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چکیده
درآمدهـای مالیاتـی نقـش و جایگاهـی اساسـی در تأمیـن بودجـه و رشـد و توسـعۀ اقتصـادی 
کشـورهای جهـان دارد. توجه به فرهنگ  سـازی و تقویت آن یکـی از مفیدترین و اثربخش  ترین 
روش  هـا در بهبـود درآمدهـای مالیاتی اسـت و به منظـور ارتقای فرهنگ مالیاتـی مطالعۀ عوامل 
مؤثـر بـر آن اهمیـت ویـژه  ای دارد. هدف ایـن پژوهش بررسـی عوامل مؤثر بـر تقویت فرهنگ 
مالیاتـی اسـت. جامعـۀ آمـاری کلیـۀ مؤدیان مالیاتی اسـتان ایالم را شـامل می  شـود و بر اسـاس 
فرمـول کوکـران 384 نفـر بـه عنوان حجم نمونه تعیین شـد. ابزار سـنجش پژوهش، پرسشـنامه 
بـود کـه روایـی آن بـا مطالعۀ مبانی نظری و اسـتفاده از نظـر متخصصان و خبـرگان و پایایی آن 
از طریـق آزمـون ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشـنامه )0/813( تأیید شـد. آزمـون فرضیه  های 
پژوهـش نشـان داد کـه تـالش بـرای ارائۀ بـه موقع اطالعـات، آمـوزش مؤدیان مالیاتـی، توجه 
بـه عدالـت مالیاتـی، ارائـۀ تسـهیالت مالیاتـی با هـدف حمایت از اقشـار آسـیب  پذیر، تشـویق 
مؤدیـان نمونـه، اعمال جریمه بـرای مؤدیان خاطی، عـدم تبعیض در اجرای قوانیـن و مقررات، 
تـالش بـرای کاهـش فـرار مالیاتـی و آگاهـی اجتماعـی از چگونگـی مصـرف منابـع مالیاتی از 
عوامـل تأثیرگـذار بـر فرهنـگ مالیاتـی هسـتند. بر اسـاس نتایـج آزمـون فریدمـن، عوامل عدم 
تبعیـض در اجـرای قوانیـن و مقـررات، ارائـۀ تسـهیالت مالیاتـی بـا هـدف حمایـت از اقشـار 
آسـیب  پذیر، تـالش بـرای کاهش فـرار مالیاتـی، توجه بـه عدالت مالیاتـی، آگاهـی اجتماعی از 
چگونگـی مصـرف منابع مالیاتی، اعمـال جریمه برای مؤدیـان خاطی، آموزش مؤدیـان مالیاتی، 
تشـویق  های مؤدیـان نمونـه و تـالش بـرای ارائـۀ به  موقـع اطالعـات به ترتیـب در رتبـۀ اول تا 

نهم جـای دارند
.
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مقدمه و بیان مسئله
در کشـور  های پیشـرفته بیـش از 90 درصـد بودجـه و بیش از یک سـوم درآمد کل 
اقتصـاد را از طریـق مالیـات اخذ می  کنند )اوتـن و اسـپلینتر1 ، 2019: 2(. در مقابل، 
در اغلـب کشـورهای دیگـر بـه خاطر وجـود ثروت  هـا و منابع طبیعـی، درآمدهای 
مالیاتـی سـهم کوچکی در بودجۀ آنهـا دارد )عبدلی و همـکاران، 1394: 44(. ایران 
جهـت کاهش وابسـتگی بـه درآمدهای نفتـی و بیگانـگان باید نظام مالیاتی کشـور 
را اصـالح کنـد تـا درآمدهـای مالیاتـی افزایـش یابـد )باوفـا و همـکاران، 1397: 
2(. ایجـاد یـک سیسـتم پویـای اقتصـادی به منظـور مقابله بـا پیچیدگی  هـای نظام 
اقتصـادی و تحـوالت نویـن در اقتصـاد جهـان و اصـالح اهرم  هـای تنظیم  کننـده 
سیاسـت    های اقتصـادی و مالیاتـی ضروری اسـت. یکـی از مهمترین مکانیسـم  های 
کنترلـی، فرهنگ  سـازی مالیاتی اسـت )برزگری خانقـاه و فیض  پـور، 1392: 122(. 
ایجـاد فرهنـگ مالیاتـی2  کارآمـد و قوی در کشـور می  تواند تأثیـر مهمی در کاهش 
هزینه-هـا، افزایـش درآمدهـای دولت و ایجاد کنترل  های مؤثر داشـته باشـد )جنتی 
و میرمحمـدی، 1395: 81(. نتیجـۀ آن نیز افزایش عدالـت اجتماعی، رفاه عمومی و 
تمکیـن مالیاتـی اسـت کـه با توسـعۀ فرهنـگ مالیاتی و به تبـع آن تأثیر بـر تمکین 
مالیاتـی، کـه منجـر بـه شناسـایی مؤدیـان مالیاتـی از طریـق خوداظهاری می  شـود، 
مالیات  دهنـدگان بـا تمایـل بیشـتری در زمینـۀ پرداخـت مالیـات همراهـی می  کنند 
و ایـن امـر سـبب همراهـی مؤدیـان مالیاتـی جدیـدی در این مسـیر می  شـود و به 
توسـعه و گسـترش چتر مالیاتی منجر می  گردد )ایمانی خوشـخو و امیر  مسـتوفیان، 
1396: 47(. نقـش فرهنـگ مالیاتـي در جامعـه بـه یکي از مهمتریـن موضوعات در 
حـوزۀ مالیاتـي تبدیـل شـده اسـت )چـاو و لئونـگ3 ، 2009: 36(. ایـن فرهنگ بر 
نـوع نگـرش و ادراك مؤدیـان از عادالنـه بـودن سیسـتم مالیاتي تأثیرگذار اسـت و 
در ادامـه بـه افزایش سـهم درآمدهای مالیاتـي و رضایتمندی مؤدیان منجر مي  شـود 

)ابراهیمیـان جلودار و همـکاران، 1397: 27(.
     بـا عنایـت بـه نقـش و جایگاه ویـژه  ای که نظـام مالیاتی بر کاهش وابسـتگی به 

1. Auten & Splinter
2. Bame- Aldred et al
3. Chau & Leung
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بیگانـگان، خام  فروشـی، جبـران کسـری بودجه و رشـد و توسـعۀ اقتصادی کشـور 
دارد، توجـه بـه ارتقـا و بهبـود نظـام مالیاتـی کشـور از اهمیـت زیـادی برخـوردار 
اسـت )باوفا، 1397: 32(. توجه به مسـائل فرهنگی در بهبود بسـیاری از مشـکالت 
اجتماعـی بـا موفقیـت همراه بوده اسـت. جهت بهبود مشـکالت مالیاتـی نیز توجه 
بـه ایـن مسـائل و تقویـت ارزش  هـای مالیاتـی از مؤثرتریـن روش  هـا می  باشـد. 
مؤدیـان مالیاتـی اسـاس و قلـب تپنـدۀ سیسـتم مالیاتـی هسـتند؛ بنابرایـن مطالعـه 
و بررسـی عوامـل تأثیرگـذار در بهبـود فرهنـگ مالیاتـی بـا هـدف ارتقـای اعتماد 
و ارتبـاط میـان مؤدیـان و دسـتگاه مالیاتـی اهمیـت دارد. هـدف پژوهـش حاضـر، 
مطالعـه و بررسـی عوامـل مؤثـر بـر ارتقـای فرهنـگ مالیاتـی از دیـدگاه مؤدیـان 
مالیاتـی اسـتان ایالم اسـت. با مطالعۀ پیشـینۀ نظـری و تجربی و اسـتفاده از تکنیک 
دلفـی، مؤلفه  هـا و خرده    مؤلفه  هـای پژوهـش شناسـایی و تأییـد شـد. تأییـد روایی 
و پایایـی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از شـاخص نسـبت روایـی محتوایـی و ضریـب 
آلفـای کرونبـاخ انجـام گرفـت و متناسـب بـا اهـداف و ویژگی پژوهـش از آزمون 
کولموگروف - اسـمیرنوف1 ، معادالت سـاختاری و رتبه  بندی فریدمن2  به وسـیلۀ 

نرم  افزارهـای اکسـل، SPSS و LISREL اسـتفاده شـد.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
مفهوم فرهنگ مالیاتی

فرهنـگ مالیاتـي عبارت اسـت از بررسـي جریـان فرهیختگـي در عناصـر مادي و 
معنـوي پرداخـت مالیـات از سـوي شـهروندان و دریافـت آن از سـوي دولـت و 
هزینه  کـرد آن )درویشـی و محمدیـان، 1396: 73(، همچنیـن مجموعـه  اي اسـت 
از طـرز تلقـي، بینـش، برداشـت، آرمان  هـا، ارزش  هـاي اجتماعـي، قوانیـن جـاري 
و میـزان آگاهـي مـردم از مالیـات )جالل    ونـد و نبی  شـهیکی، 1392: 15(. وجـود 
دولـت قـوي کـه نقش  هـا و وظایف هر گـروه را مشـخص کنـد و مالیات  دهندگان 
کـه از قوانیـن مالیاتـي و سیاسـت  گذاران امـور مالیاتـي اثـر مي  پذیرنـد دو رکـن 

1. Kolmogorov – Smirnov Test
2. Friedman test
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اصلـی در فرهنـگ مالیـات محسـوب می  شـوند )بیرگـر1 ، 2001: 1(. بـر اسـاس 
پژوهش  هـا، در نظـام مالیاتـی کشـور بـه علـت وجـود ضعـف در سـاختار مالیاتی 
و کاهـش اعتمـاد متقابـل میـان مأمـوران و مؤدیـان مالیاتـی، فرهنـگ پرداخـت 
مالیـات داوطلبانـه بـر اسـاس خوداظهـاري نسـبت به کشـورهای پیشـرفته جایگاه 
ضعیـف دارد )لشـکری  زاده و عزیـزی، 1389: 67(. امـروزه افزایش سـطح فرهنگ 
مالیاتـي، ایجـاد فرهنـگ خوداظهـاري و به تبـع آن افزایش سـطح تمکیـن مالیاتي، 
از دغدغه  هـاي اصلـي مدیـران سـازمان امور مالیاتي اسـت )درویشـی و محمدیان، 
1396: 75(. به عقیدۀ ریچاردسـون2  )2008: 61( »سـطوح پایین  تر فرهنگ مالیاتي 
منجـر بـه سـطوح باالتر فـرار مالیاتـي مي  شـود«؛ در حالي کـه وجود یـک فرهنگ 
مالیاتـي کارا و کارآمـد موجـب توسـعۀ اقتصـادي کشـور مي  گـردد. مدیـران نیز با 
مطالعـۀ عوامـل دربرگیرنـدۀ ارتقـاي فرهنـگ مالیاتي حاکـم بر جامعـه و آگاهي از  
آن بهتـر مي  تواننـد فرهنـگ مالیاتـي را مدیریـت کننـد و توسـعه دهنـد )صالحي و 
همـکاران، 1393: 91(؛ بـه گونـه  اي کـه بهبـود ایـن نـوع فرهنگ، نقـش مهمي در 
کاهـش هزینه  هـا و افزایـش درآمدهـاي دولـت دارد و نتیجـۀ آن افزایـش عدالـت 
اجتماعـي، رفـاه عمومـي و تمکیـن مالیاتـي؛ همچنیـن افزایش سـطح رضایتمندي 
مؤدیـان مالیاتـي اسـت )عسـکري و همـکاران، 1390: 90(. در سـنوات اخیـر بـه 
علـت وجـود نارسـایي در نظام مالیاتي کشـورها بـه فرهنگ مالیاتي توجـه ویژه  اي 
شـده اسـت )ایمانـی خوشـخو و امیر  مسـتوفیان، 1396: 52(. ایـن نارسـایي  ها را 
مي  تـوان در سـه گروهِ مشـکالت فرهنگـي، مشـکالت قوانین مالیاتي و مشـکالت 
اجرایـي طبقه  بنـدي کـرد. مشـکالت فرهنگـی از اهمیت ویـژه  ای برخوردار اسـت 

)راداو و وادیـم3 ، 2001: 121(.
     فرهنـگ مالیاتـي خـاص یـک کشـور، تمامـي مؤسسـات رسـمي و غیررسـمي 
مرتبـط بـا سیسـتم مالیاتـي و عملکـرد آن شـامل وابسـتگي  ها و روابط ایجادشـده 
توسـط تعامـالت مـداوم را در بـر می  گیرد کـه از گروه  ها و عواملي مانند مسـئوالن 
دانشـگاهیان  و  مالیاتـي  کارشناسـان  سیاسـت  گذاران،  مالیات  دهنـدگان،  مالیاتـي، 

1. Birger
2. Richardson
3. Radaev & Vadim
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تشـکیل شـده اسـت )بیرگر، 2001: 2(. بیرگـر در سـال 2001 م. بازیگران فرهنگ 
ملـي و زیرمجموعـۀ فرهنـگ مالیاتـي را در قالب شـکل )1( نشـان داده اسـت.

کل )1(. بازیگران فرهنگ ملی و مالیاتی )بیرگر، 2001: 2(

تشویق  های مؤدیان نمونه
اختصـاص تشـویق  های مالیاتـی به مؤدیـان مسـئولیت  پذیر و قانونمند کـه تکالیف 
خـود را مطلـوب و مناسـب انجـام می  دهنـد، قانونمنـدی را بـه عنوان یـک ارزش 
بـه جامعـه معرفـی می  کند و موجـب ترغیب و دلگرمی مؤدیان می شـود )محسـنی 
تبریـزی و همـکاران، 1389: 200(؛ بنابراین سـازمان امور مالیاتی بایسـتی شـرایطی 
را مهیـا نمایـد تـا مؤدیـان نمونـه تشـویق شـوند و موانـع فعالیتـی آنها رفـع گردد 

)گوجان سـامانی، 1394: 3(.

ارائۀ تسهیالت مالیاتی با هدف حمایت از اقشار آسیب  پذیر
برخـی از مشـاغل بـا هـدف حمایـت از اقشـار آسـیب  پذیر و بـا نیـت خیـر ایجاد 
می  شـوند. بـرای ایجـاد شـغل در مناطـق کمترتوسـعه  یافته، اشـتغال افـراد معلـول 
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یـا ناتـوان و دیگـر فعالیت  هـای ضـروری، باید تسـهیالت مالیاتی مناسـب با سـود 
انـدك در نظـر گرفته شـود )رامن1 ، 2020: 5(. ارائۀ تسـهیالت هدفمنـد، از عوامل 
مؤثـر بـر ترغیـب مؤدیان مالیاتـی به انجام وظایـف و تقویت فرهنگ مالیاتی اسـت 
که موجب رشـد و توسـعۀ اقتصادي مي  شـود )پژوهـان و خسـروی، 1391: 116(.

اعمال جریمه برای مؤدیان خاطی 
بـا تصویـب اصالحیـۀ قانـون مالیات  هـای مسـتقیم در تاریـخ 31 تیرمـاه 1395 
اصطـالح »جـرم مالیاتـی« وارد دایـرۀ واژگان اقتصـادی و مالیاتـی شـد. طبـق مفاد 
مـادۀ 274 قانـون مالیات  هـای مسـتقیم قابلیـت ارتـکاب جرایم مالیاتـی به صورت 
فعـل و تـرك فعـل نمود پیدا می  کند )باوفـا و همـکاران، 1396: 15(. اعمال جریمۀ 
سـنگین بـرای مؤدیـان مالیاتی کـه از پرداخت و همـکاری با دسـتگاه مالیاتی امتناع 
می  ورزنـد، موجـب کاهـش اقدامـات مغایـر با قانـون مالیاتـی می  شـود و فرارهای 
مالیاتـی را کاهـش می  دهـد )فخرآییـن و همـکاران، 1394: 4(؛ همچنیـن موجـب 
می  شـود تـا مؤدیـان تفـاوت رفتـار دسـتگاه مالیـات بـا مؤدیـان نمونـه و خاطی را 

درك کننـد )کرم  خانـی و همـکاران، 1395: 29(. 

آموزش مؤدیان مالیاتی
یکـی از راه  هـای مؤثـر در تقویـت فرهنـگ مالیاتـی، آمـوزش مناسـب اسـت کـه 
می  توانـد در بسـتر دوره  هـای آموزشـی، تبلیغات رسـانه  ای و سـایر روش  های مؤثر 
اجـرا شـود. نتایـج برخی از پژوهش  ها نشـان می  دهد کـه گاهی اوقات عـدم انجام 
وظایـف قانونـی و ضعـف فرهنگـی بـه علت عـدم کفایت آموزش مناسـب اسـت 
)عزتـی و همـکاران، 2017: 140(. آمـوزش مؤدیـان مالیاتـی از طریـق آگاه  سـازی 
بـا عوامـل شـغلی، حرفـه  ای، محیطـی و فیزیکـی موجـب بهبـود فرهنـگ مالیـات 

می  شـود )حسـینی، 1394: 8(.

توجه به عدالت مالیاتی
وجـود عدالـت در سیسـتم مالیاتـی موجـب ترغیـب مؤدیـان مالیاتـی در انجـام 

1. Roman
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وظایـف مالیاتـی و ارتقـای فرهنـگ مالیاتـی می  شـود و حـس اطمینـان و اعتمـاد 
آنهـا را ارتقـا می  دهـد )میرزایـی الموتـی، 1398: 8(؛ بـه عبارت دیگر، اگـر مؤدیان 
مالیاتـی دیدگاهـی مبتنـی بـر عدم تبعیض نسـبت فرآیندهای سیسـتم اخـذ مالیات   
داشـته باشـند همـکاری مطلوبـی خواهنـد داشـت )سـانور و همـکاران1 ، 2019: 
83(. برخـورد قاطـع بـا مـوارد عـدم رعایـت قانـون و اعمـال جرایـم سـنگین نیز 
موجـب کاهـش فـرار مالیاتـی و رضایتمندی مؤدیـان مالیاتی می  شـود )صبح  خیز و 

همـکاران، 1394: 27(. 

ارائۀ به موقع اطالعات
تالش دسـتگاه مالیاتی جهت ترغیب مؤدیان به ارائۀ مناسـب و به  موقع اطالعات و 
اسـناد و مـدارك مالیاتـی، زمان و هزینه  های رسـیدگی را کاهش می  دهد )هیرسـن2 
، 2018: 1933(. ارائـه نـدادن بـه موقـع اطالعـات، اسـناد و مـدارك و اظهارنامـۀ 
مالیاتـی و عـدم پرداخـت صحیـح و به  موقـع مالیـات توسـط مؤدیان مالیاتـی و در 
پـی آن، عـدم وصول کامل درآمدهای مالیاتی پیش  بینی شـده توسـط نظـام مالیاتی، 
سیسـتم اقتصـادی کشـور را بـا مشـکل مواجـه می  کنـد و خدمت  رسـانی دولت را 
کاهـش می  دهـد )رحمانـی و ابوحمـزه، 1393: 76(. تـالش بـرای ترغیـب مؤدیان 
مالیاتـی بـه ارائۀ بـه موقع اطالعـات مالیاتی یکـی از عوامل فرهنگی مالیات اسـت 

)هیرسـن، 2018:   1934(.

تالش برای کاهش فرار مالیاتی
مهمتریـن مشـکالت نظـام مالیاتـی کشـورهای در حـال توسـعه، عـدم شـفافیت 
مالیاتـی، فـرار مالیاتـی و در نتیجـه پاییـن بـودن فرهنـگ مالیاتی اسـت )صمدی و 
تابنـده، 1392: 98(. پرداخـت نکـردن مالیـات واقعی و نبود مسـتندات کافی جهت 
رسـیدگی موجـب افزایش فرار مالیاتی می  شـود. گسـترش فرار مالیاتـی، پیامدهای 
اقتصـادی و اجتماعی سـوئی برای کشـور دارد و موجب نارضایتـی مؤدیان مالیاتی 
از سیسـتم مالیاتـی و بدبینـی آنهـا نسـبت بـه آن می  شـود )علمـداری، 1398: 73(. 

1. Sonnur & et al
2. Hearson
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فرهنگ  سـازی مالیاتـی بایـد بـه نحـوی انجـام شـود کـه فـرار مالیاتـی بـه عنـوان 
عملـی غیراخالقـی و ضد ارزش تلقی شـود و مؤدیان با آثار سـوء آن آشـنا شـوند 

)موتمنـی، 1398: 169(.

آگاهی اجتماعی از چگونگی مصرف منابع مالیاتی
هـدف دولت  هـا از قانون  گـذاری و سیاسـت    های مالیاتـی، تأمیـن تمـام یا قسـمتی 
از هزینه  هـای بخـش عمومـی؛ بخصـوص هزینه  های جـاری دولت، تعدیـل توزیع 
درآمـد و ثـروت در جامعـه و بهبود شـاخص  های اقتصـادی مانند نرخ تـورم، نرخ 
بیـکاری و نـرخ سـرمایه  گذاری اسـت )باوفـا و همـکاران، 1399: 83(. یکـی از 
راهکارهـای ارتقـای فرهنگ  سـازی، اطالع  رسـانی در خصـوص مخـارج از محـل 
منابـع و درآمدهـای مالیاتـی اسـت کـه رضایتمنـدی مؤدیـان مالیاتـی را بـه همراه 
دارد )باباجانـی، 1393: 2(. اگـر جامعـه از محـل مصرف مالیات  های پرداخت  شـده 
آگاه باشـد موجـب همـکاری مؤثـر و پرداخـت مناسـب مالیات به دولـت می  گردد 

)چراسـتیانس1 ، 2018: 220(.

پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ داخلی و خارجی پژوهش در جدول شمارۀ )1( تشریح شده است.

1. Christians
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جدول شمارۀ )1(. پیشینۀ داخلی و خارجی پژوهش
نتایج پژوهشموضوع پژوهشسالنویسندگان

لشکری زاده و 
1390عزیزی

شناسایی برخی عوامل 
مؤثر بر ارتقای فرهنگ 

مالیاتی در ایران

باالبردن سطح تمکین  از راه هاي  مالیاتي یکي  فرهنگ 
مالیاتي است و این کار منجر به باالبردن کارایي دستگاه 

مالیاتي مي شود.

1394رحمتی

بررسی دیدگاه های 
متفاوت مؤدیان در مورد 
پرداخت مالیات در استان 

ایالم

مالیاتی،  تسهیالت  و  تشویق ها  متغیرهای  از  یک  هر 
مالیاتی،  مأموران  کارایی  و  تخصص  مالیاتی،  مجازات 
فرهنگ مالیاتی و مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان 
مؤدیان  تمکین  ارتقای  در  مالیات  محاسبۀ  نحوۀ  از 

مالیاتی مؤثر است.

مسیحی و 
محمدنژاد عالی 

زمینی
1394

بررسي عوامل مؤثر بر 
فرهنگ مالیاتي از دیدگاه 

مؤدیان و کارشناسان 
مالیاتي اداره کل مالیات بر 
ارزش افزودۀ شهر تهران

است.  فرهنگ  درآمد،  بر  مالیات  تحقق  موانع  از  یکی 
شغلی  محیط  تناسب  و  شغل  به  مثبت  نگرش  احساس 
کارگزاران مالیاتی، ضمانت اجرایی و تکریم ارباب رجوع 
عوامل  جمله  از  کارگزاران  شأن  از  حراست  و  حفظ  و 
تأثیرگذار بر فرهنگ مالیاتی است. از مطالعات باال دریافت 
در  مالی  منبع  مهمترین  مالیاتی  درآمدهای  که  می شود 
برای  و  می شود  قلمداد  ایران  جمله  از  کشورها  بودجۀ 
تحقق آن راهکارهای مختلفی ارائه شده است، از جمله: 

تنبیه، جرایم مالیاتی و غیره.

2009چاو و لئونگ1 
بررسی دیدگاه انتقادی 
فیشر از مدل انطباق 

مالیاتی

فرهنگ مالیاتي یکي از عوامل تأثیر گذار بر نگرش و ادراك 
از  آنها  و درك  فهم  به  منجر  که  مؤدیان شناخته می شود 
عدالت سیستم مالیاتي می گردد و به نوبۀ خود بر تمکین 
مالیاتي آنها تأثیر مي گذارد؛ لذا متولیان مالیاتي بایستي به 
منظور ترویج فرهنگ مالیاتي تأثیرگذار بر آن توجه داشته 

باشند و راهکارهایي براي بهبود آن ارائه دهند.

بم آلدرد و 
فرهنگ ملی و فرار مالیاتی 2013همکاران2 

در سطح شرکت

ارزش های فرهنگی می توانند رفتارهای ناهنجار شرکت ها، 
توضیح  را  مالیاتی(  )گریز  مالیاتی  تمکین  عدم  جمله  از 
واقعی  داده های  از  استفاده  با  گسترده ای  بررسی  دهند. 
3000 شرکت در 31 کشور دنیا صورت گرفته است که 
بر  فرهنگی  عوامل  که  می دهد  نشان  آنها  پژوهش  نتایج 

سطح گریز مالیاتی شرکتی تأثیر بسزایی دارد.

برینک و 
2016همکاران3 

بررسی تأثیر فرهنگ 
و ساختار اقتصادی بر 
اخالق مالیاتی و فرار 

مالیاتی

متغیرهای فرهنگی و ساختاری به طور مستقیم بر میزان 
زمان  در  و سیاست گذاران  دارد  تأثیر  پرداختی  مالیات 
مؤدیان  بر  مؤثر  رفتاری  ابعاد  به  باید  سیاست گذاری 

مالیاتی توجه کنند.

1. Chau &  Leung
2. Bame- Aldred et al
3. Brink et al

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی ....



دورۀ  بیستم یکم، شمارۀ  68 و 69؛  پاییز و زمستان 1399 

فصلنامۀ  علمي

167

روش  شناسی پژوهش
ادبیات موضوع

ادبیات موضوع پژوهش در جدول شمارۀ )2( خالصه شده است.
جدول شمارۀ )2(. ادبیات موضوع پژوهش

منبعمفهومموضوع

تشویق های مؤدیان 
نمونه

تشـویق های مالیاتـی کلیـۀ تمهیداتـی اسـت که توسـط دسـتگاه مالیاتی 
بـا هـدف تحقـق اهـداف و وصول بـه موقـع درآمدهـا و مـدارك برای 

مؤدیـان نمونـه طراحـی و اجرا می شـود.
)ایسان و زلت1 ، 

)18 :2002

تسهیالت 
مالیاتی با هدف 
حمایت از اقشار 

آسیب پذیر

تسـهیالت مالیاتـی، بـا هـدف حمایـت از تولیـد، کارگـران، بنگاه های با 
سـود و بازدهـی انـدك و توسـعۀ مناطـق محـروم و کمتـر توسـعه یافته 
توسـط دولت از طریق بخشـودگی، معافیت، تقسـیط و ... در نظر گرفته 

می شـود.

)کامیندا و 
گادوارد2 ، 2002: 

)86

جریمۀ مؤدیان 
خاطی

بـه منظـور عدم ترویـج قانون گریـزی و فـرار مالیاتی، جرایم سـنگین و 
غیرقابل بخشـش بـرای اقدامـات قانون گریزانه تصویب و اجرا شـود؛ از 

طرفـی، میـان مؤدیـان نمونـه و خاطی تمایز وجود داشـته باشـد.

)ریس و 
کاناستانتن3 ، 

)4 :2019

آموزش مؤدیان 
مالیاتی

آمـوزش صحیـح و کامـل در بسـتر مناسـب و بـا شـیوه های مختلـف 
موجـب ارتقـای آگاهـی مؤدیان از قوانیـن و مقررات و انجـام صحیح و 

به موقـع تکالیـف آنـان می شـود. 
)هستاتی4 ، 2014: 

)1253

عدالت مالیاتی
مکانیـزم اجرایـی و قانون گـذاری نظـام مالیاتـی باید از هرگونـه بی عدالتی 
عـاری باشـد و توجـه بـه عدالت به عنـوان یک ارزش اساسـی تلقی شـود.

)هیرسن5 ، 2018: 
)1933

نبود تبعیض در 
اجرای قوانین و 

مقررات

عـدم تبعیـض در اجـرای قوانیـن و مقـررات موجـب ارتقـای همدلی و 
)ماسن6 ، 2013: اعتمـاد میـان مؤدیـان مالیاتی و دسـتگاه مالیات سـتان می شـود.

)96

ارائۀ به موقع 
اطالعات

دسـتگاه مالیاتـی جهـت تحقق مطلـوب اهـداف و سیاسـت  های مالیاتی 
بایـد تمهیـدات و شـیوه هایی را طراحی و اجـرا نماید تا مؤدیان نسـبت 

بـه ارائـۀ مسـتندات و اطالعات الزم در موعد مقرر مشـتاق شـوند.
)دین7 ، 2008: 

)1331

کاهش فرار مالیاتی
مجموعـه اقداماتـی که با هدف شناسـایی منابع مالیاتی جدید، شـفافیت 
صـورت  هزینه هـا  بیش نمایـی  و  درآمـد  کتمـان  کاهـش  اطالعاتـی، 

می گیـرد از مـوارد کاهـش فـرار مالیاتـی اسـت.

)اسکینر و 
اسلمرود8 ، 1985: 

)84
آگاهی اجتماعی از 
چگونگی مصرف 

منابع مالیاتی

اطالع رسـانی و آگاه کـردن جامعـه از میـزان و محل مصـرف درآمدهای 
مالیاتـی موجـب تقویت همدلـی بین مؤدیان و دسـتگاه مالیاتی و نهادینه 
شـدن مالیـات به عنوان یک ارزش در رشـد و توسـعۀ اقتصادی می شـود.

)استبینگ و 
اسپیس9 ، 2010(

6. Hearson
7 . Mason
8 . Dean
9. Skinner & Slemrod

1 . Easson and Zolt
2 . Caminada & Goudswaard
3 . Reese & Constantin
4 .Hastuti
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هدف پژوهش
هـدف اصلـی پژوهـش بررسـی و اولویت  بنـدی عوامـل مؤثـر بـر ارتقـای فرهنگ 

مالیاتـی مؤدیـان مالیاتی اسـتان ایالم اسـت.

فرضیه  های پژوهش
فرضیه  های پژوهش در جدول شمارۀ )3( تشریح شده است.

جدول شمارۀ )3(. فرضیه  های پژوهش
فرضیه  های پژوهش

تشویق های مؤدیان نمونه موجب ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان می شود.
ارائـۀ تسـهیالت مالیاتـی با هدف حمایت از اقشـار آسـیب پذیر موجـب ارتقای فرهنگ 

مالیاتی مؤدیان می شـود.
اعمال جریمه برای مؤدیان خاطی موجب ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان می شود.

آموزش مؤدیان مالیاتی موجب ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان می شود.

توجه به عدالت مالیاتی موجب ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان می شود.
عدم تبعیض در اجرای قوانین و مقررات موجب ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان می شود.

تالش برای ارائۀ به موقع اطالعات موجب ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان می شود.
تالش برای کاهش فرار مالیاتی موجب ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان می شود.

آگاهـی اجتماعـی از چگونگـی مصـرف منابـع مالیاتی موجـب ارتقای فرهنـگ مالیاتی 
می شـود. مؤدیان 

روش پژوهش
پژوهـش حاضـر از لحـاظ هـدف، کاربردی1  و از حیـث روش، توصیفـی2  از نوع 

1. Applied Research
2. Descriptive research
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همبسـتگی1  و پس رویـدادی2  اسـت. بـرای جمـع  آوری مبانـی نظـری و ادبیـات 
پژوهش از منابع کتابخانه  ای اسـتفاده شـده اسـت. ابزار سـنجش اطالعات پژوهش، 
پرسشـنامۀ پژوهشگرسـاخته می  باشـد. بـا مطالعـۀ مبانی نظـری و اسـتفاده از روش 
دلفـی ابتـدا مؤلفه هـا و خرده  مؤلفه هـا اسـتخراج گردیـد و بعـد از تأییـد روایـی و 

پایایـی سـؤاالت، پرسشـنامۀ نهایی تهیه شـد.
     بـا مطالعـۀ مبانـی نظـری، تحلیـل محتـوا و مصاحبه  هـای تخصصـی 72 مؤلفـه 
و خرده  مؤلفـه اسـتخراج گردیـد و بـر اسـاس تکنیـک دلفـی در اختیـار 15 نفـر از 
خبـرگان بـا تخصـص مرتبـط قـرار گرفـت. مشـخصات عمومـی خبـرگان کـه در 

تکنیـک دلفـی مشـارکت داشـتند در جـدول شـمارۀ )4( ارائه شـده اسـت.

جدول شمارۀ )4(. مشخصات عمومی خبرگان تکنیک دلفی
سابقۀ سمت

کار
سابقۀ سمتمدرك تحصیلی

کار
مدرك تحصیلی

کارشناسی ارشد31رئیس امور مالیاتیدکتری تخصصی20دانشیار رشتۀ حسابداری
معاون مالیات بر دکتری تخصصی25استاد رشتۀ مدیریت دولتی

ارزش افزوده
کارشناسی ارشد32

دانشیار رشتۀ مدیریت 
بازرگانی

مدیرکل اداره  کل دکتری تخصصی18
مالیاتی

کارشناسی ارشد33

کارشناسی ارشد28رئیس امور مالیاتیدکتری تخصصی15استادیار رشتۀ حسابداری

رئیس هیئت حل دکتری تخصصی23دانشیار رشتۀ اقتصاد
اختالف مالیاتی

کارشناسی ارشد31

کارشناسی20دادیار مسئول انتظامی مالیاتیدکتری تخصصی30استاد رشتۀ اقتصاد
عضو هیئت حل دکتری تخصصی24استادیار حسابداری

اختالف مالیاتی
کارشناسی ارشد29

دکتری تخصصی14استادیار مدیریت فرهنگی

    
      بـرای محاسـبۀ دیـدگاه متخصصـان از ضریـب هماهنگـی )توافقـی( کنـدال3 

1.Correlation
2. Retrospective
3. Kendall consensus factor
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اسـتفاده شـده اسـت )ثقفـی و محامدپـور، 1388: 23(. در رانـد اول، 10 مؤلفـه 
و خرده  مؤلفـه حـذف گردیـد، در رانـد دوم، هیـچ عاملـی حـذف یـا دسـتکاری 
نشـد و در نهایـت 66 عامـل تأییـد گردیـد. نتایج آزمـون ضریب هماهنگـی کندال 

فرصت  هـا در جـدول شـمارۀ )5( آمـده اسـت.

)SPSS جدول شمارۀ )5(. نتایج آزمون ضریب هماهنگی کندال فرصت  ها )منبع: خروجی
عنوان

مقدار معناداریدرجۀ آزادیضریب کندالتعداد متخصصانتعداد عواملراند

76150/341490/003راند اول
66150/749430/001راند دوم

     تلخیـص بررسـی و ارزیابـی مؤلفه هـا و خرده  مؤلفه هـا بـر اسـاس تکنیک دلفی 
در جدول شـمارۀ )6( آمده اسـت.

جدول شمارۀ )6(. آزمون مؤلفه ها و خرده  مؤلفه های بر اساس تکنیک دلفی
میانگین مؤلفه یا خرده مؤلفه

امتیاز
میانگین مؤلفه یا خرده مؤلفهنتیجه

امتیاز
نتیجه

پذیرش9سیستم نظارت و پیگیری کارآمدپذیرش7/25اعطای معافیت مالیاتی

پذیرش7/50اختصاص معافیت مالیاتی مناسبپذیرش7/75بخشودگی مالیات

حذف معافیت های مالیاتی پذیرش7/50هدایای نقدی
ناکارآمد

پذیرش8

پذیرش9سیستم شناسایی و وصول مالیاتیپذیرش7/50هدایای غیرنقدی

پذیرش9تسلیم به موقع اسنادپذیرش7/75مساعدت دورۀ پرداخت

تسلیم مناسب اظهارنامه های پذیرش8اقساط مالیات
مالیاتی

پذیرش8/75

تسلیم به موقع اظهارنامه های پذیرش8/75جریمۀ غیرقابل بخشش
مالیاتی

پذیرش8/50

پذیرش9/25دسترسی به تراکنش های بانکیپذیرش8/50ممنوع الخروج

پذیرش9/50شفافیت اطالعاتیپذیرش7/25ممنوع المعامله
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میانگین مؤلفه یا خرده مؤلفه
امتیاز

میانگین مؤلفه یا خرده مؤلفهنتیجه
امتیاز

نتیجه

پذیرش9/25تقارن اطالعاتیپذیرش8/50اقدامات قضائی

عدم پذیرش6قابلیت مقایسهپذیرش9آموزش قوانین

عدم پذیرش5/75یکنواختیپذیرش7/50بروشور مناسب

پذیرش8/25خصوصیات صنعتپذیرش7/50کاتالوگ

عدم پذیرش6/25قابلیت اتکاپذیرش8/25آموزش در رسانه

عدم پذیرش5/75مربوط بودنعدم پذیرش6/50آموزش در سطح شهر

پذیرش7/75کاراییپذیرش8/50آموزش در شبکۀ مجازی

پذیرش8/25اثربخشیپذیرش9عدم تبعیض مالیاتی

در نظر گرفتن قدرت 
پرداخت

پذیرش8/25صرفۀ اقتصادیپذیرش7/50

در نظر گرفتن میزان 
درآمد

پذیرش9/25قانون گذاری صحیحپذیرش7/50

پذیرش9فراهم ساختن زیرساختپذیرش7/75عدالت افقی

پذیرش8/75تکنولوژیپذیرش8/25عدالت عمودی

عدم پذیرش6/50فناوری اطالعاتپذیرش9شناسایی منابع مالیاتی

عدم پذیرش5ارتباطاتپذیرش8/75شناسایی پایه های مالیاتی

پذیرش8/25تکریم مؤدیانعدم پذیرش6/25تعدیالت قانونی

پذیرش9/25تبیین جایگاه مالیاتپذیرش9/25جلوگیری از رانت

پذیرش9/50جریمۀ مؤدیان خاطیپذیرش8/25عدم روابط دوستانه

زمان رسیدگی و 
حسابرسی مالیاتی

پذیرش9/50معرفی مؤدیان نمونهپذیرش8/50

کیفیت رسیدگی و 
حسابرسی مالیاتی

پذیرش8/25حوزۀ بهداشتیپذیرش8/75

دقت در رسیدگی و 
حسابرسی مالیاتی

پذیرش8حوزۀ اجتماعیپذیرش8/50

پذیرش7/75حوزۀ فرهنگیپذیرش8/50اصالحات قانونی مالیاتی

حذف یا اصالح قوانین 
متضاد

پذیرش8/25حوزۀ اقتصادیپذیرش8/50
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میانگین مؤلفه یا خرده مؤلفه
امتیاز

میانگین مؤلفه یا خرده مؤلفهنتیجه
امتیاز

نتیجه

پذیرش8حوزۀ سیاسیپذیرش8/25آموزش اظهارنامه
پذیرش8/25حوزۀ نظامی و امنیتیپذیرش7/25ارائۀ دفتر روزنامه

پذیرش8/75حوزۀ آموزشعدم پذیرش6/25ارائۀ دفتر کل
پذیرش7/75حوزۀ تفریحیپذیرش7/25ارائۀ سایر دفاتر
پذیرش7/75حوزۀ مذهبی و دینیپذیرش7/25اسناد و مدارك

پذیرش9/25حوزۀ درمانعدم پذیرش6/50صورت حساب بانکی

     برای تصمیم  گیری در خصوص پایان یا ادامۀ راندهای تکنیک دلفی از ضریب هماهنگی 
کندال استفاده می-شود. مقدار ضریب آن بین صفر و یک می  باشد که صفر بیانگر عدم توافق 
کامل و یک بیانگر توافق کامل است )مؤمنی و فعال قیومی، 1390: 124(. بر اساس نتایج جدول 
شمارۀ )5( ضریب کندال مؤلفه ها و خرده  مؤلفه ها در راند دوم 749/0 تعیین شد که بیانگر اتحاد 
قوی بین دیدگاه متخصصان است و مقدار معناداری 001/0 بیانگر این است که با اطمینان 95 
درصد می  توان به نتایج اتکا نمود. میانگین امتیاز عوامل باالی 7 بیانگر یکسان بودن نظرات است. 
در پرسشنامه از 66 سؤال جهت سنجش فرضیه  های پژوهش، متناسب با ویژگی متغیرهای مورد 

نظر به شرح جدول شمارۀ )7( استفاده شده است.
 

جدول شمارۀ )7(. تعداد سؤاالت پرسشنامه جهت سنجش متغیرهای پژوهش
متغیرسؤاالت

تشویق های مؤدیان نمونه4-1
ارائۀ تسهیالت مالیاتی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر6-5
اعمال جریمه برای مؤدیان خاطی12-7
آموزش مؤدیان مالیاتی18-13
توجه به عدالت مالیاتی23-19
عدم تبعیض در اجرای قوانین و مقررات29-24
تالش برای ارائۀ به موقع اطالعات35-30
تالش برای کاهش فرار مالیاتی43-36
آگاهی اجتماعی از چگونگی مصرف منابع مالیاتی52-44
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     جهـت تعییـن روایـی1  ابـزار سـنجش پژوهـش، بـا مطالعـۀ مقاالت و اسـتفاده 
از نظـرات اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه  ها و متخصصـان مالیاتـی و اقتصـادی، 
مؤلفه هـا و خرده  مؤلفه هـا اسـتخراج شـد؛ سـپس روایـی بـا اسـتفاده از شـاخص 
نسـبت روایـی محتوایـی2 ، کـه توسـط الوشـه3  )1975م( طراحـی شـده اسـت، 
مـورد آزمـون قـرار گرفت. تعـداد کل متخصصین جهـت آزمون CVR پرسشـنامه 
40 نفـر می  باشـد؛ بنابرایـن روایـی هـر سـؤال زمانـی قابل قبول اسـت کـه در این 
آزمـون حداقـل نمرۀ 0/29 را کسـب کنـد. در ادامـه اصالحـات الزم در مؤلفه ها و 
خرده  مؤلفه هـای پژوهـش اعمـال شـد تـا اطمینـان حاصل شـود که مـدل پژوهش 
همـان خصیصه  هـای مـورد نظـر پژوهـش را بیـان می  کند. شـاخص نسـبت روایی 

محتوایـی بـه شـرح ذیل اسـت )مؤمنی و فعـال قیومـی، 1390: 185(:

CVR: شاخص نسبت روایی محتوایی
n_E: تعداد متخصصینی که گویه  های ضروری انتخاب کرده  اند.

N: تعداد کل متخصصین

     بـرای محاسـبۀ پایایـی4  سـؤاالت پرسشـنامه از روش ضریـب آلفـای کرونباخ5  
بـرای 50 نمونـۀ پرسشـنامه در قالـب پیش  آزمـون اسـتفاده شـد. ضریـب آلفـای 
کرونبـاخ پرسشـنامۀ پژوهـش بـه شـرح جـدول شـمارۀ )8( می  باشـد و از آنجایی 
کـه مقـدار ضریـب مذکـور بـرای هر متغیـر و کل پرسشـنامه بیـش از 0/7 اسـت، 

پرسشـنامه از پایایـی مطلـوب و قابـل قبولـی برخـوردار اسـت. 

1. Validity
2. Content Validity Ratio (CVR)
3. Lawshe
4.Reliability
5. Cronbach’s Coefficient Alpha
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)SPSS جدول شمارۀ )8(. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه )منبع: خروجی
آلفای کرونباختعداد پاسخ دهندگانمتغیرها

50.871تشویق های مؤدیان نمونه

ارائۀ تسهیالت مالیاتی با هدف حمایت از اقشار 
آسیب پذیر

50.775

50.728اعمال جریمه برای مؤدیان خاطی

50.720آموزش مؤدیان مالیاتی

50.826توجه به عدالت مالیاتی

50.815عدم تبعیض در اجرای قوانین و مقررات

50.717تالش برای ارائۀ به موقع اطالعات

50.734تالش برای کاهش فرار مالیاتی

50.909آگاهی اجتماعی از چگونگی مصرف منابع مالیاتی

50.839تشویق های مؤدیان نمونه

50.813کل پرسشنامه

جامعه و نمونۀ آماری1 پژوهش
جامعـۀ آمـاری پژوهش شـامل کلیۀ مؤدیان مالیاتی اسـتان ایالم اسـت. بـا توجه به 
جامعـۀ آمـاری نامحـدود تحقیـق، 384 نفر با اسـتفاده از فرمول کوکـران2  به عنوان 
نمونـۀ آمـاری انتخاب شـد. بیشـترین فراوانی در مؤلفۀ جنسـیت به مـردان )%70(، 
در مؤلفـه میـزان تحصیالت بـه دارندگان مدرك کارشناسـی )45%(، در مؤلفه میزان 
سـابقۀ شـغلی به افراد با سـابقۀ بیش از ده سـال )41%( و در مؤلفۀ رشـتۀ تحصیلی 

به مدیریـت )31%( اختصاص دارد.

1.Sample
2.Cochran Formula
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تجزیه و تحلیل
جهـت بررسـی نرمال بودن توزیـع داده  ها از آزمـون کولموگروف - اسـمیرنوف1 ، 
سـپس از آزمـون معادالت سـاختاری با اسـتفاده از نرم  افـزار LISREL و در نهایت 
جهـت رتبه  بنـدی ایـن عوامـل از آزمـون فریدمـن2  بـه وسـیلۀ نرم  افـزار تحلیـل 

آماری SPSS 25  اسـتفاده شـد.

تحلیل استنباطی داده  ها
فرضیه  هـای پژوهـش در ایـن مرحله، ارزیابی شـد و متخصصان و خبـرگان عوامل 
مرتبـط بـا پژوهـش را تأییـد کردند. در جـدول شـمارۀ )9( میانگین امتیـاز هر یک 

از عوامل ارائه شـده اسـت.

جدول شمارۀ )9(. میانگین امتیاز هر یک از عوامل مؤثر در تقویت فرهنگ مالیاتی
)SPSS منبع: خروجی نرم  افزار( 

میانگینشناسایی عوامل مؤثررتبه

4/9027عدم تبعیض در اجرای قوانین و مقررات1

4/8511ارائۀ تسهیالت مالیاتی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر2

4/7578تالش برای کاهش فرار مالیاتی3

4/7316توجه به عدالت مالیاتی4

4/5345آگاهی اجتماعی از چگونگی مصرف منابع مالیاتی5

4/4467اعمال جریمه برای مؤدیان خاطی6

4/1278آموزش مؤدیان مالیاتی7

3/9768تشویق های مؤدیان نمونه8

3/7577تالش برای ارائۀ به موقع اطالعات9

1.Kolmogorov – Smirnov Test
2.Friedman test
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     بر اسـاس اطالعات جدول شـمارۀ )9(، به ترتیب میانگین عوامل شناسایی  شـده 
بـا میانگیـن بـاالی 3 تأییـد گردیـده و 9 عامـل بـه عنـوان عوامـل مؤثر بـر ارتقای 

فرهنگ مالیاتی بررسـی شـده است.

آزمون کولموگروف - اسمیرنوف
از آزمـون کولموگـروف - اسـمیرنوف جهـت بررسـی نرمال بـودن توزیـع داده  ها 
اسـتفاده می  شـود. ایـن آزمون تعییـن می  کند جهت همبسـتگی متغیرهـای پژوهش 
از آمـار پارامتریـک یـا آمار ناپارامتریک اسـتفاده شـود. نتایج این آزمـون در جدول 
شـمارۀ )10( نمایـش داده شـده و در تمـام متغیرهـا مقـدار sig کمتـر از 0/005 

اسـت؛ درنتیجـه فـرض نرمال بـودن توزیـع پذیرفته نمی  شـود.

)SPSS جدول شمارۀ )10(. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف )منبع: خروجی نرم  افزار

متغیرها
Kolmogorov–

Smirnov ZSigسطح 
احتمال خطا

نتیجه

نرمال نیست.222.0000/05.تشویق های مؤدیان نمونه

ارائـۀ تسـهیالت مالیاتـی بـا هـدف 
آسـیب پذیر اقشـار  از  حمایـت 

نرمال نیست.227.0000/05.

نرمال نیست.128.0000/05.اعمال جریمه برای مؤدیان خاطی

نرمال نیست.258.0000/05.آموزش مؤدیان مالیاتی

نرمال نیست.203.0000/05.توجه به عدالت مالیاتی

عـدم تبعیـض در اجـرای قوانیـن و 
مقـررات

نرمال نیست.190.0000/05.

نرمال نیست.153.0000/05.تالش برای ارائۀ به موقع اطالعات

نرمال نیست.117.0000/05.تالش برای کاهش فرار مالیاتی

آگاهی اجتماعی از چگونگی مصرف 
منابع مالیاتی

نرمال نیست.117.0000/05.
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تحلیل عاملی تأییدی
عضویـت همـۀ عوامل بر اسـاس مـدل اندازه  گیری تحلیـل عاملی نهایـی در حالت 
اسـتاندارد و مـدل اندازه  گیـری تحلیـل عاملـی نهایـی در حالت ضرایـب معناداری 

بررسـی و تأیید شـده است. 

نتایج آزمون فرضیه  های پژوهش 
نتایـج تجزیـه و تحلیـل فرضیه  هـای پژوهـش به شـرح جدول  های شـمارۀ )11( و 

است.  )12(

)SPSS جدول شمارۀ )11(. نتایج فرضیه  های پژوهش )منبع: خروجی نرم  افزار

ضریب فرضیه های فرعی پژوهش
استاندارد

T-valueنتیجه

تشـویق های مؤدیـان نمونـه موجـب ارتقای فرهنـگ مالیاتی 
می شـود. مؤدیان 

تأیید0/789/34

ارائۀ تسـهیالت مالیاتی با هدف حمایت از اقشـار آسیب پذیر 
موجب ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان می-شـود.

تأیید0/9411/45

اعمـال جریمه بـرای مؤدیـان خاطی موجب ارتقـای فرهنگ 
مالیاتـی مؤدیان می شـود.

تأیید0/8112/43

آمـوزش مؤدیـان مالیاتـی موجـب ارتقـای فرهنـگ مالیاتـی 
می شـود. مؤدیـان 

تأیید0/799/67

توجـه بـه عدالـت مالیاتـی موجـب ارتقـای فرهنـگ مالیاتی 
مؤدیـان می شـود.

تأیید0/8710/93

عـدم تبعیـض در اجـرای قوانین و مقـررات موجـب ارتقای 
فرهنـگ مالیاتـی مؤدیان می شـود.

تأیید0/9611/21

تـالش بـرای ارائۀ به موقـع اطالعات موجب ارتقـای فرهنگ 
مالیاتی مؤدیان می شـود.

تأیید0/7313/14

تـالش بـرای کاهـش فـرار مالیاتـی موجـب ارتقـای فرهنگ 
مالیاتـی مؤدیـان می شـود.

تأیید0/9113/13

آگاهـی اجتماعـی از چگونگی مصرف منابـع مالیاتی موجب 
ارتقـای فرهنـگ مالیاتی مؤدیان می شـود.

تأیید0/8313/09
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)LISREL جدول شمارۀ )12(. شاخص  های برازندگی الگوی نهایی )منبع: خروجی نرم  افزار

برازش قابل قبولنتایجاختصارنام شاخصشاخص ها

شاخص های 
برازش مطلق

بیش از  GFI0/98%90نیکویی برازش

بیش از  AGFI0/94%80نیکویی برازش اصالح شده

شاخص های 
برازش 
تطبیقی

بیش از  NNFI)TLI0/94%90(برازش هنجار نشده

بیش از NFI0/976%90برازش هنجار شده

بیش از CFI0/99%90برازش تطبیقی

بیش از RFI0/94%90برازش نسبی

بیش از IFI0/92%90برازش افزایشی

شاخص های 
برازش 
مقتصد

مربعـات  میانگیـن  ریشـۀ 
بـرآورد RMSEAخطـای 

کمتر از 0/620%8

بین 1 تا Ch-square/DF1/8813کای اسکوار به درجۀ آزادی

     بـر اسـاس جدول شـمارۀ )12( شـاخص  های برازش تحقیـق، وضعیت مطلوب 
دارد. نیکویـی بـرازش بـا مقـدار0/98 بیـش از0/9، برازش هنجارنشـده )شـاخص 
تاکـر لوئیـس( بـا مقـدار 0/94 بیـش از0/8، بـرازش هنجارشـده بـا مقـدار0/97 
بیـش از0/9 و بـرازش تطبیقـی بـا مقـدار0/99 بیـش از0/9 حداقل مورد نیـاز برای 
پذیـرش بـرازش را به خـود اختصاص داده  اند. ریشـۀ میانگین مربع خطـا0/062 از 
حد 0/08 کمتر اسـت که نشـان  دهندۀ مطلوبیت مدل در این شـاخص اسـت. کای 
دو به  هنجارشـده از سـری شـاخص  های مقتصـد نیز بـا مقدار1/881 در بـازۀ 1 تا 3 
قـرار دارد. بـا عنایـت بـه مقدار کلیۀ شـاخص  ها، داده  هـا و خروجـی تحلیل آماری 

قابـل اطمینان اسـت و مـدل مفهومـی پژوهش تأیید می  شـود.

آزمون فریدمن
بـرای رتبه  بنـدی عوامـل شناسایی  شـده از آزمـون رتبه  ای فریدمن اسـتفاده شـده و 

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی ....
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نتایـج آن در جـدول شـمارۀ )13( ارائه گردیده اسـت.
)SPSS جدول شمارۀ )13(. نتایج آزمون رتبه  ای فریدمن )منبع: خروجی نرم  افزار

رتبهمیانگین رتبه ایعوامل شناسایی شده

4/861عدم تبعیض در اجرای قوانین و مقررات

4/792ارائۀ تسهیالت مالیاتی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر

4/733تالش برای کاهش فرار مالیاتی

4/534توجه به عدالت مالیاتی

4/345آگاهی اجتماعی از چگونگی مصرف منابع مالیاتی

4/056اعمال جریمه برای مؤدیان خاطی

3/887آموزش مؤدیان مالیاتی

3/768تشویق های مؤدیان نمونه

3/689تالش برای ارائۀ به موقع اطالعات

     بـر اسـاس اطالعـات جدول شـمارۀ )13(، بـه منظور ارتقای فرهنـگ مالیاتی از 
دیـدگاه مؤدیـان مالیاتـی اسـتان ایالم، عـدم تبعیض در اجـرای قوانیـن و مقررات، 
ارائـۀ تسـهیالت مالیاتـی بـا هـدف حمایـت از اقشـار آسـیب  پذیر، تـالش بـرای 
کاهـش فـرار مالیاتـی، توجـه بـه عدالـت مالیاتـی، آگاهـی اجتماعـی از چگونگی 
مصـرف منابـع مالیاتـی، اعمـال جریمـه بـرای مؤدیـان خاطـی، آمـوزش مؤدیـان 
مالیاتـی، تشـویق  های مؤدیـان نمونـه و تـالش بـرای ارائـۀ به  موقـع اطالعـات بـه 

ترتیـب در رتبه  هـای اول تـا نهـم جـای دارنـد.

نتیجه  گیری و مقایسۀ تطبیقی
ضریب رگرسـیون اسـتاندارد بین متغیرهای تشـویق  های مؤدیـان و ارتقای فرهنگ 
مالیاتـی برابـر بـا 0/78 اسـت و بـا توجـه بـه مقـدار t کـه برابـر9/34 و بزرگتـر از 
1/96 می  باشـد، فرضیه تأیید می  شـود. ضریب رگرسـیون اسـتاندارد بین متغیرهای 
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ارائـۀ تسـهیالت مالیاتـی بـا هدف حمایت از اقشـار آسـیب  پذیر و ارتقـای فرهنگ 
مالیاتـی برابـر بـا0/94 اسـت و بـا توجـه بـه مقـدار t کـه برابـر11/45 و بزرگتر از 
1/96 می  باشـد، فرضیه تأیید می  شـود. ضریب رگرسـیون اسـتاندارد بین متغیرهای 
اعمـال جریمـه برای مؤدیـان خاطـی و ارتقای فرهنـگ مالیاتی برابر با0/81 اسـت 
و بـا توجـه بـه مقـدار t کـه برابـر 12/43 و بزرگتر از1/96 می  باشـد، فرضیـه تأیید 
می  شـود. ضریـب رگرسـیون اسـتاندارد بیـن متغیرهای آمـوزش مؤدیـان مالیاتی و 
ارتقـای فرهنـگ مالیاتـی برابر با0/79 اسـت و با توجـه به مقدار t کـه برابر9/67 و 
بزرگتـر از1/96 می  باشـد، فرضیـه تأیید می  شـود. ضریب رگرسـیون اسـتاندارد بین 
متغیرهـای توجـه به عدالـت مالیاتـی و ارتقای فرهنـگ مالیاتی برابر با0/87 اسـت 
و بـا توجـه بـه مقـدار t کـه برابـر10/93 و بزرگتر از 96/1 می  باشـد، فرضیـه تأیید 
می  شـود. ضریـب رگرسـیون اسـتاندارد بیـن متغیرهـای عـدم تبعیـض در اجـرای 
قوانیـن و مقـررات و ارتقـای فرهنـگ مالیاتـی برابـر بـا0/96 اسـت و بـا توجـه به 
مقـدار t کـه برابـر11/21 و بزرگتر از1/96 می  باشـد، فرضیه تأیید می  شـود. ضریب 
رگرسـیون اسـتاندارد بیـن متغیرهـای تالش برای ارائـۀ به  موقع اطالعـات و ارتقای 
فرهنـگ مالیاتـی برابـر بـا 0/73 اسـت و بـا توجـه به مقـدار t کـه برابـر 13/14 و 
بزرگتـر از 1/96 می  باشـد، فرضیـه تأییـد می  شـود. ضریـب رگرسـیون اسـتاندارد 
بیـن متغیرهـای تـالش بـرای کاهـش فـرار مالیاتـی و ارتقـای فرهنـگ مالیاتـی 
برابـر بـا 0/91 اسـت و بـا توجـه بـه مقـدار t کـه برابـر 13/13 و بزرگتـر از1/96  
می  باشـد، فرضیـه تأییـد می  شـود. ضریـب رگرسـیون اسـتاندارد بیـن متغیرهـای 
آگاهـی اجتماعـی از چگونگـی مصـرف منابـع مالیاتـی و ارتقـای فرهنـگ مالیاتی 
برابـر بـا 0/83 اسـت و بـا توجـه بـه مقـدار t کـه برابـر 09/13 و بزرگتـر از1/96 
می  باشـد، فرضیـه تأیید می  شـود؛ بنابراین بر اسـاس دیـدگاه مؤدیان مالیاتی اسـتان 
ایـالم، تشـویق های مؤدیـان نمونـه، ارائـۀ تسـهیالت مالیاتـی بـا هـدف حمایت از 
اقشـار آسـیب  پذیر، اعمـال جریمـه بـرای مؤدیان خاطی، آمـوزش مؤدیـان مالیاتی، 
توجـه بـه عدالـت مالیاتی، عـدم تبعیض در اجـرای قوانین و مقـررات، تالش برای 
ارائـۀ به  موقـع اطالعـات، تـالش بـرای کاهش فـرار مالیاتـی و آگاهـی اجتماعی از 
چگونگـی مصـرف منابـع مالیاتی بـر ارتقای فرهنگ مالیاتی اسـتان ایـالم تأثیرگذار 
اسـت. نتایـج ایـن پژوهش بـا نتایـج پژوهش  هـای بم  آلـدرد و همـکاران )2013(، 
برینـک و همـکاران )2016(، بیرگـر )2001(، باوفا و همکاران )1396( و مسـیحی 

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی ....
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و محمدنـژاد عالـی زمینـی )1394( هم  راستاسـت.

پیشنهادهای کاربردی پژوهش
وجود عدالت در سیسـتم مالیاتی، اتخاذ جریمه  های سـنگین و غیرقابل بخشـش در 
خصـوص کتمـان درآمد و فـرار مالیاتی، تشـویق مؤدیان نمونـه و آگاهی اجتماعی 
از چگونگـی مصـرف منابـع مالیاتـی جهـت توسـعه و آبادانـی کشـور از عواملـی 
هسـتند کـه مالیات را به یـک ارزش برای شـهروندان تبدیل می  کنند. در این راسـتا 
بـه مسـئوالن مالیاتـی توصیـه می  شـود با اجـرای اقدامات شایسـته، میـان مؤدیان و 

دسـتگاه مالیاتـی، تعامل و همدلی ایجـاد نمایند.
     در برخـی از مـوارد مؤدیـان مالیاتـی بـه علـت نداشـتن اطالعـات دقیـق و 
کامـل، تکالیـف قانونـی خـود را بـه نحـو مطلـوب و مناسـبی انجـام نداده  انـد. در 
ایـن راسـتا بـه دسـتگاه مالیاتـی کشـور توصیه می  شـود با برگـزاری دوره  هـا، درج 
آگهـی اطالع  رسـانی، نشـر جـزوات و کاتولوگ  هـای آموزشـی و اسـتفادۀ مؤثـر از 
پتانسـیل  های رسـانه  ای، آموزش  هـای مفید و کاربـردی را به اقشـار مختلف جامعه 

دهند. ارائـه 

تشکر و قدردانی
از کارکنـان ادارات امـور مالیاتـی و مؤدیـان محتـرم مالیاتی اسـتان ایـالم و اعضای 
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