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                                                                                                                                                                                  چکیده

دیران عامل و پژوهش حاضر باهدف شناسایی پیامدهای حاصل از استرس مالیاتی مؤدیان مالیاتی با استفاده از تکنیک فازی انجام شده است. جامعه آماری، م

تصادفی می باشد.  گیری گیری، نمونه باشد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان انتخاب شده و روش نمونه یهای غرب استان مازندران م مدیران مالی شرکت

های حاصل از پرسشنامه با استفاده از  ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی، بین نمونه انتخابی توزیع شد. داده

های پژوهش حاکی  گرفت. یافتهقرار  وتحلیل زیهو لیزرل مورد تج SPSSافزار  و تکنیک دلفی فازی و با استفاده از نرم SEM یسازی معادالت ساختار مدل

 از کمترین اولیت پیامدهای استرس مالیاتی برخوردار هستند. 0.2340از بیشترین و تعطیلی شرکت با وزن  0.2689فرارمالیاتی با وزن از آن است که 

 

 اجتناب مالیاتی ،فرار مالیاتی ،یاتیاسترس مال:   کلمات کلیدی

 مقدمه

به  های اخیر توجه به پیشرفت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به امری مهم و حیاتی تبدیل شده، بگونه ای که این جوامع تمام تالش خود راسالدر 

 که یکی از این درآمدهای پایدار اخذ مالیات است. مالیات  (.2016، 1دهند )ساویتری و موسـفیالدیانجام میمنظور افزایش سرمایه، با اتکا به درآمد داخلی خود 

 نیها بوده است و مطالعات متعددی پیرامون ابه دلیل اهمیت آن در جبران مخارج عمومی و آثار اقتصادی که به همراه دارد، همواره مورد توجه تمام دولت

رفاه، سالمت و ارائه  شرفت،یپ مردر ا یسهم بزرگ اتیپرداخت مال .(1398)نظر پور و همکاران، تموضوع و ابعاد مختلف آن، توسط پژوهش گران انجام گرفته اس

)مشکات کرده اند فیآنها تعر یبرا یمتناسب یاتیمال تیاشخاص، مسئول ییدرآمد و دارا زانیها به تناسب مدولت شتریرو، ب نیکشورها دارد؛ ازا یخدمات عموم

 ها وسازمان انجام امور مالیاتی به شکل صحیح و نتیجه بخش است. بسیاری از هاها و شرکتدر سازمانهای پیش روی مدیران  یکی از چالشبنابراین . (1398

های مدیران و صاحبان مشاغل به دلیل  ها و چالش توجه به نیازاند. با های قابل توجهی متحمل شده به دلیل عدم انجام صحیح تکالیف مالیاتی هزینه  ها شرکت

های مالیاتی و ابهام و تعارض در قوانین، تهیه یک گزارش مالی و ارائه آن جهت امور مالیاتی را امری بسیار سخت و  قوانین سخت و پیچیده، تعدد بخشنامه

ها را در  های زمانی نیاز به یک متخصص و مشاور مالیاتی خبره دارد تا شرکت بودن آن در بازهقوانین مالیاتی به دلیل پیچیده بودن و متغیر . تخصصی کرده است

یابد. این کار باعث تمرکز بیشتر مدیر بر روی کارهای  شود و استرس کاری کاهش می این مسیر یاری نماید. با مشاوره مالیاتی باری از دوش مدیران برداشته می

رفتار مؤدیان مالیاتی عمدتاً برخواسته از نوع انتظارات، توقعات و نگرش اغلب آنها به نظام مالیاتی به (. 1400)مالیکده، شود می های عملیاتی تجاری و فعالیت

یردوستانه زای اجتماعی ، رفتارهای غعدالتی بوده که بازخورد آنها در قالب عوامل استرسصورت انتظارات نامتناسب و توام با بی به عنوان یک سیستم ناکارآمد
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 پیامدهای رفتار مؤدیان در سایه عوامل استرس کارکنان سازمان امور مالیاتی را در معرض تهدید قرار میدهد ی،مالپرخاشگری ک ،مت عمومیالگر شده و سجلوه

مؤدیان استرس مالیاتی اتی، مربوط به یکی از منابع مهم استرس اجتماعی در محیط کار کارکنان صنف امور مالیکه  زای اجتماعی و ابعاد آن قابل بررسی است

هر  یاتیمال ستمیدر س یاژهیو گاهیو جا تیرو اهم نیهر شهروند است و از ا یازحقوق قانون یکیبدون شک  یاتیمال انیحقوق مؤد (.1396)علیا و همکاران، است

کمک نموده، اعتماد  یاتیمال ستمیبا س انیرابطة مؤد لیتواند به تعدیحقوق م نیا تی. رعادینمایم اتیتحقق وصول مال نةیدر زم یانیکمک شا داشته، یکشور

 ،یراقتصادیبه عوامل غ ییاعتنایبا ب .(1399 ،ی)نمازمؤثر باشد انیمؤد تیامور مردم و حما لیتسه یو در راستا شیافزا یاتیآنان را به نظام مال نانیاطم و

و  ستندین یاثرگذارند که اقتصاد دهیپد نیهم بر ا یگریعوامل د ست؛ین یتنها معلول عوامل اقتصاد ،یاتیمال استرسبه وجود آمدند که  یگرید یهاهینظر

و  یو... را مدنظر قرار دادند)صامت یرسم ینهادها کرداز کار انیمؤد یادراک یهااخالق، برداشت ،یعرف یفرهنگ، هنجارها رینظ یِکارکرد عوامل رفتار

دهندگان به ماموران  اتیباشد. مالیم اتینه چندان مطلوب مردم نسبت به مقوله مال تیذهن ،یستان اتیمال یاز مشکالت اساس یکی رانیدر ا .(1400همکاران،

ل مواع از یباعث نوع مهمتر نیکه ا(1389)آقانظری ،  رندیشان را از آنها بگهیاند تا سرمادولت مامور شده یکنند که از سوینگاه م یبه عنوان افراد یاتیمال

 مواردی همچونمنجر به  که شودیم یاتی، بطور اخص در حوزه مال یمال یدهاکثر اقدامات قصور، تقلب، کتمان و تخلف گونه در بخش گزارش شهیو ر ییناکارآ

 .شودیم استرس مالیاتی

 پیامدهای حاصل از استرس مالیاتی مؤدیان مالیاتی کدامند؟ است که  نیپژوهش ا یمساله اصل نینابراب

  ینظر یمبان

فهمیم  ایم که می ی ما فشار روانی آن لحظه را تجربه کرده کنند. همه خواهد به پول فکر می ای که دلشان می ها بیش از اندازه هفتاد و یک درصد از انسان

های خاصی متوجه تأثیر زیاد  فقط در زمانکنیم و  های سال این فشار و استرس مالی را تحمل می البته ما در کل ماه .و اجاره نزدیک است  وقت پرداخت قسط

مان ایجاد  توانیم تغییری در شرایط مالی راهکارهای زیادی برای کاهش استرس مالی وجود دارد ولی وقتی در وضعیتی قرار داریم که نمی.ایم مان شده  آن بر ذهن

مان را آشفته کند. در واقع باید توجیه باشیم به  ی زندگی و ذهن ز اینکه همههای همیشگی غلبه کنیم، قبل ا قسط  روانی  ی اول باید بر استرس کنیم، در وهله

 (1401)رضایی، مان هم محافظت کنیم کنیم، باید از سالمت روان تالش می  ای که برای حفظ تعادل اقتصاد خودمان یا خانواده همان اندازه

  لی مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است و فشار عصبی در سازمانیکی از مباحث اص در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان 

تنها در روند  کند و افراد نه هر انسانی در طول زندگی استرس را تجربه می(. 1395برد)رحیمی و همکاران،  ها را تحلیل داده و از بین می همچون آفتی فعالیت

با  یانسان یروین یهاتیبرنده فعال لیتحل یهااز آفت یکی .(1978، 2)الزارس و النیرنیز با استرس مواجه هستندطبیعی زندگی، بلکه در محیط کار و سازمان 

 یهاتوان مقابله با چالش شیو افزا زهیانگ جادیباعث ا یعیست. البته استرس در حد طبا هادر سازمان یامروز، استرس و فشار روان یزندگ اتیتوجه به مقتض

گروهی از  .(1397)تقی پوریان و همکاران،  را به دنبال خواهد داشت یریناپذجبران  یهاخارج شود، صدمات و خسارت یعیاگر از حد طب یاست ول یکار

ه در ای ک راستی دوران ما عصر استرس و فشارهای عصبی است. دوره اند. شاید هم به گذاری کرده صاحب نظران رفتار سازمانی استرس را بیماری شایع قرن نام

شماری از هر طرف اورا احاطه کرده است. امروزه  آن انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل ایجادکننده استرس قرارگرفته و مسائل و مشکالت بی

اقعیت عینی و انکارناپذیر در اتی از فشار روانی یا استرس را محیط کار و سازمان احساس کرده است و این امر وهتقریباً هرکسی در هر محلی و هر موقعیتی درج

 . (1397باشد )تقی پوریان و دیلم صالحی،  های مدرن امروزه می سازمان

تعلق  رهیو غ ییممکن است به شخص، موسسه، دارا اتیو بالعوض. مال یاست الزام یپرداخت یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار فیبر حسب تعر اتیمال

را  ریاخ یها تپرداخ اتیاصطالح مال رانیا یاتیحال آن که بر حسب مقررات و عرف مال رد،یگ یرا هم در بر م یاجتماع نیتام یها پرداخت یفیتعر نی. چنردیگ

 ندیکشور موظفند آنرا پرداخت نما کیاز امکانات و منابع  یبهره ور یملت در راستا کیاست که آحاد  یاجتماع نهینوع هز کیبه مثابه  اتی. مالگردد یشامل نم

 یاقتصاد یها تیاز سود فعال یبخش ایجامعه به دولت و  یاز درآمدها یدر واقع انتقال بخش اتیامکانات و منابع فراهم شود. مال نیا ینیگزیجا یها ینائتا توا

 اتی)مالمیمستق یها اتیها به دو دسته مال اتیاست. مال به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته یابیابزار و امکانات دست  رایز گردد یدولت م بیاست که نص

بر ارزش افزوده(  اتیمثل مال گردد یم لیکاال ها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحم متی)بر قمیمستق ریغ یها اتیبر درآمد( و مال اتیو مال ییبر دارا

 (.1394اتاق اصناف،شود) یم میتقس
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پیامدهای رفتار مؤدیان در سایه شود مبحث مالیات است که ها میها و شرکتایجاد استرس در سازمانیکی از مهمترین موضوعاتی که باعث بنابراین 

)حسن  یقیشخص حق ایارباب رجوع  هر به یاتیسازمان امور مال درمودیان مالیاتی همانگونه که  .کندمیزای اجتماعی و ابعاد آن قابل بررسی عوامل استرس

 اتیمال ای میمستق اتیمالرا که پرداخت  یاتیکه مال نی، اعم از اگفته می شودشود ،  یاز آن مطالبه م اتیفالن( که مال)شرکت  یشخص حقوق ای و...(

تالش مؤدیان در (. 1400)نومیری، است یاتفاقات مال قیکسب و کار ، کنترل دق کی  تیاصل موفق نیاول ت،یبدون توجه به نوع فعال. باشد میرمستقیغ

محسوب در هر کشوری ترین منبع ترین و مطمئنکه درآمدهای مالیاتی باثبات گردد. ازآنجایی ها می مالیات باعث به وجود آمدن استرس مالیاتی در آننپرداختن 

ننده استرس مالیاتی از جمله عوامل ایجاد ک گردد شناسایی و کنترل شود. شود باید عوامل به وجودآورنده این استرس که باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می می

استرس مالیاتی  تواند منجر به که این عوامل می باشدمیعوامل اقتصادی، رفتار کارکنان مالیاتی، عوامل قانونی، منابع مهارتی، فرهنگ مالیاتی و عوامل سیاسی 

 نیز میتواند یکی دیگر از علل استرس مالیاتی مان را دارد.یا سازنیرو و درنهایت تعطیلی شرکت  یلفرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی، تعدشود که آن نیز عواقبی 

در  یشما وارد کند. احساس نگران یزندگ یکل تیفیروابط و ک ،یو جسم یبه سالمت روان یادیز بیتواند آس یم درآمدیمشکالت  .باشددهندگان  درآمد مالیات

به همین دلیل سعی شد در این پژوهش پیامدهای استرس مالیاتی  بگذارد. یمنف ریشما تأث یانرژ زانیخواب، عزت نفس و م یتواند بر رو یم درآمدمورد 

 اولویت بندی گردد.

 

 پیشینه تحقیق

ن به نمونه با توجه به اینکه در خصوص مقوله های استرس مالیاتی مقاالت چندانی وجود ندارد و در این زمینه پژوهش ها بسیار محدود میباشد. بنابرای  

 تحقیقات که مرتبط با استرس مالیاتی بوده و به نحوی باعث فرارمالیاتی در مودیان مالیاتی شده در زیر اشاره میشود.هایی از این 

عوامل موثر بر فرار مالیاتی مالیات دهندگان)مودیان مالیاتی(: شواهدی از مالیات دهندگان شرکت های خرد ، کوچک و در مقاله ای با عنوان  2021 3کاسا

. برای انجام این کرده استدر این مطالعه از طرح تحقیق توصیفی و توضیحی استفاده شده و از رویکرد تحقیق کمی پیروی پرداختند که لدیابزرگ شهر و

 370ساده ، نفر از جمعیت هدف ، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و   4979مطالعه ، از داده های اولیه و ثانویه استفاده شده است. از میان 

برای اندازه گیری متغیرها انجام شد. پس از انجام تحلیل عاملی  (EFA) پاسخ دهنده انتخاب شدند. برای بررسی کیفیت داده ها ، تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی

د با شناسایی پنج عامل یعنی تعهد شسعی این مطالعه در ، داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. 

شناسایی  قرار می دهنداخالقی ، عدالت مالیاتی ، دانش مالیاتی ، هنجارهای ذهنی و نگرش مودیان به رفتار ، عواملی را که فرار مالیاتی مودیان را تحت تأثیر 

ر وابسته مثبت و از نظر آماری معنادار است. تجزیه و تحلیل رگرسیون یافته های تحقیق نشان داد که رابطه بین متغیرهای مستقل مطالعه با متغیشوند. 

قرار می دهد و حفظ  همچنین نشان می دهد که عدالت مالیاتی ، دانش مالیاتی ، و تعهدات اخالقی به طور معناداری فرار مالیاتی مودیان مالیاتی را تحت تأثیر

 .ر معناداری ، فرار مالیاتی ، را تحت تأثیر قرار نمی دهدتعهدات اخالقی و هنجارهای ذهنی از نظر آماری به طو

اثر پرداختند که  اثر تعامل فرار مالیاتی و ناکارآمدی سیستم حقوقی بر محدودیت های مالی شرکت هادر مقاله ای با عنوان  2018همکاران  و 4جیومبینی

نشان می دهد که هر عامل تاثیرات  این تحقیق رکت ها بررسی شده است. نظریهمشترک فرار مالیاتی و ناکارآمدی سیستم حقوقی بر محدودیت های مالی ش

منجر به نتیجه گیری می شود  تحقیقمبهم بر مشکالت موجود در شرکت هایی دارد که به دنبال تامین مالی هستند. با این حال، در فرضیه های خفیف، مدل 

دو محدودیت های مالی شرکت ها را افزایش می دهد. افزون بر این، فرار مالیاتی و ناکارآمد بودن سیستم که درجه باالتر فرار از مالیات و ناکارآمدی قضایی هر 

نتایج خود را با استفاده از داده های  این تحقیقحقوقی اثر مشترک را به همراه می آورند، زیرا اثر منفی یکدیگر را بر محدودیت های اعتباری کاهش می دهد. 

 .را تایید می کند تحقیقیافته های تجربی فرضیه های نظری  کرده کهاس بررسی محیط کسب و کار جهانی تست سطح سازمانی بر اس

پرداختند که  این تحقیق تالشی  رقابت و اجتناب از پرداخت مالیات شرکت: یک دیدگاه مبتنی بر موسسهدر مقاله ای با عنوان  2017و همکاران  5گوالب

لیاتی شرکت ها در کشورهای مختلف از طریق یک جنبه مطالعه نشده بود. رقابت از بخش غیررسمی. با برجسته کردن جنبه برای درک محرک های فرار ما

های رسمی با  دهد که وقتی شرکت های تحقیق نشان می تاریک رقابت، دیدگاهی منحصر به فرد و مبتنی بر نهاد در مورد این موضوع ارائه داده که یافته
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های انطباق و رقابت ماندن، فرار مالیاتی را  شوند، برخی از آنها ممکن است برای کاهش هزینه ای از سوی اقتصاد غیررسمی مواجه می فزاینده تهدیدهای رقابتی

 انتخاب کنند. 

پرداختند که این  اقتصادی عوامل عدم تمکین مودیان مالیاتی و اولویتبندی آنها -فلسفیتحلیل در مقاله ای با عنوان  1400میرهادی و درخشان در سال 

پردازد. با وجود نظریات بسیار متنوعی که در مورد عوامل مؤثر بر تمکین  اقتصادی است که به عوامل عدم تمکین مؤدیان مالیاتی می -پژوهش، تحلیلی فلسفی

توان از جنبه فلسفی و اقتصادی بررسی کرد. این  ی وجود دارد، تلقی افراد از اخالقی بودن یا نبودن عدم تمکین مالیاتی را میمالیاتی، اخالق مالیاتی و فرار مالیات

ی به های نخبگان استفاده از پرسشنامه  کند و سپس با ای عوامل و استدالالت موجود برای عدم تمکین مؤدیان مالیاتی را احصا می پژوهش ابتدا با روش کتابخانه

دهد که دو عامل فساد دولت یا  کند. نتایج این پژوهش نشان می بندی می ها را اولویت پردازد و آن بررسی تأثیر هر یک از این عوامل در عدم تمکین مؤدیان می

 .شوند لیاتی شناخته میها و عوامل عدم تمکین ما گذار بودن دولت به عنوان تأثیرگذارترین استدالل تفکر اهریمنی مردم در مورد دولت و خدمت

هدف این پرداختند که  پدیدار شناسی نقش نگرش فردی بر اخالق مالیاتی و تمکین مالیاتیدر مقاله ای با عنوان  1398خواجوی و کرمشاهی در سال 

مشارکت  .متغیرهای درونی می باشدپژوهش کیفی بررسی نقش رابطه نگرش فردی و اخالق مالیاتی منجر به تمکین مالیاتی از دید مودیان مالیاتی از بعد 

مصاحبه شونده از مودیان مالیاتی شهر کرمان در سال  21کنندگان در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری با حداکثر تنوع انتخاب شده اند و شامل 

پرستی افراد تا حد زیادی مانع از فرار مالیاتی آنها می شود  . یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان اعتقادات افراد به دین و مذهب و میهنبودند 1396

در عین حال برخی  و در عین حال تعداد زیادی از مصاحبه شوندگان معتقدند که شفافیت دولت و پاسخگویی آن به عموم مردم مانع از فرار مالیاتی می شود. اما

ر اقتصاد ایران سبب بی اعتمادی عمومی به عملکرد دولت شده است. از دیدگاه برخی از افراد معتقدند که دولتها شفاف نبوده و رانت خواری و فساد موجود د

برخی آنان قوانین   دوجود نظام مالیاتی عادالنه و منصفانه نیز به پرداخت مالیات توسط افراد و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک شایانی می کند. اما به اعتقا

ه نیستند و بسیاری از کسبه و مشاغل با درآمدهای زیاد می توانند با مخفی کاری و دور زدن قانون از پرداخت مالیات فرار کنند. بر مالیاتی موجود کارآ و عادالن

رسانی  اساس یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گیری کرد که اگر دولت به مردم اطمینان دهد که منابع مالیاتی گردآوری شده در راستای خدمت

های مولد اقتصاد پرداخت می شود، می تواند نگرش مودیان مالیاتی را اصالح کند و مودیان مالیاتی فرار از پرداخت مالیات را  و سایر بخش ها تر به آنبیش

 .رفتاری بدون از ارزش های اخالقی خواهند دانست

 عالوه بر نقش مالیات در تنظیم سیاستپرداخت که  ن مودیان مالیاتیبررسی عوامل موثر بر تمکیدر مقاله ای با عنوان  1397سپهساالری، حسین در سال 

ها و انجام تعهدات گستردهای که به عهدة آنها  ها برای جبران هزینه های انقباضی و انبساطی مالی نظام اقتصاد کالن کشور، یکی از منابع اصلی درآمد دولت

های گوناگون را بدنبال خواهد  ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه در برنامه واگذار شده مالیات است ثبات و تداوم وصول مالیات، ثبات

شود و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است  ها را شامل می ای از بودجة دولت داشت درآمد حاصل از مالیات بخش قابل مالحظه

دهد در اقتصاد ایران متناسب با سند برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور کاهش اتکای  تشکیل می% بودجه عمومی را  60بیش از 

بالقوة مالیاتی  بودجه دولت به درآمدهای نفتی، مقرر شده تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت افزایش یابد در این زمینه بررسی ظرفیت

های بالفعل شکاف قابل توجهی وجود دارد و این واقعیت حاکی از آن است که با اتخاذ تدابیری در جهت  ان میدهد که بین ظرفیت مالیاتی و وصولیکشور نش

موجود جلب  اصالح نظام مالیاتی و رفع مشکالت موجود میتوان وصول درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. یکی از راههای رفع مشکالت سیستم مالیاتی

نظام مالیاتی کشور مطرح مشارکت داوطلبانه مودیان مالیاتی است. از آنجا که در فرایند وصول مالیات همواره مودیان مالیاتی بعنوان یکی از ارکان تاثیرگذار بر 

اصولی و نیز شرط موفقیت سازمان مالیاتی است هستند لذا جلب مشارکت و همکاری آنها و تشویق آنان به تمکین داوطلبانه همواره بعنوان یکی از راهبردهای 

های قانونی از یک سو به درجة رشد اجتماعی و از دیگر سوی به  میزان همکاری افراد یک جامعه با دستگاه مالیاتی و تمایل آنان به پرداخت داوطلبانه مالیات

 .میزان اعتماد و خوشبینی آنان نسبت به دستگاه دولت بستگی دارد

 است: انیقابل ب ریاالت پژوهش بصورت زسو نیبنابرا

 کدامند؟پیامدهای حاصل از استرس مالیاتی مؤدیان مالیاتی : یاصل سوال

 مودیان مالیاتی کدامند؟ بندی پیامدهای استرس مالیاتی اولویتسوال فرعی: 

 روش تحقیق

 یآمار هجامعه و نمون

http://qjerp.ir/article-1-2842-fa.pdf


 

 

 

های  مدیران عامل و مدیران مالی شرکتباشد. جامعه آماری پژوهش شامل همبستگی می-ماهیت توصیفی ازنظرهدف کاربردی و  نظر ازپژوهش حاضر 

 شرکت فعال هست. 460که حدوداً ، باشد یمواقع در غرب استان مازندران 

 یع و جمع آوری گردید. شرکت انتخاب شدند. و به روش غیر تصادفی در دسترس بین جامعه آماری توز 210نمونه پژوهش از طریق جدول مورگان 

 

 ها دادهابزار گردآوری 

 سؤاالتهمراه، اطالعات جمعیت شناختی و  نامه  بخشسه  درپرسشنامه  .باشد یممحقق ساخت اطالعات در این پژوهش پرسشنامه  یآور جمعابزار 

پرسشنامه و ضرورت همکاری  لهیوس به. در بخش اول تحت عنوان نامه همراه، عالوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطالعات اختصاصی تنظیم گردید

از قبیل  دهندگان پاسخدر تکمیل پرسشنامه توضیح داده شد. بخش جمعیت شناختی شامل سؤاالت در مورد مشخصات عمومی  دهندگان پاسخصمیمانه 

ی اطالعات از آور جمعجهت  .استمتغیرهای مستقل و وابسته در مورد اختصاصی  سؤاالت نیز شامل. آخرین بخش باشد یمحصیالت جنسیت، سن و ت

رفتار ( ، سؤال 6)( ، عوامل اقتصادی سؤال 5)( ، عوامل سیاسی سؤال 7)( و شش بعد عوامل فرهنگیسؤال 32) های محقق ساخت استفاده شده است.پرسشنامه

استفاده  .گویه می باشد 32دارای  پرسشنامه. دهد می قرار سنجش مورد (  راسؤال 3منابع مهارتی )سوال(  و  7)  عوامل قانونی( ، سؤال 4الیاتی )کارکنان م

، موافق و کامالً موافق استفاده نظر یب  خاص از مبنای کامالً مخالف، مخالف، طور بهلیکرت است. این مقیاس ی ا درجه پنج طیف مورداستفادهمقیاس گردید. 

 پرسشنامه پاسخ دهند. سؤاالتلیکرت، به  یا نقطهبر این اساس از اعضای نمونه آماری درخواست گردید تا بر اساس مقیاس پنج . کند یم

 پایایی نیز روایی همگرا وو  7تشخیصیروایی  ،6سه معیار روایی سازهشامل  شود، استفاده می گیری اندازهبررسی برازش مدل در این پژوهش برای  روشی که

دهند و مقدار قرار می موردسنجشاست که متغیر مشابهی را  سؤاالتدهنده سازگاری درونی است. ضریب آلفای کرونباخ نشان بر اساس ضریب آلفای کرونباخ

و نیز پایایی شامل ضریب آلفای  روایی همگراو  ه، روایی تشخیصیروایی سازپرسشنامه داللت دارد. نتایج حاصل از سنجش  قبول قابلبر پایایی  7/0آن بیشتر از 

 است. شده ارائه 1در جدول  ها افتهدر بخش ی لیتفص بهپرسشنامه  سؤاالتکرونباخ برای تمامی 

 ها پرسشنامه پایایی های سنجش آلفا کرونباخ مقیاس-1جدول 

 ضریب آلفا ها پرسشنامه پایایی های سنجش آلفا کرونباخ مقیاس

 0.732 عوامل فرهنگی

 0.702 عوامل سیاسی

 0.705 عوامل اقتصادی

 0.701 رفتار کارکنان مالیاتی

 0.808 عوامل قانونی

 0.798 منابع مهارتی

 0.915 عوامل استرس مالیاتی

 0.741 پیامد استرس مالیاتی

 

 تحلیل آماری یها روش

 .شده است افزار لیزرل و روش دلفی فازی استفاده ها از روش معادالت ساختاری به کمک نرم وتحلیل داده تجزیه به منظور

قدرت رابطه  :طورکلی قاعده زیر حاکم است شده است. به محاسبه t یابی معادالت ساختاری بار عاملی استاندارد و آماره برای تحلیل عاملی تائیدی و مدل

باشد  3/0شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از  وسیله بار عاملی نشان داده می مشاهده به نهان( و متغیرقابلبین عامل )متغیر پ

  .استباشد خیلی مطلوب  6/0تر از  قبول است و اگر بزرگ قابل 6/0تا  3/0شود. بار عاملی بین  نظر می شده و از آن صرف رابطه ضعیف در نظر گرفته

                                                           
6
 Construct Validity 

7
 Discriminant Validity 



 

 

 

شود  بررسی می 05/0شود. چون معناداری در سطح خطای  استفاده می t-valueیا همان  tجهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون 

فزار لیزرل بارنگ قرمز نمایش ا تر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و در نرم کوچک 96/1از  t-valueشده با آزمون  بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده

 .داده خواهد شد

 دهندگان پاسخجمعیت شناختی  یها یژگیو

 است. شده دادهنشان  2در جدول  دهندگان پاسخجمعیت شناختی  یها یژگیو لیوتحل هیتجز

 دهندگان پاسخجمعیت شناختی  یها یژگیو: 2جدول 

جمعیت  های ویژگی

 شناختی
 درصد طبقات

 جنسیت
 0/61 مرد

 0/39 زن

 سن

 7/26 سال 30کمتر از 

 5/49 سال 31 -40

 5/20 سال 50-41

 3/3 سال 60-51

 0/0 سال 60بیشتر از 

 تحصیالت

 9/2 کاردانی

 0/51 لیسانس

 9/41 لیسانس فوق

 3/04 دکترا و باالتر

 

سال با  40تا  31. از طرفی افراد باشند یمزن  ها آندرصد از  0/39مرد و  دهندگان پاسخدرصد از  0/61است،  شده دادهنشان  2که در جدول  طور همان

افراد با مدرک تحصیلی و نهایتا  اند.را تشکیل داده دهندگان پاسخدرصد کمترین بخش  3/3با  سال 51-60 باسنبیشترین و همچنین افراد  درصد 5/49

 .اند دادهرا به خود اختصاص  دهندگان پاسخدرصد کمترین بخش  9/2با  کاردانیدرصد بیشترین و افراد با مدرک تحصیلی  0/51با  لیسانس

 یافته ها:

 تحقیق: پیامدهای حاصل از استرس مالیاتی مؤدیان چگونه است؟ سوال اول 

 اسمیرنف-جدول آزمون کولموگروف 3جدول 

 نتیجه کلموگروف اسمیرنوف Z داری سطح معنی متغیر

 نرمال 381/1 064/0 مالیاتی استرس پیامدهای

 

    

 یعنیصفر هست  هیفرض رشیشده است که نشان از پذ 05/0از  تر بزرگ ی متغیر پیامدهای استرس مالیاتیدار یمعن سطح مقدار 3 نتایج جدول به توجه با 

همچنین برای استنباط سؤال تحقیق از آزمون تی تک نمونه استفاده  استفاده کرد کیپارامتر آزمونتوان از  لذا می ،کند می یروینرمال پ عیموردنظر از توز ریمتغ

 .عنوان عدد وسط یا ممتنع اساس تحلیل خواهد بود به 3شده عدد  درجه استفاده 5چون از طیف لیکرت شود.  می

H0 : µ ≤ 3 



 

 

 

H1 : µ > 3 

 

داری دارد. در این حالت اگر میانگین عامل  تفاوت معنی 3باشد متغیر موردبررسی با مقدار آزمون یعنی  05/0داری کوچکتر از  در صورتیکه مقدار معنی

 صورت قوی در جامعه آماری وجود دارد. بود عامل موردبررسی به 3تر از  موردبررسی بزرگ

 

 

 متغیر پیامدهای استرس مالیاتی توصیفی آمارگرهای 4جدول 

 تعداد میانگین انحراف استاندارد میانگین خطای استاندارد

054/0 790/0 629/3 210 

 

 

 پیامدهای استرس مالیاتی Tنتایج آزمون  5جدول 

 3 = ارزش آزمون

t میانگین تفاوت آستانه معناداری آزمون درجه آزادی 
 فاصله اطمینان

 باال پایین

537/11 209 0001/0 629/0 521/0 736/0 

 

  

(، از 629/3شده ) محاسبه نیانگیهست؛ و م 05/0است و کمتر از  0001/0شود چون آستانه معناداری آزمون  ( مشاهده می5جدول )گونه که در  همان

تائید  H1شده و  در H0گیرد )فرض  مورد تائید قرار می قیتحق هیشود و فرض صفر رد می هیرو فرض (. ازاینH1: µ > 3است ) شتری(، ب3ممتنع ) نیانگیم

 هست.مؤدیان در شرایط مطلوبی  مالیاتی استرس از حاصل پیامدهایدیگر  عبارت شود(؛ به می

 ؟است چگونه فازی دلفی تکنیک از استفاده بندی پیامدهای حاصل از استرس مالیاتی مؤدیان با سؤال دوم تحقیق: اولویت

 زبانی متغیرهای از استفاده با مالیاتی استرس از حاصل پیامدهای بعد سؤاالت اهمیت میزان 6جدول 

 ها سؤال

 طیف پرسشنامه

تعداد 

 خبرگان
خی

لی 

 (1کم)

کم

(2) 

متو

 (3سط )

زیاد)

4) 

خیل

ی 

 (5زیاد)

 210 84 73 41 8 4 مالیاتی فرار

 210 53 95 45 14 3 مالیاتی اجتناب

 210 31 64 64 39 12 نیرو تعدیل



 

 

 

 210 42 48 61 45 14 شرکت تعطیلی

 

 مالیاتی استرس از حاصل سؤاالت پیامدهای 4و 3و 2مراحل  7جدول 

مقدار دی فازی  ارزش فازی هر یک از سؤاالت

 شده هر سؤال
 درصد اجماع

L M U 

1 922/3 5 461/3 000/40 

1 725/3 5 362/3 238/45 

1 076/3 5 038/3 476/30 

1 023/3 5 012/3 048/29 

  873/12 مجموع

 

 مالیاتی استرس از حاصل پیامدهای سؤاالت بندی اولویت و های وزن نتایج 8جدول 

 رتبه وزن دهی سؤاالت

 1 2689/0 مالیاتی فرار

 2 2612/0 مالیاتی اجتناب

 3 2360/0 نیرو تعدیل

 4 2340/0 شرکت تعطیلی

 

 
مالیاتی استرس از حاصل بندی سؤاالت پیامدهای رتبه 1نمودار   

 با توجه به نتایج باال

0.268854195 

0.261189995 

0.235997109 

0.233958701 

0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28

 فرار مالیاتی

 اجتناب مالیاتی

 تعدیل نیرو

 تعطیلی شرکت



 

 

 

 از بیشترین اولویت برخوردار است. 2689/0مالیاتی با وزن  فرار -

 در درجه دوم  اولویت قرار دارد.  2612/0مالیاتی با وزن  اجتناب -

 در درجه سوم  اولویت قرار دارد.  2360/0نیرو با وزن  تعدیل -

 از کمترین اولویت برخوردار است. 2340/0شرکت با وزن  تعطیلی -

 

 

 گیریبحث و نتیجه 

های غرب استان  مدیران عامل و مدیران مالی شرکتدر   پیامدهای حاصل از استرس مالیاتی مؤدیان مالیاتی یبررسبه همین منظور در این پژوهش به 

رفتار کارکنان ، عوامل اقتصادیضریب مسیر تأثیر عوامل پرداخته شد. که با توجه به بررسی انجام شده و تحلیل داده ها نتایج مطالعه نشان داد،  مازندران

آمده است. با  دست ( به0.14144و  0.16142، 0.1647، 0.1667، 0.1709، 0.1748به ترتیب ) فرهنگیو منابع  سیاسی ، عواملمهارتی، قانونی، عوامل مالیاتی

 از کمترین اولیت برخوردار بوده است  0.2340از بیشترین و تعطیلی شرکت با وزن  0.2689آن از پیامدهای استرس مالیاتی فرارمالیاتی با وزن توجه به 

کند و باعث  ها حس نپرداختن مالیات را ایجاب می شوند و این استرس در آن زمانی که مؤدیان مالیاتی بر اثر عوامل ذکرشده در تحقیق دچار استرس می

ترین جرائم اقتصادی است که  ار مالیاتی است. فرار مالیاتی یکی از مهمگذرد فر ای که از ذهن مؤدیان می شود. اولین مسئله ها می هایی در آن العمل بروز عکس

توسعه اشاعه یافته است، تهدیدی جدی برای از بین بردن  ویژه درکشورهای درحال صورت یک بیماری در سراسر جهان به همواره وجود دارد.  فرار مالیاتی که به

سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام  هست و مؤدیان مالیاتی به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حسابیکپارچگی سیستم مالیاتی و کاهش منابع درآمدی دولت 

آورند. به عبارتی از قوانین سو استفاده در  منظور فرار از پرداخت مالیات دارد. در مرحله بعدی به اجتناب مالیاتی روی می های اقتصادی زیرزمینی و... به فعالیت

های مالیات از دست داشته  دهد که مؤدیان مالیاتی نیمی از امید خود را برای از عهده برآمدن هزینه کنند. سومین عامل زمانی رخ می ن مالیات میجهت نپرداخت

ت بن تن، وال مارت و ها را به ستوه آورده و مجبور به تعدیل نیرو شده اند همانند شرک های معروفی در سرتا سر جهان مالیات آن باشند ، چه بسا هستند شرکت

اند و اما در آخر یعنی زمان از دست دادن امید کامل برای پرداخت  یا صنایع هتل داری و نساجی در ایران که بیشترین ضربه را از این استرس مالیاتی خورده

شود.  ری ندارد، مدیران مجبور به تعطیلی شرکت میها. در شرایط خیلی وخیم، زمانی که دیگر تعدیل نیرو تأثی ها و صنایع و کارخانه مالیاتی تشخیصی شرکت

ها و  کارخانه کارخانه کاشی شهرستان کاشمر، شرکت مهین بتون واقع در شهرک صنعتی اردکان ازجمله قربانیان فشارهای مالیاتی هستند. و این یعنی تعطیلی

تر از بار دیگر است و تا زمانی که جلوی استرس مالیاتی، عوامل ایجاد آن و  وخیمای است که هر بار  تشدید عوامل ایجاد استرس مالیاتی. این شرایط مانند چرخه

 پیامدهای حاصل از آن را نگیریم حال اقتصاد کشور ما هرروز بدتر از روز قبل است.

.بنابراین با توجه به رس نبوداطالعات کافی در مورد  آن در دستیکی از محدودیت های پژوهش جدید بودن موضوع استرس مالیاتی بود که در این خصوص 

 تأثیر عوامل اقتصادی بر استرس مالیاتی را بررسی کنند. آینده پیشنهاد می گردد محققینبه عامل اقتصادی دارای بیشترین اولویت بود نتایج که 
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