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  مالیاتی  مجازات مورد در مؤدیان نگرش مطالعه
 

 رومنجانمجتبی ابراهیمی

 عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس 
Ebrahimi362@yahoo.com 

 بجستانمجید عبدالهیان

 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس، کارشناس امور مالیاتی
majidabdollahian@yahoo.com 

 

دانند که مالیات یکی از منابع مهم تامین مالی دولت است و که همۀ آحاد ملت، کم یا بیش، میاین -چکیده

کشد و می کشور دستماند و از ساختن زیربناهای های دولت به زمین میها و برنامهبدون آن بسیاری از طرح

شد، پس چرا مردم ما  گردد و در نهایت به زیان همۀ ملت تمام خواهداز ارائه خدمات ارزنده به آنها ناتوان می

. انتظار بر این است که تهدید به مجازات، افراد را به سمت رفتارهای توجه هستندبه نسبت به این امر خطیر بی

ات که شامل جریمه مالیاتی و نرخ مالیات است در اکثر کشورها برای کند. تهدید به مجازقانونی هدایت می

رو هدف این تحقیق مطالعه نگرش از این رود.ممانعت از عدم رعایت قوانین مالیاتی توسط مؤدیان به کار می

د. باشهای مشهد، گناباد و بجستان واقع در استان خراسان رضوی در مورد مجازات مالیاتی میمؤدیان شهرستان

پیمایشی انجام شده است. برای تحقق بخشیدن به  –لذا این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی 

(، ابتدا دو مؤلفه جریمه مالیاتی و نرخ مالیاتی برای 2213) این هدف براساس تحقیق موحدالی و همکاران

آوری درصد برای جمع 12ایایی سنجش مجازات مالیاتی در نظر گرفته و سپس پرسشنامه محقق ساخته با پ

پرسشنامه به علت عدم  22نفر اعضای نمونه آماری تحقیق توزیع گردید؛ تعداد  213اطالعات الزم تنظیم و بین 

 213همکاری مؤدیان در تحویل و یا مخدوش بودن از دور تجزیه  و تحلیل  خارج گردیدند و در نهایت 

نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق بیانگر آن است که هر دو  پرسشنامه مناسب مورد مطالعه قرار گرفت. 

 متغیر جریمه مالیاتی و نرخ مالیاتی رابطه مثبت و معناداری با نگرش مالیاتی مؤدیان دارند. 

 نگرش مالیاتی، جریمه مالیاتی، نرخ مالیاتی، مجازات مالیاتی، مؤدیان. های کلیدی:واژه

  JEL :H200بندی طبقه
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 مقدمه  -1

های مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است. در واقع، اهرم مالیات یکی از از مهمترین وظائف نظام

(. هدف از اخذ 1222 پور،خانقاه و فیض)برزگری رودها در هدایت اقتصاد کشور به شمار میمؤثرترین حربه

ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری در اقتصاد مورد عنوان مالیات تنها تامین مالی دولت نیست، مالیات به

کند یا با کاهش دهد و آن را صرف توسعۀ زیربناها میگیرد. وقتی دولت، مالیات را افزایش میاستفاده قرار می

کند. افزایش برد، هدف رشد را تعقیب میگذاری بخش خصوصی را باال میها، امکان سرمایهمالیات شرکت

ها صورت گیرد. عالوه بر تواند ابزاری برای کاهش تقاضای کل و در تعقیب ثبات قیمتر مصرف میمالیات ب

کند تا تداوم عرضۀ کاالها این، دولت برای تأمین هزینۀ کاالی عمومی، به وضع مالیات و دریافت آن اقدام می

که معموالً عموم مردم (. این یک روی قضیه است 1223 )غفاری و همکاران، و خدمات دولتی تضمین شود

( و ناخوشایند بودن، دید عموم 1233 مازار،)عرب چنین بینشی نسبت به مالیات ندارند و خصلت اجباری بودن

-برای افراد کاهش می رود انگیزه کار و تالش راهای مالیات از یک حد فراتر میهنگامی که نرخمردم است؛ 

و همین عامل باعث  شودسطح تولید و درآمد ملی کاسته می تالش کاسته شود، دهد و اگر از انگیزه کار و

؛ لذا اخذ مالیات هم دارای اثر مثبت بر مطلوبیت است و هم شود که از درآمد مالیاتی دولت نیز کاسته شودمی

 (. 1223 )غفاری و همکاران، آثار منفی بر مطلوبیت دارد

گردد و نسبت مالیات به درآمدهای مالیاتی تأمین میهای کشور از طریق درصد هزینه 22حدود  متأسفانه

 باشد و بیانگر میزان فرار مالیاتیدرصد است که رقمی بسیار اندک می 1.1ناخالص داخلی حدود  تولید

باشد که منجر به این ها و قوانین مالیاتی میدهندگان از سیاستنگرش نادرست مالیات و یا( 1212 )آقانظری،

ت. بعضی محققین، گ مالیاتی به معنای باورهای مردم در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن اسفرهنشود. امر می

ها و نیز الگوی رفتاری که شهروندان مشمول مالیات نسبت به فرهنگ مالیاتی را ذهنیت مالیاتی شامل نگرش

برای همه اجرا  یاتیوقتی مردم مطمئن شوند که چارچوب قوانین مالند. ادارند؛ تعریف کرده ولتد مالیات و

اطاعت از آن را  ها خودشان را مطیع دانسته و آن قطعاً شود و هیچ تبعیضی بین افراد جامعه وجود ندارد،می

(. مطالعه مبانی نظری تحقیق، نشان از اهمیت دادن به بررسی و مطالعه 1)تارنمای مورد استفاده دانندواجب می

بر عوامل، مؤدیان مالیاتی با ریزی بردن نگرش مالیاتی مؤدیان دارد تا با برنامهعوامل ارتقا تمکین مالیاتی و باال 

قانونگذاران،  صورت داوطلبانه اقدام به تبعیت از قوانین مالیاتی کنند و نباید با امهال کارینگرشی مثبت و به

                                                             
1. Hamaseheghtesadi 
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گرش مؤدیان در مورد مجازات رو در این تحقیق، نهایی غیرمستقیم به بدنۀ اقتصاد جامعه وارد کرد. از اینضربه

گیرد تا با استناد به نتایج تحقیق، مشخص گردد رابطۀ بین مجازات مالیاتی که در مالیاتی مورد مطالعه قرار می

باشند تا در نهایت نگرش باشند و نگرش مؤدیان چگونه میاین تحقیق جریمه مالیاتی و نرخ مالیات مدنظر می

ه مالیاتی مشخص شده و از این طریق به قانونگذاران و مجریان قوانین مؤدیان در مورد مجازات مصوب شد

مالیاتی با ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء نگرش مؤدیان، گام مؤثری در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای 

 نفتی برداشته شود.

 

 پیشینه تحقیق -2

متحده،  االتیاز سه جامعه نمونه ا ییهاداده قیدق یخود با گردآور قی( در تحق2221) 1و همکاران نزیکام

نرخ  شیو افزا یاتیمال یزیاحتمال مم شیاند که افزانشان داده یتجرب لیو انجام تحل یجنوب یقایبوتسوانا و افر

از  یناش نیرفتار تمک یهاندارد و تفاوت یاتیلما انیمؤد نیسطح تمک یدر ارتقا یمعنادار ریتأث یاتیجرائم مال

دهندگان قبل و بعد از ای که با هدف نگرش مالیات( در مطالعه2224) 2لو است. یاجتماع یتفاوت در هنجارها

انجام داد، معلوم کرد نرخ جریمه تاثیرگذارترین عامل بر رعایت قانون مالیات   2آکسلی -اجرای قانون ساربینز 

ی در مالزی اتیجازات مالبه م دیدهندگان به تهداتینگرش مال یبررس( به 2213) 3است. موحدالی و همکاران

 یزیمم یهانرخ ۀدارد که شامل سه ساز یبستگ یاتیبه ساختار مال یاتیبه مجازات مال دیتهدپرداختند؛ 

نتایج  .ندشد یریگاندازه کرتیلپنج تایی  اسی؛ هر سه سازه در مقبود اتینرخ مال مه،ینرخ جر ،)حسابرسی(

شت؛ ولی افراد دیگر ندا، دبگیر بودنحقوقکه  یپردازان اتیبر مال یریتاث چیبه مجازات ه دیتهدنشان داد 

کنند که با تهدید به حسابرسی مالیاتی و جریمه مالیاتی مواجه شوند. زمانی از پرداخت مالیات اجتناب نمی

 همچنین نرخ مالیاتی تأثیر مثبتی بر پرداخت مالیات افراد دارد.

مالیات و یارانه(  های مالی در کشور)افزایشسیاست( به این نتیجه رسیدند که 1211) فالحتی و همکاران

 شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب و کاهش رشد اقتصادی شده است که باعث بهبود توزیع درآمد

ع گردد که منجر های مالیات، درآمد بهتر توزیرود با افزایش نرخ؛ لذا طبق نتایج تحقیق انتظار میباشدجینی می

                                                             
1. Cummings et al 

2. Loo 

3. SAS 

4. Mohdali, Raihana & Isa, Khadijah & Yusoff, Salwa Hana 
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 میجرا گاهیجا یبررس" ( در تحقیق خود با عنوان1223) به رضایت مؤدیان خواهد شد. حمیدی و همکاران

بررسی جایگاه به  "(نیاستان قزو ی)مطالعه مورد بر ارزش افزوده اتیمال از فرار در نظام یریدر جلوگ یاتیمال

 دادنتایج نشان  پرداختند.ر ارزش افزوده در استان قزوین از فرار در نظام مالیات ب جرایم مالیاتی در جلوگیری

-ها اثر نمییک از شاخصولی بر هیچ فتپذیردیگر عوامل مؤثر بر کاهش فرار مالیاتی اثر می جرایم مالیاتی از

و آخرین رتبه را به خود اختصاص داده  بودهای دیگر از کمترین وزن برخوردار شاخص و نسبت به شتگذا

 "عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی"( در تحقیق خود با عنوان 1221) رمضانی و فتاحیبود. 

به شناسایی و بررسی عوامل کلی مؤثر بر تمکین مالیاتی پرداختند؛ آنها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دو 

کدام از معیارها خود از چهار زیر معیار عامل کلی اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی که هر 

ای مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. تحلیل شبکه –تشکیل شده بود، را با روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی 

 باشند. نتایج نشان داد میزان جریمه و نرخ مالیات از دسته عوامل اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی مؤدیان می

 

 تحقیق و ارائه مدل مفهومی تحقیق تبیین متغیرهای -3

، نگرش دانشمندان رفتار سازمانیباشد. می یاتیمال مجازات در مورد انیمؤد یاتیمال نگرشمتغیر وابسته تحقیق، 

که هایی زمینه"اند: آنان نگرش را چنین تعریف کردهدانند. را پاسخی از پیش کسب شده دربارۀ یک پدیده می

بنابراین، شود. مثبت و منفی، نسبت به برخی از افراد یا چیزها، در یک محیط خاص میهای پاسخ همنجر به ارائ

 ،1)اسچرهن و هانت "استوضعیت  برابر یک فرد، شی یاو واکنش وی در  گر نوع احساس فردنگرش بیان

مالیاتی این باشد. منظور از تمکین (؛ نگرش در این تحقیق منظور همان نگرش تمکین مالیاتی مؤدیان می2222

کنند؛ به چه میزان با این قوانین است که مودیان، قوانین و مقررات مالیاتی کشور را به چه میزان رعایت می

نام دانند و ... ؛ رعایت قوانین مالیاتی شامل ثبتآشنایی دارند؛ به چه میزان قوانین مالیاتی را کارا و مثمر ثمر می

، نگهداری و ارایه اسناد و مدارک، محاسبه، گزارش و پرداخت صحیح در سیستم مالیاتی، تسلیم اظهارنامه

کنند، ( در مورد مجازات مالیاتی بیان می2213) باشد. موحدالی و همکارانبدهی مالیاتی در زمان مقرر می

 کند؛ بر همین اساس،انتظار بر این است که تهدید به مجازات، مؤدیان را به سمت رفتارهای قانونی هدایت می

شود، چرا که مالیات تصمیمات مرتبط با رعایت قوانین مالیاتی توسط مؤدی و تحت شرایط خاص اتخاذ می

پردازان از دستگیری و مجازات واهمه دارند؛ تهدید به مجازات که شامل جریمه مالیاتی و نرخ مالیات است در 

                                                             
1. Schermerhorn & Hunt  
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رود. در این تحقیق کار میپردازان بهاکثر کشورها برای ممانعت از عدم رعایت قوانین مالیاتی توسط مالیات

وکار و شرایط هایی است که از مؤدیان با توجه به کسبها و نرخ مالیاتمنظور از مجازات مالیاتی، جریمه

شود و برای سنجش آن از محیطی و ... در راستای رفتار مؤدی نسبت به تمکین یا عدم تمکین مالیاتی اخذ می

خ مالیاتی استمداد جسته تا بدین وسیله نگرش مؤدیان در مورد مجازات مالیاتی دو عامل نامبرده جریمه و نر

قابل سنجش شود؛ به این صورت که با شناسایی رابطه بین جریمه مالیات و نگرش مؤدیان و همچنین رابطه بین 

ل  قرار نرخ مالیات و نگرش مؤدیان، نگرش مؤدیان در مورد مجازات مالیاتی مورد مطالعه و تجزیه و تحلی

های مالی و غیرمالی برای آن دسته از افراد که  تکالیف قانونی خود را انجام نداده و یا به گیرد . کلیه مجازات

دهند. در این تحقیق، منظور از جریمه مالیات، همان مجازات مالی و غیرمالی طور صحیح انجام نمیموقع یا به

از دیدگاه هایی مرتبط، متغیر سنجیده شده است. برای افراد خاطی است که با طرح سؤاالت و گویه

حسابداری، صاحبنظران حسابداری مالی میانگین نرخ مؤثر مالیاتی را هزینه مالیات بر درآمد برای اهداف 

گذاری نیز، نرخ کنند. از دیدگاه سرمایهگزارشگری مالی تقسیم بر سود حسابداری پیش از مالیات تعریف می

-گذاری برابر با نرخ بازده قبل از اعمال مالیات بر روی افزایش سرمایهپروژه یا سرمایه مؤثر مالیات برای یک

)حساس  شودگذاری منهای نرخ بازده بعد از اعمال مالیات تقسیم بر نرخ بازده قبل از اعمال مالیات تعریف می

بط این متغیر سنجیده هایی مرت(. در تحقیق حاضر با طرح سؤاالت و گویه1222یگانه و گل محمدی شورکی،

، مدل مفهومی تحقیق و ارتباط بین متغیرهای مستقل و نگرش مؤدیان نشان داده 1 شود. در نمودار شمارهمی

 شده است. 
 : مدل مفهومی تحقیق1نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

ها هایی که بتواند این مؤلفهاز متغیرها اعم از مستقل و وابسته، سؤاالت و گویه در این تحقیق، برای هر یک

( و نیز انجام اصالحات الزم و 2213) را به درستی بسنجد و با مالک قرار دادن پرسشنامه موحدالی و همکاران

 جریمه مالیاتی

 نرخ مالیاتی

 نگرش مؤدیان در مورد مجازات مالیاتی



 

 9317ماه چهل و سه، فروردین شماره                                                      مدیریت و حسابداری هایماهنامه پژوهش

32 

 

ه بر این اساس دریافت نظر استاد راهنما و تعدادی از صاحبنظران این حوزه، پرسشنامه طراحی شده است ک

روایی پرسشنامه تأیید شده و قبل از اجرایی کردن پرسشنامه در سطح نمونه آماری، ابتدا این پرسشنامه به 

 نفر از مؤدیان مورد مطالعه پخش و بعد از تعیین پایایی پرسشنامه، بین نمونه آماری 11صورت آزمایشی بین 

 تحقیق منتشر خواهد شد.  

 

 های تحقیقفرضیه -4

 گیرد: های زیر مطرح و مورد مطالعه قرار میمطالعه ادبیات تحقیق، فرضیهبا 

 بین جریمه مالیاتی و نگرش مالیاتی مؤدیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. .1

 بین نرخ مالیات و نگرش مالیاتی مؤدیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. .2

 

 روش تحقیق -5

باشد. ابزار پیمایشی می –ها، توصیفی آوری دادهو از نظر نحوۀ جمعتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی 

باشد که قابلیت اعتماد هر یک از اجزای پرسشنامه درصد می 12گیری، پرسشنامه محقق ساخته با پایایی اندازه

شده های مطرح نشان داده شده است. برای اطمینان از همسویی سؤاالت و گویه 1ساخته شده در جدول شماره 

گیری ( و نظر استاد محترم راهنما و بهره2213) در پرسشنامه با اهداف تحقیق، بنا به تحقیق موحدالی و همکاران

از منابع دیگر نظیر مرور مقاالت و دیگر صاحبنظران این حوزه استفاده شد. در این تحقیق روایی استفاده شده، 

( و مالک 2213) ره جستن از تحقیق موحدالی و همکارانکه پرسشنامه تحقیق، با به باشد، چراروایی مالک می

  قرار دادن پرسشنامه مذبور در برخی ابعاد، طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.
 

 : نتایج آلفای کرونباخ به تفکیک اجزای پرسشنامه1جدول شماره

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت گویه

 333/2 3 جریمه مالیاتی

 143/2 1 نرخ مالیاتی

 114/2 4 نگرش

 121/2 11 کل سؤاالت

 باشد. ، بیانگر قابلیت اطمینان باالی هر یک از اجزای پرسشنامه ساخته شده می1نتایج جدول شماره 
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های مشهد، گناباد و بجستان واقع در استان خراسان جامعه آماری تحقیق حاضر، مؤدیان مالیاتی شهرستان

-ای نامتناهی و نامحدود است؛ بهآنجا که جامعه آماری تحقیق جامعه دهند. ازتشکیل می 1224رضوی در سال 

نامحدود به روش تصادفی  Nباشد، لذا از فرمول کوکران با فرض عبارتی تعداد جامعه آماری در دسترس نمی

عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است، لذا کمک گرفته شده است؛ از طرفی چون سه شهرستان به

ای منتج خواهد شد. بنا به توضیحات و در دسترس نبودن آمار مؤدیان سبه نمونه از روش تصادفی طبقهمحا

های مذکور به علت نامحدود بودن جامعه، نمونه آماری تحقیق چنین برآورد شده است؛ ابتدا براساس شهرستان

طور مثال تصاص داده شد که بهاخ 2تا  1های مورد مطالعه، به هر یک از شهرها رتبه وسعت مکانی شهرستان

نامحدود که   Nباشد؛ سپس بنا به فرمول کوکران با فرض را دارا می 1مشهد به علت فراوانی مؤدیان رتبه 

 )دیانتی دیلمی، مؤدی برآورد گردد، با روش انتساب متناسب از جامعه 213بایستی حجم نمونه آماری تحقیق، 

عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته نشان داده شده است، به 2 (، تعداد نمونه که در جدول شماره1223

ای و روش انتساب متناسب از جامعه، به تعداد گیری طبقهحجم نمونه آماری تحقیق براساس نمونه شده است. به

 مؤدی برآورد گردیده است.  213
 : نمونه آماری تحقیق2جدول شماره 

 تعداد شهر ردیف

 222 مشهد 1

 23 گناباد 2

 11 بجستان 2

 213 نمونه آماری تحقیق

 

 باشد:صورت زیر مینامحدود به Nفرمول کوکران با فرض  

         ⁄  

 

 مورد صفت از برخورداری نسبت: p. باشدمی 24/1 برابر%  21 اطمینان سطح برای: z ؛d = 0/05: فرض با

 .q = 1 – p. دهدمی را ممکن حجم باالترین که شودمی فرض 1/2 برابر معموالً نیاز؛

دست آمد ولی با عدم همکاری مؤدی به 213در این تحقیق با توجه به اینکه تعداد نمونه آماری برابر 

پرسشنامه از دوره تجزیه و تحلیل خارج شدند و در  22مؤدیان و پرکردن مخدوش و غیرقابل پذیرش، تعداد 
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 حیث از ، پراکندگی مؤدیان2 گرفت. مطابق با جدول شمارهپرسشنامه مناسب مورد مطالعه قرار  213نهایت 

 باشد:جنسیت به شرح ذیل می
 

 جنسیت حیث از : تعداد و درصد مؤدیان2شماره جدول

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 % 4/22 112 زن

 % 3/44 221 مرد

 % 122 213 جمع کل

-درصد مؤدی زن بوده 4/22درصد مرد و  3/44مشخص شد از بین تعداد نمونه تحقیق،  2 براساس جدول

 باشد:، پراکندگی مؤدیان برحسب سابقه کاری به شرح ذیل می3اند. مطابق با جدول شماره 
 

 و درصد مؤدیان برحسب سابقه کاری تعداد :3 شماره جدول

 درصد فراوانی فراوانی بندی سابقه کاریطبقه

 % 3/23 21 سال 1کمتر از 

 % 2/23 121 12تا  1بین 

 % 1/21 121 سال 12باالی 

 % 122 213 جمع کل

 1درصد از آنها دارای سابقه کاری کمتر از  3/23مشخص شد، از بین مؤدیان،  3 براساس جدول شماره

سال  12درصد مؤدیان دارای بیش از  1/21سال و  12تا  1درصد مؤدیان، دارای سابقه بین  2/23سال بودند؛ 

سکونت به  محل شهر براساس ، توزیع فراوانی مؤدیان1مطابق با جدول شماره  تجربه و سابقه کاری بودند.

 باشد: شرح ذیل می
 

 سکونت محل شهر براساس : تعداد و درصد مؤدیان1ه شمار جدول

 درصد فراوانی فراوانی شهر محل سکونت

 % 1/43 222 مشهد

 % 1/11 43 گناباد

 % 3/13 11 بجستان

 % 122 213 جمع کل
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درصد  1/11درصد از آنها در شهر مشهد،  1/43از بین تعداد مؤدیان نمونه تحقیق،  1جدول شماره  براساس

درصد از مؤدیان در شهر بجستان سکونت داشتند. نتایج تحقیق حاکی از این  3/13از آنها در شهر گناباد و 

فرهنگ مالیاتی و علمی، بیشتر واقعیت دارد که برحسب انتظار، مؤدیان شهرهای بزرگتر به دلیل باال بودن سطح 

 ای ندارند.  و بهتر در امور تحقیقات شرکت کرده و از دادن آمارهای شخصی واهمه

 

 های تحقیقیافته -6

باشند. صحت این موضوع با ها نرمال میبنا به حجم نمونه آماری تحقیق و آزمون حد مرکزی در آمار، داده

ها در جدول  شود. نتایج حاصل از آنها، مشخص میدگی دادههای چولگی و کشیاستفاده از بررسی شاخص

 گزارش گردیده است.  4شماره 
 

 های چولگی و کشیدگیها توسط شاخص : نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده4جدول شماره 

 کشیدگی چولگی ابعاد

 -232/2 -211/2 جریمه مالیاتی

 -112/2 -221/2 نرخ مالیاتی

 411/2 -232/2 نگرش

 

باشد که این می 2و  -2دهد شاخص چولگی و کشیدگی برای تمام متغیرها بین نتایج جدول فوق نشان می

های پارامتریک و آزمون ها دارد؛ بنابراین جهت بررسی و اثبات فرضیات از روشنشان از نرمال بودن داده

 گردد. همبستگی پیرسون استفاده می

 نگرش مالیاتی مؤدیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین جریمه مالیاتی و  فرضیه اول:. 1

. شده است آزمون همبستگی پیرسون استفاده جهت آزمودن فرضیه اول تحقیق و بررسی و اثبات آن از

 نشان داده شده است. 3 نتایج آزمون برای فرضیه اول در جدول شماره
 

 اول تحقیق : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در مورد فرضیه3شماره جدول

 نتیجه فرضیه سطح معناداری همبستگی پیرسون

 داشتن رابطه مثبت و معنادار بین جریمه مالیاتی و نگرش مالیاتی مؤدیان 222/2 313/2
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% است و همچنین عالمت عدد 1، چون سطح معناداری کوچکتر از سطح خطای 3با توجه به جدول شماره 
توان چنین برداشت کرد که بین جریمه مالیاتی و نگرش مالیاتی باشد، میمربوط به همبستگی پیرسون، مثبت می

 شود. مؤدیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به عبارتی فرضیه اول تحقیق تایید می
 بین نرخ مالیات و نگرش مالیاتی مؤدیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه دوم:. 2

همبستگی پیرسون  آزمون تحقیق و بررسی و اثبات آن همانند فرضیه اول ازجهت آزمودن فرضیه دوم 
 نشان داده شده است. 1نتایج آزمون برای فرضیه دوم در جدول شماره . شد استفاده
 

 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در مورد فرضیه دوم تحقیق1 شماره جدول

 نتیجه فرضیه سطح معناداری همبستگی پیرسون

 داشتن رابطه مثبت و معنادار بین نرخ مالیات و نگرش مالیاتی مؤدیان 222/2 132/2

 

% است و همچنین 1، چون سطح معناداری کوچکتر از سطح خطای 1 با توجه به نتایج جدول شماره
توان چنین برداشت کرد که بین نرخ مالیاتی و باشد، میعالمت عدد مربوط به همبستگی پیرسون، مثبت می

 شود. مالیاتی مؤدیان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ به عبارتی فرضیه دوم تحقیق نیز تایید مینگرش 

 

 های جانبی تحقیقیافته -1–6
 بررسی چگونگی متغیر نگرش دو گروه مؤدیان مرد و زن  -6-1-1

مرد و زن بنا به برای نشان دادن وجود یا عدم وجود تفاوت بین نگرش مالیاتی مؤدیان در بین دو گروه 
شود. نتایج آزمون بین نگرش دو گروه مؤدیان مرد و زن در نرمال بودن آن، از آزمون تی مستقل استفاده می

   نشان داده شده است. 2جدول شماره 
 : آزمون تی مستقل درمورد تفاوت نگرش بین دو گروه مرد و زن2جدول شماره 

 ها برابری واریانسآزمون لون برای  هاآزمون برابری میانگین

 آماره فیشر سطح معناداری آماره تی درجه آزادی سطح معناداری
انحراف 

 معیار
 میانگین

20124 212 20212 20212 20223 
 زن 12022 30423

 مرد 12011 30341
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(. P>21/2) توجه به مقدار سطح معناداری بین نگرش دو گروه مرد و زن تفاوت معناداری وجود نداردبا 
میانگین نگرش مالیاتی زنان در مورد مجازات مالیاتی نسبت به مردان باالتر است اما این تفاوت در  هاگر چ
های مختلف علم معنادار نیست. این نتیجه مبین این واقعیت است که زنان پا به پای مردان در صحنه 2021سطح 

را باال ببرند که نتیجه تحقیق همین را اثبات های فعالیت خود و عمل حضور دارند؛ لذا باید اطالعات در زمینه
 کند.می

  
 بررسی تفاوت نگرش مؤدیان در بین سه شهر مورد مطالعه -6-1-2

برای نشان دادن وجود یا عدم وجود تفاوت نگرش مالیاتی مؤدیان در بین سه شهر مورد مطالعه بنا به نرمال 
-طرفه استفاده میگیرد، لذا از آزمون آنالیز واریانس یکبودن آن و نظر به اینکه آزمون بین سه گروه انجام می

 نشان داده شده است. 12شود. نتایج آزمون بین نگرش سه شهر مذکور در جدول شماره 
 

 طرفه در مورد تفاوت نگرش مالیاتی مؤدیان در بین سه شهر مورد مطالعه: آزمون آنالیز واریانس یک12 شماره جدول

 میانگین انحراف معیار آماره فیشر آزادیدرجه  سطح معناداری

20223 212 10314 

 مشهد 12042 30422

 گناباد 13011 30312

 بجستان 11013 30242

 
با توجه به مقدار سطح معناداری، نگرش مالیاتی مؤدیان در بین سه شهر مورد مطالعه تفاوت معناداری 

رود مؤدیان مالیاتی شهرهای بزرگ واقعیت دارد که انتظار می(؛ این نتیجه حاکی از این P<21/2) وجود دارد
گیری کنند به تر تصمیمو صحیح تر بودهمسائل مالیات بیشتر آگاهتر از نسبت به مؤدیان شهرهای کوچک

عبارتی در تصمیمات مالی خود، مسائل مربوط به مالیات را نیز مدنظر بگیرند؛ لذا بنا به این نتیجه تحقیق برای 
 ریزی بیشتری است. ارتقاء فرهنگ مالیاتی در سطوح مختلف شهری، نیاز به برنامه

 
 بررسی تفاوت نگرش مؤدیان با سابقه کاری متفاوت  -6-1-3

سابقه کاری متفاوت، بنا به نرمال بودن  برای نشان دادن وجود یا عدم وجود تفاوت نگرش مالیاتی مؤدیان با
طرفه استفاده گیرد، لذا از آزمون آنالیز واریانس یکش از دو گروه انجام میآن و نظر به اینکه آزمون بین بی

  نشان داده شده است. 11سابقه کاری متفاوت در جدول شماره  با شود. نتایج آزمون بین نگرش مؤدیانمی
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 متفاوت کاری سابقه با : آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در مورد تفاوت نگرش مالیاتی مؤدیان11 هرشما جدول

 میانگین معیار انحراف فیشر آماره درجه آزادی معناداری سطح

20212 212 10234 

 سال 1کمتر از  11011 303

 سال 12تا  1بین  12022 303

 سال 12بیشتر از  12031 201

 

معناداری وجود سابقه کاری مختلف، تفاوت  با توجه به مقدار سطح معناداری، بین نگرش مالیاتی مؤدیان با

های مختلف فناوری (؛ باز هم این نتیجه مبین این واقعیت است که در حال حاضر بنا به پیشرفتP>21/2) ندارد

و علمی افراد، نگرش مالیاتی مؤدیان نباید تفاوت فاحشی داشته باشد. به عبارتی تمام مؤدیان نسبت به قوانین 

وکار و مالیات خود آگاهی دارند؛ چه دارای سابقه کاری باالیی باشند و چه از تجربه کاری کمتری کسب

 برخوردار باشند. 
 

 تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق و ارائه مدل تحقیق -6-1-4

قل بر نگرش در این تحقیق آخرین نتیجه مورد نظر و مهم این است که مشخص شود، تأثیر متغیرهای مست

مالیاتی مؤدیان چگونه بوده است؛ بنابراین برای رسیدن به این نتیجه از آزمون رگرسیون و برآورد پارامترها 

 نشان داده شده است.  12شود. نتایج مربوط به این آزمون در جدول شماره کمک گرفته می
 

 وابسته: نتایج آزمون رگرسیون: تاثیر متغیر های مستقل بر 12ه شمار جدول

 های رگرسیونآماره

 2013 ضریب همبستگی

 2022 ضریب تعیین

 2022 ضریب تعیین تعدیل شده

 آزمون معنی داری

 سطح معناداری آماره فیشر مربعات میانگین درجه آزادی مجموع مربعات 

 20222 1404 122202 2 211203 مدل



 

 9317ماه چهل و سه، فروردین شماره                                                      مدیریت و حسابداری هایماهنامه پژوهش

12 

 

 1301 211 122402 خطا
  

 212 3123024 کل
   

 پارامتر هابرآورد 

 معناداری آماره تی انحراف استاندارد برآورد 

 20222 12011 20111 1041 ثابت

 20121 -1043 20122 -2011 جریمه مالیاتی

 20222 2024 20241 2011 نرخ مالیاتی

 

باشد؛ متغیر جریمه مالیاتی بر روی نگرش  دار میو سطح معناداری، مدل معنی 12براساس جدول شماره 

مالیاتی مؤدیان تأثیر معکوس دارد، زیرا مقدار برآورد مربوط به آن عددی منفی است. با توجه به عالمت و 

صورت مستقیم بر متغیر نگرش تأثیر دارد؛ همچنین بر اساس مقدار برآورد شده پارامترها، متغیر نرخ مالیاتی به

درصد از تغییرات متغیر نگرش را  2022شود که متغیرهای مستقل ضریب تعیین آزمون رگرسیون، مشخص می

 کنند. بیان می

 شود:صورت زیر نوشته میرو مدل رگرسیونی برای تحقیق حاضر بهاز این
                     

نشان داده شود، بنا به توضیحات و  x2و متغیر نرخ مالیاتی را با  x1در این مدل، متغیر جریمه مالیاتی را با 

در نگرش تأثیر معکوس  2011( با ضریب x1، جریمه مالیاتی)12حاصل از نتایج جدول شماره مقدار برآورد 

باشد و همچنین مقدار در نگرش مالیاتی مؤدیان را دارا می 2011دارد؛ همچنین نرخ مالیاتی سهمی با ضریب 

که چنانچه از تأثیر  برآورد شده است. مقدار ثابت برآورد شده بدین معنی است  1041ثابت در این تحقیق نیز 

 باشد.اثر بالقوه وجود دارد که متأثر از متغیرهای دیگر نمی 1041پوشی کرد، دو متغیر دیگر تحقیق چشم

 

 گیریبحث و نتیجه -7

مثبت و  رابطهمؤدیان در مورد مجازات مالیاتی  نگرش و جریمه مالیاتی نیبدر فرضیه اول نشان داده شد که 

 های زیر را به دنبال دارد: این نتیجه برداشت .دارد وجود یمعنادار

)البته تا حدود مشخص و قانونی(،  های مالیاتیاین موضوع بر این حقیقت اذعان دارد که افزایش جریمه

های مالیاتی کسب شود؛ چراکه مؤدیان از ترس اینکه مبادا گرفتار جریمهباعث ارتقاء نگرش مالیاتی مؤدیان می
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قوانین و مقررات مالیاتی حوزه کاری ه سهواً و چه عمداً(، خود را ملزم به فراگیری )چ و کار خود شوند

های مالیاتی، بالتبع نگرش مالیاتی مؤدیان بهبود خواهد یافت و هچنین رو با افزایش دانستهخویش کرده و از این

که تهدید به مجازات، افراد را  کنندیابد. محققانی عنوان مینگرش آنها در مورد مجازات مالیاتی نیز ارتقاء می

کند؛ لذا، فرض بر این است که تصمیم مرتبط با رعایت قوانین مالیاتی به سمت رفتارهای قانونی هدایت می

دهندگان از دستگیری و مجازات شود، چرا که مالیاتدهنده و تحت شرایط خاص اتخاذ میتوسط مالیات

 واهمه دارند.

لت بر روی درآمدهای غیرنفتی به خصوص مالیات جهت تأمین مخارج از آنجایی که در حال حاضر دو

های خود را در این باب گسترش ریزی کرده است و چند صباحی بیش نیست که فعالیتها و ... برنامهپروژه

داده است، لذا از طرفی بنا به انتظار فرهنگ مالیاتی ضعیف مؤدیان و از طرفی بنا به نتیجه فرضیه اول تحقیق، 

 های مالیاتی مختلفهای مالیاتی با پایههای سازمان امور مالیاتی در گستردگی جریمهشود که برنامهشخص میم

های خاص خود هستند( از همسویی خوبی برای تمکین مالیاتی مؤدیان و ها، دارای جریمه)که هر یک از پایه

های سازمان امور با استمرار بر همین نوع فعالیترود باشد. انتظار میباال بردن نگرش مالیاتی آنها برخوردار می

های قبل ارتقاء یافته تا جایی که مؤدیان داوطلبانه اقدام به مالیاتی در نهایت فرهنگ مالیاتی کشور نسبت به سال

وکار را بکنند که البته این امر منوط به هماهنگی حرف و عمل سازمان امور پرداخت مالیات مربوط به کسب

کشور برای سازندگی و ... دارد؛ به عبارتی مؤدیان، بازخورد تمکین خود را در امور کشور لمس مالیاتی 

( 2213) ( و موحدالی و همکاران2224) نمایند. نتایج این فرضیه هماهنگ و مشابه با نتایج تحقیقات از جمله لو

مچنین مشابه با نتایج تحقیقات ( در تحقیقات خارجی و ه2221) و نامشابه با نتیجه تحقیق کامینز و همکاران

های مطابقت باشد. در ادامه به جنبه( می1221) ( و رمضانی و فتاحی1223) داخلی از جمله حمیدی و همکاران

 شود:  یا مغایرت نتیجه فرضیه اول با نتایج تحقیقات ذکر شده پرداخته می

آکسلی  -بعد از اجرای قانون ساربینز دهندگان قبل و ای که با هدف نگرش مالیات( در مطالعه2224) لو

انجام داد، معلوم کرد جریمه مالیاتی تاثیرگذارترین عامل بر رعایت قانون مالیات است. نتیجه این تحقیق نیز به 

جهت بررسی کردن جریمه مالیاتی با رعایت قانون مالیات مؤدیان و به دست آوردن تأیید نتیجه، مشابه نتیجه 

 ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که افراد2213) باشد. موحدالی و همکارانر میفرضیه اول تحقیق حاض

کنند که با تهدید به جریمه مالیاتی مواجه )به جز مؤدیان حقوق بگیر( زمانی از پرداخت مالیات اجتناب نمی

لیاتی، به پرداخت مالیات های مادهد مؤدیان با در نظر گرفتن جریمهشوند. نتیجه فرضیه اول تحقیق نیز نشان می
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 ریتأث یاتینرخ جرائم مال شیخود نشان دادند که افزا قیدر تحق( 2221) کنند. کامینز و همکاراناقدام می

( مغایر و 2221) ؛ لذا نتایج تحقیق کامینز و همکارانندارد یاتیلما انیمؤد نیسطح تمک یدر ارتقا یمعنادار

ر دارد؛ چراکه در فرضیه اول تحقیق نشان داده شد بین جریمه مالیاتی و نامشابه با نتیجه فرضیه اول تحقیق حاض

نشان ( در تحقیق خود 1223) نگرش مالیاتی مؤدیان رابطۀ معنادار و مثبتی وجود دارد. حمیدی و همکاران

فرضیه اول رو مشابه با نتیجه باشد. از اینمیعوامل مؤثر بر کاهش فرار مالیاتی  ازیکی جرایم مالیاتی  دادند که

باشد. چراکه کاهش فرار مالیاتی آن روی افزایش تمکین مالیاتی بوده که این مورد یکی از تحقیق حاضر می

( در تحقیق خود نشان دادند که 1221) باشد. رمضانی و فتاحیهای نگرش مساعد مالیاتی مؤدیان میشاخص

باشند. لذا مشابه با نتیجه کین مالیاتی مؤدیان میمیزان جریمه و نرخ مالیات از دسته عوامل اقتصادی مؤثر بر تم

 باشد. فرضیه اول تحقیق می

نرخ مالیاتی و نگرش مالیاتی مؤدیان رابطۀ مثبت و معناداری  در فرضیه دوم تحقیق نشان داده شد، بین

 شود،های دولت در این باب مشخص میوجود دارد. با توجه به توضیحات مربوط به فرضیه اول و سیاست

های وصول مالیاتی دولت درست قانونگذاری شده است، چرا که داشتن رابطه معنادار و مثبت بین نرخ سیاست

باشد؛ لذا بنا به نتایج فرضیه دوم مالیاتی و نگرش مالیاتی مؤدیان بنا به نتایج تحقیق حاضر، مؤید این مطلب می

توانند به روند فعالیت خود با حفظ ، میهای وصول مالیاتها و سیاستتحقیق، دولت و مجریان این طرح

معیارهای عدالت اجتماعی و مالیاتی ادامه دهند. نتایج این فرضیه، مشابه و هماهنگ با تحقیقاتی از جمله 

( 1221) ( و رمضانی و فتاحی1211) ( در تحقیقات داخلی و فالحتی و همکاران2213) موحدالی و همکاران

( در تحقیق خود نشان دادند نرخ مالیاتی تأثیر مثبتی 2213) دالی و همکارانباشد. موحدر تحقیقات داخلی می

باشد. چرا که بنا به تحقیق موحدالی و بر پرداخت مالیات افراد دارد. لذا مشابه با نتیجه فرضیه دوم تحقیق می

تمکین مالیاتی بیشتر یابد؛ این امر منجر به ( با افزایش نرخ مالیات، پرداخت مالیات افزایش می2213) همکاران

رو نتایج باشد و از اینگردد و تمکین مالیاتی شاخصی برای نشان دادن نگرش باالی مؤدیان میمؤدیان می

( افزایش نرخ مالیاتی باعث افزایش رضایت 1211) بنا به نتیجه تحقیق فالحتی و همکارانگیرند. مشابه قرار می

رو نشان دادند نگرش مالیاتی مؤدیان مالیاتی مؤدیان شده و از اینشود که این امر منجر به تمکین مؤدیان می

باشد. ( مشابه با نتیجه فرضیه دوم تحقیق حاضر می1211ارتقاء یافت. لذا نتایج تحقیق فالحتی و همکاران)

 ( در تحقیق خود نشان دادند میزان جریمه و نرخ مالیات از دسته عوامل اقتصادی مؤثر1221) رمضانی و فتاحی
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های باشند. لذا مشابه نتیجه فرضیه دوم تحقیق حاضر می باشد. حال به تحلیل یافتهبر تمکین مالیاتی مؤدیان می

 شود. جانبی پرداخته می

توان ، مشخص شد نگرش مالیاتی مؤدیان زن و مرد تفاوت چشمگیری ندارد، لذا می2بنا به جدول شماره 

های مختلف علم این واقعیت است که زنان پا به پای مردان در صحنه چنین استنباط نمود که این نتیجه حاکی از

رو دارای نگرش مالیاتی های فعالیت خود را باال ببرند و از اینو عمل حضور دارند؛ لذا باید اطالعات در زمینه

ان منوال قبل و در های اطالع رسانی مالیاتی به همباشند. لذا بنا به یافته جانبی تحقیق برنامهمشابه با مردان می

نشان داده شد، نگرش مالیاتی مؤدیان در شهرهای  12دسترس همگان ادامه یابد. همچنین در جدول شماره

مشهد، گناباد و بجستان از تفاوت معناداری برخوردار است؛ این نتیجه حاکی از این واقعیت دارد که انتظار 

تر بوده و شهرهای کوچکتر از مسائل مالیات بیشتر آگاهرود مؤدیان مالیاتی شهرهای بزرگ نسبت به مؤدیان می

گیری کنند به عبارتی در تصمیمات مالی خود، مسائل مربوط به مالیات را نیز مدنظر بگیرند؛ تر تصمیمصحیح

ریزی لذا بنا به این یافته جانبی تحقیق برای ارتقاء فرهنگ مالیاتی در سطوح مختلف شهری، نیاز به برنامه

ریزان برای رفع شکاف فرهنگ مالیاتی بین شهرهای خرد شود قانونگذاران و برنامهست و پیشنهاد میبیشتری ا

های قبلی و در جهت افزایش این فرهنگ داشته باشند.  بنا به های متفاوت نسبت به طرحریزیو کالن برنامه

ف از تفاوت معناداری برخوردار که نشان داده شد نگرش مالیاتی مؤدیان با سابقه کاری مختل 11جدول شماره 

های مختلف فناوری و علمی افراد، نیست که این نتیجه مبین این واقعیت است که در حال حاضر بنا به پیشرفت

نگرش مالیاتی مؤدیان نباید تفاوت فاحشی نسبت به یکدیگر داشته باشد. به عبارتی تمام مؤدیان نسبت به قوانین 

دارند؛ چه دارای سابقه کاری باالیی باشند و چه از تجربه کاری کمتری  وکار و مالیات خود آگاهیکسب

% 11که مدل برای تحقیق ارائه گردید، نشان داده شد، نرخ مالیاتی با  12برخوردار باشند. در جدول شماره 

قانونگذاران گردد سهم تأثیرگذاری در نگرش مالیاتی مؤدیان را به خود اختصاص داده است، لذا پیشنهاد می

رسانی در بین مؤدیان بیش از بیش انجام پذیرد چنان به روند کار خود در این زمینه ادامه دهند و نیز اطالعهم

تا نگرش مؤدیان پس از بازخوردهای مصارف درآمدهای مالیاتی در کشور، به صورت داوطلبانه و از روی 

 گردد:مؤدیان با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می رغبت اقدام به پرداخت نمایند. لذا برای پایداری نگرش

 های جدید و قدیم مورد های مالیاتی، از بعد عدالت مالیاتی نیز قانونتر شدن جریمهبرای کاربردی

کم از ترس و واهمه جریمه در آمده و به تجدیدنظر قرار گیرند تا نگرش و تمکین مالیاتی مؤدیان کم

 که مؤدیان داوطلبانه اقدام به عمل کنند.گردد تا جایی فرهنگ مالیاتی در کشور ملحق
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 ریزی صحیحی داشته باشند تا در مخازن هزینه قانونگذاران برای درآمدهای وصولی مالیات برنامه

رو نگرش مالیاتی مؤدیان از باب درستی صرف گردد و بازخوردهای آن به اطالع عموم برسد و از این

شد و به تدریج از استحکام بیشتری برخوردار گردد و به قول شاعر، بیدی بنیان نباجریمه مالیاتی، بی

 نباشد که به بادی بلرزد.

 های های مالیاتی را افزایش و متنوع کنند تا بتوان نرخریزان مالیاتی کشور پایهقانونگذاران و برنامه

 بیشتری ارائه شود. 

 

 تقدیر و تشکر -8

رومنجان که ام، جناب آقای دکتر مجتبی ابراهیمیاستاد راهنمای گرامیجا دارد مراتب تشکر خود را از 

 مشفقانه و دلسوزانه در تمام مراحل پژوهش همراهم بودند، داشته باشم. 
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