
 

  یاتیکارکنان مال یسازمان یرفتار شهروند نیرابطه ببررسی 

 انیدؤم یاتیمال نیو تمک

 1حسین قلی پور

 2مهدی روحی خلیلی

 22/6/1932 تاریخ پذیرش:     1932//22تاریخ دریافت:  

 چکیده

ؤدیان م مالیاتی تمکین و مالیاتی کارکنان سازمانی شهروندی رفتار بین هدف از این تحقیق بررسی رابطه

مالیاتی  مؤدیان از نفر 572 ومازندران  استان اداره مالیاتی کارکنان از نفر 522بوده است که بدین منظور 

سازمانی )ارگان،  شهروندی گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه رفتاربه روش نمونه ادارهاین 

ایج به دست آمده از این در پایان نت مؤدیان پاسخ گفتند. اتی( و پرسشنامه محقق ساخته تمکین مالی1991

بین مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که  رمنیاسپآزمون ضریب همبستگی  کمکها به پرسشنامه

 مالیاتی تمکین و مالیاتی امور کارکنان نزاکت و ادب ،دوستی نوع مدنی، فضیلت جوانمردی، کاری، وجدان

و نتایج آزمون فریدمن نشان داد که ادب و نزاکت، الویت  دارد وجود (P<0/01) معناداری رابطه مؤدیان

( به خود  35/3برابر  3میانگین رتبهاول را در بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی )

 اختصاص داده است. 

 مازندران استان مالیاتی امور کل مالیاتی، اداره تمکین سازمانی، شهروندی رفتار :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه -1

بینی و تعیین عوامل مؤثر بر لعه رفتار سازمانی توصیف، پیشنظران، هدف از مطامطابق با باور صاحب

ارتند از: رضایت ها در گرو آنهاست. این چهار رفتار عبکلیدی است که حیات و بقا سازمان چهار رفتار

: 5212ند سازمانی کارکنان )رابینز و جاج، وری و رفتار شهروگرایی کارکنان، بهرهشغلی اعضا، غیبت

64 .) 

ناسازگار، بیشتر مفاهیم یک وجه  متفاوت و در پی آن کاربردهای های نسبتاًرغم مفهوم سازیعلی

بیشتر این مفاهیم  ،گرفت. آنچه مشهود است شکل 1OCB اشتراك داشتند که به موجب آن مفهوم

فعال و خیرخواه سازمان هستند، اثربخشی سازمانی دور از  ،نبه این واقعیت اشاره دارند که وقتی کارکنا

عنوان عملکرد  را تحت OCB مجدداً( 1993) برمان و موتووایدلو (.796: 5222هوسام، ) انتظار نیست

در شرح شغل بیان نشده، ولی بر زندگی  ای تعریف کردند: حوزه وسیعی از رفتار که صریحاًزمینه

هستند که برای سازمان مفیدند، ولی با  یرفتارهای( 24: 5227دوزا و الرا، )من سازمانی تأثیرگذار است

شوند. این رفتارها، اغلب از طرف نمیه این حال به عنوان بخشی از عناصر اصلی شغل در نظر گرفت

گیرند، هرچند که ممکن است به طور مستقیم کارکنان به منظور حمایت از منابع سازمان صورت می

( 5225(. در تعریف دیگری، لی پین و جانسون )5222به دنبال نداشته باشند )هوسام،  را منافع شخصی

های سازمانی رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان تمایل به تشریک مساعی و مفید بودن در محیط

( رفتار شهروندی 5227(. ویگودا و همکاران )5224اند )به نقل از دی گروت و براون لی، تعریف کرده

های رسمی به ها و پاداش، که کارمند بدون توجه به تحریمدانندهایی غیر رسمی میزمانی را کمکسا

تواند آزادانه آنها را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید. ارگان در این باره عنوان یک فرد، می

که چنین رفتاری از  گوید، رفتار شهروندی سازمانی به عنوان وضعیت مطلوب دیده می شود، چرامی

یک طرف منابع موجود و در دسترس را افزایش می دهد و از طرف دیگر، نیاز به مکانیزم های کنترل 

 (.5222رسمی و پر هزینه را کاهش می دهد )ارگان به نقل از بیکتون و همکاران، 

ابعاد این مفهوم رغم توجه فزاینده به موضوع رفتار شهروندی سازمانی، بین صاحب نظران در مورد علی

( رفتارهای شهروندی سازمانی را به هفت 5222اجماع نظر کاملی وجود ندارد. پودساکف و مکنزی )

، آداب 6، ابتکار فردی3، وفاداری سازمانی5، جوانمردی1، اجابت سازمانی5دسته، رفتارهای کمکی

                                                           
. Organization Citizenship Behaviour (OCB) 

2. Helping Behaviors 

1
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(، 1997و همکاران ) ح(. فار5227د )به نقل از کرنودل، ن، تقسیم می نمای4دخو و توسعۀ 2اجتماعی

، هماهنگی 2، وجدان کاری7های رفتار شهروندی سازمانی را در قالب آداب اجتماعی، نوع دوستیمؤلفه

(. 5222مورد بررسی قرار می دهند )به نقل از آلیسیا،  12محافظت از منابع سازمانیو  9میان فردی

گان است، که مؤلفه هایی مانند بندی از رفتار شهروند سازمانی متعلق به ارکاربردی ترین دسته

را مطرح می سازد )مارکوزی و زین،  11جوانمردی، نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری و نزاکت

5226.) 

 ماً یو داوطلبانه است که مستق یفرد یرفتار ،یسازمان یمعتقد است که رفتار شهروند( 1922) ارگان

 یوجود باعث ارتقا نینشده است، اما با ا ــیپاداش در سازمان طراح یهای رسمستمیس لهیبه وس

 دیکأت یرفتار شهروند یاصل یژگیبر سه و فیتعر نیا شود.عملکرد سازمان می ییو کارا یبخشاثر

شده و نه  نییتع شیاز پ فهیوظ کینه  یعنیاست  یاریرفتار داوطلبانه و اخت نیا نکهیاول ا :دارد

که  یمعن نیبد ،دارد یرفتار، جنبه سازمان نیا یایزام نکهیدوم ا ؛فرد است یرسم فیاز وظا یبخش

در نظام  مایمستق ای است که صراحتا نیسوم ا یگیژدهد و ومی عهرفتار کارکرد کارآمد سازمان را اشا

از انسان به عنوان شهروند  ف،یتعر نیا با (.324 : 5226شود )کوهن و کول،  یپاداش داده نم یرسم

در خدمت اهداف سازمان  ،یرسم فیاز الزامات نقش خود و فراتر از وظا شیرود بانتظار می یسازمان

 یابیاداره و ارز ،ییبه دنبال شناسا یسازمان یساختار رفتار شهروند گریکند. به عبارت د تیفعال

 یبخشآنان، اثر یکنند و در اثر رفتارهامی تیفعال ماناست که در ساز ینقش کارکنانافر یرفتارها

 (.57: 5223و همکاران،  نستوكی)ب ابدییبهبود م یسازمان

آگاهانه و داوطلبانه از  یرا تحت عنوان رفتارها یسازمان ی( رفتار شهروند1992) و همکاران یمکنز

 شیکارمند، افزا یورسازمان را جدا از هدف بهره کیثر ؤعملکرد م میکه به طور مستق کارکنانجانب 

                                                                                                                                                
1. Organizational Compliance 

2. Sportsmanship  

3. Organizational Loyalty 

4. Self-initiative 

5. Civic Virtue 

6. Self-development 

7. Altruism 

8. Conscientiousness 

9. Interpersonal Harmony 

10. Protecting Organization’s Resources  

11. Courtesy 
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می  یبه عنوان عمل یسازمان یشهروند تاررف (.125: 5222، بارگساند )جونگ و کرده فیدهد، تعریم

 ندایبل) کندمی تیافتد، حمااتفاق می یکه در آن عملکرد شغل یو روانشناخت یاجتماع طیاز محباشد که 

 . (5224، ونایو ف

موارد مطرح شده از آن لحاظ دارای اهمیت می باشد که رفتار کارکنان می تواند در نحوه مراودات 

ارباب رجوعان  با أثیر گذار باشد که این امر در سازمانهایی که نیاز به ارتباط نزدیک و صمیمیآنها ت

. یکی از سازمانهایی که دارای اهمیت باالیی در زمینه داردسازمان می باشد، نقش تعیین کننده ای 

 کارکنان بافتارو نحوه رمالیاتی می باشد که باید در مورد آن  ، سازمان اموربا مشتری هستند ارتباط

 مؤثر سیستم برای الزم شرایط کلی طور بهچرا که  مؤدیان مالیاتی نیز مطالعاتی صورت پذیرد.

 کرد: بیان زیر صورت به توانمی را خوداظهاری مالیاتی

 تمکین هایهزینه شدید ارتقای موجب شاید مالیاتی قوانین ترین پیچیده: ساده مالیاتی قوانین -

 اندك، هایمعافیت ساده مالیاتی قانون در .شودمی مالیاتی تمکین کاهش سبب دخو امر این و گردد

 . شودمی بینی پیش باال آستانه و صادراتی، کاالهای به محدود صفر نرخ واحد، مثبت نرخ

 باید مؤدیان. کند کمک خود تعهدات انجام در مؤدیان به باید مالیاتی تشکیالت: مؤدیان به خدمات -

 را غیره و ها،مالیات پرداخت تاریخ متعلقه، هایمالیات ها،آن تعهدات که کنند دریافت یروشن اطالعات

 مالیاتی هایفرم و اطالعات به و یافته آگاهی قوانین تغییرات از باید همچنین. دهد شرح آنها برای

 . باشند داشته آسان دسترسی

 و آسانی به باید مالیاتی هایفرم و ستردادا و پرداخت پرونده، تشکیل نام، ثبت برای ساده هایرویه -

 . باشد اجرا قابل آسانی به هارویه و گیرد قرار مؤدیان اختیار در کافی سرعت با

 ارتقاء برای کنند، نمی تسلیم را خود مالیاتی اظهارنامه که مؤدیانی سریع شناسایی: اجرا و وصول -

 . دارد بسیاری تاهمی بزرگ دیانؤم مورد در ویژه به مالیاتی، تمکین

 روبرو شناسایی خطر با مالیاتی، قوانین رعایت عدم صورت در که بدانند باید مؤدیان: حسابرسی -

 اختیاردر  مؤدیان از قبولی قابل درصد حسابرسی برای را کافی امکانات باید مالیاتی تشکیالت. شوندمی

 .یابد کاهش تمکین از گریز شناسایی خطر تا باشد داشته

 تقلب عالوه، به. شد خواهند مجازات موکداً شناسایی، صورت در که بدانند باید مختلفان: اتمجاز -

 . شود پیگیری کیفری حقوقی نظام طریق از باید مالیاتی
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 حقوق از حمایت برای نظر تجدید و اعتراض رویه باید: هاتصمیم در مستقل تجدیدنظر امکان -

از  بتوانند بایـد مالیات، تشخیص نتیجه بـا مؤدیـان فقتموا عـدم صورت در. گـردد فراهم مؤدیـان

: 1322 میرزایی، و حدادی)سود جویند  مالیاتی تشکیالت با خود اختالف حل برای قضایی رسیدگی

 شهروندی رفتار بین رابطه بررسیبنابراین با توجه به مطالب ذکر شده، در این تحقیق به  (.115

پرداخته شده  مازندران استان مالیاتی امور کل مؤدیان اداره مالیاتی تمکین و مالیاتی سازمانی کارکنان

تحقیق  ناست که به این منظور در ابتدا به چند نمونه از مطالعات تجربی صورت گرفتۀ همسو با ای

در ادامه به نتیجه گیری از و  تحقیق اشاره می کنیم فرضیاتتحلیلی  نتایجپردازیم و سپس به می

 .همچنین پیشنهاداتی در زمینه تحقیق ارائه شده است تحقیق پرداخته و

 مروری بر پیشینه تجربی تحقیق -2

، مبین توجه پژوهشگران به رابطۀ رفتار شهروندی سازمانی های پیشین در زمینۀمرور و بررسی تحقیق

من، است. از جمله این متغیرها می توان به نگرش شغلی )نیهوف و مور این مفهوم با متغیرهای متعدد

( تعهد 5224؛ پیرسی و همکاران، 1996 ،(، عملکرد )بال و همکاران1992؛ اسچناك و همکاران، 1993

( 5222؛ تراکینبرت، 1992؛ ارگان، 1992؛ ایزنبرگر و همکاران، 1924سازمانی )اوریلی و چتمن، 

( اعتماد 5222؛ تراکینبرت، 1993؛ واینه و گرین، 1992رهبری و رفتار رهبری )پودساکوف و همکاران، 

 ،؛ شپارد و همکاران1991( عدالت سازمانی )مورمن، 1994؛ پودساکوف و همکاران، 1992)دلوگا، 

؛ مورمن، 1923؛ بیتمن و ارگان، 1923( و رضایت شغلی )اسمیت و دیگران، 1993؛ اسکیو، 1995

به عنوان یکی از اشاره نمود. در همین زمینه، رضایت شغلی  5229( به نقل از یلماز و تاسدان، 1923

 پیش شرط های مهم رفتار شهروندی سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت.

نفر نشان داد که بین رفتارهای  7122مطالعه روی  55یک فراتحلیل برگرفته شده از 

از (. 5225لپین و همکاران، ) وجود دارد یشهروندی سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت

توان به افزایش ها مییی به دنبال دارد. از جمله این هزینههاطرفی این رفتارها هزینه

استرس شغلی، تضاد میان استرس کاری و زندگی خانوادگی و همچنین گرانبار شدن نقش 

 (. 5222)بولینو و تورنلی،  اشاره نمود

رضایت شغلی کارکنان اثر مثبتی بر رفتار که دهد هتل نشان می 169پژوهش روی کارکنان 

 های شهروندی دارندتر انگیزه بیشتری برای رفتاردارد و کارکنان با رضایت شغلی باالشهروندی 

دهد کارکنان با ان میـسازمان چینی نش 369یک تحقیق پیمایشی از (. 65: 5224)گونزالس و گارازو، 
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ی باالتری دارند، رفتار چه منصب کاررفتار شهروندی بیشتری هستند و هرسابقه باالتر دارای 

های رفتار شهروندی زنان از مردان جلوتر هستند. ان بیشتر است. همچنین در برخی جنبهندی آنشهرو

نتایج این تحقیق نشان داد سن کارکنان، پست سازمانی و تا حدی جنسیت آنها در رفتار شهروندی 

  (.552: 5227)وانگسیان و ویو،  ثیر گذار استأشان ت

بط بین له ندارد. در واقع پست سازمانی زنان در رواأاین مس جنسیت اثر چندانی بر ادراك کارکنان از

های کمک کننده مردان به دیگران در که رفتار در حالی دارد. نسبت به مردان فردی آنان، اثر بیشتری

برخی دالیل منطقی وجود دارد که (. 552: 5227)وانگسیان و ویو، محیط کار از زنان بیشتر است 

گذار باشد. برای مثال زنان بیش از مردان ثیرأشهروندی فروشندگان ت جنسیت ممکن است بر رفتار

ن دیدگاه کلیشه ای است که زنان را در دهند. این گونه قضاوت بر مبنای آمی  رفتار شهروندی نشان

نتایج (. 372: 5225)پیرسی و همکاران،  فعالیت های انگیزشی و روابط انسانی بهتر از مردان می داند

شد تفاوت چندانی بین دهد همانطور که پیش بینی میروی فروشندگان کاال نشان می این پژوهش بر

تواضع بین زنان و  مردان و زنان از نظر رفتار شهروندی وجود نداشت. فقط در مورد وجدان و مهربانی و

   (.321: 5225)پیرسی و همکاران،  مردان فروشنده تفاوت مشاهده گردید که زنان رتبه باالتری داشتند

بین تعهد که نشان داد  5224نفر از کارکنان دولت در کشور کره در سال  1226وهش روی پژ

بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی  یسازمانی و رفتار شهروندی ارتباط وجود دارد ولی ارتباط مستقیم

 (.755: 5224)کیم،  یافت نشد

ر وع قومیت بر رفتار تمکین مؤدیان د( در مطالعه خود در بررسی اثر تن5211آالبده و همکاران )

ند که تفاوت بسیار زیاد رفتار تمکین مؤدیان مالیاتی در بین نژادهای کشور نیجریه به این نتیجه رسید

مکین ـتار تـزیاد است. اما تفاوت رفبه شدت مختلف در جامعه ای است که از این نظر تنوع در آن 

 میت نمی باشد.ـو با اهه ـالیاتی در بین مذاهب مختلف، قابل توجـم

(، در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که در سطح بین المللی، تمکین 5226ریاحی بلکویی )

مالیاتی به طور قطع با میزان آزادی اقتصاد، سطح اهمیت بازار واحد تجاری و کارایی قوانین رقابتی و 

 ارزشهای اخالقی مرتبط است.

 کیفیت از مشتری ادراك بر سازمانی شهروندی هایرفتار ثیرتأ بررسی در( 1322) کاخکی حسنی

 شهروندی رفتار بین کلی طور به که است رسیده تیجهن این به رفتاری نیات و مشتری رضایت خدمات،
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 رابطه وابسته متغیرهای عنوان به مشتری، وفاداری با مرتبط عوامل و مستقل متغیر عنوان به سازمانی،

 .ندارد وجود معناداری و مثبت

 شرایط در مالیاتی مؤدیان و مأموران رفتار بر دولت مدیریت مطالعه در( 1322) عبدلی و قاضیانی

 و مالیاتی سازمان در فساد و مالیاتی فرار با ارتباط در هابازی نظریه از مدلی ها،اظهارنامه در انحراف

 مدل، این در که ندداد  قرار بررسی موردرا  تبانی شرایط در ممکن هایاستراتژی بر دولتی مدیریت

 مأموران تبانی امکان و گیرد کار به صادق غیر یا صادق دسته دو از را مالیاتی مأموران تواندمی دولت

 در دولت و مالیاتی مورانأم مالیاتی، مؤدی یعنی ،بازیکنان. دارد وجود مالیاتی مؤدیان با صادق غیر

 خود ممکن هایاستراتژی میان از استراتژی یک یافتن لدنبا به دولت. دارند قرار یکدیگر با تعامل

 آن( درآمد تابع) هدف تابع و دولت هایاستراتژی طرح این در. گردد بهینه خزانه خالص درآمد تا است

 به ،مدل هایپارامتر و بازی طرفین هایاستراتژی به نسبت دولت بهینه استراتژی نهایت در و توصیف

 .است شده آورده دست

 وش تحقیقر -9

 امور کل اداره( تشخیص کادر) مالیات امر در دخیل کارکنان شامل کلیه تحقیق این آماری جامعه

 صورته ب سال 2 مدت به حداقل کهاست  ایمالیاتی مؤدیان همچنین و مازندران استان مالیاتی

برای انتخاب نمونه   .اندنموده اقدام خود مالیات پرداخت به نسبت استان سطح در اختیار با و داوطلبانه

مورد نیاز در جهت پاسخگویی به سؤاالت تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که 

 نفر از مؤدیان 572مالیات و  امر در دخیل نفر از کارکنان 522به دست آمده از این مرحله،  تعداد

 حساب بوده است. خوش مالیاتی

 رفتار مطالعه برای که شد استفاده هاداده آوری جمع هتج پرسشنامه ابزار از تحقیق این در

 از مؤدیان مالیاتی مطالعه تمکین برای و( 1991) ارگان استاندارد پرسشنامه از سازمانی شهروندی

 دارای( 1991) ارگان سازمانی شهروندی رفتار پرسشنامه است. شده استفاده ساخته محقق پرسشنامه

باشد که دارای می نزاکت و ادب جوانمردی و مدنی، فضیلت کاری، دانوج دوستی، نوع گانه پنج ابعاد

 دوم، پرسشنامه )کامال مخالفم تا کامال موافقم( بوده است. ایگزینه پنج لیکرتگویه در طیف  56

ای گویه در طیف لیکرت پنج گزینه 56 دارای که باشدمی مؤدیان مالیاتی تمکین با مرتبط پرسشنامه

های تحقیق به تأیید متخصصان آشنا در روایی محتوایی پرسشنامه ی زیاد( بوده است.)خیلی کم تا خیل

این حوزه رسید و پایایی آن نیز به وسیله آزمون آلفای کرونباخ مورد مطالعه قرار گرفت که میزان آن به 
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د که به دست آم 27/2و تمکین مالیاتی مؤدیان  72/2سازمانی  شهروندی پرسشنامه رفتار یترتیب برا

به منظور مطالعه رابطه بین متغیرهای تحقیق و  پایایی مناسب این ابزار می باشد. میزان، گویاین ای

در قالب دو پرسشنامه جداگانه که محتوای های تحقیق رسیدن به اهداف تحقیق، پرسشنامه همچنین

 امر در دخیل ارکنانک از نفر 522در بین پرسشنامه اول رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را می سنجد 

توزیع و داده ها جمع آوری شد و پرسشنامه دوم که محتوای آن در مورد تمکین مالیاتی مودیان  مالیات

استان مازندران  مالیاتی امور کل ادارهی که از طریق حساب خوش مالیاتی مؤدیان از نفر 572 بین بود

این پرسشنامه ها به کمک آزمون ضریب و در پایان نتایج به دست آمده از  توزیع شد معرفی شدند،

همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج این آزمون در قسمت یافته های تحقیق بیان 

 شده است.

 های تحقیقیافته -4

 خاصی اهمیت از یتحقیق نوع هر برای فرضیه سقم و صحت بررسی برای هاداده تحلیل و تجزیه

 مورد موضوع از شده آوریجمع اطالعات بر متکی که تحقیقاتی یشترب در امروزه. است برخوردار

ود شمی محسوب تحقیق بخشهای مهمترین و تریناصلی از اطالعات تحلیل و تجزیه ،باشدمی تحقیق

 پس و گیرندمی قرار تحلیل و تجزیه مورد آماری افزارنرم از استفاده با خام هایداده که در این مرحله

 ،در این قسمت از تحقیق .گیرندمی قرار کنندگان استفاده اختیار درمنظم  اطالعات شکل به پردازش از

که بدین منظور هر سؤال تحقیق را به صورت جداگانه  شد تحقیق پرداخته فرضیاتبه آزمون آماری 

 کنیم.مطرح و نتایج آن را گزارش می

 یرابطه معنادار یاندؤم یاتیمال ینمکت و یاتیکارکنان امور مال وجدان کاری ینبفرضیه اول تحقیق: 

 وجود دارد.

 مؤدیان مالیاتی تمکین و مالیاتی امور کارکنان کاری وجدانبین  ضریب همبستگی -(1) جدول

 .Sig (r)میزان همبستگی  متغیر

 222/2 472/2 یانمؤد یاتیمال ینتمک و یاتیکارکنان امور مال وجدان کاری

 یاتیمال ینتمک و یاتیکارکنان امور مال ین وجدان کاریب اسپیرمن ضریب همبستگی ،1جدول 

باشد که  با می (p<0/01) 472/2دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر یان را نشان میدؤم

توان گفت که میزان همبستگی بین این دو مراجعه به جهت و میزان همبستگی بین این دو متغیر می
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، با استه این که جهت همبستگی بین این دو متغیر مثبت و با توجه ب استمتغیر در سطح باالیی 

یان نیز افزایش، و دؤم یاتیمال ینتمکمیزان در  یاتیکارکنان امور مال وجدان کاریمیزان در افزایش 

 دهد.بالعکس روی می

 افراد است قرار که است وظایفی به نسبت عملی التزام و تعهد قلبی، رضایت کاری، وجدان از منظور

 هم باز نباشد، گرنظاره هاآن فعالیت بر نیز ناظری و بازرس اگر که ایگونه به رسانند؛ انجام به را آنها

 فرهنگ در تغییر و کاری وجدان تقویت به نخواهند کرد. جامعه انسانی کوتاهی وظیفه خود انجام در

که  دهدمی یاری خود فاهدا به دستیابی در را سازمان متعهد، انسانی نیروی که چرا است؛ نیازمند کار

نیز را اری و آموزش آن دارد که نتایج تحقیق حاضر کچون حساسیت وجدان گرو مواردی این امر در 

  می توان در راستای همین امر دانست.

 یرابطه معنادار یاندؤم یاتیمال ینتمک و یاتیجوانمردی کارکنان امور مال ینب: تحقیق دوم فرضیه

  وجود دارد.

  مؤدیان مالیاتی تمکین و مالیاتی امور کارکنان جوانمردیبین  همبستگی یبضر -(2) جدول

 .Sig (r)میزان همبستگی  متغیر

 222/2 252/2 یانمؤد یاتیمال ینتمک و یاتیجوانمردی کارکنان امور مال

یان دؤم یاتیمال ینتمک و یاتیجوانمردی کارکنان امور مالبین  اسپیرمن همبستگیضریب ، 5جدول 

باشد که با مراجعه به می (p<0/01) 252/2دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر ان میرا نش

توان گفت که میزان همبستگی بین این دو متغیر در جهت و میزان همبستگی بین این دو متغیر می

، با افزایش در استباشد و با توجه به این که جهت همبستگی بین این دو متغیر مثبت سطح باالیی می

یان نیز افزایش، و بالعکس روی دؤم یاتیمال ینتمکمیزان در  یاتیجوانمردی کارکنان امور مالمیزان 

 دهد.می

منظور از رادمردی و جوانمردی، نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط سخت و بحرانی سازمان    

و عدم  ،کاری سخت و وخیمشرایط بدون شکایت می باشد. جوانمردی تمایل به تحمل داوطلبانه 

است که به صورت اجتناب ناپذیر در سازمان پیش می آید. در آن شرایط شکایت و ابراز ناراحتی 

 می نیکی با را بدی پاسخ هستند، دگرگرا دارند، می مقدم خویش سود بر را دیگران سود جوانمردان

 همواره و گذرند، می در نینجامد نهاآ پروایی بی و گستاخی به که آنجا تا اطرافیان های بدی از دهند،
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یی برخوردار افرادی که از جوانمردی باال بدین ترتیب. دهند می ترجیح تالفی و انتقامبر  را بخشش

توان در های تحقیق حاضر را نیز مینیز برخوردار می باشند که یافته گذاری بیشتریباشند از توان تأثیر

 همین راستا دانست.

مؤدیان رابطه  یاتیمال ینتمک و یاتیفضیلت مدنی کارکنان امور مال ینب: تحقیق سوم فرضیه

 وجود دارد. یمعنادار

 مؤدیان مالیاتی تمکین و مالیاتی امور کارکنان مدنی فضیلت همبستگی ضریب -(9) جدول

 .Sig (r)میزان همبستگی  متغیر

 یاتیمال ینتمک و یاتیفضیلت مدنی کارکنان امور مال

 یانمؤد
221/2 222/2 

 یاتیمال ینتمک و یاتیفضیلت مدنی کارکنان امور مالبین  اسپیرمن همبستگیضریب  ،3جدول 

با باشد که می (p<0/01) 221/2ضریب همبستگی بین این دو متغیر دهد. یان را نشان میدؤم

توان گفت که میزان همبستگی بین این دو می مراجعه به جهت و میزان همبستگی بین این دو متغیر

، با استباشد و با توجه به این که جهت همبستگی بین این دو متغیر مثبت غیر در سطح باالیی میمت

یان نیز افزایش، و دؤم یاتیمال ینتمکدر میزان  ،یاتیفضیلت مدنی کارکنان امور مالدر میزان افزایش 

  دهد. بالعکس روی می

 برنامه، فوق در فعالیتهای حضور قبیل از رفتارهایی دارد، نام مدنی فضیلت شهروندی رفتار سوم عدبُ

 و سازمان مدیران توسط شده ارائه تغییرات توسعه و از حمایت نباشد، الزم حضور این که زمانی هم آن

 در اطالعیه و پوستر نصب به دادن اهمیت و عمومی اطالعات افزایش و مجله کتاب، مطالعۀ به تمایل

شود که این امر برای سازمان دارای نقش مهمی خواهد بود می شامل را دیگران آگاهی برای سازمان

 تمکین و مالیاتی امور کارکنان مدنی فضیلت گونه که نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد، بینکه همان

 دارد که این خود گویای اهمیت فضیلت مدنی کارکنان امور وجود معناداری رابطه مؤدیان مالیاتی

 مالیاتی می باشد.
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 یرابطه معنادار یاندؤم یاتیمال ینتمک و یاتینوع دوستی کارکنان امور مال ینب: تحقیق ارمچه فرضیه

  وجود دارد.

  مؤدیان مالیاتی تمکین و مالیاتی امور کارکنان دوستی نوع همبستگی ضریب -(4) جدول

 .Sig (rمیزان همبستگی ) متغیر

 222/2 455/2 نیامؤد یاتیمال ینتمک و یاتینوع دوستی کارکنان امور مال

یان دؤم یاتیمال ینتمک و یاتینوع دوستی کارکنان امور مالبین  اسپیرمن همبستگیضریب  ،6جدول 

باشد که  با مراجعه به می (p<0/01) 455/2دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر را نشان می

ن این دو متغیر در توان گفت که میزان همبستگی بیجهت و میزان همبستگی بین این دو متغیر می

، با افزایش در استباشد و با توجه به این که جهت همبستگی بین این دو متغیر مثبت سطح باالیی می

یان نیز افزایش، و بالعکس روی دؤم یاتیمال ینتمکمیزان در  یاتینوع دوستی کارکنان امور مالمیزان 

 دهد. می

ایجاد  قبیل از سودبخشی و مفید رفتارهای به هشهروندی نوع دوستی می باشد ک یکی از ابعاد رفتار

 به غیرمستقیم، یا و مستقیم شکل به که دارد اشاره همکاران میان دلسوزی و همدلی صمیمیت،

کند که این مهم رفته رفته نتایج کاری افراد را می کمک هستند، کاری مشکالت دارای که کارکنانی

ا را تحت تأثیر خود قرار می دهد که نتایج تحقیق حاضر را دچار تغییر و تحوالتی می کند و عملکرد آنه

 نیز می توان در همین راستا دانست.

رابطه  یاندؤم یاتیمال ینتمک و یاتینزاکت کارکنان امور مال ادب و ینب: تحقیق پنجم فرضیه

  وجود دارد. یمعنادار

 مؤدیان مالیاتی تمکین و مالیاتی امور کارکنان نزاکت و ادب همبستگی ضریب -(5) جدول

 .Sig (rمیزان همبستگی ) متغیر

 222/2 324/2 یانمؤد یاتیمال ینتمک و یاتیادب و نزاکت کارکنان امور مال

 یاتیمال ینبا تمک یاتیادب و نزاکت کارکنان امور مالبین  اسپیرمن همبستگیضریب  2جدول  

باشد که  با می (p<0/01) 324/2دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر یان را نشان میدؤم

توان گفت که میزان همبستگی بین این دو مراجعه به جهت و میزان همبستگی بین این دو متغیر می
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باشد و با توجه به این که جهت همبستگی بین این دو متغیر مثبت می نسبتاً باالییمتغیر در سطح 

یان نیز دؤم یاتیمال ینتمکدر سطح  ،تییاادب و نزاکت کارکنان امور مالباشد، با افزایش در سطح می

 دهد.افزایش، و بالعکس روی می

 فـردی قدرت توانند می راحتی به که هستند مواردی جمله از دیگران حقوق مراعات و ادب رعـایت

 رفتار درست ما با بدارند، دوست صمیمانه را ما دیگران که داریم دوست ما همه. دهند افزایش را افراد

 دیگران باشیم متین و مالحظه با بیشتر خودمان چقدر هر. شوند قائل اهمیت و ارزش یمانبـرا و کنند

شود.  می خالصه دیگران به گذاشتن احترام در سیاست بهترین .می کنند رفتار ما با روش همان به نیز

 و مالحظه ادب، شخصی، زندگی در حال هر به اما کرد، باز افراد سلیقه روی حسابی هیچ تواننمی

 شوند.  می محسوب دیگران با رفتار زمان در ها انتخاب بهترین همیشه احترام

 کامل صد درصد توانیم نمی گاه هیچ و هستیم انسان ما همه که داشت نظر در باید حال عین در ماا

 هر به اما. شویم اشتباه یا و خطا دچار دیگران با برخوردهایمان در که دارد وجود امکان این و باشیم

 محبت ما به آنها میزان همان به کنیم برخورد مؤدبانه آنها با و کرده محبت دیگران به چقدر هر لحا

 .دهند می قرار خود احترام مورد را ما و کرده

 یک عنوان به ما و اندشده ایجاد مدنیت خلق دلیل به نزاکت، و ادب قوانین که رسد می نظر به

 ممکن شوندمی وضع ادب رعایت پیرامون که قوانینی. تیمهس محدوده و مرز نیازمند شدت به انسان،

 که شد خواهیم متوجه ،مکنی استفاده آنها از اگر اما نمایند ایجاد محدودیت حدودی تا ما برای است

این مهم در مدیریت رفتار  .دهد می دستما  به جدید شرایط در بیشتری راحتی و رضایت احساس

 نزاکت و ادب رابطه مثبت بین ایج تحقیق حاضر مبنی بررد که نتفردی و جمعی نقش مهمی دا

 را نیز می توان در همین راستا دانست. مؤدیان مالیاتی تمکین و مالیاتی امور کارکنان

کارکنان امور  یسازمان یاهمیت هر کدام از ابعاد رفتار شهروند یزانم یبند یتاولوهمچنین جهت  

 قابل مشاهده می باشد. 4ت که نتایج آن در جدول ه اساستفاده شد یدمناز آزمون فر یاتیمال
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 یاتیکارکنان امور مال یسازمان یابعاد رفتار شهرونداولویت بندی  -6جدول 

 رتبه میانگین مؤلفه رتبه

 53/3 ادب و نزاکت 1

 22/3 جوانمردی 5

 94/5 فضیلت مدنی 3

 92/5 نوع دوستی 6

 23/5 وجدان کاری 2

 یرفتار شهروندمی دهد که ادب و نزاکت اولویت اول را در بین ابعاد  نتایج آزمون فریدمن نشان

رتبه ( به خود اختصاص داده است. جوانمردی )35/3برابر  رتبه میانگینیاتی )کارکنان امور مال یسازمان

رتبه ( رتبه سوم، نوع دوستی )94/5برابر  رتبه میانگین( در رتبه دوم، فضیلت مدنی )22/3برابر  میانگین

 ( در رتبه پنجم قرار دارد.23/5برابر  رتبه میانگین( رتبه چهارم و وجدان کاری )92/5برابر  انگینمی
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 و ارائه پیشنهادات نتیجه گیری -5

شاهد شکافهایی بین میزان مالیات وصولی و میزان مالیاتی که باید دریافت همواره نظام های مالیاتی 

صدد های مالیاتی درمهم همواره مطرح بوده است و نظاممر اند و این مسأله به عنوان یک اشود، بوده

گذار بر دو، شناخت عوامل تأثیریکی از راههای کاهش شکاف بین این  .کاهش این شکاف بوده اند

ت که به وسیله توان گف(. بنابراین می166: 1392رفتار مؤدیان مالیاتی می باشد )کمالی و شفیعی، 

درجه  .ت مالیاتی را تسریع و منظم نمودمطالبا ،مؤدیان تمکین مالیاتی گذار بر رویشناخت عوامل تأثیر

 و شیخ م می باشد )طالب نیاتمکین مالیاتی در هر نظام مالیاتی معیاری برای سنجش کارایی آن نظا

 نظام یک در که است خورده گره اقتصادی هایفعالیت با نحوی به مالیاتی (. نظام26: 1324 حسنی،

 اقتصادی فعاالن و اقتصادی هایفعالیت توسط دولت عمومی هایهزینه تمام تقریباً سالم، اقتصادی

 (.122: 1326 زاده، اسداله) گرددمی تأمین مالیاتی درآمدهای محل از کشور، آن

 مالیاتی تمکین و مالیاتی کارکنان سازمانی شهروندی رفتار بین رابطه بررسی ، تحقیقهدف از این 

بین بررسی های صورت گرفته نشان داد که  .مازندران بوده است استان مالیاتی ورام کل مؤدیان اداره

 نزاکت و و ادب دوستی مدنی، نوع کاری، جوانمردی، فضیلت ابعاد شهروندی سازمانی، اعم از وجدان

که این نتایج با  دارد ( وجودp<0/01) معناداری رابطه مؤدیان مالیاتی تمکین و مالیاتی امور کارکنان

 و قاضیانی و (5226)  بلکویی ، ریاحی(5211)  همکاران و تایج به دست آمده از مطالعات آالبدهن

 همسو می باشد.  ( 1322) عبدلی

 شناسایی برای بیشتر ه استگرفت انجام سازمانی شهروندی رفتار زمینه در که ایاولیه تحقیقات

 رفتارها این. شدمی گرفته نادیده اغلب اما د،داشتن سازمان در کارکنان که بود رفتارهایی یا و لیتهاؤمس

 گاهی حتی یا و شدندمی گیریاندازه ناقص طور به شغلی عملکرد سنتی ارزیابیهای در اینکه وجود با

که در این تحقیق به  بودند مؤثر سازمانی اثربخشی بهبود در اما گرفتند،می قرار غفلت مورد اوقات

 مؤدیان پرداخته شد. مالیاتی تمکین و مالیاتی کارکنان سازمانی ندیشهرو رفتار بین مطالعه رابطه

 شهروندی رفتارهای تعریف برای راهبرد یک داشتن که رسد می نظر شده، به طرح مباحث به باتوجه

 را سازمانها تواند می ذکرشده، اهرمهای با راهبرد این اجرای سپس و سازمان هر در آن مصداقهای و

کند که  یاری عادی وظایف انجام با توأم سازمانی شهروندی رفتارهای بروز به انکارکن دادن سوق در

 این امر می تواند نتایج مفیدی به بار آورد.
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 کارکنان سازمانی شهروندی رفتار ارتقای راستای درو تحقیق این با توجه به نتایج به دست آمده از 

 :نمود ذیل را ارائه اتپیشنهادتوان می ،مازندران استان مالیاتی امور اداره

 و آموزش برای را هایی دوره مازندران استان مالیاتی امور کل اداره مسئوالن که شودمی پیشنهاد -

 . کنند برگزار مالیاتی امور کارکنان سازمانی شهروندی رفتار بردن باال

 به را مازندران ناستا مالیاتی امور کل اداره در کار انجام هایرویه و مقررات و قوانین باید مدیران -

 .شودمی سازمانی شهروندی ضد رفتار کاهش به منجر امر این که کنند تبیین واضح طور

 سازمانی، تعهد سازمانی، عدالت به شودمی توصیه سازمانی شهروندی رفتارهای افزایش برای  -

 عوامل این که زیرا ،شودبیشتری  توجه مازندران استان مالیاتی امور کل اداره در شغلی رضایت

 عدالت استقرار هاسازمان شودمی پیشنهاد رو این از. دارند سازمان موفقیت در مهمی بسیار نقش

  .دهند قرار خود هایسیاست اولویت در را سازمانی تعهد و سازمانی

 مازندران مالیاتی استان مؤدیان مالیاتی تمکین وضعیت بهبود زیردرراستای پیشنهادات همچنین

 :گرددمی ارائه

 .در ادارات امور مالیاتی متعهد و متخصص مالیاتی تشخیص کادر کارگیری به -

 . آن بهبود جهت در تالش و مالیاتی خدمات و اطالعاتی ضعفهای شناخت -

 دیان مالیاتی نسبت به صحت فرآیند وصول مالیات.ؤتالش در راستای افزایش اعتماد م -

 طریق از همگانی و علنی طور به تیمالیا منابع محل از پیشرفت درحال هایهپروژ معرفی -

 .جمعی هایرسانه
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