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  چکیده
 مالیاتی، مناسب يها استیتا با اتخاذ س است اتیوکار توجه به بحث مال کسب ياز عوامل مهم در بهبود فضا یکی
مالیاتی، ارتقاء فرهنـگ  روي نظام  هاي پیش ترین دغدغه یکی از مهملذا  .فراهم گرددي اقتصاد يها تیبهبود فعال طیشرا

 وکار کسب يبهبود فضاآن بر  ریثأت و فرهنگ مالیاتیارتقاء  ثر برعوامل مؤشناسایی پژوهش حاضر هدف  .مالیاتی است
 جامعـه آمـاري  . بود یشیمایپ -یفیتوص ،روش ثیو از ح يکاربرد ،پژوهش از لحاظ هدف نیا .بود استان گلستاندر 

بـا  کـه بـه روش هدفمنـد     بودنـد  استان گلستان مالیاتی امور و سازمان یدانشگاه نخبرگانفر از  28در مرحله کیفی، 
حجـم نمونـه    ونفـر بودنـد    100به تعـداد   وکار کسبکارشناسان  در مرحله کمی، و ندانتخاب شد یوله برفگ تکنیک

یی شناسا يد. براساده استفاده ش یگیري از روش تصادف و براي نمونه نیینفر تع 80جدول کرجسی و مورگان  براساس
 اسـتفاده  SmartPLS3افـزار   نرم با يروش معادالت ساختار از روابط بین متغیرها بررسیاز روش دلفی و براي  عوامل

 یآگاه ،يا رسانه يساز فرهنگ ،انیآموزش مؤدشامل ارتقاء فرهنگ مالیاتی ثر بر مؤ عوامل ندداد نشان جی. نتاه استشد
سـاختاري نشـان داد     معـادالت  نتـایج  باشـند کـه   می انینگرش مؤد ،انیمؤد ییگرا ونقان ،انیمؤد ياعتمادساز ،انیمؤد

ـ  تأثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتیبر  319/0 و 381/0 ،307/0 ،422/0، 465/0، 360/0 میزان ترتیب به به دارنـد و   يدار یمعن
و  اتیاخذ مال يبرا يسازوکار جادیا ي دارد.دار یمعن ریثأت 851/0 وکار نیز بر بهبود فضاي کسب مالیاتیفرهنگ ارتقاء 
سـبب بهبـود    گریکـد یبه  یاطالعات يها گاهیو اتصال پا یقانون يسازوکارها تیتقو قیاز طر یاتیاز فرار مال يریجلوگ

  شود. وکار می فضاي کسب
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  مقدمه
ـ عنـوان   وکـار بـه   کسـب  يبهبود فضـا زه امرو  کی

از عوامـل   یکـ ی و شناخته شده است يراهبرد اقتصاد
بـه بحـث    ژهیتوجه و ،وکار کسب يمهم در بهبود فضا

از اهم منابع  اتیمال. )1390(ساالري،  باشد یم اتیمال
از طرف دولـت و   اتیدرآمد دولت است و وصول مال

و  يهمکار کی صرفاً انیدؤطرف م از اتیپرداخت مال
 يهـا  يازمنـد یو ن یعمـوم  يها نهیاست تا هز ياریهم

 ی،ســرچم و پــور يشهسـوار ( شــود نیتــام یاجتمـاع 
تداوم وصول مالیات موجب ثبـات در   ثبات و). 1399
نیاز کشور  ارائه خدمات مورد يدولت براي ریز برنامه

  نـژاد  محمـد (مسیحی و  شود گوناگون میي ها در زمینه
  .)1394 ،زمینی عالی
ـ تحقــق مال ياز موانــع بـرا  یکـ ی ، بــر درآمــد اتی

و  جلــودار انیــمیابراه( اســت مالیــاتی پــایین فرهنــگ
هـاي   یکـی از مهمتـرین دغدغـه    ) لذا1397 همکاران،

، موضـوع ارتقـاء فرهنـگ    کشور مالیاتی پیشروي نظام
فرهنگ  .)1399 ،و همکاران زاده یطالئ( مالیاتی است

وصـول مالیـات   جدیـد   هاي نسـبتاً  مالیاتی یکی از راه
باشد که اعتالي آن باعث باال بردن کارایی دسـتگاه   می

 شــود آوري بیشــتر مالیــات مــی   مالیــاتی و جمــع 
 جـاد یا يتـالش بـرا   .)1390 ،زاده و عزیـزي  لشگري(

در  یمهم تاثیرکشور  دري وو ق روپیش یفرهنگ مالیات
 هدولـت دارد کـ   يدرآمـدها  شیزااف و ها نهیهز اهشک

 استی ومعم اهو رف یاعاجتم التدع شیزاآن اف نتیجه
از نکـات مـورد    یکـ ی .)1398 (حیدري و همکـاران، 

 جـاد یا يبرا یاتیمال رانیو مد نیعموم متخصص دیتأک
ـ پا گسـترش  بسط و یو حت دیجد یاتیمال هیپا  يهـا  هی
در  یاتیـ رشـد و توسـعه فرهنـگ مال    ،یمیقـد  یاتیمال

فرهنـگ   يکـه هرچـه جامعـه دارا    جامعه است؛ چـرا 
توسـط سـازمان    اتیباشد، وصول مال يتر یغنی اتیمال

همراه است  يشتریو سهولت ب تیبا موفق یاتیامور مال
 تیو احسـاس مسـئول   رغبـت  با زین یاتیمال انیو مؤد

 کننـد  یخـود مـ   یقانون فیاقدام به انجام وظا يشتریب
  .)1399 زوال، (بی

پرداخت مالیات  فرهنگ، نکشورما یدر نظام مالیات
اسـت؛   ینیپا ياظهار  اساس خود بر داوطلبانه طور به
 زاده یطالئ( کارساز و مؤثر نیست ،یسیستم مالیات رایز

نسـبت   یو آگاه شناخت بنابراین .)1399و همکاران، 
 يحــاکم بـــر جامعـــه بـــرا  یبــه فرهنـــگ مالیـــات 

 کشور در کـار  رانیگیران و مد گذاران، تصمیم سیاست
ـ اهمیــت ز يزیــر برنامـه   کیــوجــود  زیــرا دارد يادی

بـه توسـعه    یانیکمـک شـا   یمالیـات  يهنگ پیشـرو فر
ـ مال دیبدون ترداز سویی، . کند یکشور م ياقتصاد  اتی

بهبود فضـاي  در  يثرؤتوانند نقش م یم یاتیو نظام مال
ـ در ا لـذا  ،داشته باشندوکار  کسب ـ راسـتا تقو  ـنی  تی

امروزه  رسـد. یبه نظر م يضرور يامر یاتیفرهنگ مال
ایجـاد فرهنـگ خـود    افزایش سطح فرهنگ مالیـاتی،  

 سطح تمکـین مالیـاتی، از   اظهاري و به تبع آن افزایش
 ،هاي اصلی مدیران سازمان امور مالیاتی اسـت  دغدغه

آگـاهی و مطالعـه عوامـل دربرگیرنـده      مدیران بـا لذا 
تواننـد   حاکم بر جامعه بهتر می ارتقاي فرهنگ مالیاتی

م الز نیبنـابرا  ،و توسعه دهند مالیاتی را مدیریت نظام
آن  يو ارتقـا  یاست عوامل مـؤثر بـر فرهنـگ مالیـات    

انجـام   بـاره  نیا در يشوند تا اقدامات مؤثر ییشناسا
لـذا هـدف ایـن     .وکار بهبود یابـد  و فضاي کسب شود

و  فرهنگ مالیاتی ثر بر ارتقاءؤعوامل م شناساییمقاله 
 اسـتان گلسـتان  در  وکار تأثیر آن بر بهبود فضاي کسب

  است.
به آن  وکار کسب يفضا: تحقیق یشینهو پ نظري مبانی

هـاي اقتصـادي    دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگـاه 
هـا را   تواننـد آن  هـا نمـی   شود که مدیران بنگاه گفته می

ــاري و شایســته،   ــود بخشــند (بختی ــا بهب تغییــر داده ی
هـا،   استیاز س يا مجموعه ،وکار کسب يفضا). 1391
ــر  اســت کــه یمقرراتــ و ينهــاد ،یحقــوق طیشــرا ب
 .)1390(سـاالري،   وکار حاکم است کسب يها تیفعال
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ـ  اتیمال مـدرن اسـت.    یاز زنـدگ  یجنبـه اساسـ   کی
آورنـد،   یدست مـ  هب اتیها از مال که دولت ییها بودجه

 ،یعمــوم يو کاالهــا يضــرور خــدمات ارائــه يبــرا
 در ینقش مهمـ  ،یاتیمال فرهنگشود. لذا  یپرداخت م

 یمـان یا( ددار يهـر کشـور   وکـار  بهبود فضاي کسـب 
ـ  .)1397، انیرمستوفیام و خوشخو ـ  گفرهن  يمعنـا  هب

هـا و   باورها، ارزش د،یجمله عقا از مردمی دگنز وهیش
 یعیتمـام وقـا   نیجامعه است؛ بنابرا در آنان يرفتارها

 یناشــ یاتمالیــ تمو سیســ انیــدؤم کــه از رابطــه بــین
 Kashif et( دهد یرا تشکیل م یمالیات گفرهن شود، یم

al., 2017.(  
Tanzi )2017 (  ــور را ــک کش ــاتی ی ــگ مالی فرهن

ــی از  ــاتی خاصـ ــاهی مالیـ ــی از   آگـ ــوي بخشـ سـ
اعتقـاد دارد فرهنـگ    و کنـد  یدهندگان معنـا مـ   مالیات

 ومالیاتی یک کشـور نیازمنـد آگـاهی دادن اطالعـات     
ـ دؤمقوانین مالیاتی به   یفرهنـگ مالیـات   .باشـد  یمـ  انی

ا و ها، باوره ارزش ها، نگرش عبارت است از مجموعه
جامعه که افـراد   کی شده رفتهیپذ مشترك و يها دانش

 یسهم یدولت يها نهیهز تامین و موجب اصل تعاون به
به دولـت پرداخـت    ییتوانا برحسب از درآمد خود را

در تعریفـی   ).1399 و همکـاران،  زاده یطالئ( کنند یم
 انیـ جر یبارت است از بررسع یفرهنگ مالیاتدیگر، 

 پرداخت مالیات يو معنو يددر عناصر ما یفرهیختگ
 دولـت  يسو آن از کردن نهیهز و افتیو در شهروندان

) در تحقیقـی نشـان   1390ساالري ( ).1399زوال،  (بی
 يفضا و مؤثر بر یطیمح یعامل اساس کی اتیمالداد 

در  Teplicka )2018( .شـود  یوکـار شـناخته مـ    کسب
وکارهاي اسـلواکی   پژوهشی نشان داد مالیات بر کسب

معتقدنـد   Valbona and Artan )2015( .اسـت  مـؤثر 
دارند و  يتجار يها يدر استراتژ یاساس ینقش اتیمال

  .است تأثیرگذار وکار فضاي کسبدر  لیدل نیبه هم

وکـار   اگرچه مطالعات متعددي به بررسی فضاي کسب
نقش ، اي مطالعه اند، اما در کمتر صورت کلی پرداخته به

مـورد   وکـار  کسـب در بهبـود فضـاي    یمالیـات  فرهنگ
 بررسی قرار گرفته است. این در حـالی اسـت کـه در   

هاي کلی ناظر بر برنامه پنجم توسـعه کشـور،    سیاست
تحققِ  وکار به عنوان راهبرد اساسی بهبود محیط کسب

رشد مستمر و پرشـتاب اقتصـادي، گسـترش عـدالت     
شده  اجتماعی و ارتقاي استاندارد زندگی مردم قلمداد

هاي مؤثر بر ارتقـاء فرهنـگ    مؤلفه 1در جدول  است.
مالیاتی بر اساس پیشینه تحقیق آورده شده است تـا از  

عوامل مؤثر بر ارتقاء فرهنگ مالیـاتی   این طریق بتوان
  کرد. استخراجرا 

پـژوهش از لحـاظ هـدف     نیا: تحقیق روش شناسی
 یشـ یمایپ -یفیروش اجـرا توصـ   ثیو از ح يکاربرد

انجام شـده اسـت.   افی اکتش ختهیآم رویکرد با، که بود
نفـر از خبرگـان    28 ی،فـ یدر مرحلـه ک جامعه آمـاري  

ی و ســازمان امــور مالیــاتی اســتان گلســتان دانشــگاه
کـه بـه    بودنـد  اساس تجربه و تحصیالت مـرتبط)  (بر

ـ  لگ بـا تکنیـک  هدفمنـد   گیـري  نمونه روش  یولـه برف
کارشناسـان    شـامل  کمـی،  مرحله در شدند وانتخاب 

لسـتان کـه براسـاس گـزارش     وکار در اسـتان گ  کسب
 نمونه حجم بودند که نفر 100 تعداد به )1399رزاقی (

کمتر از   Krejcie and Morgan)1970( جدول مطابق
 ساده تصادفی روش از گیري نمونه براي نفر بود و 80

 نـوعی  زمـانی،  قلمرو نظر پژوهش از این .شد استفاده
 شـروع  1398 سـال  از شهریور و بوده مقطعی بررسی

 اساس بر ادامه یافته است. ابتدا 1399 تا تیرماه و هشد
و  طراحـی  اولیـه  مفهـومی  چـارچوب  تحقیـق،  پیشینه
 روش کـارگیري  کیفی (بـه  از رویکرد استفاده با سپس
 قـرار  نظرسـنجی  مـورد  1هـاي جـدول    مؤلفـه  دلفی)
  .اند گرفته
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   پیشینه تحقیقبر اساس  ارتقاء فرهنگ مالیاتیهاي  لفهؤم -1 جدول
 منبع ها لفهؤم

  اتیآشنا بودن با اصول مال
  یاتیمال نیبودن با قوان آشنا

  اتیاخذ مال يها هیبودن با رو آشنا
  اتیافتخار از پرداختن مال احساس

  اتیدادن به پرداخت مال تیاهم
 و پرداخت آن یاتیبه امور مال عالقه

 ،)1397( انیرمستوفیخوشخو و ام یمانیا ،)1398( و همکاران يدریح ،)1399( زوال یب
و محمدنژاد  یحیمس ،)1394( دهقان منشادي و روشن ،)1397( اصغرپور و همکاران

 يزیزاده و عز لشکري ،)1394( یمنصورخان  و کهن یهمراه ،)1394( ینیزم یعال
 Soloukdar et al (2016)) و 1389( محسنی تبریزي و همکاران ،)1390(

  اتیلپرداخت ما تیمستمر در مورد اهم يها آموزش
  یاتیمال نیقوان یبه آموزش همگان توجه
  یاتیکارکنان امور مال قیاز طر نیقوان آموزش

 انیمؤد بیمناسب جهت ترغ يراهکارها

 ،)1397( انیرمستوفیخوشخو و ام یمانیا ،)1398( و همکاران يدریح ،)1399( زوال یب
مدنژاد و مح یحیمس ،)1394( دهقان منشادي و روشن ،)1397( اصغرپور و همکاران

 يزیزاده و عز لشکري ،)1394( یو کهن منصورخان یهمراه ،)1394( ینیزم یعال
 Soloukdar et al (2016)) و 1389( محسنی تبریزي و همکاران ،)1390(

  یاتیمال نیاعتماد به قوان
  یاتیمال نیوضع قوان يبه مسئوالن برا اعتماد

  اتیپرداخت مال وهیبه ش اعتماد
 اتیوقع مالبه پرداخت به م لیتما

 ،)1397( انیرمستوفیخوشخو و ام یمانیا ،)1398( و همکاران يدریح ،)1399( زوال یب
و محمدنژاد  یحیمس ،)1394( دهقان منشادي و روشن ،) 1397( اصغرپور و همکاران

 يزیزاده و عز لشکري ،)1394( یو کهن منصورخان یهمراه ،)1394( ینیزم یعال
 Soloukdar et و  Kassa (2021)، )1389( انمحسنی تبریزي و همکار ،)1390(

al (2016) 
  یاتیپرداخت مال تیدر برابر اهم انیصادق بودن مؤد
  اتیداشتن به قانون مال باور

  اتیقانون در پرداخت مال يمحور عدالت
 به قانون یو عمل یقلب التزام

 ،)1397( انیرمستوفیخوشخو و ام یمانیا ،)1398( و همکاران يدریح ،)1399( زوال یب
و محمدنژاد  یحیمس ،)1394( دهقان منشادي و روشن ،)1397( اصغرپور و همکاران

 يزیلشکري زاده و عز ،)1394( یو کهن منصورخان یهمراه، )1394( ینیزم یعال
 Soloukdar et al (2016)) و 1389( محسنی تبریزي و همکاران ،)1390(

  انیمؤد بیدر ترغ یارتباط جمع لیوسا ریتأث
  یارتباط جمع لیوسا قیاز طر یاتیمال نیمستمر قوان شآموز

  یرسانه ارتباط جمع قیاز طر یاتیاطالعات مال دادن
  یرسانه ارتباط جمع قیاز طر انیمؤد یآگاه شناخت

 یارتباط يابزارها قیاز طر اتیپرداخت مال تیاهم یآگاه

، )1398( ارانهمک و حقیقی ،)1398( همکاران و پور ، جامی)1399( همکاران و عالماتی
 )1387( نژاد زنگویی و و مشبکی)1392( یداللهی و حسینی

  اتیمال ضروري بودن پرداخت
  اتیدرست از پول مال استفاده

  یاتیمال يها در پرداخت ضیتبع عدم

 ،)1397( انیرمستوفیخوشخو و ام یمانیا ،)1398( و همکاران يدریح ،)1399( زوال یب
و محمدنژاد  یحیمس ،)1394( منشادي و روشن دهقان،) 1397( اصغرپور و همکاران

 يزیلشکري زاده و عز ،)1394( یو کهن منصورخان یهمراه ،)1394( ینیزم یعال
و  )Hoang et al (2020)، )1389( محسنی تبریزي و همکاران،) 1390(

Soloukdar et al (2016)  
  پژوهش يها افتهیمنبع: 

  
ت معــادال ســازي مـدل  روابــط از روش لیــتحل يبـرا 

 استفاده شده است. SmartPLS 3افزار   نرم با يساختار
مصـاحبه   از در مرحلـه کیفـی،   هـا  داده گردآوري براي

روش دلفـی در سـه دور و در    بـه  با خبرگان نیمه باز
ــی،   ــه کم ــراي نظرســنجی از   از مرحل پرسشــنامه ب

در بخش کیفـی بـراي   . است شده استفاده کارشناسان
 Lincoln and Gubaمعیارهـاي  از پایـایی  و روایـی 

ثبـات،   اعتبـار، قابلیـت   از: قابلیت که عبارتند (1982)

 این در .استفاده شده است تایید، قابلیتانتقال،  قابلیت
 خبرگـان  بررسی توسط طریق از اعتبار قابلیت تحقیق

 از پس مورد چند در که ترتیب این به .گرفت صورت
 یلـی تحل همراه به سازي مصاحبه نیمه باز پیاده و انجام

 گرفـت  قرار شونده فرد مصاحبه اختیار در مصاحبه از
 مصـاحبه  در دسـت آمـده   بـه  اطالعـات  صـحت  از تا

   .شود حاصل اطمینان
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  مرحله اول نظرسنجی  -2جدول 

خیلی   ها مؤلفه
  )5زیاد (

  زیاد 
)4(  

 متوسط
)3(  

  کم 
)2(  

خیلی 
  )1کم (

تعداد 
هاي زیاد  پاسخ

  یا  خیلی زیاد

درصد 
نسبت 
  به کل

 82  23  0  0  5  20  3  ا بودن با اصول مالیاتآشن

  96  27  0  0  1  7  20  آشنا بودن با قوانین مالیاتی
 96  27  0  0  1  21  6  هاي اخذ مالیات آشنا بودن با رویه

 82  23  0  0  5  20  3  احساس افتخار از پرداختن مالیات
 96  27  0  0  1  21  6  ضروري بودن پرداخت مالیات

 100  28  0  0  0  23  5  استفاده درست از پول مالیات

 96  27  0  0  1  7  20  هاي مالیاتی عدم تبعیض در پرداخت

 92  26  0  0  2  21  5  اعتماد به قوانین مالیاتی

 89  25  0  1  2  20  5  اعتماد به مسئوالن براي وضع قوانین مالیاتی
 92  26  0  0  2  21  5  اعتماد به شیوه پرداخت مالیات

 100  28  0  0  0  8  20  باور داشتن به قانون مالیات

 96  27  0  0  1  6  21  عدالت محوري قانون در پرداخت مالیات

 92  26  0  0  2  4  22  التزام قلبی و عملی به قانون

 100  28  0  0  0  5  23  تأثیر وسایل ارتباط جمعی در ترغیب مؤدیان
 89  25  0  1  2  20  5  راهکارهاي مناسب جهت ترغیب مؤدیان

 92  26  0  0  2  6  20  باط جمعیدادن اطالعات مالیاتی از طریق رسانه ارت

 100  28  0  0  0  8  20  شناخت آگاهی مؤدیان از طریق رسانه ارتباط جمعی
 96  27  0  0  1  5  22  یات از طریق ابزارهاي ارتباطیپرداخت مال یتاهمآگاهی 

 89  25  0  0  3  5  20  یاتپرداخت مال یتاهمهاي مستمر در مورد  آموزش
 89  25  0  1  2  4  21  مالیاتیداخت پر یتاهمصادق بودن مؤدیان در برابر 

 85  24  0  1  3  20  4  توجه به آموزش همگانی قوانین مالیاتی

 85  24  0  1  3  21  3  آموزش قوانین از طریق کارکنان امور مالیاتی
 78  22  0  2  4  20  2  آموزش مستمر قوانین مالیاتی از طریق وسایل ارتباط جمعی

 89  25  0  1  2  21  4  عالقه به امور مالیاتی و پرداخت آن
 92  26  0  1  1  6  20  اهمیت دادن به پرداخت مالیات

 96  27  0  0  1  22  5  تمایل به پرداخت به موقع مالیات

  پژوهش يها افتهیمنبع: 
  

 تـا بـا   شـد  سعی ثبات، معیار قابلیتبررسی  براي
هـاي   خصـوص مولفـه   در مدارك کافی و شواهد تهیه

یــق، دق و مشــروح  بــه گونـه  ارتقـاء فرهنــگ مالیـاتی  
 شـرایط پـژوهش   و زمینـه  مطالعـه،  هـاي مـورد   رویـه 

 صـورت  هـاي  فعالیـت  کلیـه  شد سعی توصیف گردد.
 و گـردآوري  چگـونگی  و شـامل مراحـل کـار    گرفتـه 
 قابلیـت  راسـتاي  درثبت شوند.  به دقت ها داده تحلیل

سـازمان  در اختیـار   از پـژوهش  حاصـل  انتقال، نتـایج 
 خصـوص  در قـرار گرفـت و   هاي دیگر مالیاتی استان

 یـا  استاد پژوهش توسط از حاصل ، نتایجتأیید قابلیت
 مـورد  عهـده دارد  بـر  را کـار  راهنماي نقش که محقق
 یـی روادر بخـش کمـی،   . گرفـت  قرار صحت و تایید

اسـاتید راهنمـا و   پرسشـنامه بـا مشـورت از     ییمحتوا
 یزانبه م یابیجهت دست قرار گرفت. تأییدمورد  مشاور
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 شده از يآور جمعي ها داده یاعتبار همگرا و همبستگ
اسـتفاده   یـانس وار یانگینمرکب و م یاییپا يها آزمون

 یـانگین مرکب و م یاییکرونباخ، پا يآلفا یبضر شد.
 یـک از هـر   يبـرا  یـک بـه تفک  6 در جدول یانسوار
از  یکمربوط به هر  یعامل يآمده است. بارها یرهامتغ
 (مقـادیر  معنـادار  درصـد  95 ینانسطح اطم ها در یهگو

مورد مطالعـه از   يها سازه ینبنابرااند.  ) بوده3/0باالي 
 8 جـدول  هسـتند.  ییاعتبـار بـاال   يدارا ییجهت روا

پنهـان پـژوهش را    یرهـاي متغ یانم یهمبستگ یسماتر
تـوان گفـت همـۀ     یج مـی دهد. با توجه به نتا ینشان م

درصد رابطـۀ   95 ینانپژوهش در سطح اطم یرهايمتغ
واگـرا   ییروا یابیارز يد. برادارن یگردیک با يمعنادار

یـی  از روش فورنل و الکر استفاده شده اسـت. روا  یزن
 AVEیـزان  در سطح قابل قبول است که م یواگرا وقت

آن سـازه و   یاشـتراک  یانساز وار یشترهر سازه ب براي
ـ  یهمبسـتگ  یبمربع مقـدار ضـرا  یگر(د يها سازه  ینب
راساس ب ).Faisal et al., 2006( در مدل باشد )ها سازه
دوم آن در  یشـۀ که ر AVE بخش( 8جدول  يها یافته

واگـرا وجـود دارد.    یـی روا )ذکر شـده  8قطر جدول 
، AVEیر دوم مقاد یشۀر یعنی ی،چون اعداد قطر اصل

 یبضـرا  یرمقـاد  یعنـی خـود،   یرینبزرگتر از اعداد ز
). Faisal et al., 2006( ها، هستند سازه ینب یهمبستگ

از بـرازش   یـري گ انـدازه  دلتوان گفت م یمیت در نها
  ست.ا برخوردار یخوب

  
  ها تحلیل داده

 ییاز شناسـا  يسـاز  نـان یاطم جهـت  در این بخش
با استفاده  ساخته محقق نیمه باز پرسشنامه ،عوامل قیدق
 شـد خبره گذاشته  28 اریو در اخت هیته ی،دلف روشاز 
  .اجماع حاصل گردد تا

 28 آخـر را بـر  ماقبل دست آمده در ستون  عدد به
ه بدست آمـد  اگر عدد .شود می می(تعداد خبرگان) تقس

کـه حاصـل    ییلفه را حذف و آنهاؤکمتر شد م 7/0از 

 شـود  یدست آمده است وارد دور دوم مـ  به 7/0 يباال
). نتایج در ستون آخر جدول 1398(آذر و خسروانی، 

هـا مجمـوع تعـداد     دهد که در همه مؤلفه ) نشان می2(
ـ  پاسخ (خیلـی زیـاد)    5(زیـاد) یـا    4ا هایی که برابر ب

  کل پاسخ دهندگان بودند. درصد 70بیشتر از 
) آورده 2دوم در جـدول (  نتایج نظرسنجی مرحله

شـود، در تمـامی    طور که مشاهده می شده است. همان
(زیـاد)   4هایی که برابر با  ها مجموع تعداد پاسخ مؤلفه

کـل پاســخ  درصـد   70(خیلـی زیـاد) بیشـتر از     5یـا  
حال بایـد عـالوه بـر شـرط الزم کـه      . ن بودنددهندگا
باشد و در مرحله قبل بررسی شد،  بودن می 7/0باالي 

بایـد شـرط کـافی را هـم بررسـی شـود. یعنــی روي       
اي که بیشترین پاسخ را دارد باید اجماع وجـود   گزینه

  داشته باشد. 
با توجه به میزان اجماع یا توافق خبرگان براي هر 

(آذر  7/0کافی یعنی بیشتر از شرط  4مؤلفه در جدول 
ها تحقق یافتـه   براي تمامی مؤلفه) 1398و خسروانی، 

هاي شناسـایی شـده در    است. در ادامه براساس مؤلفه
اي بـر اسـاس    اي پـنج گزینـه   مرحله کیفی، پرسشنامه

طیف لیکرت طراحـی شـد و در اختیـار کارشناسـان     
بـار   7بعـد از   5وکار قرار گرفت که در جـدول   کسب
عامـل   6شـد کـه    عـاملی مشـخص    ش ماتریسچرخ

عنوان ابعاد فرهنگ مالیاتی شناسایی شده و بـه ایـن    به
 مؤدیـان، آمـوزش   آگـاهی  گـذاري شـدند:   صورت نام

مؤدیـان،   گرایـی  مؤدیـان، قـانون   مؤدیان، اعتمادسازي
  مؤدیان.  اي، نگرش رسانه سازي فرهنگ
ــایی و کرونبــاخ آلفــاي ضــریب 6جــدول  در  پای
 میـانگین  و 7/0 بـاالي  متغیرها از یک ره براي مرکب

 نتایج. است قبول قابل حد در و 5/0 از بیش واریانس
 در شـپژوه پرسشنامۀ هاي گویه تأییدي عاملی تحلیل
بارهاي عاملی  کمک به اند زیرا شده خالصه 7 جدول

 خـود  پنهان متغیر سنجش در گویه کدام گفت توان می
  .دارد بیشتري سهم
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  دوم نظرسنجیمرحله  -3جدول 

خیلی   ها مؤلفه
  )5( زیاد

   زیاد
)4(  

 متوسط
)3(  

  کم 
)2(  

 خیلی کم
)1(  

تعداد 
هاي زیاد  پاسخ

  یا  خیلی زیاد

درصد 
نسبت 
  به کل

 92  26  0  0  2  21  5  آشنا بودن با اصول مالیات

 100  28  0  0  0  8  20  آشنا بودن با قوانین مالیاتی

 96  27  0  0  1  6  21  هاي اخذ مالیات آشنا بودن با رویه
 92  26  0  0  2  4  22  احساس افتخار از پرداختن مالیات

 100  28  0  0  0  5  23  مالیات ضروري بودن پرداخت

 96  27  0  0  1  22  5  استفاده درست از پول مالیات

 92  26  0  1  1  6  20  هاي مالیاتی عدم تبعیض در پرداخت

 85  24  0  1  3  20  4  اعتماد به قوانین مالیاتی

 96  27  0  0  1  6  21  الن براي وضع قوانین مالیاتیاعتماد به مسئو
 89  25  0  1  2  22 3  اعتماد به شیوه پرداخت مالیات

 96  27  0  0  1  5  22  باور داشتن به قانون مالیات

 89  25  0  0  3  5  20  عدالت محوري قانون در پرداخت مالیات

 89  25  0  1  2  4  21  التزام قلبی و عملی به قانون

 85  24  0  1  3  20  4  جمعی در ترغیب مؤدیانتأثیر وسایل ارتباط 

 85  24  0  1  3  21  3  راهکارهاي مناسب جهت ترغیب مؤدیان
 89  25  0  1  2  20  5  دادن اطالعات مالیاتی از طریق رسانه ارتباط جمعی

 92  26  0  0  2  6  20  شناخت آگاهی مؤدیان از طریق رسانه ارتباط جمعی

 100  28  0  0  0  8  20  رهاي ارتباطییات از طریق ابزاپرداخت مال یتاهمآگاهی 

 78  22  0  2  4  20  2  یاتپرداخت مال یتاهمهاي مستمر در مورد  آموزش

 89  25  0  1  2  21  4  مالیاتیپرداخت  یتاهمصادق بودن مؤدیان در برابر 
 92  26  0  1  1  6  20  توجه به آموزش همگانی قوانین مالیاتی

  96  27  0  0  1  7  20  آموزش قوانین از طریق کارکنان امور مالیاتی

 96  27  0  0  1  21  6  آموزش مستمر قوانین مالیاتی از طریق وسایل ارتباط جمعی
 82  23  0  0  5  20  3  عالقه به امور مالیاتی و پرداخت آن

 96  27  0  0  1  21  6  اهمیت دادن به پرداخت مالیات

 100  28  0  0  0  23  5  تمایل به پرداخت به موقع مالیات

  هشپژو يها افتهیمنبع: 
  

  

  میزان اجماع یا توافق خبرگان  -4 جدول

 خیلی زیاد  ها لفهؤم
)5(  

   زیاد
)4(  

 متوسط
)3(  

  کم 
)2(  

 خیلی کم
)1(  

بزرگترین 
مقدار 
  تجمیع

درصد 
نسبت 
  به کل

 75  21  0  0  2  21  5  آشنا بودن با اصول مالیات

 71  20  0  0  0  8  20  آشنا بودن با قوانین مالیاتی

 75  21  0  0  1  6  21  خذ مالیاتهاي ا آشنا بودن با رویه

 78  22  0  0  2  4  22  احساس افتخار از پرداختن مالیات
 82  23  0  0  0  5  23  مالیات ضروري بودن پرداخت

 78  22  0  0  1  22  5  استفاده درست از پول مالیات

 71  20  0  1  1  6  20  هاي مالیاتی عدم تبعیض در پرداخت
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 71  20  0  1  3  20  4  اعتماد به قوانین مالیاتی

 75  21  0  0  1  6  21  اعتماد به مسئوالن براي وضع قوانین مالیاتی

 78  22  0  1  2  22 3  اعتماد به شیوه پرداخت مالیات

 78  22  0  0  1  5  22  باور داشتن به قانون مالیات

 71  20  0  0  3  5  20  عدالت محوري قانون در پرداخت مالیات

 75  21  0  1  2  4  21  التزام قلبی و عملی به قانون
 71  20  0  1  3  20  4  یر وسایل ارتباط جمعی در ترغیب مؤدیانتأث

 75  21  0  1  3  21  3  راهکارهاي مناسب جهت ترغیب مؤدیان

 71  20  0  1  2  20  5  دادن اطالعات مالیاتی از طریق رسانه ارتباط جمعی

 71  20  0  0  2  6  20  شناخت آگاهی مؤدیان از طریق رسانه ارتباط جمعی

 71  20  0  0  0  8  20  یات از طریق ابزارهاي ارتباطیپرداخت مال یتاهمآگاهی 

 71  20  0  2  4  20  2  یاتپرداخت مال یتاهمهاي مستمر در مورد  آموزش
 75  21  0  1  2  21  4  مالیاتیپرداخت  یتاهمصادق بودن مؤدیان در برابر 

 71  20  0  1  1  6  20  توجه به آموزش همگانی قوانین مالیاتی

 71  20  0  0  1  7  20  امور مالیاتی آموزش قوانین از طریق کارکنان

 75  21  0  0  1  21  6  آموزش مستمر قوانین مالیاتی از طریق وسایل ارتباط جمعی

 71  20  0  0  5  20  3  عالقه به امور مالیاتی و پرداخت آن
 75  21  0  0  1  21  6  اهمیت دادن به پرداخت مالیات

 82  23  0  0  0  23  5  تمایل به پرداخت به موقع مالیات

  پژوهش يها افتهی منبع:
  

  
  فرهنگ مالیاتیارتقاء ثر بر ؤعوامل م بندي دسته -5جدول 

  ها مؤلفه
  هاي استخراج شده عامل

 آگاهی
 مؤدیان

 آموزش
 مؤدیان

 اعتمادسازي
 مؤدیان

 گرایی قانون
 مؤدیان

 سازي فرهنگ
 اي رسانه

 نگرش
  مؤدیان

      774/0  آشنا بودن با اصول مالیات
      752/0  ین مالیاتیآشنا بودن با قوان

      672/0  هاي اخذ مالیات آشنا بودن با رویه
      635/0  احساس افتخار از پرداختن مالیات

      598/0  اهمیت دادن به پرداخت مالیات
      596/0  عالقه به امور مالیاتی و پرداخت آن

     857/0   یاتپرداخت مال یتاهمهاي مستمر در مورد  آموزش
     843/0   ه به آموزش همگانی قوانین مالیاتی توج

     715/0   آموزش قوانین از طریق کارکنان امور مالیاتی
     599/0   راهکارهاي مناسب جهت ترغیب مؤدیان

    808/0    اعتماد به قوانین مالیاتی
    771/0    اعتماد به مسئوالن براي وضع قوانین مالیاتی

    663/0    ت مالیاتاعتماد به شیوه پرداخ
    609/0    تمایل به پرداخت به موقع مالیات

   663/0     مالیاتیپرداخت  یتاهمصادق بودن مؤدیان در برابر 
   627/0     باور داشتن به قانون مالیات

   588/0     عدالت محوري قانون در پرداخت مالیات
   550/0     التزام قلبی و عملی به قانون

  787/0      سایل ارتباط جمعی در ترغیب مؤدیانتأثیر و
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  771/0      آموزش مستمر قوانین مالیاتی از طریق وسایل ارتباط جمعی 
  745/0      دادن اطالعات مالیاتی از طریق رسانه ارتباط جمعی
  542/0      شناخت آگاهی مؤدیان از طریق رسانه ارتباط جمعی

  459/0      طریق ابزارهاي ارتباطییات از پرداخت مال یتاهمآگاهی 
 723/0       مالیات ضروري بودن پرداخت

 678/0       استفاده درست از پول مالیات
 546/0       هاي مالیاتی عدم تبعیض در پرداخت

  پژوهش يها افتهیمنبع: 
  

  ابزار پرسشنامه یاییپا -6 جدول
  CR  AVE  Communality  R2  آلفاي کرونباخ  متغیر

846/0  انیمؤد یآگاه  886/0  567/0  567/0   -  
796/0  انیآموزش مؤد  868/0  621/0  621/0   -  

824/0  انیمؤد ياعتمادساز  883/0  655/0  655/0   -  
742/0  انیمؤد ییگرا قانون  838/0  566/0  566/0   -  

782/0  يا رسانه يساز  فرهنگ  852/0  536/0  536/0   -  
828/0  انینگرش مؤد  897/0  744/0  744/0   -  

952/0  تقاء فرهنگ مالیاتیار  956/0  559/0  559/0  000/1  

929/0  وکار بهبود فضاي کسب  937/0  556/0  556/0  724/0  

  پژوهش يها افتهیمنبع: 
  

   )بارهاي عاملی بی(ضرا يدییتأ یعامل لیتحل جینتا -7 جدول

انیمؤد یآگاه متغیر  
آموزش 

انیمؤد  

اعتمادسازي 
 مؤدیان

 ییگرا قانون
انیمؤد  

 يازس  فرهنگ
يا رسانه  

 نگرش مؤدیان
فضاي بهبود 
وکار کسب  

Q1 669/0        
Q2 715/0        
Q3 803/0        
Q4 789/0        

Q5 720/0        
Q6 810/0        
Q7  779/0       
Q8  828/0       
Q9  778/0       

Q10  766/0       
Q11   851/0      
Q12   831/0      
Q13   819/0      
Q14   730/0      

Q15    772/0     
Q16    821/0     
Q17    714/0     
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Q18    695/0     

Q19     732/0    
Q20     806/0    
Q21     719/0    
Q22     703/0    
Q23     693/0    

Q24      863/0   
Q25      855/0   
Q26      870/0   
Q27       719/0  

Q28       603/0  

Q29       696/0  

Q30       702/0  

Q31       523/0  

Q32       711/0  

Q33       690/0  

Q34       722/0  

Q35       650/0  

Q36       596/0  

Q37       539/0  

Q38       600/0  

Q39       699/0  

Q40       679/0  

Q41       726/0  

Q42       720/0  

Q43       753/0  

Q44       762/0  
  پژوهش يها افتهیمنبع: 

  
  

  واگرا ییپنهان و روا یرهايمتغ یهمبستگ یسماتر -8 جدول

آموزش  متغیر
 مؤدیان

آگاهی 
 مؤدیان

ارتقاء فرهنگ 
 مالیاتی

اعتمادسازي 
 مؤدیان

سازي  فرهنگ
اي رسانه  

فضاي 
وکار کسب  

گرایی  قانون
 مؤدیان

788/0 آموزش مؤدیان  
      

نآگاهی مؤدیا  775/0  753/0  
     

700/0 ارتقاء فرهنگ مالیاتی  685/0  748/0  
    

761/0 اعتمادسازي مؤدیان  738/0  674/0  809/0  
   

اي سازي رسانه فرهنگ  763/0  686/0  693/0  722/0  732/0  
  

وکار فضاي کسب  716/0  688/0  651/0  680/0  638/0  746/0  
 

گرایی مؤدیان قانون  693/0  664/0  697/0  740/0  722/0  704/0  752/0  

  پژوهش يها افتهیمنبع: 
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 GOFیـار  از مع یزمدل ن یبرازش کل یبررس يبرا
 6طبق اعداد مندرج در جـدول   یارمع یناستفاده شد. ا

 یشاخص تجمع یانگینآمده و از دو شاخص م  بدست
ها در  سازه ینب یب همبستگیتوان دوم ضرا یانگینو م

  شود. یاستفاده م یارمع ینا
2RiescommunalitGOF   

 شـاخص بـرازش مـدل برابـر بـا      يحاصل آزمون برا
 ياز آنجا که حداقل مقدار قابل قبول بـرا  بود. 719/0

توان  یم). Warfield., 1974( است 36/0 شاخص ینا

پس از  دارد. يادعا کرد مدل پژوهش برازش باال و قو
روابط بین  يآزمون معنادار يمدل، برا ییدو تأ یبررس

ــا ــاخص جزئــ  متغیره ــر یاز دو ش ــ یبض   یر ومس
t-value    .درصــد  95 ینـان در سـطح اطم اسـتفاده شـد

باشد رابطه تائیـد   96/1باالتر از  t آمارة یرچنانچه مقاد
(آذر و  شـود  یمـ  رد رابطـه در صورت کمتـر بـودن   و 

دو حالــت  2و  1هــاي  ). در شــکل1398 خســروانی،
 نشـان داده شـده   يو معنـادار  یرمسـ  یبضـرا  ینتخم

  .است
  

  
  ریمس بیضرا -1 شکل

  
منـدرج در   ریمسـ  لیتحل جیو نتا 2و  1 يها شکل

ـ   بیکـه ضـرا   دهنـد  ینشان م 9جدول   نیاسـتاندارد ب
ـ ) بـا متغ رگذاریثأزا (عوامل ت مکنون برون يرهایمتغ  ری

 )-1و  1داخل بـازه (  )فرهنگ مالیاتیزا ( مکنون درون
 96/1بـازه (  از روابط در خارج يبرا t-value و مقدار

 95 نــانیدر ســطح اطمیعنــی د، نــ) قــرار دار-96/1و 
ــد  ــأثیردرص ــاه ت ــمؤد یآگ ــوزش، انی ــمؤد آم ، انی

ـ مؤد ياعتمادساز ـ مؤد یـی گرا قـانون ، انی  فرهنـگ ، انی
ـ مؤد نگرشي و ا رسانه يساز  ارتقـاء فرهنـگ   بـر   انی

  .استشده  دار یمعن مالیاتی
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t-value  آمارة ضرایب -2 شکل

  ریمس لیتحل هاي افتهی نتایج حاصل از -9 جدول
 نتیجه آزمون ضریب معناداري ضریب مسیر مسیر شماره

 تأیید 487/11 323/0 ارتقاء فرهنگ مالیاتی  ---  انیمؤد یآگاه اول

 تأیید 026/15 382/0 ارتقاء فرهنگ مالیاتی  ---  انیآموزش مؤد دوم

 تأیید 165/12 340/0 ارتقاء فرهنگ مالیاتی  ---  انیمؤد ياعتمادساز سوم

 تأیید 875/13 365/0 ارتقاء فرهنگ مالیاتی  ---  انیمؤد ییگرا قانون  چهارم

 تأیید 010/10 318/0 ارتقاء فرهنگ مالیاتی  --- ي ا رسانه يساز  فرهنگ  پنجم

 تأیید 318/9 306/0 ارتقاء فرهنگ مالیاتی  ---  انینگرش مؤد  ششم
 تأیید 480/25 851/0  وکار  بهبود فضاي کسب --- ارتقاء فرهنگ مالیاتی   هفتم

  پژوهش يها افتهیمنبع: 
  

  و پیشنهادات گیري نتیجه
ـ عنـوان   وکـار امـروزه بـه    کسـب  يبهبود فضا  کی
از عوامـل   یکـ و ی شناخته شده است يراهبرد اقتصاد

 اتیوکار توجه به بحث مال کسب يبهبود فضا مؤثر بر
ـ پا  تحقـق توسـعه   و شرفتیالزمه پو  باشد یم در  داری

ـ مال يساز ، فرهنگکشور فرهنـگ   يارتقـا  اسـت.  یاتی
و عالقـه   تیگردد تا مردم بـا رضـا   یموجب م یاتیمال

ـ نسبت بـه پرداخـت مال    يو ارتقـا  نـد یاقـدام نما  اتی

ـ فرهنـگ مال  اسـت کـه مســتلزم    يضــرور يامـر  یاتی
 بنابراین باشد. یها م ها و سازمان دستگاه هیکل يهمکار
ـ تحق نیهدف ا  ارتقـاء  ثر بـر ؤعوامـل مـ   شناسـایی  قی

وکـار   و تأثیر آن بر بهبود فضاي کسب فرهنگ مالیاتی
 28بوده است. با توجـه بـه نظـرات     در استان گلستان

ـ مؤد یآگـاه در قالب شـش بعـد (   ها لفهؤم ،خبره  ،انی
ـ مؤد ياعتمادسـاز  ،انیمؤدآموزش   یـی گرا قـانون  ،انی

ـ مؤد نگـرش  ي،ا رسـانه  يسـاز  فرهنـگ ، انیمؤد  )انی
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ـ ا يهـا  افتـه ی شدند. بندي تقسیم  جیمرحلـه بـا نتـا    نی
ــاتیتحق ــ ق ــح ،)1399( زوال یب ــاران يدری  و همک

 ،)1397( انیرمســتوفیخوشــخو و ام یمــانیا ،)1398(
ــاران  ــغرپور و همک ــادي و   ،)1397( اص ــان منش دهق

ـ یزم یو محمـدنژاد عـال   یحیمسـ  ،)1394( روشـن   ین
 ،)1394( یو کهـــن منصـــورخان یهمراهـــ ،)1394(

حســنی تبریــزي و م ،)1390( يزیــزاده و عز لشــکري
ــاران  ,.Kassa  Hoang et al)2021( ،)1389( همک

 یهمخــوان .Soloukdar et al   )2016( و) 2020(
 يسـاختار   معادالت سازي مدل لیتحل نیهمچن .دندار

 يســاز )، فرهنـگ 360/0( انیــنشـان داد آمـوزش مؤد  
ــانه ــاه465/0( يا رســ ــمؤد ی)، آگــ )، 422/0( انیــ
ـ مؤد ياعتمادساز ـ مؤد یـی گرا انون)، قـ 307/0( انی  انی

) بر ارتقاء فرهنـگ  319/0( انی) و نگرش مؤد381/0(
و ارتقـاء فرهنـگ    دارند دار یمثبت و معن تأثیرمالیاتی 

 وکـار بـه میـزان    مالیانی نیز بـر بهبـود فضـاي کسـب    
ـ مثبت و  ریثأت )851/0( نتـایج  کـه بـا    ي دارددار یمعن

 Valbona and)2015(و   Teplicka)2018(تحقیقات 

Artan .ــوانی دارد ــایج   همخ ــتاي نت ــه در راس در ادام
  گردد: می زیر ارائه اتتحقیق، پیشنهاد

ــتاي  ــوزش مؤددر راس ــآم ــی ان،ی ــنهاد م ــود  پیش ش
ـ مال نیو قـوان  اتیدر خصوص مال یآموزش يها  دوره  یاتی

  .دیتدارك د یاتیمال نیتوسط متخصص انیمؤد يبرا

ــتاي  ــگدر راس ــاز فرهن ــانه يس ــنهاد  ،يا رس پیش
هــاي مختلــف از جملــه رادیــو و  رســانه ازشــود  مــی

دانشـگاهیان   و نظـران  صـاحب  با مشـارکت  تلویزیون
ــاء داد.  ــاتی را ارتق ــگ مالی ــتاي فرهن ــاه در راس  یآگ

بـا اسـتفاده از    مالیاتی سازمانشود  پیشنهاد می ان،یمؤد
ـ مؤد یسطح آگـاه  یغاتیو تبل يا رسانه يابزارها را  انی

  .ردو پرداخت آن باال بب اتینسبت به مال
شـود   پیشنهاد مـی  ان،یمؤد ياعتمادسازدر راستاي 

ـ در پرداخت مال انیبهبود وضع مشارکت مؤدبا  از  اتی
ـ انـه  یماه يهـا  یجلسات و دورهمـ  يبرگزار قیطر  ای

  سبب اعتمادسازي مؤدیان شد.ساالنه 
شـود   پیشنهاد مـی  ان،یمؤد ییگرا قانون در راستاي

ـ مال نیاز قـوان  یآگاه و شناختبا  ـ مؤد یاتی در  را نای
  ترغیب کرد. اتیپرداخت مال

ــنگــرش مؤد در راســتاي شــود  پیشــنهاد مــی، انی
 يرا بـرا  اتیو عملکرد مال نهینحوه هز یاتیسازمان مال

ـ اعالم نما انیمود  انیـ صـورت نگـرش مؤد   نی. بـد دی
  خواهد کرد. رییتغ اتینسبت به کارکرد مال

وکــار، پیشــنهاد  بهبــود فضــاي کســبدر راســتاي 
ـ اخـذ مال  يبـرا  يسـازوکار شود  می از مشـاغل و   اتی

ــوگ ــرار مال يریجل ــاز ف ــا از طر یاتی ــآنه ــتقو قی  تی
بـه   یاطالعات يها گاهیو اتصال پا یقانون يسازوکارها

  ایجاد شود. یکدیگر
  

  منابع
 اتیـ در عمل قیـ تحق .1398 .ف ،یخسروان و ،.عآذر،  .1

ــرم (رو ــاین ــاختارده يکرده ــارات . مســئله) یس انتش
  .هرانت ،یصنعت تیریسازمان مد

 .ن ،ایمـان خـان   و ،.م ،احمدي ،.ي ،ابراهیمیان جلودار .2
تاثیر عدالت و فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی  .1397

نقش نگرش مودیـان در نظـام اداري    با در نظر گرفتن
-135):49(13 ،فصـلنامه علـوم مـدیریت ایـران     .ایران
111.  

 نییتب .1397 .ع یی،جالو ، .م ی،انیپورک ،.ل ،اصغرپور .3
 یاتیـ فرهنـگ مال  يامل مـرتبط بـا توسـعه و ارتقـا    عو
 شیهمـا  نیدوازدهمـ  ی،بوم يالگو کیو ارائه  انیمود

  ، تهران.رانیا یاتیو مال یمال يها استیس
 يارتقا .1397 .ط ،انیرمستوفیام و ،.م ،خوشخو یمانیا .4

و  یاتیـ آن بر گسترش چتـر مال  ریو تأث یاتیفرهنگ مال
ــا ــمؤد ییشناس ــجد انی ــنامه  .دی ــات، پژوهش  26مالی

)37:(146-117.  
موثر بـر ارتقـاء    يها مولفه یبررس .1399 .ح ،زوال یب .5

 یاتیـ سـازمان امورمال  انیمود یاتیمال نیفرهنگ و تمک
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 .)یغربـ  جانیاستان آذربا یاتیکشور (اداره کل امور مال
  .29-46):23( 3. تیریو مد يانداز حسابدار چشم

تـأثیر  . بررسـی  1391 .لـف بختیاري، ص.، و شایسته، ا .6
وکار بر رشد اقتصادي در کشورهاي  بهبود فضاي کسب

منتخب با تاکید بـر ایـران. فصـلنامه علـوم اقتصـادي،      
6)19 :(204-175.  

 .1398 .م ،مـان یا و ،.م ی،رنان ،.و ی،قاسم ،.م ي،دریح .7
 انیـ نـزد مؤد  یاتیـ فرهنـگ مال  یمیپـارادا  يه الگویارا
ــمال ــ  یاتی ــهر اصــفهان (پژوهش ــیک یش ــوزه  یف در ح

هاي جامعـه شناسـی    پژوهش .)ياقتصاد یشناس عهجام
  .1-35):15( 8معاصر، 

 کیـ  هیـ ارا .1394 .ع ،روشـن  و ،.ف ،دهقان منشـادي  .8
مـوثر بـر    یعوامـل فرهنگـ   لیو تحل هیتجز يمدل برا

 يهنجارهـا  ،ینقش فسـاد مـال   ی(بررس یاتیمال نیتکم
 ،)یاتیـ مال نیبـر تمکـ   یاجتمـاع  يها و ارزش یفرهنگ

  ، تهران.الی و مالیاتی ایرانهاي م همایش سیاست
 یکار مبتن يرویبازار مهارت ن لیتحل. 1399 م. رزاقی، .9

 .و اشــتغال اســتان گلســتان کــارو کســب کیــنامیبــر د
  .طرح تکاپو -و اشتغال ینیمعاونت توسعه کارآفر

 يبـر فضـا   یاتینظام مال ریتأث یبرس .1390 ي، ا.ساالر .10
 يهـا  اسـت یمسـائل و س  یماهنامـه بررسـ  . وکار کسب
  .111-130): 9( 11ي، اقتصاد

و  تیـ اهم .1399 .م ی،سـرچم  و ،.س ،پور يشهسوار .11
پـژوهش در   یکنفـرانس ملـ   نیچهـارم  ،اتیـ نقش مال
  ، تهران.تیریو مد يحسابدار

ـ  .12  و ،.ع ی،ملقرانــ يمحمـد  ،.ا ،نـوروش  ،.ع ،زاده یطالئ
و  یرابطـه فرهنـگ مالیـات    یبررسـ  .1399 .ج ی،سحاب

ــر اجت  شــرکت ســکیر ــا تأکیــد ب ــاتهــا ب  ی(نــاب مالی
 ).در بورس اوراق بهادار تهران شده رفتهیپذ يها شرکت

  .71-98):2( 12 ی،مال يحسابدار يها پژوهش
شناسـایی برخـی    .1390 .م ،عزیزي و ،.م ،زاده لشکري .13

 .عوامــل مــوثر بــر ارتقــاي فرهنــگ مالیــاتی در ایــران
  .82-91):22( 8پژوهشگر(مدیریت)، 

 .م ،عبــاس زادهو  ،.ا ،کمیجــانی ،.ع ،محســنی تبریــزي .14
بررسی عوامل موثر بر افزایش فرهنگ مالیـاتی   .1389

 .التحریـر)  در میان مودیان بخش مشاغل (صنف لـوازم 
  .199-227):9( 18پژوهشنامه مالیات، 

 یبررس .1394 .ا ی،نیزم یمحمدنژاد عال و ،.م ی،حیمس .15
و  انیـ مود دگاهیـ د از یاتیـ ثر بر فرهنـگ مال ؤعوامل م

بـر ارزش افـزوده    اتیـ اداره کل مال یاتیکارشناسان مال
  .29-45):1( 9مدیریت فرهنگی،  .شهر تهران

 یبررسـ  .1394 .يی، کهن منصـورخان  و ،.م ی،همراه .16
 انیـ مود انیدر م یاتیفرهنگ مال شیعوامل موثر بر افزا

(صـنف   راحمـد یبو و هیـ لویبخش مشاغل اسـتان کهگ 
و  تیریمــد یکنفـرانس ملـ   نیچهـارم  ،بنگـاه امـالك)  
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Abstract 

One of the important factors in improving the business environment is paying attention to the 
tax issue in order to provide conditions for improving economic activities by adopting 
appropriate tax policies. Therefore, one of the most important concerns of the tax system is the 
promotion of tax culture. The aim of this study was to identify the factors affecting the 
promotion of tax culture and its effect on improving the business environment in Golestan 
province. This research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of 
method. The statistical population in the qualitative stage was 28 university experts and the 
Golestan Tax Affairs Organization who were purposefully selected by the snowball technique. 
In the quantitative stage, there were 100 business experts and the sample size was 80 according 
to Krejcie and Morgan table. Simple random sampling method was used for sampling. The 
Delphi method was used to identify the factors and the structural equation method with 
SmartPLS3 software was used to examine the relationships between the variables. The results 
showed that the effective factors on promoting tax culture include taxpayer education, media 
culture, taxpayer awareness, taxpayer trust, taxpayer legalism, taxpayers' attitudes. The results 
of structural equations showed 0.360, 0.465, 0.422, respectively. 0.307, 0.381 and 0.319 have a 
significant effect on the promotion of tax culture and the promotion of tax culture has a 
significant effect on improving the business environment of 0.851. Establishing a mechanism 
for tax collection and preventing tax evasion by strengthening legal mechanisms and linking 
databases to each other improves the business environment. 
 
Keywords: Promoting tax culture, Improving business environment, Delphi, Structural 
equations.2 
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