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 چکیده

استرس مالياتی مؤدیان مالياتی با استفاده از  جادکنندهیعوامل ا یپژوهش حاضر باهدف بررس

های غرب استان تکنيک فازی انجام شده است. جامعه آماری، مدیران عامل و مدیران مالی شرکت

گيری، باشد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان انتخاب شده و روش نمونه یمازندران م

قق ساخته است که پس از اعتباریابی و می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه مح تصادفیگيری نمونه

سازی های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدلپایایی سنجی، بين نمونه انتخابی توزیع شد. داده

و ليزرل مورد  SPSSافزار و تکنيک فازی و با استفاده از نرم (SEM)معادالت ساختاری  

است که عوامل اقتصادی، رفتار کارکنان های پژوهش حاکی از آن وتحليل قرار گرفت. یافتهتجزیه

مالياتی، عوامل قانونی، منابع مهارتی، فرهنگ مالياتی و عوامل سياسی به ترتيب  اثر مثبت و 

معناداری بر استرس مالياتی دارند و استرس مالياتی به ترتيب باعث فرار مالياتی، اجتناب مالياتی، 

 شود.نيرو و درنهایت تعطيلی شرکت می یلتعد

 یاتيمال انیمود ،یمال رانیمد ،یاتياسترس مال: کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

پيشبينی  و تحليل جهت زیادی اهميت از کشور، یک اقتصادی ساختار در استرس

واقعی  بخش به بحران سرایت با که زمانی است. به ویژه برخوردار اقتصادی هایفعاليت

اقتصادی  و مالی استرس یابد.می افزایش بيداری نرخ و کاهش اقتصادی، رشد اقتصاد،

 در انجام خانوارها و توليدی هایبنگاه مؤسسان، دولت، ناتوانی به منجر که است شرایطی

)حيدریان  شودمی اختيارشان تحت مالی منابع تخصيص توانایی دادن دست از و تعهداتشان

جایگاه ماليات در اقتصاد جامعه و نقش بارز آن درتامين (. از این رو 1399و همکاران،

نياز از توضيح های مالی و اقتصادی دولت امری روشن و بیی و تحقق سياستدرآمد عموم

عنوان از ابزارهای مهم تأمين مالی بودجه مطرح بوده و در و تشریح است. امروزه ماليات به

ها با استفاده از ای هست. ازطرف دیگر دولتهای مالی دارای جایگاه ویژهسياست

برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع درآمد  های گوناگون وصول ماليات بهروش

 .توان نقش مهم آن را در اقتصاد و ماليه عمومی نادیده گرفتداشته و نمی

های تأمين مخارج دولت بوده و از این ترین روشبراین اساس ماليات یکی از مهم 

توسعه اقتصادی طریق بخش خصوصی دولت را در اداره کشور یاری نموده و در رشد و 

ماليات قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که . (1396)صالحی،  دنمایمشارکت می

های مالی در راستای حفظ منافع منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سياستبه

های اداری و اجرایی اقتصادی، اجتماعی و سياسی کشور به موجب قوانين و به وسيله اهرم

دانند که دولت از نظران ماليات را مبلغی میای از صاحب. عدهشوددولت وصول می

ها و مؤسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمين اشخاص، شرکت

گيرد. ماليات یکی از موضوعات مهم اقتصادی هر جامعه است )آراد و باقر مخارج عامه می

های اقتصادی، کاهش گسترش تحریمهای اخير، به دليل در کشور ما در سال. (1396زاده، 

شدید قيمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، در پی تمرکززدائی از نظام وابسته به 

درآمدهای نفتی و گرایش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالياتی است )اميدی پور و 

 .(1396پژویان، 

ی و ميزان مالياتی هایی بين ميزان ماليات وصولهای مالياتی همواره شاهد شکافنظام

اند و این مسأله به عنوان یک امر مهم همواره مطرح بوده است  که باید دریافت شود، بوده

های کاهش شکاف بين  های مالياتی درصدد کاهش این شکاف بوده اند. یکی از راهو نظام
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گفت که باشد بنابراین ميتوان این دو، شناخت عوامل تأثيرگذار بر رفتار مؤدیان مالياتی می

به وسيله شناخت عوامل تأثيرگذار بر روی تمکين مالياتی مؤدیان، مطالبات مالياتی را 

تسریع و منظم نمود. درجه تمکين مالياتی در هر نظام مالياتی معياری برای سنجش کارایی 

دارد  یبستگ یبه عوامل متعدد یاتيمال نيتمک (1393)قلی پور و خليلی، باشدآن نظام می

 اتيدرآمد مشمول مال زانيات، مي)مانند نرخ مال یبه عوامل اقتصاد شتريدانان ب که اقتصاد

 یها( توجه دارند، اما پژوهشیانيو جرائم مال یاتيمال یاحتمال حسابرس ،یمود

به دولت و  نسبت انینگرش مود ري)نظ یدرون یرهايدهند که متغینشان م یروانشناخت

به  زي( نیزشيانگ التیعدالت و تما ،یاجتماع یهاارزش ،یفرد یهاارزش ات،يوضع مال

 (.1397)خواجوی و کرمانشایی، هستند تيبا اهم یاندازه عوامل اقتصاد

ذکرشده برای درآمدهای مالياتی در مقایسه با درآمدهای  مواردرغم تمامی علی 

ها همواره با مشکالتی روبرو بوده است؛ یکی از دالیل گونه درآمدغيرمالياتی، وصول این

فاصله داشتن سطح تحقق یافته ماليات از سطح واقعی آن، وجود پدیده استرس مالياتی 

اتی را که منجر به کاهش درآمدهای است. لذا اگر بتوان عوامل ایجادکننده استرس مالي

توانند راحتی میگذاران بهکرد، آنگاه سياستو اویت بندی شود را شناسایی مالياتی می

بنابراین  های مناسب در جهت حداقل نمودن استرس مالياتی را به کار بگيرند.سياست

مالياتی مساله اصلی پژوهش این است که عوامل ایجاد کننده استرس مالياتی مودیان 

 کدامند؟

 مبانی نظری و پیشینه -2

 یزندگ اتيبا توجه به مقتض یانسان یروين هایتيبرنده فعال ليتحل هایاز آفت یکی

 جادیباعث ا یعطبي حد در استرس البته. است هادر سازمان یامروز، استرس و فشار روان

خارج شود،  یعياگر از حد طب یاست ول یکار هایتوان مقابله با چالش شیو افزا زهيانگ

و  انیپور یرا به دنبال خواهد داشت )تق یریناپذ نجبرا یصدمات و خسارت ها

 .(1397همکاران، 

رفتار  تیریمد یاز مباحث اصل یکیموضوع استرس و آثار آن در سازمان  ريدهه اخ در

 هاتيفعال یهمچون آفتدر سازمان یرا به خود اختصاص داده است و فشار عصب یسازمان

 یها. منابع گوناگون فشار در افراد مختلف به بروز واکنشبردیم نيداده و از ب ليرا تحل

و افراد نه تنها  کندیاسترس را تجربه م یدر طول زندگ یانسان ر. هشودیمتفاوت منجر م
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با استرس مواجه هستند. استرس  زيکار و سازمان ن طيلکه در محب ،یزندگ یعيدر روند طب

 تیریمد ،یمدرن امروز مطرح است که بدون شناخت کاف یدر زندگ قتيحق کیعنوان به

است.  دهیپد نیا فیبا تعار ییآشنا ت،گام در کسب شناخ نينخواهد بود.  نخست سريآن م

 طیو شرا طيدر مح راتييبدن در برابر بروز تغ یهااز واکنش یااسترس درواقع مجموعه

 راتييتغ نیمتفاوت افراد در مواجه با ا یهاالعملکه موجب عکس باشدیفرد م یزندگ

فرد با  ناسبم یموجب سازگار تواندیالعمل مثبت باشد معکس نیا کهی. درصورتشودیم

 طیشرا نیبه ا ی. در مقابل اگر پاسخ فرد منفدینما زهيانگ جادیدر او ا شده و راتييتغ نیا

باز  تيو توام با شکست باشد و فرد را از ادامه فعال دکنندهيناام اريبس تواندیباشد م دیجد

 .(1397 ،یصالح لمیو د انیپور یدارد ) تق

اکثر اقدامات قصور ، تقلب،  شهیو ر ییعامل ناکارآ نیمهمتر یبه نوع یاتياسترس مال

باشد.  یم یاتيبطور اخص در حوزه مال ،یمال یکتمان و تخلف گونه در بخش گزارش ده

 جادیا اتيپرداخت مال یبرا یاتيمال یاست که در مود یاسترس ،یاتيمنظور از استرس مال

و  یشود. در عصر حاضرکه سبک زندگ یم یاتيو اجتناب مال رشود و منجر به فرا یم

استرس در  جادیا یمهم برا یخود عوامل یو اجتماع یو فرهنگ یاقتصاد لیمشکالت ومسا

 ازيموردن شياز پ شيکاهش استرس هر روز ب یبرا ییراهکارها جادیباشد ا یجوامع م انيم

تباط و ار انیمود یبرا سترسگردد لذا فراهم نمودن بستر کاهش ا یبوده و احساس م

خود باعث  یاتيکارکنان سازمان امور مال نيو همچن انیمود یکمتر برا یو کالم یحضور

باعث  اتيوصول مال یکيالکترون های¬روش نیخواهد شد بنابرا یکاهش استرس مود

خود را به نحو  فیبا آرامش وظا یاتيو هم ماموران مال یخواهد شد هم شخص مود

 تيسطح فعال شیبا توجه به افزا زين یموارد سرعت زمان نیوعالوه بر ا هنداحسن انجام د

که بتواند بر  یهرروش نیبشر امروز شده است بنابرا یزندگ نفکیجز ال یاجتماع یها

 ییصرفه جو زيخواهد بودو در زمان ن ديو مف دکارایفزايب انیسرعت خدمات به مود شیافزا

 .(1398زاده،  یخواهد)نب

 یدر اجرا تيموفق زانيعوامل موثر در م نیاز مهمتر یکی یانسان یرويکه ن نینظر به ا

با فلسفه و مفهوم  ییضمن آشنا اتيمال صيباشد و کادر تشخ یها م تيبرنامه ها و فعال

 دیجد یها وهيرا گذرانده تا با شناخت کامل از ش یالزم تخصص یآموزش ها ات،يمال
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دارا بودن  ،یا انهیرا یدر استفاده از برنامه ها یو توانمند یماعاجت یروانشناخت تیریمد

موجود  یها یکامل با ترفندها و حساب ساز ییآشنا زيو ن یو حسابرس یدانش حسابدار

اقدام به انجام  ،یجار یاجتماع ،یمشاغل، اوضاع اقتصاد تياز وضع یو آگاه نهيزم نیدر ا

الزم را نداشته باشند و در  یها ین توانمندیکه افراد ا یدر صورت ندیمحول نما فیوظا

 نيب ییارعاب و انتقامجو ،یپرخاشگر جادیآن نباشند باعث ا یرایبروز خطا و اشتباه، پذ

 رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم نیگردد. ا یکننده خدمات م افتیارائه دهنده و در

که افراد  شوديو باعث م رندگذا یم ريکارکنان تاث یهمکار هيو روح یشخص نيبر روابط ب

(. تالش مؤدیان در 1395و همکاران،  ییرخداي)شندیخطاها برآ یبعض یدر جهت تالف

گردد لذا درآمدهای ها مینپرداختن ماليات باعث به وجود آمدن استرس مالياتی در آن

شود باید عوامل به وجودآورنده این مالياتی باثبات ترین و مطمئن ترین منبع محسوب می

 .گردد شناسایی و کنترل شوداسترس که باعث کاهش درآمدهای مالياتی می

 تحقیق پیشینه -3

از  یاتيسنجش فرار مال یمدل ها یابیارز ی( در مقاله ا1400و همکاران) یاحمد

 رانیدر اقتصاد ا یسلسله مراتب ليتحل افتي: رهیتا اقتصاد رفتار کياقتصاد نئوکالس

از  یزیو ابهام گر ،یزیگر انیز حات،ترجي ثبات عدم که دهد ینشان م جیپرداختند که نتا

و  ییعقال یفرض رفتار شيپ ن،يهستند. همچن یاتيمال اربر فر رگذاريتاث یعوامل اصل

دارد. بر اساس  رانیرا در ا یاتيفرار مال یدهندگ حيدرجه توض نیکم تر یرفتار یسازگار

به  میبه اصالح پارادا ازين رانیدر ا یاتيو سنجش فرار مال ليبه دست آمده، در تحل جینتا

 .است یاقتصاد رفتار هایسمت مدل

 ۀمحاسب یمبنا ۀنيبه یالگو ۀبا موضوع  ارائ ی( در مقاله ا1400) شیستا بارزمان،

 دیدر صورت استفاده از روش جد دهندیپژوهش نشان م جیپرداختند که  نتا اتيمال

 نیاستفاده کرد؛ بد عیفرد گروه صنادر هر سال از نرخ منحصربه دیبایم ات،يمال ۀمحاسب

 تيبراساس نرخ تورم و وضع گریبه سال د یاز سال صنعتهر گروه  اتيکه نرخ مال یمعن

 شیرا افزا یاتيانتفاع دولت از منابع مال دیروش جد ن،يمتفاوت خواهد بود. همچن یاقتصاد

 .دهدیم

 هیبر پا یاتيمدل فرار مال یبا عنوان طراح ی( در پژوهش1399و همکاران ) یبلور

پژوهش:  یهاافتهینشان داد  جیپرداختند که نتا اديداده بن هینظر کردیبر درآمد: رو اتيمال
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در  یاتيبر درآمد عبارتند از: عدم گسترش فرهنگ مال اتيفرار مال دهیپد یعوامل اصل

و... . با  نيقوان یدگيچيپ ،یاتينظام مال ییعدم کارا ،یمال عاتاطال تيجامعه، عدم شفاف

الزم  یبسترها نیفوق، مهم تر لیبه دال یاتيفرار مال دهیتوجه به مصاحبه ها، با شروع پد

بر  یقو ییو اجرا ینظارت ستميمناسب کسب و کار، عدم وجود س یعبارتند از: نبود فضا

بر  نيدر جامعه. همچن ینبود اعتماد عموم و یقو یتیریمد ستميشرکت ها، عدم وجود س

بانک  جادیعبارتند از: ا یاتياز فرار مال یريجلوگ یراهبردها نیاساس نظر خبرگان مهمتر

و کاهش  یاتيمال نياصالح قوان ،یاتيمال یشرکت  ها، فرهنگ ساز یجامع برا یاطالعات

عبارتند از:  زين یاتيمال رفرا یامدهايپ نیمهمتر نيو... همچن یاتيمال یهاتيمعاف یگستردگ

و کاهش  یاقتصاد تيناعادالنه درآمد و ثروت در جامعه، کاهش سطح شفاف عیتوز

اصالت و افزوده آن به دانش:  ،یريگجهيدر جامعه. نت یدولت و سطح رفاه عموم یدرآمدها

 یو طراح نیتدو یمفهوم یبر درآمد، مدل اتيمال هیبر پا یاتيمدل فرار مال یبه منظور طراح

 اتيمال هیبر پا یاتيفرار مال یرا برا یاست که مدل یپژوهش نياول رانیدر ا نيهمچن د،یگرد

 .کندیبر درآمد ارائه م

 انی)مود دهندگان اتيمال یاتيبا عنوان  عوامل موثر بر فرار مال یا( در مقاله2021) 3کاسا

 ایخرد، کوچک و بزرگ شهر ولد یدهندگان شرکت ها اتياز مال ی(: شواهدیاتيمال

، دانش یاتي، عدالت مالیتعهد اخالق یعنیآن نشان داد که پنج عامل  جیپرداختند که نتا

را  انیمود یاتيرا که فرار مال یبه رفتار ، عوامل انیو نگرش مود یذهن ی، هنجارهایاتيمال

 .دهند هستندیقرار م ريتحت تأث

 نيب یاتيو فرار مال یاتيبا عنوان اخالق مال ی( در پژوهش2020همکاران )و  4.کمهام

فرار  یهاکيتکن قیاز طر یاتيکه فرار مال دهدیما نشان م یهاافتهیپرداختند که  یالملل

 نیاست. ا اتيعدم پرداخت مال اینگرش به پرداخت  ريتوسط افراد تحت تأث یالمللنيب

 ای یاتيتبادل اطالعات مال یهانامهمانند موافقت ییهااستيبر س هکه عالو دهدینشان م

 قیکاهش رفت و آمد از طر یمتحده برا االتیا یخارج یهابا حساب اتيقانون انطباق مال

 .است یضرور زين یبه طور کل اتيبهبود نگرش نسبت به پرداخت مال ،یاتيمال یهابهشت

                                                           
3 Kassa 
4 M.Kemme 
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 یالملل نيب یاتيو فرار مال یاتيمال هيبا عنوان روح ی( در مقاله ا2020همکاران )  و5ريدم

کشور مبدأ ،  138و  OECD زبانيکشور م 21از  یآن در نمونه ا جیپرداختند که نتا

که تقلب در پرداخت  یافراد یعنیکم دارند ،  یاتيمال هيکه روح ییکه کشورها ميافتیدر

دارند ،  یباالتر یاتيمال هيکه روح ییبا کشورها سهیدانند ، در مقا یم ریپذ هيرا توج اتيمال

کم ،  یاتيمال هيبا روح یدهد که در کشورها ینشان م جیدارند. نتا یشتريب یاتيفرار مال

 کیشده   یگذار هیبر درآمد سرما اتي، اختالف مال اتيمال ییدر صرفه جو ٪1 رييتغ

از پناهگاه  FPI یورود انی، جر یگذار خارج هیاسرم کیدر مقابل  یگذار داخل هیسرما

، ما اظهارات هانلون و همکاران  نیدهد. بنابرا یم رييتغ ٪35 – ٪22را  یاتيمال یها

کنند با توجه به  یم انيکه ب ميکن یم دیي، را تأ( 2017و کممه و همکاران. )( 2015)

 یدرآمد ها” دور زدن“ باگذاران احتماالً  هی، سرما یاتيمال ییصرفه جو شتريب تيجذاب

 یفرار م اتياز پرداخت مال یاتيمال یپناهگاه ها قیخود از طر یگذار هیحاصل از سرما

 .کنند

 :است انيقابل ب ریسواالت پژوهش بصورت ز نیبنابرا

 عوامل اصلی ایجادکننده استرس مالياتی مؤدیان مالياتی کدامند؟ -1

 بندی این عوامل چگونه است؟اولویت-2

 شناسی تحقیقروش -4

 یآمار هجامعه و نمون

باشد. همبستگی می-ماهيت توصيفی ازنظرهدف کاربردی و  نظر ازپژوهش حاضر 

های واقع در غرب استان مدیران عامل و مدیران مالی شرکتجامعه آماری پژوهش شامل 

 شرکت فعال هست. 460که حدوداً ، باشدیممازندران 

شرکت انتخاب شدند. و به روش غير  210نمونه پژوهش از طریق جدول مورگان 

 تصادفی در دسترس بين جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. 

 

 هادادهابزار گردآوری 

                                                           
5Demir  
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، بخشسه  درپرسشنامه  .باشدیماطالعات در این پژوهش پرسشنامه  یآورجمعابزار 

. در بخش اول اختصاصی تنظيم گردید سؤاالتهمراه، اطالعات جمعيت شناختی و  نامه

 لهيوسبهتحت عنوان نامه همراه، عالوه بر بيان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطالعات 

در تکميل پرسشنامه توضيح داده  دهندگانپاسخپرسشنامه و ضرورت همکاری صميمانه 

از  دهندگانپاسخشد. بخش جمعيت شناختی شامل سؤاالت در مورد مشخصات عمومی 

در اختصاصی  سؤاالت نيز شامل. آخرین بخش باشدیمحصيالت جنسيت، سن و تقبيل 

های محقق ی اطالعات از پرسشنامهآورجمعجهت  .استمتغيرهای مستقل و وابسته مورد 

( ، عوامل سؤال 7)( و شش بعد عوامل فرهنگیسؤال 32) ساخت استفاده شده است.

عوامل ( ، سؤال 4الياتی )رفتار کارکنان م( ، سؤال 6)( ، عوامل اقتصادی سؤال 5)سياسی 

 پرسشنامه. دهدمی قرار سنجش مورد (  راسؤال 3منابع مهارتی )سوال(  و  7)  قانونی

ليکرت ی ادرجهپنج طيف مورداستفادهمقياس استفاده گردید.  باشدگویه می 32دارای 

، موافق و کامالً نظریب خاص از مبنای کامالً مخالف، مخالف، طوربهاست. این مقياس 

بر این اساس از اعضای نمونه آماری درخواست گردید تا بر اساس . کندیمموافق استفاده 

 پرسشنامه پاسخ دهند. سؤاالتليکرت، به  یانقطهمقياس پنج 

شامل  شود،میاستفاده  گيریاندازهبررسی برازش مدل در این پژوهش برای  روشی که

بر اساس ضریب  پایایی نيز روایی همگرا وو  7، روایی تشخيصی6سه معيار روایی سازه

است که  سؤاالتدهنده سازگاری درونی است. ضریب آلفای کرونباخ نشان آلفای کرونباخ

 قبولقابلبر پایایی  7/0دهند و مقدار آن بيشتر از قرار می موردسنجشمتغير مشابهی را 

روایی و  روایی سازه، روایی تشخيصیپرسشنامه داللت دارد. نتایج حاصل از سنجش 

 ليتفصبهپرسشنامه  سؤاالتو نيز پایایی شامل ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی  همگرا

 است. شدهارائه 1در جدول  هاافتهدر بخش ی
 

 هاپرسشنامه پایایی های سنجشآلفا کرونباخ مقياس -1جدول 

 ضریب آلفا هاپرسشنامه پایایی های سنجشرونباخ مقياسآلفا ک

 0.732 عوامل فرهنگی

 0.702 عوامل سياسی

                                                           
6 Consatruct Validity 
7 Discriminant Validity 
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 0.705 عوامل اقتصادی

 0.701 رفتار کارکنان مالياتی

 0.808 عوامل قانونی

 0.798 منابع مهارتی

 0.915 عوامل استرس مالياتی

 0.741 پيامد استرس مالياتی
 

 تحلیل آماری یهاروش

افزار ليزرل و ها از روش معادالت ساختاری به کمک نرموتحليل دادهتجزیه به منظور

 .شده استروش دلفی فازی استفاده

 t یابی معادالت ساختاری بار عاملی استاندارد و آمارهبرای تحليل عاملی تائيدی و مدل

بطه بين عامل )متغير پنهان( قدرت را :طورکلی قاعده زیر حاکم استشده است. بهمحاسبه

شود. بار عاملی مقداری بين صفر و وسيله بار عاملی نشان داده میمشاهده بهو متغيرقابل

شده و از آن باشد رابطه ضعيف در نظر گرفته 3/0یک است. اگر بار عاملی کمتر از 

باشد  6/0 تر ازقبول است و اگر بزرگقابل 6/0تا  3/0شود. بار عاملی بين نظر میصرف

  .خيلی مطلوب است

استفاده  t-valueیا همان  tجهت بررسی معنادار بودن رابطه بين متغيرها از آماره آزمون 

شود بنابراین اگر ميزان بارهای بررسی می 05/0شود. چون معناداری در سطح خطای می

تر محاسبه شود، رابطه معنادار نيست کوچک 96/1از  t-valueشده با آزمون عاملی مشاهده

 .افزار ليزرل بارنگ قرمز نمایش داده خواهد شدو در نرم

 ها:یافته
 دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو

 است. شدهدادهنشان  2در جدول  دهندگانپاسخجمعيت شناختی  یهایژگیو ليوتحلهیتجز

 

 

 

 دهندگانپاسخجمعيت شناختی  یهایژگیو: 2جدول 



 

...اقتصادی یاتيمال انیمود یاتيکننده استرس مال جادیا یعوامل اصل ییشناسا    

 

127 

 

 درصد طبقات شناختی جمعيت هایویژگی

 جنسيت
 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 60بيشتر از 

 تحصيالت

 9/2 کاردانی

 0/51 ليسانس

 9/41 ليسانسفوق

 3/04 باالتردکترا و 

 

مرد و  دهندگانپاسخدرصد از  0/61است،  شدهدادهنشان  2که در جدول  طورهمان

بيشترین و  درصد 5/49سال با  40تا  31. از طرفی افراد باشندیمزن  هاآندرصد از  0/39

-را تشکيل داده دهندگانپاسخدرصد کمترین بخش  3/3با  سال 51-60 باسنهمچنين افراد 

درصد بيشترین و افراد با مدرک  0/51با  ليسانسافراد با مدرک تحصيلی و نهایتا  اند.

 .انددادهرا به خود اختصاص  دهندگانپاسخدرصد کمترین بخش  9/2با  کاردانیتحصيلی 

 نیکوئی برازش مدل متغیرهای اصلی

های نيکوئی برازش جهت برازش مدل ساختاری سؤال تحقيق از تعدادی شاخص

حساب آوردن پارامترهای آزاد در های عمومی برای بهشده است. یکی از شاخصاستفاده

های برازش، شاخص خی دو بهنجار است که از تقسيم ساده خی دو بر محاسبه شاخص

 باشد مطلوب است. 5تا  1دار بين شود. چنانچه این مقدرجه آزادی مدل محاسبه می

  𝑋2

𝑑𝑓
=

608.61

368
= 1.654 

         اند.ها نيز در بازه موردقبول قرارگرفتههای نيکوئی برازش مدلهمچنين شاخص
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مدل نهایی تحقيق 3ل جدو    

 SRMR RMSEA GFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

قبولمقادیر قابل  0.05< 0.08< 0.9> 0.9> 0.9> 1-0  

شده مقادیر محاسبه  0.047 0.056 0.94  0.92 0.96 
0.9

7 
 

 شدهمدل نهایی تحقيق بر اساس متغيرهای اصلی تحقيق و معيارهای هرکدام مشخص

 افزار ليزرل ترسيم شده است. است. این مدل با اقتباس از برونداد نرم

 

 متغيرهابين نتایج تائيد مدل نهائی ارتباط  t-valueآماره  1نمودار 
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 متغيرهبين نتایج تائيد مدل نهائی ارتباط  -2نمودار 

 سؤال اول تحقيق: عوامل اصلی ایجادکننده استرس مالياتی مؤدیان مالياتی کدامند؟

 شده:بر اساس محاسبات انجام
 های تحقيقنتایج آزمون فرضيه 4جدول 

ع tآماره  ضریب مسير مسير

 المت

 نتيجه

 تائيد + 4.36 0.97 فرهنگی عوامل -مالياتی  استرس عوامل

 تائيد + 8.26 0.90 سياسی عوامل -مالياتی  استرس عوامل

 تائيد + 7.57 0.79 اقتصادی عوامل -مالياتی  استرس عوامل

 تائيد + 8.40 0.99 مالياتی کارکنان رفتار -مالياتی  استرس عوامل

 تائيد + 6.55 0.93 قانونی عوامل -مالياتی  استرس عوامل

 تائيد + 9.21 0.80 مهارتی منابع -مالياتی  استرس عوامل
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شود، ضریب مسير تأثير عوامل فرهنگی، عوامل ( مشاهده می4طور که در جدول)همان

سياسی، عوامل اقتصادی، رفتار کارکنان مالياتی، عوامل قانونی و منابع مهارتی به ترتيب 

برای این  tآمده است. با توجه به اینکه آماره دستبه( 0.80و  0.93، 0.99، 0.79، 0.90، 0.97)

آمده است، مقدار دستبه (9.21و  6.55، 8.40، 7.57، 8.26، 4.36)ضرایب به ترتيب 

توان قرار نگرفته است، بنابراین می ] -96/1،  96/1 [برای این مسير در دامنه tشده محاسبه

نتيجه گرفت عوامل فرهنگی، عوامل سياسی، عوامل اقتصادی، رفتار کارکنان مالياتی، عوامل 

 باشند.نونی و منابع مهارتی از عوامل اصلی ایجادکننده استرس مالياتی مؤدیان مالياتی میقا

بندی عوامل اصلی ایجادکننده استرس مالياتی مؤدیان مالياتی سؤال دوم تحقيق: اولویت

 با استفاده از تکنيک دلفی فازی چگونه است؟ 

 شده:بر اساس محاسبات انجام

 ميزان اهميت متغيرهای اصلی عوامل استرس مالياتی با استفاده از متغيرهای زبانی 5جدول 

 هاسؤال

 طيف پرسشنامه
 تعداد

 خبرگان
خيلی 

 (1کم)
 (2کم)

متوسط 

(3) 
 (4زیاد)

خيلی 

 (5زیاد)

 210 50 80 56 20 4 عوامل فرهنگی

 210 57 75 52 20 6 عوامل سياسی

 210 96 76 29 7 2 عوامل اقتصادی

 210 81 83 32 11 3 رفتار کارکنان مالياتی

 210 58 92 46 11 3 عوامل قانونی

 210 57 77 61 13 2 منابع مهارتی
 

 

 

 متغيرهای اصلی عوامل استرس مالياتی 4و 3و 2مراحل  6جدول  

مقدار دی فازی  ارزش فازی هر یک از سؤاالت

 شده هر سؤال

درصد 

 L M U اجماع
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1 562/3 5 281/3 095/38 

1 561/3 5 28/3 714/35 

1 105/4 5 553/3 714/45 

1 945/3 5 472/3 524/39 

1 776/3 5 388/3 81/43 

1 696/3 5 348/3 667/36 

  323/20 مجموع
 

 بندی متغيرهای اصلی عوامل استرس مالياتیهای و اولویتنتایج وزن 7جدول 

 رتبه وزن دهی سؤاالت

 5 16144/0 عوامل فرهنگی

 6 16142/0 عوامل سياسی

 1 1748/0 عوامل اقتصادی

 2 1709/0 رفتار کارکنان مالياتی

 3 1667/0 قانونیعوامل 

 4 1647/0 منابع مهارتی
 

 
 بندی متغيرهای اصلی عوامل استرس مالياتیرتبه 3نمودار 

 با توجه به نتایج باال

 از بيشترین اولویت برخوردار است. 1748/0عوامل اقتصادی با وزن  -

 در درجه دوم  اولویت قرار دارد.  1709/0رفتار کارکنان مالياتی با وزن  -

 در درجه سوم  اولویت قرار دارد.  1667/0عوامل قانونی با وزن  -

 در درجه چهارم  اولویت قرار دارد.  1647/0منابع مهارتی با وزن  -

 در درجه پنجم  اولویت قرار دارد.  14144/0عوامل فرهنگی با وزن  -

0.161443285

0.161418311

0.174811985

0.170865913

0.166723478

0.164737029

0.15 0.155 0.16 0.165 0.17 0.175 0.18

عوامل فرهنگی

عوامل سیاسی

عوامل اقتصادی

رفتار کارکنان مالیاتی

عوامل قانونی

منابع مهارتی
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 .از کمترین اولویت برخوردار است 16142/0عوامل سياسی با وزن  -

 گیری و پیشنهادنتیجه -4

بر کارکنان  یادیز یو عصب یروان یکرونا فشارها یدميبا اپ ايبودن دن ريبا توجه به درگ

بر سالمت کارکنان  یادیز یگذار هیهوشمند سرما هایسازمان. است شده وارد هاسازمان

 یبا اعتال دانندمی هاهستندکرده اند. چون سازمان یارزشمند انسان یها هیکه همان سرما

 نييتع شياز پ یبه سطح بلوغ و اهداف سازمان توانندیم یانسان یرويو سالمت ن تيفيک

خود راهبرد  یمنابع انسان کیاستراتژ تیریبر اساس الگو مد  یشده خود برسند. هر سازمان

  .و اجرا نموده است ميکارکنان خود را ترس یسالمت

 یاتيکننده استرس مال جادیا یعوامل اصل یپژوهش به بررس نیمنظور در ا نيهم به

های غرب استان مازندران پرداخته در  مدیران عامل و مدیران مالی شرکت یاتيمال انیمود

 مطالعه نشان داد، ضریب مسير جنتای هاداده ليانجام شده و تحل یشد. که با توجه به بررس

تأثير عوامل فرهنگی، عوامل سياسی، عوامل اقتصادی، رفتار کارکنان مالياتی، عوامل قانونی 

آمده است. با توجه دستبه( 0.80و  0.93، 0.99، 0.79، 0.90، 0.97)و منابع مهارتی به ترتيب 

 (9.21و  6.55، 8.40، 7.57، 8.26، 4.36)برای این ضرایب به ترتيب  t به اینکه آماره

قرار  [-96/1،  96/1] برای این مسير در دامنه  t شدهاسبهآمده است، مقدار محدستبه

  .دارد (99/0)را رفتار کارکنان مالياتی با  ريتاث نیشترينگرفته است،  و ب

داری متغير پيامدهای استرس های آماری صورت گرفته مقدار سطح معنیتوجه آزمون با

است که نشان از پذیرش فرضيه صفر هست یعنی متغير شده  05/0تر از مالياتی بزرگ

توان از آزمون پارامتریک استفاده کرد کند، لذا میموردنظر از توزیع نرمال پيروی می

شود. چون از طيف از آزمون تی تک نمونه استفاده می حقيقهمچنين برای استنباط سؤال ت

 .ممتنع اساس تحليل خواهد بودعنوان عدد وسط یا به 3شده عدد درجه استفاده 5ليکرت 
H0 : µ ≤ 3 

H1 : µ > 3 

باشد متغير موردبررسی با مقدار آزمون  05/0داری کوچکتر از صورتيکه مقدار معنی در

 3تر از داری دارد. در این حالت اگر ميانگين عامل موردبررسی بزرگتفاوت معنی 3یعنی 

جود دارد. با توجه به نتایج صورت قوی در جامعه آماری وبود عامل موردبررسی به

هست؛ و ميانگين  05/0 است و کمتر از 0001/0آزمون  معناداریآمده چون آستانه دستبه



 

...اقتصادی یاتيمال انیمود یاتيکننده استرس مال جادیا یعوامل اصل ییشناسا    

 

133 

 

رو فرضيه ازاین .(H1: µ > 3) (، بيشتر است3(، از ميانگين ممتنع )629/3شده )محاسبه

پيامدهای حاصل دیگر عبارتبه. گيردشود و فرضيه تحقيق مورد تائيد قرار میصفر رد می

مالياتی مؤدیان در شرایط مطلوبی هست. بنابراین فرار مالياتی، اجتناب مالياتی،  ترساز اس

 .تعدیل نيرو و تعطيلی شرکت پيامدهای حاصل از استرس مالياتی هست

و عدم اطالعات  یاتيبودن موضوع  استرس مال دی( جد1 به قيتحق یها تیمحدود از

شده دهندگان به پرسشنامه از افشای اطالعات ارائه( ترس پاسخ2کافی در مورد  آن بوده و 

ها، بود و در اخر در آن، عليرغم اعالم محرمانه بودن و همچنين بدون نام بودن پرسشنامه

ها جامعه آماری را این پژوهش مدیران مالی و مدیران عامل شرکت ر( د1 گردديم شنهاديپ

( بر اساس 2قالب اشخاص حقيقی بررسی شود.شود که در اند پيشنهاد میتشکيل داده

انجام شود و نتيجه را با روش دلفی فازی    AHPهای دیگر مانند آزمون تاپسيس و روش

 .مقایسه کنند.

 منابع -5

مدل  یابی(. ارز1400ا. ) ،یجواهر ییک.، و صدرا ان،یير.، و اسالملو ،یو.، و شهناز ،یاحمد

در  یسلسله مراتب ليتحل افتي: رهیتا اقتصاد رفتار کياز اقتصاد نئوکالس یاتيسنجش فرار مال یها

 141-115(.  1)26و بودجه.  یزی. برنامه ررانیاقتصاد ا

فرار مالياتی در پایه ماليات بر درآمد اشخاص "(1396اميدی پور، رضا. پژویان، جمشيد )

 27-56، صص 29شماره حقوقی در ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال یازدهم، 

های ، اجتناب از پرداخت ماليات مروری بر پژوهش1396آراد، حامد. سيده مریم باقرزاده،  

المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تجربی ایران،دهمين کنفرانس بين

 رشت
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 یدر کسب و کارها یاتي،استرس مال1397آرزو، ،یصالح لمیو د وسفی ان،یپور یتق 

  ،چالوسینیکارآفر یمل شیهما نينان،اولیکارآفر
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و اشتغال. مجله  یآن بر رشد منطقه ا یو آستانه ا ییاثرات فضا نييو تع رانیا یدر استان ها یمحل

 3، شماره 55. یاقتصاد قاتيتحق

بر اخالق  ینقش نگرش فرد یشناس داری(. پد1397. بهنام. )ی. شکراله. کرمشاهیخواجو 

 208-187(. 5)3. یو رفتار یارزش ی. فصلنامه حسابداریاتيمال نيو تمک یاتيمال

 نيي: تبیاتيامور مال در سازمان یاجتماع یابی(. بازار2017. )یرازي. شیپالند یلي. خلیرخدائيش

 123-97(. 32)24. اتي. پژوهشنامه مالیاتيبه فرار مال لینقش انتقام ارباب رجوع در تما

و  یاتيکارکنان مال یسازمان یرفتار شهروند نيرابطه ب ی(. بررس2013. )یليخل یپور. روح یقل

 76-57(. 19)21. اتي. پژوهشنامه مالانیمود یاتيمال نيتمک

-یمجاز ی)روش ها یکيالکترون یآموزش روشها ريتاث زانيم ی(. بررس1398زاده ز. ) ینب 

)مطالعه  یاتياهداف سازمان امور مال شبرديدر پ انی( بر مودکيتجارت الکترون-کيالکترون اتيمال

 یپژوهش یکردهایرو یتخصص یجنوب استان تهران(. فصلنامه علم یاتياداره کل امور مال یمورد

 .28-20(. 11)3. یو حسابدار تیریمدن در ینو

 ی،استرس مال1397محمدرضا، ،یآرزو و وشتان ،یصالح لمیو د وسفی ان،یپور یتق

 ،چالوسینیکارآفر یمل شیهما نينان،اولیکارآفر

تأثير عدالت مالياتی بر تمکين مالياتی از دیدگاه مؤدیان حقوقی  "(. 1396صالحی، رامين)

نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، . دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق پایان "شهرستان کاشان
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