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 ماليات از ديدگاه مميزان مالياتيبررسي چالش ها و موانع اساسي پيش روي وصول 

 ،*2، امير نجفي1صمد نصيري

  مديريت، دانشگاه آزاد اسالمي زنجان ، زنجان، ايران ي ارشد، گروهكارشناس 1

  كاتبات)دار م(عهدهدانشيار، گروه مهندسي صنايع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمي، زنجان، ايران  2
   1396بهمن ماه  ، پذيرش:1396آذر ماه ، اصالحيه: 1396تير ماه تاريخ دريافت: 

 

  چكيده
و همچنين  در اين پژوهش، چالش هاي اساسي وصول ماليات در سطح ادارات مالياتي استان زنجان از ديدگاه مميزان مالياتي مورد بررسي قرار گرفته است

داظهاري مالياتي بر روند وصول ماليات در سطح ادارات امور مالياتي استان زنجان از ديدگاه كارشناسان ارشد مالياتي سعي برآن اس تا تاثير اجراي طرح خو
  مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج مثبت و منفي حاصل از اجراي آن بررسي گردد. 

ايي كه نتايج اين تحقيق مي تواند به طور عملي، مورد استفاده قرار تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي، اكتشافي و پيمايشي مي باشد. همچنين از آنج
نفر از مميزان مالياتي در سطح استان زنجان از طريق جدول كوكران به عنوان حجم  66گيرد، يك تحقيق مورد پژوهي كاربردي است. بدين منظور تعداد 

تك نمونه اي   Tخته با اعتبار و روايي باال استفاده شد. سپس با استفاده از آزموننمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محقق سا
و آزمون فريدمن براي رتبه بندي فرضيه هاي تحقيق استفاده مي شود. نتايج تحقيق نشان مي دهد فرهنگ براي آزمون فرض پيرامون ميانگين يك جامعه 

ق ماليات در حوزه هاي مختلف و خوداظهاري مالياتي از جمله چالش هاي اساسي پيش روي وصول ماليات دهي، عدم اعتماد موديان، عدم كارشناسي دقي
  ماليات در سطح استان زنجان مي باشد. 

  .وصول ماليات، مميزان مالياتي، تمكين مالياتي، چالش ها: هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

اخت ميزان همكاري افراد با سازمان امور مالياتي و تمايل افراد به پرد
ماليات با درجه رشد اجتماعي، قانون و اعتقاد مردم نسبت به رسالت 
سيستم مالياتي بستگي دارد. در واقع سازمان امور مالياتي بايستي 
تمهيداتي بيانديشد تا باور مردم نسبت به سيستم مالياتي افزايش يابد و 

ي اعتماد آنها را فراهم آورد؛ در راستاي اين امر مهم، طرح خوداظهار
مالياتي به عنوان يك طرح جامع و فراگير به مورد اجرا گذاشته شد. اين 
طرح، اعتماد به انتقال اطالعات از سوي مردم به سيستم مالياتي است 
كه در نتيجه، موجبات كاهش حجم فرار مالياتي و در نتيجه بسط و 

به موازات گسترش  .]27[گسترش فرهنگ مالياتي را فراهم مي آورد
لت، دسترسي به منابع مالي اهميت بيشتري پيدا مي كند و در وظايف دو

نتيجه ماليات به عنوان اصلي ترين منبع درآمدهاي دولت به حساب مي 
آيد. امروزه ماليات به عنوان يكي از بهترين و آسان ترين منبع 
درآمدهاي دولت، به خصوص تامين هزينه هاي جاري مورد توجه است. 

دولت، بيانگر اين امر است كه درآمد مالياتي بررسي تركيب درآمدهاي 
در مقايسه با درآمد هاي نفتي، پايين است. همچنين در مقايسه با توليد 

  .]1[ ناخالص داخلي نيز در سطح پاييني قرار دارد
  اگرچه تا رسيدن به يك نظام مالياتي مطلوب مبتني بر خوداظهاري، 

  
ن امري، رسيدگي به فاصله زيادي وجود دارد و تا زمان تحقق چني

اظهارنامه هاي مالياتي و طي مراحل مختلف تا وصول ماليات اجتناب 
قانون ماليات هاي مستقيم، داير  272و  158ناپذير است، لكن پيام مواد 

بر مجاز بودن سازمان امور مالياتي در خصوص پذيرش بدون رسيدگي 
بي براي استفاده ماليات ابرازي برخي منابع مالياتي، راهكار قانوني مناس

. ]2[هرچه بيشتر از سيستم خوداظهاري در وصول ماليات تلقي مي شود
تقويت فرهنگ مالياتي و نهادينه سازي هرچه بيشتر نظام خوداظهاري 
ماليات از جمله مهمترين طرح ها و اصالحاتي است كه سازمان امور 

هايي مالياتي كشور، طي سال هاي اخير بدان همت گمارده و تا مرحله ن
  .]3[آن را دنبال خواهد كرد

تبيين و بررسي سياست وصول با اصالحيه اخير قانون ماليات هاي 
مستقيم به لحاظ ساختاري تغيير پيدا كرده و به لحاظ شيوه هاي 
عملياتي، گسترش تفكر خوداظهاري و اعتماد به مؤديان، در واقع در متن 

ن ابزاري براي توسعه نگاه اقانون مورد توجه قرار گرفته و به قانون به عنو
 . ]21[شده است

قانون ماليات هاي مستقيم  158اجراي سياست خوداظهاري در ماده 
  تبلور يافته، كه جوهر اين سياست اتكا بر اظهارنامه مؤديان است. 
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خوداظهاري يعني اينكه خود شخص ماليات پرداز، ماليات خود را 
بي آنكه ماموران مالياتي در محاسبه و دريافت محاسبه و پرداخت كند، 

ماليات دخالت قابل توجهي داشته باشند. به عبارت ديگر مسئوليت 
تعيين و تشخيص ماليات از سازمان امور مالياتي به مؤديان واگذار مي 

سازمان امور مالياتي مي تواند در مورد بعضي از منابع، كالً يا جزئاً، . شود
ي بداند اظهارنامه هاي مؤديان را بدون رسيدگي و در نقاطي كه مقتض

قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را طبق موازين و مقررات مورد 
  .]4[رسيدگي قرار دهد

بطور يقين وصل مطالبات در ايران با چالش هاي زيادي روبرو است كه 
در ابتدا بايستي با يك شيوه مناسب شناسايي گردند و سپس سازمان 

تي در صدد اين رفع چالش ها برآيد. تا بتوان روند وصول امور ماليا
مطالبات را تسريع نمود. از اهداف اصلي و عمده اين پژوهش مي توان به 
موارد زير اشاره كرد: شناسايي و ارائه نتايج كسب شده در طي سال هاي 
اجراي اين طرح در كشور، كه خود حاصل تجربيات چندين ساله 

مينه وصول ماليات است، اين تحقيق همچنين كشورهاي اروپايي در ز
بازگوكننده اين امر خواهد بود كه نهادينه سازي هرچه بيشتر نظام 
خوداظهاري مالياتي تا چه اندازه مي تواند در كاهش فرار مالياتي و نيز 
گسترش فرهنگ مالياتي به منظور جلب اعتماد عمومي با تكيه بر محور 

هايت در اين پژوهش سعي بر اين است تا مؤدي مداري موثر باشد و در ن
چالش هاي اساسي پيش روي وصول مطالبات در استان زنجان از ديدگاه 
مميزان مالياتي مورد شناسايي و بررسي قرار گيرد و نتايج مثبت و منفي 

  حاصل از اجراي آن بررسي و ارائه گردد.

  مروري بر پيشينه تحقيق مباني نظري و - 2

وامع بدوي پا در عرصه زندگي اجتماعي نهادند، از ديرباز هنگامي كه ج
بي گمان نيازمندي هاي عمومي از قبيل دفاع در برابر حمالت اقوام و يا 
حيوانات آنها را وادار مي كرد تا با همكاري هم بر مشكالت فائق آيند. از 
آنجائي كه نمايندگان اين جوامع كوچك مجريان مقاصد و اهداف آنان 

رك ابزار دفاع داشتند كه مسلماً منابع تامين اين ابزار بودند نياز به تدا
توسط آحاد اين جوامع تامين مي شد، كه اين نيز خود گواه بر دريافت 

. از قديم االيام ماليات اساسي در ايران، ]23[ماليات در زندگي بشر است
ماليات امالك مزروعي بود كه عشر درآمد امالك دريافت مي شد. در 

هخامنشيان ماليات بر اراضي رايج بود. در دوره اشكانيان  ايران از زمان
عالوه بر دريافت ماليات بر اراضي، از مردم توسط نهادي به نام ديوان 

در زمان ساسانيان مردم  ماليه، ماليات بر واردات كاال دريافت مي شد.
ايران به دو گروه؛ آزادگان كه از پرداخت ماليات معاف بودند و 

بقه كشاورز) كه بار سنگين هزينه عمومي را بر دوش مي واستريوشان (ط
از زمان مشروطيت به بعد ماليات بر اصناف و  كشيد تقسيم مي شدند. 

انواع ماليات غيرمستقيم همچون ترياك و الكل، سيگار و مستغالت نيز 
  . ]5[وضع گرديد

قانون ماليات بر «اولين قانون ماليات بر درآمد در ايران تحت عنوان 
به تصويب رسيد و درآمد  1309فروردين  12در » كت ها و تجارتشر

ويژه شركت ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق بگيران را مشمول قرار 

بعد از انقالب، قانون ماليات هاي مستقيم دوبار به صورت كلي مورد  داد.
مورد تصويب قرار گرفت  1366بازنگري قرار گرفت، يكبار در سوم اسفند 

بود، و در هفتم ارديبهشت  1368تاريخ اجراي آن از ابتداي سال كه 
اصالحاتي در آن صورت پذيرفت و دومين بار قانون ماليات  1371سال 

مي باشد، كه تغييرات  1380هاي مستقيم مصوب بيست و هفتم بهمن 
اساسي و بنيادين در آن صورت گرفت كه هم اكنون مالك عمل مي 

  .]6[باشد
)، آدامز 1386)، حبيبي (1378)،  هريس (1378ن (قرايي و همكارا

)، در پژوهش هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه روي آوري به 2005(
روش خوداظهاري از مشكالت مبتالبه نظام مالياتي كاسته و ترويج 
فرهنگ مالياتي را افزايش داده و باعث افزايش تعداد اظهارنامه هاي 

صول ماليات و همچنين كاهش تسليمي، كاهش هزينه هاي تشخيص و
  .]7[زماني در وصول ماليات ها مي شود وقفه

) پيشنهاد مي كند با باال بردن درجه تمكين مالياتي و 1388صباغ (
اعتماد مؤديان به دولت از طريق آموزش رسانه اي مي توان موجبات 

  .]17[ي از فرار مالياتي را فراهم آوردجلوگير
ين نتيجه رسيد كه طرح خوداظهاري ) در پژوهشي به ا1384عقيقي (

مالياتي نتوانسته است امر عدالت مالياتي را بطور كامل تامين كند و 
پيشنهاد نموده است تا اصالحاتي در مواد قانوني و هم چنين ياري 
گرفتن از مجامع امور صنفي جهت توسعه خوداظهاري و بهينه سازي 

  .]16[ردعدالت مالياتي صورت گي
بيان مي كند بين درآمدها پس از خوداظهاري و قبل از  )1386عزيزپور (

خوداظهاري رابطه معني داري وجود ندارد.به نظر مي رسد خوداظهاري 
مالياتي، به منظور كاهش هزينه هاي وصول ماليات، كاهش فرار مالياتي، 
اعتمادسازي عمومي، رضايت مندي مردم و جلوگيري از بعضي از 

ري از كشورها بخصوص كشورهاي پيشرفته فسادهاي مالي، از سوي بسيا
  .]8[به اجرا درآمده است

فرار مالياتي و اندازه گيري آن ") در مقاله اي تحت عنوان 1978هرشل (
بيان ميكند در برخي از مشاغل، درآمد  "در كشورهاي در حال توسعه

اظهار شده به مقامات مالياتي بسيار پايين تر از درآمد واقعي در بررسي 
اي بوده است. به طور مثال نسبت اين دو مورد در مهندسين نمونه 

و وكال  %76، دندان پزشكان %32، مهندسان %28پزشكان  %11معماري 
بوده است. تخمين فرار از ماليات گروه هاي مختلف درآمدي كه به  96%

روش شكاف (تفاوت بين درآمد بالقوه و درآمد مالياتي واقعي) محاسبه 
هد هرچند كه ميزان فرار از نظر درصد در گروه مي شود، نشان مي د

هاي مياني درآمد بيشتر است ولي از نظر مبلغ ميزان فرار ماليات در 
  . ]9[طبقات باالي درآمد، بيشتر مي باشد

) در مقاله اي تحت عنوان مؤديان مالياتي و فرار مالياتي 1999مورگان (
مالياتي در آمريكا به بررسي مقطعي ماليات دهندگان و فرار از اظهار 

پرداخته است. مورگان تحقيقات خود را با خوداظهاري مؤديان مالياتي 
، مشاهده 95- 99در آمريكا با بررسي سه مركز وصول ماليات در سالهاي 

نمود كه خوداظهاري مالياتي به صورت مستقيم با رضايت مندي مؤديان 
زان رابطه داشته است. او هم چنين روابط معني داري بين مي
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خوداظهاري و افزايش وصول ماليات در طول سه سال مشاهده 
با توجه به مقاالت مورد بررسي مي توان بيان داشت  .]11[نمود

تحقيقاتي كه چالش هاي اساسي پيش روي وصول ماليات در ايران را 
بررسي نمايند، انجام نشده است كه از جمله خالء تحقيقاتي اساسي در 

بنابراين در اين تحقيق سعي شده است تا اين  اين حوزه بنظر مي آيد.
  خالء مورد بررسي قرار مي گيرد.

  روش شناسي تحقيق - 3

روشي كه در تحقيقات علوم اجتماعي به كار مي رود، روش تحقيق 
اكتشافي است. هدف از اين روش، توصيف و اكتشاف عيني،  - توصيفي

ديگر  واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا موضوع است. به عبارت
محقق سعي مي كند تا آنچه هست را بدون هيچ گونه دخالت يا استنتاج 

. روش تحقيق ]12[ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد
 –مناسب كه در اين پژوهش به كار گرفته شده است تحقيق توصيفي

اكتشافي مي توان جامعه ي مورد - اكتشافي است. در تحقيق توصيفي
يق پيمايش تحت بررسي و مورد آزمون قرارداد. همچنين مطاله را از طر

از آنجايي كه نتايج اين تحقيق مي تواند به طور عملي، مورد استفاده قرار 
  گيرد، يك تحقيق مورد پژوهي كاربردي مي باشد. 

  روايي داده ها 3-1
در مرحله فرآيند آزمايش الزم است كه قضاوت ها از منظر معيارهاي 

) هر پرسش مورد بررسي قرار 1ا ميزان روايي (اعتباردقيق دانشگاهي ي
گيرد. روايي هر سوال به معناي آن است كه هر سوال تا چه اندازه آنچه 

 .]13[را كه درصدد اندازه گيري است، خوب اندازه گيري مي كند
چگونگي تهيه پرسشنامه، گواه از روايي داده هاي جمع آوري شده اين 

  .]26[طي فرايند زير صورت پذيرفته است تحقيق است. تهيه پرسشنامه
تهيه ابتدايي پرسشنامه بر اساس مطالعه ادبيات و مصاحبه ابتدايي با  - 

 خبرگان؛

ارائه پرسشنامه به اساتيد و خبرگان آشنا با موضوع و اعمال نظرات  - 
 ايشان؛

عدد از پرسشنامه هاي اصالح شده از مرحله قبل به  10تا 6توزيع  - 
 .]14[برگان و دريافت نظرات و پيشنهادات ايشان كارشناسان و خ

 تعديل پرسشنامه بر اساس نتايج مرحله سوم؛ - 

 تاييد پرسشنامه تعديل شده دوباره توسط اساتيد و خبرگان؛ - 

توزيع پرسشنامه ميان اعضاي نمونه آماري شناسايي شده به ميزان  - 
 نفر از مميزان مالياتي در سطح استان زنجان. 66تعداد 

  پايايي داده ها 3-2
پايايي، كه واژه هايي مانند قابليت اعتماد و ثبات براي آن به كار برده مي 

. مفهوم ]28[شود، يكي از ويژگي هاي ابزار اندازه گيري پرسشنامه است
ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان 

دهد و ميزان ثبات در پاسخ ها تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي 
                                                            

1 Validity 

ابزار اندازه  2به منظور تعيين پايايي و قابليت اعتماد. ]15[چقدر است
گيري نيز روش هاي مختلف و متعددي وجود دارد، كه يكي از آنها 
سنجش سازگاري دروني آن است. سازگاري دروني ابزار اندازه گيري مي 

د. اين روشي است كه در تواند با ضريب آلفاي كرونباخ اندازه گيري شو
. و در تحقيق حاضر نيز ]18[اغلب تحقيقات مورد استفاده قرار مي گيرد

از آن استفاده شده است و نتيجه آزمون نشان داد كه ضرايب آلفاي 
  است. %86كرونباخ محاسبه شده برابر با 

  جامعه و نمونه آماري 3-3
زان مالياتي در نفر از ممي 66جامعه آماري در اين تحقيق شامل تعداد 

 80سطح استان زنجان است. كل اعضاي جامعه آماري مميزان مالياتي 
نفر بر اساس فرمول كوكران انتخاب مي  66نفرند، كه تعداد نمونه 

شود.در بسياري از زمينه هاي كاربردي، محققان در صدد تعيين 
پارامترهاي جامعه اند؛ ولي دسترسي به آنها به طور مستقيم با 

جامعه ي آماري امكان پذير نيست. در چنين موقعيت هايي،  سرشماري
محققان ناچارند براي استنباط پارامترهاي مورد نظر به نمونه هايي از 

براي انتخاب نمونه در اين تحقيق، از  .]19[جوامع آماري اكتفا كنند
  روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده نموده ايم.

  روش تجزيه و تحليل داده ها 3-4
دراين تحقيق جهت توصيف داده هاي جمع آوري شده، از انواع شاخص 
 هاي آماري، از جمله فراواني، انواع جداول و نمودارها استفاده شده است 

توصيفي از  ،با استفاده از جدول هاي فراواني و نمودارهاي ستوني
. فرضيات تحقيق ارائه گرديده استو  وضعيت شاخص هاي دموگرافيك

ال بودن متغيرهاي مورد مطالعه از فرضيات به دليل نرم براي بررسي
افزار  ها از نرماستفاده شده است براي تجزيه و تحليل دادهآناليز واريانس 

spss  در نظر گرفته  05/0استفاده شد و سطح معني داري  19ويراست
  .شد

  تحقيق نتايج - 4

گيرد و  در اين بخش ابتدا فرض نرمال بودن نمونه ها مورد بحث قرار مي
بر اساس نتايج بدست آمده در خصوص روش هاي مورد استفاده براي 
آزمون فرضيه هاي تحقيق تصميم گيري مي شود. اگر نمونه هاي مورد 
مطالعه از توزيع نرمال پيروي كنند، براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از 
روش هاي پارامتري و در غير اينصورت از روش هاي ناپارامتري استفاده 

اهد شد.با توجه به اينكه حجم نمونه مورد مطالعه به اندازه كافي خو
هرچند  3نفر) بنابراين بر اساس قضيه حد مركزي 96بزرگ مي باشد (

تعداد نمونه هاي تصادفي بيشتر شود، قابليت پيش بيني الگوي نمونه ها 
و معيار جامعه، بيشتر مي شود، يعني هر اندازه تعداد نمونه ها افزايش 

كند، نقطه مياني منحني به معيار جامعه نزديك تر خواهد شد و  پيدا
ميانگين نمونه ها از توزيع نرمال پيروي مي كند و بنابراين نيازي به 

اسميرنف براي بررسي نرمال بودن نمونه  - استفاده از آزمون كلموگروف
                                                            

2 Reliability 
3 Center limit theorem 
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مهمترين چالش هاي پيش رو وصول ماليات از ديدگاه . ]20[ها نيست 
  ياتي در سطح استان زنجان بشرح زير مي باشد:مميزان مال

توسعه و نيز حالقاعده اقتصاد در بسياري از كشورهاي درساختار بي - 
هاي مالياتي و آماري در توليد آمارهاي هاي مالي، ادارهمحدوديت

هاي آماري قابل اطمينان با مشكل مواجه هستند. اين فقدان داده
بالقوه تغييرات اساسي در نظام  سياستگذاران را از ارزيابي تاثير

دارد. در نتيجه تغييرات نهايي اغلب بر تغييرات مالياتي باز مي
ساختاري حتي زماني كه مرجع بودن آن روشن است، ترجيح داده 

 .بخشدشود. اين امر ساختارهاي مالياتي ناكارآمد را تداوم ميمي

راي آن ضعف در قوانين مالياتهاي مستقيم جاري و عدم ضمانت اج - 
موجب شده است كه بخش عظيمي از فعاليتهاي اقتصادي به علت 

 پايه علت اين به ،معافيتهاي بي رويه از پرداخت ماليات معاف گردند
ضعف پايه هاي مالياتي باعث شده كه  .باشد مي ضعيف مالياتي هاي

آورده  فشار مضائفي به مودياني كه داراي پرونده مالياتي مي باشند
اقتصادي زير زميني و  فعاليتهاي تشديد موجب نيز خود اين كه. شود

 .در نهايت كاهش درآمدهاي مالياتي ميگردد

عدم شفافيت گردش مالي فعاالن اقتصادي در بخش مشاغل و عدم  - 
دسترسي به اطالعات آنها در بخش خدمات يا عدم ثبت بسياري از 

 ها، سبب افزايش فرار مالياتي در اين بخش شده است.فعاليت

ها و ضعف هاي مقررات مالياتي، ساختار نامناسب نرخپيچيدگي - 
 .اندهاي اجرايي قوانين از اين دست مشكالت قانونيضمانت

است كه ماليات را به يكي ديگر از چالش هاي اساسي ضعف فرهنگي  - 
عنوان يك وظيفه شهروندي نپذيرفته و همواره در صدد دور زدن 

هاي تاريخي ما و شايد پرداخت آن هستند. اين موضوع شايد به ريشه
ها بازگردد، اما قطعاً به به دوران معاصر و عدم اعتماد مردم به دولت

 .بسترسازي دراز مدت فرهنگي و اقتصادي نياز دارد

ها، حجم بزرگ اقتصاد غيررسمي و گر در بحث مالياتمشكل دي - 
اي از اقتصاد ايران را بازار سياه كه بخش عمده .زيرزميني كشور است

پردازد. در بر گرفته، به روشني در حال فعاليت است و مالياتي نمي
شود تا بسياري از مردم كه از اين راه ارتزاق اين امر موجب مي

مالياتي از خدمات عمومي دولت بهره  دون پرداخت هيچ، بكنندمي
هاي جايگزين قاچاق توانست از فعاليتببرند. اگر تنها به رقمي كه مي

بينيم كه بخش اندازيم، ميكرد نگاه بيكسب درآمد مالياتي مي
 .روندبزرگي از اين درآمدها به راحتي از كف مي

عدم مشاركت در پرداخت ماليات يكي از چالش هاي نظام هاي  - 
 الياتي است كه بسياري از كشورها ي جهان با آن مواجه مي باشند. م

در اجراي عمومي و تخصصي در سطح موديان و مميزان آموزش  - 
 بسزائي وصول ماليات دارد. قوانين و مقررات مالياتي تأثير

ساير فرضياتي كه كمك مي كنند تا ابعاد چالش ها بهتر مشخص گردند 
تحليل  تك نمونه اي  T آزمون استفاده از  در ادامه بيان شده اند كه با

در اين : تك نمونه اي  براي آزمون فرضيه ها  T آزمون  گرديده اند.
فرضيات پژوهش مورد آزمون  تك نمونه اي Tبخش با استفاده از آزمون

ميانگين نظري  .مقايسه مي شودميانگين عملي و نظري  و قرار گرفته 
سئوال كه  شده به گزينه هاي هر يعني ميانگين كدهاي اختصاص داده

(ميانگين حاصل از شده  مي باشد و چنانچه ميانگين مشاهده 3برابر
نمونه مورد مطالعه براي هر فرضيه) از ميانگين نظري به طور معناداري 

  بزرگتر باشد فرضيه محقق پذيرفته مي شود.
  فرضيه اول: خوداظهاري مالياتي تاثير در افزايش وصول ماليات دارد.
  فرض صفر: خوداظهاري مالياتي تاثير در افزايش وصول ماليات ندارد.
    فرض يك: خوداظهاري مالياتي تاثير در افزايش وصول ماليات دارد.

 .ثبت شده است 1نتايج محاسبات در جدول 

  نتايج فرضيه اول ):1جدول (

  نمونه
تعداد 
 نمونه

n 

ميانگين 
 نمونه

 

انحراف 
معيار 
 s نمونه

مقدار 
 آماره
 آزمون

t 

درجه 
 آزادي

P-
value 

  

نتيجه 
 آزمون

 014/0  65  57/4  624/0  187/3 66  مميزان

رد 
فرض 
 صفر

 5كه كمتر از  P-valueر يبا توجه به مقادير جدول فوق بخصوص مقاد
مؤديان و مميزان و همچنين ، مي توان گفت كه از ديدگاه درصد است
نه اختالف . يعني ميانگين نموفرض صفر رد مي شود كل نمونه،

(ميانگين نظري) دارد و از آنجايي كه ميانگين نمونه  3معناداري با مقدار 
بيشتر هستند، مي توان پذيرفت كه ميانگين نمونه ها بطور  3ها از مقدار 

بيشتر بوده و بنابراين خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري  3معناداري از 
  در افزايش وصول ماليات دارد.

داظهاري مالياتي تاثير معناداري در اعتماد مؤديان به فرضيه دوم: خو
  نظام مالياتي دارد.

فرض صفر: خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري در اعتماد مؤديان به نظام 
  مالياتي ندارد.

فرض يك: خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري در اعتماد مؤديان به نظام 
  مالياتي دارد.

  .ثبت شده است 2نتايج محاسبات در جدول 
  نتايج فرضيه دوم ):2جدول (

  نمونه
تعداد 
 نمونه

n 

ميانگين 
  نمونه

 

انحراف 
معيار 
 s نمونه

مقدار 
آماره 
 آزمون

t 

درجه 
 آزادي

P-
value 

  

نتيجه 
 آزمون

 0/0  65  107/5  7683/0  361/3 66  مميزان

 رد
فرض 
 صفر
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 5كه كمتر از  P-valueر يبا توجه به مقادير جدول فوق بخصوص مقاد
مؤديان و مميزان و همچنين ، مي توان گفت كه از ديدگاه درصد است

. يعني ميانگين نمونه اختالف فرض صفر رد مي شودكل نمونه، 
(ميانگين نظري) دارد و از آنجايي كه ميانگين نمونه  3معناداري با مقدار 

بيشتر هستند مي توان پذيرفت كه ميانگين نمونه ها بطور  3ها از مقدار 
بيشتر بوده و بنابراين خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري  3داري از معنا

  در اعتماد مؤديان به نظام مالياتي دارد.
فرضيه سوم: خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري در كاهش زمان 

  رسيدگي به پرونده هاي مالياتي دارد.
ي فرض صفر: خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري در كاهش زمان رسيدگ

  به پرونده هاي مالياتي ندارد.
فرض يك: خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري در كاهش زمان رسيدگي 

  به پرونده هاي مالياتي دارد.
  .ثبت شده است 3نتايج محاسبات در جدول 

  نتايج فرضيه سوم ):3جدول (

  نمونه
تعداد 
 نمونه

n 

ميانگين 
  نمونه

 

انحراف 
معيار 
 s نمونه

مقدار 
آماره 
 نآزمو

t

درجه 
 آزادي

P-
value 

  

نتيجه 
 آزمون

 0/0  65  962/8 7854/0  853/3 66 مميزان

رد 
فرض 
 صفر

 5كه كمتر از  P-valueر يبا توجه به مقادير جدول فوق بخصوص مقاد
مؤديان و مميزان و همچنين ، مي توان گفت كه از ديدگاه درصد است
تالف . يعني ميانگين نمونه اخفرض صفر رد مي شود كل نمونه،

(ميانگين نظري) دارد و از آنجايي كه ميانگين نمونه  3معناداري با مقدار 
بيشتر هستند مي توان پذيرفت كه ميانگين نمونه ها بطور  3ها از مقدار 

بيشتر بوده و بنابراين خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري  3معناداري از 
  در كاهش زمان رسيدگي به پرونده هاي مالياتي دارد.

فرضيه چهارم: خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري در كاهش اختالف 
  مؤدي و سازمان مالياتي دارد.

فرض صفر: خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري در كاهش اختالف مؤدي 
  و سازمان مالياتي ندارد.

فرض يك: خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري در كاهش اختالف مؤدي 
 رد.و سازمان مالياتي دا

  .ثبت شده است 4نتايج محاسبات در جدول 
  
  
  
  

  نتايج فرضيه چهارم ):4جدول (

  نمونه
تعداد 
 نمونه

n 

ميانگين 
  نمونه

 

انحراف 
معيار 
 s نمونه

مقدار 
آماره 
 t آزمون

درجه 
 آزادي

P-
value 

  

نتيجه 
 آزمون

 0/0  65 364/11 6705/0  779/3 66 مميزان

رد 
فرض 
 صفر

 5كه كمتر از  P-valueر يوق بخصوص مقادبا توجه به مقادير جدول ف
مؤديان و مميزان و همچنين ، مي توان گفت كه از ديدگاه درصد است
. يعني ميانگين نمونه اختالف فرض صفر رد مي شود كل نمونه،

(ميانگين نظري) دارد و از آنجايي كه ميانگين نمونه  3معناداري با مقدار 
پذيرفت كه ميانگين نمونه ها بطور بيشتر هستند، مي توان  3ها از مقدار 

بيشتر بوده و بنابراين خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري  3معناداري از 
  در كاهش اختالف مؤدي و سازمان مالياتي دارد.

فرضيه پنجم: خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري در افزايش رضايت 
  مؤديان مالياتي دارد.

ير معناداري در افزايش رضايت فرض صفر: خوداظهاري مالياتي تاث
  مؤديان مالياتي ندارد.

فرض يك: خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري در افزايش رضايت مؤديان 
  مالياتي دارد.

  .ثبت شده است 5نتايج محاسبات در جدول 
  نتايج فرضيه پنجم ):5جدول (

  نمونه
تعداد 
 نمونه

n 

ميانگين 
  نمونه

 

انحراف 
معيار 
 s نمونه

مقدار 
ماره آ

 آزمون
t 

درجه 
 آزادي

P-
value 

  

نتيجه 
 آزمون

 0/0  65  549/4  864/0 397/3 66 مميزان

رد 
فرض 
 صفر

 5كه كمتر از  P-valueر يبا توجه به مقادير جدول فوق بخصوص مقاد
مؤديان و مميزان و همچنين ، مي توان گفت كه از ديدگاه درصد است
نمونه اختالف . يعني ميانگين فرض صفر رد مي شود كل نمونه،

(ميانگين نظري) دارد و از آنجايي كه ميانگين نمونه  3معناداري با مقدار 
بيشتر هستند، مي توان پذيرفت كه ميانگين نمونه ها بطور  3ها از مقدار 

بيشتر بوده و بنابراين خوداظهاري مالياتي تاثير معناداري  3معناداري از 
  در افزايش رضايت مؤديان مالياتي دارد.

رضيه فرعي: ميزان تاثيرخوداظهاري مالياتي در افزايش وصول ماليات/ ف
اعتماد مؤديان به نظام مالياتي/ كاهش زمان رسيدگي/ كاهش اختالف 
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مؤديان و سازمان مالياتي/ افزايش رضايت مؤديان بستگي به سطح 
  تحصيالت مميزان دارد.

ه شده است. براي آزمون فرضيه فوق از آناليز واريانس يك طرفه استفاد
  نتايج آزمون در جدول زير خالصه شده است.

  آمده است. 6در جدول  نتايج انجام آزمون فرضيه فرعي تحقيق
  هاي فرعي نتايج فرضيه ):6جدول (

 خالصه نتايج آناليز واريانس
آزمون آماري 

 P-value نتيجه آزمون متغيرها
مقدار آماره 

  Fآزمون 

اختالف معنادار 
 نيست

افزايش وصول   4132/1  244/0
 ماليات

اختالف معنادار 
 نيست

اعتماد مؤديان به   0181/0  797/0
 نظام مالياتي

اختالف معنادار 
  5361/0  448/0 نيست

كاهش زمان 
رسيدگي به پرونده 

 هاي مالياتي

اختالف معنادار 
  9616/0  354/0 نيست

كاهش اختالف 
مؤدي و سازمان 

 مالياتي

اختالف معنادار 
افزايش رضايت   4138/0  488/0 نيست

  مؤديان ماليات

در جدول فوق، نتيجه گيري مي شود كه  P-valueبا توجه به مقادير 
ميزان تاثير خوداظهاري مالياتي در افزايش وصول ماليات/ اعتماد مؤديان 
به نظام مالياتي/ كاهش زمان رسيدگي به پرونده هاي مالياتي/ كاهش 

ي/ افزايش رضايت مؤديان بستگي اختالف مؤديان و سازمان امور ماليات
    به سطح تحصيالت مميزان ندارد.

  نتيجه گيري - 5

نتايج پژوهش نشان مي دهد كه از نظر مميزان مالياتي افزايش وصول 
ماليات/ اعتماد مؤديان به نظام مالياتي/ كاهش زمان رسيدگي به پرونده 

ايت هاي مالياتي/ كاهش اختالف مؤديان و سازمان مالياتي/ افزايش رض
مؤديان تاثير معناداري در افزايش وصول ماليات دارد. و همچنين تاثير 
خوداظهاري مالياتي در افزايش وصول ماليات/ اعتماد مؤديان به نظام 
مالياتي/ كاهش زمان رسيدگي به پرونده هاي مالياتي/ كاهش اختالف 
مؤديان و سازمان مالياتي/ افزايش رضايت مؤديان بستگي به سطح 

  ت مميزان ندارد.تحصيال
  

  رتبه متغير ها در آزمون فريدمن ):7جدول (

ميانگين رتبه ها در  رعنوان متغي
  نمونه مميزان

  57/2 افزايش وصول ماليات

اعتماد مؤديان به نظام 
  مالياتي

33/2 

  61/3  كاهش زمان رسيدگي

  89/3  كاهش اختالف مؤديان

  77/2 افزايش رضايت مؤديان

ا از نظر مميزان مالياتي بر اساس آزمون فريدمن اولويت بندي متغيره
ه ترتيب زير مي باشد:  كاهش اختالف مؤديان، كاهش زمان ) ب7(جدول 

رسيدگي، افزايش رضايت مؤديان، افزايش وصول ماليات و اعتماد مؤديان 
  به نظام مالياتي.

 جانبه همه گسترش فرهنگي، و اجتماعي اقتصادي، توسعه عوامل از يكي
 نيازهاي تكنولوژي، دانش زمينه در فزاينده حوالتماليات است. تفرهنگ 
 كه آورند مي وجود به مختلف مشاغل براي را جديدي آموزشي

 ديگر انواع به و نبوده پاسخگو تنهايي به دانشگاهي و رسمي تحصيالت
  ت.اس نيازمنابع سازماني  جمله از آموزش

صول ماليات در سطح آشنايي با تأثير خوداظهاري مالياتي در روند و
ادارات مالياتي استان زنجان از ديدگاه مميزان مالياتي ، از جمله اهداف 

  اين پژوهش است.
گزينه هاي جواب در اين مقياس، معموال نشانگر ميزان موافقت يا 
مخالفت پاسخگو نسبت به يك موضوع يا مفهوم معين، اعم از مثبت يا 

حساسيت، نگرش، تعلق يا باور  منفي است. از طريق اين مقياس مي توان
  و احساسات پاسخگو را تعيين كرد. 

درآمدهاي نفتي و برخي مشكالت و نارسايي هاي اقتصادي ناشي از اين 
وابستگي، اصالح نظام مالياتي با هدف پيگيري سياستهاي تخصيصي، 
درآمدي، توزيعي و ...امري ضروري است. بنابراين الزم است خوداظهاري 

عنوان امري ضروري و اجراي كامل آن يكي از محورهاي مالياتي به 
اساسي اصالح نظام مالياتي مدنظر سياست گذاران و فعاالن اقتصادي 

اين سيستم عالوه بر گسترش پايه مالياتي و نهايتاً تثبيت .]24[باشد
درآمدهاي مالياتي باال، بار تورمي را از بخش هاي توليدي اقتصاد به 

د داد. همچنين پيشنهادهاي اجرايي ديگر بخش مصرف انتقال خواه
عبارتند از: توجه به حقوق مؤديان مالياتي به عنوان سرمايه مهم اجتماع، 
توجه به امكانات و زير ساخت هاي اجرايي قوانين مالياتي، برقراري 
كالسهاي حين خدمت مميزان مالياتي، دلبسته كردن مميزان مالياتي به 

ن خصوص توسط كارشناسان ذيربط، تفويض سازمان و ارايه آموزش در اي
اختيارات به مميزان مالياتي و ايجاد محيط مناسب جهت هم فكري 
مؤديان با مسئولين، ايجاد زمبنه مداخله مؤديان و مميزان مالياتي در 
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هاي واحد تحقيق و  ندي فعاليتمهدفتصميم گيري هاي سازمان، 
ظور يك فرهنگ تالش به من، توسعه به منظور خلق مالكيت معنوي

حمايتي از طريق طراحي سيستم هاي تشويقي جهت افزايش خالقيت و 
آموزش تيم كاري و فنون مربوط به آن در تمامي و  نو آوري سازماني
روشن است كه مديريت منابع انساني مي تواند  .]22[سطوح سازماني

ابزار مهمي در تقويت اقتصاد در  كشور باشد. مثالً از طريق دلچسب 
ن محيط كار، طراحي سياست هاي رشد و ارتقا براي كاركنان و كرد

تقويت گروه هاي غيررسمي مي توان اقتصاد يك كشور را تقويت نمود و 
  .]25[اين همه ميسر نخواهد شد مگر با تقويت ارتباطات و اعتماد به آن

  منابع و مأخذ
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