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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
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Gobena,

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عدالت رویه ای و اعتماد
(مبتنی برشناخت) و تبعیت از قوانین مالیاتی داوطلبانه با توجه به
 جامعه آماری.نقش میانجی گری قدرت مشروع و اجباری می باشد
تحقیق حاضر کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان خراسان
 که طبق. نفر بودند170 شمالی را شامل میشود که مجموعاً دارای
 نفر به عنوان حجم نمونه بصورت تصادفی118 جدول مورگان تعداد
طبقه ای انتخاب شدند برای سنجش و آزمون متغیرها در تحقیق
) که روایی محتوایی آن2015(1 سوالی گوبنا34 حاضر از پرسشنامه
 پایایی.توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته بود استفاده گردید
 بدست آمد0/802 پرسشنامه مزبور نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ
 جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق.که گویای اعتبار باالی آن بود
.از روش مدل ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است
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نتایج مدل ساختاری نشان داد بین عدالت رویه ای و اعتماد مبتنی
با تبعیت از قوانین مالیاتی و قدرت های مشروع و اجباری رابطه
معناداری وجود دارد .از طرفی قدرت مالیاتی اجباری و قدرت مالیاتی
مشروع رابطه بین عدالت رویه و اعتماد مبتنی بر شناخت و تبعیت از
قوانین مالیاتی داوطلبانه را میانجی گری می کند.

کلیدواژه ها :عدالت رویه ای ،قدرت اجباری ،قدرت مشروع،
تبعیت از قوانین مالیاتی داوطلبانه.
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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
اهمیت مالیات در تأمین هزینه تدارك کاالهای عمومی و نقش آن در توزیع مجدد درآمد ،از مباحث مورد توجه اقتصاد دانان بخش
عمومی است .الزمه تدارك بهینه کاالهای عمومی و بهبود توزیع درآمد توجه به تمکین از مالیات است .پرداخت مالیات یکی از
عوامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رونق اقتصادی و ارتقای شاخصهای آن ،تحقق عدالت اجتماعی ،افزایش خدمات و عمران
و آبادانی کشور میشود .با وصول مالیات عادالنه از مؤدیان ،میتوان بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله کسری
بودجه ساالنه ،تورم و بیکاری را رفع و زمینه ایجاد عدالت اجتماعی از طریق توزیع دوباره درآمدها را فراهم کرد .مناسبترین وسایل
برای تأمین موفقیت سازمان مالیاتی کشورها ،عالوه بر انسجام دستگاه مالیاتی به مفهوم اجرای درست قانون و ضوابط ،افزایش انگیزه
های درونی و جلب همکاری و همفکری مؤدیان است .این امر میتواند آنان را مجاب سازد که تمکین از مالیات را روشی منطقی در
افزایش منافع اقتصادی و برخورداری از مواهب اجتماعی بدانند .یکی از موارد مهم برای درآمد آینده مالیات است .مالیات عالوه بر
تامین مالی مورد نیاز دولت نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور آن ها را در محل های مناسب خرج
کند مالیات که در حقیقت نوعی پرداخت هزینه زندگی اجتماعی می باشد تعاریف مختلفی دارد .مالیات عبارت است از وجوه اجباری
غیر جبرانی و در تعریف صندوق بین المللی پول ایست غیر قابل برگشت که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه میکند .اهداف تحقیق
شامل بررسی رابطه بین عدالت رویه ای و قدرت مشروع ،بررسی رابطه بین عدالت رویه ای و قدرت اجباری ،بررسی رابطه بین
عدالت رویه ای و تبعیت از قوانین مالیاتی ،بررسی رابطه بین اعتماد مبتنی بر شناخت و قدرت مشروع میباشد که لزوم مطالعه رابطه
بین عدالت رویه ای و اعتماد با نقش تعدیل گری قدرت اجباری و مشروع با تبعیت از قوانین مالیاتی داوطلبانه ضروری میباشد و
محقق به دنبال رسیدن به این سوال اصلی است که آیا بین عدالت رویه ای ،اعتماد با تبعیت از قوانین مالیاتی داوطلبانه با نقش
میانجیگری قدرت اجباری و مشروع رابطه معناداری وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق
−
−
−
−

بین عدالت رویه ای و قدرت مشروع رابطهی معناداری وجود دارد.
بین عدالت رویه ای و قدرت اجباری رابطهی معناداری وجود دارد.
بین عدالت رویه ای و تبعیت از قوانین مالیاتی رابطهی معناداری وجود دارد.
بین اعتماد مبتنی بر شناخت و قدرت مشروع رابطهی معناداری وجود دارد.
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ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
عدالت سازمانی
واژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ در سال  1987مطرح شد ،به نظر گرین برگ عدالت سازمانی با ادراك کارکنان و انصاف کاری
در سازمان مرتبط است .در واقع این اصطالح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به کار میبرد .به بیانی دیگر این
نظریه احساس افراد را درباره منصفانه بودن نحوه رفتار با خودشان و دیگران طبقهبندی و تشریح میکند (تورنهیل و سانرز.)2003 ،2
عدالت سازمانی بهطور گستردهای در رشتههای مدیریت ،روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است.
تحقیقات نشان دادهاند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا میکنند و چطور برخورد با افراد در سازمانها ممکن است
باورها احساسات نگرشها و رفتارکارکنان را تحت تأثیر قرار دهد .رفتار عادالنه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد باالتر
آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها میشود (دی کرمر.)2005 ،
عدالت در سازمانها
عدالت سازمانی اصطالحی است که برای توصیف نقش انصاف که رابطه مستقیمی با محیط کار دارد؛ مورد استفاده قرار میگیرد.
مخصوصا عدالت سازمانی مرتبط است با روشهایی که کارکنان تعیین میکنند که آیا با آنها در شغلشان به طورعادالنه رفتار شود و
روشهایی که تعیین آنها روی متغیرهای مرتبط با کار آنها تأثیر میگذارد (مورمن.)1991 ،3
 عدالت درون سازمانیعدالت درون سازمانی یا عدالت درون سازمانها عبارت است از عدالتی که بین کارکنان سازمان توسط سرپرستان و مدیران و یا خود
سازمان لحاظ میگردد .از آنجائیکه هر سازمان اعم از تولیدی و خدماتی اهداف ویژهای را دنبال میکنند ،روشن است که کارکنان
نیز سعی خواهند نمود تا عدالت اجرا شده بین کارکنان را تعدیل کنند که این کار ممکن است به روشهای گوناگون مانند کمکاری
و تنش و ،....بروز گردد( .نعامی.)1383 ،
عدالت برون سازمانی
و یا عدالت در بیرون سازمان عبارت است از عدالتی که اشخاص و افراد خارج از سازمان احساس میکنند .به عنوان مثال فرض کنید
در یک بانک سرپرست یا رئیس آن شعبه عدالت درون سازمانی یا عدالت بین کارکنان خود را کامال رعایت نماید به طوری که هیچ
یک از کارکنان بی عدالتی را احساس نکنند اما در هنگام پرداخت تسهیالت رئیس آن شعبه به دور از هرگونه امتیازات مد نظر در
سیستم بانکی صرفا براساس معیارهای شخصی عمل کند روشن است که صاحبان حسابها و متقاضیان وامها نوعی تبعیض و بی
عدالتی را احساس خواهد نمود که این تبعیض و بیعدالتی از نوع برون سازمانی میباشد .در این صورت نیز متقاضیان سعی در جبران
در تعدیل خواهند نمود و این عمل ممکن است با اعتراضات شدید سرمایهگذاران بانکی و متقاضیان وامها رو به رو شود و یا اینکه
اشخاص با خارج نمودن سپردههای خود از آن بانک بیعدالتی ایجاد شده را تعدیل نمایند (مرامی.)1378 ،
عدالت رویهای
واژه «عدالت رویهای» بهطبع پیدایش بحث از «عدالت سازمانی» مطرح گردید .از اوایل دهه  1980مباحث مرتبط با عدالت رویهای
نیز مد نظر قرار گرفت .از این دیدگاه عدالت باید با استفاده از رویههایی منصفانه تعریف شود؛ یعنی تصمیمات عادالنه تصمیماتی
هستند که نتیجه رویههایی منصفانه باشد .در میان اصول عدالت رویهای ،میتوان به بیطرفی ،حق اظهارنظر یافرصت برای
شنیدهشدن سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود (مک دوال و فلچر.)2004 ،4
مفهوم اعتماد
اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط انسانی است و زمینه ساز مشار کت و همکاری میان اعضای جامعه میباشد .اعتماد مشارکت را
در زمینههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و اعتمادی سرعت بخشیده و تمایل افراد را برای همکاری با گروه های مختلف
جامعه افزایش میدهد.
2
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گیدنز ( )1377مفهوم اعتماد را با تعریفی که از اعتماد آکسفورد انگلیسی به عاریت گرفته است آغاز میکند و اعتماد را به عنوان
اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت ،یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفتهای توصیه میکند .اعتقاد وی مفهوم اطمینان و اتکا
با هم مرتبط میباشند.
مارتینز ( )2000میگوید که رهبران به کارکنان اعتماد می کنند تا انجام داده شود و رهبران باید گفتارشان همسان با کردارشان
انواع اعتماد در سازمان
درارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد مبتنی بر بازدارندگی ،مبتنی بر آگاهی ،مبتنی برشناسایی
مالیات
کلمة مالیات مأخوذ از عربی به معنی باج ،خراج و پولهایی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم میگیرند (عمید،
.)1365
مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا
دارایی خود به منظور تأمین هزینههای عمومی و حفظ منافع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور برحسب توانایی و استطاعت مالی
خود به خزانه دولت بپردازد (دادگرکرماجانی.)1378،
❖ مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از
درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینههای عمومی و حفظ منافع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور برحسب توانایی و
استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد.
❖ در تعریفی دیگر مالیات ،پرداخت یک جانبه ملت به دولت براساس قانون است که برخالف جریان عمومی اقتصادی ،هنگام
پرداخت آن ،کاال یا خدمت مشخصی به پرداختکننده آن صورت نمیگیرد (محبوبی و همکاران.)1390،
افزون بر خصلت اجباری بودن ،یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطة صحیح دوطرفه یا متناسبی میان میزان مالیات
دریافتی و ارزش خدمات عمومی که مالیات دهندگان از آن برخوردار میشوند ،وجود دارد .اهمیت مالیات تنها بعد کارآیی آن برای
دولت نیست ،بلکه آثار و فشارهای ناشی از آن ،عادالنه و یا ناعادالنه بودن آن ،تأثیر آن بر کارآیی اقتصادی ،ایجاد انگیزه منفی و
یا مثبت برای فعالیتهای گوناگون و امثال آن نیز مورد توجه خاص است (کالنتری و شوره دلی.)1386 ،
مختصری از تاریخچه مالیات و تحوالت آن
نخستین قانون مالیاتهای مستقیم که تاحدی جامع بود ،در اسفند ماه  1345تصویب شد .به موجب این قانون ،تمام مقررات مربوط
به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود ،تجمیع و نظام نوین مالیاتیایران با تصویب این قانون
ایجاد شد .قانون مصوب اسفند ماه  1345تا پیروزی انقالب اسالمیایران سه بار مورد اصالح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از
پیروزی انقالب اسالمی نیز اصالحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد .همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیاتهای غیرمستقیم
تصویب و اجرا ش ده است .عالوه بر اصالح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه
اقتصادی ،لوایح متعددی در مورد اصالح ،حذف و ایجاد قانون جدید مالیاتهای مستقیم از سال  1357تا  1380به تصویب شورای
انقالب اسالمی و همچنین مجلس شورای اسالمی رسید(.گزارش معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری)
نحوه تأسیس وساختار کلی سازمان امور مالیاتی کشور:
به منظور فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب تمام برنامهها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و
مقررات مالیاتی ،ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی کشور ،افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ
مالیات در سازمانی واحد ،سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه سال  1381فعالیتهای خود را در چارچوب وظایف قانونی و با
تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد .سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمانهای
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه شناسایی ،تشخیص و مطالبه و وصول مالیاتها اعم از مستقیم و غیرمستقیم
را برعهده دارد.
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تحقیقات داخلی وخارجی
 نظری پور ( )1389درتحقیقی تحت عنوان شناسایی عوامل تاثیر گذار بر عدم پرداخت بموقع مالیات و فرار مالیاتی مودیان(مطالعهموردی اداره کل امور مالیاتی استان کردستان) به این نتیجه دست یافت که یکی از اصالحات اخیر در نظام مالیاتی کشور وصول
مطالبات گذشته و حرکت به سمت سیستم وصول به موقع مالیات می باشد که در این میان درگیر نمودن و اطالع رسانی به موقع به
مودیان با استفاده از ظرفیت های موجود در فرایند اجرای صحیح قانون مالیات ها و وصول به موقع به مودیان با استفاده از ظرفیت
های موجود در فرآیند اجرای صحیح قانون مالیات ها و وصول به موقع مالیات نقش نقش به سزارا خواهد داشت .بطور کلی پژوهش
بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کردستان و همچنین تعدادی از مودیان مالیاتی انجام گرفته با طرح سواالتی از طریق
پرسشنامه دیدگاه آنان مورد ارزیابی واقع گردیده نتایج حاصل از یافته های تحقیق نیز با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و
آزمون آماری کای اسکولر (آمار استنباطی) مورد تحلیل قرار گرفت .نهایتاً نتایج حاصل از یافته ای تحقیق بیانگر آن است که اکثر
پاسخ دهندگان معتقدند که پنج عامل ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی برای مودیان ،عدم شناسایی منابع بالقوه مالیاتی ،عدم تبادل
اطالعات ،ترویج ناکارآمد فرهنگ مالیاتی و عدم ضمانت اجرا،به ترتیب بیشترین تاثیر را در عدم پرداخت به موقع فرار مالیاتی مودیان
داشته است.
 امامی ( )1389نتیجه گرفته می شود در اتمام کشورهای جهان در حال حاضر چاره ای جز وصول مالیات نمی باشد نهایت اینکهکشورهایی در این زمینه موافق بوده اند قانونی مدون و بی نقص با توجه به شرایط جامعه داشته و در عمل جامعه و مردم معتقد و
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
رفع نیازهای جمعی هرگز نباید کوتاه ی و دریغ داشته باشند .جامعه آماری در این پژوهش اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ
(اشخاص حقوقی ) که به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در تهران و از تاریخ 1380/1/1شروع به فعالیت کرده در نظر گرفته شده
است .متغیرهای مستقل مهم این تحقیق که در قالب فرضیات مورد آزمون قرار گرفته عبارت است از -1کنترل و نظارت -2فرهنگ
مالیاتی  -3مودیان مالیاتی  -4کارشناسان مالیاتی -5ضمانتهای اجرایی-6نرخهای مالیاتی یافته های پژوهش نشانگر آنست که
فقدان نظام نظارت کارآمد مالیاتی ،نبود ضمانتهای اجرایی موثر و هدفمند،کمبود تخصص کارشناسان مالیاتی ،عدم بکارگیری صحیح
درآمدهای مالیاتی توسط دولت ،عدم آگاهی و شناخت مودیان نسبت مودیان قانونی و نرخهای مالیاتی از عوامل موثر برفرار مالیاتی
در شرکتها است.
 علیجانی ( )1388در این پژوهش ابتدا با شناسایی عوامل موثر با استفاده از روش AHPکه یکی از فنون تصمیم گیری می باشدبه بررسی این عوامل پرداخته شده است به منظور شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیات اشخاص حقوقی 2پرسشنامه یکی به صورت
باز و دیگری به صورت چند گزینه ای بین کارشناسان ارشد مالیاتی شاغل در واحدهای بخش اشخاص حقوقی کشور ایران ارائه
شده و برای شناسایی عوا مل موثر بر گزینه های پژوهش شاخصها با مصاحبه حضوری از مدیران سطح مالی امور مالیاتی کشور 3
شاخص بعنوان معیارهای ارزیابی عوامل موثر بر فرار مالیاتی انتخاب شدند.
پژوهش رحیمی نژاد ( )1387بررسی اصول حقوقی حاکم بر روابط مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور دفاع از حقوقشهروندان 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
مورد بحث در حقوق اداری است .در این میان دادرسی مالیاتی به عنوان یکی از جنبه های حقوق مالی در قریب به اتفاق جوامع مدنی
امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته است اگر ماموران وصول مالیات اخالق اسالمی را رعایت کنند اثرات چشمگیری در روابط
مردم و دولت خواهند داشت در زمینه امر مالیات و انگیزه های آن عوامل موثری در بهبود شرایط کشور قرار دارد از جمله بررسی
دوجانبه بودن پدیده مالیات و انگیزه و واکنش های فردی و اجتماعی آنان در قبال مالیات است.
هرشل ( )2001در تحقیق خود نشان داد در بعضی از مشاغل درآمد اظهار شده به مقامات مالیاتی بسیار پائین تر از درآمد اظهار شدهدر بررسی نمونه ای بوده و همچنین فرار مالیات گروههای مختلف درآمد بیشتر است ولی از نظر مبلغ در طبقات باال بیشتر است.
نتیجه پژوهشها این است که در کشورهای در حال توسعه به دلیل وقفه های طوالنی در جمع آوری مالیات و وجود کسری بودجه،
افزایش تورم منجر به کاهش درآمد حقیقی می شود.
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 تانزی ( ،)1997در پژوهشی تحت عنوان « تاخیر در جمع آوری و وصول مالیات های حقیقی» به تشریح سیستم مالیاتی در اقتصادآرژانتین پرداخته است .وی در پژوهش یاد شده به این نتیجه رسیده که در آرژانتین اقالم مالیاتی بسیار زیاد است .با این وجود ،این
اقالم مالیاتی در گروه های مشخص طبقه بندی و متوسط تاخیر زمانی در هر یک از گروه ها برآورد شده است .نتیجه اصلی که
پژوهشگر بر اساس نتایج تجربی از این پژوهش می گیرد این است که وجود وقفه ها در جمع آوری مالیات ها درآمدهای حاصل از
تامین مالی تورمی را تحت تاثیر قرار می دهد.
 چودری ( ،)1991در مقاله ای تحت عنوان « تاخیر در وصول ،درآمدهای مالیاتی و انعطاف پذیری مالی» وجود وقفه های مالیاتیدر  28کشور در حال توسعه از جمله ایران را طی دوره  1970-1987با استفاده از داده های گروهی بررسی کرده است که کشش
درآمدی برای ایران  1/43و وقفه جمع آوری مالیات ها حدود  4ماه تخمین زده شده است .نتایج تجربی برای تعداد زیادی از کشورها
این فرضیه که افزایش تورم منجر به کاهش درآمدهای حقیقی می شود را تایید می کند.

روش تحقیق
این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی ،همبستگی و پیمایشی است .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها
توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است (سرمد و دیگران .) 81 :1383 ،مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که
تصور میشود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی میکند (خاکی .)218 :1382 ،پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است
که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطالعات است ،هر چند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده میشود اما فنون دیگری از
قبیل مصاحبهی ساختارمند ،مشاهده ،تحلیل محتوا و  ...هم به کار میروند(خاکی.)212 :1382 ،
جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان خراسان شمالی را شامل میشود که مجموعاً دارای  170نفر
میباشند .که طبق جدول مورگان تعداد  118نفر به عنوان حجم نمونه بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.
روش جمع آوری اطالعات
در پژوهش حاضر از هر دو روش کتابخانهای و میدانی جهت گردآوری دادهها استفاده گردیده است .برای سنجش و آزمون متغیرها
در تحقیق حاضر جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه گوبنا ( )2015استفاده خواهد شد.
روش تحلیل داده ها
استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد:
در پژوهش حاضر نیز از آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شده است که شامل جدول توزیع فراوانی ،درصد
فراوانی ،نمودار توزیع فراوانی.
 تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار استنباطید ر تحقیق حاضر جهت تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی صحت فرضیات تحقیق ،با هماهنگی اساتید محترم راهنما ،مشاور و مشاور
آماری ،از روشهای تحلیل توصیفی نظیر میانگین ،واریانس و انحراف معیار و روشهای تجزیه و تحلیل استنباطی مناسب با استفاده
از نرم افزار  SPSSو  LISRELانجام گرفته است
تجزیه و تحلیل داده های آماری
بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی
در این قسمت به ارائه آمار توصیفی ،شکلها و جداول ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پرداخته میشود .در این تحقیق جنسیت ،
تحصیالت پست سازمانی به عنوان سؤاالت عمومی پژوهش در نظر گرفته شدهاند.
جنسیت :پاسخی را که افراد در مورد جنسیت به پرسشنامه دادهاند پرسشنامه حاضر در بین  60نفر مرد و  26نفر زن توزیع گردیده
است .مردها با  69/77درصد ،بیشترین درصد نمونه مورد مطالعه را به خود اختصاص دادهاند.
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وضعیت تحصیلی  :بیشترین درصد مربوط به سطح تحصیالت دیپلم(5نفر 5/7،درصد) و لیسانس(57نفر565،درصد) میباشد.
سن  :بیشترین درصد مربوط به رده سنی  35الی  45سال( )%44/4میباشد
نوع استخدام  :بیشترین درصد مربوط به افراد با استخدام رسمی()%66/7دیده شد .افراد با وضعیت استخدامی از نوع رسمی با 72/22
درصد بیشترین توزیع فراوانی را دارا می باشند.
سابقه خدمت :بیشترین درصد مربوط به افراد با سابقه باالی  20سال( )%39/6دیده شد.
بررسی مدل نظری تحقیق
برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل یابی معادالت ساختاری بوسیله نرم افزار لیزرل استفاده
شده است.
𝑥2

برای برآو رد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل از شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی ( ،) df
شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل برازندگی ( ،)AGFIشاخص نرم شدۀ برازندگی (،)NFI
شاخص نرم نشدۀ برازندگی ( ،)NNFIخطای ریشة میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAاستفاده شد.
آزمون فرضیه ها
در این قسمت به بررسی آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار  Lisrelپرداخته شد.

شکل -1مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

شکل -2مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری

مطالعات علوم اسالمی انسانی (سال هفتم ،شماره  ،27پاییز )1400

72

جدول  -1نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق

شاخص برازش

دامنه مورد قبول

مقدار

نتیجه

 ) dfشاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی)
( CFIشاخص برازش تطبیقی)
( GFIشاخص برازندگی)
( AGFIشاخص تعدیل برازندگی)

>3

2/79

مناسب

<0.9
<0.9
<0.9

0/95
0/96
0/95

مناسب
مناسب
مناسب

𝑥2

نتایج بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول آمده است ،نشاندهندۀ برازش مدل است ،چرا که
میزان کمتر از  RMSEA 0.08نشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است .همچنین مقادیر ،NFI ،AGFI ،GFI ،CFI
 NNFIهمگی باالتر از  0/9هستند.
در جدول زیر ضرایب مسیر و معناداری بین متغیرهای پژوهش آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،ضرایب مسیر برای هر 5
رابطه فوق ،در سطح  t( 0/05بزرگتر از  1/96و  tکوچکتر از  4 )-1/96رابطه معنادار بدست آمده است.
جدول - 2نتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل

مسیر
عدالت رویه ای  ---قدرت مشروع
عدالت رویه ای  ---قدرت اجباری
عدالت رویه ای  ---تبعیت از قوانین مالیاتی
اعتماد مبتنی برشناخت  ---قدرت مشروع

نشان
LP ---PJ
CP --- PJ
VCT --- PJ
LP ---CBT

ضریب مسیر
0/54
-0/43
0/61
0/46

معناداری
4/51
-3/33
5/12
4/06

نتیجه آزمون
قبول
قبول
قبول
قبول

همچنین رابطة مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایی پژوهش که نشاندهندۀ میزان رابطه مستقیم و غیرمستقیم
متغیرها بر روی یکدیگر است .در قالب جدول شماره  - 3ارائه میشود.
جدول -3میزان رابطه کل متغیرها در مدل اصلی تحقیق

نوع رابطه

رابطه مستقیم

رابطه غیر مستقیم

رابطه کل

 LPبا  VCTبرPJ
 CPبا  VCTبرPJ
 LPبا  VCTبرCBT
 CPبا  VCTبرCBT

…………
…………
…………
…………

0.54×0.34=0.08
0.43×-0.42=0.18
0.46×0.34=0.08
0.40×-0.42=0.18

0.18
0.18
0.15
0.16

یافته ها
فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :بین عدالت رویه ای و قدرت مشروع رابطهی معناداری وجود دارد.
مطابق جدول -3میتوان گفت ضریب مسیر رابطة میان عدالت رویه ای و قدرت مشروع 0/54است .آماره تی برای این ضریب نیز
 4/51است و مقدار آن باالتر از آستانة معنیداری یعنی  1/96بدست آمده است .لذا فرضیة اول این تحقیق یعنی بین عدالت رویه ای
و قدرت مشروع رابطهی معناداری وجود دارد تایید می شود .لذا فرضیة اول این تحقیق تأیید میشود.
فرضیه دوم :بین عدالت رویه ای و قدرت اجباری رابطهی معناداری وجود دارد.
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مدل برازش شده نشان میدهد مقدار ضریب مسیر میان عدالت رویه ای و قدرت اجباری  -0/43است .از آنجا که مقدار تی برای
این ضریب -3/33 ،و مقدار آن باالتر از آستانة معنیداری یعنی  1/96بدست آمده است ،میتوان نتیجه گرفت که ضریب بدست آمده
معنادار میباشد .به عبارت دیگر میان عدالت رویه ای و قدرت اجباری رابطهی مثبت و معناداری دارد.لذا فرضیة سوم تحقیق تأیید
میشود
فرضیه سوم : :بین عدالت رویه ای و تبعیت از قوانین مالیاتی رابطهی معناداری وجود دارد.
همانطور که در جدول -3مشاهده میشود ،ضریب مسیر برای رابطة بین عدالت رویه ای و تبعیت از قوانین مالیاتی عدد 0/61
بدست آمده است .آماره تی برای این ضریب  5/12و مقدار آن باالتر از آستانة معنیداری یعنی 1/96بدست آمده است ،به عبارت
دیگر بین عدالت رویه ای و تبعیت از قوانین مالیاتی رابطهی معناداری وجود دارد .لذا فرضیة چهارم این تحقیق تأیید میشود.
فرضیه چهارم :بین اعتماد مبتنی برشناخت و قدرت مشروع رابطهی معناداری وجود دارد.
مطابق جدول  -3میتوان گفت ضریب مسیر رابطة بین اعتماد مبتنی برشناخت و قدرت مشروع
 0/46است .آماره تی برای این ضریب نیز 4/06و مقدار آن باالتر از آستانة معنیداری یعنی 1/96بدست آمده است ،بنابراین بین
اعتماد مبتنی برشناخت و قدرت مشروع رابطهی منفی و معناداری دارد .لذا فرضیه پنجم تحقیق تأیید میشود.

بحث و نتیجه گیری:
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
فرضیه اول :بین عدالت رویه ای و قدرت مشروع رابطهی معناداری وجود دارد.
ضریب مسیر رابطة میان عدالت رویه ای و قدرت مشروع 0/54است .آماره تی برای این ضریب نیز  4/51است و مقدار آن باالتر از
آستانة معنیداری یعنی  1/96بدست آمده است .لذا فرضیة اول این تحقیق یعنی بین عدالت رویه ای و قدرت مشروع رابطهی
معناداری وجود دارد تایید می شود .لذا فرضیة اول این تحقیق تأیید میشود
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم :بین عدالت رویه ای و قدرت اجباری رابطهی معناداری وجود دارد.
مدل برازش شده نشان میدهد مقدار ضریب مسیر میان عدالت رویه ای و قدرت اجباری  -0/43است .از آنجا که مقدار تی برای
این ضریب -3/33 ،و مقدار آن باالتر از آستانة معنیداری یعنی  1/96بدست آمده است ،میتوان نتیجه گرفت که ضریب بدست آمده
معنادار میباشد .به عبارت دیگر میان عدالت رویه ای و قدرت اجباری رابطهی مثبت و معناداری دارد.لذا فرضیة سوم تحقیق تأیید
میشود.
تحقیقات نشان داده است که تورم اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها دارد .از این رو میتوان دیگر اثر مخرب مالیات تورمی بر مقوله
عدالت را در حوزه توزیع درآمدها دانست .یکی از ویژگیهای مشهود مالیات تورمی ،عدم تناسب و ناهمگونی در تغییرات قیمتها و
درآمدها است ،به این نحو که قیمت برخی از کاال و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی ،با آهنگی شدیدتر از سایر قیمتها یا
درآمدها افزایش مییابد
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم : :بین عدالت رویه ای و تبعیت از قوانین مالیاتی رابطهی معناداری وجود دارد.
ضریب مسیر برای رابطة بین عدالت رویه ای و تبعیت از قوانین مالیاتی عدد  0/61بدست آمده است .آماره تی برای این ضریب
 5/12و مقدار آن باالتر از آستانة معنیداری یعنی 1/96بدست آمده است ،به عبارت دیگر بین عدالت رویه ای و تبعیت از قوانین
مالیاتی رابطهی معناداری وجود دارد .لذا فرضیة چهارم این تحقیق تأیید میشود.
فیلد و فری ( ) 2000با تمرکز بر رفتار مأموران مالیاتی نسبت به مؤدیان مالیاتی در سوئیس ،دریافتند که تفاوت های قانونی بین
مناطق سوئیس ،میزان اخالق مالیاتی افراد را به طور معناداری تحت تأثیر قرار داده است .به بیان دیگر ،هر چقدر نهادهای مرتبط با
مشارکت مستقیم شهروندان (یعنی رفراندوم) توسعه یافتهتر باشد ،اهمیت رابطه بین مأموران مالیاتی و پرداخت کنندگان مالیات (یعنی
سطح باالتر اعتماد) بیشتر بوده و به عنوان پیامد وجود اخالق مالیاتی باالتر محسوب می شود .این یک نتیجه مهم است ،زیرا آنها
استدالل میکنند که فرار مالیاتی فقط به امکانات برای فرار از مالیات و مکانیزمهای اجرایی مأموران مالیاتی وابسته نیست .چیزی که

مطالعات علوم اسالمی انسانی (سال هفتم ،شماره  ،27پاییز )1400

74

نباید مورد غفلت قرار گیرد اهمیت اخالق مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات است .به عبارتی ،اخالق مالیاتی ،نتیجه تربیت کسی نیست.
بلکه به واکنش متقابل پرداخت کنندگان مالیات با مأموران مالیاتی در چارچوب و محیط قانونی بستگی دارد (فیلد و فری.) 2000 ،
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم :بین اعتماد مبتنی برشناخت و قدرت مشروع رابطهی معناداری وجود دارد.
ضریب مسیر رابطة بین اعتماد مبتنی برشناخت و قدرت مشروع
 0/46است .آماره تی برای این ضریب نیز 4/06و مقدار آن باالتر از آستانة معنیداری یعنی 1/96بدست آمده است ،بنابراین بین
اعتماد مبتنی برشناخت و قدرت مشروع رابطهی منفی و معناداری دارد .لذا فرضیه پنجم تحقیق تأیید میشود.
در حالی که اعتماد به قدرت و مقامات مالیاتی (در واقع ،شاخص قدرت مقامات مالیاتی) به طور منفی و معنیدار با اندازه اقتصاد پنهان
وابسته است .به ویژه اینکه ،اعتماد به مقامات مالیاتی نسبت به قدرت مقامات مالیاتی اثر بیشتری بر اقتصاد سایه دارد .در عوض،
ارتباط بین اخالق مالیاتی و نماینده فرار مالیاتی در این مطالعه از لحاظ آماری معنادار نمیباشد .این نتایج قوی برحسب مشخصات
متمایز مدل هستند .یک داللت سیاسی مهم این است که دولت باید از تأسیس فضای پلیس و دزد با مالیاتدهندگان اجتناب کند .در
عوض ،مقامات مالیاتی باید سعی کنند تا اعتماد شهروندان خود را به دست آورند.

پیشنهادات
. 1با توجه به نتایج به دست آمده در بخش قبل ،افزایش در نرخ جریمه اثر مثبتی بر تمکین مالیاتی مؤدیان دارد ،بنابراین ،تعیین
جریمه های مالیاتی مناسب (اعم از اتوماتیک ،کیفری و غیر آن) و انجام هماهنگی های الزم با سایر نهادهای ذیربط به منظور
تضمین اجرای احکام جریمه های تعیین شده می تواند یکی از راهکارهای مؤثر جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش تمکین
مالیاتی تلقی شود .به عبارتی ،تصمیم قاطعانه و سختگیری در این مورد باید به طور اعمال دنبال شود زیرا یکی از عوامل مؤثر در
ارتکاب فرار مالیاتی ،یادگیری از رفتار دیگران است .بنابراین ،اگر به نحوی عمل شود که مجرمان بزرگ به سزای عمل خود رسیده
و معرفی شوند میتوان امیدوار بود که دیگران کمتر مرتکب این عمل غیرقانونی شوند .ضمن آنکه اهتمام سازمان امور مالیاتی و
قضایی کشور در این رابطه ضروری و مهم است.
. 2افزایش در احتمال حسابرسی (کشف) به این دلیل که افراد بیشتر احساس خطر میکنند ،باعث کاهش تمایلشان برای فرار مالیاتی
خواهد شد .از اینرو ،سازمان امور مالیاتی باید به طور تصادفی و براساس برنامه
ای منظم به ممیزی اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان بپردازد .بدیهی است که اولویت حسابرسی باید با بنگاه-هایی باشد که احتمال
وقوع فرار مالیاتی در آنها بیشتر است .در این باره نباید اصول پذیرفته شده اصالح مالیاتی از جمله اعتمادسازی و کارایی سازمان
مالیاتی -و ،همچنین ،افزایش هزینه های اجرایی وصول مالیات را از نظر دور داشت.
. 3اعتماد به مقامات مالیاتی عنصری مهم در افزایش اخالق مالیاتی مؤدیان و به تبع تمکین مالیاتی آنان است .از اینرو ،باید در جهت
ایجاد رضایت و اعتماد مؤدیان مالیاتی ودر نتیجه ،جلب همکاری و مشارکت آنها برای وصول مالیات تالش شود .سازمان امور مالیاتی
در راستای افزایش تمکین مالیاتی و تشویق و یا الزام مؤدیان به اجرای تکالیف قانونی خود ،باید اقدامات مؤثری در جهت خود اظهاری
و مشارکت داوطلبانه مؤدیان در پرداخت داوطلبانه مالیات صورت دهد .یکی از اقدامات مؤثر در این جهت این است که سازمان مالیاتی
میتواند با برنامه ریزی دقیق و مدون و مطلع کردن افراد از قوانین ،آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات سازمان امور مالیاتی و
ایجاد پایگاه های  -مشاوره و بانکهای اطالعاتی مختلف در سراسر کشور و استفاده از نیروهای متعهد ،متخصص ،شایسته و الیق و
با شناسایی نقاط ضعف و قوت در جهت جلب اعتماد مؤدیان گامهای مؤثری بردارد.
 -4هنجار شدن پرداخت م الیات در جامعه ایران ،نیازمند تغییر نگاه و باور منفی مردم نسبت به مالیات است .بر این اساس ،در سطح
مدارس ابتدایی ،دبیرستان و آموزش عمومی ،باید بر این نکته تأکید شود که مالیات ،یک (حق مالی) است .به طور خاص ،نگرش
الیه های مختلف اجتماعی نسبت به مالیات ،اصالح و زمینه باور عمومی فراهم گردد .طبیعی است که در گام دوم و سوم ،باید از
تشویق و تنبیه نیز استفاده کرد .کسانی که تمکین مالیاتی دارند ،براساس قانون مورد تشویق ،قرار گیرند .در مقابل ،کسانی که تخلف
مالیاتی دارند ،مورد کیفر و مجازات قرار گیرند تا انگیزه افراد برای پرداخت مالیات افزایش یابد.
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