلية ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة1جدول )

 لالستبيان )اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة( 

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

1- 0.245 0.01 14- 0.225 0.01 

2- 0.223 0.01 15- 0.213 0.01 

3- 0.214 0.01 12- 0.114 0.01 

4- 0.202 0.05 12- 0.232 0.01 

5- 0.122 0.01 12- 0.222 0.01 

2- 0.222 0.01 11- 0.224 0.05 

2- 0.232 0.01 20- 0.240 0.05 

2- 0.211 0.01 21- 0.201 0.01 

1- 0.235 0.05 22- 0.251 0.01 

10- 0.215 0.01 23- 0.224 0.01 

11- 0.133 0.01 24- 0.143 0.01 

12- 0.212 0.05 25- 0.202 0.01 

13- 0.252 0.01  
 

القترابها من الواحد الصحيح  ( 0.05 – 0.01) يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى      

 االستبيان .مما يدل على صدق وتجانس عبارات 
       

 : الثبات
واتساقه  واطراده فيما ،  ، وعدم تناقضه مع نفسه القياس والمالحظة فيدقة االختبار  reabilityيقصد بالثبات      

تشير إلى األداء  التيرجة على المقياس يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الد

 : تم حساب الثبات عن طريق ، و الفعلي للمفحوص

 Alpha Cronbach     الفا كرونباخ معامل -1

    Split-half  طريقة التجزئة النصفية -2

 Guttman   جيوتمان -3
 

 القيمة المضافةالستبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة ( قيم معامل الثبات 2جدول ) 

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا 

 0.231 0.222 – 0.215 0.242 استبيان اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافةثبات 
     

 

دالة عند  معامل الفا ، التجزئة النصفية ، جيوتمان : جميع قيم معامالت الثبات أنيتضح من الجدول السابق     

 االستبيان .مما يدل على ثبات   0.01مستوى 
 

 : ترشيد االستهالك األسرياستبيان 
 

  : صدق االستبيان

 يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه .    
  

 الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان :
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صدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط  بيرسون( بين الدرجة تم حساب ال    

( ترشيد االستهالك الملبسي ، ترشيد االستهالك السكني ، االدخار، ترشيد االستهالك الغذائي الكلية لكل محور )

 لي يوضح ذلك :( ، والجدول التاترشيد االستهالك األسريوالدرجة الكلية لالستبيان )
 

 ترشيد االستهالك األسري( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة استبيان 3جدول )

 الداللة االرتباط 

 0.01 0.100 ترشيد االستهالك الغذائي:  المحور األول

 0.01 0.225 ترشيد االستهالك الملبسي:  الثانيالمحور 

 0.01 0.123 السكنيترشيد االستهالك :  الثالثالمحور 

 0.01 0.222 االدخار:  الرابعالمحور 
     

( القترابها من الواحد الصحيح مما يدل  0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )      

 على صدق وتجانس محاور االستبيان .         
 

 الثبات :
، واتساقه  واطراده فيما  ، وعدم تناقضه مع نفسه دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      

يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى األداء 

 الفعلي للمفحوص ، و تم حساب الثبات عن طريق :

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -2

 Guttmanجيوتمان    -3
 

 ترشيد االستهالك األسري ( قيم معامل الثبات لمحاور استبيان4جدول )

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.221 0.235 – 0.222 0.212 ترشيد االستهالك الغذائي:  المحور األول

 0.220 0.112 – 0.242 0.221 ترشيد االستهالك الملبسي:  الثانيالمحور 

 0.252 0.202 – 0.234 0.225 ترشيد االستهالك السكني:  الثالثالمحور 

 0.114 0.121 – 0.212 0.122 االدخار:  الرابعالمحور 

 0.202 0.253 – 0.222 0.210 ككل ترشيد االستهالك األسريثبات استبيان 
 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ، جيوتمان دالة عند     

 مما يدل على ثبات االستبيان .  0.01مستوى 
 

 

 البيانات العامة 
 

 : الجنس -1

  الجنس( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير 1( والشكل البياني رقم )5يوضح الجدول )     
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  الجنستوزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير  (5جدول )

 النسبة% العدد  الجنس

 %34.1 12 ذكر

 %25.1 121 أنثي

 %100 225 المجموع
 

 
  الجنس( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير 1شكل )

     

من أفراد عينة  12، بينما % 25.1بنسبة  إناثمن أفراد عينة البحث  121( أن 1( وشكل )5يتضح من جدول )    

 .% 34.1بنسبة  ذكورالبحث 
 

 : للزوجينالمستوى التعليمي  -2

 للزوجين ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المستوى التعليمي2( والشكل البياني رقم )2يوضح الجدول )  
 

 للزوجين أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير المستوى التعليمي توزيع  (6جدول )

 المستوى التعليمي للزوجين
 الزوجة الزوج

 النسبة% العدد النسبة% العدد

 %1.5 22 %2.4 23 فأقل الشهادة االبتدائية

 %22.2 21 %20.2 52 الشهادة المتوسطة

 %22.2 21 %21.5 21 / دبلومالشهادة الثانوية 

 %31.2 101 %41.4 114 الشهادة الجامعية / "ماجستير ، دكتوراه"

 %100 225 %100 225 المجموع
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 للزوجين ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير المستوى التعليمي2شكل )

 

 

بعينة البحث حاصلين علي الشهادة الجامعية / "ماجستير ،  زوج 114( أن 2( وشكل بياني )2يتضح من جدول )    

، ثم يأتي في % 21.5بنسبة  / دبلومحاصلين على الشهادة الثانوية  زوج 21، يليهم % 41.4بنسبة  دكتوراه"

 زوج 23، ويأتي في المرتبة الرابعة % 20.2حاصلين على الشهادة المتوسطة بنسبة  زوج 52المرتبة الثالثة 

بعينة  للزوجاتكما يتضح أن أعلى نسبة في المستوى التعليمي  % ،2.4نسبة فأقل ب لى الشهادة االبتدائيةحاصلين ع

الحاصالت على  الزوجاتالشهادة الجامعية / "ماجستير ، دكتوراه" ، يليهم  % للحاصالت علي31.2البحث بلغت 

% 22.2لحاصالت على الشهادة المتوسطة بنسبة ا الزوجات، ثم يأتي بعدهم % 22.2بنسبة  / دبلومالشهادة الثانوية 

 % .1.5بنسبة  فأقل الحاصالت على الشهادة االبتدائية الزوجات، ثم يأتي في المرتبة الرابعة 
 

 :عمر الزوجين  -3

 الزوجين ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير عمر3( والشكل البياني رقم )2يوضح الجدول )      

 
   

 الزوجين ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير عمر7جدول )

 عمر الزوجين
 الزوجة الزوج

 النسبة% العدد النسبة% العدد

 %32.2 101 %22.4 22 سنة 35من  الي أقلسنة  25من 

 %33.2 13 %32.4 21 سنة 45من  الي أقلسنة  35من 

 %21.5 21 %31.2 102 سنة فأكثر 45من 

 %100 225 %100 225 المجموع
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 الزوجين ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير عمر3شكل )

 

، % 31.2بنسبة  سنة فأكثر 45من أعمارهم  كانت بعينة البحث زوج 102( أن 3( وشكل )2يتضح من جدول )    

 تراوحت زوج 22، وأخيرا % 32.4بنسبة  سنة 45من  الي أقلسنة  35من تراوحت أعمارهم  زوج 21يليهم 

 تراوحتبعينة البحث زوجة  101، كما يتضح أن % 22.4بنسبة  سنة 35من  الي أقلسنة  25من أعمارهم 

الي سنة  35من  نأعماره زوجة تراوحت 13، يليهم % 32.2بنسبة  سنة 35من  الي أقلسنة  25من  نأعماره

 .% 21.5بنسبة  سنة فأكثر 45من  نأعماره زوجة كانت 21، وأخيرا % 33.2بنسبة  سنة 45من  أقل
 

 عدد أفراد األسرة : -4

 ( توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها4( والشكل البياني رقم )2يوضح الجدول )      
 

 توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها  (8جدول )

 النسبة% العدد عدد أفراد األسرة

 %31.3 22 أفراد 4أقل من 

 %42.2 122 أفراد 5أفراد الي  4من 

 %22.5 22 أفراد فأكثر 2من 

 %100 225 المجموع

 
 ( يوضح توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها4شكل )
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أفراد بنسبة  5أفراد الي  4أسرة بعينة البحث تراوح عدد أفرادها من  122( أن 4( وشكل )2يتضح من جدول )    

، وأخيرا كان % 31.3" بنسبة 22أفراد وبلغ عددهم " 4، يليهم األسر الالتي كان عدد أفرادها أقل من % 42.2

 .% 22.5" بنسبة 22أفراد فأكثر " 2عدد األسر الالتي كان عدد أفرادها من 
 

 :  دخل الشهري لألسرةال -5

 فقا لفئات الدخل المختلفة( توزيع أسر عينة البحث و5( والشكل البياني رقم )1يوضح الجدول )      
 

 ( توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة9جدول )

 النسبة% العدد دخل الشهري لألسرةال

 %12.4 45 لاير 4000اقل من 

 %21.4 51 لاير 2000لاير إلى اقل من   4000من 

 %21.1 20 لاير12000لاير إلى اقل من   2000من 

 %33.1 11 لاير فأكثر 12000من 

 %100 225 المجموع
 

 

 

 ( يوضح توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة5شكل )
 

     

( أن أكبر فئات الدخل الشهري ألسر عينة البحث كان في الفئة )من 5( والشكل البياني )1يتضح من جدول ) 

لاير( ، فقد بلغت نسبتهم على التوالي  12000لاير إلى اقل من   2000لاير فأكثر( ، تليها الفئة )من  12000

لاير( حيث بلغت  2000لاير إلى اقل من   4000، ويأتي بعد ذلك األسر ذوي الدخل )من %( 21.1، % 33.1)

 .% 12.4لاير( حيث بلغت نسبتهم  4000، وأخيرا األسر ذوي الدخل )اقل من % 21.4نسبتهم 
 

 البحث : نتائج
 

        : الفرض األول

تبعا اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في تو      

 لمتغيرات الدراسة 
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اتجاهاتهم وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار ) ت ( ، وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في      

 والجداول التالية توضح ذلك : نحو ضريبة القيمة المضافة
 

 الجنستبعا لمتغير  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في 11جدول )

  الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 12 4.102 22.222 ذكر
223 12.422 

  0.01دال عند 

 121 3.221 51.035 أنثي الذكورلصالح 
 

 
  الجنستبعا لمتغير  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في 6شكل )

 

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 12.422( أن قيمة ) ت ( كانت )2( وشكل )10يتضح من الجدول )

( ، 51.035) اإلناث( ، بينما بلغ متوسط درجة 22.222) الذكور، حيث بلغ متوسط درجة الذكور ( لصالح 0.01)

 . اإلناثمن  اتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة أكبر كان الذكورمما يدل على أن 
 

 اتجاهاتهم نحو ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 11جدول )

 المستوي التعليمي للزوجلمتغير تبعا  ضريبة القيمة المضافة

المستوي التعليمي 

 للزوج
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4201.222 1211.355 بين المجموعات
 دال 0.01 41.323

 222 111.412 30305.222 داخل المجموعات

   224  31525.021 المجموع

    

( ، مما يدل على 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )41.323( إن قيمة ) ف( كانت )11يتضح من جدول )     

، المستوي التعليمي للزوج تبعا لمتغير  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةوجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

  :الجدول التالي يوضح ذلكولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة و
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( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة12جدول )  

 المستوي التعليمي للزوج
 منخفض

 40.202م = 

 متوسط

 51.152م = 

 عالي

 22.352م = 

   - منخفض

  - **10.345 متوسط

 - **15.202 **25.551 عالي

 
 ضريبةاتجاهاتهم نحو ( فروق درجات أفراد العينة في 7شكل )

 المستوي التعليمي للزوجتبعا لمتغير  القيمة المضافة 
 

 

في  األزواجبين االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 2( وشكل )12يتضح من جدول )    

في المستوى  األزواجلصالح  والمنخفضفي المستوى التعليمي المتوسط  األزواجوكال من  العاليالمستوى التعليمي 

 واألزواجفي المستوى التعليمي المتوسط  األزواج( ، كما توجد فروق بين 0.01عند مستوى داللة ) العاليالتعليمي 

( ، حيث 0.01في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة ) األزواجلصالح  المنخفضفي المستوى التعليمي 

في المستوى التعليمي المتوسط  األزواج( ، يليهم 22.352) العاليي في المستوى التعليم األزواجبلغ متوسط درجة 

( ، فيأتي في المرتبة 40.202بمتوسط ) المنخفضفي المستوى التعليمي  األزواج( ، وأخيرا 51.152بمتوسط )

 ، ثماتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة أكبر  حيث كان العاليفي المستوى التعليمي  األزواجاألولى 

في المرتبة  المنخفضفي المستوى التعليمي  األزواجفي المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية ، ثم  األزواج

 األخيرة .
 

 اتجاهاتهم( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 13جدول )

 المستوي التعليمي للزوجةتبعا لمتغير  نحو ضريبة القيمة المضافة 

المستوي التعليمي 

 للزوجة
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4242.222 2415.352 بين المجموعات
 دال 0.01 35.011

 222 121.212 32112.524 داخل المجموعات

   224  41422.120 المجموع
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( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )35.011( إن قيمة ) ف( كانت )13يتضح من جدول )    

المستوي التعليمي تبعا لمتغير  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :للزوجة 
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة14ول )جد

 المستوي التعليمي للزوجة
 منخفض

 42.001م = 

 متوسط

 44.324م = 

 عالي

 51.351م = 

   - منخفض

  - *2.323 متوسط

 - **15.035 **12.352 عالي
 

 
 المستوي التعليمي للزوجةتبعا لمتغير  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( فروق درجات أفراد العينة في 8شكل )

 

في  الزوجاتبين االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 2( وشكل )14يتضح من جدول )    

في  الزوجاتلصالح  والمنخفضفي المستوى التعليمي المتوسط  الزوجاتوكال من  العاليالمستوى التعليمي 

في المستوى التعليمي  الزوجاتتوجد فروق بين  بينما( ، 0.01عند مستوى داللة ) العاليالمستوى التعليمي 

في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى  الزوجاتلصالح  المنخفضفي المستوى التعليمي  والزوجاتالمتوسط 

في  الزوجات( ، يليهم 51.351) العاليفي المستوى التعليمي  الزوجات( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.05داللة )

بمتوسط  المنخفضفي المستوى التعليمي  الزوجات( ، وأخيرا 44.324تعليمي المتوسط بمتوسط )المستوى ال

اتجاههم نحو أهمية ضريبة  حيث كان العاليفي المستوى التعليمي  الزوجات( ، فيأتي في المرتبة األولى 42.001)

في المستوى  الزوجاتالثانية ، ثم  في المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الزوجات، ثم القيمة المضافة أكبر 

 األخيرة .في المرتبة  المنخفضالتعليمي 
 

 الزوج تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 15جدول )   

 متوسط المربعات مجموع المربعات الزوج عمر
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4224.153 1442.302 المجموعات بين
 دال 0.01 52.552

 222 21.215 24451.524 داخل المجموعات

   224  33211.231 المجموع
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( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )52.552( إن قيمة ) ف( كانت )15يتضح من جدول )    

، الزوج  تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة16جدول )

 الزوج عمر

 الي أقلسنة  25من 

 سنة 35من 

 41.155م = 

 أقلالي سنة  35من 

 سنة 45من 

 20.022م = 

 سنة فأكثر 45من 

 23.335م =  

   - سنة 35من  الي أقلسنة  25من 

  - **12.113 سنة 45من  الي أقلسنة  35من 

 - **13.222 **32.120 سنة فأكثر 45من 
 

 
 الزوج تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( فروق درجات أفراد العينة في 9شكل )

 
 

السن  األزواج ذويبين االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 1( وشكل )12يتضح من جدول )    

 35من  الي أقلسنة  25من ،  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن " األزواج ذويوكال من  سنة فأكثر 45من 

 األزواج ذويتوجد فروق بين  كما( ، 0.01داللة ) عند مستوى سنة فأكثر 45من السن  األزواج ذوي" لصالح سنة

 األزواج ذويلصالح  سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  واألزواج ذوي سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن 

من السن  األزواج ذوي( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.01عند مستوى داللة ) سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن 

( ، 20.022بمتوسط ) سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  األزواج ذوي( ، يليهم 23.335) سنة فأكثر 45

( ، فيأتي في المرتبة األولى 41.155بمتوسط ) سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  األزواج ذويوأخيرا 

 األزواج ذوي، ثم ر اتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة أكب حيث كان سنة فأكثر 45من السن  األزواج ذوي

 سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  األزواج ذويفي المرتبة الثانية ، ثم  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن 

 .في المرتبة األخيرة 
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 الزوجة تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 17جدول )   

 متوسط المربعات مجموع المربعات الزوجة عمر
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4222.242 1522.415 بين المجموعات
 دال 0.01 20.250

 222 22.152 21422.212 داخل المجموعات

   224  31053.202 المجموع
    

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )20.250( إن قيمة ) ف( كانت )12يتضح من جدول )    

، الزوجة  تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ر شيفيه للمقارنات المتعددة( اختبا18جدول )

 الزوجة عمر

 الي أقلسنة  25من 

 سنة 35من 

 32.405م = 

 الي أقلسنة  35من 

 سنة 45من 

 52.122م = 

 سنة فأكثر 45من 

 23.441م =  

   - سنة 35من  الي أقلسنة  25من 

  - **12.223 سنة 45من  الي أقلسنة  35من 

 - **2.313 **25.032 سنة فأكثر 45من 
 

 
 الزوجة تبعا لمتغير عمر اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( فروق درجات أفراد العينة في 11شكل )

 
 

 الزوجات ذواتبين االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 10( وشكل )12يتضح من جدول )    

من  الي أقلسنة  25من ،  سنة 45من  أقلالي سنة  35من السن " الزوجات ذواتوكال من  سنة فأكثر 45من السن 

توجد فروق بين  كما( ، 0.01عند مستوى داللة ) سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذوات" لصالح سنة 35

 سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  والزوجات ذوات سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات

( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.01عند مستوى داللة ) سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذواتلصالح 

 سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات( ، يليهم 23.441) سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذوات

( ، فيأتي 32.405بمتوسط ) سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  الزوجات ذوات( ، وأخيرا 52.122بمتوسط )
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اتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة  حيث كان سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذواتالمرتبة األولى  في

من السن  الزوجات ذواتفي المرتبة الثانية ، ثم  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات، ثم أكبر 

 .في المرتبة األخيرة  سنة 35من  الي أقلسنة  25

 

 اتجاهاتهمتحليل التباين لدرجات أفراد العينة في ( 19جدول )

 تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة نحو ضريبة القيمة المضافة 

 متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4405.213 2211.522 بين المجموعات
 دال 0.01 22.023

 222 152.112 42203.122 داخل المجموعات

   224  51514.242 المجموع
 

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )22.023( إن قيمة ) ف( كانت )11يتضح من جدول )    

تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ،  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة21جدول )

 عدد أفراد األسرة
 أفراد 4أقل من 

 22.213م = 

 5أفراد الي  4من 

 أفراد

 52.552م = 

 أفراد فأكثر 2من 

 55.102م = 

   - أفراد 4أقل من 

  - **10.152 أفراد 5أفراد الي  4من 

 - *2.454 **12.211 أفراد فأكثر 2من 
 

 
 تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافة( فروق درجات أفراد العينة في 11شكل )

 

أفراد  4بين األسر أقل من االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 11( وشكل )20يتضح من جدول )    

( 0.01أفراد عند مستوى داللة ) 4أفراد فأكثر" لصالح األسر أقل من  2، من  أفراد 5أفراد الي  4وكال من األسر "من 

أفراد  5أفراد الي  4لصالح األسر من أفراد فأكثر  2أفراد واألسر من  5أفراد الي  4توجد فروق بين األسر من  بينما، 
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 5أفراد الي  4( ، يليهم األسر من 22.213أفراد ) 4( ، حيث بلغ متوسط درجة األسر أقل من 0.05عند مستوى داللة )

( ، فيأتي في المرتبة األولى األسر أقل 55.102أفراد فأكثر بمتوسط ) 2( ، وأخيرا األسر من 52.552أفراد بمتوسط )

أفراد في المرتبة  5أفراد الي  4، ثم األسر من اتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة أكبر  حيث كان أفراد 4من 

 . أفراد فأكثر 2الثانية ، وأخيرا األسر من 
 

 اتجاهاتهم نحو( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 21جدول )

 تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة ضريبة القيمة المضافة 

دخل الشهري ال

 لألسرة
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4212.222 1325.524 بين المجموعات
 دال 0.01 41.122

 222 15.521 25121.251 داخل المجموعات

   224  35322.125 المجموع
   

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )41.122( إن قيمة ) ف( كانت )21يتضح من جدول )    

تبعا لمتغير الدخل الشهري  اتجاهاتهم نحو ضريبة القيمة المضافةعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :لألسرة ، ولمعرفة اتجاه 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة22جدول )

 دخل الشهري لألسرةال
 منخفض

 40.400م = 

 متوسط

 51.442م = 

 مرتفع 

 22.222م = 

   - منخفض

  - **11.042 متوسط

 - **12.222 **31.222 مرتفع 
 

 
 اتجاهاتهم نحو ( فروق درجات أفراد العينة في 12شكل )

 لمتغير الدخل الشهري لألسرة تبعا ضريبة القيمة المضافة
 

بين األسر ذوي الدخل االتجاه نحو ضريبة القيمة المضافة ( وجود فروق في 12( وشكل )22يتضح من جدول )     

عند مستوى داللة  المرتفعلصالح األسر ذوي الدخل  والمنخفض المتوسطوكال من األسر ذوي الدخل  المرتفع

لصالح األسر ذوي الدخل  المنخفضواألسر ذوي الدخل  المتوسطذوي الدخل ( ، كما توجد فروق بين األسر 0.01)
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( ، يليهم األسر 22.222) المرتفع( ، حيث بلغ متوسط درجة األسر ذوي الدخل 0.01عند مستوى داللة ) المتوسط

( ، فيأتي في 40.400بمتوسط ) المنخفض( ، وأخيرا األسر ذوي الدخل 51.442بمتوسط ) المتوسطذوي الدخل 

، ثم األسر اتجاههم نحو أهمية ضريبة القيمة المضافة أكبر  حيث كان المرتفعالمرتبة األولى األسر ذوي الدخل 

 المنخفض .في المرتبة الثانية ، وأخيرا األسر ذوي الدخل  المتوسطذوي الدخل 
 

        : الثانيالفرض 

تبعا لمتغيرات  ترشيد االستهالك األسريتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في       

ترشيد وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار ) ت ( ، وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في . الدراسة 

 والجداول التالية توضح ذلك : االستهالك األسري
 

 الجنستبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسري( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في 23جدول )     

  الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 12 4.011 52.113 ذكر
223 24.232 

  0.01دال عند 

 121 5.122 22.234 أنثي اإلناثلصالح 
 

 
  الجنستبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسري( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في 13شكل )

 

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 24.232( أن قيمة ) ت ( كانت )13( وشكل )23يتضح من الجدول )

( ، 52.113) الذكوربينما بلغ متوسط درجة  ( ،22.234) اإلناث، حيث بلغ متوسط درجة اإلناث ( لصالح 0.01)

 . الذكورمن  ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل كان اإلناثمما يدل على أن 
 

 ترشيد االستهالك( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 24جدول )

 المستوي التعليمي للزوجتبعا لمتغير  األسري

المستوي التعليمي 

 للزوج
 ط المربعاتمتوس مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4522.114 1152.222 بين المجموعات
 دال 0.01 32.102

 222 112.225 32010.212 داخل المجموعات

   224  41122.123 المجموع
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( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )32.102( إن قيمة ) ف( كانت )24يتضح من جدول )    

، المستوي التعليمي للزوج تبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ر شيفيه للمقارنات المتعددة( اختبا25جدول )

 المستوي التعليمي للزوج
 منخفض

 22.025م = 

 متوسط

 20.253م = 

 عالي

 22.223م = 

   - منخفض

  - *2.222 متوسط

 - **12.120 **14.242 عالي

 
 المستوي التعليمي للزوجتبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 14شكل )

 

في المستوى  األزواجبين  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 14( وشكل )25يتضح من جدول )    

في المستوى التعليمي  األزواجلصالح  والمنخفضفي المستوى التعليمي المتوسط  األزواجوكال من  العاليالتعليمي 

في  واألزواجفي المستوى التعليمي المتوسط  األزواجتوجد فروق بين  بينما( ، 0.01عند مستوى داللة ) العالي

( ، حيث بلغ 0.05في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة ) األزواجلصالح  المنخفضالمستوى التعليمي 

في المستوى التعليمي المتوسط  األزواج( ، يليهم 22.223) العاليفي المستوى التعليمي  األزواجمتوسط درجة 

( ، فيأتي في المرتبة 22.025بمتوسط ) المنخفضفي المستوى التعليمي  األزواج، وأخيرا ( 20.253بمتوسط )

في  األزواج، ثم ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل  حيث كان العاليفي المستوى التعليمي  األزواجاألولى 

 األخيرة .في المرتبة  نخفضالمفي المستوى التعليمي  األزواجالمستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية ، ثم 
 

 المستوي التعليمي للزوجةتبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسري( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 26جدول )    

المستوي التعليمي 

 للزوجة
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4220.225 1521.220 بين المجموعات
 دال 0.01 52.122

 222 23.521 22231.341 داخل المجموعات

   224  32253.111 المجموع
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( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )52.122( إن قيمة ) ف( كانت )22يتضح من جدول )    

، المستوي التعليمي للزوجة تبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة27جدول )

 المستوي التعليمي للزوجة
 منخفض

 55.224م = 

 متوسط

 21.152م = 

 عالي

 25.505م = 

   - منخفض

  - **15.132 متوسط

 - **14.341 **30.221 عالي
 

 
 المستوي التعليمي للزوجةتبعا لمتغير  ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 15شكل )

 

في المستوى  الزوجاتبين  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 15( وشكل )22يتضح من جدول )    

في المستوى  الزوجاتلصالح  والمنخفضفي المستوى التعليمي المتوسط  الزوجاتوكال من  العاليالتعليمي 

في المستوى التعليمي المتوسط  الزوجات( ، كما توجد فروق بين 0.01عند مستوى داللة ) العاليالتعليمي 

في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى داللة  الزوجاتلصالح  المنخفضفي المستوى التعليمي  والزوجات

في المستوى  الزوجات( ، يليهم 25.505) العاليفي المستوى التعليمي  الزوجات( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.01)

( ، 55.224بمتوسط ) المنخفضفي المستوى التعليمي  الزوجات( ، وأخيرا 21.152التعليمي المتوسط بمتوسط )

، ثم ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل  حيث كان العاليفي المستوى التعليمي  الزوجاتاألولى  فيأتي في المرتبة

في  المنخفضفي المستوى التعليمي  الزوجاتفي المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية ، ثم  الزوجات

 األخيرة .المرتبة 
 

 الزوج تبعا لمتغير عمر رشيد االستهالك األسريت( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 28جدول )    

 متوسط المربعات مجموع المربعات الزوج عمر
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4542.220 1025.441 بين المجموعات
 دال 0.01 44.222

 222 102.522 22103.452 داخل المجموعات

   224  32122.212 المجموع
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( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )44.222( إن قيمة ) ف( كانت )22يتضح من جدول )       

، ولمعرفة اتجاه الزوج  تبعا لمتغير عمر ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة29دول )ج

 الزوج عمر

 الي أقلسنة  25من 

 سنة 35من 

 44.215م = 

 الي أقلسنة  35من 

 سنة 45من 

 22.212م = 

 سنة فأكثر 45من 

 20.003م =  

   - سنة 35من  الي أقلسنة  25من 

  - **24.001 سنة 45من  الي أقلسنة  35من 

 - **11.222 **35.222 سنة فأكثر 45من 
 

 
 الزوج تبعا لمتغير عمر ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 16شكل )

 

 سنة فأكثر 45من السن  األزواج ذويبين  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 12( وشكل )21يتضح من جدول )    

السن  األزواج ذوي" لصالح سنة 35من  الي أقلسنة  25من ،  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن " األزواج ذويوكال من 

 سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  األزواج ذويتوجد فروق بين  كما( ، 0.01عند مستوى داللة ) سنة فأكثر 45من 

عند  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  األزواج ذويلصالح  سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  واألزواج ذوي

السن  األزواج ذوي( ، يليهم 20.003) سنة فأكثر 45من السن  األزواج ذوي( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.01مستوى داللة )

بمتوسط  سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  األزواج ذوي( ، وأخيرا 22.212بمتوسط ) سنة 45من  الي أقلسنة  35من 

، ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل  حيث كان سنة فأكثر 45من السن  األزواج ذوي( ، فيأتي في المرتبة األولى 44.215)

 35من  الي أقلسنة  25من السن  األزواج ذويفي المرتبة الثانية ، ثم  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  األزواج ذويثم 

 .في المرتبة األخيرة  سنة

 الزوجة تبعا لمتغير عمر ترشيد االستهالك األسريلتباين لدرجات أفراد العينة في ( تحليل ا31جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات الزوجة عمر
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4210.224 2421.242 بين المجموعات
 دال 0.01 32.512

 222 121.415 35222.212 داخل المجموعات

   224  43244.343 المجموع
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( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )32.512( إن قيمة ) ف( كانت )30يتضح من جدول )       

، ولمعرفة اتجاه الزوجة  تبعا لمتغير عمر ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه 
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة31جدول )

 الزوجة عمر

 الي أقلسنة  25من 

 سنة 35من 

 32.124م = 

 الي أقلسنة  35من 

 سنة 45من 

 31.442م = 

 سنة فأكثر 45من 

 52.200م =  

   - سنة 35من  الي أقلسنة  25من 

  - *2.222 سنة 45من  أقلالي سنة  35من 

 - **12.252 **21.032 سنة فأكثر 45من 
 

 
 الزوجة تبعا لمتغير عمر ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 17شكل )

 

 

من السن  الزوجات ذواتبين  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 12( وشكل )31يتضح من جدول )    

 35من  الي أقلسنة  25من ،  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن " الزوجات ذواتوكال من  سنة فأكثر 45

الزوجات توجد فروق بين  بينما( ، 0.01عند مستوى داللة ) سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذوات" لصالح سنة

لصالح  سنة 35من  الي أقلسنة  25من السن  والزوجات ذوات سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  ذوات

( ، حيث بلغ متوسط درجة 0.05عند مستوى داللة ) سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات

 سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات( ، يليهم 52.200) سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذوات

( ، فيأتي 32.124بمتوسط ) سنة 35من  الي أقل سنة 25من السن  الزوجات ذوات( ، وأخيرا 31.442بمتوسط )

، ثم ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل  حيث كان سنة فأكثر 45من السن  الزوجات ذواتفي المرتبة األولى 

الي سنة  25من السن  الزوجات ذواتفي المرتبة الثانية ، ثم  سنة 45من  الي أقلسنة  35من السن  الزوجات ذوات

 .في المرتبة األخيرة  سنة 35من  أقل
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 تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ترشيد االستهالك األسري( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 32جدول ) 

 متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4224.223 2522.442 بين المجموعات
 دال 0.01 32.243

 222 113.501 30224.412 داخل المجموعات

   224  31442.143 المجموع

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )32.243( إن قيمة ) ف( كانت )32يتضح من جدول )    

تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ، ولمعرفة  ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة33جدول )

 عدد أفراد األسرة
 أفراد 4أقل من 

 23.035م = 

 5أفراد الي  4من 

 أفراد

 25.122م = 

 أفراد فأكثر 2من 

 22.011م = 

   - أفراد 4أقل من 

  - *2.132 أفراد 5أفراد الي  4من 

 - **12.111 **15.052 أفراد فأكثر 2من 
 

 
 تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 18شكل )

 

أفراد فأكثر  2بين األسر من  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 12( وشكل )33يتضح من جدول )    

أفراد فأكثر عند مستوى داللة  2أفراد " لصالح األسر من  4، أقل من  أفراد 5أفراد الي  4وكال من األسر "من 

أفراد  4أفراد لصالح ألسر من  4األسر أقل من و أفراد 5أفراد الي  4توجد فروق بين األسر من  بينما( ، 0.01)

( ، يليهم األسر 22.011أفراد فأكثر ) 2( ، حيث بلغ متوسط درجة األسر من 0.05أفراد عند مستوى داللة ) 5الي 

( ، فيأتي في 23.035أفراد بمتوسط ) 4( ، وأخيرا األسر أقل من 25.122أفراد بمتوسط ) 5أفراد الي  4من 
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 5أفراد الي  4، ثم األسر من هم لالستهالك األسري أفضل ترشيد أفراد فأكثر حيث كان 2المرتبة األولى األسر من 

 . أفراد 4أفراد في المرتبة الثانية ، وأخيرا األسر أقل من 
 

 تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة ترشيد االستهالك األسري( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 34جدول ) 

دخل الشهري ال

 لألسرة
 المربعاتمتوسط  مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 4205.222 1210.544 بين المجموعات
 دال 0.01 50.244

 222 10.135 24234.312 داخل المجموعات

   224  33144.220 المجموع

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )50.244( إن قيمة ) ف( كانت )34يتضح من جدول )      

تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة ،  ترشيد االستهالك األسريعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 فيه للمقارنات المتعددة( اختبار شي35جدول )

 دخل الشهري لألسرةال
 منخفض

 24.441م = 

 متوسط

 22.321م = 

 مرتفع 

 22.203م = 

   - منخفض

  - **2.022 متوسط

 - **14.122 **22.232 مرتفع 
 

 
 تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة ترشيد االستهالك األسري( فروق درجات أفراد العينة في 19شكل )

 

بين األسر ذوي الدخل  ترشيد االستهالك األسري( وجود فروق في 11( وشكل )35يتضح من جدول )     

عند مستوى داللة  المنخفضلصالح األسر ذوي الدخل  والمرتفع المتوسطوكال من األسر ذوي الدخل  المنخفض

لصالح األسر ذوي الدخل  المرتفعاألسر ذوي الدخل و المتوسطتوجد فروق بين األسر ذوي الدخل  كما( ، 0.01)

( ، يليهم 24.441) المنخفض( ، حيث بلغ متوسط درجة األسر ذوي الدخل 0.01عند مستوى داللة ) المتوسط

( ، فيأتي 22.203بمتوسط ) المرتفع( ، وأخيرا األسر ذوي الدخل 22.321بمتوسط ) المتوسطاألسر ذوي الدخل 
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، ثم األسر ذوي ترشيدهم لالستهالك األسري أفضل  يث كانح المنخفضفي المرتبة األولى األسر ذوي الدخل 

 المرتفع .في المرتبة الثانية ، وأخيرا األسر ذوي الدخل  المتوسطالدخل 
 

        : الثالثالفرض 

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة ومحاور استبيان ترشيد توجد عالقة ارتباطية بين استبيان     

 االستهالك األسري
  

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة وللتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بين استبيان    

 والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط : القيمة المضافة ومحاور استبيان ترشيد االستهالك األسري
 

 اتجاهات األسرة السعودية نحو ( مصفوفة االرتباط بين استبيان 36جدول )

 ضريبة القيمة المضافة ومحاور استبيان ترشيد االستهالك األسري

ترشيد  

االستهالك 

 الغذائي

ترشيد 

االستهالك 

 الملبسي

ترشيد 

االستهالك 

 السكني

 االدخار

ترشيد 

االستهالك 

 ككل األسري

اتجاهات األسرة 

السعودية نحو ضريبة 

 القيمة المضافة ككل

0.114** 0.212** 0.223* 0.252** 0.203** 

                0.05*  دال عند                   0.01** دال عند 
 

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة بين استبيان  طردي( وجود عالقة ارتباط 32يتضح من الجدول )    

زاد اتجاهات األسرة ، فكلما  0.05،  0.01عند مستوى داللة  المضافة ومحاور استبيان ترشيد االستهالك األسري

اتجاهات األسرة السعودية كذلك كلما زاد زاد ترشيد االستهالك الغذائي ، كلما السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة 

ودية نحو اتجاهات األسرة السعكذلك كلما زاد  ترشيد االستهالك الملبسي ،كلما زاد نحو ضريبة القيمة المضافة 

اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة كذلك كلما زاد  ترشيد االستهالك السكني ،كلما زاد ضريبة القيمة المضافة 

ترشيد كلما زاد اتجاهات األسرة السعودية نحو ضريبة القيمة المضافة كلما زاد ف زاد االدخار ،كلما القيمة المضافة 

 . ككل االستهالك األسري
 

 : الرابعالفرض 

 ترشيد االستهالك األسريتختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على       
 

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(      

 والجدول التالي يوضح ذلك :  ترشيد االستهالك األسريللعوامل المؤثرة على 
 

 ألهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام( ( ا37جدول )

 ترشيد االستهالك األسري للعوامل المؤثرة على

ع
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 المتغير المستقل
معامل 

 االرتباط

نسبة 

 المشاركة
 الداللة قيمة) ف(

معامل 

 االنحدار
 الداللة قيمة ) ت(

 0.01 13.335 0.514 0.01 122.210 0.224 0.121 الزوجة تعليم

 0.01 11.120 0.422 0.01 124.220 0.212 0.104 تعليم الزوج

 0.01 1.122 0.352 0.01 11.251 0.220 0.224 عمر الزوجة

 0.01 2.432 0.241 0.01 21.202 0.212 0.242 الدخل الشهري لألسرة
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بنسبة  ترشيد االستهالك األسري كان من أكثر العوامل المؤثرة على تعليم الزوجةمن الجدول السابق إن  يتضح    

% ، وأخيرا في 22بنسبة  عمر الزوجة% ، ويأتي في المرتبة الثالثة 21.2بنسبة  تعليم الزوج% ، يليه 22.4

 .% 21.2بنسبة  الدخل الشهري لألسرةالمرتبة الرابعة 
    

 : مسالخاالفرض 

 ألفراد عينة البحث ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسريتختلف األوزان النسبية    
 

 وللتحقق من هذا الفرض تم إعداد جدول الوزن النسبي التالي :     
 

 ألفراد عينة البحث ألولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسري( الوزن النسبي 38جدول )

 الترتيب النسبة المئوية% النسبي الوزن ترشيد االستهالك األسري

 الرابع %21.4 311 ترشيد االستهالك الغذائي

 الثالث %23.1 342 ترشيد االستهالك الملبسي

 األول %22.1 405 ترشيد االستهالك السكني

 الثاني %22.2 321 االدخار

  %100 1453 المجموع
 

 
 ألفراد عينة البحث االستهالك األسريألولوية أبعاد ترشيد ( الوزن النسبي 21شكل )

 

ترشيد كان  ألفراد عينة البحث أولوية أبعاد ترشيد االستهالك األسريأن  (20( والشكل )32) يتضح من الجدول    

ترشيد  الثالثةفي المرتبة  ويأتي % ،22.2بنسبة  االدخار، يليه في المرتبة الثانية % 22.1بنسبة  االستهالك السكني

 % .21.4بنسبة  ترشيد االستهالك الغذائي الرابعةفي المرتبة  % ، ويأتي23.1بنسبة  الملبسي االستهالك
 

 التوصيـات :
 

 بالقيمة المضافة "الضريبة" . اإلعالميةالبرامج لألسرة من خالل  زيادة الوعي الثقافيباالهتمام  -1

من خالل المؤسسات االجتماعية  فى ترشيد االستهالك ابأهمية دوره األسرةتوعية إعداد برامج تدريبية ل -2

 واألسرية  .

توضح مفهوم القيمة  ةمن خالل إعداد كتيبات وندوات ودورات وبرامج االلكترونيتفعيل دور قسم السكن  -3

 .المضافة "الضريبة" وأثرها علي السلوك االستهالكي لألسرة 
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