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با  رانیا یحرفه ا انیدر ورزشکاران و مرب یاتیمدل ارتقای فرهنگ مال یطراحهدف این پژوهش، 
. پژوهش به روش آمیخته کمی و کیفی می باشد (ISM) مدل سازی ساختاری تفسیری  کردیرو

های ورزشکاران و مربیان شاغل در لیگ آماری پژوهش در بخش کمی را کلیه ه. جامعگردیدانجام 
کران، اساس فرمول کووش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برکه با ر حرفه ای ایران تشکیل می دادند

نفر از  12نفر( انتخاب و در بخش کیفی، تعداد  363ورزشکار )در مجموع  323مربی و  41تعداد 
آماری برگزیده شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه  هخبرگان ورزشی و مالیاتی به عنوان نمون

د قرار پایایی آن مورد تأیی ییدی، روایی وش تحلیل عاملی اکتشافی و تأبا رو محقق ساخته بود که
عامل  11. نتایج پژوهش مبین شناسایی گردیداستفاده  ISMجهت طراحی مدل از روش   گرفت و

ند. ای ایران بود که در شش سطح قرار گرفتمالیاتی مربیان و ورزشکاران حرفهمؤثر بر ارتقای فرهنگ 
 ی در سطح زیربنایی و عوامل تسلیماتیامور مال زهیو انجام مکانی اتیمال نیدر قوان تیشفافعوامل 

در سطح اول مدل قرار گرفتند.  ی توسط مؤدیاناقتصاد تیاعالم شروع فعالاظهارنامه مالیاتی و 
توان گفت که تمرکز بر شفاف سازی قوانین مالیاتی و مدرنیزه کردن سیستم اخذ مالیات، ضمن می

بر ایجاد عوامل سطوح باالتر مدل و مؤثر در اخذ مالیات موجب توسعه فرهنگ مالیاتی و اعالم تأثیر 
 سازی و فرار مالیاتی را کاهشر نامه مالیاتی خواهد شد و پنهانبه موقع شروع فعالیت و تسلیم اظها

 خواهد داد. 
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 مقدمه  
اقتصادی و ارتقای  رونق از عوامل رشد و توسعه جامعه است و موجب یکی 1اتیپرداخت مال

. با شودی م کشوری خدمات و عمران و آبادان شیافزا ،یهای آن، تحقق عدالت اجتماع شاخص
مله از ج کشور و اقتصادی یاز مشکالت اجتماع ارییبس توانی م ان،یعادالنه از مؤد اتیوصول مال

وباره د عیتوز قیاز طر یعدالت اجتماع جادیا نهیرا رفع و زم کارییکسری بودجه ساالنه، تورم و ب
بر  هعالو کشورها، یاتیسازمان مال تیموفق نیبرای تأم لیوسا نیتر مناسب. درآمدها را فراهم کرد

 جلب و یدرون های زهیانگ شیبه مفهوم اجرای درست قانون و ضوابط، افزا یاتیانسجام دستگاه مال
 نیمقابله با ا یبرا. (231-262: 1314)صامتی و همکاران،  است انیفکری مؤد همکاری و هم

ه وجود ب یبهبود درآمد عموم یرا برا میمستق ریو غ میمستق اتیمال ن،یمشکل، دولت با وضع قوان
بر درآمد، در کل درآمد دولت، کم  اتیکه سهم مال کند یگذشته ثابت م یآورد، هرچند شواهد آمار

 اتیو پرداخت مال نیتمک کند، یکه مشخص م دهد یرا ارائه م یهم شواهد یپژوهش اتیاست. ادب
 یفرد ،یشناختروان ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاست، از جمله عوامل اقتصاد یتعددمتأثر از عوامل م

در این میان می توان  (.133-132: 2211، 3و همکاران یانتیداما، 44-33: 2213، 2ونگی)هو، هو و 
مردم می باشد بر میزان تمکین  هایاز باورها و نگرش ثرفت که فرهنگ حاکم بر جامعه که متأگ

 دیان مالیاتی اثر دارد. مؤ
ستانی های اصلی پدیده مالیات و مالیات در عصر حاضر فرهنگ مالیاتی به عنوان یکی از مؤلفه   

ر ای جز مد نظاقتصادی و سیستم مالیاتی را چارهدر دنیای مدرن به شمار می آید. سیاست گذاران 
یات مال قرار دادن و توجه و تمرکز کردن بر ارتقای فرهنگ مالیاتی و تقویت آن در جهت کار آمدی

کمک قابل توجهی  ،یک فرهنگ مالیاتی پیشرو . وجود(116-31: 1316نیست )حیدری و همکاران، 
بـه توسـعه اقتصـادی کشور می نماید و از سوی دیگر مدیران با آگاهی و مطالعة عوامل در برگیرنـده 

ـعه یریت و توسارتقـای فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه، بهتر می توانند فرهنـگ مالیـاتی را مـد
گونه ای که بهبود فرهنگ مالیاتی می تواند تأثیر مهمـی در کـاهش هزینـه هـا، افزایش ه دهند. ب

درآمدهای دولت، ایجاد کنترل های موثر داشته که نتیجـه آن افـزایش عـدالت اجتماعی، رفاه عمومی 
عامل محرک  کیوان به عن نیچن(. فرهنگ هم1313و همکاران،  ی)صالح و تمکین مالیاتی است

 ریتحت تأث یاخالق ی. ارزش هارا کاهش دهد اتیتواند فرار مال یشود که م یمحسوب م یطیمح
ارتقای ه ثابت شده است ک بیترت نیبگذارد. بد ریتأث اتیممکن است بر فرار مال یاجتماع یهنجارها

شد که  متذکر دیعوامل است. هر چند با نیدرک بهتر روابط متقابل ا ازمندین ،یاتیفرهنگ مال سطح
 یعوامل و ارائه مدل کل نیشناخت بهتر روابط ا یهم مشاهده شده است، که برا یمتناقض یها افتهی

،  4پهیو فادن دوکیتانده، آد ی)آگب است یو قابل مالحظه ا دیبه شواهد جد ازیعوامل ن نیا ریاز تأث
 که افراد جامعه را به رعایت موارد ذیل ملزم کند: ستافرهنگ مالیاتی هنگامی کار (.1-16: 2211

مالیات  هقتصادی خود را به ادارشروع فعالیت ا، مالیات کل درآمد و دارایی مشمول مالیات را بپردازند
مالیاتی خود را براساس درآمدها  هدر موعد مقرر اظهارنام ،درآمد خود را کتمان نکنند ،گزارش دهند
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مالیات خود را در موعد مقرر قانونی  ،کنند و به حوزة مالیاتی تحویل دهند های واقعی تنظیم و هزینه
ایف در مقابل دولت نیز باید به وظکنند، با ادارات امور مالیاتی در تشخیص مالیات همکاری  ،بپردازند

از منابع درآمد  یکی (.12-32: 1312 ،یزیو عز زاده یخود در قبال مؤدیان پایبند باشد )لشکر
 یهای چالش یحرفه ا انیورزشکاران و مرب نیمهم در ب نیبر درآمد افراد است که ا اتیها، مالدولت

 (.2217، 1)ویلیامسونوجود آورده است ه را ب
 .دریگی را در برم یبزرگ اریو صـنعت ورزش تجارت بســ ای بدون شک امروزه، ورزش حرفه   

 ن،یچناست. هم انتماشاچی و ورزشکاران ها، رسانه ،یمال انیحام یشــامل همکار ای ورزش حرفه
مهارت و کسب و کار با هم ادغام شده و  نیجهت که چند نیاز ا ای ورزش حرفه یبازار جهان

 هســاختار، روز ب نیدارد و همچنان ا متفاوتی ســاختار اند، را شکل داده یدیجد یاکسب و کاره
 یاز عناصـر اصل یکی ای حرفه انیمربجا که ورزشـکاران و روز در حال گسـترش اسـت. از آن

 نیدر ا یتوجه به فرهنگ و توسعه فرهنگ هستند، لذا ای کسب و کارها در حوزه ورزش حرفه
 یمحسوب م یورزش یو حت یاقتصاد ،یاز ابعاد اجتماع کیتوسعه در هر  یبرا یبخش ضرورت

 یهمه جانبه برا ای تاکنون مطالعه یاز نظر ساختار اما ،(32-21: 1316و همکاران،  ی)نقوگردد 
انجام  ،ای هحرف انیورزشکاران و مرب نیبه خصوص در ب افتهیساختار  یاتیرفتار مال کیبه  دنیرس

باشگاه  و کنیباز نیکه ارتباط ب یطیتر است که مشاهده شود شرا انینما یمهم زمان نینشده است. ا
شکل هم م یمیبر درآمد ورزشکاران ت اتیدر مال تی. شفافردیگ ینم قرارکند، مد نظر  یرا برقرار م

 تیبر درآمد ورزشکاران بخاطر عضو اتیکه مال دهیمشخص نگر یاست که هنوز به روشن یگرید
 از درآمد به ذهن یدو نوع اساس رایز ،است کنانیباز یبخاطر خود اشتغال اتیمال ایاست  میدر ت

 یدرآمد یگریکنند و د یم افتیاز باشگاه در انیاست که ورزشکاران و مرب یدرآمد یکی د،یآیم
آورند که مشخص  یدست مه ب یجانب یو شغل ها غاتیتبل رینظ یاست که آنان از خود اشتغال

 نیآنان است. ا یدرآمد شخص یبرا یمحل ایگردد و  یاز درآمد باشگاه محسوب م ییجز ستین
سته بر درآمد واب اتیاز قانون مال یو مقررات خاص تیافبه شف انیورزشکاران و مرب تیمهم از فعال

امروزه افزایش سطح فرهنگ مالیاتی، ایجاد فرهنگ خود  (.46-42: 2216، 2رادوان و نک کراست )
 یاتیدر قشر ورزشکاران که مشکالت مال ژهیوافـزایش سطح تمکین مالیاتی به ،اظهاری و بـه تبـع آن

 یاتیشود. فرهنگ مال ین امور مالیاتی محسوب مدارند، از دغدغه های اصلی مدیران سازما یا دهیعد
انست. د یاتیمال ستمیالعمل اشخاص در قبال سو عکس نشیب ،یتلقاز طرز  یتوان مجموعه ا یرا م

قانون  یریدر به کارگ یاتیعملکرد مأموران مال زیقانون مناسب و ن کیبه طور قطع با  یطرز تلق نای
معه جا یمتأثر از فرهنگ عموم یاتیمسلم است فرهنگ مال .دارد ینقش اساس ان،یدر مراجعه به مؤد

واهد آن جامعه خ یو اقتصاد یاسیس ،یکیدئولوژیجامعه متأثر از عوامل ا کیروابط مردم  یو چگونگ
اثر گذار  یاتیبر ارتقای فرهنگ مال شماری یب عوامل(. 71-11: 1312)عسکری و همکاران، بود 

که  یو اجتماع یشخص یهنجارها ،یاتیمال یتوان به عوامل دانش و آگاه یم ،که یاست، به طور
 کردیاس روکه بر اس یسازمان تیباشد؛ انصاف و عدالت، شفاف یم ،یخود دسته بند کردیبر رو یمبتن

که ادراک  دده یم حیتوض یرفتار یمال کردیاست. رو نییقابل تب یرفتار یمال یکردهایانصاف و رو
 دیتأک کردیرو نیاست. ا یاتیدر ارتقای فرهنگ مال یگذاران عامل مهم استیس دهندگان ازاتیمال

 چیدهندگان ه اتیمال یبرا رایدارد، ز اتیپرداخت مال یدهندگان برا اتیمال زهیبر از دست دادن انگ
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ت مثب یها استیس تیبر اهم کردیرو نیشود. ا یدرک نم ات،یالپرداخت م یایاز مزا یواقع تیمز
دهندگان و اتیمال نیب یبهبود همکار ی( برایزشیو انگ یقی)منابع تشو توسط دولت افتهیتوسعه 

 (.132-161: 2213، 1دارد )کوگلر و همکاران دیگذاران تأک استیس
عوامل متعدد در توسعه فرهنگ مالیاتی تکنیک مدل سازی ساختاری  با توجه به در این میان     

 نییند و با تعک یم لیتبد ستمیس ریرا به چند زتفسیری سیستم های پیچیده سازمان و عوامل متعدد 
مسئوالن مشخص  یاقدام را برا یها تیاولو رها،یاز متغ کیهر  یریپذ تیو هدا یگر تیهدا زانیم
 کی ،یریتفس یساختار یکه الگو بیان کرده اند( 1337) زرویو ت یآذر در همین رابطه د،ینما یم

سطح  نییعو ت یبند تیو اولو گرید یرهایبر متغ ریمتغ کی لیو تحل هیتجز یمناسب برا کیتکن
کند )آذر و یها مشخص م یریگ میاقدام را در تصم یها تیاولو رایز ،است ستمیس کیعناصر 

آن است که  یریتفس یمدل ساختار یمنطق ها نیتر یاز اصل یکی ،در واقع (.1337 همکاران،
 یباالتر تیعناصر دارد از اهم ریبر سا یشتریب یاثرگذار ستمیس کیکه در  یعناصر موارهه

 ایمساله  کیاز  یساختار دیآ یبه دست م روش شناسی نیکه با استفاده از ا یبرخوردارند. مدل
ده باشد ش یبه دقت طراح ییدهد که الگو یرا نشان م یمطالعات ةحوز ای ستمیس کی دهیچیموضوع پ

در ارتباط با ساختاردهی عوامل ارتقای فرهنگ  نهیزم نی(. در ا112-131 :2226 ،2همکارانو  سالی)فا
انجام شده  یورزش یدر سازمان ها یاندک یپژوهش هااما  پژوهشی صورت نگرفته است،مالیاتی 

 راهبردهایدهی  ساختار» در پژوهش با عنوان( 1311)که می توان به گوهری و همکار ان  است
سطح بندی » پژوهشی با عنوان ( در1313، عمادی و همکاران )«ISMفدراسیون فوتبال با تکنیک 

های منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان با روش مدل سازی ساختاری  راهبردموانع پیاده سازی 
در  یمنابع انسان تیریمدل مد یطراح»پژوهشی با عنوان در ( 1317، سپهوند و همکاران )«تفسیری

سطح بندی عوامل ایجاد »با عنوان  یپژوهش ( در1313، انصاری و همکاران )«یورزش یسازمان ها
با  یدر پژوهش( 1311و حمیدی و همکاران ) «فساد مالی و اداری در ادارات کل ورزش و جوانان

 اشاره کرد. «فوتبال ایرانهای آکادمی ملی  راهبردسطح بندی »عنوان 
مطالعات اندکی در داخل و  ،ثر بر پرداخت مالیات و همچنین فرهنگ مالیاتیعوامل مؤ هدر زمین   

ر د خارج از کشور انجام شده است. مرور آن ها بیانگر این است که به نتایج مشابه دست یافته اند.
 ،یکنترل نگرش یرهایمتغ دریافتند که خود پژوهش( در 2213) 3همکارانو  شیکولهمین رابطه 

و  4دردلآ-یبام دارد. ریتأث اتیمطلوب پرداخت کنندگان مال یها ینیب شیبر پ یو ذهن یهنجار
عوامل  ،یشناخت تیبه همراه عوامل جمعی که عوامل نهاد ای دریافتند( در مطالعه 2213همکاران )

 یاتیمؤثر بر فرار مال یفرهنگ های مجموعه ارزش ریز کیعنوان ه ب ،یو عوامل نگرش یسازمان
و د ،ناعادالنه یاتیمال ستمیو س باال اتی( نشان دادند که نرخ مال2214) احمد و همکاران .باشندیم

اثرات  یناکاف یحسابرس ،نیاست. عالوه بر ا اتیمال رشیپذ تیمهم مرتبط با عدم رعا اریعامل بس
 مکرر قانون راتییتغ ات،ینبودن تعداد کارکنان اداره مال یمانند کاف یدارد. عوامل یکم هبازدارند

همکاران  و یزیتبر یمحسندهد.  یقرار م ریتحت تاث یادیرا تا حد ز یاتیمال رشیپذ تیرعا ات،یمال
، التزام به یهمچون همکاران صنف نشد یمشخص نمودند که عوامل اجتماع پژوهشی( در 1331)

                                                           

1. Kogler et al. 

2. Faisal et al. 

3. Kulis et al. 

4. Bame-Aldred et al. 
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 شیدر افزا ،در خانواده ییقانون گرا ةیدر خانواده، روح یده اتیرسانه ها، وجود سنت مال ن،ید
داشتن  ،یصنف یها هیهمچون اتحاد یعوامل برون سازمان ریباشد. تأث یگذار م ریتأث یاتیفرهنگ مال

 دییأمورد ت زین یاتیفرهنگ مال شیخوش حساب در افزا انیاز مؤد ریو تقد قی، تشویحقوق لیوک
د نظام وجو ،یاتیامور مال زهیهمچون انجام مکان یعوامل برون سازمان ریتأث نیهمچن. ه استقرار گرفت

 یاتیمال فرهنگ شیدر افزا یاتیمال نیشفاف بودن قوان یاتیمال ی، اطالع رسانیاتیجامع اطالعات مال
 زهیداشتن انگ ان،یمؤد التیسطح تحص همچون ی. عوامل درون سازمانه استقرار گرفت دییمورد تأ

کارکرد  نسبت به انیدؤ، نگرش مثبت میاتیمال نیبا قوان انیمؤد ی، آشنائیمشارکت اجتماع یبرا
 و همکاران یدریح مؤثر بوده است. یاتیفرهنگ مال شینسبت به دولت، در افزا یاسیاعتماد س اتیمال
متقابل ماد اعت ات،یمال یمندنظام یرهایمتغ قیتحق یتجرب یدر الگو دریافتند که ی( در پژوهش1313)

 نیودن قوانب شفاف یرهایمتغ م،یطور مستق به یاتیمصارف مال یو کارآمد یاتیکنشگران، عدالت مال
 یاقتصاد و سالمت یاتیانصاف مال یرهایو متغ میمستق ریطور غ به یاتیمال ییو اقتدارگرا یاتیمال

 ت و همکارانخداپرس .گذارندیاثر م انیمؤد یاتیبر فرهنگ مال میرمستقیو غ میطور مستق مسئوالن به
ر عوامل ب دیبا تاک ای حرفه انیورزشکاران و مرب یاتیفرار مال یبررس»پژوهشی با عنوان  ( در1317)

 ،یعوامل فرهنگ انیدر م ،یاتیدر عدم گسترش فرهنگ مال ،«یو قانون یو دولت ،یفناور ،یفرهنگ
 یها و نرخ یعوامل فناور انیدر م ،یاتیمال انیمؤد حیو ثبت صح ییدر شناسا فناورانه ای یناتوان
 عوامل از نظر نیمهم تر یو قانون یعوامل دولت انیدر م ان،یورزشکاران و مرب یبرا یاتیمال یباال

عوامل  یبررس»در پژوهشی با عنوان ( 1314و همکاران ) ینیسلطان حس پاسخ دهندگان بوده است.
 ،یانونعوامل ق انینشان دادند که در م ،«یاحرفه انیورزشکاران و مرب نیدر ب یاتیفرار مال هدیبروز پد

ت اشتباه ورزشکاران نسب یطرز تلق ،یعوامل فرهنگ انیم رها؛ دباشگاه یشفاف نبودن اطالعات مال
بر  ربطیذ یتوسط نهادها ییعدم ضمانت اجرا ،یعوامل حقوق انیدر م ؛یاتیمال یهابه پرداخت

 انیم فعال در کشور و در یورزش یهاباشگاه شتریبودن ب یدولت ،یتیریعوامل مد انیها؛ در مباشگاه
 قرار گرفتند. تیدر اولو موقع مبلغ قرارداد ورزشکارانبه تعامل عدم پرداخ ،یعوامل اقتصاد

 یاتیلفرهنگ ما شیبرای افزا یغینشان دادند که نبود برنامه های تبل پژوهش خود( در 1312) یاعتماد
از  یاتیمال ستمینبودن س زهیو مکان ،یاتیو مقررات مال نیو غامض بودن قوان یدگیچیپ نیو همچن

( در 1312) یزیزاده و عز یلشکر ورزشکاران حرفه ای بوده است. یاتیدر فرار مال معوامل مه
ی در میان رهنگ مالیاتکه سطح فدریافتند با هدف شناسایی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی  ای مطالعه

از اهمیت پرداخت مالیات یکی از عوامل  مبی اطالعی مرد ،تر از حد متوسط استمردم پایین
الیات مساده سازی متون قوانین مالیاتی و منطقی کردن مراحل اخذ  ،فرهنگ مالیاتی است هبازدارند

ر موأانین و مقررات مالیاتی، مشکالت مآموزش مردم با قو، ثیر داردأدر ارتقا فرهنگ مالیاتی ت
افزایش عدالت و کارکرد سازمان  ،ثر استؤهنگ مالیاتی مکم می کند و در ارتقای فرتشخیص را 
مل دیان یکی از عواؤلیت مئودارد و صداقت و احساس مس ثیرأارتقا فرهنگ مالیاتی تمالیاتی در 

  ارتقای فرهنگ مالیاتی بوده است.
ذا ل .از مشکالت برطرف خواهد شد یاریشود بس نهیدر جامعه نهاد اتیاگر فرهنگ پرداخت مال     

 یکی انیم نیدر ا .بوده است ییاجرا رانیو مد ها لتهمواره مورد توجه دو یاتیارتقای فرهنگ مال
هایی را در  است که چالش ای حرفه انیبر درآمد ورزشکاران و مرب اتی، مالیاز منابع عمده درآمد

افراد  ازگروه  نیدر ا یاتیبر فرهنگ مال یمبتن شتربی ها چالش نای است، آورده وجوده ب دولت ها
ارتقای  ة. از طرفی مطالعات اندکی در رابطه با ارتقای فرهنگ مالیاتی صورت گرفته و در زمیناست
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فته مورد توجه قرار گرکمتر در مطالعات  فرهنگ مالیاتی قشر ورزشکار، پژوهشی انجام نشده است و
املی لیکن تعیین عو، مالیاتی دارای اهمیت می باشد . شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگاست

تصمیم و  هاین در اولویتاتی هستند، به مسئوالکه تأثیرگذار بر دیگر عوامل و ارتقای فرهنگ مالی
 یپژوهش هنیشیموجود و پ یکردهایحاضر با توجه به رو پژوهش ،رو نیاز ا اقدام کمک خواهد کرد.

 یاحرفه انیدر ورزشکاران و مربشناسایی و تبیین عوامل اثرگذار بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در  یسع
مؤثر بر  عوامل سطح بندی عوامل با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و سپس رانیا

ای رفهح مالیاتی ورزشکاران و مربیانارتقای فرهنگ  ةد تا مدیران را در زمیندار یاتیارتقای فرهنگ مال
 دیان این قشر از جامعه در پرداخت مالیات گردد.ؤکشور یاری داده و منجر به تمکین هرچه بیشتر م

 
  روش شناسی پژوهش

خته )کمی آمی ةکه به شیو می باشدپیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی -، توصیفیپژوهشروش  
ه و روش پرسشنامی، نترنتیا ،اسنادی هبه صورت مطالع پژوهش . داده هایشده استو کیفی( انجام 

عوامل  شناساییدر مورد  یتا حد اشباع نظر پژوهش هاز نمون یفیکنیمه ساختارمند مصاحبه  نیچنهم
 ژوهشپ نی. در اگردیدانجام  رانیا یحرفه ا انیدر ورزشکاران و مرب یاتیمؤثر بر ارتقای فرهنگ مال

ه ب یکمّوش ر سپس و یفیکه ابتدا روش ک باشدی م یمتوال یاکتشاف نوع از یبیترکپژوهش روش 
 یاه گیشاغل در ل انیو مرب یورزشکاران حرفه ا هیکلدر بخش کمی  یآمار هجامع. کار گرفته شد

 یبرا اساس فرمول کوکرانبر یتصادف یطبقه ا یریبود و افراد نمونه با روش نمونه گ رانیا یحرفه ا
 یها گیو ل ها میداخل کشور که در ت یحرفه ا انیورزشکاران و مرب هیکل نینامعلوم از ب هجامع

 363 نفر، در مجموع برابر با 323مربی حرفه ای و  41د تعدا و قرار گرفتند ییمورد شناسا یحرفه ا
 از رشته های ورزشی فوتبال و فوتسال، والیبال، کشتی، ووشو، بسکتبال، هندبال و کاراته انتخابنفر 

اساس تخصص و تجربه، دسترسی و تمایل به از خبرگان بر نفر 12تعداد  یفیشدند. در بخش ک
نفر از خبرگان  6نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی و  6همکاری به صورت هدفمند انتخاب گردید. )

 رشته های ورزشی فوتبال، والیبال، هندبال و بسکتبال(.
 ،یتایفرهنگ مال ی، مدل هااساس متونا پرسشنامه محقق ساخته بود که برداده ه یابزار گردآور    

پژوهش،  ابتدا موضوع به این صورت که گردید. نیتدو یروش دلف خبرگان با پژوهش و نظر هنیشیپ
وازده تعداد دو  نهیشیپ اتیحاصل از ادب یسپس داده ها ،)خبرگان( مطرح شد یپنل دلف یبا اعضا

ر د یاتیعوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مال در مورد شناسایی پژوهشبا نمونه کیفی مصاحبه 
قرار  یپنل دلف یاعضا اریو در اخت گردید هیته هی، پرسشنامه اولرانیا یحرفه ا انیورزشکاران و مرب

 امه،رسشنپ ،خبرگان یتوسط اعضا یو ارائه نظرات اصالح لیو تحل هی. پس از تجزه شدگرفت
 جدداًمها،  هیهر کدام از گو تیاهم زانیم نییو تع پاالپش شد و به منظور اعالم نظر مجددبازنگری و 

ها،  آن تیاهم بینظر در مورد عوامل و ترت دیبه منظور تجد انی. در پادیخبرگان ارسال گرد یبرا
 یش کمبا استفاده از رو سپس .شداعضا، حاصل  یو توافق کل دیخبرگان ارسال گرد یپرسشنامه برا

 لیو تحل هیقرار گرفت. تجز دییتأ دآن مور ییایو پا ییروا ی،دییأو ت یاکتشاف یعامل لیاساس تحلبر
مانند توزیع  پژوهشی هاتوصیف متغیررای بانجام شد.  spss-19داده ها با استفاده از نرم افزار 

 -کولموگروف از آمار توصیفی و از آمار استنباطی آزمون فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد
عوامل متغیره برای بررسی مؤثر بودن  تک t آزمون ها، ال بودن دادهاسمیرنوف برای بررسی نرم

از تکنیک مدل سازی ساحتاری و  ارتقای فرهنگ مالیاتی در بین ورزشکاران و مربیان حرفه ای
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ان و در ورزشکار یاتیعوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مال تفسیری برای ساختاردهی و سطح بندی
عوامل  ،یریتفس-یساختار یسازبه منظور کاربرد روش مدل. گردیداستفاده  رانیا یحرفه ا انیمرب

مه و به صورت پرسشنا دیدرج گرد یساختار یخودتعامل سیدر جدول ماتر ارتقای فرهنگ مالیاتی
را دو به دو به صورت  عواملپژوهش قرار گرفت و از آنان درخواست شد که  یفینمونه ک اریدر اخت

 ی، در صورتVگذارد حرف  یم ریثأت  j عامل رب i عاملصورت که چنانچه  نیکنند به ا سهیمقا یزوج
که  یو در صورت Xدو طرفه هست حرف  ری، اگر تاث Aگذارد حرف  یم ریتاث iبر هدف  j عاملکه 
 نییتع ی. در ادامه براسندیبنو Oگذارد حرف  ینم ریثأت یگریبر د چکدامیه ،عاملارتباط دو  سهیمقا

 یراروش دا نی. اگردیداستفاده  یریتفس-یساختار یساز، از روش مدل عوامل یمعلول-یروابط عل
 باشد: یم ریچهار گام به شرح ز

 ساختاری تعاملی اول( ایجاد ماتریس خود گام
خود  سیپرسشنامه ماتر یداده ها جینتا یجمع بند ،پژوهش ینمونه کم تیاساس نظر اکثربر
 .دیدر جدول مربوطه درج گرد ییبه عنوان نظر نها یتعامل
 یابی دوم( به دست آوردن ماتریس دست گام

 یاه فیبه صفر و یک تبدیل شدند. در رد ریبه شرح ز یساختار یگام نمادهای تعامل نیا در
( در یافق فیرد)j ، i یدر، در ورود vبه صفر، حرف  o، حرف 1به  xنماد حرف  یو عمود یافق

 یدر ورود  A( به صفر و حرف یعمود ف)ردی  i،j یو در ورود کیبه  یرپذی دسترس سیماتر
i ،j ی( به صفر و در ورودیفقا ف)ردی j ،i شد.  لیتبد 1( به یعمود فید)ر 
 استاندارد سیگام سوم( تعیین سطح اهداف و ماتر 

(، ی)دسترس یاز آن ها مجموعه خروج کیهر  ی، براعواملاز  کیسطح هر  نییمنظور تع به
ه که مجموع ردیگ یدر سطح اول قرار م یریشود. متغ یم نیی( و اشتراک ها تعازین شی)پ یورود

 نییعسطح اول، به منظور ت یو عناصر مشترک آن کامالً یکسان باشند. پس از تعیین متغیرها یخروج
سطح اول را از جدول حذف کرده، سپس با بقیه متغیرها جدول بعدی را  یرهایمتغ م،سطح دو
 این و شودشود. در جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر سطح دوم را مشخص می  یتشکیل م

 ود.ش یم لیاستاندارد را تشک سیماتر تینها. درابدی یادامه م رهایسطح همه متغ نتعیی تا کار
 استاندارد یریتفس یمدل ساختار لیگام چهارم( تشک 

 گردد.یجام ممدل ان میترس ری،یریتفس یساختار یشده، الگو نییگام با توجه به سطوح تع نیا در
 یافته های پژوهش    

از رشته های ورزشی که مربیان و ورزشکاران سطح اول آن در لیگ های  پژوهشنمونه آماری 
، ژوهشپی مکشوری به صورت حرفه ای به فعالیت ورزشی مشغولند، انتخاب شده است. در بخش ک

فوتبال و فوتسال، والیبال، کشتی، ووشو، بسکتبال، هندبال ورزشکاران و مربیان از رشته های ورزشی 
درصد نمونه، دارای  23/4 زن بودند.  26/32درصد از نمونه آماری، مرد و  14/67بودند که  و کاراته

درصد، دارای  1/11لیسانس و درصد، دارای مدرک فوق 22/44ی، و یا دانشجوی دکتر یمدرک دکتر
، دارای سابقه ورزش یا مربیگری باالتر پژوهشدرصد از نمونه آماری  12/67مدرک لیسانس بودند. 

 درصد، دارای سابقه کمتر از ده سال سابقه ورزش یا مربیگری بودند. 33/32از ده سال و 
نفر از خبرگان  6مالیاتی و  نفر از خبرگان سازمان امور 6تعداد  پژوهشدر بخش کیفی    
درصد زن بودند.  12درصد مرد و  33 بودند که فوتبال، والیبال، هندبال و بسکتبالهای ورزشی رشته

درصد دارای مدرک لیسانس  14دارای مدرک فوق لیسانس و  42، یدرصد دارای مدرک دکتر 44
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درصد از خبرگان،  3درصد دارای سابقه بیش از ده سال مدیریت در سازمان امور مالیاتی و  12بودند. 
 اشت. کمتر از ده سال، سابقه مدیریت در سازمان امور مالیاتی د
عامل اثرگذار بر ارتقای فرهنگ مالیاتی  11با بهره گیری از روش دلفی و نظرات خبرگان تعداد 

ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران شناسایی گردید. عوامل در جدول خود تعاملی ساختاری درج 
 ژوهشپگردید و به صورت پرسشنامه در اختیار نمونه کیفی تحقیق قرار گرفت. از اعضای نمونه 

خواسته شد که عوامل را طبق قواعد یاد شده دو به دو به صورت زوجی مقایسه کنند و اثر گذاری 
ری نهایت میزان اثرگذاری یا اثر پذیبت به دیگر عوامل تعیین کنند. درو یا اثر پذیری هر عامل را نس

 زی ساختاریاساس قواعد مدل سابررسی عوامل بر. هر عامل با نظر اکثریت نمونه تعیین گردید
 . گردیدتفسیری طی چهار گام به شرح زیر انجام 

 گام اول: ماتریس خود تعاملی
 نتایج کلی اثرگذاری یا اثر پذیری عوامل در جدول خود تعاملی ساختاری آمده است: 

 
ی عوامل اثرگذار بر ارتقای فرهنگ مالیاتی مربیان و ورزشکاران ساختار یتعامل خود سیماتر .8جدول 

 ای ایرانحرفه 

22 11
 

13 17 16 11 14
 

13 12 11 12 
ف 1 2 3 4 1 6 7 3 1
ردی

 

I 
J 

A A A A A A X X A O X O O V V V V X X  1  اعتقاد نسبت به کارکرد
 اتیمال

O O A A A A X X X X X O O V O V A A   2 یهمکاران صنف 
X A A A A A V X A X A V A V O O V    3 یو اجتماع یمل یرسانه ها 
X A A X X X V A A A X V V V V V     4 یگذار استیاعتماد به س 

 دولت

A O A O O O O X A A A A A X X      1 تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
X X X X X X A X O O O O O X       6 در  ییقانون گرا ةیروح

 خانواده

A A A A A A O V X X A A A        7 تیاعالم شروع فعال 
 یاقتصاد

A A A A A A O O V O X X         3 یاتیادراک عدالت مال 

O O O O O O O O A X X          1 یحقوق لیداشتن وک 

A A A X V A V V V X           1
2 

 اتحادیه صنفی

A A A A A A V O V            1
1 

 اطالع رسانی مالیاتی

O V O X X V V V             1
2 

 التیسطح تحص

O V O V A O V              1
3 

 نیبه د یبندیالتزام و پا
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O O O A A A               1
4 

در  یده اتیسنت مال
 خانواده

A A A O V                1
1 

وجود نظام جامع اطالعات 
 یاتیمال

X A A O                 1
6 

 میلدر تس یاتیباور مال زانیم
 اظهارنامه

X X A                  1
7 

 سازمانباشگاه با  یهمکار
 یاتیمال

A V                   1
3 

شدن و انجام  زهیمدرن
 یاتیامور مال زهیمکان

V                    1
1 

 یاتیمال نیدر قوان تیشفاف

 
 یابیگام دوم: به دست آوردن ماتریس دست

به دست  1تحقیق، قدرت نفوذ )امتیاز به منظور تفکیک نتایج به دست آمده از نظرات خبرگان 
به دست آمده از ستون( مشخص گردید. نتایج در جدول  1آمده از سطر( و میزان وابستگی )امتیاز 

 ماتریس دسترسی دسترسی نهایی نشان داده شده است: ،2
 

مالیاتی مربیان و ورزشکاران ماتریس دسترسی نهایی عوامل اثرگذار بر ارتقای فرهنگ . 5جدول 
 ای ایرانرفهح

در
ق

ت  وذ
نف

 

1
1 

1
3 

1
7 

1
6 

1
1 

1
4 

1
3 

1
2 

1
1 

1
2 

1 3 7 6 1 4 3 2 1  
 ردیف

1
2 

2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
2 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 

1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 
1
2 

2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 

4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 6 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 7 
6 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
1
4 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 

1
2 

2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 11 
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1
4 

1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 

1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 13 
6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 14 
1
1 

2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11 

1
3 

2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 16 

1
3 

1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 17 

1
1 

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

1
2 

1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 11 

 6 2 7 7 7 1
1 

1
2 

3 1
1 

1
1 

7 1
1 

1
3 

1
3 

1
3 

1
2 

1
1 

1
3 

1
2 

 وابستگی

 

 سوم( تعیین سطح و ماتریس استاندارد گام
جموعه یابی )خروجی( و میابی مجموعه قابل دستتعیین سطح، با استفاده از ماتریس دست برای

نتایج خروجی، ورودی و  شود.یم نییتععامل هر  یبرا و عناصر مشترک (ی)ورود ازین شیپ
  آمده است: ،3ها در جدول اشتراک

 
خروجی، ورودی و اشتراک های عوامل اثرگذار بر ارتقای فرهنگ مالیاتی مربیان و  .8جدول 

 ورزشکاران حرفه ای ایران
 ردیف خروجی ورودی اشتراک ها

14،13،12،4،3،2،1 11،13،17،16،11،14،13،12،12،4،3،2
،1 

14،13،12،7،6،1،4،3،2،1 1 

14،13،12،11،12،1،2،
1 

13،17،16،11،14،13،12،11،12،1،4،3
،2،1 

14،13،12،12،11،12،1،7،1،2،
1 

2 

13،1،3،1 11،13،17،16،11،14،13،12،11،12،1،
4،3،1 

14،13،1،7،4،3،2،1 3 

17،16،11،12،3،4 11،13،17،16،11،14،12،11،12،3،4،3
،1 

17،16،11،12،1،3،7،6،1،4،2 4 

13،7،6،1 22،13،13،12،11،12،1،3،7،6،1،4،2،1 13،7،6،1 1 
11،13،17،16،11،13،7

،6،1 
11،13،17،16،11،14،13،7،6،1،4،1 11،13،17،16،11،13،7،6،1 6 

12،11،7،6،1 11،13،17،16،11،14،12،11،12،1،3،7
،6،1،4،3،2،1 

12،11،7،6،1 7 

12،3 11،13،17،16،11،12،1،3،4،3 12،11،12،3،7،1 3 
11،12،1،3 12،11،12،1،3،4،3،2 11،12،1،3،7 1 

12،11،12،1،3،4،2،1 11،13،17،16،12،11،12،1،3،4،2،1 ،12،11،12،1،3،7،1،4،2،1 12 
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11،12،1،7،1،2 11،13،17،16،11،11،12،1،3،7،2 14،12،11،12،1،7،1،4،3،2 11 
11،17،16،12،7،2 11،17،16،12،11،12،3،7،2 11،17،16،11،14،13،12،1،7،

1،4،3،2،1 
12 

13،6،1،3،2،1 16،13،12،12،6،1،4،3،2،1 11،17،14،13،6،1،3،2،1 13 
14،4،2،1 17،16،11،14،13،12،11،12،4،3،2،1 14،7،6،4،2،1 14 
16،11،6،4 11،13،16،11،12،12،6،4 16،11،14،11،3،7،6،4،3،2،1 11 
16،12،6،4 11،13،17،16،11،12،6،4 16،14،13،12،11،12،3،7،6،4،

3،2،1 
16 

11،17،12،6 11،13،17،13،12،6،4 11،17،14،12،11،12،3،7،6،4،
3،2،1 

17 

11،13،6 11،13،6 11،13،17،16،11،11،12،3،7،
6،1،4،3،2،1 

13 

11،17،6 11،13،17،13،12،6 11،17،16،11،11،12،3،7،6،4،
3،1 

11 

 
جموعه که م سطح اول قرار می گیرد متغیر در ، آنتکراردر اولین جدول برای تعیین سطح عوامل، 

ل را از جدوآن  سطح اول، باشند. پس از تعیین متغیر نو عناصر مشترک آن کامالً یکسا یخروج
دهیم. در جدول دوم نیز همانند جدول اول حذف کرده، با بقیه متغیرها جدول بعدی را تشکیل می

پس . سمیدهیادامه م رهایسطح همه متغ نییکار را تا تعکنیم و این متغیر سطح دوم را مشخص می
 .میدهیم لیاستاندارد را تشک سیماتر

عوامل اثرگذار بر ارتقای فرهنگ مالیاتی مربیان و ورزشکاران حرفه ای نتایج کلی سطح بندی 
 آمده است: ،4در جدول  ایران

مالیاتی مربیان و ورزشکاران حرفه ای عوامل اثرگذار بر ارتقای فرهنگ نتایج سطح بندی  .2جدول 
 ایران

 تکرار ردیف خروجی ورودی اشتراک ها سطح

 1 1 13،7،6،1 13،13،12،11،12،1،3،7،6،1،4،2،1 13،7،6،1 اول
،11،13،17،16،11،14،12،11،12،1،7 12،11،7،6،1 اول

6،1،4،3،2،1 
12،11،7،6،1 7 1 

14،13،12،11 دوم
،12،1،2،1 

13،17،16،11،14،13،12،11،12،1،4،
3،2،1 

14،13،12،11،12
،1،2،1 

2 2 

11،13،17،16 دوم
،11،13،6 

11،13،17،16،11،14،13،6،4،1 11،13،17،16،11
،13،6 

6 2 

 2 3 12،11،12،3 11،13،17،16،11،12،11،12،1،3،4،3 12،11،12،3 دوم
 2 1 11،12،1،3 12،11،12،1،3،4،3،2 11،12،1،3 دوم
،14،13،12،4 سوم

3،1 

11،13،17،16،11،14،13،12،12،4،3،
1 

14،13،12،4،3،1 1 3 

17،16،11،12 سوم
،4 

11،13،17،16،11،14،12،11،12،4،3،
1 

17،16،11،12،4 4 3 

 3 14 14،4،1 17،16،11،14،13،12،11،12،14،3،1 14،4،1 سوم
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،12،11،12،4 سوم
1 

11،13،17،16،12،11،12،4،1 12،11،12،4،1 12 3 

 4 3 13،1،3 11،13،17،16،11،13،12،11،1،3 13،1،3 چهارم

 4 11 12،11،3 11،13،17،16،11،12،11،3 12،11،3 چهارم

11،17،16،13 چهارم
،12 

11،17،16،12،13،11 11،17،16،13،12
2 

12 4 

 1 13 11،17،13،3 11،17،16،13،12،3 11،17،13،3 چهارم
 1 11 16،11 11،13،16،11 16،11 پنجم
 1 16 11،16 11،13،17،16،11 11،16 پنجم
 1 17 11،17 11،13،17 11،17 پنجم
 6 13 11،13 11،13 11،13 ششم
 6 11 11 11،13 11 ششم

 
ــاتی م ــگ مالی ــای فرهن ــر ارتق ــذار ب ــل اثرگ ــطوح عوام ــدن س ــخص ش ــس از مش ــان و پ ربی

ــه ــکاران حرف ــرانورزش ــاختاری ای ای ــدل س ــاتی  ـ، م ــگ مالی ــای فرهن ــل ارتق ــیری عوام تفس
 نمایش داده شده است:   ،1ترسیم گردید که در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISMمدل ارتقای فرهنگ مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران با روش  .8شکل 

 یاتیمال نیدر قوان تیشفاف

 یدبنیالتزام و پا

 نیبه د

 میدر تسل یاتیباور مال زانیم یاتیمال سازمانباشگاه با  یهمکار  یاتیوجود نظام جامع اطالعات مال

 اظهارنامه 

اعتقاد نسبت به 

  اتیکارکرد مال

 یاتیمال یرسان طالعا  التیسطح تحص

 

 اتحادیه صنفی

 در خانواده ها ییقانون گرا هیروح  یاتیادراک عدالت مال

 دولت یگذار استیاعتماد به س

 تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 یهمکاران صنف

 سطح اول یاقتصاد تیاعالم شروع فعال

 سطح دوم

 سطح سوم

 سطح چهارم 

 سطح پنجم

 سطح ششم

 یحقوق لیوکداشتن 

 در خانواده یده اتیسنت مال

 یو اجتماع یمل یرسانه ها

 یاتیامور مال زهیشدن و انجام مکان زهیمدرن
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 عوامل اثرگذار بر ارتقای فرهنگ مالیاتی مربیان و ورزشکاران حرفه ای ایراننتایج نشان داد که 
امور  زهیشدن و انجام مکان زهیمدرنو  یاتیمال نیدر قوان تیشفافدر شش سطح قرار گرفته اند. عوامل 

که  دهدیمدر سطح ششم مدل به عنوان سطح زیربنایی قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان  یاتیمال
اول الگوی طراحی شده قرار  ی در سطحاقتصاد تیاعالم شروع فعالتسلیم اظهارنامه مالیاتی و 

 اند. گرفته
 

 بحث و نتیجه گیری
 انیدر ورزشکاران و مرب یاتیمدل ارتقای فرهنگ مال یطراح، پژوهشهدف از انجام این 

بود. ارتقای فرهنگ پرداخت واقعی مالیات در بین ورزشکاران و  ISM کردیبا رو رانیا یاحرفه
مربیان حرفه ای کشور به مسئولین سازمان امور مالیاتی و همچنین توسعه ورزش کمک فراوانی 

ی ی است. از طرفی طراحخواهد کرد. شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی، بسیار ضرور
ینش جدیدی را به مدیران می دهد و اولویت های بمدل ساختاری تفسیری عوامل شناسایی شده، 

بر ارتقای فرهنگ مالیاتی  عامل 11که  می دهدتصمیم و اقدام را مشخص می نماید. نتایج نشان 
ورزشکاران و مربیان حرفه ای کشور مؤثر می باشد. در صورتی که برنامه ریزی مناسب صورت 
گیرد و اولویت های تصمیمات و اقدامات الزم در راستای هدایت این عوامل اتخاذ شود، توسعه و 

مشخص و آشکار نمودن ارتقای فرهنگ مالیاتی ورزشکاران و مربیان را به دنبال خواهد داشت. 
ز اما نکته حائ ران و مربیان حرفه ای ضرورت دارد،عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ مالیاتی ورزشکا

زیرا اهمیت و تأثیر همه عوامل، یکسان نیست و همچنین  تعیین اولویت اقدام و تصمیم است، اهمیت،
 سطح بندی عوامل با استفادهتمرکز بر همه عوامل به صورت هم زمان به آسانی امکان پذیر نیست. 

از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، این امکان را به مدیران می دهد که در وهله اول، بر عواملی 
متمرکز شوند که هدایت گری و اثرگذاری بیشتری دارند و بر ایجاد دیگر عوامل توسعه فرهنگ 

اولویت در  سطح بندی و تعیین ،ینمالیاتی اثرگذار هستند یا نقش تسهیل گری ایفا می کنند. بنابرا
تصمیم گیری و اقدام باعث می شود که تالش ها جهت ارتقای فرهنگ مالیاتی ورزشکاران و مربیان 

 حرفه ای کشور با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.   
مالیاتی ورزشکاران و مربیان ، عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ پژوهشاساس یافته های بر   
ی عوامل تسلیم اظهارنامه مالیاتیافته ها مشخص نمود که  در شش سطح قرار گرفتند. ای کشورحرفه

ی در رأس مدل ساختاری تفسیری قرار گرفته اند. عوامل سطح اول به اقتصاد تیاعالم شروع فعالو 
عنوان هدف نهایی به حساب می آیند. در صورتی که عوامل سطوح پایین تر مدل ایجاد شود و از 

و هدایت گری مطلوبی برخوردار باشند، دستیابی به عوامل باالی مدل، تسهیل خواهد شد. اثرگذاری 
چنانچه مربیان و ورزشکاران حرفه ای کشور به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را به طور واقعی ارائه 

 ظنمایند و تاریخ واقعی شروع فعالیت اقتصادی خود را اعالم نمایند به معنی این است که به لحا
ن سازمان امور مالیاتی و دولت کاهش خواهد یافت. ارتقای یافته اند و دغدغه مسئوال فرهنگ مالیاتی

عالوه بر تأثیر دو عامل سطح ششم مدل بر ایجاد دو عامل اولین سطح، عوامل میانی که نیز ضمن 
زشکاران ی ورتأثیر پذیری از یکدیگر بر ایجاد و یا تقویت عوامل رأس مدل و ارتقای فرهنگ مالیات

 هیروح، عوامل همکاران صنفی، پژوهشو مربیان حرفه ای کشور مؤثرند. در سطح دوم الگوی 
ر ی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤثحقوق لیداشتن وک، ادراک عدالت مالیاتی و در خانواده ییگراقانون

 یها هیعوامل همچون اتحاد ریکردند که تأث بیان( 1331و همکاران ) یزیتبر یمحسنمی باشند. 
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ها نین یافته. همچقرار گرفت دییمورد تأ زین یاتیفرهنگ مال شیدر افزا یحقوق لیداشتن وکی و صنف
 یگذار استیاعتماد به س، اتحادیه صنفی، اتیاعتقاد نسبت به کارکرد مالکه عوامل  می دهدنشان 
 ، اطالع رسانینیبه د یبندیالتزام و پاو سنت مالیات دهی در خانواده در سطح سوم، عوامل  دولت

وجود نظام جامع ی در سطح چهارم و عوامل و اجتماع یمل یرسانه هامالیاتی، سطح تحصیالت و 
 اظهارنامه میدر تسل یاتیباور مال زانیمی، همکاری باشگاه ها با سازمان امور مالیاتی و اتیاطالعات مال

با یکدیگر در کنش و واکنش هستند و تأثیرگذاری در سطح پنجم مدل قرار گرفتند. این عوامل 
مکاران و ه یزیتبر یمحسن سطوح پایین تر، بیشتر از سطوح باالتر می باشند. در پژوهش های

 1چیفران و شیکول. شده استاشاره  اتینسبت به کارکرد مال انیدؤنگرش مثبت م ری( به تاث1331)
مطلوب  یها ینیب شیبر پ یو ذهن یهنجار ،یکنترل نگرش یرهایمتغ دریافتند که( 2213)

ه ب ،یعوامل نگرش دریافتند که( 2213درد و همکاران )لآ-یدارد. بام ریتأث اتیکنندگان مالپرداخت
و همکاران  یدریح .باشند یم یاتیمؤثر بر فرار مال یفرهنگ های مجموعه ارزش ریز کیعنوان 

 اعتماد متقابل کنشگران، عدالت ات،یمال یمندنظام  یرهایمتغ قیتحق یتجرب ی( که در الگو1313)
. سلطان رندگذایاثر م انیمؤد یاتیبر فرهنگ مال م،یطور مستق به یاتیمصارف مال یو کارآمد یاتیمال

 ،یتیریها و عوامل مدباشگاه ی( نشان دادند که شفاف نبودن اطالعات مال1314و همکاران ) ینیحس
موقع مبلغ قرارداد  فعال در کشور در عدم پرداخت به یورزش یها باشگاه شتریبودن ب یدولت

یافته های پژوهش های منتخب مرور شده با یافته های پژوهش قرار گرفتند.  تیدر اولو انورزشکار
حاضر همخوانی دارد. عوامل سطوح میانی از اثرگذاری و اثر پذیری باالیی برخوردارند. غفلت از 

 مالیاتی را با چالش رو به رو خواهد کرد.  این عوامل ارتقای فرهنگ
دن ش زهیو مدرن یاتیمال نیدر قوان تیعوامل شفافمشخص نمود که  پژوهشآخرین یافته های 

 جیبا نتا افتهی نیسطح( قرار گرفته اند. ا نیتر نیی)پا ییربنایدر سطح ز یاتیامور مال زهیو انجام مکان
 یرهای( متغ1313و همکاران ) یدریدارد. به عنوان مثال، ح یهمخوان یمطالعات مورد بررس ریسا

( به 1317دارد. خداپرست و همکاران ) میاثر مستق یاتیمال فرهنگبر  یاتیمال نیبودن قوان شفاف
اشاره  ،وده اندثر بؤم یاتیکه بر فرار مال یاتیمال انیمؤد حیو ثبت صح ییدر شناسا فناورانه یناتوان

 یاتیاز عوامل مهم در فرار مال یاتیمال ستمینبودن س زهیکه مکان داشت بیان( 1312) یکردند. اعتماد
 یکه عامل آشنائ افتندی( در1331و همکاران ) یزیتبر یای بوده است. محسن حرفهورزشکاران 

پژوهش  جیاها با نت افتهی نیمؤثر بوده است که ا یاتیفرهنگ مال شیدر افزا یاتیمال نیبا قوان انیمؤد
ند. کیم فایا ی راگر تیاغلب عوامل، نقش هدا جادیا ای تیدو عامل بر تقو نیدارد. ا یحاضر همخوان

 گرید تیبه وجود آمدن و تقو ،را دارند. در واقع یو وابستگ یریاثر پذ زانیم نیترکمکه  نیا منض
عامل با ت یاتیامور مال نیمسئول دیبا ،نیکند. بنابرا یم لیرا تسه یاتیعوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مال
رک د ابلهمه ق یبرا ،که یبه طور نیدر قوان تیشفاف یراهکارها با وزارت ورزش نسبت به احصا

ن کرد زهیو مدرن ازیجامع اطالعات مورد ن یباشد اقدام الزم را انجام داده و سپس نسبت به جمع آور
 یاتیمال نیو قابل درک بودن قوان تیاست شفاف یهیاقدامات الزم انجام دهد. بد ات،یاخذ مال ستمیس

به پرداخت  نسبت یاتیمال انیموجب بهبود نگرش و باور مود ات،یمال زانیم نییبودن تع یستمیو س
 خواهد شد. اتیمال

                                                           

1. Kulis, D., Franic, Josip, A. 
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از طریق رسانه های گروهی و آشنا سازی جامعه با قوانین مالیات و کارکرد های مالیات  
ای از جمله مربیان و ورزشکاران حرفههای مجازی متعدد و هدفمند جهت صنوف مختلف آموزش

می تواند سطح آگاهی مؤدیان را ارتقا داده و در نتیجه به ارتقای فرهنگ مالیاتی کمک نماید. در بین 
ورزشکاران نیز با همکاری وزارت ورزش و جوانان می تواند این مهم با سهولت بیشتری انجام 

بدیهی است که افزایش سطح اطالعات مربیان و ورزشکاران حرفه ای کشور، باعث افزایش شود. 
اعتماد آن ها به دولت و سازمان امور مالیاتی، در نهایت منجر به تمکین آن ها در پرداخت مالیات 

 خواهد شد. 
تر قیقد ایی به منظور کنترل بیشتر ونامه هفدراسیون های ورزشی با تدوین مقررات و اساس    

باشگاه ها در راستای کاهش یا جلوگیری از فرار مالیاتی می تواند نقش پررنگی بر رفتار مالیاتی 
ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایفا نماید. این مهم سبب می شود که ورزشکاران و مربیان حرفه ای 

الک پرداخت مالیات در می کنند و م شگاه ها که با آنان قرارداد امضاعالوه بر قوانین و مقررات با
سازمان امور مالیاتی ایران محسوب می شود، نقش پر رنگ تری در گزارش ورزشکاران و مربیان 

مالیات داشته باشند و وظایف خود را با توجه به ة حرفه ای از شروع فعالیت اقتصادی خود به ادار
 ،د را کتمان کنند. بنابراینرویکرد هنجارهای گروهی به نحو احسن انجام دهند و نتوانند درآمد خو

توسعه تعامالت و مراودات با فدراسیون های ورزشی می تواند سازمان امور مالیاتی را در ارتقای 
 فرهنگ مالیاتی کمک نماید. 

ربیان مفرهنگ مالیاتی ورزشکاران و  یادراک عدالت مالیاتی از دیگر عواملی است که بر ارتقا    
اینکه نظام مالیاتی تا چه حد در جهت وصول مالیات  ،به عبارت دیگر حرفه ای اثرگذار بوده است.

 کند برای آنان مهم بوده است.  از فعاالن اقتصادی عادالنه عمل می
و یافته ها، وجود نظام جامع اطالعات مالیاتی که باستناد اسناد و  پژوهش ةبا توجه به پیشین    

های عملیاتی کاهش هزینه مدهای پایدار مالیاتی،هدف اصلی افزایش درآ سه مدارک موجود دارای
دیان مالیاتی( بوده است، هنـوز بـه طـور ؤو افزایش رضایت صاحبان کسب و کار )م مالیات ستانی

رو است، لذا الزم است نسبت به ه ب با کاستی هایی رو کامـل بـه مرحلـه اجـرا در نیامـده و بعضاً
ها اقدام گردد تا بتوان گامی مهـم در ارتقای فرهنـگ مالیاتی عملیاتی کردن کامل آن و رفع کاستی 

 و ایجاد عدالت مالیاتی برداشت.
در پایان با توجه به یافته ها می توان گفت که یکی از معضالت قانون مالیات ها در ایران غیر    

ان سبک نگارش قانون در ایران که زب دیر هضم بودن قانون مالیاتی است. شفاف بودن، ثقیل بودن و
خاص خود و اصطالحات حقوقی خاص خود را دارد باعث شده است که مؤدیان مالیاتی به راحتی 
متن قانون مالیات ها را متوجه نشوند و لذا شفاف سازی و ساده نویسی قانون مالیات ها، ارتقای 

 فرهنگ مالیاتی را تسهیل خواهد کرد.
با توجه به این که در سازمان های ورزشی کشور از جمله در ورزشکاران و مربیان حرفه ای به    

 نهیزمن ایدر  یمنابع اطالعاتندرت پژوهشی در زمینه ارتقای فرهنگ مالیاتی صورت گرفته است و 
ت واقع شده باشد. از طرفی  با است، ممکن است برخی عوامل و شاخص ها مورد غفل محدود

در زمینه  پژوهش هاییظر قرار دادن این محدودیت، پیشنهاد می شود تا در آینده،  ضمن انجام نمد
ارتقای فرهنگ مالیاتی ورزشگاران و مربیان حرفه ای به طور مجزا در رشته های ورزشی همچون 

سازی دفوتبال، والیبال، کشتی و غیره، پژوهش های در ارتباط با موانع ارتقای فرهنگ مالیاتی، توانمن
منابع انسانی سازمان امور مالیاتی در زمینه ارتقای فرهنگ مالیاتی در ورزشکاران و مربیان و طراحی 

 الگوی مدیریت عملکرد سازمان های ورزشی در ارتباط با ارتقای فرهنگ مالیاتی صورت پذیرد.



  یارساخت یمدل ساز کردیبا رو رانیا یحرفه ا انیدر ورزشکاران و مرب یاتیفرهنگ مال یمدل ارتقا نیتدو 
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