
 

 

 

 

 

 ورزشهای فیزیولوژی و مدیریت در  پژوهش

 0317 تابستان، 2شمارة ، 01دورة 

 010 -003 ص ص : 

 

 

های  ای باشگاهبرآورد سهم نسبي عوامل مدیریتي بر فرار مالیاتي ورزشكاران و مربیان حرفه

 استان اصفهانورزشي 
 
 

 0حبوبه خداپرست م
2حسیني سلطان محمد  –

  3هدی سلیمي م  –
.استادیار 2.دانشجوی دکتری مدیریت ورزشي، دانشكدة تربیت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0 

.استادیار مدیریت ورزشي، 3 مدیریت ورزشي، دانشكدة تربیت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 دانشكدة تربیت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 (0314/  15/ 01  : ، تاریخ تصویب0313/  02 /22)تاریخ دریافت : 

 
 چكیده

های ورزشیي اسیتان    باشگاهای در هدف از پژوهش حاضر، برآورد سهم نسبي عوامل مدیریتي بر فرار مالیاتي ورزشكاران و مربیان حرفه

ای، میدیران عامیل و معاونیان    ای و مدیران، شامل ورزشكاران و مربیان حرفیه اصفهان بود. با توجه به اینكه جامعۀ آماری را افراد حرفه

صیور    به دادند و دسترسي به آنها مشكل بود، نمونۀ آماری ای، و استادان مدیریت ورزشي و اقتصاد تشكیل ميهای ورزش حرفهباشگاه

ای بود، که روایي صوری و محتیوایي  ساخته گیری، پرسشنامۀ محققنفر شد. ابزار اندازه 001دسترس انجام گرفت و شامل  شمار و درتمام

پایایي مطلوب آن را نشان  10/1یید شد، و آلفای کرونباخ تأآن توسط استادان متخصص، و روایي سازة آن با روش تحلیل عاملي تأییدی 

ای و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد هیر دو مللفیۀ   نمونه تك tگام،  به های رگرسیون چندگانۀ گامها از آزمونبرای تحلیل داده داد.

مالییاتي ورزشیكاران و    بیني معنیادار فیرار  تحقیق )عوامل مدیریتي در ورزش و عوامل مدیریتي در سازمان امور مالیاتي( قادر به پیش

ییاتي بیود. در   امور مالتری نسبت به عوامل مدیریتي در سازمان بین قویای بودند، و عوامل مدیریتي در ورزش مللفۀ پیشمربیان حرفه

امیور  موقع مبلغ قرارداد ورزشكاران و مربیان، و در میان عوامل میدیریتي در سیازمان    میان عوامل مدیریتي در ورزش، عدم پرداخت به

تیوان نتیجیه    ها، میي مالیاتي معرفي شدند. در مجموع با توجه به یافتهترین عوامل فرار عدالت مالیاتي، مهم یاتي، ناتواني در برقراریمال

ترتیب سبب بهبود  ینبدتوانند بازبیني شوند و ای و سازمان امور مالیاتي ميهای مدیریتي در بخش ورزش حرفه گرفت که برخي از مللفه

 كانا  و تسهیال  ورزشي در کشور شوند.وضع مالیا  در بخش ورزش و توسعۀ ام
 

 یدیکل یهاواژه
 ای.یاتي، عوامل مدیریتي در ورزش، فرار مالیاتي، ورزشكاران، مربیان حرفهامور مالعوامل مدیریتي در سازمان 
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 مقدمه

ها در قبال مردم برای برآورده ساختن  امروزه دولت

ان همچون ايجاد های آن بسیاری از نیازها و خواسته

ها، ثبات  اشتغال، ايجاد امنیت داخلي و ملي، تثبیت قیمت

(، و 9ی، فرهنگي و غیره پاسخگو هستند )اقتصادسیاسي، 

از طرفي برای دستیابي به اين اهداف نیازمند منابع مالي 

های تأمین اين منابع  ترين راه خواهند بود، که يکي از مهم

 (. 9) استمالي، دريافت مالیات 

پژوهشگران مالیات را برداشت قسمتي از درآمد يا 

ین مخارج تأمدارايي فرد برحسب توانايي وی، برای 

ترين  عنوان يکي از مهم ( و از آن به4عمومي وصف کرده )

کنند،  بندی کشورها ياد مي های اقتصادی در رتبه شاخص

اما با توجه به اهمیت اين موضوع، برخي کشورها از جمله 

اند، که عوامل  اين زمینه ناموفق عمل کردهکشور ما در 

زيادی از جمله فرار مالیاتي بر آن تأثیرگذار بوده است 

(9 .) 

فرار مالیاتي در يك عبارت ساده هر نوع اقدام 

غیرقانوني برای عدم پرداخت صحیح مالیات مانند 

های اقتصادی  سازی، عدم ارائۀ دفاتر، انجام فعالیت حساب

(، که موجب کاهش 3غیره است )بدون رسم و نشان و 

شود و  ها مي بندی دولت درآمد مالیاتي و اختالل در بودجه

کند، و در  مانعي در دستیابي به اهداف آنها ايجاد مي

های اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي،  نهايت مديريت برنامه

ین مالي و تأمهای کشور را با مشکل  سیاسي و ديگر برنامه

 (.5سازد ) يمرو  مي روبهدر نهايت کاهش رفاه عمو

ی اخیر بحث فرار مالیاتي در کشور ما بسیار ها سالدر 

مورد توجه قرار گرفته و آمارها نشان از افزايش میزان 

(. در اين میان فرار 6های کالن مالیاتي دارد ) بدهي

ای دارد،  ای اهمیت ويژه مالیاتي ورزشکاران و مربیان حرفه

ه کشور ما توجه و مختلف از جملر جوامع چراکه د

زايي در اين توسعه و درآمدورزش، سبب  گذاری در سرمايه

زايي ورزش در برخي زمینه شده و پیشرفت و درآمد

ها موجب درآمد کالن برخي ورزشکاران و مربیان  رشته

شده است، که اگر مالیات اين درآمدها براساس قوانین و 

و تواند در توسعه  صورت دقیق پرداخت شود، مي به

پیشرفت ورزش کشور نقش مهمي داشته باشد، اما در 

خصوص در  حال حاضر بخشي از ورزشکاران و مربیان به

هنگام نقل و انتقاالت، درآمد واقعي خود را اعالم  فوتبال به

سری قراردادهای داخلي بین آنها و  کنند و معموالً يكنمي

 شود که قیمت دقیق آنها بوده و پولي ها بسته مي باشگاه

کنند، براساس  که اين ورزشکاران و مربیان دريافت مي

همین قراردادهای داخلي است، اما وقتي کار به ثبت 

رسد،  ها مي ها و فدراسیون قانوني قراردادها در هیأت

ها، بازيکنان و مربیان برای اينکه مالیات کمتری  باشگاه

ن آورند و به اي يمرا پايین  شده ثبتبپردازند، تا امکان رقم 

کنند؛  يمشکل از پرداخت مالیات حقۀ خود شانه خالي 

در دنیا برای نقل و انتقاالت اين در حالي است که 

شده و  یسقانوني تأس یها ، آژانسورزشکاران و مربیان

طورکه در دفتر ثبت اسناد، يك ملك با قیمت اصلي  همان

شود، در  خود ثبت و در همان جا، مالیات آن پرداخت مي

وجود ديگر چیزی به نام قرارداد داخلي نیز،  ها اين آژانس

 ، پس از به توافق رسیدن،ان و مربیانو بازيکن ندارد

کنند و میزان مالیات مشخص  ميقرارداد رسمي امضا 

 . (0پردازند ) برايشان را مي

فرار مالیاتي در مشاغل مختلف از جمله در ورزش 

نوني، تحت تأثیر عوامل مختلفي مانند عوامل فرهنگي، قا

گیرد، که در اين  اقتصادی، قضايي و مديريتي قرار مي

(، چراکه 4ای دارند ) میان عوامل مديريتي اهمیت ويژه

دريافت قانوني و دقیق مالیات از ورزشکاران و مربیان 

تواند تا حد زيادی تحت تأثیر عملکرد  ای مي حرفه

های ورزشي و همچنین سازمان امور  مديريتي باشگاه
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ترين نهاد در تشخیص، دريافت و  عنوان مهم همالیاتي ب

 (. 0واريز مالیات به خزانه کشور، باشد )

سازمان امور مالیاتي از طريق مواردی مانند رعايت 

عدالت مالیاتي در میان مؤديان، توانايي در پیگیری و ثبت 

مبادالت مشمول مالیات، انجام تشويقات و تنبیهات 

ها  یری از اعمال تخفیفمتناسب با عملکرد مؤديان، جلوگ

های غیرقانوني برای مؤديان، کشف مبادالت و  و معافیت

تواند به  های غیرواقعي و تقلبي و موارد ديگر، مي داده

(. 3، 8تر مالیات بپردازد ) دريافت هرچه بهتر و دقیق

های  توانند از راه ای نیز مي های ورزش حرفه مديران باشگاه

دۀ داللي در نقل و انتقاالت مختلفي مانند مقابله با پدي

ورزشکاران، عدم پرداخت غیرنقدی به ورزشکاران )مانند 

عنوان بخشي از قرارداد، وجود شفافیت  اتومبیل و ملك( به

ها )میزان قراردادها و درآمدهای  در اطالعات مالي باشگاه

ها(، آشنا ساختن ورزشکاران و مربیان از حقوق  باشگاه

موقع مبلغ  اتي، پرداخت بهخود در مورد مسائل مالی

قرارداد ورزشکاران و مربیان و موارد ديگر به پرداخت 

تر مالیات توسط ورزشکاران و مربیان و  هرچه دقیق

 (.0دنبال آن توسعۀ ورزش کشور کمك کنند ) به

در حال حاضر، در زمینۀ فرار از پرداخت مالیات در 

گرفته، های بسیاری صورت  داخل و خارج از کشور پژوهش

دهندۀ اهمیت مالیات در کشورهای  که اين موضوع نشان

(، اما تعداد تحقیقاتي که اين موضوع 2-94مختلف است )

. از استرا در زمینۀ ورزش بررسي کرده باشند، بسیار کم 

در اين زمینه در داخل  هگرفت انجامهای  نمونه پژوهش

د ( اشاره کر0( )9429توان به مطالعۀ اعتمادی ) يمکشور 

که به بررسي فرار مالیاتي در میان ورزشکاران پرداخته 

های اين پژوهش نشان داد که نبود عدالت  است. يافته

مالیاتي میان مؤديان، وجود بوروکراسي اداری، وجود 

های ورزشي،  یرمتخصص و سیاسي در باشگاهغمديران 

های ورزشي کشور، وجود نقش  دولتي بودن بیشتر باشگاه

ی غیرنقدی به ها پرداخت، وجود داللي در ورزش

یر در پرداخت مبلغ قرارداد ورزشکاران و تأخورزشکاران، 

ترين  ناآگاهي ورزشکاران از حقوق مالیاتي خود، از مهم

. نصر اصفهاني، نصر استبر فرار مالیاتي  مؤثرعوامل 

( نیز در پژوهشي با 8( )9429اصفهاني و دلوی اصفهاني )

بر فرار مالیاتي از ديدگاه بررسي عوامل مؤثر »عنوان 

های  یچیدگيپ، کاهش «مؤديان و کارشناسان مالیاتي

اداری برای پرداخت مالیات، اعطای جوايز تشويقي به 

، طراحي سیستم ارزيابي عملکرد حساب خوشمؤديان 

به مؤديان، و  شده ارائهکارشناسان مالیاتي براساس خدمات 

اتي را عوامل آموزش و ارتقای سطح علمي کارشناسان مالی

مهمي برای کاهش بروز پديدۀ فرار مالیاتي معرفي کردند. 

( نیز در تحقیق 6( )9429الماسي، مرجاني و قريشي )

خود بیان کردند که عواملي مانند ناتواني در برقراری 

ی ها فرمعدالت مالیاتي، پیچیدگي فرايندهای اجرايي و 

ات مالیاتي، طوالني بودن فرايند رسیدگي به اختالف

ي و آموزش به رسان اطالعمالیاتي، ناکافي بودن سیستم 

مؤديان، و ناتواني سازمان امور مالیاتي در تشخیص 

ترين نقش را  های غیرواقعي و تقلبي، مهم مبادالت و داده

 عهده دارند. در فرار مالیاتي به

در اين زمینه  هگرفت انجاماز جمله تحقیقات خارجي 

( با 93( )9493) 9و و داوداتوان به تحقیق سايد يمنیز 

فرار مالیاتي و متهم ساختن نحوۀ مديريت، در »عنوان 

اشاره کرد که، عدم رعايت « یررسمي نیجريهغبخش 

عدالت مالیاتي در میان افراد صاحب قدرت و صاحب نفوذ 

یرمتخصص و غو مؤديان ديگر، و همچنین وجود مديران 

يان بر مؤدعوامل مهمي از ديدگاه  ها سازمانمتخلف در 

. در تحقیق ديگری نیز اکويگال ايبادين استفرار مالیاتي 

( فرار مالیاتي در میان افراد 95( )9494) 9و ايیا

يج نشان داد نتاخوداشتغال نیجريه را مطالعه کردند، که 
                                                           

1. Saidu & Dauda 

2. Okoeguale, Ibadin & Eiya 
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ی مالیاتي و تشريفات موجود در روند ها فرمپیچیدگي 

؛ استتي یرگذارترين عامل بر فرار مالیاتأثپرداخت مالیات 

( در پژوهشي 96( )9494) 9همچنین ادبیسي و جي بیگي

با هدف تعیین داليل فرار مالیاتي، عدم رعايت عدالت در 

ترين عامل فرار مالیاتي بیان کردند.  میان مؤديان را مهم

( و اوديل، فاگبمي و 9( )9499) 9معظم مقال و اکرم

ت (، نیز در تحقیقاتي، نبود تشويقا94( )9494) 4آجنلي

و تنبیه برای مؤديان  حساب خوشمالیاتي برای مؤديان 

عنوان عوامل مهمي در فرار مالیاتي معرفي  خاطي را به

 کردند.

و اهمیت نقش عوامل  ذکرشدهبا توجه به موارد 

ای، و  مديريتي بر فرار مالیاتي ورزشکاران و مربیان حرفه

همچنین تعداد بسیار کم تحقیقات در اين زمینه و اهمیت 

ای در پیشرفت  الیات پرداختي ورزشکاران و مربیان حرفهم

خصوص در بخش ورزش و توسعه و گسترش  کشور به

امکانات و تسهیالت ورزشي، در اين تحقیق سعي شده 

است که سهم نسبي عوامل مديريتي بر فرار مالیاتي 

ای تعیین شود و امید است که  ورزشکاران و مربیان حرفه

د مديران و مسئوالن را در امر مقابله نتايج اين تحقیق بتوان

 با پديدۀ فرار مالیاتي در ورزش کمك و ياری دهد.

 

 ي تحقیقشناس روش

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، 

پیمايشي است. محدودۀ مطالعاتي پژوهش شهر  -توصیفي 

های فوالد مبارکۀ سپاهان،  اصفهان )شامل باشگاه

های مختلف  پسند، در رشته ان و گیتي، فوالد ماهآهن ذوب

ورزشي( بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل ورزشکاران و 

های  ی حاضر در لیگ برتر کشور در رشتها حرفهمربیان 

های ورزش  مختلف ورزشي، مديران عامل و معاونان باشگاه

                                                           

1. Adebisi & Gbegi 
2. Muazzam Mughal   & Akram 

3. Uadiale, Fagbemi & Ogunleye 

ی، و استادان مديريت ورزشي و اقتصاد آگاه به ا حرفه

ينکه جامعۀ آماری را افراد ا حیطۀ پژوهش بود. با توجه به

دادند و دسترسي به آنها  يمی و مديران تشکیل ا حرفه

شمار و در دسترس  یری تمامگ نمونهمشکل بود، از روش 

 استفاده شد. 

ی معتبر در زمینۀ فرار ها پرسشنامهبا توجه به نبود 

ی شامل دو ا ساخته مالیاتي در ورزش، پرسشنامۀ محقق

بخش، که بخش اول آن شامل تعدادی متغیر 

شناختي )شامل جنسیت، سن، تحصیالت، رشتۀ  جمعیت

ورزشي، و سمت يا عنوان شغلي(، و بخش دوم آن شامل 

عوامل مديريتي در ورزش و عوامل مديريتي در سازمان 

سؤال  99امور مالیاتي مؤثر در بروز پديدۀ فرار مالیاتي با 

براساس  سؤاالتد. روش امتیازگذاری بود، استفاده ش

ارزشي لیکرت )بسیار زياد، زياد، متوسط، کم و  5طیف 

 بسیار کم( بود. 

ی اطالعات و تعیین آور جمعمنظور  در اين پژوهش به

عوامل مديريتي مؤثر بر فرار مالیاتي ورزشکاران و مربیان 

وجو در منابع علمي از جمله  ی، به مطالعه و جستا حرفه

های علمي و خبری معتبر  يتسای معتبر، ها کتاب، مقاالت

وگو و مصاحبه با استادان برجستۀ  ین گفتهمچنو 

ی آور جمعمديريت ورزشي و اقتصاد پرداخته شد. پس از 

عوامل مديريتي مؤثر بر فرار مالیاتي، از طريق مشورت با 

عوامل به دو دسته شامل  استادان آگاه به حیطۀ پژوهش،

ر ورزش و مديريتي در سازمان امور عوامل مديريتي د

. روايي صوری و محتوايي ی شدبند طبقهمالیاتي 

يید شد. به اين تأپرسشنامه توسط استادان متخصص 

صورت که تعدادی پرسشنامه در اختیار پنج نفر از 

استادان مديريت ورزشي و اقتصاد قرار گرفت تا از نظر 

میزان  رعايت دستور زبان، استفاده از کلمات مناسب،

سطح دشواری در درک مفاهیم، میزان تناسب و ارتباط 

ی نادرست از آنها بررسي ها برداشتها، میزان ابهام و  گويه
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تواند  شده مي يطراحو مشخص شود که تا چه اندازه ابزار 

یری کند که برای آن طراحي گ اندازههمان موضوعي را 

شده است. روايي سازۀ آن نیز با روش تحلیل عاملي 

يید شد. برای تعیین پايايي، پرسشنامه در يك تأأيیدی ت

نفره شامل تعدادی از ورزشکاران و مربیان  44گروه 

ای و استادان مديريت ورزشي و اقتصاد توزيع شد و  حرفه

دست آمد که بیانگر  به 29/4ضريب آلفای کرونباخ برابر با 

 پايايي مطلوب آن بود.

شده میان  پرسشنامۀ توزيع 94در اين تحقیق از 

 5ای،  های ورزش حرفه مديران عامل و معاونان باشگاه

پرسشنامه نیز بازگردانده نشد.  5ی و آور جمعپرسشنامه 

ی در ا حرفهپرسشنامه نیز میان ورزشکاران  994

 99ی آور جمعهای مختلف توزيع شد که پس از  رشته

عدد از آنها به داليل مختلف پذيرفته نشدند. همچنین از 

 94ای، تعداد  شنامۀ توزيعي میان مربیان حرفهپرس 96

شده میان  يعتوزپرسشنامۀ  99پرسشنامه، و از بین 

های مديريت  استادان آگاه به حیطۀ پژوهش در رشته

پرسشنامه پر و  6ورزشي و اقتصاد که در دسترس بودند، 

شد. در مجموع اطالعات مربوط به  بازگرداندهبه محققان 

ژوهش حاضر قرار گرفت. پرسشنامه مبنای پ 992

ی ها آزمونی آماری مورد استفاده در تحقیق، ها روش

تك نمونه، و فريدمن بود.  tگام،  به رگرسیون چندگانه گام

نسخۀ Spss  افزار نرمبا استفاده از  ها دادهوتحلیل  يهتجز

در اين  شده گرفتهانجام گرفت. سطح معناداری در نظر  92

 بود. 45/4Pپژوهش 

 

 های تحقیق یافته

آماری  ۀشناختي گروه نمون اطالعات جمعیت 9جدول 

 .دهد يرا ارائه م

 

 ورزشي ۀجنسیت، تحصیال ، شغل، سن و رشت براساس دهندگان پاسخشناختي  اطالعا  جمعیت .0جدول

شناختي ویژگي جمعیت شناختي ویژگي جمعیت درصد فراواني   درصد فراواني 

 جنسیت
4/24 999 مرد  

 
ال
صی
ح
 ت

6/90 99 زير ديپلم و ديپلم  

0/6 8 زن 6/90 99 کارداني   

رشتۀ 

 ورزشي

3/92 45 فوتبال 2/30 50 کارشناسي   

8/96 94 بسکتبال ارشد کارشناسي   99 9/94  

ها ساير رشته  63 2/54 0/6 8 دکتری   

 شغل

3/89 28 ورزشکار  

 سن

سال و کمتر 44  22 9/84  

مديرعامل يا معاون 

 باشگاه ورزشي
5 9/3 سال 34-49   5 9/3  

3/8 94 مربي سال 5-39   6 5 

سال 54باالتر از  5 6 استاد دانشگاه  2 5/0  

 

نتايج تحلیل عاملي تأيیدی برای تعیین  9جدول 

 دهد. يمروايي سازه و بار عاملي هر گويه را ارائه 

 000/4برابر با  KMO، آزمون 9براساس نتايج جدول 

، عالوه بهیری است. گ نمونهدهندۀ کفايت  است که نشان

سطح معناداری شاخص مجذور کای برای آزمون بارتلت 

449/4  Sig = دهد بین متغیرها  يماست که نشان

. اند شدهي تفکیك درست به ها عاملهمبستگي وجود دارد و 

 4تحلیل عاملي با چرخش واريماکس در مجموع با حذف 

آيتم از عوامل  9آيتم از عوامل مديريتي در ورزش و 

يید دو عامل تأمديريتي در سازمان امور مالیاتي، به 
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 گويه منجر شد. 93مالیاتي با ديريتي در سازمان امور گويه و م 8مديريتي در ورزش با 

 

 یا حرفههای فرار مالیاتي ورزشكاران و مربیان  برای گویه تأییدینتایج تحلیل عاملي  .2جدول 

های عوامل مدیریتي در ورزش گویه  وزن عاملي 

فعال در کشورای  حرفهی ورزش ها باشگاهر بیشتدولتي بودن  0  549/4  

(ها باشگاه)میزان قراردادها، درآمدهای  ها باشگاهاطالعات مالي  نبودن شفاف 2  364/4  

مبلغ قرارداد ورزشکاران و مربیان موقع به نکردن پرداخت 3  654/4  

ها باشگاههرم مديريتي  رأسدر  غیرمتخصصوجود مديران  4  694/4  

داللي در نقل و انتقاالت ورزشکاران ۀوجود پديد 5  589/4  

مؤديان )ورزشکاران و مربیان( از حقوق خود در مورد مسائل مالیاتي ياطالع بي 1  590/4  

7 
بخشي از  عنوان بهملك(   اتومبیل، مانندغیرنقدی به ورزشکاران ) های پرداختوجود 

 قرارداد
333/4  

ی مختلف ورزشيها رشتهعدالت در سقف قرارداد در بین نبود  8  594/4  

 وزن عاملي عوامل مدیریتي در سازمان امور مالیاتيهای  گویه

1 
الوضع( از سوی سازمان  تواني در برقراری عدالت مالیاتي )تبعیض بین مؤديان متشابهنا

 امور مالیاتي
594/4  

084/4 عملکرد خالف قانون کارمندان بخش مالیاتي کشور 01  

00 
نبودن  روز بهمالیاتي و  مأمورانکمبود نیروی انساني متخصص و آموزش ناکافي 

 اطالعات آنها
084/4  

تواني در پیگیری ثبت مبادالت مشمول مالیاتنا 02  690/4  

مالیاتي های فرمپیچیدگي فرايندهای اجرايي و  03  509/4  

در انجام تکالیف قانوني توسط مؤديان ازحد بیشتشريفات  04  630/4  

مؤديان )ورزشکاران و مربیان(نبود تشويقات و جرائم، متناسب با عملکرد  05  543/4  

مالیاتي ۀاظهارنام های فرموجود اطالعات اضافي در  01  696/4  

مالیاتي کارگزاران یاز سوغیرقانوني برای مؤديان  های یتمعاف و ها تخفیفاعمال  07  394/4  

450/4 طوالني بودن فرايند رسیدگي به تخلفات مالیاتي 08  

توسط نهادهای مالیاتي  ،ها باشگاهعدم نظارت بر پرداخت مالیات  01  695/4  

سازمان امور مالیاتي به تحقیقات علمي در خصوص فرار مالیاتي اتکایعدم  21  498/4  

و تقلبي غیرواقعي های دادهتواني سازمان امور مالیاتي در کشف مبادالت و نا 20  534/4  

22 
و آموزش به مؤديان )عدم آشنايي و شناخت کافي  رساني اطالعناکافي بودن سیستم 

 مؤديان نسبت به مفاهیم مالیات(
425/4  

Test KMO 000/4 

Bartlett Test 449/4 Sig = 949 df = 440/848 Chi-square = 

 

منظور تعیین سهم نسبي هر يك از عوامل مديريتي  به

سازمان امور مالیاتي، بر فرار در ورزش، و مديريتي در 

ای از روش رگرسیون مالیاتي ورزشکاران و مربیان حرفه

بیانگر نتايج  4گام استفاده شد، که جدول  به چندگانه گام

بین، توان  یشپ. بر اين اساس هر دو مؤلفۀ استآن 

بیني معناداری برای فرار مالیاتي ورزشکاران و مربیان  یشپ

ی دارند، و عوامل مديريتي در ورزش با ضريب ا حرفه

تری نسبت به عوامل  یقومؤلفۀ  529/4استاندارد بتا 
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مديريتي در سازمان امور مالیاتي با ضريب استاندارد بتا 

بیني فرار مالیاتي ورزشکاران و مربیان  یشپ، برای 382/4

 .استی ا حرفه

 

 یا حرفهبرای فرار مالیاتي ورزشكاران و مربیان  یراستانداردغدارد و ضرایب رگرسیون استان .3جدول 

گام به الگوی گام  

ضرایب 

یراستاندارد غ

 بتا

ضرایب 

یراستاندارد غ

 خطای معیار

ضرایب 

استاندارد 

 بتا

 t Sigمقدار 

9 
 449/4 459/5 - 403/9 233/6 ثابت

 449/4 069/92 234/4 454/4 529/9 عوامل مديريتي در ورزش

9 

 449/4 444/4 - 924/9 889/3 ثابت

 449/4 940/9 529/4 956/4 444/9 عوامل مديريتي در ورزش

 449/4 282/2 382/4 982/4 544/4 عوامل مديريتي در سازمان امور مالیاتي

 

، معادلۀ رگرسیون نهايي برای 4براساس نتايج جدول 

ی به شرح زير ا حرفهیان مربفرار مالیاتي ورزشکاران و 

 :است

 (382/4(+ عوامل مديريتي در سازمان امور مالیاتي )529/4فرار مالیاتي= عوامل مديريتي در ورزش )

 

، يك انحراف آمده دست بهبا توجه به فرمول رگرسیون 

معیار تغییر در عوامل مديريتي در ورزش و عوامل 

 529/4یب موجب ترت بهمديريتي در سازمان امور مالیاتي، 

انحراف معیار تغییر در فرار مالیاتي ورزشکاران و  382/4و 

 شود. يمی ا حرفهمربیان 

بندی  يتاولواطالعات مربوط به  5و  3جداول 

يتي در ورزش و عوامل های هر يك از عوامل مدير گويه

مديريتي در سازمان امور مالیاتي از نظر اهمیتشان بر بروز 

ای  پديدۀ فرار مالیاتي در میان ورزشکاران و مربیان حرفه

 دهند. يمرا ارائه 

های  دهد که در میان گويه يمنشان  3نتايج جدول 

، 3، 4، 9های  مربوط به عوامل مديريتي در ورزش، گويه

و شرط الزم يعني اختالف میانگین مثبت د 8، و 0، 6، 5

( 45/4Pنسبت به سطح متوسط، و اختالف معنادار )

دلیل  ، به9نسبت به همین سطح را دارا هستند، اما گويۀ 

اختالف میانگین منفي و نداشتن اختالف معنادار، از 

ی ا رتبهو در آزمون  شده  حذفعوامل مديريتي در ورزش 

ود. همچنین با توجه به ش ينمفريدمن در نظر گرفته 

در آزمون فريدمن، مشخص  آمده دست بهسطح معناداری 

یر متفاوتي بر بروز تأثشده  يفتعرگويۀ  0شود که  يم

ی دارند، که ا حرفهپديدۀ فرار مالیاتي ورزشکاران و مربیان 

موقع مبلغ قرارداد  در اين میان گويۀ عدم پرداخت به

، در رتبۀ اول و 50/3بۀ ورزشکاران و مربیان، با میانگین رت

 .استدارای بیشترين اهمیت 
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بر  ملثرمدیریتي در ورزش  های عوامل تك نمونه براساس سطح متوسط و آزمون فریدمن برای گویه t. نتایج آزمون 4جدول 

 ای فرار مالیاتي ورزشكاران و مربیان حرفه

های عوامل مدیریتي در ورزش براساس  تك نمونه برای هر یك از گویه tآزمون 

 سطح متوسط
 آزمون فریدمن

 عوامل مدیریتي در ورزش ردیف
اختالف 

 میانگین
sig 

میانگین 

 رتبه
 رتبه

ن 
دم

ري
ن ف

مو
 آز

ی
دار

عنا
ح م

سط
44

9
/4 

9 
ای فعال  های ورزش حرفه دولتي بودن بیشتر باشگاه

 در کشور
439/4- 649/4 - - 

9 
ها )میزان  شفاف نبودن اطالعات مالي باشگاه

 ها( قراردادها، درآمدهای باشگاه
630/4 449/4 43/3 4 

4 
موقع مبلغ قرارداد ورزشکاران و  عدم پرداخت به

 مربیان
889/4 449/4 50/3 9 

3 
وجود مديران غیرمتخصص در رأس هرم مديريتي 

 ها باشگاه
369/4 449/4 54/4 0 

 6 00/4 449/4 599/4 داللي در نقل و انتقاالت ورزشکاران وجود پديدۀ 5

6 
اطالعي مؤديان از حقوق خود در مورد مسائل  بي

 مالیاتي
089/4 449/4 96/3 9 

0 
های غیرنقدی به ورزشکاران )مانند  وجود پرداخت

 عنوان بخشي از قرارداد ملك( به  اتومبیل،
694/4 449/4 28/4 3 

8 
های  قرارداد در بین رشتهعدالتي در سقف  بي

 مختلف ورزشي
520/4 449/4 85/4 5 

 

های  دهد که در میان گويه يمنشان  5نتايج جدول 

مربوط به عوامل مديريتي در سازمان امور مالیاتي، 

دو شرط  93، و 94، 99، 99، 94، 0، 6، 5، 3، 9های  گويه

به سطح متوسط، الزم يعني اختالف میانگین مثبت نسبت 

( نسبت به همین سطح را دارا 45/4Pو اختالف معنادار )

دلیل اختالف  به 2، و 8، 4، 9های  هستند، اما گويه

میانگین منفي يا نداشتن اختالف معنادار، از عوامل 

و در آزمون  شده  حذفمديريتي در سازمان امور مالیاتي 

شوند. همچنین با توجه  ينمی فريدمن در نظر گرفته ا رتبه

در آزمون فريدمن،  آمده دست بهبه سطح معناداری 

یر متفاوتي بر تأثشده  يفتعرگويۀ  94شود که  يممشخص 

ی ا حرفهبروز پديدۀ فرار مالیاتي ورزشکاران و مربیان 

دارند، که در اين میان گويۀ ناتواني در برقراری عدالت 

وضع( از سوی ال مالیاتي )تبعیض بین مؤديان متشابه

، در رتبۀ اول و 46/6سازمان امور مالیاتي، با میانگین رتبۀ 

 .استدارای بیشترين اهمیت 
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مدیریتي در سازمان امور  های عوامل تك نمونه براساس سطح متوسط و آزمون فریدمن برای گویه t. نتایج آزمون 5جدول 

 ای كاران و مربیان حرفهبر فرار مالیاتي ورزش ملثرمالیاتي 

های عوامل مدیریتي در سازمان امور مالیاتي  تك نمونه برای هر یك از گویه tآزمون 

 براساس سطح متوسط
 آزمون فریدمن

 عوامل مدیریتي در سازمان امور مالیاتي ردیف
اختالف 

 میانگین
sig 

میانگین 

 رتبه
 رتبه

ن 
دم

ري
ن ف

مو
 آز

ی
دار

عنا
ح م

سط
44

5
/4 

0 
برقراری عدالت مالیاتي )تبعیض بین مؤديان ناتواني در 

 الوضع( از سوی سازمان امور مالیاتي متشابه
254/4 449/4 46/6 9 

 - - 482/4 -968/4 عملکرد خالف قانون کارمندان بخش مالیاتي کشور 2

3 
کمبود نیروی انساني متخصص و آموزش ناکافي مأموران 

 روز نبودن اطالعات آنها مالیاتي و به
949/4 984/4 - - 

 6 34/5 449/4 302/4 ناتواني در پیگیری ثبت مبادالت مشمول مالیات 4

 3 54/5 449/4 642/4 های مالیاتي پیچیدگي فرايندهای اجرايي و فرم 5

 0 49/5 449/4 353/4 ازحد در انجام تکالیف قانوني توسط مؤديان تشريفات بیش 1

7 
با عملکرد مؤديان نبود تشويقات و جرائم، متناسب 

 )ورزشکاران و مربیان(
302/4 449/4 49/5 8 

 - - 444/9 444/4 های اظهارنامۀ مالیاتي وجود اطالعات اضافي در فرم 8

1 
از های غیرقانوني برای مؤديان  یتمعاف ها و اعمال تخفیف

 ی کارگزاران مالیاتيسو
490/4- 852/4 - - 

 9 89/5 449/4 630/4 تخلفات مالیاتيطوالني بودن فرايند رسیدگي به  01

00 
توسط نهادهای   ها، عدم نظارت بر پرداخت مالیات باشگاه

 مالیاتي
645/4 449/4 03/5 4 

02 
عدم اتکای سازمان امور مالیاتي به تحقیقات علمي در 

 خصوص فرار مالیاتي
959/4 449/4 38/5 5 

03 
های غیرواقعي و  دادهناتواني سازمان امور مالیاتي در کشف 

 تقلبي
404/4 449/4 49/5 2 

04 
رساني و آموزش به مؤديان  ناکافي بودن سیستم اطالع

)عدم آشنايي و شناخت کافي مؤديان در زمینۀ مفاهیم 

 مالیات(

969/4 449/4 49/5 94 

 

 گیری یجهنتبحث و 

پديدۀ فرار مالیاتي آثار سويي بر اقتصاد کشورها 

یجه نت دردهد و  گذارد و درآمد آنها را کاهش مي يم

های الزم با مشکل  گذاری يهسرماها را در تخصیص  دولت

ی ا حرفهسازد. فرار مالیاتي ورزشکاران و مربیان  يممواجه 

در  خصوص بهنیز مانعي برای دستیابي به اهداف دولت 

یجه کاهش توسعه و گسترش نت دراست و بخش ورزش 

(، 0امکانات و تسهیالت ورزشي را در پي خواهد داشت )

و ابزارهای مقابله با فرار  ها روشمنظور توسعۀ  اما به

ی، ابتدا بايد ا حرفهمالیاتي در میان ورزشکاران و مربیان 

درک روشني از داليل متفاوت بروز آنها داشت. داليل 

شود که در اين پژوهش به  يمه عنوان بسیاری در اين زمین

 ين آنها در بخش مديريتي اشاره شده است. تر مهمبرخي از 

دهد که در میان عوامل  يمنتايج پژوهش حاضر نشان 

موقع مبلغ قرارداد  مديريتي در ورزش، عدم پرداخت به

ترين عامل تأثیرگذار بر فرار  ورزشکاران و مربیان، مهم
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ای بايد  ورزشکاران و مربیان حرفه، چراکه ستمالیاتي آنها

براساس مبلغ قراردادشان مالیات بپردازند نه مبلغ 

که در بسیاری از موارد  يدرحالشان از باشگاه؛  يافتيدر

مدت زمان زيادی بین عقد قرارداد باشگاه با بازيکنان يا 

، و بازيکنان و استمربیان و پرداخت کامل اين مبلغ 

يي را بپردازند ها پوليد مالیات مربیان معتقدند که چرا با

ای برای فرار  ینهزمو در نتیجه  اند نکردهکه هنوز دريافت 

شود؛ که در اين زمینه مديران و  مالیاتي آنها فراهم مي

توانند با  ای کشور مي مسئوالن در بخش ورزش حرفه

موقع مبلغ قرارداد  بررسي اين موضوع و پرداخت به

د وضع مالیات و پرداخت ورزشکاران و مربیان به بهبو

تر آن در بخش ورزش کمك شاياني کنند.  هرچه دقیق

اطالعي ورزشکاران و مربیان از حقوق خود در  همچنین بي

مورد مسائل مالیاتي، نبود شفافیت در اطالعات مالي 

ها(، وجود  ها )میزان قراردادها و درآمدهای باشگاه باشگاه

ملك   ند اتومبیل وهای غیرنقدی به ورزشکاران مان پرداخت

عنوان بخشي از قرارداد، نبود عدالت در سقف قرارداد در  به

های مختلف ورزشي، وجود پديدۀ داللي در نقل  بین رشته

و انتقاالت ورزشکاران، و وجود مديران غیرمتخصص در 

های بعدی  يگاهجایب در ترت بهها  رأس هرم مديريتي باشگاه

داليل فرار مالیاتي در میان عوامل مديريتي در ورزش 

هنگام بستن  ای به های ورزش حرفه . معموالً باشگاهاست

قرارداد با ورزشکاران و مربیان، يك قرارداد داخلي بین 

کنند که قیمت دقیق بازيکنان و مربیان و  خود تنظیم مي

ن قراردادهای کنند، براساس همی پولي که آنها دريافت مي

، اما وقتي کار به ثبت قانوني قرارداد در استداخلي 

رسد تا جايي که  های ورزشي مي یونفدراسها و  هیأت

آورند، زيرا  يمرا پايین  شده ثبتامکان دارد رقم 

ها مالک  یونفدراسها و  در هیأت شده ثبتقراردادهای 

تعیین مقدار مالیات برای ورزشکاران، مربیان و 

؛ و از اين طريق از پرداخت مالیات حقۀ خود ستها باشگاه

افتد.  يمکنند و در نتیجه فرار مالیاتي اتفاق  شانه خالي مي

در برخي موارد نیز ممکن است نحوۀ پرداخت بخشي از 

ها به بازيکنان و مربیان،  مبلغ قراردادها توسط باشگاه

ها  نحوی که باشگاه شده باشد، به خالف ضوابط مالي تعیین

صورت ملك يا زمین يا موارد  شي از مبلغ قرارداد را بهبخ

کنند. همچنین  ديگر به ورزشکاران و مربیان پرداخت مي

های ورزشي، بازيکنان و مربیان  در بسیاری از رشته

معتقدند که مبلغ قراردادهای آنها در مقايسه با برخي 

های ورزشي ديگر همچون فوتبال بسیار کم است و  رشته

رداخت مالیات را برای خود ناحق تلقي کرده و در نتیجه پ

ی مختلفي از پرداخت ها روشکنند با استفاده از  سعي مي

آن فرار کنند. نتايج تحقیق سلطان حسیني، سلیمي و 

( نیز 93( )9493( و سايدو و داودا )0( )9423اعتمادی )

ترين عوامل فرار مالیاتي  را از مهم ذکرشدهبرخي موارد 

و از اين نظر نتايج پژوهش حاضر با نتايج  کنند معرفي مي

. همچنین نتايج پژوهش حاضر ستتحقیق آنها همسو

يان گويۀ دولتي بودن بیشتر پاسخگودهد که  يمنشان 

ای فعال در کشور را عامل مهمي  های ورزش حرفه باشگاه

يید تأدر فرار مالیاتي ورزشکاران و مربیان ندانسته و آن را 

 اند.  نکرده

های مربوط به عوامل مديريتي در  گويه در میان

ناتواني در برقراری عدالت مالیاتي سازمان امور مالیاتي، 

الوضع، طوالني بودن فرايند رسیدگي  میان مؤديان متشابه

و عدم نظارت بر پرداخت مالیات  ،به تخلفات مالیاتي

های اول  ترتیب رتبه به ،توسط نهادهای مالیاتي  ها باشگاه

ن اهمیت در فرار مالیاتي را به خود اختصاص تا سوم میزا

دهند. در زمینۀ عدم برقراری عدالت مالیاتي، بسیاری  مي

از ورزشکاران و مربیان بر اين باورند که سازمان امور 

مالیاتي نسبت به دريافت مالیات از ديگر بازيکنان و 

مربیاني که وضعیت نسبتاً مشابهي با آنها دارند به طريق 

کند  کرده و مالیات کمتری از آنها دريافت ميديگری عمل 
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گیرد که  های مالیاتي در نظر مي يا اينکه برای آنها معافیت

اين عامل را دلیل مهمي بر فرار مالیاتي خود معرفي 

کنند. همچنین از نظر بسیاری از پاسخگويان طوالني  مي

بودن فرايند رسیدگي به تخلفات مالیاتي عامل بسیار 

ق ورزشکاران و مربیان به فرار مالیاتي است مهمي در تشوي

که در موارد بسیاری نیز واسطه شدن افراد مهم برای عدم 

پیگیری اين تخلفات بسیار تأثیرگذار بوده و زمینۀ 

سازد. همچنین  بیشتری برای فرار مالیاتي آنها فراهم مي

دهد که نظارت خیلي دقیق  نتايج تحقیق حاضر نشان مي

های ورزشي،  ت مالیات از سوی باشگاهو منظمي بر پرداخ

ای برای  ورزشکاران و مربیان وجود ندارد و همین زمینه

 شود. فرار مالیات بیشتر، محسوب مي

عدم  ،های مالیاتي پیچیدگي فرايندهای اجرايي و فرم

اتکای سازمان امور مالیاتي به تحقیقات علمي در خصوص 

الت مشمول ناتواني در پیگیری ثبت مباد ،فرار مالیاتي

ازحد در انجام تکالیف قانوني توسط  تشريفات بیش ،مالیات

نبود تشويقات و جرائم متناسب با عملکرد مؤديان ، مؤديان

ناتواني سازمان امور مالیاتي در  ،)ورزشکاران و مربیان(

ناکافي ، و های غیرواقعي و تقلبي کشف مبادالت و داده

، نیز يانرساني و آموزش به مؤد بودن سیستم اطالع

عنوان ديگر عوامل مديريتي مؤثر در سازمان امور  به

 انيپاسخگومالیاتي بر بروز پديدۀ فرار مالیاتي از سوی 

(، ادبیسي و جي بیگي 93( )9493هستند. سايدو و داودا )

 (،6( )9429(، الماسي، مرجاني و قريشي )96( )9494)

 (، اکويگال0( )9423سلطان حسیني، سلیمي و اعتمادی )

(، اوديل، فاگبمي و آجنلي 95( )9494ايبادين و ايیا )

( نیز در 9( )9499(، و معظم مقال و اکرم )94( )9494)

تحقیقات خود به اين نتايج دست يافتند، بنابراين نتايج 

. ولي ستپژوهش حاضر با نتايج اين تحقیقات همسو

عملکرد خالف قانون کارمندان بخش مالیاتي های  گويه

نیروی انساني متخصص و آموزش ناکافي  کمبود ،کشور

وجود  ،روز نبودن اطالعات آنها مأموران مالیاتي و به

و اعمال  های اظهارنامۀ مالیاتي، اطالعات اضافي در فرم

ی غیرقانوني برای مؤديان از سوی ها تیمعاف ها و تخفیف

عنوان عوامل مهمي در بروز پديدۀ  کارگزاران مالیاتي، به

نشدند،  ديیتأی ا حرفهزشکاران و مربیان فرار مالیاتي ور

نصر اصفهاني، نصر اصفهاني و دلوی اصفهاني  که يدرحال

(، در تحقیق خود آموزش و ارتقای سطح 8( )9429)

کردن سطح اطالعات  روز بهعلمي کارشناسان مالیاتي و 

آنها را عوامل مهمي برای کاهش پديدۀ فرار مالیاتي 

نتايج پژوهش حاضر با معرفي کردند و در اين زمینه 

اين گويه از ديدگاه  چراکه، ستینتحقیق آنها همسو 

پاسخگويان در تحقیق حاضر عامل مهمي برای کاهش 

 فرار مالیاتي نبود.

های مطالعۀ حاضر،  شده و يافته یانببا توجه به مطالب 

منظور مقابله با فرار مالیاتي در میان  هايي به یشنهادپ

شود: يمای ارائه  هورزشکاران و مربیان حرف  

کاهش زمان رسیدگي به تخلفات مالیاتي و  .1

ی در نظر ها مجازاتاجرايي کردن جرائم مالیاتي و 

ی ها روشبرای متخلفان و همچنین استفاده از  شده گرفته

منظور افزايش انگیزۀ تمکین مالیاتي در میان  تشويقي به

 ورزشکاران و مربیان، و معرفي مؤديان نمونه؛

نظارت سازمان امور مالیاتي بر پرداخت افزايش  .2

 ای؛ مالیات ورزشکاران و مربیان حرفه

موقع مبلغ قرارداد ورزشکاران و  پرداخت به .3

مربیان از سوی باشگاه، يا دريافت مالیات براساس میزان 

شده از سوی آنها، با توجه به اينکه معموالً  مبلغ دريافت

 موردنظرغ زمان زيادی بین عقد قرارداد و دريافت مبل

 وجود دارد؛

برقراری عدالت مالیاتي میان ورزشکاران و  .4

الوضع از سوی سازمان امور مالیاتي، بدون  مربیان متشابه

نحوی که  در نظر گرفتن پست و جايگاه افراد؛ به
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ورزشکاران و مربیان به اين باور برسند که همۀ افراد 

افراد مشابه با موقعیت خودشان در  خصوص بهجامعه 

 اند؛ های عمومي سهیم ينههزاخت پرد

استفادۀ سازمان امور مالیاتي از تحقیقات  .5

 بهتر  چهدر خصوص فرار مالیاتي و شناخت هر هگرفت انجام

 منظور مقابله با آنها. عوامل مؤثر بر آن، به
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