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identifying and analyzing the factors influencing the policy of 

tax justice in the direction of development, using the systematic 

method of grounded theory. 

Materials and methods: In order to obtain the data needed in 

this research, in the framework of the qualitative approach and 

using the foundation data method, it was first done through 

library studies. Then, 15 people from the tax field were selected 

purposefully and based on a theoretical strategy for an 

unstructured in-depth interview. And the data was extracted 

from the mentioned methods. The data analysis is based on the 

systematic method of Strauss and Corbin in three stages of open, 

central and selective coding, and using Max Kyuda software 

(version 2018) analysis and qualitative research model 

(paradigm model) of tax justice has been extracted. . 

Findings: The findings showed that the factors influencing the 

policy of tax justice in the direction of development with the 

focus on improving transparency and reducing tax evasion have 

6 dimensions and 29 categories, and according to the causal 
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the strategy have been compiled and presented. 

 
Authors 

Hadi Ataallahi 1 
Zeinal Abidin Amini Sabegh 2* 

Ehsan Sadeh3 
Hossein Kalantari Khalilabad4 

 

How to cite this article 
Hadi Ataallahi, Zeinal Abidin Amini 
Sabegh, Ehsan Sadeh, Hossein Kalantari 
Khalilabad, Khanabasi, Identifying and 
Analyzing the Factors Affecting the Policy 
of tax Justice in the Direction of 
Development, Journal of Islamic Life Style 
Centeredon Health, 2021:5:416-428. 

1. PhD student, Department of Public 
Administration, Saveh Branch, Islamic 
Azad University, Saveh, Iran. 

2. Associate Professor, Department of 
Public Administration, Saveh Branch, 
Islamic Azad University, Saveh, Iran. 

3. Associate Professor, Department of 

Public Administration, Saveh Branch, 
Islamic Azad University, Saveh, Iran. 

4. Professor, Department of Architecture 
and Urban Landscape, Tehran, Jihad 

(Academic Center for Education, Culture 
and Research), Tehran, Iran. 

 

 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  

Email: drsajadamini@yahoo.com 

Keywords: Tax Justice, Tax Evasion, Economic Transparency, Economic 

Development, Foundation Data 

  Article History 

Received: 2021/04/27 

Accepted: 2021/08/11 

 
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 13

http://islamiclifej.com/article-1-1403-fa.html


 و همکاران   عطاالهی هادی 417

 1400 زمستان، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 گذاری مشی خط بر موثر عوامل واکاوی و شناسایی
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 دهیچک

 خط بر موثر عوامل واکاوی و شناسایی هدف با پژوهش این: هدف
 روش از استفاده با توسعه، راستای در مالیاتی عدالت گذاری مشی

 .است شده انجام( تئوری گراندد) بنیاد داده نظریه نظامند
 این در نیاز مورد های داده آوردن بدست برای :ها روش و مواد

 د،بنیا داده روش گیری بکار و کیفی رویکرد چارچوب در پژوهش
 نفر 15  تعداد سپس. شد اقدام ای کتابخانه مطالعات طریق از ابتدا

 استراتژی اساس بر و هدفمند صورت به مالیاتی حوزه خیرگان از
 از ها داده و. شدند انتخاب ساختار بدون عمیق مصاحبه برای نظری

 روش از ها داده تحلیل و تجزیه. گردید استخراج مذکور روشهای
 محوری باز، گذاری کد مرحله سه در کوربین و استراوس  دار نظام

 تحلیل( 2018 ورژن) کیودا مکس افزار نرم از استفاده با و انتخابی و
 مالیاتی عدالت مطلوب( پارادایم مدل)  الگو پژوهش کیفی مدل و

 .است شده استخراج
 عدالت گذاری مشی خط بر موثر عوامل داد نشان ها یافته :ها یافته

 فرار کاهش و شفافیت بهبود محوریت با توسعه راستای در مالیاتی
 علی، شرایط به توجه با و باشد می مقوله 29 و بعد 6 دارای مالیاتی
 ارائه و تدوین هایی راهبرد گر، مداخله شرایط و ای زمینه شرایط

  .است شده
 

 ،اقتصادی شفافیت مالیاتی، فرار مالیاتی، عدالت: کلیدی های واژه
 بنیاد داده اقتصادی، توسعه

 
 07/02/1400تاریخ دریافت: 

 20/05/1400تاریخ پذیرش:  
 :نویسنده مسئولdrsajadamini@yahoo.com 
 

_________________________________ 
1 John Rawls 

 مقدمه
 به را خود مالیات از دالر میلیارد 48۳ ساالنه درمجموع کشورها

 و یچندملیت هایشرکت توسط که جهانی مالیاتی سوءاستفاده دلیل
 ازبیش رقم این و دهندمی دست از شودمی انجام ثروتمند افراد

 19 _کووید برابر در جهان جمعیت کردن واکسینه برابرسه
 ردمم فقیرترین مالیات پرداخت از اجتناب و مالیاتی فرار. باشدمی

 دکنمی ثروتمندتر را ثروتمندان کهدرحالی کند،می غارت را جهان
 بر که است هاییمالیات بازگرداندن دنبالبه مالیاتی عدالت

صاحب نظران در مبحث عدالت مالیاتی به  .گیردمی تعلق ثروتمندان
این موضوع اشاره دارند که عدالت مالیاتی در راستای عدالت 

باشد و با توجه به این نظریه توزیع مجدد درآمد از  اجتماعی می
شود.  طبقات پر درآمد به طبقات کم درآمد جامعه پرداخته می

مردم عواید دریافتی خود از فرا گرد  توسعه پایدار مستلزم آنست که
 عدالت یاتحاد جهان توسعه را عادالنه بدانند و منصفانه درک نمایند.

منبع مطمئن ، قابل اعتماد ، سودمند و  نیرا مهمتر اتیمالی اتیمال
 تقیممسطور  به اساسیدر قانون . داند یم یتوسعه اقتصاد یبرا داریپا
 اسالممورد نظر  اجتماعی تامینعدالت و  آموزه های غیرمستقیمو 
اد همه آح برایمناسب  اقتصادی فعالیتهای بسترسازیو  تقویتو 

 اسیاسقانون  تصریح دلیلمردم مورد نظر قرار گرفته است. به همین 
آن به  کمک، مالیاتمرتبط با  فعالیتهایبودن همه  قانونیبر 

ه ریشجامعه و  اقتصادی استقالل تأمیناز تداول ثروت و  جلوگیری
 جریانانسان در  نیازهایو برآوردن  محرومیتفقر و  کردنکن 

ادراک  (1) .شده است تصریحاو، تاکید و  آزادیرشد، با حفظ 
ـای ه ویژگیاز  دیگر، یکی مالیاتی سیستممودیان از عادالنه بودن 

بر نوع نگرش مودیان و به طبع  مالیاتی گذار سیستم تاثیرو  مهم
ساس، اگر مودی احساس کند ا ایـن بر. باشد آنها مـی مالیاتیتمکین 

ار است و بناعادالنه مالیـاتی آن کشـور  سیستمیا معتقد باشد که 
کـاهش  صادقانه رفتار برای اخالقی هـای هزینهزیادی دارد،  مالیاتی

 توجیه مالیاتی سیستممقاومت در برابر  نوعیبه عنوان  فرار مالیاتیو 
 (2).دمـی کن پیدا

و برگرفته از  اجتماعی به عنوان زیر مجموعه عدالت مالیاتیعدالت 
است و  ارزشی، یک مفهوم 1راولز جان توزیعیعدالت  تئوری

 صورتهای، به ارزشیمختلف  معیارهای و قضاوت هابراساس 
مفهوم  . صاحبنظران معتقد هستند کهمیگردد تفسیر تعبیر ومتفاوت 
 عبیرتدو نوع بنابراین  است.  اجتماعی رضایتتفکر و  نتیجهعدالت 

افقی: عدالت  -الف دارد: وجودعدالت مالیاتی از مفهوم  تفسیرو 
 شرایطدر  مساوی طور به مالیاتیشدن بار  سر شکن، افقیعدالت 
 رسیدن برایاست.  یکسان غیر شرایطدر  نامساویو بهطور  یکسان

نمود تا براساس  ایجادافراد  برایمشابه  شرایط باید، افقیبه عدالت 
 از بعضیگردند.  مالیاتطور برابر مشمول پرداخت  آن به

اشخاص در  رفتار برابر با افقیدر عدالت  می گویندصاحبنظران 
 مختلف  راههایخود را از  اگر درآمد حتیبرابر است.  وضعیتهای

که به  عمودیعدالت عمودی: عدالت  -ب دست آورده باشند. هب
ا ب باید، آن است که مالیاتها، تعبیر می شود اصل قدرت پرداخت
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 ورتص هستند، به متفاوتی وضعیتدر  اقتصادینظر  که از اشخاصی
 ،عمودیعدالت  تحقق برای، دیگر بیانبرخورد کند. به  نامساوی

 و درآمدیمتفاوت  گروههای که در افرادی برایاست مالیاتها  الزام
 می توان همچنیننابرابر وضع شود.  شیوهای ثروت قرار دارند، به

ون گوناگموقعیتهای رفتار مختلف افراد در  عمودیعدالت  گفت: در
 اتمالیاست نرخ  الزام عمودی به عدالت رسیدن برای. می باشد نسبی
 درآمد، افزایشنباشد و با  یکسانمختلف درآمدهای افراد با  برای
اندازهگیری ، عمودییابد. مشکل در عدالت  مالیات افزایشنرخ 

  (۳. )یا قدرت پرداخت افراد است توانائی
مثبت بر انطباق  ریتأث یا هیدر مورد عدالت رو یمحور قاتیتحق
 یدهد که اگر فرد ینشان م ینشان داد. مطالعات تجربرا  اتیمال

دهد  یعادالنه و موجود را انجام م یتصور کند که مرجع اعمال روش
که از  یمیو با هر تصم کنند یبه مرجع اعتماد م ادی، به احتمال ز

 و لایضف گرفته شده است سازگارتر است یاتیمالمرجع  یسو
 یاتیمال تمکینعدالت، اعتماد و رفتار  نیب ی( همبستگ4) 1همکاران
ها نشان داد که عدالت و اعتماد  افتهی. ندکرد یرا بررس یدر مالز

 دارد یدر مالز یاتیمال تمکینرفتار  نییدر تع یقابل توجه ریتأث
مقامات  یخاطرنشان کردند که وقت (5)  2تایران و سوسگرابن

دهندگان خوب و منصفانه رفتار کنند، آنها  اتیبا مال یاتیمال
الزامات نظام  تیرعا یبرا یشتریب زهیانگ و خواهند کرد. یهمکار

 ۳و همکاران ی. جورناندداشته  یاتیمصوب سازمان مال یاتیمال
د دولت معتقد باشن کیدر  دیدهندگان با اتیاستدالل کردند که مال

 .شهروندان تا حد امکان منصفانه است هیبر عل اتیکه هرگونه مال
و عدالت رابطه مثبت  اتیمال تیرعا نی( که ب6) 4گوزل و همکاران

 .کردند دایپ
های عمومی کشور  مشی خطابر دغدغه موجود در از طرف دیگر 

ان ایر اسالمیسیاستهای کلی نظام جمهوری  ابالغینیز که در اسناد 
تبلور یافته است، لزوم توجه به ارزیابی و مالیات را دوچندان میکند. 

 یصورت ویژه در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومت شاهد مثال آنکه به
، نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصالحبر 

اه در بر لزوم تغییر نگ همچنین در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش  ی عمومی و عدم تأمین بودجه

  .نفت و گاز، تأکید شده است
ای برای افزایش  توان وسیله اجرای صحیح سیاستهای مالیاتی را می

ال، ح درعینپویایی اقتصادی و حرکت به سمت توسعه تلقّی کرد. 
اجرای ناصحیح سیاستهای مالیاتی موجب ضعف بخشهای مختلف 

تأمین منابع مالی دولت از این روش و کند شدن  اقتصادی و عدم
 یاتیمال یک سیستم ایجاد حرکت توسعه اقتصادی و اجتماعی میشود

 امنظ در شفافیت بهبود جامعه، عمومی رفاه افزایش به منجر عادالنه
 فرار کاهش و تمکین افزایش و مؤدیان اعتماد افزایش اقتصادی،

 .شودمی مالیاتی
با توجه به اینکه در مطالعات پیشین در حوزه عدالت مالیاتی و با 
محوریت بهبود شفافیت و کاهش فرار مالیاتی بطور همزمان و در 

_________________________________ 
1 Faizal, S.M & et al 
2 Sausgruber&Tyran 
3 Jurny & et al 

قالب یک مدل  پرداخته نشده است، و از آنجاییکه نظام مالیاتی 
ازن و تعادل در نظام اقتصادی یک کشور کارکرد مهمی در ایجاد تو

را دارد و کشوری که بتواند از اقتصادی درون زا و رو به رشد و از 
یک نظام مالیاتی عدالت محور بهره بگیرد میتواند به توسعه پایدار 

در این پژوهش تالش شده است با استفاده  ؛اقتصادی دست پیدا کند
از مطالعات پیشین و بررسی نقطه نظرات صاحبنظران امور مالیاتی 
در سطح کشور به تدوین مدل عدالت مالیاتی با محوریت کاهش 
فرار مالیاتی و بهبود شفافیت با استفاده از روش داده بنیاد پرداخته 

ه میرسد تحقیق دادبا توجه به جستجوی گسترده محقق بنظر شود. 
بنیاد دیگری در این زمینه انجام نشده است. در این پژوهش تالش 
شده است مولفه های موثر بر عدالت مالیاتی از طریق مطالعات 
کتابخانه ای و صاحبنظران و پژوهشگران و مدیران سازمان امور 
مالیاتی احصاء ودر قالب مدل پارادایمی ارائه شود. این مدل از عوامل 

ی، زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تشکیل شده عل
 است.

 پیشینه پژوهش
 مالی و مالیاتی هایسیستم بیان شده است که مالیاتی عدالت در شبکه

 نیازهای به که است عادالنه ایجامعه ایجاد برای ابزار ترینقوی
ز عدالت مالیاتی بعنوان زیر مجموعه ای ا  .دهدمی اهمیت همه

عدالت اجتماعی که منجر به افزایش رفاه عمومی اقشار جامعه و 
 عدالت (7)  5همکاران و تمکین و کاهش فرار مالیاتی میشود. سانتانا

مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند که  مالیاتی، درک مالیاتی، فرار
 یرتأث مالیات درک و عدالت که است آن از حاکی تحقیق این نتایج
 و آزاد مشاغل که دارد حقیقی دهندگان مالیات ادراک بر منفی

درک عدالت مالیاتی منجر به  .دارند مالیاتی فرار در و دارند جزئی
 افزایش اعتماد مودیان دولت و افزایش میزان تمکین مالیاتی میشود.

 دولت، به اعتماد مالیاتی، عدالت ( ادراک 6همکارانش) و گوزل
 مدهآ دست به های مطالعه قرار داده اند. یافتهمالیاتی را مورد  تمکین

 آماری و مثبت رابطه( 1) که دهد می نشان تحلیل و تجزیه نتیجه در
 طریق از مالیات تمکین مورد در دولت به اعتماد از داری معنی

 به اعتماد بین(2) ، دارد وجود( گری واسطه) مالیاتی عدالت ادراک
 داری معنی آماری و مثبت رابطه مالیات تمکین مورد در دولت
 اتیمالی عدالت درک به نسبت دولت به اعتماد بین( ۳) و ، دارد وجود
همکاران در سال  و فایضل .دارد وجود معنادار آماری و مثبت رابطه
کیفری،  توزیعی، عدالت ای، عدالت رویه متغیر های عدالت 2017

ه این نتیج مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند و به اعتماد و تمکین
و  عیتوزی ای، رویه عدالت بین و مثبتی دار معنا رسیدند که ارتباط

 شانن مطالعات همچنین. دارد وجود مالیاتی تمکین و اعتماد و کیفری
 افزایش باعث مالیاتی امور سازمان به مردم اعتماد که است داده

وربون   و . وندیک. تا حد امکان منصفانه استشودمی مالیات تمکین
 ای رویه عدالت اثربخشی برای را مهمی شرط مقامات به باال اعتماد

 .کند می ایجاد مالیاتی تمکین تقویت برای ابزاری عنوان به
با  یاتیمقامات مال یخاطرنشان کردند که وقت تایران و سوسگرابن

4 Guzel & et al 
5 Santana & et al 
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 و همکاران   عطاالهی هادی 419

 1400 زمستان، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 خواهند یدهندگان خوب و منصفانه رفتار کنند، آنها همکار اتیمال
ب مصو یاتیالزامات نظام مال تیرعا یبرا یشتریب زهیانگ و کرد.

 علیرضا پورگودرزیو  شکراله خواجوی اند.داشته  یاتیسازمان مال
 تورم، حسابداری تورمی و عدالت مالیاتی( طی مطالعه ای با عنوان 8)

چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف به بررسی 
 شده محاسبه آثار تورم بر صورتهای مالی و سود حسابداری

عدالت توزیعی و عوامل پرداختند. ابراهیمیان جلودار و همکاران 
اجتماعی شدن از مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر تمکین مالیاتی 

. همچنین یافته ها حاکی از تاثیر معنی داری عدالت دانسته اند
 .مالیاتی، فرهنگ مالیاتی و نگرش مودیان بر تمکین مالیاتی بود

( در پژوهش فشارهای جهانی شدن و کاهش فرهنگ 9)1بروکس
 مالیاتی را از جمله عوامل فرار مالیاتی معرفی کرده است.

برای داشتن عدالت مالیاتی نیازمند روشنگری و فرهنگ سازی 
 2الحله  عمومی از طریق باز توزیع مالیات در جامعه میباشیم. عماد

 فرار و درآمد بر تمالیا عدالت پدیده در پژوهشی با عنوان بررسی
 و درآمد بر مالیات ادارات بین اساسی رابطه درک طریق از مالیاتی
مالیاتی،  مالیاتی، عدالت خصوصی عواملی همچون فرار های شرکت

 بزرگ در مورد بررسی قرار داده است و یافته و کوچک شرکتهای
 ایه شرکت در گسترده بطور مالیاتی فرار پدیده که داد نشان ها

 شرکت در نه ، شود می یافت آزاد های حرفه و متوسط و کوچک
 می انتظار که همانطور کوچک و متوسط های شرکت. بزرگ های
. دنکردن برآورده را مالیاتی عدالت پدیده به دستیابی هدف ، رفت

 عنیی ؛ بود همراه فلسطین در مالیاتی فرار مشکل با بسیاری عوامل
 ، یمالیات قوانین های رویه و ها سیستم پیچیدگی ، مالیات باالی نرخ
 کافی مالیاتی های مشوق وجود عدم ، عمومی روشنگری برنامه نبود

 الیاتم گسترش ، مالیاتی ادارات با دهندگان مالیات ضعیف ارتباط ،
 درک ، خصوصی های شرکت برخی محاسبه مالیات سوادی بی ، ها

 مالیات آوری جمع از استفاده در دولت توانایی به دهندگان مالیات
 .مالیاتی امور اداره ظرفیت و منابع محدودیت و اجتماعی رفاه برای

 و درآمد بر مالیات ادارات بین هماهنگی که کندمی پیشنهاد مطالعه
 و مالیاتی فرار هایپدیده حذف منظور به خصوصی هایشرکت

 سانآ ساماندهی به منجر که الکترونیکی مالیاتی رویه روزرسانیبه
 کردن محدود برای مالیاتی آگاهی افزایش و شودمی مالیاتی امور

 واندت می مالیاتی آگاهی بنابراین. شود انجام مالیاتی فرار هایپدیده
 شود. انجام انتشار مختلف های روش و جمعی های رسانه طریق از

 دولت به مردم اعتماد و قانونی فشارهای 2008در سال  ۳ریچادرسون
 قانون شده توصیه و دانسته  مالیاتی فرار از جلوگیری عوامل از

 توجه جامعه در موجود فرهنگی عوامل به بایستی هادولت و گذاران
 استهک مالیاتی فرار گسترش و انگیزه ایجاد از تا باشند داشته خاصی

به این نتیجه  1۳95شود. طی مطالعات پناهیان و همکارانش در سال 
ار فرهنگـی بـا ارزشهای مالیاتی کبرقراری ارتباط بین ابعـاد رسیدند 

بسیار مفیدی برای سیاست گذاران می باشد زیـرا ایـن کـار 

_________________________________ 
1 Brooks 
2 alhaleh 
3 Richardson 
4 Korostelkina & et al  

اطالعـات خاصی را در مورد چگونگی تأثیرگذاری احتمالی 
فرهنـگ بـر جنبـه هـای مختلـف سیسـتم های مالیاتی پیش روی 

 2020در سال  4کوروستلکینا و همکاران .سیاست گذاران می گذارد
 یاتیمال فرهنگ گیری در مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که؛ شکل

 نآ نتیجه که است دو سویه فرآیندی مالیاتی رفتار مدل انتخاب و
 در مشارکت. دارد بستگی دولت به هم و دهندگان مالیات به هم

 جرمن دولت برای نهایت، در منافع، تعادل به تمایل مالیاتی، روابط
 سازمان و اقتصادی کارگزاران افراد، تعامل .شد خواهد سازنده به

 .دهد می افزایش را مالیاتی نظام بهتر توسعه سطح دولتی، های
پرداخت مالیات یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه یک جامعه 
محسوب میگردد؛ که این منجر به رونق تولید و تحقق عدالت 

 و اوفگبو. ن د. کریساجتماعی و آبادانی یک کشور خواهد ش
 اقتصادی توسعه بر مالیاتی درآمد .1با طرح دو سوال؛  (10) همکاران

 یهنیجر اقتصادی توسعه بر مالیاتی درآمد تأثیر .2دارد تاثیر نیجریه
 ولیدت از استفاده با اقتصادی رشد بر آن تأثیر با چندانی تفاوت

 زانمی رسیدند کهندارد. به این نتیجه  معیار عنوان به داخلی ناخالص
 توسعه HDI از استفاده با تواند می مالیات از حاصل درآمد

 هک میدهد نشان همچنین نتایج . بخشد ارتقا را نیجریه در اقتصادی
 .اردد معناداری و مثبت تأثیر انسانی توسعه شاخص بر مالیاتی درآمد

 اریابز تواند می مالیاتی درآمد که گیرد می نتیجه محقق بنابراین
 .  باشد نیجریه در اقتصادی توسعه برای

شفافیت اطالعات مالی مودیان منجر به کاهش فرار مالیاتی و 
اجتناب از مالیات میشود که خود از عوامل ایجاد عدالت مالیاتی در 

به این نتیجه 2015در سال  5همکاران و سطح جامعه میباشد. الول
 ای همبادل ، شفافیت مالیاتی های هزینه و بودجه مزایای رسیدند؛ بین

 ، ها شرکت مالیات نرخ میزان به بستگی مبادله این و دارد وجود
 وهوج جریان ، قوانین بر مالیات انطباق درجه ، حسابرسان کیفیت

 اطراف اقتصاد مالی پیشرفت میزان و شرکتها دارایی محل از نقد
 ایه بینی پیش مبادله این تحلیل و تجزیه ، رو این از. دارد شرکت
 بر متغیرها این از یک هر تأثیر چگونگی مورد در غنی تجربی
 هبودج و گذاری سرمایه ، حسابداری شفافیت در ها شرکت انتخاب
 شفافیت به بررسی   2010در سال  6وانگ .کند می ایجاد خارجی

شرکت پرداخت و به این نتیجه  ارزش مالیاتی و  اطالعاتی، اجتناب
 سایر با مقایسه در بیشتر اطالعاتی شفافیت با های رسید؛ شرکت

 .ندمیکن اتخاذ مالیاتی اجتناب برای تری متهوّرانه موضع ها شرکت
 ی،مالیات اجتناب دارای شرکتهای برای گذاران سرمایه این، بر عالوه
 شارز اطالعاتی، شفافیت کاهش با که بوده قائل بیشتری ارزش

در شرکتها و یابد. وجود مسئولیت اجتماعی  می کاهش نیز شرکت
مودیان منجر به افزایش شفافیت عدالت مالیاتی میشود. الهیاری و 

ر شرکتی ب حاکمیتابعاد  همکاران در مطالعه ای با عنوان اثربخشی
ابعاد  اثربخشیبه بررسی   رابطه مسئولیت اجتماعی و عدالت مالیاتی

حاکمیت شرکتی بر رابطه مسئولیت های اجتماعی و عدالت مالیاتی 

5 Ellul & et al 
6 wang 
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 420... گذاری مشی خط بر موثر عوامل واکاوی و شناسایی  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Summer 2021 

سازی معادالت ساختاری و نتایج پژوهش با استفاده از مدلختند پردا
 متغیرهای تمامی شد مشخص  بدست آمد و SmartPls نرم افزار
 ئولیتمس رابطه بر داری معنی و مثبت رابطه دارای شرکتی حاکمیت

(  11)  همکاران و اصل یوسفی .است مالیاتی عدالت  و اجتماعی های
 فیتکی ، هاشرکت شفافیت میزان ارزیابیدر مطالعه ای به بررسی، 

یجه مالی به این نت گزارشگری شرکتها و شفافیت شفافیت افشای
 برخوردار مطلوبی برازش از شده مشاهده ساختاری مدل که رسیدند

 ن،خبر گا دیدگاه از که داد نشان بیشتر بررسیهای عالوه به. است
 ابعاد از هریک زمینه در مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف

 ادارمعن آماری لحاظ از شرکت، سطح در اطالعاتی شفافیت بر موثر
با توجه به  گستردگی جامعه امروزی  و افزایش  .است با اهمیت و

بیش از حد فناوری در عرصه های مختلف برای بدست آوردن 
 نهت شفافیت نیازمند بهره گیری از سیستم های هوشمند میباشیم. وان

 گزارش  ارزیابی سیستم مالی،  گزارشهای یتشفاف 1همکاران و لی
بالکچین را مورد بررسی و تحقیق قرار دادند و  مالی و فناوری های

 کلیه که بالکچین بر مبتنی حل راه به این نتیجه رسیدند که ارائه
 ثبت به مشترک دفترچه یک در ها گزارش آنالیز نتایج و فعالیتها
 مچنینو ه .کند تضمین را آنها بودن اعتماد قابل و شفافیت تا رسانده

 با مالی های صورت ذخیره و ارزیابی برای اولیه نمونه یک ارائه
  اتریوم را در نظر گرفتند. بالکچین از استفاده

برای رسیدن به عدالت مالیاتی باید به دنبال تغییر و ارتقاء ساختار 
ای هسازمانی، کاهش وابستگی به منابع نفتی و تغییر کشور از پایه 

دهد ینشان م حاصل از مدل حسین رضائی نفتی به مالیاتی بود.  نتایج
ارائه خدمات اجتماعی  عالوه بربرای کاهش شکاف طبقاتی دولت 

منظور تأمین نیازهای اساسی، با درآمدی به دهک هایمتناسب با 
تواند جریان درآمدی، می شفاف سازیاصالح ساختار مالیاتی و 

کند. عدالت مالیاتی همراه با افزایش  اده سازیپیعدالت مالیاتی را 
شکاف طبقاتی خواهد داشت.  در کاهشدرآمد سرانه نقش مؤثری 

تالش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انضباط مالی دولت 
طور غیرمستقیم از دیگر عوامل مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی  به

هفت حوزه ( 1۳95عرب مازار و همکاران ) رود. می به شمار
ی، : فرهنگ مالیاتباالدستیکارکردی مورد نظر قانون اساسی و اسناد 

نظام  اصالحعدالت مالیاتی، سیاستهای اقتصادی، عدالت اجتماعی، 
  .تنیازمند ارتقاء اس مالیاتی، ساختار مالیاتی، تامین اجتماعی پایدار

اتی از جمله عوامل مداخله گر در رسیدن با جامعه با عدالت مالی
عدم شفافیت در بین مودیان مالیاتی میباشد. عدم شفافیت منجر به 
عدم تمکین و کاهش خود اظهاری در بین مودیان مالیاتی میشود. 

 یمالیات به این نتیجه رسیدند که اجتناب (12) دجالنی و آبادی مسیح
انون ق برای خاصی مفاهیم و است شفافیت عدم واقعیِ و اهمیت با اثر

 دارد. همراه مالیاتی اجرایی سازمانهای و پژوهشگران گذاران،
 

_________________________________ 
1 Van Thanh Le & et al 
2 Strauss and Corbin 
3 Glazer 

 مواد و روش ها
روش اجرای این تحقیق به صورت کیفی و به منظور توصیف غنی و 
تعامل بیشتر بر اساس استراتژی داده بنیاد و از طرح سیستماتیک 

رویکرد نظریه داده بنیاد یک نوع روش پژوهش استفاده شده است. 
تیک های سیستما استقرایی یک سلسله رویه طور کیفی است که به

 2را به کار میگیرد تا نظریه ای درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کند
سه رهیافت مســلط در رویکرد نظریه داده بنیاد قابل تفکیک است: 
رهیافت نظاممند که با اثر استراوس و کوربین شناخته میشود؛ 

است؛ و رهیافت  ۳ررهیافت ظاهرشونده که مربوط به اثر گلیز
در این پژوهش از  4ساختگرایانه که توسط چارمز حمایت میشود

 .  مند استفاده شده است رهیافت نظام
 مالیاتی امور سازمان کارکنان میان از پژوهش این در جامعه آماری

 جامان منظوربه شدند و اساتید آگاه به امور مالیاتی انتخاب کشور
 ادهاستف نظری گیرینمونه از ژوهشپ کیفی مرحله در گیرینمونه
 تولید برای هاداده گردآوری فرایند نظری گیرینمونه است.شده 
 خود را هایداده زمانهم تحلیلگر وسیله آن به که است نظریه

 بعد که هاییداده درباره و کرده تحلیل و کدگذاری گردآوری،
 اییهنظر تا گیرد،می تصمیم آن یافتن محل نیز و شوندمی گردآوری

 روشی گیرینمونه نوع این دهد. توسعه یابد،می ظهور خودش که
 و هامفهوم برحسب هاداده زمانهم تحلیل و گردآوری برای

 وانتمی گیری،نمونه شیوه این در است. هاداده از برگرفته هایمقوله
 توسعه فرصت که گرفت نمونه رویدادهای و هاانسان ها،مکان از

 وعتن و رسانندمی حداکثر به هاآن ابعاد و محتوی براساس را مفاهیم
( در 1۳) کنند.می شناسایی را مفاهیم بین رابطه و ساخته آشکار را

این پژوهش نمونه گیری از طریق روش هدفمند و با استراتژی نظری 
 استفاده شده است.

برای ارزشیابی پژوهشهای مبتنی بر نظریه پردازی استراوس وکوربین 
داده بنیان، به جای معیارهای روایی و پایایی، معیار مقبولیت پیشنهاد 

های پژوهش تا چه حد  داده اند. مقبولیت به این معناست که یافته
در انعکاس تجارب مشارکت کنندگان، محقق و خواننده در 

در که  5(14)  خصوص پدیده مورد مطالعه موثق و باورپذیر است.
در این پژوهش شاخصهای  .قرار گرفتاین پژوهش مورد استفاده 

حساسیت پژوهشگر، تناسب، تکرار شدن یک یافته، کاربردی  بودن 
 برای معیار مقبولیت معرفییافته ها و استفاده از بازخورد مطلعین 

 شده است.
 روش تجزیه و تحلیل داده ها

داده های پژوهش از روش مطالعات کتابخانه ای، سند کاوی در منابع 
داخلی و خارجی و روش مصاحبه بدست آمده است. مصاحبه ها 
بصورت فردی و زمان آنها بطور میانگین یک ساعت بوده است. 
نمونه گیری نظری  تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت. 

ز بوده است داده های بدست آمده سواالت مصاحبه از نوع پاسخ با
وارده شده و با استفاده از این  2018در نرم افزار مکس کیودا ورژن 

نرم افزار در یه مرحله باز، انتخابی و گزینشی کد گذاری شده است. 

4 Charms 
5 Miller 
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 و همکاران   عطاالهی هادی 421

 1400 زمستان، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 واحد ترینکوچک به هاداده کدگذاری نوع این در :باز کدگذاری
 ازب سیستم یک کارگیریبه با پژوهشگر شوند.می شکسته خود

 آن فرآیندهای و کرده بازنگری را هاداده خط به خط کدگذاری،
 تا کوشدمی پژوهشگر دهد.می کد جمله هر به و داده تشخیص را

 کامالً که شود مطمئن تا دهد تشخیص را ممکن کدهای حداکثر
 کدگذاری : محوری کدگذاری )15( است.کرده بررسی را اطالعات
 مرحله این است. در هاداده در موجود الگوهای تعیین شامل محوری
 کدگذاری هایداده پژوهشگر گیرد.می انجام هاداده دائمی مقایسه

 هاییمقوله یا هاخوشه صورتبه و کرده مقایسه یکدیگر با را شده
 کدهای از یک هر منظور این به آورد،درمی دارند تناسب هم با که

 در را مشابه کدهای و کنندمی مقایسه کدها سایر با را اول سطح
 مقایسه هاطبقه سایر با را طبقه هر آنگاه دهند،می قرار طبقهیک
 هر او آنگاه دهد،می قرار طبقهیک در را مشابه کدهای و کنندمی

 از هاهطبق که شود مطمئن تا کندمی مقایسه هاطبقه سایر با را طبقه
 توانندمی محوری و باز کدگذاری هایمرحله هستند. جدا یکدیگر

 رایطش و دالیل به باید بندیطبقه بر افزون باشد پیوسته یا زمانهم
 کدگذاری حاصل اندیشید. نیز هاداده گردآوری شرایط نیز و پدیده

 به توجه با که است نظریه اولیه هایفرضپیش ایجاد محوری
 انجامد.می نظریه تعمیق و پدیده عمیق درک و تضادها و هاتفاوت

 دگذاریک نتیجه نهایی باشد، مبنا که محوریتی و مرکزی طبقه یافتن
 یگزینش یا انتخابی کدگذاری گزینشی: است. کدگذاری محوری
 و شوندمی مرتبط مرکزی طبقه به هاطبقه آن طی که است روندی
 کدگذاری، سوم سطح در دیگر، سخن به دهند.می شکل را نظریه

 مامت که اصلی طبقه دو یا یک گردد.می فرآیند دنبالبه پژوهشگر
 ساخت. خواهد را نظریه مبنای گرددبازمی آن به فرعی هایطبقه

 رد یکپارچگی برای هاطبقه و کدها در یکپارچگی نوعی برقراری
 اب که است اصلی طبقه مرحله این حاصل است. مفید نهایی نظریه
 نتیجه درحقیقت دهد،می توضیح را هاآن دارد، ارتباط هاطبقه سایر

 استحکام به نظریه مرحله، این در است. اولیه کدهای شدهپاالیش
 با ممکن، نظری اصالحاهای برخی انجام با پژوهشگر و رسیده
 در گرانددی سازینظریه فرایند دارند. سروکار اندکی هایمقوله

 رپژوهشگ مرحله، این در رسد.می اتمام به گزینشی کدبندی مرحله
 و پرداخته نظریه تدوین به انتزاعی هایمقوله از اندکی تعدادی با

 ندارد. جدید هایداده کدبندی به نیازی
 

 یافته ها
در پژوهش حاضر در مرحله نسبت به گردآوری داده های کیفی از 
خالل کتب، مقاالت داخلی و التین و همچنین مصاحبه های عمیق 

داده های با مشارکت کنندگان پژوهش پرداخته شده است. سپس 
وارد شده و با استفاده  2018ورژن 1اولیه در نرم افزار مکس کیودا 

از روش تحلیل محتوا متون و مصاحبه ها مورد بررسی، مفهوم 
 پردازی و مقوله بندی شده است 

 
 
 
 

 

 . ابعاد و مولفه های عدالت مالیاتی در راستای توسعه با محوریت بهبود شفافیت و کاهش فرار مالیاتی1جدول

کدهای مطابق با ببانیه گام  کدهای انتخابی، محوری و باز
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 عوامل علی

 اجتماعی حوزه
مطابق با ببانیه گام کدهای 

 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 ,I 1I10, I6, I5 (5-11) پرداخت مالیات  و یکسان سازی طبقاتی

 I1, I5 (۳-11) برابری افقی و برابری عمودی

 I4, I1, I15 (۳-18) اخذ مالیات متناسب با درآمد مودیان

 ,I3, I4, I11 (2) رضایت عمومی مردم

 I6, I 18 (2-11) پیشران رسانه

کدهای مطابق با ببانیه گام  مدیریت حوزه
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I5, I2, I1, I3 (1) وجود سیستم منسجم و پاسخگوی مالیاتی

 I6 (10) وجود مدیران کارآمد

 I3, I4, I11, I5 (4) جانشین پروری

کدهای مطابق با ببانیه گام  سیاست حوزه
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I4, I12, I11 (4-11) سیاست های سطح کالن

_________________________________ 
1 MAXQDA 2018 
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 I3, I4, I11, I5 (6-11) خرد سطح های سیاست

 I1, I5, I4, I2, I11 (5-18) کاهش فشارهای جهانی

 اقتصادی حوزه
کدهای مطابق با ببانیه گام 

 دوم انقالب اسالمی
 کدهای مصاحبه شونده

 I10وI3.I11 (2-11) مالیاتی و پرداخت مالیاتکاهش بار 

 I3, I4, I11, I15 (16) کاهش وابستگی به منابع مالی در جهت توسعه

 I1, I8, I3 (4-18) رفع تبعیض

 I2 (2-18) جلوگیری از رانت

 I3, I4, I11, I15 (4-18) فساد از جلوگیری

 فرهنگی حوزه
کدهای مطابق با ببانیه گام 

 کدهای مصاحبه شونده اسالمیدوم انقالب 

 I1, I15, I3 (7-18) فرهنگ مالیاتی متناسب و تحقق نظام نوین مالیاتی

 I3, I4, I11, I5 (17) فرهنگ مالیاتی و  کارایی نظام مالیاتی

 I1, I15, I4, I2, I11 (15) اجتماعی مشارکت و گری مطالبه

 I3, I4, I11, I5 (10) پیشران دینی باور

کدهای مطابق با ببانیه گام  زمینه ایعوامل 
 دوم انقالب اسالمی

 کدهای مصاحبه شونده

   تکنولوژیک عوامل
 I3, I5, I4, I2, I11 (1-11) سیستم جامع  مالیاتی

 I1 (2-11) اتوماسیون اداری

 ,I10, I15, I14, I2 (2-11) زیرساختهای فناوری

I11 

کدهای مطابق با ببانیه گام  اقتصادی عوامل
 دوم انقالب اسالمی

 کدهای مصاحبه شونده

 I5, I11, I4 (6-11) شفافیت مالی

 I1, I2, I11, I5 (7-11) رانت زدایی

 I10, I15, I1, I7 (۳-18) شفافیت در اقتصاد

 ,I3, I4 (5-11) امکانات توزیع و عدالت

 سازمانی عوامل
کدهای مطابق با ببانیه گام 

 شوندهکدهای مصاحبه  دوم انقالب اسالمی

 I6, I5, I1, I7 (۳-18) مالیات ارزش افزوده

 I8, I7, I11, I19 (16) شفافیت نظام مالیاتی

 I7, I13, I9, I2, I6 (17) به روز رسانی کیفیت سیستم های مالیاتی

 I10, I16, I5, I1, I7 (18) مشوق های مالیاتی

 I13, I14, I5 (1) مالیات  عایدی سرمایه

 I1, I9, I3 (۳-18) مالیاتیمدیریت مسائل 

 I12, I16, I10, I4 (۳-18) مالیات بر درآمد پایه مالیاتی

 (4-18) فساد با مبارزه نهاد عدالت
I16, I9, I10, I14, 

I15 

 اجتماعی عوامل
کدهای مطابق با ببانیه گام 

 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I6, I1, I13 (11) مسئولیت اجتماعی شرکتها

 I2, I6, I10, I14 (5-11) اعتماد سازی و عدالت مالیاتی

 I12, I8, I3 (2-11) نظریه قدرت پرداخت
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 ,I11, I19, I10, I4 (12) باز توزیع به موقع درآمدهای مالیاتی

I5 

 I7, I3, I14, I1 (۳-18) پرداخت مالیات و منافع حاصل از خدمات دولت

 ,I 1I10, I6, I5 (14) مشارکت مودیان

 I1, I5 (4-11) آگاهی مودیان

 فرهنگی عوامل
کدهای مطابق با ببانیه گام 

 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I4, I1, I15 (1) فرهنگ مالیاتی و اجرای قوانین

 ,I3, I4, I11 (4-18) فرهنگ مالیاتی و عدالت مالیاتی

 I6, I 7 (۳-18) فرهنگ مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی

 I5, I2, I12, I3 (18) توسعه فرهنگ مالیات و کاهش فرار مالیاتی

کدهای مطابق با ببانیه گام  عوامل مداخله گر
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

   تمکین عدم
 I11 (15) سیستم های قانونی) رسیدگی و افزایش جریمه(

 I3, I4, I11, I5 (14) اعتماد و نگرش مودیان وکیفیت عوامل محسوس

 I4, I12, I11 (2-18) ارزش های اجتماعی و باورهای اخالقی

 I3, I4, I11, I5 (4-18) فساد و جرم مالیاتی

 I1, I5, I4, I2, I11 (12) اثربخشی قوانین

 (کالن ساختار)  نهادی عوامل
کدهای مطابق با ببانیه گام 

 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I2, I11 (2-11) مالیاتی ضعیف و قدیمیسیستم 
 I3, I4, I11, I15 (14) کمبود نیروی متخصص

 I1, I8, I3 (۳) معافیتهای غیر ضرور

 ,I1, I5, I4 (4) قوانین و مقررات

 I3, I4, I11, I15 (2-11) مشکالت ساختاری

 I1, I15, I3 (1۳) فعالیت های سوداگرانه

 I3, I4, I11, I5 (15) به روزنبود زیر ساختهای فناوری الزم و 

 I1, I15, I4, I2, I11 (1) عدم هماهنگی میان قوا

کدهای مطابق با ببانیه گام  آموزش
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I3, I4, I11, I5 (14) آموزش ناکافی و ناآگاهی مودیان

 I3, I5, I4, I2, I11 (15) ضعف در آموزش نیروی انسانی

 I10وI13, I4, I11 (1-18) بیسوادی  مالیاتی

کدهای مطابق با ببانیه گام  کالن سطح عوامل
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 (4-18) مفسدان و اختالس گران
I10, I15, I14, I2, 

I11 

 I5, I11, I4 (5-18) تعارض منافع

 I1, I2, I11, I5 (14) ذهنیت منفی مودیان

 I10, I15, I1, I7 (5-11) دستوریقیمت گذاری 

 ,I3, I4 (7-11) فسادهای سیستماتیک و بودجه

 I6, I5, I1, I7 (2) وجود منابع نفتی

 I8, I7, I11, I9 (10) هزینه پایین قانون گریزی
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کدهای مطابق با ببانیه گام  فرار مالیاتی
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I7, I13, I9, I2, I6 (۳-18) مالیاتیتکمیل نکردن ترازنامه 

 I10, I16, I5, I1, I7 (۳-18) پرداخت نکردن به موقع مالیات

 I13, I14, I5 (۳-18) تطابق نداشتن اظهارنامه مالیاتی با درآمد

کدهای مطابق با ببانیه گام  شفافیت عدم
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I1, I9, I3 (7-18) مالی مودیانعدم شفافیت و بی انضباطی 

 I12, I16, I10, I4 (۳-18) عدم شفافیت اقتصادی

 (6-18) عدم شفافیت سازمانی
I16, I9, I10, I14, 

I15 

 پدیده اصلی
کدهای مطابق با ببانیه گام 

 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

   مالیاتی عدالت
 I6, I1, I13 (۳-18) عدالت مالیاتی افقی

 I2, I6, I10, I14 (۳-18) عدالت مالیاتی عمودی

 I12, I8, I3 (۳-18) نظام عادالنه مالیاتی

کدهای مطابق با ببانیه گام  راهبردها
 دوم انقالب اسالمی

 کدهای مصاحبه شونده

   پیشران مقررات و قوانین

 (2-11) تحول در ساختار قوانین
I11, I13, I10, I4, 

I5 

 I17, I3, I9, I1 (12) مالیاتیاصالح قوانین غیر 

 ,I 1I10, I6, I5 (1-11) شفافیت در قوانین

 I1, I5 (7-11) رسمی و همگانی نظارت

کدهای مطابق با ببانیه گام  مالیاتی سازمان امور در تغییر
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I4, I1, I15 (12) چابک سازی

 ,I3, I4, I11 (۳-18) شفاف سازی مصارف مالیاتی

 I6, I 18 (15) آموزش نیروی انسانی

 I5, I2, I7, I3 (2) اصالح ساختار سازمانی

 I16 (1) هماهنگی میان دستگاه های اجرای

کدهای مطابق با ببانیه گام  مالیاتی اطالعات نظام جامع از گیری بهره
 دوم انقالب اسالمی

 کدهای مصاحبه شونده

 I3, I4, I11, I5 (2-11) مالیاتی به پایگاه داده ها دسترسی سازمان امور

 I4, I12, I11 (1) مالیات بروز دریافت سیستم

 I3, I4, I11, I5 (2-11) داده سازی هوشمند

کدهای مطابق با ببانیه گام  دیگر کشورهای مشی خط از تقلید
 دوم انقالب اسالمی

 کدهای مصاحبه شونده

 I1, I5, I4, I2, I11 (1-18) بانک اطالعاتیهوشمند سازی مالیات بر اساس 

 I10وI3.I11 (1۳) سیستم برداشت مالیاتی از حساب افراد حقوقی و حقیقی

 I3, I4, I11, I15 (2-11) اجرای هوشمند مالیات بر مصرف

کدهای مطابق با ببانیه گام  پیامدها
 دوم انقالب اسالمی

 کدهای مصاحبه شونده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 13

http://islamiclifej.com/article-1-1403-fa.html


 و همکاران   عطاالهی هادی 425

 1400 زمستان، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

   مالیاتی فرار وکاهش مالیاتی تمکین افزایش
 I1, I8, I3 (۳-18) افزایش تمکین مالیاتی

 I1, I5, I4, I2, I11 (۳-18) کاهش فرار مالیاتی

 I3, I4, I11, I15 (2-11) هوشمند سازی  مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی

 شفافیت افزایش
کدهای مطابق با ببانیه گام 

 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I1, I1, I3 (7-18) شفافیت و عدالت اجتماعی

 I3, I4, I11, I5 (14) شفافیت در خرج کردن مالیات و اعتماد مودیان

 I1, I15, I4, I2, I11 (5-18) افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی

 I3, I4, I11, I5 (2-11) هوشمند سازی و افزایش شفافیت

با ببانیه گام کدهای مطابق  اقتصادی نظام در بهبود
 دوم انقالب اسالمی

 کدهای مصاحبه شونده

 I3, I5, I4, I2, I11 (۳-18) کاهش حجم اقتصاد خاکستری

 I10وI13, I4, I11 (6-18) ایجاد بازار های رسمی

 (4-18) کاهش تورم
I10, I15, I14, I2, 

I11 

 I5, I11, I4 (12) اجرای اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم

 I1, I2, I11, I5 (9) کاهش فساد

 I10, I15, I1, I7 (۳-18) کنترل کننده و متعادل سازی عملکرد اقتصادی

 ,I3, I4 (7-11) اقتصادی طهارت با عدالت استقرار

 ,I16, I5, I1 (2) کاهش کسری بودجه

کدهای مطابق با ببانیه گام  رفاه اجتماعی
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I8, I7, I11, I9 (۳) اجتماعی اقشار تامین رفاه

 I7, I13, I9, I2, I6 (14) ارتقاء سطح خدمات به مؤدیان

 I10, I16, I5, I1, I7 (6-11) افزایش عدالت اجتماعی

 I13, I14, I5 (6-11) افزایش رضایت اجتماعی

 مالیاتی درآمدهای افزایش
کدهای مطابق با ببانیه گام 

 مصاحبه شوندهکدهای  دوم انقالب اسالمی

 I1, I9, I3 (2-11) دستیابی به اهداف توسعه و منابع مالی پایدار

 I12, I16, I10, I4 (17) افزایش درآمدهای دولت و توسعه و پیشرفت

 ,I6, I9, I10, I14 (۳-18) کاهش هزینه های اجرایی

I15 

کدهای مطابق با ببانیه گام  تولید و گذاری سرمایه
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I6, I1, I13 (۳) رونق تولید

 I2, I6, I10, I14 (4) افزایش انگیزه تولید

 I6, I1, I13 (۳) افزایش سرمایه گذاری

کدهای مطابق با ببانیه گام  سیاسی و اجتماعی -اقتصادی توسعه
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 (12) توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
I11, I15, I10, I4, 

I5 

 I7, I3, I9, I1 (7-18) توسعه فرهنگ مالیاتی

 ,I 1I10, I6, I5 (۳-18) افزایش مالیات و توسعه بازار
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کدهای مطابق با ببانیه گام  مودیان اعتماد
 کدهای مصاحبه شونده دوم انقالب اسالمی

 I1, I5 (6) اعتماد به نظام مالیاتی و توسعه اقتصادی

 I4, I1, I15 (10) و توسعه فرهنگ مالیات و کاهش فرار مالیاتی ماعتماد مرد

 I13, I14, I5 (4) دفاع از نظریه های اقتصادی در نظام انقالب اسالمی ) اقتصاد مقاومتی(

 نتیجه گیری
هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر خط مشی 
گذاری عدالت مالیاتی در راستای توسعه با محوریت بهبود شفافیت 
و کاهش فرار مالیاتی بوده است. یافته های این پژوهش برگرفته از  

نفر   15مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ساختار نیافته عمیق با تعدا 
گروه کارمندان مطلع در امور مالیاتی، اساتید از خبرگان که در سه 

دانشگاهی مطلع و پژوهشگر در مباحث مالیاتی و مشاوران رسمی 
سازمان امور مالیاتی و در مدارج علمی کارشناسی ارشد و دکترای 

 صورت گرفته است. 
دم عموم مر رفاه افزایش اساس اقتصادی با توجه به این باور که رشد

 رد هادولت برای کلیدی هدف یک به عنوان رشد به دستیابی. است
و از طرفی مالیات بعنوان یکی از  .شده است تبدیل جهان سراسر

قدیمی ترین و با ثبات ترین روشهای تامین هزینه های دولت ها 
مطرح بوده است و در روند توسعه نقش موثری دارد. این موضوع را 

ن درآمد های نفتی نیز باید در نظر داشت که منایع ناپایداری همچو
منجر به ناپایداری در بهبود شاخص ها و نوسان در رشد اقتصادی 
خواهد بود. با نگاه به اینکه مالیات یکی از  ابزارهای سیاست مالی 

باشد. بنابراین نیازمند داشتن یک نظام  در یک نظام اقتصادی می
 باشیم.  مالیاتی عادالنه، مبتکر، شفاف و کارآمد می

 یبرا آورالزام یا و کنندهترغیب عوامل علی، شرایط اوی،واک این در
 اجتماعی در حوزه این عوامل از یکی. هستند  مالیاتی عدالت ایجاد

 رابریب طبقاتی، فاصله و مالیاتی زیر مولفه های فرار به که باشدمی
 مالیات اخذ عدم عمومی، رضایت عدم عمودی، برابری و افقی

 نبود مدیریت حوزه در تقسیم میشود. مؤدیان درآمد با متناسب
نام  را کارآمد مدیران نبود مالیاتی، گویپاسخ و منسجم هایسیستم

 جهانی فشارهای و کالن سطح هایسیاست سیاست حوزه ببریم. در
 نابعم به نیاز مالیاتی، بار افزایش مانند عواملی اقتصاد حوزه در شدن
 حوزه در ببریم نام را فساد و رانت تبعیض، توسعه، جهت در مالی

 هنگفر مالیاتی نوین نظام تحقق با مناسب فرهنگ نبود فرهنگی
 بخش رد همچنین ببریم. نام توانیممی را مالیاتی نظام کارایی و مالیاتی
 اجتماعی، مشارکت و گریمطالبه مانند مواردی به ها پیشران

 رانپیش ، مقررات و قوانین پیشران های،رسانه پیشران دینی، باورهای
 امن را اقتصادی طهارت با عدالت واستقرار  امکانات توزیع عدالت،

 ( همخوانی دارد. 18(، )9(،  )17(، )۳ببریم که با مطالعات )
موثر بر   سازمانیبرون و سازمانیدرون هایویژگی ای،زمینه شرایط
 هترب موفقیت برای بایستیمی که شرایطی باشدمی مالیاتی عدالت
 هک باشدمی تکنولوژیک عوامل این از یکی گیرند؛ قرار توجه مورد

 فناوری هایزیرساخت و مالیاتی جامع طرح سیستم به توانیممی
 هایسیستم در افزاریسخت امکانات و فنی کردن تجهیز منظوربه

 نوعیمص هوش مانند مالیاتی نوین فناوری کارگیریبه و مالیاتی نظام

ببریم  امن عادالنه ستانیمالیات  منظوره به اشیا اینترنت و دیتا بیگ
 عوامل بعد در همکاران  انطباق دارد. و لی تنه که با مطالعات وان

 زدایی رانت مالیاتی شفافیت چون عواملی به توانیممی اقتصادی
، (19) ،( 2) مطالعات با مطالعات این ببریم نام اقتصاد در شفافیت

 مالیات چون عواملی سازمانی لعوام بعد در .دارد همخوانی ( 20)
 مدیریت و مالیاتی هایمشوق سرمایه بر عایدی مالیات ارزش افزوده

 معافیت و عادالنه مالیاتی دادرسی نظام وجود مالیاتی مانند مسائل
 جامعه درآمدکم اقشار مصرف مورد که ضروری کاالهای بر
 فیتکی افزایش منظوربه مالیاتی هایسیستم کردن روزبه باشد،می

 به جرمن تواندکه می مالیاتی نظام در شفافیت و مالیاتی هایسیستم
 مسائلی اجتماعی عوامل بعد شود. همچنین در مالیاتی عدالت افزایش

 آگاه هاشرکت اجتماعی مسئولیت مؤدیان مشارکت مانند اعتماد و
 کشور آبادانی و هاپرداخت و مالیاتی مسائل به نسبت مؤدیان کردن

 سازیزمینه به منجر تواندمی مالیاتی درآمدهای به موقع توزیع باز
 مقامات به باال شود. وندیک و وربون اعتماد مالیاتی عدالت برای
 برای ابزاری عنوان به ای رویه عدالت اثربخشی برای را مهمی شرط

 ( رابطه۳الهیاری و همکاران ). کند می ایجاد مالیاتی تمکین تقویت
 عدالت  و اجتماعی های مسئولیت رابطه بر داری معنی و مثبت

 توسعه و ایجاد و فرهنگی عوامل بدست آورده است. نبود مالیاتی
 تمکین افزایش و مالیاتی فرار کاهش به منجر مالیاتی فرهنگ
 هادولت و گذاران قانون 2008در سال   شود. ریچادرسونمی مالیاتی
 داشته خاصی توجه جامعه در موجود فرهنگی عوامل به بایستی
د. شو کاسته مالیاتی فرار گسترش و انگیزه ایجاد از تا باشند

تاثیر معنی داری عدالت مالیاتی،  (2ابراهیمیان جلودار و همکارانش )
  .فرهنگ مالیاتی و نگرش مودیان بر تمکین مالیاتی بود

 مانند عواملی ایزمینه شرایط برخالف گرمداخله عوامل زمینه در
 ،ضعیف مالیاتی هایسیستم مانند نهادی عوامل مالیاتی؛ تمکین عدم

 ساختارها در مقوله آموزش؛ در مشکالت متخصص، نیروهای کمبود
 انسانی سازمان امور مالیاتی نیروی و مؤدیان آگاهی و آموزش ضعف

 گذاریقیمت مؤدیان، منفی ذهنیت به کالن عوامل سطح در و
 هایهزینه و بخشیبین همکاری ،عدم نفتی منابع دستوری، وجود

 یاتیمال شفافیت عدم و مالیاتی فرار و همچنین گریزی قانون پایین
 باشد. عمادمی مالیاتی عدالت سیستم در گرمداخله عوامل ازجمله

 فرار هایپدیده کردن محدود برای مالیاتی آگاهی الحله افزایش
 شفافیت با های شرکت 2010را موثر میداند. وانگ در  سال  مالیاتی

 ریت متهوّرانه موضع ها شرکت سایر با مقایسه در بیشتر اطالعاتی
 میکنند.  اتخاذ مالیاتی اجتناب برای

 اصالح پیشنهادی برای ایجاد و گسترش عدالت مالیاتی؛ راهبردهای
 جامع نظام از گیریبهره مالیاتی، امور سازمان در تغییر قوانین،

 ردیگ کشورهای مشیخط از الگوبرداری و تقلید مالیاتی اطالعات
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 1400 زمستان، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

برد. اصالح ساختار  نام توانمی مالیات را نظام هوشمندسازی و
( با 21سازمانی و نظام مالیاتی با مطالعات عرب مازار و همکارانش)

ام اداره امور نظ باال دستیاسناد  اساسی ورویکردشناسی قانون عنوان 
رد. همچنین در خصوص همخوانی دا ایراناسالمی مالیاتی جمهوری 

همکاران به این نتیجه  و لی تنه هوشمند سازی نظام مالیاتی؛ وان
 نتایج و هافعالیت کلیه که بالکچین بر مبتنی حل راه رسیدند که ارائه

 فافیتش تا رسانده ثبت به مشترک دفترچه یک در ها گزارش آنالیز
 نمونه یک ارائه و همچنین .کند تضمین را آنها بودن اعتماد قابل و

 ینبالکچ از استفاده با مالی های صورت ذخیره و ارزیابی برای اولیه
 اتریوم را در نظر گرفتند.

 و مالیاتی مؤدیان تمکین حاصل؛ افزایش و در نهایت پیامدهای 
 ،اقتصادی نظام در و بهبود شفافیت افزایش مالیاتی، فرار کاهش
در  افزایش دولت، درآمدهای افزایش اجتماعی، رفاه افزایش
 و مؤدیان که گوزل اعتماد و توسعه تولید، و گذاریسرمایه

 اعتماد و ادراک متغیرهای (  در مقاله ای با عنوان تأثیر6همکارانش)
 نجرم مالیات به آن پرداخته اند؛ تمکین بر دولت در مالیاتی عدالت

 سازمان به مردم اعتماد 2017همکاران در سال  و گردد. فایضلمی
دانسته اند. ابراهیمیان  مالیات تمکین افزایش باعث مالیاتی امور

 را عدالت توزیعی و عوامل اجتماعی شدن( 2جلودار و همکارانش )
 د. بهدانسته ان از مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر تمکین مالیاتی

 افزایش ینهمچن و مالیاتی شفافیت و مالیاتی تمکین میزان افزایش تبع
 مدل ایزمینه شرایط و گرمداخله شرایط بر مؤدیان اعتماد

 است. تاثیرگذار
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