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 چکیده  
حاضر   پژوهش  ب  یبررسهدف  رو   ن یرابطه  اعتماد    یا  هیعدالت  و 

تبع  یمبتن) و  قوان  ت یبرشناخت(  به    یاتیمال  ن یاز  با توجه  داوطلبانه  
جامعه آماری  ی می باشد.  و اجبار  قدرت مشروع  یگر  یانجینقش م

کارکنان   کلیه  حاضر  خراسان  تحقیق  استان  مالیاتی  امور  سازمان 
که طبق    . بودندنفر  170شود که مجموعاً دارای را شامل می شمالی

نفر به عنوان حجم نمونه بصورت تصادفی   118جدول مورگان تعداد 
در   متغیرها  آزمون  و  برای سنجش  انتخاب شدند  ای  تحقیق  طبقه 

( که روایی محتوایی آن  2015)1سوالی گوبنا  34پرسشنامه  از  حاضر  
توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته بود استفاده گردید. پایایی  

بدست آمد    802/0پرسشنامه مزبور نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ  
که گویای اعتبار باالی آن بود. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق  

وش مدل ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است.  از ر

Abstract  

The aim of the current research is to investigate the 

relationship between procedural justice and trust 

(based on knowledge) and compliance with 

voluntary tax laws with regard to the role of 

mediation of legitimate and coercive power. The 

statistical population of this research includes all 

the employees of the tax affairs organization of 

North Khorasan province, which had a total of 170 

people. According to Morgan's table, 118 people 

were randomly selected as a stratified sample size. 

To measure and test the variables in this research, 

the 34-question questionnaire of Gobna (2015) 

whose content validity was confirmed by the 

supervisor was used. The reliability of the 

mentioned questionnaire was also obtained by the 

 
1 Gobena, 
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  یو اعتماد مبتن  یا  یهعدالت رو   ینبنتایج مدل ساختاری نشان داد   
رابطه   اجباری  و  مشروع  های  قدرت  و  مالیاتی  قوانین  از  تبعیت  با 

  یاتی قدرت مالو  یاجبار یاتیقدرت مالطرفی  معناداری وجود دارد. از
از  یتو تبعشناخت  و اعتماد مبتنی بر یهالت رو عد ینرابطه ب مشروع

 .کند یم  میانجی گریداوطلبانه را    یاتیمال ینقوان

عدالت رویه ای، قدرت اجباری، قدرت مشروع،    : کلیدواژه ها

 . داوطلبانه یاتیمال یناز قوان یتتبع

method of Cronbach's alpha coefficient of 0.802, 

which was indicative of its high reliability. In order 

to analyze the hypotheses of the research, the 

structural model method was used with the help of 

Lisrel software. The results of the structural model 

showed that there is a significant relationship 

between procedural justice and trust based on 

compliance with tax laws and legitimate and 

mandatory powers. On the other hand, compulsory 

tax power and legitimate tax power mediate the 

relationship between procedural justice and 

knowledge-based trust and compliance with 

voluntary tax laws. 
Keyword: procedural justice, coercive power, 

legitimate power, compliance with voluntary tax 

laws. 

 

 مقدمه 
دانان بخش    درآمد، از مباحث مورد توجه اقتصادمجدد    یعو نقش آن در توز  یتدارك کاالهای عموم  ینههز  یندر تأم  یاتمال  یتاهم

از   یکی  یاتاست. پرداخت مال  یاتاز مال  یندرآمد توجه به تمک  یعو بهبود توز  یکاالهای عموم  ینهاست. الزمه تدارك به   یعموم
و عمران   خدمات  یشافزا  ی،رونق اقتصادی و ارتقای شاخصهای آن، تحقق عدالت اجتماع  موجبعوامل رشد و توسعه جامعه است و  

و اقتصادی کشور از جمله کسری    یاز مشکالت اجتماع  یاریبس  یتوان م  یان،عادالنه از مؤد  یات. با وصول مالیشودکشور م  یو آبادان
  یل وسا ینتردوباره درآمدها را فراهم کرد. مناسب یعتوز یقاز طر عیعدالت اجتما یجادا ینهرا رفع و زم یکاریبودجه ساالنه، تورم و ب

  یزه انگ  یشبه مفهوم اجرای درست قانون و ضوابط، افزا  یاتیکشورها، عالوه بر انسجام دستگاه مال  یاتیسازمان مال  یتموفق  ینبرای تأم
در    یمنطق   یرا روش  یاتاز مال  ینکه تمک  ازدآنان را مجاب س  یتواندامر م  یناست. ا  یانو جلب همکاری و همفکری مؤد  یدرون  های
عالوه بر    یاتمال  .است  یاتمال  یندهدرآمد آ  یاز موارد مهم برا  یکی بدانند.    یاری از مواهب اجتماعمنافع اقتصادی و برخورد  یشافزا
مناسب خرج   یمحل ها دربهتر درآمد و ثروت کشور آن ها را  یع کنترل کرده و ضمن توز یز را ن ینگی دولت نقد یازمورد ن یمال ینتام

 ی عبارت است از وجوه اجبار  یاتدارد. مال  یمختلف  یفباشد تعار  یم  یجتماعا  یزندگ  ینهپرداخت هز  ینوع  یقتکه در حق  یاتکند مال
اهداف تحقیق    کند.ی مطالبه م  یمقاصد عموم  یقابل برگشت که دولت برا  یرغ  یستپول ا  یالملل  ینصندوق ب  یفو در تعر  یجبران  یرغ

بررسی رابطه بین    ،اجباری  قدرت   و  ای  هروی  ،بررسی رابطه بین عدالتو قدرت مشروع    یا  یه عدالت روشامل بررسی رابطه بین  
لزوم مطالعه رابطه  که    میباشد  مشروع  قدرت   و  شناخت  بر  مبتنی  بررسی رابطه بین اعتماد  ،مالیاتی  قوانین  از  تبعیت    و  ای  رویه  عدالت

 باشد ویم  ینه ضرورداوطلبا  یاتیمال  یناز قوان  یتو مشروع با تبع  یقدرت اجبار   یگر  یلو اعتماد با نقش تعد  یا  یهعدالت رو  ینب
داوطلبانه با نقش    یاتیمال  یناز قوان  یت، اعتماد با تبعیا  یهعدالت رو  ینب  یااست که آ  یسوال اصل  ینبه ا  یدنمحقق به دنبال رس

 وجود دارد؟ یو مشروع رابطه معنادار یقدرت اجبار میانجیگری

 

 فرضیه های تحقیق

 دارد. وجود ی معناداریرابطهو قدرت مشروع  یا  یهعدالت روبین  −

 دارد. ی معناداری وجودرابطه اجباری قدرت  و ای  رویه بین عدالت −

 دارد. ی معناداری وجودمالیاتی رابطه قوانین از تبعیت   و ای  رویه بین عدالت −

 . دارد ی معناداری وجودرابطه مشروع قدرت   و شناخت  بر مبتنی بین اعتماد −

 

 



 
 

لت روهی ای و اعتماد ) نی رابطه ب  یربرس                                 67  قدرت مشروع و اجباری  یگر  یانج یبا توجه هب نقش م تبعیت از قوانین مالیاتی داوطلباهن  و  مبتنی ربشناخت(عدا

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
 عدالت سازمانی 

برگ عدالت سازمانی با ادراك کارکنان و انصاف کاری  مطرح شد، به نظر گرین 1987اژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ در سال و
برد. به بیانی دیگر این در سازمان مرتبط است. در واقع این اصطالح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به کار می

 (.2003  ،2هیل و سانرز کند )تورنبندی و تشریح می ره منصفانه بودن نحوه رفتار با خودشان و دیگران طبقه نظریه احساس افراد را دربا
های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است.  ای در رشته طور گستردهعدالت سازمانی به 

ها ممکن است  کنند و چطور برخورد با افراد در سازمانلت نقش مهمی را در سازمان ایفا میاند که فرایندهای عداتحقیقات نشان داده
ها و رفتارکارکنان را تحت تأثیر قرار دهد. رفتار عادالنه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد باالتر باورها احساسات نگرش

 (.2005شود )دی کرمر، می آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها

 ها عدالت در سازمان
گیرد. عدالت سازمانی اصطالحی است که برای توصیف نقش انصاف که رابطه مستقیمی با محیط کار دارد؛ مورد استفاده قرار می 

ادالنه رفتار شود و کنند که آیا با آنها در شغلشان به طورعهایی که کارکنان تعیین میمخصوصا عدالت سازمانی مرتبط است با روش 
 (.1991، 3گذارد )مورمنهای مرتبط با کار آنها تأثیر می هایی که تعیین آنها روی متغیرروش

 عدالت درون سازمانی  -
ها عبارت است از عدالتی که بین کارکنان سازمان توسط سرپرستان و مدیران و یا خود  عدالت درون سازمانی یا عدالت درون سازمان

کنند، روشن است که کارکنان ای را دنبال میگردد. از آنجائیکه هر سازمان اعم از تولیدی و خدماتی اهداف ویژه یسازمان لحاظ م
کاری  های گوناگون مانند کمنیز سعی خواهند نمود تا عدالت اجرا شده بین کارکنان را تعدیل کنند که این کار ممکن است به روش 

 (.1383و تنش و....، بروز گردد. )نعامی، 

 عدالت برون سازمانی
  کنند. به عنوان مثال فرض کنید و یا عدالت در بیرون سازمان عبارت است از عدالتی که اشخاص و افراد خارج از سازمان احساس می

 که هیچ  به طوری در یک بانک سرپرست یا رئیس آن شعبه عدالت درون سازمانی یا عدالت بین کارکنان خود را کامال رعایت نماید 
از کارکنان بی عدالتی را احساس نکنند اما در هنگام پرداخت تسهیالت رئیس آن شعبه به دور از هرگونه امتیازات مد نظر در    یک

ها نوعی تبعیض و بی  ها و متقاضیان وامسیستم بانکی صرفا براساس معیارهای شخصی عمل کند روشن است که صاحبان حساب
باشد. در این صورت نیز متقاضیان سعی در جبران  عدالتی از نوع برون سازمانی می بعیض و بی عدالتی را احساس خواهد نمود که این ت

ها رو به رو شود و یا اینکه  گذاران بانکی و متقاضیان وامدر تعدیل خواهند نمود و این عمل ممکن است با اعتراضات شدید سرمایه 
 (. 1378ی ایجاد شده را تعدیل نمایند )مرامی، عدالتهای خود از آن بانک بی اشخاص با خارج نمودن سپرده 

 ای عدالت رویه 
ای مباحث مرتبط با عدالت رویه   1980مطرح گردید. از اوایل دهه    « طبع پیدایش بحث از »عدالت سازمانیای« به واژه »عدالت رویه 

یف شود؛ یعنی تصمیمات عادالنه تصمیماتی هایی منصفانه تعرنیز مد نظر قرار گرفت. از این دیدگاه عدالت باید با استفاده از رویه
رویه نتیجه  که  رویههستند  عدالت  اصول  میان  در  باشد.  منصفانه  میهایی  بی ای،  به  اظهارتوان  حق  برای طرفی،  یافرصت  نظر 

 (.2004، 4شدن سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود )مک دوال و فلچر شنیده

 

 مفهوم اعتماد 
 را  مشارکت  اعتماد.  باشدجامعه می  اعضای  میان  و همکاری  کت  مشار  ساز زمینه  و  است  انسانی  روابط  مهم  یهاجنبه  از  یکی  اعتماد

  مختلف  های  گروه  با  برای همکاری  را  افراد  تمایل  و  بخشیده  سرعت  اعتمادی  و  اجتماعی  سیاسی،  مختلف اقتصادی،  هایزمینه  در
 دهد.می افزایش جامعه

 
2 Thronhill, & Saunders 
3 Moorman 
4 McDowall & Fletcher 
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  عنوان   به  را  اعتماد  و  کندمی  آغاز  است  گرفته  به عاریت  انگلیسی  آکسفورد  اعتماد  از  که  تعریفی  با  را  اعتماد  مفهوم  (1377)  گیدنز
  اتکا  و اطمینان مفهوم وی کند. اعتقادمی توصیه  ایگفته  یا عبارت حقیقت  به  اطمینان یا و صفت یا نوعی کیفیت،  به   اتکا یا اطمینان

 . باشندمی  مرتبط هم با

 کردارشان  با همسان گفتارشان باید  رهبران و شود داده انجام که رهبران به کارکنان اعتماد می کنند تا یدگومی (2000مارتینز )

 

 انواع اعتماد در سازمان
 مبتنی برشناسایی  ،آگاهی بر  مبتنی بازدارندگی، بر دارد مبتنی وجود اعتماد نوع  سه  سازمانی درارتباطات 

   مالیات

 )عمید، گیرندمی  مردم  از  قانون  موجب  به  دارایی  وزارت  مأمورین  که  است  هاییپول  و  خراج  باج،  معنی  به  عربی  از  مأخوذ  مالیات  کلمة

1365) . 
  یا   درآمد  از است  موظف  کشور  افراد   از   یک  هر   موضوعه   مقررات  طبق   و   ملی  تعاون  اصل  موجب  به  که   سهمی  از   است   عبارت  مالیات
  مالی   استطاعت  و  توانایی  برحسب  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  منافع  حفظ  و  عمومی  هایهزینه  تأمین  منظور  به  خود  دارایی

 (.1378)دادگرکرماجانی، بپردازد  دولت خزانه به خود
 از است  موظف کشور افراد از یک هر  موضوعه مقررات طبق  و  ملی اصل تعاون موجب به که سهمی از  است عبارت مالیات ❖

 و توانایی کشور برحسب اجتماعی و سیاسی اقتصادی، منافع  حفظ و عمومی  هایهزینه تأمین منظور به دارایی خود  یا درآمد
 بپردازد.  دولت خزانه به خود مالی استطاعت

اقتصادی، هنگام    مالیات، پرداخت یکدر تعریفی دیگر   ❖ به دولت براساس قانون است که برخالف جریان عمومی  جانبه ملت 
 (. 1390)محبوبی و همکاران،  گیردنده آن صورت نمیکنپرداخت آن، کاال یا خدمت مشخصی به پرداخت

 متناسبی میان میزان مالیات یا دوطرفه صحیح رابطة که است این مالیات دیگر بارز بودن، یک خصوصیت اجباری خصلت بر افزون

 برای آن کارآیی بعد تنها مالیات وجود دارد. اهمیت شوند،می برخوردار آن از دهندگان مالیات که عمومی خدمات ارزش و دریافتی

 و منفی انگیزه ایجاد اقتصادی، کارآیی بر آن تأثیر آن، بودن ناعادالنه یا و عادالنه از آن، ناشی فشارهای و آثار بلکه نیست، دولت
 (. 1386است )کالنتری و شوره دلی،  خاص توجه مورد نیز آن امثال و گوناگون هایفعالیت مثبت برای یا
 

 یات و تحوالت آن مختصری از تاریخچه مال 
تمام مقررات مربوط    ،این قانون  تصویب شد. به موجب  1345در اسفند ماه    ،های مستقیم که تاحدی جامع  بودنخستین قانون مالیات

 این قانونایران با تصویب نظام نوین مالیاتی  تجمیع و به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود،
ایران سه بار مورد اصالح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از  تا پیروزی انقالب اسالمی  1345قانون مصوب اسفند ماه ایجاد شد. 

های غیرمستقیم  همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات  .پیروزی انقالب اسالمی نیز اصالحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد
های اول، دوم و سوم توسعه    ده است. عالوه بر اصالح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامهتصویب و اجرا ش

به تصویب شورای    1380تا    1357های مستقیم از سال  ایجاد قانون جدید مالیاتاقتصادی، لوایح متعددی در مورد اصالح، حذف و  
 .)گزارش معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری(رسید انقالب اسالمی و همچنین مجلس شورای اسالمی 

 

 :سازمان امور مالیاتی کشور  وساختار کلی  نحوه تأسیس 
ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و به منظور فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب تمام برنامه

برای تحقق اهداف مالیاتی کشور، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ   ایجاد بستر مناسب مقررات مالیاتی،
های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با  فعالیت  1381مرداد ماه سال    مالیات در سازمانی واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در

اقتصاد امور  وزارت  مالیاتی  درآمدهای  معاونت  از  کردتفکیک  آغاز  دارایی  و  سازمان   .ی  از  یکی  کشور  مالیاتی  امور  های  سازمان 
ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم  زارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه شناسایی، تشخیص و مطالبه و وصول مالیاتوزیرمجموعه  

 را برعهده دارد. 
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 ی وخارجی داخل  تحقیقات
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر عدم پرداخت بموقع مالیات و فرار مالیاتی مودیان)مطالعه  ( درتحقیقی تحت عنوان 1389نظری پور )  -

موردی اداره کل امور مالیاتی استان کردستان( به این نتیجه دست یافت که یکی از اصالحات اخیر در نظام مالیاتی کشور وصول  
اطالع رسانی به موقع به    که در این میان درگیر نمودن و مطالبات گذشته و حرکت به سمت سیستم وصول به موقع مالیات می باشد

ات ها و وصول به موقع به مودیان با استفاده از ظرفیت  مودیان با استفاده از ظرفیت های موجود در فرایند اجرای صحیح قانون مالی
بطور کلی پژوهش    ا خواهد داشت. های موجود در فرآیند اجرای صحیح قانون مالیات ها و وصول به موقع مالیات نقش نقش به سزار

بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کردستان و همچنین تعدادی از مودیان مالیاتی انجام گرفته  با طرح سواالتی از طریق  
توصیفی و پرسشنامه دیدگاه آنان مورد ارزیابی واقع گردیده نتایج حاصل از یافته های تحقیق نیز با استفاده از آزمون های آماری  

نهایتاً نتایج حاصل از یافته ای تحقیق بیانگر آن است که اکثر    مورد تحلیل قرار گرفت.  (آزمون آماری کای اسکولر )آمار استنباطی
عدم تبادل    ،پاسخ دهندگان معتقدند که پنج عامل ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی برای مودیان ،عدم شناسایی منابع بالقوه مالیاتی

عدم ضمانت اجرا،به ترتیب بیشترین تاثیر را در عدم پرداخت به موقع فرار مالیاتی مودیان    و   ترویج ناکارآمد فرهنگ مالیاتی  ، اتاطالع
 داشته است. 

نتیجه گرفته می شود در اتمام کشورهای جهان در حال حاضر چاره ای جز وصول مالیات نمی باشد نهایت اینکه    (1389امامی )  -
زمینه موافق بوده اند قانونی مدون و بی نقص با توجه به شرایط جامعه داشته و در عمل جامعه و مردم معتقد و  کشورهایی در این  

پایند به آن قوانین بوده و همگی در راه تامین منافع جمعی به این باور رسیده باشند که در پرداخت مالیات برای تامین رفاه عموم و 
کوتاه نباید  نیازهای جمعی هرگز  بزرگ رفع  مالیاتی مودیان  امور  اداره کل  پژوهش  این  آماری در  .جامعه  باشند  داشته  و دریغ  ی 

شروع به فعالیت کرده در نظر گرفته شده  1/1/1380( که به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در تهران و از تاریخ  )اشخاص حقوقی
فرهنگ  -2کنترل و نظارت -1ن قرار گرفته عبارت است از متغیرهای مستقل مهم این تحقیق که در قالب فرضیات مورد آزمو است. 

اجرایی-5کارشناسان مالیاتی    -4مودیان مالیاتی    -3مالیاتی   پژوهش نشانگر آنست که  -6ضمانتهای  نرخهای مالیاتی یافته های 
عدم بکارگیری صحیح   ،اتی،کمبود تخصص کارشناسان مالینبود ضمانتهای اجرایی موثر و هدفمند  ،فقدان نظام نظارت کارآمد مالیاتی

عدم آگاهی و شناخت مودیان نسبت مودیان قانونی و نرخهای مالیاتی از عوامل موثر برفرار مالیاتی   درآمدهای مالیاتی توسط دولت،
 در شرکتها است. 

یری می باشد  که یکی از فنون تصمیم گAHP( در این پژوهش ابتدا با شناسایی عوامل موثر با استفاده از روش  1388علیجانی )  -
پرسشنامه یکی به صورت  2به بررسی این عوامل پرداخته شده است به منظور شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیات اشخاص حقوقی  

باز  و دیگری به صورت چند گزینه ای بین کارشناسان ارشد مالیاتی شاغل در واحدهای بخش اشخاص حقوقی کشور ایران ارائه  
 3مل موثر بر گزینه های پژوهش شاخصها با مصاحبه حضوری از مدیران سطح مالی امور مالیاتی کشور  شده و برای شناسایی عوا

 شاخص بعنوان معیارهای ارزیابی عوامل موثر بر فرار مالیاتی انتخاب شدند. 
اع از حقوق بررسی اصول حقوقی حاکم بر روابط مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور دف  (1387)  پژوهش رحیمی نژاد-

شهروندان در برابر حکومت و ایجاد حکومت و ایجاد راهکاری برای تضمین آن از عمده ترین مشغله متفکرین حقوق و نیز از مسائلی 
است که محل بیشترین تعارض ما بین شهروندان و دولت بوده و داوری درباره اختالفات پیش آمده در این مورد از مسائل مهم و  

در این میان دادرسی مالیاتی به عنوان یکی از جنبه های حقوق مالی در قریب به اتفاق جوامع مدنی    اداری است.   مورد بحث در حقوق
الق اسالمی را رعایت کنند اثرات چشمگیری در روابط  امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته است اگر ماموران وصول مالیات اخ

مالیات و انگیزه های آن عوامل موثری در بهبود شرایط کشور قرار دارد از جمله بررسی  مردم و دولت خواهند داشت در زمینه امر  
 دوجانبه بودن پدیده مالیات و انگیزه و واکنش های فردی و اجتماعی آنان در قبال مالیات است. 

پائین تر از درآمد اظهار شده    در تحقیق خود نشان داد در بعضی از مشاغل درآمد اظهار شده به مقامات مالیاتی بسیار  (2001هرشل )-
در بررسی نمونه ای بوده و همچنین فرار مالیات گروههای مختلف درآمد بیشتر است ولی از نظر مبلغ در طبقات باال بیشتر است.  

بودجه،  یو وجود کسر یاتمال یدر جمع آور یطوالن یوقفه ها یلدر حال توسعه به دل یاست که در کشورها ینها اپژوهش نتیجه
 شود.     یم یقیتورم منجر به کاهش درآمد حق یشافزا
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در اقتصاد   یاتیمال  یستمس  یحبه تشر  « یقیحق  یها  یاتو وصول مال  یدر جمع آور  یرتحت عنوان » تاخ  ی(، در پژوهش1997)  یتانز  - 
  ین وجود، ا  یناست. با ا  یادز  ریابس  یاتیاقالم مال  ینکه در آرژانت  یدهرس  یجهنت  ینشده به ا  یاددر پژوهش    یپرداخته است. و  ینآرژانت

که   یاصل  یجهاز گروه ها برآورد شده است. نت  یکدر هر    یزمان  یرو متوسط تاخ  یمشخص طبقه بند  یگروه ها  رد  یاتیاقالم مال
حاصل از    یها درآمدها  یاتمال  یاست که وجود وقفه ها در جمع آور  ینا  یردگ  یپژوهش م  یناز ا  ی تجرب  یجپژوهشگر بر اساس نتا

 دهد. یقرار م یررا تحت تاث یتورم یمال نیتام
 یاتیمال  یوجود وقفه ها  «یمال  یریو انعطاف پذ  یاتیمال  یدر وصول، درآمدها  یرتحت عنوان  » تاخ  ی(، در مقاله ا1991)  یچودر    -

است که کشش  کرده    یبررس  یگروه  یبا استفاده از داده ها  1970-1987دوره    یرا ط  یرانکشور در حال توسعه از جمله ا  28در  
از کشورها    یادیتعداد ز  ی برا  ی تجرب  یجزده شده است. نتا  ینماه تخم  4ها حدود    یاتمال  یجمع آور  ه و وقف  43/1  یرانا  یبرا  یدرآمد

 کند. یم ییدشود را تا یم یقیحق یتورم منجر به کاهش درآمدها  یشکه افزا یهفرض ینا

 

 روش تحقیق  
هایی است که هدف آنها  این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی، همبستگی و پیمایشی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش 

(. مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که    81  :1383  )سرمد و دیگران،  های مورد بررسی است توصیف کردن شرایط یا پدیده
(. پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است  218:  1382)خاکی،    کندده مرتبط هستند ارزیابی می شود با یک متغیر پیچیده عمتصور می 

شود اما فنون دیگری از  که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطالعات است، هر چند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می 
 (.     212: 1382 روند)خاکی،می ی ساختارمند، مشاهده، تحلیل محتوا و ... هم به کارقبیل مصاحبه

 

 گیری حجم نمونه و روش نمونه  ،جامعه آماری

نفر    170شود که مجموعاً دارای  را شامل می   سازمان امور مالیاتی استان خراسان شمالیجامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان  
 تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نفر به عنوان حجم نمونه بصورت  118که طبق جدول مورگان تعداد باشند. می

 

 روش جمع آوری اطالعات

برای سنجش و آزمون متغیرها  ها استفاده گردیده است.  ای و میدانی جهت گردآوری دادهدر پژوهش حاضر از هر دو روش کتابخانه
 ( استفاده خواهد شد.     2015پرسشنامه گوبنا )جهت گردآوری اطالعات از در تحقیق حاضر 

 ها دهدا تحلیل روش
 : گیرد می انجام استنباطی  و توصیفی شکل  دو به آماری روشهای از استفاده

فراوانی، درصد  توزیع  است که شامل جدول  استفاده شده  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  آمار توصیفی جهت  از  نیز  پژوهش حاضر  در 
 فراوانی، نمودار توزیع فراوانی. 

 تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار استنباطی -
ر تحقیق حاضر جهت تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی صحت فرضیات تحقیق، با هماهنگی اساتید محترم راهنما، مشاور و مشاور  د

های تجزیه و تحلیل استنباطی مناسب با استفاده و روش   میانگین، واریانس و انحراف معیارهای تحلیل توصیفی نظیر  آماری، از روش 
 نجام گرفته است ا LISRELو   SPSSاز نرم افزار 

 

 تجزیه و تحلیل داده های آماری 

 های جمعیت شناختیبررسی ویژگی 
شود. در این تحقیق جنسیت ،  های جمعیت شناختی نمونه پرداخته می در این قسمت به ارائه آمار توصیفی، شکلها و جداول ویژگی 

 د.  انتحصیالت  پست سازمانی به عنوان سؤاالت عمومی پژوهش در نظر گرفته شده 
  گردیده  توزیع  زن  نفر   26  و  مرد  نفر   60  بین   در  حاضر  پرسشنامه  اندداده   پرسشنامه  به  جنسیت  مورد  در   افراد  که   را  جنسیت :پاسخی

 اند.درصد، بیشترین درصد نمونه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده 77/69مردها با  .است
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 باشد. درصد( می565نفر،57درصد( و لیسانس) 7/5نفر،5پلم)وضعیت تحصیلی : بیشترین درصد مربوط به سطح تحصیالت دی
 باشد( می%4/44سال)  45الی  35سن : بیشترین درصد مربوط به رده سنی 

 22/72(دیده شد. افراد با وضعیت استخدامی از نوع رسمی با  %7/66نوع استخدام : بیشترین درصد مربوط به افراد با استخدام رسمی)
 وانی را دارا می باشند.  درصد بیشترین توزیع فرا

 ( دیده شد.  %6/39سال)  20سابقه خدمت :بیشترین درصد مربوط به افراد با سابقه باالی 
 بررسی مدل نظری تحقیق 

  استفاده لیزرل افزار نرم   بوسیله ساختاری معادالت یابی مدل روش  از  تأثیر ضرایب محاسبه  و  تحقیق نظری  مدل صحت آزمون  برای
 . است شده

رد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل از شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی )برای برآو
  𝑥2

 df
 ،)

(،  NFI(، شاخص نرم شدۀ برازندگی )AGFI(، شاخص تعدیل برازندگی )GFI(، شاخص برازندگی )CFIتطبیقی ) شاخص برازش
 ( استفاده شد. RMSEAیانگین مجذورات تقریب )(، خطای ریشة مNNFIشاخص نرم نشدۀ برازندگی )

 آزمون فرضیه ها 
 پرداخته شد.  Lisrelدر این قسمت به بررسی آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار 

 

 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد  -1شکل

 

 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری  -2شکل
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 نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق نتایج حاصل از بررسی   -1جدول 

 نتیجه  مقدار دامنه مورد قبول شاخص برازش 

)
  𝑥2

df
 مناسب 79/2 <3 شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی( 

CFI مناسب 95/0 >0.9 تطبیقی(  )شاخص برازش 

GFI  )مناسب 96/0 >0.9 )شاخص برازندگی 

AGFI  )مناسب 95/0 >0.9 )شاخص تعدیل برازندگی 

 
دهندۀ برازش مدل است، چرا که  های نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول آمده است، نشاننتایج بررسی شاخص

،  CFI  ،GFI  ،AGFI  ،NFIنشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است. همچنین مقادیر    RMSEA  0.08میزان کمتر از  
NNFI  هستند. 9/0همگی باالتر از 

  5شود، ضرایب مسیر برای هر  مسیر و معناداری بین متغیرهای پژوهش آمده است. همانطور که مشاهده میدر جدول زیر ضرایب  
 رابطه  معنادار بدست آمده است.  4( -96/1کوچکتر از   tو 96/1بزرگتر از  t) 05/0رابطه فوق، در سطح 

 مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل  رابطۀنتایج - 2جدول 

 نتیجه آزمون  معناداری  مسیر ضریب  نشان مسیر 

 قبول  LP ---PJ 54/0 51/4 قدرت مشروع  ---عدالت رویه ای 

 قبول  - CP --- PJ 43/0 - 33/3 قدرت اجباری  ---عدالت رویه ای 

 قبول  VCT --- PJ 61/0 12/5 تبعیت از قوانین مالیاتی   ---عدالت رویه ای 

 قبول  LP ---CBT 46/0 06/4 قدرت مشروع   ---اعتماد مبتنی برشناخت 

 
دهندۀ میزان رابطه مستقیم و غیرمستقیم  همچنین رابطة مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایی پژوهش که نشان

 شود. ارائه می - 3متغیرها بر روی یکدیگر است. در قالب جدول شماره 

 میزان رابطه کل متغیرها در مدل اصلی تحقیق   -3جدول

 نوع رابطه  رابطه مستقیم رابطه غیر مستقیم رابطه کل 

0.18 0.54×0.34=0.08 ………… LP  باVCT  برPJ 

0.18 0.43×-0.42=0.18 ………… CP  باVCT  برPJ 

0.15 0.46×0.34=0.08 ………… LP  باVCT  برCBT 

0.16 0.40×-0.42=0.18 ………… CP  باVCT  برCBT 

 

 یافته ها  
 های تحقیق فرضیه

 دارد. ی معناداری وجودرابطهو قدرت مشروع  یا یه عدالت روبین اول:  هیفرض
است. آماره تی برای این ضریب نیز  54/0  مشروع قدرت و  ای رویه  توان گفت ضریب مسیر رابطة میان عدالت می  -3مطابق جدول

  یا  یهعدالت رو  ینبن تحقیق یعنی  بدست آمده است. لذا فرضیة اول ای  96/1اری یعنی  داست و مقدار آن باالتر از آستانة معنی  51/4
 شود. تایید می شود .لذا فرضیة اول این تحقیق تأیید می  وجود دارد یمعنادار یو قدرت مشروع رابطه

 دارد. ی معناداری وجودرابطه اجباری قدرت  و ای رویه بین عدالت  دوم:  هیفرض
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است. از آنجا که مقدار تی برای    -43/0 اجباری  قدرت   و  ای  رویه  دهد مقدار ضریب مسیر میان عدالتمدل برازش شده نشان می
توان نتیجه گرفت که ضریب بدست آمده  بدست آمده است، می  96/1داری یعنی  و مقدار آن باالتر از آستانة معنی  -33/3این ضریب،  

اری دارد.لذا فرضیة سوم تحقیق تأیید  دی مثبت و معنارابطه یو  قدرت اجبار یا یهعدالت روباشد. به عبارت دیگر میان  دار میمعنا
 شودمی

 دارد. ی معناداری وجودمالیاتی رابطه قوانین از تبعیت  و ای رویه بین عدالت :  سوم: هیفرض
   61/0یاتی عدد  مال  ین از قوان  یتو  تبع  یا  یه عدالت روشود، ضریب مسیر برای رابطة بین  مشاهده می   -3همانطور که در جدول

بدست آمده است، به عبارت  96/1داری یعنی  و مقدار آن باالتر از آستانة معنی  12/5آماره تی برای این ضریب  بدست آمده است.  
 شود. ی معناداری وجود دارد. لذا فرضیة چهارم این تحقیق تأیید میرابطه یاتیمال یناز قوان یتو  تبع یا یه عدالت رودیگر بین 

 دارد. ی معناداری وجودرابطه مشروع قدرت  و برشناخت مبتنی : بین اعتمادچهارم هیفرض
  مشروع قدرت  و برشناخت مبتنی توان گفت ضریب مسیر رابطة بین اعتمادمی  -3مطابق جدول 

بدست آمده است، بنابراین بین  96/1داری یعنی  و مقدار آن باالتر از آستانة معنی06/4است. آماره تی برای این ضریب نیز    46/0
 شود. داری دارد. لذا فرضیه پنجم تحقیق تأیید میی منفی و معنارابطه مشروع قدرت  و ناختبرش مبتنی اعتماد

 

 نتیجه گیری: بحث و
 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول  

 دارد. ی معناداری وجودرابطهو قدرت مشروع  یا یه عدالت روبین اول:  هیفرض

است و مقدار آن باالتر از   51/4است. آماره تی برای این ضریب نیز 54/0  مشروع قدرت و ای  رویه ضریب مسیر رابطة میان عدالت
یعنی  دآستانة معنی یعنی    96/1اری  تحقیق  این  اول  لذا فرضیة  است.  آمده  رو  ینببدست  رابطه  یا  یه عدالت   یو قدرت مشروع 

 شود تایید می شود .لذا فرضیة اول این تحقیق تأیید می  وجود دارد یمعنادار

 از آزمون فرضیه دوم  نتایج حاصل 
 دارد. ی معناداری وجودرابطه اجباری قدرت  و ای رویه بین عدالت  دوم:  هیفرض

است. از آنجا که مقدار تی برای    -43/0 اجباری  قدرت   و  ای  رویه  دهد مقدار ضریب مسیر میان عدالتمدل برازش شده نشان می
توان نتیجه گرفت که ضریب بدست آمده  بدست آمده است، می  96/1اری یعنی  دو مقدار آن باالتر از آستانة معنی  -33/3این ضریب،  

داری دارد.لذا فرضیة سوم تحقیق تأیید  ی مثبت و معنارابطه یو  قدرت اجبار یا یهعدالت روباشد. به عبارت دیگر میان  دار میمعنا
 شود. می
بر مقوله    یتورم  یاتاثر مخرب مال  یگرد  توانی رو م  ینا دارد. از ادرآمده  یعبر توز  یمنف  ینشان داده است که تورم اثرگذار یقاتتحق

و   هایمت ق  ییراتدر تغ  ی عدم تناسب و ناهمگون  ی، تورم  یاتمشهود مال  هاییژگی از و  یکی درآمدها دانست.    یع عدالت را در حوزه توز
 یا  هایمت ق  یراز سا  یدتر شد  ی با آهنگ  ی، جتماعاز طبقات ا یاز کاال و خدمات و درآمد برخ  یبرخ  یمتنحو که ق  یندرآمدها است، به ا

 یابدیم یشدرآمدها افزا

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم   
 دارد. ی معناداری وجودمالیاتی رابطه قوانین از تبعیت  و ای رویه بین عدالت :  سوم: هیفرض

بدست آمده است. آماره تی برای این ضریب     61/0یاتی عدد  مال  یناز قوان  یتو  تبع  یا  یهعدالت روضریب مسیر برای رابطة بین  
  یناز قوان  یتو  تبع  ی ا  یه عدالت روبدست آمده است، به عبارت دیگر بین  96/1داری یعنی  و مقدار آن باالتر از آستانة معنی  12/5
 شود. ی معناداری وجود دارد. لذا فرضیة چهارم این تحقیق تأیید می رابطه یاتیمال
  ین ب  ی های قانون  تفاوت  یافتند کهدر  یس،در سوئ  یاتیمال  یاننسبت به مؤد  یاتیبا تمرکز بر رفتار مأموران مال(    2000و فری )  یلدف

هر چقدر نهادهای مرتبط با  یگر،د یاناست. به ب داده قرار یرافراد را به طور معناداری تحت تأث یاتی اخالق مال یزانم یس،مناطق سوئ
 یعنی)  یاتکنندگان مال  و پرداخت   یاتیمأموران مال  ینرابطه ب  یت باشد، اهم  یافتهتر  دوم( توسعه رفران  یعنیشهروندان )  یممشارکت مستق

  آنها  یرامهم است، ز  یجهنت  یک  ین. ای شودباالتر محسوب م  یاتیوجود اخالق مال  یامدبوده و به عنوان پیشتر  سطح باالتر اعتماد( ب
که   یزی . چیستوابسته ن مالیاتی مأموران ییاجرا یزمهایو مکان  یاتفرار از مال فقط به امکانات برای یاتیکه فرار مال یکنندم استدالل
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.  یست ن  یکس  یتترب  یجه نت  یاتی،اخالق مال  ی،است. به عبارت  مالیات  کنندگان  پرداخت  یاتیاخالق مال  یتاهم  یردمورد غفلت قرار گ  یدنبا
 (.  2000و فری،  یلددارد )ف یبستگ  یقانون یطدر چارچوب و مح یاتیبا مأموران مال مالیات کنندگان بلکه به واکنش متقابل پرداخت

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم   
 دارد. ی معناداری وجودرابطه مشروع قدرت  و برشناخت مبتنی : بین اعتمادچهارم هیفرض

  مشروع قدرت  و برشناخت مبتنی ضریب مسیر رابطة بین اعتماد

بدست آمده است، بنابراین بین  96/1داری یعنی  و مقدار آن باالتر از آستانة معنی06/4یب نیز  است. آماره تی برای این ضر  46/0
 شود. داری دارد. لذا فرضیه پنجم تحقیق تأیید میی منفی و معنارابطه مشروع قدرت  و برشناخت مبتنی اعتماد

با اندازه اقتصاد پنهان   یدارو معن  ی( به طور منفیاتیمال  قدرت مقامات  شاخص  )در واقع،  یاتیکه اعتماد به قدرت و مقامات مال  یر حالد
  عوض،   دارد. در  یهبر اقتصاد سا  یشتریاثر ب  یاتینسبت به قدرت مقامات مال  یاتیاعتماد به مقامات مال  یژه اینکه،وابسته است. به و

قوی برحسب مشخصات    یجنتا  این  .یباشدار نممطالعه از لحاظ آماری معناد  یندر ا  یاتیفرار مال  یندهو نما  یاتیاخالق مال  ینارتباط ب
اجتناب کند. در   یاتدهندگانو دزد با مال یسفضای پل یستأس ید ازاست که دولت با ینمهم ا یاسیداللت س یکمدل هستند.  یزمتما

 تا اعتماد شهروندان خود را به دست آورند.  کنند ی سع یدبا یاتیعوض، مقامات مال

 

 پیشنهادات   

 یین تع  ین،دارد، بنابرا  یاتی مؤدیانمال  ین بر تمک  یاثر مثبت  یمهدر نرخ جر  یشبه دست آمده در بخش قبل، افزا  یجتا.با توجه به ن  1
به منظور    یربطنهادهای ذ  یرالزم با سا  هماهنگی های  آن( و انجام   یرو غ  یفریک  یک،مناسب )اعم از اتومات  یاتیمال  یمه هایجر

  ین تمک  یش و افزا  یاتیاز فرار مال  یریاز راهکارهای مؤثر جهت جلوگ  یکی   ی تواند م  شده  یینتع  یمه هایاجرای احکام جر  ینتضم
در   مؤثر  از عوامل  یکی  یرابه طور اعمال دنبال شود ز  یدمورد با   یندر ا  یریقاطعانه و سختگ  یمتصم  عبارتی،  شود. به  یتلق  یاتیمال

  یده بزرگ به سزای عمل خود رس مجرمان  ر به نحوی عمل شود کهاگ ین،است. بنابرا  یگران از رفتار د  یادگیری  یاتی،ارتکاب فرار مال
و   یاتیشوند. ضمن آنکه اهتمام سازمان امور مال  یرقانونیعمل غ  این  کمتر مرتکب  یگرانبود که د  یدوارام  یتوانشوند م  یو معرف

 ضروری و مهم است.  رابطه ینکشور در ا ییقضا
  یاتی برای فرار مال یلشانتما کاهش باعث  یکنند،احساس خطر م یشترکه افراد ب یلدل ین)کشف( به ا یدر احتمال حسابرس یش.افزا 2

  برنامه براساس و یبه طور تصادف یدبا یاتیسازمان امور مال  ینرو،خواهد شد. از ا
ه احتمال  باشد ک  ییها -با بنگاه  یدبا  یت حسابرسیاست که اولو  یهیبپردازد. بد  یانمؤد  یاتیهای مال  اظهارنامه  یزیای منظم به مم

سازمان   ییاز جمله اعتمادسازی و کارا  یاتیشده اصالح مال  یرفتهپذ  ید اصولباره نبا  یناست. در ا  یشتردر آنها ب  یاتیوقوع فرار مال
 را از نظر دور داشت.  یاتوصول مال ییاجرا ینه هایهز ین، افزایشو، همچن -یاتیمال
در جهت   یدبا  ینرو،است. از ا  یاتی آنانمال  ینو به تبع تمک  یان مؤد  یاتیالق مالاخ  یشعنصری مهم در افزا  یاتی.اعتماد به مقامات مال  3
  یاتی تالش شود. سازمان امور مال  یاتو مشارکت آنها برای وصول مال  همکاری  جلب   یجه،ودر نت  یاتیمال  یانو اعتماد مؤد  یترضا  یجادا

خود اظهاری   جهت  اقدامات مؤثری در  یدخود، با  یقانون  یفای تکالبه اجر  یانالزام مؤد  یاو    یقو تشو  یاتیمال  یش تمکیندر راستای افزا
  یاتیاست که سازمان مال  ینجهت ا  ینمؤثر در ا  اقدامات  از  یکی صورت دهد.    یاتدر پرداخت داوطلبانه مال  یانو مشارکت داوطلبانه مؤد

و    یاتیسازمان امور مال  یماتها و تصم  و بخشنامه  یین نامه هاآ  ین، افراد از قوان  کردن  و مدون و مطلع   یق دق  یزیر  با برنامه  تواند یم
مشاوره و بانکهای اطالعاتی مختلف در سراسر کشور و استفاده از نیروهای متعهد، متخصص، شایسته و الیق و   -یگاه های پا یجادا

 .با شناسایی نقاط ضعف و قوت در جهت جلب اعتماد مؤدیان گامهای مؤثری بردارد
الیات در جامعه ایران، نیازمند تغییر نگاه و باور منفی مردم نسبت به مالیات است. بر این اساس، در سطح  هنجار شدن پرداخت م  -4

مدارس ابتدایی، دبیرستان و آموزش عمومی، باید بر این نکته تأکید شود که مالیات، یک )حق مالی( است. به طور خاص، نگرش  
زمینه باور عمومی فراهم گردد. طبیعی است که در گام دوم و سوم، باید از    های مختلف اجتماعی نسبت به مالیات، اصالح و  الیه

تشویق و تنبیه نیز استفاده کرد. کسانی که تمکین مالیاتی دارند، براساس قانون مورد تشویق، قرار گیرند. در مقابل، کسانی که تخلف  
 .پرداخت مالیات افزایش یابد مالیاتی دارند، مورد کیفر و مجازات قرار گیرند تا انگیزه افراد برای

 

 



 
 

لت روهی ای و اعتماد ) نی رابطه ب  یربرس                                 75  قدرت مشروع و اجباری  یگر  یانج یبا توجه هب نقش م تبعیت از قوانین مالیاتی داوطلباهن  و  مبتنی ربشناخت(عدا

 منابع 
 موردی   مطالعه:  ایران  صنایع  ساختار  بر  مالیاتی  الرأس  علی  ضرایب  تأثیر  بررسی.  زهره،   احمدی  حسین،   علی  مهدی،صمدی  میبدی  امامی .1

 . 60-37( :9) 3 ;1394. واقتصادی مالی های سیاست فصلنامه.  آشامیدنی و غذایی مواد صنایع

 . 26- 13. ص:  45. شمارهفصلنامه مجلس و راهبرد. های نظام مالیاتی در اقتصاد ایرانچالش . 1383پژویان، ج.  .2

 .مدرس تربیت دانشگاه انتشارات تهران. عمومی. بخش اقتصاد .1373ج . پژویان،  .3

 1990چودری، بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی برمالیات بردرآمد،  .4

 . مازندران  دانشگاه  دکتری،   اخذ مدرك  رساله  ایران،   اقتصاد  در  آن  کننده  یین  تع  عوامل و  مالیاتی فرار  برآورد  ،)  1390(   رضا  علی  اخاکی،امین، .5

 . 97-73:. ص8. شماره های اقتصادی پژوهش. بررسی اثر مالیات حقوق بر توزیع درآمد در ایران. 1387دادگر،ی.، و ع. غفاری.  .6

 . 1378  ادب،  و علم بشیر هنری  فرهنگی مؤسسه شاراتانت:   تهران. دولت اقتصاد و عمومی  مالیه... . ا  ید کرماجانی،   دادگر .7

پژوهشنامه  (.  شناسایی عوامل فرهنگ مالیاتی مودیان مشاغل شهر تهران )مرکز.  1386طاهر پور کالنتری، ح.، و ع. علیاری شوره دلی.   .8
 . 98-75. ص: 7. جلداقتصادی

 1365 امیرکبیر،  انتشارات :تهران .فارسی فرهنگ .حسن عمید،  .9

مه،همایونی فر،مسعود،مسن مظفری،کرباسی،اثرسیاست های اقتصادی برصادرات کشاورزی وصنعتی ایران،فصلنامه پژوهشهای علیجانی،فاط .10
   1-17،صفحات 1389اقتصادی،سال دهم،زمستان 

 زمستان «    یتامن   آفاق:  اقتصادی ،مجله  امنیت  بر  شویی  پول  آثار  بهروز؛ تحلیل  عمروآبادی،   صادقی  علی؛  نجف  شهبازی،   قربانعلی؛  محبوبی،  .11
 ( 58  تا 37 از - صفحه 22) پژوهشی-علمی   9 شماره -  1389

 (،بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت)ازدیدگاه مطهری،شریعتی،سیدقطب(،تهران،انتشارات مرکز اسنادانقالب اسالمی.1378مرامی،علیررضا) .12

13. Birger, nerre (2001) :the role of tax culture in transformation processes-the case of Russia .ASPE 

14. Mackenzie, G.A., David Orsmond and Philip Gerson, (1997). The Composition  of Fiscal 

Adjustment and Growth, Washington, DC (International Monetary Fund). 

15. Mansfield, Charles (1987). Tax Administration in Developing Countries: An Economic 

Perspective”, IMF Working Paper WP/87/42, International Monetary Fund (IMF), 1-23. 

16. Sarmad, Z., Bazarghan, A., and Hejazi, E. (2001). "Resarch methods for science social", 

published by Agah, Tehran. (in Persian) 

17. Tanzi, Vito (1981). A Statistical Evaluation of Taxation in Sub- Saharan Africa, Washington, 

International Monetary Fund (IMF). 

18. Tanzi,vito/tsibouris,geore(2000):Fiscal reform over ten years of transition.IMF woking paper 

no.00/113,washington DC. 


