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ُچکیذ

Tax incomes are considered as the only source for
providing finances of public expenses in each
country. Consequently, taxation system is
considered as a very important and influential part
of the economic activities. In this study the effect of
an healthy Administrative system health on
Obedience of Taxpayers at Thehran’s Southern
General Bureau of Tax Affairs has been studied.
The population sample includes all managers,
deputies and personnel working in tax affairs and
taxpayers at Thehran’s Southern General Bureau of
Tax Affairs. As final sample, 198 managers,
deputies and personnel working in tax affairs and
388 taxpayers at the above bureau were randomly
selected. All of them responded to a research based
questionnairs.
Finally, the data from this questionnairs were
analyzed by a single T-test sample. The research is
functional and descriptive. A main question and ten
sub-questions were used to do the research.Findings
indicated that the influence of administrative system
health on tax submission taxpayers in tax office at
south of Tehran was significantly positive

زضآهسّبی هبلیبتی تٌْب هٌجع سبلن خْت تبهیي ّعیٌِ ّابی ابموییای
ٍ زض مطَضّب ّسیٌس ٍ ثِ تجع آى ًظبم هبلیابتی یاج خاعس ثاسیبض هْان
، زض ایي تحقیا.تأثیط گصاض زض فعبلیت ّبی اقیػبزی هحسَة هی گطزز
تأثیط سالهت ًظبم ازاضی ثاط توییاي هبلیابتی هؤزیابى ازاضُ ماا اهاَض
 خبهعِ آهابضی.هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى هَضز ثطضسی قطاض گطفیِ است
 ابضط ملیِ هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى ازاضُ ماا اهاَض هبلیبتای،تحقی
 ًفط اظ2:9  ثسیي هٌظَض.خٌَة ضْط تْطاى ٍ هؤزیبى ایي ازاضُ هی ثبضس
 ًفط اظ هؤزیبى ازاضُ ما اهاَض499 ٍ هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى هبلیبتی
ِهبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى ثِ ضٍش ًوًَِ گیطی طجقِ ای اًیرابة ٍ ثا
ِ پبسد گفیٌس ٍ زض پبیبى زازُ ّابی ثا، سبذیِ تحقی،پطسطٌبهِ هحق
زست آهسُ اظ ایي پطسطٌبهِ ّب ثِ موج آظهَى تای تاج ًوًَاِ هاَضز
. مبضثطزی ٍ اظ ًاَ تَغایفی اسات، ایي تحقی.تحلیا قطاض گطفیِ است
ُ اظ یج سَال اغلی ٍ زُ سَال فطعای اسایفبزُ ضاس،ثطای اًدبم تحقی
 ًیبیح ًطبى زاز مِ اثعابز ساالهت ًظابم ازاضی ثاطتوییي هبلیبتای.است
هؤزیبى ازاضُ ما اهَضهبلیبتی خٌَة ضْطتْطاى تأثیط هثجت ٍ هعٌی زاضی
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هقذهِ
هبیلع زض سبل  2:7:ساالهت سابظهبًی ضا ثیابى ماطز ٍ ضاوي
پیطٌْبز ططای ثطای سٌدص سالهت سبظهبى ّب ذبططًطبى ماطز
مِ سبظهبى ّویطِ سبلن ًرَاّس ثَز .ثِ ًظط اٍ سالهت سبظهبًی ثِ
زٍام ٍ ثقبی سابظهبى زض هحیاخ ذاَز ٍ سابظگبضی ثاب آى ٍ اضتقابس
گسیطش تَاًبیی ذَز ثطای سابظش ثیاطیط اضابضُ هییٌاس دخبّاس
.)2495
سبظهبى سبلن سبظهبًی است مِ زض ازاهاِ ایابت ذاَز قابزض
است ثِ ّسف ّب ٍ هقبغس ًْبیی ذَز زست یبثس هَاًعی ضا ماِ زض
زسییبثی ثِ ّسف ّبیص ثب آى هَاخاِ های ضاَز ثطٌبساس ٍ ایاي
هَاًع ضا اظ پیص پبی ذَز ثطزاضز .سبظهبى سبلن سبظهبًی اسات ماِ
زضثبضُ ذَز ٍ هَقعییی مِ زض آى قطاض گطفیِ است ٍاقع ثیي ثبضاس
قبثلیت اًعطبف زاضیِ ٍ قبزض ثبضاس ثاطای هقبثلاِ ثاب ّاط هاطیلی
ثْیطیي هٌبثع ذَز ضا ثِ مبض گیطز.
فسبز ازاضی اظخولِ پسیسُ ّبی سبظهبًی است مِ ضًٍس تَساعِ
مطَضّب ضا ثِ طَض چطوگیطی ثب هطیا ضٍثاطٍ های مٌاس .زضعیاي
ابل ثب توبم ثطًبهِ ضیعی ّب ٍ تَخْی مِ اظسَی مطَضّب زض ظهیٌِ
هجبضظُ ثب ایي پسیسُ غَضت گطفیِ ثبظ ضبّس ضًٍس ضٍ ثِ ضضاس آى زض
اثعبز گًَبگَى خبهعِ ّاسیین .زض ظهیٌاِ هجابضظُ ثاب فاسبز ازاضی
غباجٌظطاى سبظهبًی هعیقس ثِ ضٍییطزّبیی ّسیٌس مِ ًقاص آًْاب
پیطگیطی اظ ثطٍظ چٌیي پسیسُ ای ثبضس تب ایٌیِ ثرَاّاس اظططیا،
اعوبل هدبظات ثط مبضمٌابى ذابطی ثاب چٌیاي پسیاسُ گاسیطزُ ای
هجبضظُ مٌس .ضٍییطز اسبسی مِ زض ایي تحقیا ،هاَضز تأمیاس قاطاض
گطفیِ ایي است مِ ثِ خبی اتیب ثط ضٍیِ ّبیی مِ هجیٌی ثط تٌجیاِ
ثعااس اظ اضتیاابة فااسبز اساات ایداابز ٍ ضاُ اًااساظی یااج سیااسین
پیطگیطی اظ فسبز مِ ّسیِ هطمعی آى فطٌّگ خبهعاِ ٍ فطٌّاگ
سبظهبًی آًْب هی ثبضس اهطی ضطٍضی است.
زضمطَض هاب اقاَب ثگایطاى دمبضهٌاساى مابضگطاى) ضاب ا زض
ثرص ّبی زٍلیی ثِ هَقاع ٍ ثطاَض ضافبف هبلیابت ّابی ذاَز ضا
پطزاذت هی مٌٌس لییي ایي اهط زض ضاثطِ ثب امثط فعبالى اقیػبزی
ثرص ذػَغی هػساب ًساضیِ ٍ گبّ ًب سعی زض میوبى زضآهاسّبی
ذَز زاضیِ ٍ زض اعالم ثِ هَقع آى ثب ٍاااسّبی هبلیابتی ّویابضی
الظم ضا ًوی ًوبیٌس .هیعاى ّویبضی هؤزیبى ثب ًظبم هبلیبتی ٍ توبیا
آًْب ثِ پطزاذت هبلیبت ٍاقعای ثاِ اضتقابس ساطه فطٌّاگ هبلیبتای
خبهعِ ثسیگی زاضز .زض ًْبیت ّوبًطَض مِ ثیبى ضس آًچاِ زض ایاي
تحقی ،ثِ عٌَاى هسئلِ تحقی ،هططح است اضظیبثی تأثیط ساالهت
ًظبم ازاضی ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة
ضْط تْطاى هی ثبضس .لصاسؤال اغالی تحقیا ،ایاي اسات ماِ; آیاب
سالهت ًظبم ازاضی ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى تأثیط زاضز؟

پیطیٌِ تحقیك
پضٍّص ّای داخلی
ٍزازی آذًَسی د )249:تحقیقی ثب عٌَاى »ثطضسای ضاثطاِ
هیاابى عااسالت ساابظهبًی ٍ سااالهت ازاضی زض گوااطر خوْااَضی
اسالهی ایطاى« اًدبم زازُ است .ایي هقبلِ ثِ ثطضسی ضاثطِ هیبى
عسالت سبظهبًی زض سِ ثعس عاسالت تَظیعای ضٍیاِ ای ٍ تعبهلای
ثب سالهت ازاضی زض گوطر ج.ا.ایطاى های پاطزاظز .خبهعاِ آهابضی
پژٍّص ً 876فط اظ مبضمٌبى گوطر های ثبضاٌس .ثاطای ساٌدص
عسالت سبظهبًی ٍ سالهت ازاضی اظ پطسطٌبهِ اسیفبزُ ضسُ است.
تحلیاااا زازُ ّاااب ثاااب اسااایفبزُ اظ آهااابض تَغااایف ٍ هاااسل
هعبزالت سبذیبضی غَضت گطفیِ است .یبفیِ ّبی پژٍّص ًاطبى
زٌّسُ ضاثطِ قَی هیبى اثعبز گًَبگَى عسالت سبظهبًی ٍ ساالهت
ازاضی است ٍ ثط اسبس ًیبیح ثسست آهسُ ثیي عسالت سابظهبًی ٍ
سالهت ازاضی ضاثطِ هثجت ٍ هعٌی زاض ٍخَز زاضز.
مطیوی د ) 2499تحقیقی ثب عٌاَاى ثطضسای عَاهاا هؤثاط ثاط
توییي هؤزیبى هبلیبتی اًدبم زازُ است زضایاي تحقیا ،ثاب طاطح
پٌح فطضیِ;
-2اضتقبس سطه فطٌّگ هبلیبتی
-3ضفبف ثَزى هػطف زضآهسّبی هبلیبتی
ٍ-4خَز ًطخ ّبی هبلیبتی پبئیي
ٍ-5خَز ضوبًت ّبی اخطائی هؤثط
ٍ-6خَز یج سیسین خبهع ٍمبضآهس اطالعبت هبلیبتی
هَضَ اظ سِ زیسگبُ داسابتیس زاًاطگبُ هاأهَضاى هبلیابتی ٍ
هؤزیبى هبلیبتی) ثِ ضٍش هیساًی زض قبلت پطسطٌبهِ هَضزثطضسی
ٍ هطبلعِ قطاضگطفیِ است ثط اسبس تحلیا ٍاضیبًس اظ ًظط ّط سِ
گطٍُ هیعاى اضتجبط عَاهاا ثاب افاعایص توییاي هؤزیابى هبلیبتای
هیفبٍت است ثب اسیفبزُ اظ ضٍش آهابضی فطیاسهي ٍ ٍیلیبماسَى
فطضیِ زٍم ٍ سَم ٍ چْابضم ٍ اٍل ٍپٌدان ثاِ تطتیات ثیاطیطیي
تأثیط ضا هَضَ دتوییي هبلیبتی) زاضیِ اًس.
هٌدااصة ساالیوبًی د )2495تحقیقاای ثااب عٌااَاى ”ثااطآٍضز
ظطفیت هبلیبتی اسیبى هبظًسضاى“ اًدبم زازًس ماِ ایاي هقبلاِ ثاِ
ثطضسی عَاها هؤثط ثط زضآهس هبلیابتی اسایبى هبظًاسضاى ٍ ثاطآٍضز
ظطفیت هبلیبتی اسایبى های پاطزاظز .اضظش افاعٍزُ ثراص ّابی
غٌعت هعسى ذسهبت تَلیس ًبذبلع زاذلای ثاسٍى ماطبٍضظی
ًطخ ثبساَازی ٍ خٌاگ اظ هْوایطیي عَاهاا هؤثاط ثاط هبلیابت ٍ
ظطفیت هبلیبتی اسیبى هبظًسضاى ضٌبذیِ ضسًس .ثط ایي هجٌب طای
زٍضُ 2472-2491ثیطیطیي مَضص هبلیبتی 78زضغس ٍ مویطیي
آى  51زضغس است ٍ اساقا  44زضغس اظ ظطفیت هبلیابتی هاَضز
ثْطُ ثطزاضی هبلیبتی قطاض ًگطفیِ است.

دٍ فصلٌاهِ حساتذاری دٍلتی؛ سال اٍل ،ضوارُ ،5پاییش ٍ سهستاى9/

اًػبضی ٍ ّویبضاى د )2499تحقیقی ثب عٌَاى ”ثطضسی ضاثطِ
ثیي سالهت سبظهبًی ٍ ًگاطش ّابی هثجات مابضی مبضمٌابى زض
ازاضات اهَض هبلیبتی اسیبى اغفْبى“ اًدبم زازًس ماِ ّاسف ایاي
تحقی ،ثطضسی تأثیط سالهت سبظهبًی ثط ًگطش ّبی هثجت مبضی
است .زض ایي تحقی ،اظ یج خبهعِ آهبضی ً 232:فطی ًوًَِ ای
ثِ ادن ً 38:فط ثِ ضٍش ًوًَِ گیطی تػبزفی طجقِ ثٌسی ضسُ
هیٌبست ثب ادن اًیربة ضاسُ اثاعاض خواع آٍضی زازُ ّاب یاج
پطسطٌبهِ  52سؤالی است ٍ خْت تدعیِ ٍ تحلیا زازُ ّب اثیسا
ثِ تحلیا تَغیفی ٍ سپس ثِ تحلیا اسیٌجبطی زازُ ّب ثط اسبس
هحبسجِ ضاطیت ّوجاسیگی پیطساَى تحلیاا ضگطسایَى چٌاس
هیغیطُ ٍ تحلیا ٍاضیبًس اًدبم ضاسُ اسات .یبفیاِ ّاب اابمی اظ
اثجبت فطضیِ ّبی تحقیٍ ٍ ،خَز ضاثطاِ هثجات هعاٌی زاض ثیاي
سالهت سبظهبًی ٍ ًگطش ّبی هثجت مابضی های ثبضاس ٍ ایٌیاِ
تَخِ ثِ سالهت سبظهبًی ثِ زلیا تأثیطی مِ ثطاعوبل تالش ّبی
مبضی زاضز اظ اّویت ظیبزی زض سبظهبى ثطذَضزاض است.
پضٍّص ّای خارجی

آالثسُ ٍ ّویبضاى د ) 3122زض پژٍّاطی تحات عٌاَاى ” آیاب
قَهیت زض ضفیبض توییي هؤزیبى هبلیبتی تابثیط زاضز؟“ ثاِ ثطضسای
اثط تٌاَ قَهیات ثاط ضفیابض توییاي هؤزیابى زض ماطَض ًیدطیاِ
پطزاذت ٍ ثِ ایي ًییدِ ضسایسًس ماِ تفابٍت ثاسیبض ظیابز ضفیابض
توییي هؤزیبى هبلیبتی زض ثیاي ًژازّابی هریلار زض خبهعاِ ای
است مِ اظ ایي ًظط تٌَ زض آى ثِ ضست ظیبز اسات .اهاب تفابٍت
ضفیبض توییي هبلیبتی زض ثیي هاصاّت هریلار قبثاا تَخاِ ٍ ثاب
اّویت ًوی ثبضس.
میاان د )3117زض پژٍّااطی تحاات عٌااَاى ”اًگاایعُ ذااسهبت
عوَهی ٍ ضفیبض ضْطًٍسی سابظهبًی زض ماطُ“ ضٍی ً 2695فاط اظ
مبضمٌبى زٍلت زض آى مطَضًطبى زاز ماِ ثیاي تعْاس سابظهبًی ٍ
ضفیبض ضْطًٍسی اضتجبط ٍخَز زاضز ٍلای اضتجابط هاسیقیوی ثیاي
ضضبیت ضغلی ٍ ضفیبض ضْطًٍسی یبفت ًطس.
ضیبای ثلیَیی د )3115زض پژٍّطی تحت عٌَاى ”اضتجبط ثیي
توییي هبلیبتی زض سطه ثیي الولا ٍ عَاها اًیربثی هبلیبت“ ثاِ
ایي ًییدِ ضسیسُ است مِ زض سطه ثیي الوللی توییي هبلیبتای
ثِ طَض قطع ثب هیعاى آظازی اقیاػبز ساطه اّویات ثابظاض ٍاااس
تدبضی ٍ مبضایی قَاًیي ضقبثیی ٍ اضظش ّبی اذالقی هطتجخ است.
لپیي ٍ ّویبضاى د )3113زض تحقیقی تحت عٌَاى ”هبّیت ٍ
اثعبز ضفیبض ضْطًٍسی سبظهبًی“ یج فطاتحلیا غَضت گطفیِ مِ اظ
 33هطبلعااِ ثااب خبهعااِ آهاابضی ً 8211فااط ًااطبى زاز مااِ ثیااي
ضفیبضّبی ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ ضضبیت ضغلی ضاثطِ هثجیی ٍخَز
زاضز.
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فزضیِ ّای پضٍّص
زض ایي پژٍّص ثب زض ًظط گطفیي پطسص ّبی تحقی ،ماِ ثاط
پبیة هطبلعبت اًدبم ضسُ ٍ یبفیِ ّبی هطبلعبت قجلی تسٍیي ضاسُ
است ٍ ّوچٌیي ثِ هٌظَض ثطذَضزاضی اظ فطاگطز هجیٌی ثاط ضٍش
ضٌبسی علوی فطضیِ ّبی پژٍّطی ثِ ضطح ظیط ثیبى هی ضًَس;
فزضیِ اصلی:

سالهت ًظبم ازاضی ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ما اهاَض
هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط هعٌی زاضی زاضز.
فزضیات فزػی:

ٍ .2ضَح اثعبز سبلوت ًظبم ازاضی ثط توییي هبلیبتی هؤزیابى
ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْطتْطاى تأثیط هعٌی زاضی زاضز.
 .3العاهبت مبضی هعقَل ثط توییي هبلیبتی هؤزیابى ازاضُ ماا
اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاىتأثیط هعٌی زاضی زاضز.
 .4مٌایطل ضاغا ٍ اااسٍز اذییابضات زض تااػوین گایطی ثااط
توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْاطاى
تأثیط هعٌی زاضی زاضز.
 .5اوبیت اخیوبعی هحیخ مبض ثط توییاي هبلیابتی هؤزیابى
ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط هعٌی زاضی زاضز.
 .6پبزاضْبی عبزالًِ ٍ ضفیبضّبی هٌػفبًِ ثط توییاي هبلیبتای
هؤزیبى ازاضُ ما اهَض هبلیبتیخٌَة ضْطتْطاى تأثیط هعاٌی زاضی
زاضز.
 .7اقَب ٍ زسیوعز مبفی ثط توییاي هبلیابتی هؤزیابى ازاضُ
ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط هعٌی زاضی زاضز.
 .8سبعت مبضی ضضبیت ثراص ثاط توییاي هبلیابتی هؤزیابى
ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْطتْطاى تأثیط هعٌی زاضی زاضز.
 .9اهٌیت ضغلی ثط توییي هبلیابتی هؤزیابى ازاضُ ماا اهاَض
هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط هعٌی زاضی زاضز.
 .:خَ سبظهبًی اهي ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ما اهاَض
هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط هعٌی زاضی زاضز.
 .21تطتیجبت اسیرساهی سبلن ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ
ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْطتْطاى تأثیط هعٌی زاضی زاضز.
رٍش پضٍّص
ایي تحقی ،مبضثطزی ٍ اظ ًَ تَغایفی -علّای اسات ٍ ثاطای
آظهَى فطضیِ ّبی پژٍّص اظ آظهَى تی تج ًوًَِ ای اسیفبزُ
ضسُ است.
خبهعِ آهبضی تحقی ،ابضط ملیِ هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى
ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌاَة ضاْط تْاطاى ٍ هؤزیابى ایاي ازاضُ
هی ثبضسّ .وچٌیي توییاي هبلیابتی هؤزیابى اظ ططیا ،هؤزیابى
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هی ثبضس پس ثطای ًوًَِ گیطی زض ایي تحقی ،اظ ضٍش تػبزفی
طجقِ ای اسیفبزُ ذَاّس ضس.

هبلیبتی مِ پطزاذت مٌٌاسُ هبلیابت هحاسَة های ضاًَس هاَضز
اضظیبثی قطاض گطفت .خْت تعییي اساقا ادن ًوًَاِ اظ فطهاَل
مَمطاى ٍ ًوًَِ گیطی تػبزفی طجقِ ای اسیفبزُ هی گطزز.

رٍش ّای تجشیِ ٍ تحلیل اطالػات

)N z 2 /2 p(1-p
)(N-1)d2 + z 2 /2 p(1-p

تدعیِ ٍ تحلیا زازُ ّبی ثسست آهاسُ ضابها زٍ ثراص ثاِ
ضطح ظیط هی ثبضس;
آهار تَصیفی :ثِ هٌظَض تَغیر یبفیِ ّب دثِ ٍیژُ هیغیطّبی
خوعیاات ضااٌبذیی) اظ خااساٍل فطاٍاًاای ٍ ّوچٌیااي ًوَزاضّاابی
هیلِ ای اسیفبزُ گطزیس .ضوي ایي مِ ثِ هٌظاَض تَغایر ثْایط
زازُ ّااب اظ ضاابذع ّاابی هطمااعی ًظاایط هیاابًگیي ٍ ّوچٌیااي
ضبذع ّبی پطامٌسگی ًظیط اًحطاف هعیبض ٍ ٍاضیبًس ثْطُ گطفیِ
ضس.
آهار استٌثاطی :آهبض اسیٌجبطی هَضز اسیفبزُ زض ایي تحقیا،
عجبضتٌس اظ;
الف .آسهَى تی استَدًت تک ًوًَِ ای :زض ضاسیبی تأییس یاب
عسم تأییس فطضیبت هجٌی ثط تاأثیط گاصاضی هؤلفاِ ّابی ساالهت
ًظبم ازاضی ثط توییي هبلیبتی آظهَى تی اسیَزًت تج ًوًَاِ ای
ضا ثیبض هی ثطین.
ب .آسهَى فزیذهي :خْات اٍلَیات ثٌاسی هایعاى اضتجابط
اثعبز هیغیط هسیقا ٍ هیغیط ٍاثسیِ زض خبهعاِ هاَضز پاژٍّص اظ
آظهَى فطیسهي اسیفبزُ هی ضَز.

=n

 <nاساقا ادن ًوًَِ الظم
 < Nادن خبهعِ آهبضی
ً <pسجت تَظیع غفت زض خبهعِ

 <z2هقساض ثِ زست آهسُ اظ ًگبضُ تَظیع ًطهابل اسایبًساضز)
زض ایي تحقی ٍ ،ثب زض ًظط گطفیي هقساض ذطبی  1016هقساض ثاِ
زست آهسُ اظًگبضُ تَظیع ًطهبل اسیبًساضز 20:7هی ثبضس)
 <dذطبی پصیطفیِ ضسُ تَسخ هحق ،یب ثبظُ قبثاا تحواا اظ
ثطآٍضز پبضاهیط هَضز ًظط دهعوَال زض علَم اخیوبعی ثطاثط  1016زض
ًظط گطفیِ هی ضَز).
ثب تَخِ ثِ ایٌیِ تعساز هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى ازاضُ ماا
اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى ً 498فط هی ثبضٌس ثب خبیگصاضی
آى زض فطهَل ادن ًوًَِ تعساز افطاز ًوًَِ ً 2:4فط های ثبضاس
مِ خْت اطویٌبى ثیطیط  322پطساطٌبهِ تَظیاع ٍ تعاساز 2:9
پطسطٌبهِ تیویا ضسُ استّ .وچٌیي خْت تعییي ًوًَِ آهبضی
هؤزیبى اظ فطهَل ظیط اسیفبزُ هی ضَز;
z 2p q
=n
d2

یافتِ ّای تحقیك

ّوچٌیي ثب خبیگاصاضی پبضاهیطّاب زض فطهاَل هاصمَض ادان
ًوًَِ اساقا ادن ًوًَِ الظم اظ ثیي هؤزیبى ً 497فاط ثسسات
هی آیس مِ اساقا ادن ًوًَِ الظم هی ثبضس .اهب خْت اطویٌبى
ثیطیط  4:2پطسطٌبهِ تَظیع ٍ  499تاب اظ آى ّاب تیویاا ضاسُ
است .ثِ زلیا ایٌیِ خبهعِ آهبضی هَضز هطبلعِ ضابها زٍ ثراص

تخص تَصیفی تحقیك

ً .2گبضُ ضوبضُ  2فطاٍاًی هطثَط ثِ آهابض تَغایفی هاسیطاى
هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى ازاضُ هبلیبتی ضا ًطبى هی زّس.
ً .3گبضُ ضوبضُ  3فطاٍاًی هطثَط ثاِ آهابض تَغایفی هؤزیابى
هبلیبتی ضا ًطبى هی زّس.

ًگارُ( .)5ذالغِ ًگبضُ فطاٍاًی هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى ازاضُ هبلیبتی
جٌسیت

ًَع استخذام

سطغ تحصیالت

هتغیز

هطز

ظى

فَب زیپلن ٍ زیپلن

مبضضٌبسی

مبضضٌبسی اضضس ٍ ثبالتط

ضسوی

پیوبًی

قطاضزازی

فزاٍاًی

249

71

85

:3

43

291

7

23

درصذ

7:.8

41.4

48.5

57.6

27.3

:1.:

4

7.2

ٍضؼیت تأّل
هیأّا

هتغیز

هدطز

فزاٍاًی

44

276

زضغس

27.8

94.4

سوت

سٌَات خذهت
مویط اظ 6

 7تب 21

 22تب 26

 27تب 31

ثیص اظ 31

هسیط

هعبٍى

مبضهٌس

:

7

41

61

214

42

6

273

4

5.6

26.3

36.4

63

26

3.66

92.9

دٍ فصلٌاهِ حساتذاری دٍلتی؛ سال اٍل ،ضوارُ ،5پاییش ٍ سهستاى9/
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ً -تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

تخص استٌثاطی تحقیك

ًگبضُ ضوبضُ ً 4یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای
دسالهت ًظبم ازاضی هسیطاى هعبًٍبى ٍمبضمٌبى)ضا ًطبى هی زّس.
ثِ زلیا ایي ماِ ساؤاالت پطساطٌبهِ هؤلفاة ساالهت ًظابم
ازاضی زاضای پٌح گعیٌِ ثطای اًیربة ثَزُ اًاس هیابًگیي فطضای
ثطای ّط سؤال زض ایي هطالِ عسز »سِ« قطاض گطفیِ است ماِ ثاب
هقبیسِ ًیابیح ثاِ زسات آهاسُ دهیابًگیي< )P<1012 5اظ ثیاي
هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى هی تَاى گفت ماِ اظ ًظاط هاسیطاى
هعبًٍاابى ٍمبضمٌاابى ازاضُ مااا اهَضهبلیاابتی خٌااَة ضااْطتْطاى
سالهت ًظابم ازاضی ثاطتوییي هبلیابتی هؤزیابى ازاضُ ماا اهاَض
هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیطگصاض هی ثبضس.

زض هَضز فطضیبت تحقی ،هی تَاى تحلیا ّبی شیاا ضا اضائاِ
ًوَز;
فزضیِ اصلی تحقیك
*سالهت ًظام اداری تزتوکیي هالیااتی هؤدیااى ادارُ کال
اهَرهالیاتی جٌَب ضْز تْزاى تأثیز هؼٌی داری دارد.

ثطای آظهَى ایي فطضایِ توابهی ساؤاالت پطساطٌبهِ ضا ثاِ
عٌَاى عٌبغط ایي هؤلفِ زض ًظط گطفیِ ٍ هیابًگیي آى ّاب هیغیاط
سالهت ًظبم ازاضی ضا تطییا هی زّس .ظیطا توبهی هؤلفاِ ّابی
هَضز ًظط زض مٌبض ّن هیغیط اغلی سالهت ًظبم ازاضی هی ثبضٌس.
ثِ زلیا ایي مِ خبهعِ تحقی ،ابضط ضا زٍ گطٍُ;
 .2هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى؛
 .3هؤزیبى ازاضُ ما اهَض هبلیبتی؛
خٌَة ضْطتْطاى تطییا هی زٌّسزضپبسرگَیی ثِ ّطسؤال
ًیبیح ثِ زست آهسُ ثِ تفییج ًوًَِ هَضزثطضسی گعاضش هیطَز;

ً -تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 5یبیح هطثاَط ثاِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دسالهت ًظبم ازاضی هؤزیبى) ضا ًطبى هی زّس.
ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیبًگیي< )P<1012 40:اظ

ًگارُ( .)3ذالغِ ًگبضُ فطاٍاًی هؤزیبى هبلیبتی
جٌسیت

ًَع کسة ٍ کار

سطغ تحصیالت
مبضضٌبسی اضضس

هتغیز

هطز

ظى

زیپلن ٍ پبییي تط

فَب زیپلن

مبضضٌبسی

فزاٍاًی

434

76

25:

221

21:

31

درصذ

94.4

27.9

49.5

39.5

39.2

6.3

ٍضؼیت تأّل

ٍ ثبالتط

تَلیسی

ذسهبتی

تَظیعی

سبیط

6:

:1

21:

241

26.3

34.3

39.2

44

هیشاى هالیات هؤدیاى
 611تب یج

هتغیز

هدطز

هیأّا

مویط اظ611

فزاٍاًی

4:

45:

311

:9

درصذ

21.2

9:.:

62.6

36.4

هیلیَى

سهاى تسلین اظْار ًاهِ هالیاتی

 4تب  6م

ثیص اظ  6م

41

31

51

8.8

6.3

21.4

زِّ زٍم تیط

زِّ سَم تیط

ثیص اظ31م زِّ اٍل تیط
5:

211

34:

23.7

36.7

72.7

ًگارُ (ً .)/یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایدسالهت ًظبم ازاضی

ًگارُ (ً .)4یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای دسالهت ًظبم ازاضی

هسیطاى هعبًٍبى ٍمبضمٌبى)

هؤزیبى)

هؼیار / ;T

هؼیار / ;T

هتغیز

DF

میانگین

T

Sig

هتغیز

DF

هیبًگیي

T

Sig

سالهت ًظبم ازاضی

891

4

22 .18

0 .000

سالهت ًظبم ازاضی

499

4 .:

38 .:

1 .111
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ثیي هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت مِ اظ ًظط هؤزیابى هبلیابتی
سالهت ًظبم ازاضی ثاط توییاي هبلیابتی هؤزیابى ازاضُ ماا
اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.

ٍضَح اثعبز سالهت ًظبم ازاضی ثط توییي هبلیابتی هؤزیابى ازاضُ
ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
*فزضیِ فزػی دٍم :الشاهات کاری هؼقَل تز توکیي هالیاتی

فزضیات فزػی تحقیك

هؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتی جٌَب ضْز تْزاى تاأثیز هؼٌای

*فزضیِ فزػی اٍلٍ :ضَح اتؼااد ساالهت ًظاام اداری تاز

داری دارد.

توکیي هالیاتی هؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتی جٌَب ضْز
تْزاى تأثیز هؼٌی داری دارد.
ً -تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 6یبیح هطثَط ثاِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دٍضَح اثعبزسالهت هسیطاى هعبًٍبى ٍمبضمٌبى)ضاًطبى هی زّس.

ً -تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 8یبیح هطثاَط ثاِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دالعاهبت مابضی هعقاَل هاسیطاى هعبًٍابى ٍ مبضمٌابى) ضا ًاطبى
هی زّس.
ًگارُ(ً .)7یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای دالعاهبت مبضی هعقَل
هسیطاى هعبًٍبى ٍمبضمٌبى)

ًگارُ(ً .)1یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای دٍضَح اثعبز سالهت
هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى)

هؼیار / ;T

هؼیار / ;T
هتغیز

DF

میانگین

T

Sig

ٍضَح اثعبز سالهت ًظبم ازاضی

891

8 .44

82 .84

0 .000

ثِ زلیا ایي مِ سؤاالت پطسطٌبهِ هؤلفة ٍضَح اثعبز سالهت
ًظبم ازاضی زاضای پٌح گعیٌِ ثطای اًیرابة ثاَزُ اًاس هیبًگیاي
فطضی ثطای ّط سؤال زض ایي هطالِ عسز »سِ« قطاض گطفیِ است
مِ ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیابًگیي< )P<1012 4085اظ
ثیي هسیطاى هعبًٍابى ٍ مبضمٌابى های تاَاى گفات ماِ اظ ًظاط
هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى ازاضُ ما اهَض هبلیابتی خٌاَة ضاْط
تْطاى ٍضَح اثعبز سالهت ًظبم ازاضی ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى
ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
ً-تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 7یبیح هطثاَط ثاِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دٍضَح اثعبز سالهت هؤزیبى) ضا ًطبى هی زّس.
ًگارُ (ً .)9یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای دٍضَح اثعبز

هتغیز

DF

هیبًگیي

T

Sig

العهبت مبضی هعقَل

2:9

4 .86

25 .98

1 .111

ثِ زلیا ایي ماِ ساؤاالت پطساطٌبهِ هؤلفاة العاهابت مابضی
هعقَل زاضای پٌح گعیٌِ ثطای اًیربة ثَزُ اًس هیابًگیي فطضای
ثطای ّط سؤال زض ایي هطالِ عسز »سِ« قطاض گطفیِ است ماِ ثاب
هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهاسُ دهیابًگیي< )P<1012 4089اظ ثیاي
هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى هی تَاى گفت ماِ اظ ًظاط هاسیطاى
هعبًٍبى ٍمبضمٌبى ازاضُ ماا اهاَض هبلیابتی خٌاَة ضاْط تْاطاى
العاهبت مبضی هعقَل ثط توییي هبلیبتی
هؤزیبى ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تاأثیط گاصاض
هی ثبضس.
ً -تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 9یبیح هطثاَط ثاِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دالعاهبت مبضی هعقَل هؤزیبى) ضا ًطبى هی زّس.
ًگارُ(ً .)8یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایدالعاهبت مبضی هعقَل

سالهت هؤزیبى)

هؤزیبى)

هؼیار / ;T

هؼیار / ;T

هتغیز

DF

میانگین

T

Sig

هتغیز

DF

هیبًگیي

T

Sig

ٍضَح اثعبز سالهت ًظبم ازاضی

811

4 .20

29 .28

0 .000

العهبت مبضی هعقَل

499

4 .89

31 .96

1 .111

ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیبًگیي< )P<1012 5031اظ
ثیي هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت مِ اظ ًظاط هؤزیابى هبلیابتی

ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیابًگیي< )P<1012 4089اظ
ثیي هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت مِ اظ ًظط هؤزیابى هبلیابتی

دٍ فصلٌاهِ حساتذاری دٍلتی؛ سال اٍل ،ضوارُ ،5پاییش ٍ سهستاى9/

العاهبت مبضی هعقَل ثط توییي هبلیابتی هؤزیابى ازاضُ ماا اهاَض
هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
*فزضیِ فزػی سَم :کٌتزل ضاغل ٍ حاذٍد اختیاارات در

68

ثیي هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت مِ اظ ًظاط هؤزیابى هبلیابتی
مٌیطل ضغا ٍ ااسٍز اذییابضات زض تاػوین گایطی ثاط توییاي
هبلیاابتی هؤزیاابى ازاضُ مااا اهااَض هبلیاابتی خٌااَة ضااْط تْااطاى
تأثیطگصاض هی ثبضس.

تصوین گیزی تز توکیي هالیاتی هؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتای
جٌَب ضْز تْزاى تأثیز هؼٌی داری دارد.
ً-تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً :یبیح هطثاَط ثاِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دمٌیطل ضغا هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى) ضا ًطبى هی زّس.
ًگارُ(ً .)9یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای دمٌیطل ضغا هسیطاى
هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى)
هؼیار / ;T
هتغیز
مٌیطل ضغا ٍ اسٍز
اذییبضات

*فزضیِ فزػای چْاارم :حوایات اجتوااػی هحیا کاار
تازتوکیي هالیااتی هؤدیااى ادارُ کاال اهاَر هالیااتی جٌااَب
ضْزتْزاى تأثیز هؼٌی داری دارد.
ً-تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 22یبیح هطثَط ثِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
داوبیت اخیوبعی هحیخ مابض هاسیطاى هعبًٍابى ٍ مبضمٌابى) ضا
ًطبى هی زّس.
ًگارُ(ً .)55یبیح آظهَى تی تج ًوًَِ ای داوبیت اخیوبعی هحیخ مبض

DF

هیبًگیي

T

Sig

هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى)

2:9

4 .99

29 .22

1 .111

معیار 3 =T

ثِ زلیا ایي مِ ساؤاالت پطساطٌبهِ هؤلفاة مٌایطل ضاغا ٍ
اسٍز اذییبضات زض تػوین گیطی زاضای پٌح گعیٌِ ثطای اًیربة
ثَزُ اًس هیبًگیي فطضی ثاطای ّاط ساؤال زض ایاي هطالاِ عاسز
»سِ« قطاض گطفیِ اسات ماِ ثاب هقبیاسِ ًیابیح ثاِ زسات آهاسُ
دهیبًگیي< )P<1012 4099اظ ثیي هاسیطاى هعبًٍابى ٍ مبضمٌابى
هی تَاى گفت مِ اظ ًظط هاسیطاى هعبًٍابى ٍ مبضمٌابى ازاضُ ماا
اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى مٌیطل ضغا ٍ ااسٍز اذییابضات
زض تػوین گیطی ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ما اهَض هبلیبتی
خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
ً-تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 21یبیح هطثَط ثِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دمٌیطل ضغا هؤزیبى) ضا ًطبى هی زّس.
ًگارُ(ً .)51یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای دمٌیطل ضغا
هؤزیبى)

متغیر

DF

میانگین

T

Sig

اوبیت اخیوبعی هحیخ مبض

2:9

4 .:9

25 .27

1 .111

ثِ زلیا ایي مِ سؤاالت پطسطٌبهِ هؤلفة اوبیات اخیوبعای
هحیخ مبض زاضای پٌح گعیٌِ ثاطای اًیرابة ثاَزُ اًاس هیبًگیاي
فطضی ثطای ّط سؤال زض ایي هطالِ عسز »سِ« قطاض گطفیِ است
ماِ ثبهقبیاسِ ًیابیح ثاِ زسات آهااسُدهیبًگیي<)P<1012 40:9
اظثیي هسیطاى هعبًٍبى ٍمبضمٌبى هییَاى گفت مِ اظًظط هاسیطاى
هعبًٍبى ٍمبضمٌبى ازاضُ ماا اهاَض هبلیابتی خٌاَة ضاْط تْاطاى
اوبیت اخیوبعی هحیخ مبض ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ماا
اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
ً-تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 23یبیح هطثَط ثِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
داوبیت اخیوبعی هحیخ مبض هؤزیبى)ضا ًطبى هی زّس.
ًگارُ(ً .)53یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایداوبیت اخیوبعی
هحیخ مبض هؤزیبى)

هؼیار / ;T

معیار 3 =T

هتغیز

DF

هیبًگیي

T

Sig

مٌیطل ضغا ٍ اسٍز اذییبضات

499

4 .87

27 .94

1 .111

ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیبًگیي< )P<1012 4087اظ

متغیر

DF

میانگین

T

Sig

اوبیت اخیوبعی هحیخ مبض

499

4 .98

2: .56

1 .111

ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیبًگیي< )P<1012 4098اظ

69

گزد ٍ ّوکاراى :ارسیاتی تأثیز سالهت ًظام اداری تز توکیي هالیاتیهؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتی جٌَب ضْز تْزاى

ثیي هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت مِ اظ ًظط هؤزیابى هبلیابتی
اوبیت اخیوبعی هحیخ مبض ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ماا
اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.

ثیي هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت ماِ اظ ًظطهؤزیابى هبلیابتی
پبزاضْبی عبزالًِ ٍ ضفیبضّبی هٌػفبًِ ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى
ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.

*فزضیِ فزػای پٌجان :پاداضاْای ػاد ًاِ ٍ رفتارّاای

*فزضیِ فزػی ضطن :حقَق ٍ دستوشد کافی تاز توکیاي

هٌصفاًِ تز توکیي هالیاتی هؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتی

هالیاتی هؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتی جٌَب ضْز تْزاى تأثیز

جٌَب ضْزتْزاى تأثیز هؼٌی داری دارد.

هؼٌی داری دارد.

ً-تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

ً-تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 24یبیح هطثَط ثِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دپبزاش عبزالًِ هسیطاى هعبًٍبى مبضمٌبى) ضا ًطبى هی زّس.

ًگبضُ ضوبضُ ً 26یبیح هطثَط ثِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
داقَب ٍ زسیوعز مبفی هسیطاى هعبًٍابى ٍ مبضمٌابى) ضا ًاطبى
هی زّس.

ًگارُ(ً .)5/یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایدپبزاش عبزالًِ هسیطاى
هعبًٍبى مبضمٌبى)

ًگارُ(ً .)51یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای داقَب ٍ زسیوعز

معیار 3 =T
متغیر
پبزاضْبی عبزالًِ ٍ
ضفیبضّبی هٌػفبًِ

مبفی هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى)

DF

میانگین

T

Sig

2:9

5 .3:

2: .48

1 .111

ثِ زلیا ایي مِ سؤاالت پطسطٌبهِ هؤلفة پبزاضْبی عبزالًِ ٍ
ضفیبضّبی هٌػفبًِ زاضای پٌاح گعیٌاِ ثاطای اًیرابة ثاَزُ اًاس
هیبًگیي فطضی ثطای ّط سؤال زض ایي هطالاِ عاسز »ساِ« قاطاض
گطفیاااِ اسااات ماااِ ثاااب هقبیاااسِ ًیااابیح ثاااِ زسااات آهاااسُ
دهیبًگیي< ) P<1012 503:اظ ثیي هاسیطاى هعبًٍابى ٍ مبضمٌابى
هی تَاى گفت مِ اظ ًظط هسیطاى هعبًٍابى ٍ مبضمٌابى ازاضُ ماا
اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى پبزاش ّبی عبزالًِ ٍ ضفیبضّابی
هٌػفبًِ ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌاَة
ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
ً-تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 25یبیح هطثَط ثِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دپبزاش عبزالًِ هؤزیبى) ضا ًطبى هی زّس.

معیار 3 =T
متغیر

DF

میانگین

T

Sig

اقَب ٍ زسیوعز مبفی

2:9

5 .47

41 .43

1 .111

ثِ زلیا ایي مِ سؤاالت پطسطٌبهِ هؤلفة اقاَب ٍ زسایوعز
مبفی زاضای پٌح گعیٌِ ثطای اًیربة ثَزُ اًاس هیابًگیي فطضای
ثطای ّط سؤال زض ایي هطالِ عسز »سِ« قطاض گطفیِ است مِ ثاب
هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیابًگیي< )P<1012 5047اظ ثیاي
هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى هی تَاى گفت ماِ اظ ًظاط هاسیطاى
هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى ازاضُ ما اهَض هبلیابتی خٌاَة ضاْط تْاطاى
اقَب ٍ زسیوعز مبفی ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ما اهاَض
هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
ً -تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 27یبیح هطثَط ثِ آظهَى تای تاج ًوًَاِ ای
داقَب ٍ زسیوعز مبفی هؤزیبى) ضا ًطبى هی زّس.
ًگارُ(ً .)59یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایداقَب ٍ زسیوعز مبفی

ًگارُ(ً .)54یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایدپبزاش عبزالًِ
هؤزیبى)

هؤزیبى)

معیار 3 =T

معیار 3 =T

متغیر
پبزاضْبی عبزالًِ ٍ
ضفیبضّبی هٌػفبًِ

DF

میانگین

T

Sig

811

4 .28

28 .48

0 .000

ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیبًگیي< )P<1012 5032اظ

متغیر

DF

میانگین

T

Sig

اقَب ٍ زسیوعز مبفی

499

4 .::

27 .76

1 .111

ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیبًگیي<  )P<1012 40::اظ
ثیي هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت مِ اظ ًظط هؤزیابى هبلیابتی

دٍ فصلٌاهِ حساتذاری دٍلتی؛ سال اٍل ،ضوارُ ،5پاییش ٍ سهستاى9/

اقَب ٍ زسیوعز مبفی ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ماا اهاَض
هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
*فزضیِ فزػی ّفتن :ساػت کاری رضایت تخص تز توکیي
هالیاتی هؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتی جٌَب ضْز تْزاى تأثیاز
هؼٌی داری دارد.
ً-تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

*فزضیِ فزػی ّطتن :اهٌیت ضغلی تاز توکیاي هالیاتای
هؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتی جٌَب ضْز تْزاى تاأثیز هؼٌای
داری دارد.
ً-تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 2:یبیح هطثَط ثِ آظهَى تای تاج ًوًَاِ ای
داهٌیت ضغلی هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى) ضا ًطبى هی زّس.

ًگبضُ ضوبضُ ً 28یبیح هطثَط ثِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دسبعت مبضی ضضبییجرص هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى) ضا ًطبى
هی زّس.

هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى)

ًگارُ (ً .)57یبیح آظهَى تی تج ًوًَِ ای دسبعت مبضی ضضبییجرص

معیار 3 =T

هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى)
معیار 3 =T
متغیر

DF

میانگین

T

Sig

سبعت مبضی ضضبییجرص

2:9

5 .26

34 .98

1 .111

ثِ زلیا ایي ماِ ساؤاالت پطساطٌبهِ هؤلفاة سابعت مابضی
ضضبیت ثرص زاضای پٌح گعیٌِ ثطای اًیربة ثَزُ اًاس هیبًگیاي
فطضی ثطای ّط سؤال زض ایي هطالِ عسز »سِ« قطاض گطفیِ است
مِ ثبهقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُدهیبًگیي<)P<1012 5026اظثیي
هسیطاى هعبًٍبى ٍمبضمٌبى هی تاَاى گفات ماِ اظًظاط هاسیطاى
هعبًٍااابى ٍ مبضمٌااابى ازاضُ ماااا اهاااَض هبلیااابتی خٌاااَة
ضْطتْطاى سبعت مبضی ضضبیت ثراص توییاي هبلیابتی هؤزیابى
زضازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیطگصاض هی ثبضس.
ً-تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی:

ًگبضُ ضوبضُ ً 29یبیح هطثَط ثِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دسبعت مبضی ضضبییجرص هؤزیبى) ضا ًطبى هی زّس.

6:

ًگارُ(ً .)59یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای داهٌیت ضغلی هسیطاى

متغیر

DF

میانگین

T

Sig

اهٌیت ضغلی

2:9

4 .:5

32 .2:

1 .111

ثِ زلیا ایي مِ ساؤاالت پطساطٌبهِ هؤلفاة اهٌیات ضاغلی
زاضای پٌح گعیٌِ ثطای اًیربة ثَزُ اًس هیبًگیي فطضی ثطای ّاط
سؤال زض ایي هطالِ عسز »سِ« قطاض گطفیِ است مِ ثاب هقبیاسِ
ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیبًگیي )P<1012 40:5اظ ثیاي هاسیطاى
هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى هی تَاى گفت مِ اظ ًظط هاسیطاى هعبًٍابى ٍ
مبضمٌبى ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى اهٌیت ضاغلی
ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ماا اهاَض هبلیابتی خٌاَة ضاْط
تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
ً-تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 31یبیح هطثَط ثِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
داهٌیت ضغلی هؤزیبى) ضا ًطبى هی زّس.
ًگارُ(ً .)31یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایداهٌیت ضغلی هؤزیبى)
معیار 3 =T

ًگارُ(ً .)58یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایدسبعت مبضی
ضضبییجرص هؤزیبى)
معیار 3 =T
متغیر

DF

میانگین

T

Sig

سبعت مبضی ضضبییجرص

499

4 .8:

27 .74

1 .111

ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهاسُ دهیابًگیي<)P<1012 408:اظ
ثیي هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت مِ اظ ًظاط هؤزیابى هبلیابتی
سبعت مبضی ضضبیت ثرص ثط توییاي هبلیابتی هؤزیابى زض ازاضُ
ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.

متغیر

DF

اهٌیت ضغلی

499

میانگین

T

Sig

5

36 .17

1 .111

ثب هقبیسِ ًیبیح ثاِ زسات آهاسُ دهیابًگیي<  )P<1012 5اظ
ثیي هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت مِ اظ ًظاط هؤزیابى هبلیابتی
اهٌیت ضغلی ثط توییي هبلیبتی هؤزیابى ازاضُ ماا اهاَض هبلیبتای
خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
*فزضیِ فزػی ًْن :جَ ساسهاًی اهاي تازتوکیي هالیاتای
هؤدیاى ادارُ کل اهاَر هالیااتی جٌاَب ضاْز تْازاى تأثیاز
هؼٌی داری دارد.

71

گزد ٍ ّوکاراى :ارسیاتی تأثیز سالهت ًظام اداری تز توکیي هالیاتیهؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتی جٌَب ضْز تْزاى

ً-تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 32یبیح هطثَط ثِ آظهاَى تای تاج ًوًَاِ ای
دخَ سبظهبًی اهي هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى) ضا ًطبى هی زّس.

هی زّس.
ًگارُ(ً .)3/یبیح آظهَى تی تج ًوًَِ ایدتطتیجبت اسیرساهی سبلن
هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى)

ًگارُ (ً .)35یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای دخَ سبظهبًی اهي

معیار 3 =T

هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى)
معیار 3 =T
متغیر

DF

میانگین

T

Sig

جو سازمانی امن

2:9

4 .:2

26 .14

1 .111

ثِ زلیا ایي مِ سؤاالت پطسطٌبهِ هؤلفة خَ سابظهبًی اهاي
زاضای پٌح گعیٌِ ثطای اًیربة ثَزُ اًس هیبًگیي فطضی ثطای ّاط
سؤال زض ایي هطالِ عسز »سِ« قطاض گطفیِ است مِ ثاب هقبیاسِ
ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیبًگیي<  )P<1012 40:2اظ ثیي هاسیطاى
هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى هی تَاى گفت مِ اظ ًظط هاسیطاى هعبًٍابى ٍ
مبضمٌبى ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى خاَ سابظهبًی
اهي ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ما اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط
تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
ً-تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 33یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایدخَ
سبظهبًی اهي هؤزیبى) ضا ًطبى هی زّس.

متغیر

DF

میانگین

T

Sig

تطتیجبت اسیرساهی

2:9

5 .29

28 .82

1 .111

ثِ زلیا ایي مِ سؤاالت پطسطٌبهِ هؤلفة تطتیجبت اسیرساهی
سبلن زاضای پٌح گعیٌِ ثطای اًیربة ثَزُ اًاس هیابًگیي فطضای
ثطای ّط سؤال زض ایي هطالِ عسز »سِ« قطاض گطفیِ است مِ ثاب
هقبیسِ ًیبیح ثِ زسات آهاسُ دهیابًگیي )P<1012 5029اظ ثیاي
هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى هی تَاى گفت ماِ اظ ًظاط هاسیطاى
هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى ازاضُ ما اهاَض هبلیابتی خٌاَة ضاْط تْاطاى
تطتیجبت اسیرساهی سبلن ثط توییاي هبلیابتی هؤزیابى ازاضُ ماا
اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
ً-تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 35یبیح هطثَط ثِ آظهَى تای تاج ًوًَاِ ای
دتطتیجبت اسیرساهی سبلن هؤزیبى) ضا ًطبى هی زّس.
ًگارُ(ً .)34یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایدتطتیجبت اسیرساهی
سبلن هؤزیبى)

ًگارُ(ً .)33یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ایدخَ سبظهبًی اهي
هؤزیبى)

معیار 3 =T

معیار 3 =T
متغیر

DF

میانگین

T

Sig

جو سازمانی امن

499

5

2: .:5

1 .111

ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیبًگیي< )P<1012 5اظ ثیي
هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت مِ اظ ًظط هؤزیابى هبلیابتی خاَ
سبظهبًی اهي ثط توییي هبلیبتی هؤزیابى ازاضُ ماا اهاَض هبلیبتای
خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
*فزضیِ فزػی دّن :تزتیثات استخذاهی سالن تز توکیاي
هالیاتی هؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتی جٌَب ضْز تْزاى تأثیاز
هؼٌی داری دارد.
ً -تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ ً 34یبیح هطثَط ثِ آظهَى تی تج ًوًَِ ای
دتطتیجبت اسیرساهی سبلن هسیطاى هعبًٍبى ٍ مبضمٌبى) ضا ًطبى

متغیر

DF

میانگین

T

Sig

تطتیجبت اسیرساهی

499

5 .25

87.34

1 .111

ثب هقبیسِ ًیبیح ثِ زست آهسُ دهیبًگیي< )P<1012 5025اظ
ثیي هؤزیبى هبلیبتی هی تَاى گفت مِ اظ ًظاط هؤزیابى هبلیابتی
تطتیجبت اسیرساهی سبلن ثط توییاي هبلیابتی هؤزیابى ازاضُ ماا
اهَض هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
آسهَى فزیذهي تزای اٍلَیت تٌذی اتؼادسالهت ًظام اداری

ثِ هٌظَض ضتجِ ثٌسی اّویت ّاط یاج اظ عَاهاا هطثاَط ثاِ
سالهت ًظبم ازاضی زض ثیاي هاسیطاى هعبًٍابى ٍ مبضمٌابى اهاَض
هبلیبتی اظ آظهَى فطیسهي اسیفبزُ ضسُ اسات ماِ ًیابیح زض ظیاط
قبثا هطبّسُ هی ثبضس;
ً-تایج هزتَط تِ هذیزاى ،هؼاًٍاى ٍ کارکٌاى ادارُ هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ  36ضتجِ ثٌسی عَاها هطثَط سالهت ًظبم

دٍ فصلٌاهِ حساتذاری دٍلتی؛ سال اٍل ،ضوارُ ،5پاییش ٍ سهستاى9/

ازاضی زض ثیي هسیطاى ٍ مبضمٌبى ضا ًطبى هی زّس.
ًگارُ( .)31ضتجِ ثٌسی عَاها هطثَط سالهت ًظبم ازاضی زض ثیي هسیطاى ٍ
مبضمٌبى
ردیف

هتغیز

هیاًگیي رتثِ ای رتثِ

72

ًیبیح آظهَى فطیسهي ًطبى هی زٌّس مِ اظ ثیي اثعبز سالهت
ًظبم ازاضی ضفیبض عبزالًِ ٍ ًػفبًِ دثب هیابًگیي ضتجاِ ای<)7 .84
زض ضتجِ اٍل ٍ مٌیطل ضغا ٍ اسٍز اذییبضات زض تاػوین گایطی
دثب هیبًگیي ضتجِ ای <  )5 .76زض ضتجِ زّن قطاض زاضز.

2

ٍضَح اثعبز سالهت ًظبم ازاضی

5 .48

:

تحث ٍ ًتیجِ گیزی

3

العاهبت مبضی هعقَل

5 .14

21

4

مٌیطل ضغا ٍاسٍز اذییبضات زض تػوین گیطی

5 .88

9

5

اوبیت اخیوبعی هحیخ مبض

6 .43

6

6

ضفیبض عبزالًِ ٍ هٌػفبًِ

7 .96

2

7

اقَب ٍ زسیوعز مبفی

7 .95

3

8

سبعت مبضی ضضبیت ثرص

7 .44

5

9

اهٌیت ضغلی

6 .21

7

:

خَ سبظهبًی

5 .99

8

21

تطتیجبت اسیرساهی هٌبست

7 .5:

4

ًیبیح ابغا اظ تدعیِ ٍ تحلیا زازُ ّبی گاطزآٍضی ضاسُ زض
آظهَى فطضیِ اغلی ًطبى هی زّس مِ اظ ًظط هاسیطاى هعبًٍابى
مبضمٌبى ازاضُ هبلیبتی ٍ هؤزیبى هبلیابتی ازاضُ ماا اهاَض هبلیبتای
خٌَة ضْط تْطاى سالهت ًظبم ازاضی ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى
تأثیط گصاض هی ثبضس.
ًیبیح ابغا اظ تدعیِ ٍ تحلیا زازُ ّبی گاطزآٍضی ضاسُ زض
آظهَى فطضیِ ّبی فطعی ًاطبى های زّاس ماِ اظ ًظاط هاسیطاى
هعبًٍبى مبضمٌبى ازاضُ هبلیبتی ٍ هؤزیبى هبلیابتی ازاضُ ماا اهاَض
هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى توبهی هیغیطّبی ٍضَح اثعبز سالهت
ًظاابم ازاضی العاهاابت ماابضی هعقااَل مٌاایطل ضااغا ٍ اااسٍز
اذییاابضات زض تااػوین گاایطی اوبیاات اخیواابعی هحیااخ ماابض
پبزاضْبی عبزالًِ ٍ ضفیبضّبی هٌػفبًِ اقَب ٍ زسایوعز مابفی
سبعت مبضی ضضبیت ثراص اهٌیات ضاغلی خاَ سابظهبًی اهاي
تطتیجبت اسیرساهی سبلن ثط توییي هبلیبتی هؤزیبى ازاضُ ما اهَض
هبلیبتی خٌَة ضْط تْطاى تأثیط گصاض هی ثبضس.
ثب تَخِ ثِ ثطذی اظ هحسٍزییْبیی اظ خولِ عسم ض جت مبفی
ال
ثطذی افطاز هَضز پژٍّص ثطای پبسرگَیی ثِ سؤاالتی ماِ مابه ً
ترػػی ططح ضسُ است ٍ عسم هاطبضمت ثطذای اظ هؤزیابى ثاِ
زلیا ًساضیي تحػیالت مبفی زض تیویا ًوَزى پطسطٌبهِ ماِ
زض اخطای پاژٍّص ٍخاَز زاضایِ ٍ زض تعجایط ٍ تفاسیط ًیابیح ٍ
قبثلیت تعوین آى ثبیس هس ًظط قطاض گیطًس پیطٌْبز اتی ثاِ ضاطح
ظیط ثطای تحقیقبت آتی اضایِ هی گطزز;

ًیبیح آظهَى فطیسهي ًطبى هی زٌّس مِ اظ ثیي اثعبز سالهت
ًظبم ازاضی ضفیبض عبزالًِ ٍ هٌػفبًِدثب هیبًگیي ضتجِ ای< )7 .96
زضضتجِ اٍل ٍالعاهبت مبضی هعقَل دثب هیابًگیي ضتجاِ ای<)5 .14
زض ضتجِ زّن قطاض زاضز.
ً-تایج هزتَط تِ هؤدیاى هالیاتی

ًگبضُ ضوبضُ  37ضتجاِ ثٌاسی عَاهاا هطثاَط ساالهت ًظابم
ازاضی زض ثیي هؤزیبى هبلیبتی ضا ًطبى هی زّس.
ًگارُ( .)39ضتجِ ثٌسی عَاها هطثَط سالهت ًظبم ازاضی زض ثیي هؤزیبى
هبلیبتی
ردیف

هتغیز

هیاًگیي رتثِ ای رتثِ

2

ٍضَح اثعبز سالهت ًظبم ازاضی

7 .55

3

3

العاهبت مبضی هعقَل

5 .68

:

 .2هطبلعااِ هاایعاى ااااسبس اهٌیاات ضااغلی مبضمٌاابى ازاضُ
هبلیبتی.

4

مٌیطل ضغا ٍاسٍز اذییبضات زض تػوین گیطی

5 .76

21

5

اوبیت اخیوبعی هحیخ مبض

6 .21

8

 . 3هطبلعِ هایعاى اًیظابضات هؤزیابى ذاَش ااسبة اظ ازاضُ
هبلیبتی.

6

ضفیبض عبزالًِ ٍ هٌػفبًِ

7 .84

2

7

اقَب ٍ زسیوعز مبفی

6 .87

5

 . 4هطبلعِ ثط ضٍی زیگط عَاها هؤثط ثط ضٍی توییاي هبلیبتای
هؤزیبى.

8

سبعت مبضی ضضبیت ثرص

5 .68

9

9

اهٌیت ضغلی

6 .58

6

 . 5هطبلعِ هیعاى ًاَآٍضی ّابی مبضمٌابى زض اًدابم مبضّاب ٍ
توبیا آًْب ثِ ًَآٍضی.

:

خَ سبظهبًی

6 .56

7

21

تطتیجبت اسیرساهی هٌبست

7 .35

4

 . 6هطبلعِ هیعاى تَاًبیی ّبی ازاضُ هبلیبت ًسجت ثِ ثاطآٍضزُ
مطزى اًیظبضات هؤزیبى.

گزد ٍ ّوکاراى :ارسیاتی تأثیز سالهت ًظام اداری تز توکیي هالیاتیهؤدیاى ادارُ کل اهَر هالیاتی جٌَب ضْز تْزاى
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هٌاتغ










اًػبضی هحوس اسوبعیا؛ اسیبزی اسیي ٍ فطضیِ خابٍضی.
د .) 2499ثطضسی ضاثطِ ثیي سالهت سبظهبًی ٍ ًگاطش ّابی
هثجت مبضی مبضمٌبى زض ازاضات اهَض هبلیبتی اسیبى اغافْبى.
فػلٌبهِ ترػػی هبلیبت ضوبضُ ضطن ظ .76-52
خبّس اسیٌعلی .د .)2495سالهت سبظهبًی .هبٌّبهِ تاسثیط
ضوبضُ  26:ظ .32-27
مطیوی عجبسعلی .د .) 2499ثطضسی عَاها هؤثاط ثاط توییاي
هؤزیبى هبلیبتی .پبیبى ًبهاِ مبضضٌبسای اضضاس زاًاطگبُ آظ از
اسالهی ٍااس تْطاى ضوبل.
هٌدصة هحوسضضب؛ پبضسب سلیوبًی .د .)2495ثطآٍضز ظطفیت
هبلیبتی اسیبى هبظًسضاى .پژٍّاطٌبهِ اقیاػبزی پژٍّاطیسُ
اهَض اقیػبزی ضوبضُ  29ظ .273-24:
ٍزازی ااوس؛ فبطوِ آذًَسی .د .)249:ثطضسی ضاثطِ هیابى
عسالت سبظهبًی ٍ سالهت ازاضی زض گوطر خوَْضی اسالهی
ایطاى .ضسبلت هسیطیت زٍلیی دهاسیطیت زٍلایی) ضاوبضُ 3
ظ .:8-8:
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