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نگرش دانشجویان به پرداخت مالیات وتبعیت از قوانین  بررسی عوامل موثر بر

 مالیاتی )مورد مطالعه: دانشگاه آزاد ایالم(

 

 2 ویسه، صید مهدی * 1 روح اهلل کرمی پور

 ایالم آساز زاًؾگبُ ثبسرگبًی، هسیزیت ارؽس کبرؽٌبط 1
 ػنَ ّیئت ػلوی زاًؾگبُ ایالم اعتبزیبر ٍ 2

 

 چکیده

زر ایي  .زر کبّؼ اتکبء زٍلت ّب ثِ زرآهسّبی ًفتی زارزهْوی بلیبت یکی اس هْوتزیي هٌبثغ زرآهسی زٍلت ّب اعت ٍ ًمؼ ه

ٍ زیسگبُ هززم ًغجت ثِ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی حبئش اّویت اعت. هيبلؼِ حبمز ثب ّسف ثزرعی توبیل  هیبى ثزرعی ًگزػ

تحلیلی فَرت -: زاًؾگبُ آساز ایالم( ٍ ثِ رٍػ تَفیفیهَرز هيبلؼِ) هبلیبتیلَاًیي  زاًؾدَیبى ثِ پززاذت هبلیبت ٍ تجؼیت اس

ًفز ثب اعتفبزُ اس  384گزفتِ اعت. خبهؼِ آهبری تحمیك کلیِ زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم هی ثبؽس کِ اس ایي هیبى تؼساز 

تَسیغ ؽس. پبیبیی ٍ رٍایی پزعؾٌبهِ هذکَر ثب ًظز  فزهَل کَکزاى تؼییي ٍ عپظ پزعؾٌبهِ هحمك عبذتِ زر هیبى افزاز ًوًَِ

زرفس ثسعت  70اعتبز راٌّوب ٍ کبرؽٌبعبى اهز تؼییي ؽس ثِ ىَری مزیت آلفبی کزًٍجبخ ثزای گَیِ ّبی پزعؾٌبهِ ثبالتزاس 

ثیي  کِ ارتجبه هؼٌبزاریهَرز آًبلیش لزار گزفت. ًتبیح ًؾبى زاز  spssآهس. زازُ ّبی حبفل اس پزعؾٌبهِ ثب اعتفبزُ اس ًزم افشار 

اثؼبز ٍمؼیت هؼیؾت، هحیو فزٌّگی زاًؾگبُ، زیسگبُ هثجت ّوکالعی ٍ فزٌّگ ذبًَازگی زاًؾدَ یب ًگزػ پززاذت ٍ 

 تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی ٍخَز زارز.

 

 اًیي هبلیبتی، زاًؾگبُ آساز ایالمًگزػ پززاذت هبلیبت، تجؼیت اس لَهای کلیدی:  واژه



التقبز، هسیزیت هبلی ٍ حغبثساریهيبلؼبت   

144 -153، ففحبت 1395 سهغتبى، 1/4، ؽوبرُ 2زٍرُ   

145 

 

 مقدمه-1

عیبعت ّبی  اخزای ،ت لغوتی اس زرآهس یب زارایی افزاز اعت کِ ثِ هَخت لَاًیي ٍ ثِ هٌظَر پززاذت هربرج ػوَهیهبلیب 

)ؽکیجبیی ٍ  ؽَزهی اّزهْبی ازاری ٍ اخزایی زٍلت ٍفَل هبلی ٍ حفظ هٌبثغ التقبزی، اختوبػی ٍ عیبعی کؾَر، ثِ ٍعیلِ

خبری  ّبییکی اس عبلن تزیي ٍ پبیسارتزیي زرآهسّب زر خْت تبهیي ّشیٌِ ّبی هبلیبتی ثِ ػٌَاىزریبفتی(. 1394ّوکبراى، 

تبهیي هربرج ػوَهی کؾَر عْین  ّز یک اس آحبز هززم خبهؼِ اس ىزیك پززاذت هبلیبت زر يیثٌبثزا؛ زٍلت هحغَة هی گززز

ثب اعتفبزُ اس یک عیغتن اخجبری اس ًميِ ًظز التقبزی، تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی تٌْب هی تَاًس (. 1391هحوسی، ثبؽٌس )هی 

زّس کِ اػوبل خزیوِ  ثب ایي حبل، هيبلؼبت فَرت گزفتِ ًؾبى هی هجتٌی خزیوِ ٍ هویشی ثِ ػٌَاى اثشار اخجبری ثِ زعت آیس.

غت ٍ ًؾبى هی زّس کِ ایي راّکبر ثزای تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی کبفی ًی اثزات هتٌبلل زر پززاذت هبلیبت ثِ ثبر ذَاّس آٍرز

(. زر عبل ّبی گذؽتِ تحمیمبت هرتلفی زر هَرز ػَاهل هَثز ثز تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی فَرت گزفتِ اعت 2012، 1عبٍٍیب)

کِ ثزآیٌس ًتبیح حبفل اس آًْب حبکی اس ایي اعت کِ ػَاهل هرتلفی هی تَاًس زر ایي لنیِ تبثیز گذار ثبؽٌس. اس خولِ ایي 

 (.2012، 3ٍ آلن 2011، 2، ػَاهل التقبزی ٍ ػَاهل اختوبػی اؽبرُ کزز )ساری ٍ لَثیبىفبکتَرّب هی تَاى ثِ ػَاهل فززی

پززاذتٌس. یبفتِ ّبی ثِ (، زر هيبلؼِ ای ثِ ثزرعی توبیل ثِ پززاذت هبلیبت ؽْزًٍساى هؾْسی 1394) یکبرساًهحالتی ٍ 

ثب افشایؼ ًزخ هبلیبت هیشاى  يیّوچٌ .زارًسزرفس هززم توبیل ثِ پززاذت هبلیبت  43زعت آهسُ زر تحمیك ًؾبى زاز تمزیجب 

( ًؾبى زاز کِ فمساى الشاهبت لبًًَی یب الشاهبت 1392ّبی پضٍّؼ هزازی ٍ ّوکبراى ) یبفتِ توبیل ثِ پززاذت کبّؼ هی یبثس.

ت فزار هبلیبتی را . ّوچٌیي اػتوبز ثِ زٍللبًًَی کن ٍ ًجَز ػسالت زر عیغتن هبلیبتی اثزهثجتی ثز فزار اس پززاذت هبلیبت زارًس

 توبهی هٌبىك زر ای گغتززُ ىَر ثِ هبلیبت اًيجبق تحمیك ذَز ًؾبى زازًس کِ زر (،2015ّوکبراى )ٍ  4زّس. صاًگ کبّؼ هی

ثزرعی ّب ًؾبى زاز کِ ؽْزًٍساى ایتبلیبیی زر همبیغِ ثب ؽْزًٍساى اًگلیغی توبیل  حیًتب .اعت هتفبٍت پیؾزفتِ فٌؼتی

، ًؾبى زازًس کِ ثیي خْت گیزی ّبی اختوبػی ٍ پززاذت (2015ٍ ّوکبراى ) 5لیبت زاؽتٌس. ثزیشیثیؾتزی ثزای پززاذت هب

 هبلیبت رٍاثو هؼٌبزاری ٍخَز زارز.

ثِ ىَر گغتززُ ثِ  یبفتِ هبلیبت ثب هیشاى تَعؼِ یبفتگی کؾَرّب ارتجبه زارز. زر کؾـَرّبی ثزٍتوٌـس ٍ تَعـؼِ اذذ هبلیبت

ٍ ػبزالًِ خْت افشایؼ زرآهـس هـَرزتَخِ لزارگزفتِ اعت زر حبلی کِ زر کؾَرّبی زر حبل تَعؼِ ایي  ػٌَاى یک اثشار کبرآهس

(. ّز زٍلتی ثزای ازارُ خبهؼِ ٍ اخزای ثزًبهِ ّبی 6،2013ًَرگبرز)زرآهس ثبلمَُ تب حس سیـبزی زعـتٌرَرزُ ثبلی هبًسُ اعت. 

 ثز .ٍظبیفی را کِ اس خبًت هززم ثِ ػْسُ گزفتِ اعت ثِ ًحَ هيلَثی اًدبم زّسذَز ًیبسهٌس هٌبثغ ٍ اهکبًبت هبلی اعت تب ثتَاًس 

تزیي اثشار اػوبل  هْن ایي اعبط هبلیبت اس خولِ هٌبثغ حبئش اّویت زرآهسّبی زٍلت هی ثبؽس کِ ػالٍُ ثز ٍیضگی زرآهسی،

بػی، ثْجَز تَسیغ زرآهس، ترقیـ عیبعت هبلی زٍلت اعت ٍ ًمؼ هْوی زر زعتیبثی ثِ اّساف التقبزی هبًٌس ػسالت اختو

 (.1394ؽکیجبیی ٍّوکبراى،) هیکٌس هٌبثغ ٍ ثجبت التقبزی ایفب

لَاًیي هبلیبتی ثبیس ثِ گًَِ ای تٌظین ؽًَس کِ اس یک عَ ؽْزًٍساى زر ثزاثز التسارات زٍلتی حوبیت گیزًس ٍ اس عَی زیگز ثب 

سیؾیسُ ؽَز کِ زٍلت لبزر ثبؽس ّشیٌِ ّبی ذَز را اس ایي ىزیك تَخِ ثِ مزٍرت هبلیبت ثزای زٍلت ثبیس عبس ٍ کبرّبیی اً

یبثس. لیکي  تبهیي ًوبیس. اس ایي خْت اعت کِ تَخِ ثِ افَل سهبًی ٍ هکبًی حبکن ثزاخزای لَاًیي هبلیبتی اّویت زٍ چٌساى هی

زاذت هبلیبت هوکي اعت اگز فزٌّگ پززاذت هبلیبت زر خبهؼِ ًْبزیٌِ ؽَز ثغیبری اسهؾکالت ثزىزف ذَاّس ؽس. ػسم پز

رٍی کل فؼبلیت ّبی التقبزی ٍ تَاًبیی زٍلت زرالتقبز ٍ ثکبرگیزی عیبعت ّبی کالى اثز زاؽتِ ثبؽس ٍ اثزات ػسم پززاذت 
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. (1378گذارز )زازگزکزهبخبتی، یبثس ثلکِ رٍی چگًَگی ترقیـ هٌبثغ ٍ تَسیغ زرآهس اثز هی هبلیبت زر ّویي خب ذبتوِ ًوی

اذت هبلیبت سهیٌِ ًبرمبیتی ػوَهی، اؽبػِ فزٌّگ ثی اػتوبزی، تَعؼِ ٍ تؼمیت ٍ گزیش، ٍاعيِ کبری زرّزیک ثؼالٍُ ػسم پزز

 .عبسز هیًیش فزاّن  ٍ تجبًی ٍ عَ اعتفبزُ اس حمَق ػوَهی را اس هزاحل تؾریـ ٍ حل ٍ فقل اذتالفبت هبلیبتی

ثبؽس. ثبتَخِ ثِ تدزثِ هَفك  ّبی اذذ ؽسُ هی اس هحل هبلیبتّبی زٍلت  اس آًدب کِ زرکؾَر ایزاى زر پی افشایؼ عْن زرآهس

. زر ایي هیبى ثب تَخِ ثِ ًبکبر آهسی عیبعت اکثزکؾَرّبی هدزی هبلیبت ثز ارسػ افشٍزُ السام ثِ اعتمزار آى زرکؾَر ًوَز

تَخِ ثِ هحسٍزُ سهبًی کَتبُ ثیي  عبسی هبلیبت ثز ارسػ افشٍزُ زر پی افالح آى ثز آهس. ٍلیکي ثب ّبی هبلی کؾَر ایزاى ثب پیبزُ

، هؾکالت سیبزی اػالم ٍ اخزای آى زر ؽزایو التقبزی ًبهٌبعت ٍ ثسٍى آؽٌب عبسی کبفی هززم ثب فزٌّگ عبسی ثیي هَزیبى

ایدبز ًوَزُ اعت. اس آًدب کِ افَل هزثَه ثِ لَاًیي هبلیبت زرکؾَر هب چٌساى هَرز تَخِ لزار ًگزفتِ اعت ؽٌبعبیی ػَاهی کِ 

. ٍ آیٌسُ عبس خبهؼِ زر پززاذت هبلیبت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبت حبئش اّویت اعت ، ثؼٌَاى ًغل خَاىعجت توبیل زاًؾدَیبى

کؾَر  ثِ پززاذت هبلیبت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی (زاًؾدَیبى)لذا ایي تحمیك ثِ ثزرعی توبیل لؾز زرحبل تحقیل اختوبع 

 :تَمیحبت فزمیبت پضٍّؼ ثِ ؽزح سیز اعت پززاسز. ثب تَخِ ثِ ایيهی

 ٍمؼیت هؼیؾت زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم زر پززاذت هبلیبت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی تبثیز هؼٌبزاری زارز. -1

بتی هحیو فزٌّگی زاًؾگبُ زر تغییز ًگزػ زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم ًغجت ثِ پززاذت هبلیبت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلی 2

 تبثیز هؼٌبزاری زارز.

ّب ًغجت ثِ پززاذت هبلیبت زر افشایؼ توبیل عبیز زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم زر پززاذت هبلیبت  زیسگبُ هثجت ّوکالعی-3

 تبثیز هؼٌبزاری زارز.

 .ذبًَازگی زاًؾدَ زر پززاذت هبلیبت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی تبثیز هؼٌبزاری زارز فزٌّگ -4

 شناسی روش-2

خْت خوغ آٍری اىالػبت ٍ تسٍیي فزمیِ ّب اس رٍػ ّــبی  ثـَزُ کـِ ىـی آى تحلیلی-تحمیك حبمز اس ًَع تَفیفی

کتبثربًــِ ای، اعــٌبزی ٍ پیوبیــؾی اعتفبزُ ؽسُ اعـت. تحمیك حبمز ًیش ثزای خوـغ آٍری اىالػـبت اساعٌبز ٍ پزعؾٌبهِ 

ت ًظزی تحمیك ثِ فَرت فیؼ ثززاری ٍ ثب هزاخؼِ ثِ کتبثربًِ ّب ٍ عبیت ّبی ثزای ایي هٌظَر ازثیب اعتفبزُ ؽسُ اعت.

ؽبهل عَاالتی زر هَرز هَلفِ  پزعؾٌبهِ هذکَر ایٌتزًتی فزاّن ؽس. زر ازاهِ اثشار پضٍّؼ یؼٌی پزعؾٌبهِ تْیِ ٍ تسٍیي ؽس.

رٍایی ٍ زرخِ ثٌسی ؽسُ اًس.  لیکـزتثـقَرت ىیـف ّبی هَثز ثز ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی هی ثبؽس کِ 

پبیبیی پزعؾٌبهِ هحمك عبذتِ ًیش ثب هؾَرت ثب اعتبتیس زاًؾگبُ ٍ ًیش کبرؽٌبعبى ذجزُ زر ایي سهیٌِ زر پزعؾٌبهِ هذکَر ثِ 

رٍػ ًوًَِ گیزی خبهؼِ آهبری تحمیك حبمز کلیِ زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز اعالهی ؽْز ایالم هی ثبؽٌس کِ ثِ  زعت آهس.

ًفز ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبری تؼییي ؽس. تدشیِ ٍ تحلیل زازُ ّبی حبفل اس  384ثب اعتفبزُ اس فزهَل کَکزاى تؼساز تقبزفی عبزُ 

اًدبم گزفت کِ زر ایي ثیي زر ثرؼ آسهَى ّبی تَفیفی اس آسهَى ّبی  SPSSپزعؾٌبهِ هحمك عبذتِ ثِ کوک ًزم افشار 

آسهَى ّوجغتگی اعپیزهي ٍ ثزای ثزرعی عيح هتغیزّبی تحمیك  ّبی اعتٌجبىی اس ٍ زر ثرؼ آسهَى هیبًگیي ٍ آهبر تَفیفی

اس آسهَى ًبپبراهتزی ًغجت )زٍخولِ ای( اعتفبزُ هی گززز ٍ ثزای ثزرعی راثيِ ثیي هتغیزّبی خوؼیت ؽٌبذتی ثب هتغیزّبی 

 تحمیك اس آسهَى ّبی هي ٍیتٌی ٍ آسهَى کزٍعکبل ٍالیظ اعتفبزُ ؽس.
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 کزًٍجبخ آلفبی ثِ هزثَه تمزای -1خسٍل 

 مزیت آلفب کزًٍجبخ ؽوبرُ گَیِ هتغیز هَرز عَال

 83/0 5-1 ٍمؼیت هؼیؾت

 86/0 10-6 هحیو فزٌّگی زاًؾگبُ

 87/0 15-11 زیسگبُ هثجت ّوکالعی

 88/0 20-16 فزٌّگ ذبًَازگی

 86/0 25-21 ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی

 

 نتایج و بحث-3

 ن فرضیات تحقیقآزمو-3-1

 .ؽَز یآهبری ثِ آسهَى عؤاالت تحمیك پززاذتِ ه یّب ٍ ثب اعتفبزُ اس آسهَى ثِ زعت آهسُزر ایي ثرؼ ثب تَخِ ثِ زازُ ّبی 

اعویزًَف هَرز آسهـَى لـزار گزفتـِ اعـت. ًتـبیح ایـي        -اثتسا فزك ًزهبل ثَزى خبهؼِ آهبری ثب اعتفبزُ اس آسهَى کَلوَگزٍف

 آهسُ اعت.آسهَى زر خسٍل سیز 

 اعویزًَف ثزای ثزرعی ًزهبل ثَزى خبهؼِ -آسهَى کَلوَگزٍف -2خسٍل 

 عيح هؼٌبزاری آهبرُ آسهَى اًحزاف هؼیبر هیبًگیي تؼساز هتغیزّب

 0.000 0.197 0.675 3.392 384 ٍمؼیت هؼیؾت 

 0.000 0.242 0.849 3.370 384 هحیو فزٌّگی زاًؾگبُ

 0.000 0.215 0.706 3.385 384 زیسگبُ هثجت ّوکالعی 

 0.000 0.151 0.758 3.426 384 فزٌّگ ذبًَازگی 

 0.000 0.188 0.773 3.328 384 ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی

 

اعت لذا فزك ففز رز ٍ  05/0ثزای ایي آسهَى همساری کوتز اس  2ثب تَخِ ثِ ایٌکِ عيَح هؼٌبزاری ثِ زعت آهسُ زر خسٍل 

تَسیغ ؽبذـ ثب تَخِ ثِ غیز ًزهبل ثَزى ثز ایٌکِ تَسیغ ؽبذـ ّبی تحمیك ًزهبل ًیغت، پذیزفتِ هی ؽَز. هجٌی  فزك یک

 ّبی ًبپبراهتزی مزیت ّوجغتگی اعپیزهي ٍ آسهَى ًغجت )زٍ خولِ ای( اس آسهَىفزمیبت تحمیك ثزای ثزرعی ، ّبی تحمیك

آسهَى اس رعی راثيِ هؼٌبزار ثیي هتغیزّبی تحمیك هی ثبؽس فزمیبت تحمیك کِ هزثَه ثِ ثزثزای ثزرعی هی ؽَز. اعتفبزُ 

 اعتفبزُ ؽسُ اعت.ّوجغتگی اعپیزهي 

 ّوجغتگی اعپیزهي -3خسٍل 

 ٍمؼیت هؼیؾت 

هحیو 

فزٌّگی 

 زاًؾگبُ

زیسگبُ هثجت 

 ّوکالعی

فزٌّگ 

 ذبًَازگی

ًگزػ پززاذت ٍ 

تجؼیت اس لَاًیي 

 هبلیبتی

مزیت 

 ّوجغتگی
0.645 0.427 0.568 0.465 

 0.000 0.000 0.000 0.000 عيح هؼٌبزاری

 384 384 384 384 تؼساز
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 هؼٌبزاری ٍ هثجت زیتبث ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم ٍمؼیت هؼیؾت زر :1فرضیه 

 .زارز

 ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی ؼیؾتٍمؼیت ه مزیت ّوجغتگی اعپیزهي ثسعت آهسُ ثیي 3 خسٍلثب تَخِ ثِ 

همساری کَچکتز اس عيح  0.000ثبؽس، ّوچٌیي عيح هؼٌبزاری ثسعت آهسُ  0.645همسار  زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم

ًگزػ پززاذت ٍ  ٍمؼیت هؼیؾت زر هی ثبؽس لذا فزك ففز رز ٍ فزك یک هجٌی ثز ایٌکِ 0.05ذيبی زر ًظز گزفتِ ؽسُ 

، پذیزفتِ هی ؽَز. اس ًتیدِ ایي فزمیِ کِ زارز هؼٌبزاری ٍ هثجت زیتبث اس لَاًیي هبلیبتی زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالمتجؼیت 

ًگزػ ثْتز ثبؽس  مزیت ّوجغتگی همساری هثجت ٍ هؼٌبزار ثسعت آهس اعتٌجبه هی ؽَز کِ ّز چِ هیشاى ٍمؼیت هؼیؾت

ًیش افشایؼ هی یبثس. ایي ًتیدِ اس تحمیك ثب ًتبیح ثسعت آهسُ  ى زاًؾگبُ آساز ایالمزاًؾدَیب پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی

 ( ّورَاًی زارز.2012) 2آلن ٍ( 2011) 1(، ساری ٍ لَثیبى1392) ّوکبراىاس تحمیمبت هزازی ٍ 

 ٍ هثجت زیتبث ایالم زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی زرهحیو فزٌّگی زاًؾگبُ  :2فرضیه 

 .زارز هؼٌبزاری

ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي  ٍ هحیو فزٌّگی زاًؾگبُ ّوجغتگی اعپیزهي ثسعت آهسُ ثیي مزیت 3ثب تَخِ ثِ خسٍل 

همساری کَچکتز اس  0.000ثبؽس، ّوچٌیي عيح هؼٌبزاری ثسعت آهسُ  0.427همسار  زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم هبلیبتی

ًگزػ  زر هحیو فزٌّگی زاًؾگبُ هی ثبؽس لذا فزك ففز رز ٍ فزك یک هجٌی ثز ایٌکِ 0.05بی زر ًظز گزفتِ ؽسُ عيح ذي

، پذیزفتِ هی ؽَز. اس ًتیدِ ایي زارز هؼٌبزاری ٍ هثجت زیتبث زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی

هؼٌبزار ثسعت آهس اعتٌجبه هی ؽَز کِ ّز چِ هیشاى هحیو فزٌّگی زاًؾگبُ  فزمیِ کِ مزیت ّوجغتگی همساری هثجت ٍ

ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی زاًؾدَیبى زاًؾگبُ هیشاى  رٍیکزز هٌبعت تزی زر لجبل ًگزػ هبلیبتی زاؽتِ ثبؽس

( ٍ 1389) ّوکبراىك هحغٌی تجزیشی ٍ ًیش افشایؼ هی یبثس. ایي ًتیدِ اس تحمیك ثب ًتیدِ ثسعت آهسُ زر تحمی آساز ایالم

 ( ّورَاًی زارز.1394خؼفزسازُ )

 ٍ هثجت زیتبث زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی زر زیسگبُ هثجت ّوکالعی :3فرضیه 

 .زارز هؼٌبزاری

ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي  ٍ ّوکالعی مزیت ّوجغتگی اعپیزهي ثسعت آهسُ ثیي زیسگبُ هثجت 3ثب تَخِ ثِ خسٍل 

همساری کَچکتز اس  0.000ثبؽس، ّوچٌیي عيح هؼٌبزاری ثسعت آهسُ  0.568همسار  زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم هبلیبتی

 زر هی ثبؽس لذا فزك ففز رز ٍ فزك یک هجٌی ثز ایٌکِ زیسگبُ هثجت ّوکالعی 0.05عيح ذيبی زر ًظز گزفتِ ؽسُ 

، پذیزفتِ هی ؽَز. اس زارز هؼٌبزاری ٍ هثجت زیتبث زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم ززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتیًگزػ پ

ًتیدِ ایي فزمیِ کِ مزیت ّوجغتگی همساری هثجت ٍ هؼٌبزار ثسعت آهس اعتٌجبه هی ؽَز کِ ّز چِ زیسگبُ هثجت 

ًیش افشایؼ هی  زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم جؼیت اس لَاًیي هبلیبتیًگزػ پززاذت ٍ ت ّوکالعی زر هَرز هبلیبت ثْتز ثبؽس

( 1392) ّوکبراى( ٍ هزازی ٍ 1394( ٍ خؼفزسازُ )1394) ثْزازیبثس. ایي ًتیدِ اس تحمیك ثب ًتیدِ ثسعت آهسُ اس هيبلؼِ 

 ّورَاًی زارز.

                                                           
1
 -Lubian &Zarri 

2
 - Alm 
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 ٍ هثجت زیتبث زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی زر فزٌّگ ذبًَازگی :4فرضیه 

 .زارز هؼٌبزاری

 ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی ٍفزٌّگ ذبًَازگی  مزیت ّوجغتگی اعپیزهي ثسعت آهسُ ثیي 3ثب تَخِ ثِ خسٍل 

ری کَچکتز اس عيح همسا 0.000ثبؽس، ّوچٌیي عيح هؼٌبزاری ثسعت آهسُ  0.465همسار  زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم

ًگزػ پززاذت ٍ  فزٌّگ ذبًَازگی زر هی ثبؽس لذا فزك ففز رز ٍ فزك یک هجٌی ثز ایٌکِ 0.05ذيبی زر ًظز گزفتِ ؽسُ 

، پذیزفتِ هی ؽَز. اس ًتیدِ ایي فزمیِ کِ زارز هؼٌبزاری ٍ هثجت زیتبث زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی

همساری هثجت ٍ هؼٌبزار ثسعت آهس اعتٌجبه هی ؽَز کِ ّز چِ هیشاى فزٌّگ ذبًَازگی زاًؾدَیبى ثْتز مزیت ّوجغتگی 

ًیش افشایؼ هی یبثس. ایي ًتیدِ اس تحمیك ثب  زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتیثبؽس هیشاى 

 (، ّورَاًی زارز.1394(، خؼفزسازُ )1389) ّوکبراىًتبیح ثسعت آهسُ اس تحمیك هحغٌی تجزیشی ٍ 

 بررسی سطح متغیرهای تحقیق-3-2

ثِ زعت آهسُ ثِ ثزرعی عيح هتغیزّبی تحمیك پززاذتِ هـی ؽـَز. اس آًدـبیی کـِ تَسیـغ      زر ایي ثرؼ ثب تَخِ ثِ زازُ ّبی 

 ُ هی ؽَز.هتغیزّبی تحمیك غیز ًزهبل ثِ زعت آهس اس آسهَى ًبپبراهتزی ًغجت )زٍ خولِ ای( اعتفبز

 هتغیزّبی تحمیك ًتبیح آسهَى زٍ خولِ ای هزثَه ثِ-4 خسٍل

 عيح هؼٌبزاری ًغجت آسهَى ًغجت هؾبّسُ ؽسُ تؼساز ىجمِ 

 ٍمؼیت هؼیؾت 

 0.21 82 3 => ًبهيلَة

 0.79 302 3 < هيلَة 0.000 0.50

 1.00 384  خوغ

 

 ٌبزاریعيح هؼ ًغجت آسهَى ًغجت هؾبّسُ ؽسُ تؼساز ىجمِ 

 هحیو فزٌّگی زاًؾگبُ

 0.27 103 3 => ًبهيلَة

 0.73 281 3 < هيلَة 0.000 0.50

 1.00 384  خوغ

 

 عيح هؼٌبزاری ًغجت آسهَى ًغجت هؾبّسُ ؽسُ تؼساز ىجمِ 

 زیسگبُ هثجت ّوکالعی

 0.27 105 3 => ًبهيلَة

 0.73 279 3 < هيلَة 0.000 0.50

 1.00 384  خوغ

 

 عيح هؼٌبزاری ًغجت آسهَى ًغجت هؾبّسُ ؽسُ تؼساز ىجمِ 

 فزٌّگ ذبًَازگی 

 0.23 89 3 => ًبهيلَة

 0.77 295 3 < هيلَة 0.000 0.50

 1.00 384  خوغ
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 عيح هؼٌبزاری ًغجت آسهَى ًغجت هؾبّسُ ؽسُ تؼساز ىجمِ 

ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس 

 لَاًیي هبلیبتی

 0.29 113 3 => ًبهيلَة

 0.71 271 3 < هيلَة 0.000 0.50

 1.00 384  خوغ

 

زر حس هتغیزّبی تحمیك ثیبى زاؽتِ اًس کِ  زرفس 95 اىویٌبى عيح زر افزاز زرفس 50، ثیؼ اس 4ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل 

زك ففز رز ٍ زرفس هی ثبؽس زر ًتیدِ ف 5عيح هؼٌبزاری آسهَى کوتز اس عيح ذيبی زر ًظز گزفتِ ؽسُ . هيلَة ّغتٌس

همبیغِ ًغجت ّبی هؾبّسُ ؽسُ ًؾبى زٌّسُ ایي هيلت اعت کِ  فزمیِ هيلَة ثَزى هتغیزّبی تحمیك پذیزفتِ هی ؽَز.

 ، هحیو فزٌّگی زاًؾگبُ، فزٌّگ ذبًَازگی ٍٍمؼیت هؼیؾتزیسگبُ هثجت ّوکالعی،  اغلت پبعد زٌّسگبى ثز ایي ثبٍرًس کِ

ثِ هٌظَر ثزرعی ًمؼ هتغیزّبی خٌغیت ٍ ٍمؼیت تأّل اس . زر حس هيلَة ّغتٌسیبتی ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبل

آسهَى ًبپبراهتزی هي ٍیتٌی ٍ ثزای ثزرعی ًمؼ هتغیز هیشاى تحقیالت زر هتغیزّبی تحمیك اس آسهَى ًبپبراهتزی کزٍعکبل 

 ارائِ ؽسُ اعت. 5ٍالیظ اعتفبزُ ؽس کِ زر خسٍل 

 یت تأّلًمؼ هتغیز خٌغیت ٍ ٍمؼ-5خسٍل 

 تغیزه

 هؤلفِ

 ٍمؼیت تأّل خٌغیت

آهبرُ هي 

 ٍیتٌی

آهبرُ 

 ٍیلکبکغَى
 zآهبرُ 

همسار 
Sig. 

آهبرُ هي 

 ٍیتٌی

آهبرُ 

 ٍیلکبکغَى
 zآهبرُ 

همسار 
Sig. 

 ٍمؼیت هؼیؾت 
17317.00 30847.00 0.679- 0.497 17027.500 43362.50 0.143- 0.886 

 زاًؾگبُهحیو فزٌّگی 
17930.00 31460.00 0.103- 0.918 16502.00 42837.00 0.651- 0.515 

 زیسگبُ هثجت ّوکالعی
14569.50 38879.50 3.266- 0.001 15733.50 27058.50 1.399- 0.162 

 فزٌّگ ذبًَازگی 
17460.00 41770.00 0.542- 0.588 16180.50 26456.50 0.960- 0.337 

 ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس

 لَاًیي هبلیبتی

16531.00 40841.00 1.412- 0.158 15131.50 26456.50 1.972- 0.059 

 

 5کـَچکتز اس   .Sigعيح هؼٌبزاری ثِ زعت آهسُ ثزای ثزرعی ًمؼ خٌغیت زر هتغیزّبی تحمیك همـسار   5ثب تَخِ ثِ خسٍل 

ؽتِ اعت ثِ ىَری کِ سًـبى ًغـجت ثـِ    ( ًؾبى هی زّس خٌغیت تٌْب زر هتغیز زیسگبُ هثجت ّوکالعی ًمؼ زا0.001زرفس )

زیسگبُ هثجت ّوکالعی را زر ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی زاًؾدَیبى زاًؾگبُ آساز ایالم ثبالتز زاًغتِ اًـس.   هززاى

غیزّـب  زرفس هی ثبؽس لذا زلیلی ثزای رز فزك ففز ٍخَز ًسارز یؼٌی خٌغیت زر ایـي هت  5ثشرگتز اس  .Sigثزای عبیز هتغیزّب 

عيَح هؼٌبزاری ثِ زعت آهـسُ ثـزای ثزرعـی ًمـؼ ٍمـؼیت تأّـل زر هتغیزّـبی         5ًمؾی ًسارز. ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ خسٍل 

زرفس هی ثبؽس لذا زلیلی ثزای رز فزك ففز ٍخَز ًسارز ثِ ایي هؼٌب کِ ٍمؼیت تأّل ًمؾی زر هتغیزّبی  5تحمیك ثشرگتز اس 

ِ Sigًؾبى هی زّس ثب تَخِ ثِ همسار  6ل ٍالیظ زر خسٍل تحمیك ًسارز. ّوچٌیي ًتبیح آسهَى کزٍعکب ّوگـی ثشرگتـز اس    ؛ کـ
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زرفس هی ثبؽس لذا زلیلی ثزای رز فزك ففز ٍخَز ًسارز یؼٌی هیشاى تحقـیالت ًمؾـی زر    5عيح ذيبی زر ًظز گزفتِ ؽسُ 

 هتغیزّبی تحمیك ًسارز.

 هتغیزّبی تحمیك زرتحقیالت  ًمؼ-6 خسٍل

 هتغیز

 هؤلفِ

 تحقیالت

 .Sig آهبرُ

 0.577 2.884 ٍمؼیت هؼیؾت 

 0.614 2.672 هحیو فزٌّگی زاًؾگبُ

 0.947 0.737 زیسگبُ هثجت ّوکالعی

 0.638 2.538 فزٌّگ ذبًَازگی 

ًگزػ پززاذت ٍ تجؼیت 

 اس لَاًیي هبلیبتی
3.826 0.430 

 

 گیرینتیجهبحث و -4

ِ ّبی هرتلف کبری ٍ ؽغلی زر عيح اختوبع ّغـتٌس. اس ىزفـی   زاًؾدَیبى ثِ ػٌَاى ًیزٍی کبر هترقـ، آهبزُ ٍرٍز ثِ ػزف

زاؽتي ًگزػ ٍ زیس هثجت ًغجت ثِ لَاًیي هبلیبتی تجؼیت آًبى اس لَاًیي هبلیبتی را زر آیٌسُ فزاّن هی کٌس ٍ ایي ذـَز سهیٌـِ   

ًگزػ زاًؾـدَیبى ًغـجت    کٌس. ًتبیح حبفل اس ایي هيبلؼِ ًؾبى زاز کِالسم ثزای گززػ چزخ التقبز ّز کؾَری را فزاّن هی

ثِ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی زر اعتبى ایالم زر ٍمؼیت هٌبعجی لزار زارز. ایي هيلـت زر حـبلی اعـت کـِ اعـتبى ایـالم اس ًظـز        

هؼیؾتی زر حبلت ایسُ آلی لزار ًسارز ٍ ّوَارُ خش اعتبى ّبی هحزٍم تمغین ثٌسی هی ؽَز. ثب ایي حبل لـشٍم زاؽـتي ًگـزػ    

پیزٍی اس لَاًیي هبلیبتی ّوَارُ ثبیس رػبیت ؽَز. تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی اهز ًیغت کِ ثِ یکجبرُ هیغز ؽـَز  هٌبعت ًغجت ثِ 

فزٌّـگ  ثلکِ زر زرخِ اٍل ًیبسهٌس فزٌّگ عبسی هی ثبؽس. فزٌّگ عبسی ًیش هجحثی اعت کِ سیزثٌبّـبی هتٌـَػی السم زارز.   

ىـَر ليـغ ثـب     . ایي ىزس تلمی ثِثبؽسهیاؽربؿ زر لجبل عیغتن هبلیبتی  الؼول ای اس ىزس تلمی، ثیٌؼ ٍ ػکظ هدوَػِ هبلیبتی

 اعـت  پز ٍامـح کبرگیزی لبًَى زر هزاخؼِ ثِ هؤزیبى ًمؼ اعبعی زارز.   یک لبًَى هٌبعت ٍ ًیش ػولکزز هأهَراى هبلیبتی زر ثِ

، چگـًَگی رٍاثـو   کبزهیـک ٍ ػلوـی  اػن اس فزٌّگ ذبًَازگی، هحیو ّـبی آ  خبهؼِ فزٌّگ هبلیبتی، هتأثز اس فزٌّگ ػوَهی کِ

ّـبی   ّب، ارسػ ثسیْی اعت عيح زاًؼ، فزٌّگ، آرهبى هززم ٍ ًیش هتأثز اس ػَاهل ایسئَلَصیکی، عیبعی ٍ التقبزی خبهؼِ اعت.

تـأثیز لـزار    ّغتٌس کِ فزٌّگ هبلیبتی را زر خبهؼـِ تحـت   ، ػَاهل هْوی ٍ ًیش هیشاى ؽزایو هؼیؾتی هززم عیبعی ٍ اختوبػی

تَاى گفت هْـن  زر هَرز فزمیِ اٍل هیٍ سهیٌِ ّبی ًگزػ هثجت ًغجِ ثِ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی را فزاّن هی کٌس.  زٌّس هی

تزیي فبکتَر زر ایدبز ًگزػ هثجت ًغجت ثِ تجؼیت اس لَاًیي هبلیبتی زاؽتي ٍمؼیت هؼیؾتی هٌبعت افزاز اعـت. هـبزاهی کـِ    

ثٌبثزایي زر ایي سهیٌِ پیؾـٌْبز   ؛تَاى فزٌّگ هبلیبتی هٌبعت را المب کززًوی کیفیت سًسگی هززم یک هٌيمِ سیز ذو فمز ثبؽس

گززز سیزعبذت ّبی السم ثزای تَعؼِ ٍ آثبزًی هٌيمِ هَرز هيبلؼِ ثْجَز یبثـس کـِ ایـي اهـز خـش ثـب هغـبػست ٍ ّوکـبری         هی

ّبی هٌبعـجی را ثـزای ثْجـَز    الم هَلؼیتؽَز. ثِ ػٌَاى هثبل زر عبل ّبی اذیز ثبسارچِ هزسی زر اعتبى ایهغئَالى هیغز ًوی

تَاى ثب تقَیت الیحِ هٌيمِ تدـبری ٍ  ٍمؼیت هؼیؾت هززم فزاّن کززُ اعت کِ ثب ّوکبری ٍ هغبػست ًوبیٌسگبى هدلظ هی

ثبسارچِ ّبی هزسی گبهی هَثزی زر تَعؼِ ٍ ثْجَز ٍمؼیت هؼیؾت هززم ایي هٌيمِ ثززاؽت. زر سهیٌِ فزمیِ زٍم ٍ عَم ًیـش  

زر ثزًبهـِ ّـب   یک عزی  هزثَه ثِ ارتمبی فزٌّگ هبلیبتی زر عيح خبهؼِ ٍ زاًؾگبُ هيزح هی گززز. پیؾٌْبز هی ؽَز هجبحث

. ثزای ایٌکِ فزٌّـگ عـبسی هثجـت    گزززحَسُ ّبی گًَبگَى ػلوی ٍ آکبزهیک ٍ تدزثی ٍ تيجیمی ثبیس ثِ ػزف ٍ ػبزات تجسیل 

خبهؼِ رذت ثزثٌسز ٍ یب افالحبتی زر فزٌّگ هبلیبتی هَخـَز رخ زّـس تـب     زر ذقَؿ هبلیبت اًدبم پذیزز ٍ یب فزٌّگ هٌفی اس

زر هغیز فزٌّگ عبسًسُ ٍ هثجت لزار گیزز، السم اعت تب زر ذقَؿ پززاذت هبلیبت ٍ ًمؼ هبلیبت زر تَعؼِ ؽْزی ٍ رفـبّی،  
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زٌّگ عبسی هبلیبتی ثِ هؼٌـبی ایدـبز   اىالع رعبًی زلیك ٍ کبهل اًدبم پذیزز. اس آًدبئیکِ تغییز فزٌّگ زر ػزفِ هبلیبت ٍ یب ف

ٍ  ًگزػ ٍ یب تغییز ٍ افالح آى هی ثبؽس، ًوی آعـبًی   تَاى اًتظبر زاؽت کِ فزٌّگ ٍ ًگزػ هززم ًغجت ثِ هبلیبت ثـِ عـبزگی 

ّوچٌیي زر هحیو ّبی آکبزهیک ًوی تَاى اس اثشارّبی زگزگَى ؽَز، لذا ثز اعتمبهت زر ٌّگبم فزٌّگ عبسی ثبیس تَخِ ؽَز. 

ع رعبًی ٍ آگبّی رعبًی زر سهیٌِ فَایس پززاذت هبلیبت چؾن پَؽی کزز. ّوچٌیي پیؾٌْبز هی ؽَز زر هحـیو زاًؾـگبُ   اىال

زاًؾدَیبى ثب اثزات پززاذت هبلیـبت فـَرت گیـزز. زر    هٌظَر آؽٌبیی ِ ث ّبی آهَسؽیٍکبرگبُ ّبعرٌزاًی ، ّوبیؼ ّب،تجلیغبت

سزٍزى فزٌّگ خبهؼِ اس اػتمبزات غلو  بلیبتی اثتسا ًیبس ثِ ؽٌبذت آى ٍ عپظسهیٌِ فزمیِ چْبرم هی تَاى گفت ًگزػ ّبی ه

فحیح ٍ عبسگبر هی ثبؽس کِ ایي اهز زر زرخِ اٍل هـی تَاًـس زر هحـیو ذـبًَازُ ّـب       ٍ ًبعبسگبری ٍ خبیگشیٌی آى ثب اػتمبزات

 ًْبزیٌِ ؽَز.
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Abstract 

This study aimed to Studying the Willingness of students to pay taxes and comply with the tax rules (Case 

Study: Azad University, Ilam). Statical population of the study was all of Azad university of Ilam students, so 

statical sample was selected 384 people by using of Cochran formula. Data collected by the questionnaire. 

Validity and reliability of the questionnaire research was confirmed by academic advisors and experts. The data 

was analyzed by using SPSS software under the correlation test, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test. The 

results of the study showed that there is a significant relationship between the livelihoods status, university 

culture environment, classmates positive attitude, culture of the student's family, and comply with the tax laws. 

Keywords: Comply with the Tax Laws, Livelihoods Status, University Culture Environment, Classmates 

Positive Attitude, Culture of the Student's Family 

 


