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چکیده
امروزه پاسخگویی در مقابل مسئولیتها و تکالیف نهتنها بر عهده دولتمردان است ،بلکه شهروندان نیز در
این عرصه مسئولیت خطیری بر دوش دارند .از این دیدگاه آنچه به نظر اجتنابناپذیر است از یکسو ضرورت
همکاریهای مشترک بین شهروندان با دولت و شهروندان با شهروندان در جهت دستیابی به حقوق حقه
خویش است .هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی بهمنظور عملیاتی سازی حقوق شهروندی در سازمان امور
مالیاتی کشور میباشد .جامعه آماری در این پژوهش کل مؤدیان مالیاتی شهر تهران و تعداد نمونه بر اساس
فرمول جیمز استیون  300نفر تعیین گردید .روش انجام تحقيق بهصورت پيمايشي بوده كه مهمترين مزيت
آن قابليت تعميم نتايج بهدستآمده ميباشد .برازش مدل ارائهشده از طریق مدل یابی معادالت ساختاری در
سه بخش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و کل مدل و توسط نرمافزار  Smart PLS 2.0انجام شده است.
پس از بررسیهای انجامشده کلیه فرضیات پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و درنهایت پیشنهادهایی ارائه گردید.

 -1مقدمه
در طی سالهایی که از تأسیس اولین شهرها در کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران میگذرد ،برنامهریزان
شهری و شهرداران در عرصههای مختلف زندگی شهروندان حضور داشتهاند و برای خویش حیطۀ وظایفی
تعیین نمودهاند .آنان در برخی موارد بهعنوان مسئول و مقامات دولتی به شهروند نگریستهاند و در برخی موارد
دیگر که در جوامع دموکراتیک انجامشده است ،با دید شهروندمداری به جامعه نگریستهاند .در حقیقت کیفیت

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2حق

برای اینکه بتوان ادعایی را به خوبی شناخت ،باید امکان عملی عینیت یافتن این حق ثابت شود .ادعای که
نتواند در یک نظم نهادینه بخصوص تحقق یابد ،هر قدر هم درخور ستایش و تحسین باشد ،تنها میتوانند یک
آرمان اجتماعی یا یک حق بیانیهای و یا یک حق انتزاعی به شمار آید ،اما هرگز نمیتواند حق به معنای صحیح،
«حقی معتبر» یا «حقی ملموس» و ناظر به تزئینات عملی و اجتماعی باشد (.)Tavassoli jahromi, 2004:37
تعاریف لغوی حق

واژه حق ،کاربرد گستردهای در حوزههای مختلف دارد لغویان معانی متعددی برای آن آوردهاند .اگر بخواهیم
یک دستهبندی گویا به تنوع کاربردهای این واژه ذکر کنیم ،چنین است:
حق به معنای ثبوت در نفساالمر و هر آنچه دقیق ًا ثبوت دارد و واقع شده است یا واقع خواهد شد .هر آنچه
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عملکرد برنامهریزان ،قانونگذاران و مجریان شهری متأثر از شرایط حاکم بر جامعه بوده است ،بهطوریکه اگر
پیشرفت یا تحولی در عرصه فعالیتهای اجتماعی به وقوع میپیوست و یا جامعه دچار رکود فرهنگی و بهتبع
آن تکنیکی میشد به همان نسبت در ایفای نقشی که آنان بر عهده داشتند ،تأثیر میگذاشت و در پارهای از
موارد دولتمردان به روی آنچه انجام دادهاند بهمراتب از اخالف خود موفقتر بودهاند و یا برعکس.
با این مقدمه در پژوهش حاضر سعی شده تا حقوق شهروندی از دیدگاه حقوق متقابل مردم و دولت مورد
بررسی قرار گیرد تا بر اساس آن بتوان وظایف و حقوق شهروند نسبت به دولت ،دولت به شهروند و بالعکس را
مطرح نمود و در جهت حفظ و بهبود حقوق شهروندی و انتقال آن به نحو احسن به نسلهای آینده ،گامهای
بزرگی برداشت .با توجه به این که انجام چنین پژوهشی در سطح جهانی و یا کشور ،مستلزم به سرمایهگذاری
زمانی و تالش خارج از توان بوده است ،بنابراین جامعه مورد پژوهش نیز باید محدود میشد .به همین دلیل
سمت و سوی پژوهش معطوف به حقوق و مسئولیتهای مؤدیان مالیاتی در مناطق  22گانه شهر تهران گردید.
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توهم ،تردید یا غفلت مخاطب نسبت به واقعی بودن آن بشود با استناد حق به آن به نوعی بر واقعی و قطعی
بودن مسئله تأکید میشود (.)Shahidi, 2001:52
حق به معنای درستی و مشروعیت و مقبولیت آنچه مطابق با مقتضیات حکمت است ،اعم از اینکه موضوع
آنیک فعل باشد یا یک قول و اظهارنظر یا یک وضعیت اجتماعی.
حق به معنای امتیاز یا نصیبی که برای کسی در نظر گرفته شده است و دیگران موظف به رعایت آن
هستند .سه معنای قبلی در اینکه حق در مقابل باطل قرار داشت ،مشترک بودند و در آن سه معنای قبلی به
مالحظه تحقق یک مفهوم تصوری درواقع با مطابقت یک قضیه با واقع یا قابل پذیرش بودن یک قضیه
اخالقی با روا بودن یک فعل از نظر آمادگی بیان شده است و کلمه حق به صورت یک صفت به آنها اسناد
داده میشد ،اما در این معنای چهارم همواره وجود مشخصی مطرح است که او را صاحب حق میدانیم
معنای دیگر حق اصطالحی است که در علم حقوق باب شده است و برخالف معنای سابق در عرف
عام استعمال نمیشود ،در اینجا منظور از حقوق ،مجموعه مقرراتی است که در دورهای خاص به یک جامعه
حکومت می کند (.)Tavassoli,1998:43
تجاوز از حق

در این مبحث به بیان آثار مختلف تجاوز از حق پرداخته شده است و آثار تجاوز از حق مورد بررسی قرار گرفته
است.
آثار تجاوز از حق

تجاوز از حق ،منشأ مسئولیت شخص متجاوز است .تجاوز از حق قانون ًا موظف به جبران زیان ناشی از تجاوز
از حق و نیز در مواردی مشخص تحمل کیفر ،مطابق عنوان مقرر قانونی و برحسب شرایط موجود خواهد بود.
آثار حقوقی تجاوز از حق

فاعل عمل خسارت زا در صورتی که در حدود مجازات ،قانون مجازات اسالمی و سایر مقررات نبوده و مصداق
تجاوز از حق باشد ،مسئول جبران خساراتی است که از عمل او بر دیگری وارد می شود .رابطه عمل متجاوز از
حق به زیان وارد بر دیگری ممکن است از مصادیق اتالف باشد.
همچنین ممکن است عمل تجاوزکارانه از موارد تسبیب در تلف مال محسوب شود .همچنین عمل متجاوز
میتواند مانع استیفای حق به وسیله دارنده حق گردد (.)Shahidi,2001:54
آثار کیفری تجاوز از حق

پارهای از مصادیق تجاوز از حق ،ممکن است درعینحال از موارد عناوین کیفری باشد .در این صورت فاعل
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(.)Delforooz, 2004:67
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عمل عالوه بر مسئولیت به جبران خسارات وارده بر دیگری مورد پیگرد قرار گرفته و به کیفر عمل خود محکوم
خواهد شد (.)Shahidi,2001:55
 -2-2شهروند

شهروند از واژه شهر مشتق شده است .این واژه در زبان التین معادل کلمه پولیس در زبان یونانی است که به
معنی شهر است ،اما از لحاظ حقوقی شهروند ،فقط به ساکن شهر گفته نمیشود ،بلکه آن فردی شهروند به
شمار میآید که شرایط الزم را برای مشارکت در اداره امور عمومی در چارچوب قوانین کشور دارد .شهروند را
میتوان در نقطه مقابل رعیت به کار برد .شهروند به اشکال گوناگون در اداره امور جامعه مشارکت دارد حال
آن که رعیت ،فقط از قانون اطاعت می کند و آن را تحمل مینماید (.)Rasooli, 2011:44
در قوانین و مقررات کشور ما اعم از قانون اساسی ،قوانین عادی و دیگر مقررات ،تعریفی از شهروند ارائه نشده
است؛ بنابراین در این زمینه نمیتوانیم به دیدگاه قانونی استناد کنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم
داد .البته به نظر میرسد دیدگاه قانونگذاران نسبت به کلمه شهروند ،شخص یا فرد در نظر گرفته شده باشد.
شهروندی بهعنوان یک حق بیان میگردد که از سوی جامعه سیاسی به انسان داده میشود ،این جامعه
سیاسی میتواند شهری ،ملی ،منطقهای و یا بینالمللی باشد .شهروندی میتواند یک امتیاز برای استفاده از
امکانات محیطها و جوامع باشد (.)Hesam, 2003:11
مفهوم حقوق شهروندی

مهمترین مفاهیم وابسته حقوق شهروندی ،مفهوم حقوق طبیعی و حقوق بشر هست که در سیر تاریخی مفهوم
حقوق شهروندی و با توجه به تکوین حقها در یک سیر تاریخی از اهمیت بسزایی برخوردار است .حقوق طبیعی
یا فطری همانگونه که از نام آن پیداست مجموعه قواعدی است که از سرشت و آفرینش انسان و جامعه به
وجود آمده است و خصیصه اصلی آن به خاطر نشأت گرفتن از سرشت انسانها ازلی و ابدی و جهانی بودن آن
هست؛ یعنی برحسب زمان و مکان قابل تغییر نیست دو مفهوم از حقوق طبیعی از سوی فالسفه و حقوقدانان
ارائه گردیده است .مفهوم سنتی یا کالسیک حقوق طبیعی مدافع این اندیشه است که مردم حقوق خاصی صرف ًا
بهمنزله افراد انسانی طبیعی دارا هستند ،درحالیکه نظریه حقوق طبیعی مدرن عموم ًا برای ارائه تضمینهای
سیاسی یا دولتی در قالب جامعه مدنی به افراد در اعمال این حق به وجود آمده است (.)Javid, 2009:38
نظریه حقوق طبیعی مدرن نقش بسزایی در تکوین مفهوم حقوق شهروندی داشته است .چهار اصل
اساسی حقوق طبیعی مدرن که میتوان از مجموع دیدگاههای اندیشمندان و نظریهپردازان حقوق طبیعی مدرن
برداشت کرد عبارت از وجود عدالت در فطرت بشر ،مطابقت قانون طبیعی با عقل ،جهانی بودن قانون طبیعی
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تعریف اصطالحی شهروند
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و برابری افراد بشری ازلحاظ فطری میباشد .ماحصل اصول و افکار یاد شده حمایت از حقوق و آزادیهای
فردی بوده است که درنهایت منشأ بروز انقالبیهایی در مغرب زمین شد (.)Nargesian, 2015
قانون اساسی در پیوند با حقوق شهروندی
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قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب  1358هجری شمسی ،پس از تشریح اصول کلی بیان زبان ،خط،
تاریخ و پرچم رسمی کشور در فصل سوم به حقوق ملت پرداخته است .مهمترین حقوق شهروندی که قانون
اساسی بر آن مهر تأیید نهاده است به شرح ذیل می باشد:
اصل برخورداری از حقوق مساوی :مطابق با اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی ،همه افراد ملت اعم از
زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
با رعایت موازین اسالم برخوردارند.
اصل امنیت فردی :در اصل سی و دوم قانون اساسی آمده است« :هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد ،مگر
به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند .در صورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دالیل ،بالفاصله به
متهم ،ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت  24ساعت ،پرونده مقدماتی برای مراجع صالحه قضایی ارسال
و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد ،متخلف از این اصل مطابق با قانون مجازات میشود».
اصل مصونیت مسکن و آزادی در انتخاب محل سکونت :یکی از حقوق شهروندی محسوب میگردد که
بر اساس میل و اراده افراد انجام میشود.
اصل عدم تعرض به مکاتبات :اصل تعرض ناپذیری مکاتبات و نامههای افراد در جهت صیانت و حمایت
از زندگی خصوصی افراد میباشد و در جهت حفظ حقوق شهروندی است و در اصل بیست و پنجم مورد تأکید
قرار گرفته است.
آزادی رفت و آمد :از حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندی در جهان معاصر و قوانین اساسی ،آزادی آمد
و شد و تردد است .حق عبور و مرور آزاد در داخل کشور یا خروج از کشور از حقوق شهروندی شناخته شده است.
اصل آزادی در انتخاب شغل :در اصل بیست و هفتم بیان میشود که هرکس حق دارد شغلی را که بدان
مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .دولت موظف است با رعایت
نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل
ایجاد نماید.
اصل ممنوعیت تفتیش عقاید :در اصل بیست و هفتم آمده است تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را
نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .در مورد آزادی عقیده و آزادی مذهب نیز
در قانون اساسی بر اساس آموزههای دینی اصولی تدوین شده است.
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حقوق قضایی شهروندی :اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر میدارد که دادخواهی از حقوق مسلم
فردی و شهروندی آحاد ملت است .در اصل مذکور آمده است :دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس
میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.
آزادی آموزشوپرورش :در بند سوم از اصل سوم ،آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای تمامی
شهروندان در تمام سطوح را مقرر نموده است که چنین تسهیل و تعمیم آموزش عالی در سرلوحه اقدامات
دولت قرار داده شده است.
آزادی اخبار و اطالعات :حقوق مربوط به آزادی اخبار و اطالعات از مهمترین و عامترین حقوق شهروندی
جهت نیل به درستترین و صادقانهترین اطالعات در خصوص مسائل داخلی و بینالمللی است.
آزادیهای سیاسی و اجتماعی :بخش مهمی از حقوق شهروندی در دولت مدرن ،مربوط به آزادیهای
سیاسی و اجتماعی است .آزادیهای سیاسی و اجتماعی در جهان امروز اشکال متنوعی یافته است و قوانین
اساسی کشورها و قوانین عادی مکمل ،حدود و ثغور آن را مشخص نموده است .آزادی حزب ،تشکیل اجتماعات
و تجمعهای سیاسی ،آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن ،انتخابات آزاد و غیر فرمایش از حقوق سیاسی
شهروندی در دوران جدید شمرده شده است.
اصل حرمت مالکیت :اصل مالکیت یکی از حقوق مهم شهروندی و الزمه رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی
و ایجاد انگیزه جهت سرمایه  گذاری جهت نیل به پیشرفت محسوب می شود .تملک ،انتقال و زوال حق بالمعنی
از ارکان حقوق مدنی میباشد.
حق تابعیت و تغییر آن :یکی از حقوق شهروندی ،حق برخورداری از تابعیت و نیز حق تابعیت است.
بهعبارتدیگر ،تغییر تابعیت ملی از مصادیق حقوق بشر در نظامهای حقوقی بزرگ معاصر قلمداد میشود
(.)Ahmaditabatabaei, 2009:84
برخورداری از تأمین اجتماعی :تأمین اجتماعی به معنای امروزی نقشی برجسته در حل مشکالت جامعه
بازی می کند ،زیرا هزینه بهداشت و درمان و زندگی به هنگام بیماری ،بیکاری یا بازنشستگی از مسائل مهم
خانوادهها به شمار میرود و تأمین خدمات مربوط به آنها در چارچوب نظام تأمین اجتماعی تا اندازه زیادی از
سنگینی بار اقتصادی بر دوش شهروندان می کاهد و مایه امنیت خاطر آنان میشود .اصل بیست و نهم قانون
اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی به هنگام بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگی ،بیسرپرستی ،در
راه ماندگی ،پیش آمدن سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی را حقی همگانی شمرده و دولت را موظف
کرده است بر پایه قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای برآمده از مشارکت شهروندان ،خدمات و
حمایتهای یاد شده را برای همه آنها فراهم کند (.)Jahangir, 2006:112
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حقوق شهروندی از بعد حقوقی

قانون تبلور حق است .گسترش زمینههای فرهنگی ،احترام به قانون ،گامی در گسترش حقوق شهروندی
میباشد تا شهروندان بیاموزند و اعتقاد پیدا کنند که قانون فی  نفسه مقولهای مقدس و محترم است ،زیرا ضامن
حقوق آنها است و تأمین کننده مصالح عمومی ،تساوی مردم در مقابل قانون بد ،بهتر از نبودن قانون یا اجرای
غلط قانون خوب است .قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15

چارچوب نظری مالیات و تحلیل مفهومی آن

با توجه به اینکه موضوع اصلی تحقیق حقوق شهروندی در سازمان امور مالیاتی کشور است ،الزم است تا
مفهوم مالیات نیز تا جایی که به مباحث حقوقی مربوط میشود ،مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف و فلسفه وجودی مالیات

برای مالیات تعاریف گوناگونی در حوزههای مختلف علوم ارائه شده است .در اصطالح اقتصادی هرگونه
تحمیلی بر هزینههای افراد یا سرمایههایشان توسط دولت میتواند بهعنوان مالیات تلقی شود ،بدیهی است که
ازنظر حقوقی تورم (که برابر تعریف یاد شده ،یک نوع تحمیل هزینهها و شهروندان است) ،یک مالیات نیست.
به طرز مشابهی مقررات گذاری در برخی حوزهها که میتواند همان آثار و نتایج اقتصادی نظیر مالیات را بر
شهروندان تحمیل نماید (.)Thuronyi, 2017:97
از نظر حقوقی مالیات وجوهی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی ،بنا بر قانون ملزم به پرداخت آن به
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مشتمل بر  15بند ،نمونه بارز این دیدگاه است .مخاطب آن قوه قضاییه ،محاکم عمومی ،انقالب و نظامی و
دادسراها است و جهت رعایت حقوق انسانی متهمان و محکومین نگاشته شده است (.)Baqerian, 2011:44
در جمعبندی با مرور قانون اساسی و حقوق شهروندان میتوان سه دسته اصول را از یکدیگر متمایز
ساخت :دسته اول ،مجموعه اصولی است که بدون هیچگونه قید و شرط بهعنوان حق اعضای جامعه مورد تأکید
واقع شده است 16 .اصل از قانون اساسی در این دسته قرار میگیرند .مانع اصلی حقوقی تحقق بیشتر قوانین
مذکور در این نکته است که پیشبینی الزم جهت برخورد قانونی با اشخاص و دستگاههایی که از اجزای این
اصول ممانعت به عمل میآورند به عمل نیامده است.
مانع دیگر در این مسیر تفسیر قوانین در مورد اصطالحات به کار رفته در قوانین میباشد که در عمل ،حتی
دایرههای جدیدی از قوانین را باز مینماید .نمونه بارز این موضوع آموزش و پرورش رایگان و ایجاد مدارس
غیرانتفاعی در جامعه میباشد.
دسته دوم ،شامل اصولی است که در متن آنها قیدها و محدودیتها نیز مشخص شده است .تعداد این قوانین
شش اصل می باشد .اصول  33 ،32 ،25 ،24 ،22و  37در شمار این دسته هستند (.)Ismaeili, 2001:131
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دولتاند و معمو ًال به جهت خدمت معینی پرداخت می شود .این پرداخت میتواند از سر میل و رغبت یا با اکراه
صورت گیرد (.)Tavakoli, 2012: 101
در تعریف دیگری جنبههای حقوقی طرفین رابطه و ماهیت آن مورد تأکید است و مالیات از مظاهر حاکمیت
دولتها است و بدین لحاظ به طور یکجانبه برقرار و بهاجبار وصول میشود .پرداخت آن یک عمل اختیاری
نیست ،بلکه جنبه الزامی و اجباری دارد (.)Rostami, 2014: 62
تبیین و تکوین حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی

تکوین حقوق مؤدیان در نظام حقوق داخلی :تصویب قوانین و منشورهای مالیاتی

تداوم تالشها در جهت پیوند حقوق بشر با حقوق مؤدیان منجر به شناسایی حقوق مؤدیان در نظامهای
داخلی شده اصول و مبانی حمایت از حقوق مؤدیان در قوانین اساسی و قوانین عادی اکثر کشورهای مبتنی
بر نظام حاکمیت قانون قابلبررسی است .عالوه بر این مهمترین جنبه این رویکرد نسبت ًا جدید ،تهیه و تنظیم
منشورها یا بیانیههای رسمی درباره حقوق مؤدیان مالیاتی است :مرجع صادرکننده اینگونه اسناد غالب ًا مراجع
مالیاتی هستند ،اسناد مذکور معمو ًال نشأت گرفته از قانون مالیاتی و مؤید آن است و حقوق مؤدیان مالیاتی را
در قانون تشریح میکنند .اگرچه ماهیت حقوقی مستقل نداشته و بدون پشتوانه مبنای قانونی قابلیت اجرایی
ندارند (.)Rostami, 2009:78
ضمانت اجرای حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی

شناسایی و رسمیت حقوق مؤدیان مالیاتی چه در قالب قوانین و مقررات عادی و چه به صورت تدوین بیانیه و
منشور حقوق مالیاتدهندگان بدون داشتن ضمانت اجرایی الزم ،راهکار مفیدی جهت حمایت از حقوق مؤدیان
ارائه نخواهد داد .ضمانت اجراهای حقوق مؤدیان مالیاتی شهروندان در متون قانونی اصو ًال باید مورد پشتیبانی
قانون اساسی و قوانین را گیرد.
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مفهوم حقوق مؤدیان مالیاتی یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق مالیاتی است .ریچارد کوردون صاحبنظر
حقوق مالیاتی دراینباره میگوید :در معنای واقعی کلمه حقوق مؤدی مالیاتی را میتوان شامل «حقوق» (مثل
حق رازداری و حق اخذ توضیحات) دانست ،اما همچنین شامل هر چیز دیگری نیز میشود که مشخص ًا از وی
انتظار نمیرود مثل حق عدم نگهداری اسناد و مدارک غیرضروری و حق عدم تحمل جریمه به خاطر مبالغی
که قانون ًا به عهده وی نبوده است ( .)Rostami, 2009: 72در واقع ،هیچ تعریف جهانشمولی از حقوق
مؤدیان مالیاتی وجود ندارد .بنتلی معتقد است که حقوق مؤدیان مایاتی ابتدائ ًا حقوق سیاسی و مدنی است که
متعادل کننده حقوق افراد در ارتباط با تعهدات دولت است (.)Thuronyi, 2017: 104
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الف -ضمانت اجرا در قانون اساسی

نخستین و مهمترین ضمانت اجرایی حقوق مؤدیان مالیاتی در قانون اساسی است .در قانون اساسی میتوان
ضمانت اجراها را از دو بعد مورد بررسی قرار داد :نخست؛ ضمانت اجراهایی است که مبانی آن به طور مستقیم
در این قانون پیشبینی شده است و در قالب اموال عام و کلی و عموم ًا در قسمت مربوط به حقوق و آزادیهای
بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است .برخی از این حقوق مستقیم ًا بر حقوق مؤدیان مالیاتی تأثیر گذاردهاند؛

ب -ضمانت اجرا در قوانین عادی

متأسفانه در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تدوین و شناسایی حقوق مؤدیان مالیاتی در یک متن منسجم با
فصلی مستقل ضمانت اجرایی آن نیز دقیق و صریح نیست ،لذا باید به ضمانت اجراهای کلی قانون دراینباره
اشاره کرد ،ق.م.م در ماده  264به منظور نظارت بر اجرای این قانون توسط مقامات و مأموران مالیاتی ،دادستان
انتظامی مالیاتی را به عنوان مرجع کشف ،تحقیق و تعقیب تخلفات اداری مأموران مذکور در امور مالیاتی
پیشبینی کرده است .نظارت کلی این مراجع میتواند شامل نظارت بر رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی نیز باشد،
بهویژه آنکه به موجب بند الف ماده  265قانون فوق شکایت ذینفع به عدم رعایت مقررات این قانون یکی از
جهات موجب شروع رسیدگی و تحقیق (توسط دادستان انتظامی مالیاتی) خواهد بود ،بیشک ذینفع اصلی در
این قانون همان مؤدی مالیاتی است که میتواند نسبت به عدم رعایت مقررات قانون مالیاتی و ازجمله عدم
رعایت حقوق قانونی خود توسط مأموران مالیاتی به مرجع مذکور شکایت نمایند (.)Rostami, 2009: 62
ماده  270نیز در بیان حکم مجازات تخلفات اداری مأموران مالیاتی در امور مابقی موارد دیگری را ذکر
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مانند حق رسیدگی یا دادرسی منصفانه در چارچوب محقق یکی از جرائم مالیاتی و یا حق تجدیدنظرخواهی از
یک تصمیم مالیاتی در دادگاه برخی دیگر نیز مربوط به بیانیهها و یا لوایح حقوقی است.
دومین بعد از ضمانت اجراهای قانون اساسی روشهایی است که برای تضمین حقوق پیشبینی شده
است .برای نمونه یکی از این روشها ،گنجاندن یک شرط یا ماده تفسیری است .وجود شروط تفسیری در
قانونگذاریها ،ویژگی مهم قانونگذاریهای مدرن است که بهطور مداوم در میان حوزههای پیچیده حقوق،
حقوق شهروندان را تصریح کند .عالوه بر این میتوان از روشهای دیگری مانند انعطافپذیر ساختن با سخت
کردن روشهای تجدیدنظر در اصول مربوط به حقوق شهروندان نیز یاد کرد.
در نظام حقوقی ایران تفسیر قانون اساسی یکی از ویژگیهای مهم شورای نگهبان قانون اساسی است.
شورای نگهبان قانون اساسی میتواند با استفاده از حق تفسیر خود در تفسیر قانون اساسی و یا نگاه ویژهای
به فصل سوم قانون اساسی ،حقهای موجود در این فصل را از طریق اساسی سازی حقوق اداری و به طور
خاصتر حقوق مالیاتی شناسایی کند.
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می کند که در جهت حمایت از مؤدیان مالیاتی و حقوق آنها قابل بررسی است .طبق بند یک این ماده،
تشخیص درآمد مؤدی بیشتر از میزان واقعی از روی عمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و
بدون تحقیقات کافی ،تخلف محسوب و مستوجب مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال
از خدمات دولتی است.
حقوق شهروندی مؤدیان در مرحله قانونگذاری (تصویب قانون مالیاتی)

حقوق شهروندی مؤدیان در مرحله اجرایی (ممیزی و وصول مالیات)

بخش مهمی از حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی مربوط به مرحله ممیزی و وصول است .حقوقی که در مرحله
باید رعایت مورد حقوقی است که بایستی توسط مأموران و مقامات اداره مالیاتی به هنگام برخورد با مؤدیان
مالیاتی رعایت کرد ( .)Rostami, 2009:63حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی که مربوط به اداره مالیاتی است،
متأثر از نظریه اداره خوب و دکترینهای نوین حقوق اداری است و نمیتوان تأثیر نظریات مربوط به حکمرانی
خوب را بر تبیینی که از اداره مالیاتی خوب صورت میگیرد ،نادیده گرفت .در بسیاری از کشورها مقررات مربوط
به رفتار منصفانه بخشی از قانون امور اداری بهحساب میآید (.)Vanistendael, 2003:132
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در نظام مبتنی بر حاکمیت قانون همواره از قانونی صحبت میشود که دارای ابعاد چندگانه است .نخست
اینکه قانون مطلوب ،صرف ًا مصوبه مجلس نیست ،بلکه مفهومی است که با داشتن الزامات شکلی و ماهوی
بتواند آثار مبتنی به نفع شهروند ایجاد نماید ،از اینرو ،همواره مفاهیم دیگری چون الزامات اولیه یا ماهوی
مانند عمومیت ،انتشار عمومی ،ثبات ،صراحت و عدم ابهام ،عطف بماسبق نشدن ،امکانپذیری و قابلیت اجرا،
همسویی با وجدان عمومی برابری در مقابل قانون .اعمال بیطرفانه قانون و الزامات ساختاری با شکلی چون
وجود سلسلهمراتب ،ساز و کارهای تضمین سلسله مراتب ،نظارت قضایی و نظایر آنها بهمثابه ویژگیهای
اساسی مفهوم قانون مطرح میشود.
دوم اینکه قانون باید حقها و آزادیهای شهروندان را مدنظر قرار دهد و در حوزههای متفاوت بتواند
سازوکارهای تضمین حقوق شهروندی و پیشبینی نماید .پس قانون یک هنجار برتر و بنیادین است ،به این
معنا که شهروند را در برابر خودکامگی قدرت پشتیبانی می کند .احراز قانونمداری ازآنجهت بنیادین است که
حقوق شهروندان را تضمین می کند.
سوم اینکه قانون باید بتواند با توجه به موضوع موردنظر با ساختارها و اجزاء دیگر جامعه در هماهنگی کامل
باشد ،برای مثال؛ قانون مالیاتی نمیتواند نسبت به مسائل و حوزههای دیگری چون اقتصاد ،مدیریت ،سیاست
و نظایر آن بیتفاوت باشد و در حوزه حقوقی نیز باید در تلفیق و هماهنگی کامل با سایر رشتهها و قوانین مانند
قانون تجارت ،قانون اساسی و ...باشد (.)Rostami, 2009:62
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حقوق شهروندی مؤدیان در مرحله دادرسی مالیاتی (حل و فصل اختالفات مالیاتی)

در نظام حقوقی ایران سه مرجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مالیاتی پیشبینی شده
است .فصل سوم و چهارم از ق.م.م مصوب  1394/4/31سه مرجع را معرفی مینماید .مهمترین مرجع که
مرجع اصلی محسوب میشود ،هیأت حل اختالف مالیاتی است که در دو سطح بدوی و تجدیدنظر رسیدگی
می کند .عالوه بر آن شورای عالی مالیاتی و هیأت فوقالعاده مقرر در ماده  251مکرر قانون یاد شده ازجمله
دیگر نهادهای رسیدگیکننده به اعتراضات و شکایات مالیاتی میباشند .بر اساس ماده 224ق.م.م مرجع
رسیدگی به کلیه اختالفات مالیاتی بهجز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینیشده
هیأت حل اختالف مالیاتی است هر هیأت حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح ذیل تشکیل خواهد شد.
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جایگاه اصل صرفهجویی در قوانین و مقررات مالیاتی :طراحی نظام جامع مالیاتی

اصل عدالت مالیاتی :رعایت برابری و توانایی پرداخت شهروندان

اصل عدالت مالیاتی ابتدا در نظریههای اقتصاددانان کالسیک نظیر آدام اسمیت مطرح و بعدها دچار تحوالتی
شده است .از نظر آدام اسمیت مالیاتی عادالنه است که متناسب با توانایی پرداخت شهروند باشد که به آن
اصطالح ًا مالیات نسبی با تناسبی میگویند .در این نوع مالیات ،نرخ مالیات همواره ثابت است ،ثانی ًا ویژگی
دیگر مالیات عادالنه ،برابری است یعنی همه شهروندانی که در شرایط یکسان مالیاتی قرار دارند باید مالیات
برابر بپردازند ،ثالث ًا ویژگی آخر عدالت مالیاتی ،فراگیری یا عمومی است .بدین معنا که تمام شهروندان جامعه
باید مالیات پرداخت کنند و تبعیضی بین آنها نباشد .البته امروزه این امر مانع از برقراری قانونی معافیتها،
بخشودگیها و تخفیفهای مالیاتی برای اشخاص ناتوان و کمبضاعت یا در راستای اعمال سیاستهای
اقتصادی ،مانند تشویق بر سرمایهگذاری نیست (.)Rostami. 2014: 62
در نظام حقوقی ایران برای اولین بار در متمم قانون اساسی مشروطه ،اصل هشتم مقرر کرده بود« :اهالی
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نظام مالیاتی ایران با گذشت چندین دهه ،همچنان رویکردی سنتی داشته و آن فناوریهای روز درزمینه اخذ
مالیات و وصول آن عقب است .پس از گذشت سالها سرانجام در سال  1394و در قالب تبصره  1الحاقی
به ماده  219ق.م.م موضوع بهرهگیری از فناوری اطالعات با استثنائاتی موردپذیرش قانونگذار قرار گرفت.
بر اساس این تبصره ،سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات و روشهای مکانیزه ،ترکیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام ،نحوه
ارائه اظهارنامه ،پرداخت مالیات ،رسیدگی ،مطالبه و وصول مالیات ،ثبت اعتراضات مؤدیان ،ابالغ اوراق مالیاتی
و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصالح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعالم می کند .حکم این تبصره شامل
قواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ،ثبت اعتراضات ،ابالغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
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مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساویالحقوق خواهند بود» پس از آن در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،اصل  19و  20از برابری حقوقی مردم ایران و همه افراد ملت از هر قوم و قبیله و مرد و زن
صحبت به میان آورده و در اصل  2رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه و ...تساوی عمومی
در برابر قانون ،اشاره به اصل برابری نمودند.
ازآنجاکه اصل برابری در پرداخت مالیات همانند اصل قانونی بودن مالیات ازجمله اصول بنیادین مالیات
محسوب میشود ،اصو ًال باید در قانون اساسی گنجانده شود :در قانون اساسی ایران هیچ اصلی به صراحت به
برابری در مالیات اشاره نمی کند ،اگرچه برابری به طور کلی در اصول  20 ،10و  9قانون اساسی مورد اشاره
قانونگذار قانون اساسی قرار گرفته است ،اما حتی در فصل چهارم قانون اساسی با عنوان «اقتصاد و امور مالی»
هم مفاهیم کلی مانند «ریشه کن کردن فقر و محرومیت»« ،تأمین نیازهای اساسی برای همه»« ،تأمین شرایط
و امکانات کار برای همه» در اصل « ،43عدم تبعیض در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای
ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور» در اصل  48که
از جلوههای کلی اصل برابری هستند ،اشاره شده است .درواقع در فصل چهارم قانون اساسی که جای اشاره به
اصل برابری در مالیات بود ،تنها اصل قانونی بودن مالیاتها در اصل  51بیان گردیده است.
اما اصل برابری در پرداخت مالیات در قوانین عادی به گونه دیگری است ،ماده  1قانون مالیاتهای مستقیم،
در بندهای  1تا  5خود با عباراتی چون «کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی»« ،هر شخص حقیقی
ایرانی مقیم ایران»« ،هر شخص ایرانی مقیم خارج از ایران»« ،هر شخص حقوقی ایرانی»« ،هر شخص غیر
ایرانی (اعم از حقوقی یا غیرحقوقی)» درواقع اصل برابری را در گروههای مشمول مالیات بیان کرده است و
البته در ماده  2خود با مشخص کردن بخش مهمی از اشخاص ،عمومیت مذکور در ماده  1را استثناء کرده
است .بر اساس ماده  ،2اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند -1 :وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی -2 ،دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود -3 ،شهرداریها -4 ،بنیادها
و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.
تبصره  -1شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههای مذکور در
بندهای فوق باشد .سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود .حکم این تبصره مانع استفاده
شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد نیست.
تبصره  -2درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی ،معدنی تجاری ،خدماتی
و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل
میشود ،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ( )105این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
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مسئوالن اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط
طبق مقررات این قانون خواهند بود .در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیاتی متعلق با مؤدی مسئولیت
تضامنی خواهند داشت.
مفهوم اصل قانونی بودن مالیات و گستره آن

 -3پیشینه پژوهش
بررسی تأثیر مالیات سبز در حکمرانی خوب (.)Pajooyan & Jalaliyan, 2011: 93

بر اساس نتایج پژوهشی که درباره تأثیر مالیات سبز ،حکمرانی خوب در کشورهای صنعتی ) -(OECDکه
بخش اعظمی از تولیدات صنعتی مخرب و آلودهساز در این کشورها صورت میپذیرد ،انجام شده است :تصویب
قانون مالیات سبز در کنار برخی عوامل دیگر مانند حاکمیت قانون ،جلوگیری از اجتناب مالیاتی و بهبود قوانین
و مقررات مالیاتی میتوانند تأثیر معناداری بر بهبود قضای محیط زیست داشته باشند.
بولینگ به تنهایی (.)Putnum, 1995: 117

پانتام در مقاله ای 1که در ژانویه  1995در مجله دموکراسی چاپ شد به بررسی جامعه آمریکا میپردازد .او در
این بررسی با استفاده از داده یک پیمایش نمونه ملی که در دو دهه گذشته  14بار در ایاالتمتحده تکرار شده
است به این نتیجه میرسد که سرمایه اجتماعی در ایالت متحده کاهش پیدا کرده است و دالیل عقالنی وجود
دارد که این کاهش گسترده و مداوم درگیریهای مدنی که از یک ربع قرن پیش شروع شد ،او در این مقاله با
استناد به مطالعات نیمه تجربی خود در طی  20سال درزمینهٔ حکومتهای منطقهای در مناطق مختلف ایتالیا
درباره تأکید می کند.
عضویت در گروههای سنتی زنان عضویت در سازمانهای مدنی اصلی مثل پسران پیشاهنگ و صلیب
سرخ هم کاهش شدیدی را نشان می  دهد و از همه مهمتر آنچه عنوان این مقاله پانتام است ،بازی بولینگ
1. Bowling Alone: Americas Declining Social Capital
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اصل حاکمیت قانون به مثابه نظامی از هنجارها و مفاهیم بدیع در ابتدا گام خود اصل قانونی بودن را در بر دارد
که نمود آن در حقوق مالیاتی یا اصل قانونی بودن مالیات پیوند میخورد ،بر اساس اصل قانونی بودن مالیات
(بهمثابه مهمترین اصل اساسی مالیاتها) وضع مالیات و شبکه مالیات صرف ًا به موجب قانون مصوب مجلس
قانونگذاری امکانپذیر است و قوه مجریه و سایر مقامات بدون اجازه قانون حق وضع مالیات و اجرای آن
را ندارند ( .)Rostami, 2014: 63پس مالیات باید به وسیله قانون بر شهروندان تحمیل شود ،یعنی قوانین
مالیاتی نباید خودسرانه باشند.
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میباشد .پانتام میگوید :امروز آمریکاییهای بیشتری بولینگ بازی میکنند ،اما بولینگ بازی در لیگهای
سازمانیافته در دهه گذشته سیر نزولی داشته است.
فرسایش و تحلیل رفتن شهروندی (.)Turner, 2006: 107

اعتماد به نهادهای دولتی و درگیری مدنی در میان نوجوانان ()Freedman, 2010: 131

هدف این مقاله کشف طبیعت و همبستگی اعتماد با نهادهای سیاسی و همبستگیاش با مشارکتهای سیاسی
و مدنی مورد انتظار در میان نوجوانان است .در این مقاله محققان سه نوع از اعتماد را از یکدیگر متمایز کردهاند
و بهصورت تجربی موردبررسی قرار دادهاند .تقسیمبندی برگرفته از یترسون میباشد.
سه سطحی را که محققان در این مقاله برای اعتماد در نظر گرفتهاند عبارت است از :اعتماد به نهادها با
افرادی که ارتباط روزانه کمی دارند یا اص ً
ال ارتباطی ندارند .اعتماد به نهادها با افراد منتخبی که کراراً با یکدیگر
ارتباط متقابل دارند (مانند مدارس) و اعتماد به افراد دیگر .همچنین در این مقاله سه نوع مشارکت مدنی و
سیاسی نیز بررسی و آزمون میگردد.
 -4روش تحقیق
روش تحقیق را میتوان بهعنوان یک فرآیند معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعیات و دستیابی به راهحل
مشکالت تعریف نمود .روشهای تحقیق را بر مبنای هدف و روش تقسیمبندی مینمایند بهگونهای که
تحقیقات بر مبنای نوع هدفشان به  5گروه تحقیقات بنیادی (پایه) ،کاربردی ،ارزیابی ،تحقیق و توسعه و عملی
1. The Erosion of Citizenship
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  در ژوئن سال  2001مقالهای تحت عنوان فرسایش شهروندی 1به قلم برایان ترنر استاد دانشگاه علوم سیاسی
و اجتماعی کمبریج در مجله جامعهشناسی بریتانیا چاپ شد .ترنر در این مقاله بر این نظر است که تغییرات
اقتصادی و تکنولوژیکی باعث شده تا شرایطی که در دوران بعد از جنگ وجود داشت و موجب توافق و اجماع
در حمایت از دولت رفاه میگردید تغییر شکل پیدا کند .درنتیجه این امر پارادایم شهروندی اجتماعی مارشال
به تحلیل رفته است.
او در این مقاله استدالل می کند که در آن دوران استحقاق شهروندی مبتنی بر مشارکت در کار جنگ
و تولیدمثل منتج به سه نوع هویت اجتماعی میگردید :شهروندان کارگر ،شهروندان جنگجو ،شهروندان
والد .اتفاقات رخداده درزمینهٔ نیروی کار و توسعه تکنولوژیکی جنگ کار و جنگ را بهعنوان مسیرهایی برای
شهروندی فعال به تحلیل برده است ،اما علیرغم تغییرات مهمی که ازدواج و خانواده را بهعنوان یک نهاد تغییر
میدهند مشارکت اجتماعی را بهعنوان یک رابطه اجتماعی تقویت کرده است.
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و برحسب روش گردآوری دادهها به نه تحقیق ،تاریخی ،توصیفی ،پیمایشی ،تحلیل محتوا ،میدانی ،مورد کاوی،
همبستگی ،علی (آزمایشی) و علی تطبیقی طبقهبندی میشوند (.)Khaki, 2011: 54
 -5مدل مفهومی پژوهش (پیشایندها و پسایندهای حقوق شهروندی)
با توجه به مباحث مطرحشده و مبانی نظری پژوهش و نظر خبرگان و متخصصان مدل مفهومی زیر ارائه
گردید:
شکل ( - )1مدل مفهومی پژوهش
ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن ﻣﻨﺎﻃﻖ
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ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ

ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﮕﺮﺷﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺴﺎوي ﻣﺮدم در

اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎم
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ

ﺣﻘﻮق

ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮدم

ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و

در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ

ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد

ﻋﻮاﻣﻞ
اداري

ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻋﻮاﻣﻞ

ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده
ﺑﻪ ﻣﺮدم

ﻃﺮح ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب
رﺟﻮع

اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮﺧﻮرد
ﺳﻠﯿﻘﻪ اي

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل

ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺣﻖ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ

ﺣﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت آزاد

ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي

ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
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ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اي

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم اداري

 -6فرضیات تحقیق
عوامل توسعهای تأثیر معناداری بر حقوق مردم در برابر دولت دارد.
عوامل خدماتی تأثیر معناداری بر حقوق مردم در برابر دولت دارد.
عوامل اداری تأثیر معناداری بر حقوق مردم در برابر دولت دارد.
عوامل شهروندی تأثیر معناداری بر حقوق مردم در برابر دولت دارد.

حقوق مردم در برابر دولت تأثیر معناداری بر حقوق شهروندی دارد.
حقوق شهروندی تأثیر معناداری بر عوامل نگرشی دارد.
حقوق شهروندی تأثیر معناداری بر عوامل مشارکتی دارد.

 -8نمونه آماری
حجم نمونه در روششناسی مدل یابی معادالت ساختاری میتواند بین  5تا  15مشاهده به ازای هر متغیر
اندازهگیری شده تعیین شود که در فرمول زیر نشان داده شده است:
5q≤ n≤15q

 Qتعداد سؤاالت پرسشنامه میباشد و  nحجم نمونه است.
تعداد سؤاالت پرسشنامه این پژوهش  31گویه میباشد ،بنابراین طبق فرمول فوق حداقل تعداد نمونه 155
باشد که برای اطمینان  300پرسشنامه به نمونههای آماری تحویل میشود.
 -9ابزار جمعآوری اطالعات
در این پژوهش از پرسشنامه بهعنوان ابزار اصلی جمعآوری اطالعات استفاده شده است .از نکات بارز این
روش ،جمعآوری اطالعات در سطح وسیع و با هزینه بسیار پایین میباشد .از طریق پرسشنامه می توان دانش،
عالیق ،نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد ،به تجربیات قبلی وی پی برد و به آنچه در حاضر انجام
میدهد ،آگاهی یافت ( .)Sarmad, 2013: 84پرسشنامه در این پژوهش محقق ساخته میباشد ،بدان معنا
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 -7جامعه آماری
جامعه آماری :یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت
مشترک باشند .معمو ًال در هر تحقیق علمی جامعه موردبررسی ،یک جامعه آماری است که محقق مایل است
صفت یا صفات متغیر واحدهای آن مورد را موردمطالعه قرار دهد (.)Rahimian, 2014: 107
جامعه آماری در این تحقیق کلیه شهروندان و مؤدیان مالیاتی شهر تهران میباشد.
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که پژوهشگر با استفاده از مقاالت متعدد و استفاده از راهنماییهای استاد راهنما ،جهت طراحی پرسشنامه اقدام
مینماید و پس از به اتمام رسیدن روایی و پایایی آن را میسنجد که در این پژوهش روایی و پایایی پرسشنامه
با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری صورت میپذیرد.
 -10روش تجزیه و تحلیل اطالعات

در این تحقیق از مدل یابی معادالت ساختاری در قالب سه زیرمجموعه -1 :برازش مدل ساختاری -2،برازش
مدل اندازهگیری -3 ،برازش کل مدل و استفاده از توزیع  Tبرای آزمودن مدل و نرمافزار  PLSاستفاده میشود.
 -1-10مدل یابی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی

-2-10بررسی برازش مدل

در خصوص بررسی برازش مدل در قسمت مدلهای اندازهگیری سه مورد استفاده میباشد :پایایی شاخص،
روایی همگرا و روایی واگرا ( .)Davari, 2013: 89

-3-10پایایی شاخص

پایایی شاخص نیز توسط سه معیار (1آلفای کرونباخ )2 ،پایایی ترکیبی ( )3 ،)CRضرایب بارهای عاملی مورد
سنجش واقع میگردد.
کرونباخ مقدار باالتر از  0/7را نشانگر پایایی قابل قبول دانسته است و در مورد متغیرهایی با تعداد سؤاالت
اندک ،مقدار  0/6را بهعنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی کردهاند ( .)Davari, 2013: 89
پایایی در مورد مدل اندازهگیری زمانی قابلقبول است که مقدار بارهای عاملی برابر و یا بیشتر از مقدار 0/4
شود .این بدان معنا است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر
بوده است .زمانی که محقق پس از محاسبه بارهای عاملی بین سازه و شاخصهای آن با مقادیری کمتر از
 0/4مواجه شد ،باید آن شاخصها (سؤاالت پرسشنامه) را اصالح نموده و یا از مدل پژوهش خود حذف نماید.
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برخالف رویکرد مبتنی بر کوواریانس ،مدل یابی معادالت ساختاری در ابتدا توسط هرمن والد در سال 1975
تحت عنوان حداقل مجذورات جزئی از سرگیرنده غیرخطی معرفی گردید .این رویکرد بهجای بازتولید ماتریس
کوواریانس تجربی ،بر پیشینهسازی واریانس متغیرهای وابسته که توسط متغیرهای مستقل پیشبینی میشود،
تمرکز دارد .این رویکرد همانند رویکرد لیزرل ،از بخش ساختاری که نمایانگر روابط بین متغیرهای پنهان و
بخش اندازهگیری که نشانگر روابط متغیرهای پنهان با نشانگرهایشان است ،تشکیل شده است .در رویکرد
مدل یابی معادالت ساختاری بخش ساختاری ،مدل درونی و بخش اندازهگیری مدل بیرونی ،نام دارد.
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ﺷﮑﻞ ) - (2ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ

شکل ( - )2ضرایب بارهای عاملی

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﺤﻘﻖ

مطابق نتایج آزمون که در شکل  2لحاظ گردیده است ،ضرایب بارهای عاملی برای تمامی سؤاالت بیشتر از
 0/4میباشد که این امر بهمنزله مجوز جهت انجام باقی محاسبات میباشد.
جدول ( - )1نتایج پایایی ترکیبی -معیارهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
متغیرهای مکنون

عنوان

ضریب آلفای کرونباخ ضریب پایایی ترکیبی
عنوان در مدل
)(CR>0.7
)(α>0.7

عوامل اداری

Administrative factors

AF

0/767025

0/847133

عوامل نگرشی

Attitudes factors

At F

0/781594

0/873603

عوامل شهروندی

Citizen factors

CF

0/882205

0/90787

عوامل مشارکتی

Collaborative factors

Co F

0/856544

0/933043

عوامل توسعهای

Developmental factors

DF

0/874084

0/913864

عوامل خدماتی

Service Factors

SF

0/844654

0/896256
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با مقایسه مقادیر کسبشده جهت معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ،با مقدار مرجع ،مقادیر کسبشده
موردقبول میباشد و نشان از پایداری درونی مناسب مدل اندازهگیری دارد.
 -4-10روایی همگرا

 -5-10روایی واگرا

جهت بررسی روایی واگرا از طریق مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش در مقابل همبستگی
آن سازه با سایر سازهها استفاده شده است .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای
هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر (جذر مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها)
در مدل باشد.
جدول ( - )2ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
SF

0/8273
منبع :یافتههای پژوهش

DF

Co F

CF

At F

AF
0/7635

AF

0/8354

0/679621

At F

0/7457

0/738322

0/679238

CF

0/9351

0/668526

0/777898

0/584695

Co F

0/8523

0/460767

0/632241

0/619691

0/713462

DF

0/794065

0/535995

0/685132

0/670809

0/735293

SF
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دومین معیاری که در روش  PLSبرای بررسی برازش مدلهای اندازه گیری به کار برده میشود ،روایی
همگرا است .این معیار نشاندهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخصهای خود
است .به عبارتی ،این معیار بیانکننده میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود میباشد که هر چه این
همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .مقدار بحرانی این معیار عدد  0/5است ،بدین معنی که مقدار
 AVEباالی  0/5روایی همگرای قابلقبول را نشان میدهد.
مطابق با یافتههای پژوهش و خروجی نرمافزار و با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ ،0/7
برای پایایی ترکیبی  0/7و برای میانگین واریانس استخراجی  0/5میباشد ،تمامی این معیارها برای متغیرهای
مکنون مقدار مناسبی اتخاذ نمودهاند ،میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر
را تأیید ساخت.
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مقدار جذر میانگین واریانس استخراجی تمامی متغیرهای مکنون پژوهش حاضر که در خانههای موجود در قطر
اصلی ماتریس قرارگرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب
دادهشدهاند ،بیشتر است .ازاینرو میتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها (متغیرهای مکنون) در
مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با سازههای دیگر (میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش
بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازهها) .به بیان دیگر ،روایی واگرای مدلهای اندازهگیری در حد مناسبی
است و برازش مناسب را نشان میدهد.
 -6-10فاکتور افزایش نرخ واریانس

جدول ( - )3نتایج فاکتور افزایش نرخ واریانس
متغیرهای مکنون عنوان
عوامل توسعهای

عنوان در مدل مقدار بار عاملی فاکتور افزایش نرخ واریانس)(VIF<5

D F Developmental factors

0/244

عوامل خدماتی

Service Factors

SF

0/365

عوامل اداری

A F Administrative factors

0/201

CF

0/251

عوامل شهروندی

Citizen factors
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1/063
1/154
1/042
1/067

با مقایسه مقادیر کسب شده برای فاکتور افزایش نرخ واریانس که در جدول ( )3لحاظ گردیده است ،با مقدار
مرجع ،مقادیر کسب شده این معیار موردقبول ارزیابی میگردد.
 -7-10ضرایب معناداری (مقادیر )t-values

بررسی اعداد معناداری ،ابتداییترین معیار برای سنجش رابطه بین سازهها در مدل (بخش ساختاری) است.
درصورتیکه مقدار این اعداد از  1/96بیشتر شود ،نشان از صحت رابطه بین سازهها و درنتیجه تأیید فرضیههای
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با توجه به اینکه بخشی از مدل از نوع سازنده میباشد میبایست هم خطی بین شاخصها بررسی شود و در
خصوص حذف شاخصهایی که باعث هم خطی باال در مدل میشوند تصمیمگیری گردد .این امر توسط
محاسبه فاکتور افزایش نرخ واریانس محاسبه میگردد .اگر مقدار این شاخص برابر یا بیشتر از  5باشد،
نشاندهنده این است که حداقل  %80میزانی که آن شاخص سازه را تعریف می کند ،توسط شاخصهای دیگر
نیز تبیین میشود و بنابراین نیازی به باقی ماندن آن شاخص در مدل نیست.
) )=1/(1-هریک از شاخهها(VIF
مقدار هر شاخص برابر است با توان دوم بار عاملی بین سازه و آن شاخص
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پژوهش در سطح اطمینان  %95است.
تمامی ضریبهای معناداری بر اساس خروجی مدل و همچنین مقادیر موجود در ،از  1/96بیشتر میباشد
که این امر معنادار بودن رابطه مؤلفههای متغیرهای مکنون مدل اندازهگیری و سؤاالت آن در سطح اطمینان
 %95میباشد.
جدول ( - )4ضریب های معناداری متغیرهای مکنون مدل ساختاری

PRTG

حقوق مردم در برابر دولت

CR
At F
Co F

حقوق شهروندی
عوامل نگرشی
عوامل مشارکتی

عوامل توسعهای
عوامل اداری
عوامل خدماتی
عوامل شهروندی
حقوق مردم در برابر دولت
حقوق شهروندی
حقوق شهروندی

5/503
7/709
5/270
6/978
9/337
14/426
21/389
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با بررسی ضریبهای معناداری مدل ساختاری نیز ،بر اساس خروجی نرمافزار ،تمامی ضریبهای معناداری از
 1/96بیشتر میباشد که این امر معنادار بودن رابطه مؤلفههای متغیرهای مکنون مدل ساختاری و متغیرهای
آن در سطح اطمینان  %95را نشان می دهد.
 -8-10معیار اندازه تأثیر (

)

جهت تعیین شدت رابطه میان سازههای مدل ،معیار معرفی شد .کوهن سه مقدار  0/15 0/02و  0/35را
به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک ،متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر میداند و رابطه زیر را جهت
نموده است.
محاسبه آن ارائه
که در آن داریم:
 :اندازه تأثیر سازه مستقل ( )xبر سازه وابسته ()y
 :مقدار  R2سازه  yزمانی که سازه  xدر مدل موجود باشد.
 :مقدار  R2سازه  yزمانی که سازه  xاز مدل حذف شده باشد.
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عنوان در مدل

متغیر تأثیرپذیر
(درون زا)

متغیر تأثیرگذار
(برون زا)

ضریبهای معناداری
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جدول ( - )5نتایج معیار اندازه تأثیر یا
متغیروابسته

متغیرمستقل

(درون زا)

(برون زا)

مقدار

عوامل خدماتی

0/902

0/879

عوامل اداری

0/902

0/896

0/06

0/902

0/880

0/22

عوامل شهروندی
منبع :یافتههای پژوهش

با مقایسه مقدارهای محاسبه شده برای معیار
حقوق مردم
در برابر دولت

مقدار

مقدار

عوامل توسعهای

0/902

0/23

0.35 0.15 0.02
*
*
*

با مقادیر مالک تأثیر نزدیک به قوی متغیر برونزای عوامل
0/886

0/16

*

خدماتی بر متغیر درونزای حقوق مردم در برابر دولت را نشان داده و عوامل شهروندی در مرحله بعدی
اثرگذاری قرار دارد و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش در این آزمون تأیید میشود.
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مقدار متغیر درونزای حقوق مردم در برابر دولت باوجود چهار متغیر برونزای عوامل توسعهای ،عوامل
اداری ،عوامل خدماتی و عوامل شهروندی  0/902میباشد .این مقدار درون شکل مربوط به متغیر وابسته حقوق
مردم در برابر دولت و در هنگام اجرای نرمافزار ثبت شده است.
مقدار متغیر درون زای حقوق مردم در برابر دولت با حذف متغیر برون زای عوامل توسعهای 0/886
میباشد .شایان ذکر است که این مقدار درون شکل مربوط به متغیر وابسته حقوق مردم در برابر دولت و در
هنگام اجرای نرمافزار ثبت شده است.
مقدار متغیر درونزای حقوق مردم در برابر دولت با حذف متغیر برونزای عوامل اداری  0/879است.
این مقدار مربوط به متغیر وابستهی حقوق مردم در برابر دولت و در هنگام اجرای نرمافزار ثبت شده است.
مقدار متغیر درونزای حقوق مردم در برابر دولت با حذف متغیر برونزای عوامل خدماتی 0/896
میباشد .این مقدار درون شکل مربوط به متغیر وابسته حقوق مردم در برابر دولت و در هنگام اجرای نرمافزار
ثبت شده است.
مقدار متغیر درونزای حقوق مردم در برابر دولت با حذف متغیر برونزای عوامل شهروندی 0/880
میباشد.
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-9-10معیار
معیار بعدی در بررسی بخش ساختاری مدل ،معیار است و پیشبینی مدل را مشخص میسازد .در خصوص
شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا ،سه مقدار  0/5 0/02و  0/35تعیینشده است.
()Stone-Geisser Criterion

جدول ( - )6نتایج معیار
متغیر مکنون

عوامل نگرشی

عوامل مشارکتی

حقوق مردم در برابر دولت

معیار

0.02

0.15

0.35

At F

0/308943

*

CR

0/210037

*

Co F

0/406725

*

PRTG

0/510306

*

با توجه به مقدارهای محاسبهشده معیار
قوی و مناسب ارزیابی میگردد.

و مقایسه آن با مقادیر مالک ،شدت قدرت پیشبینی مدل

 -10-10بررسی برازش مدل کلی
معیار GOF

پس از برازش بخشهای اندازهگیری و ساختاری مدل ،بخش کلی معادالت ساختاری توسط این معیار
موردسنجش واقعشده است .و مطابق فرمول زیر محاسبه میگردد:
)GOF = (Communalities Bar x R2Bar

به طوری که  Communalities Barمیانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و  R2Barنیز مقدار میانگین
مقادیر  R2سازههای درون زای مدل است.
در خصوص معیار  ،GOFسه مقدار  0/25 ، 0/01و  0/36را بهعنوان مقادیر ضعیف  ،متوسط و قوی
معرفی نمودهاند به این معنی که در صورت محاسبه مقدار  0/01و نزدیک به آن برای این شاخص میتوان
نتیجه گرفت که برازش کلی مدل در حد ضعیفی است 0/25 .نشانگر برازش متوسط و  0/36بیانگر برازش
کلی قوی میباشد.
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حقوق شهروندی

عنوان در مدل

()Stone-Geisser criterion
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جدول ( - )7محاسبه معیار GOF
متغیرهای مکنون

عنوان در مدل معیار R Squares

عوامل اداری

AF

عوامل نگرشی

At F

عوامل شهروندی

CF

مقادیر اشتراکی
Communality
0/582859

0/45091

0/697911
0/556048

حقوق شهروندی

CR

0/278155

0/765083

عوامل مشارکتی

Co F

0/469624

0/874491

عوامل توسعهای

DF

عوامل خدماتی

0/902467

0/684427

SF

مقدار میانگین

مقدار  GoFبرابر است با
) 0/681714 × 0/525289( 0/5 = 0/598412

0/56652

0/525289

0/681714

با مقایسه مقدار محاسبه شده معیار  GOFبا مقادیر مالک  0/25 ،0/01و  ،0/36نشان از برازش کلی
قوی مدل دارد.
 -11نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتههای اصلی تحقیق

متغیرهای مؤثر بر رضایت و عوامل نگرشی در سازمان امور مالیاتی کشور بهطور كامل مشخص میباشد.
جدول ( - )8متغیرهای اثرگذار بر بهره وری سازمان
متغیرهای اثر پذیر
حقوق مردم در برابر دولت
حقوق شهروندی
عوامل نگرشی
عوامل مشارکتی

متغیرهای اثرگذار
عوامل توسعهای
عوامل خدماتی
عوامل اداری
عوامل شهروندی
حقوق مردم در برابر دولت
حقوق شهروندی
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حقوق مردم در برابر دولت P R T G

0/726376

] [ DOI: 10.29252/taxjournal.28.46.51

74

پژوهشنامه مالیات/شماره چهل و شش (مسلسل  ،)94تابستان 1399

جدول ( - )9متغیرهای اثرگذار بر بهره وری سازمان
متغیرهای اثر پذیر

متغیرهای اثرگذار
عوامل توسعهای
عوامل خدماتی

حقوق مردم در برابر دولت

عوامل اداری

حقوق شهروندی

حقوق مردم در برابر دولت

عوامل مشارکتی

حقوق شهروندی

عوامل نگرشی

عوامل شهروندی
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در ابتدا و در بخش آمار توصیفی به بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی از حیث مؤلفههای میزان
تحصیالت و سابقه کار پرداخته شد.
در خصوص جنسیت پاسخدهندگان ،بیشترین فراوانی مربوط به گزینه « مرد » با  % 61/20میباشد و
گزینه « زن » دارای کمترین فراوانی درزمینۀ جنسیت پاسخدهندگان با  % 38/80است.
در خصوص سن پاسخدهندگان ،بیشترین فراوانی مربوط به گزینه «  30تا  39سال » با  % 36/80میباشد
و گزینه « کمتر از  20سال » دارای کمترین فراوانی درزمینۀ سطح تحصیالت پاسخدهندگان با  % 1/60است.
در خصوص سطح تحصیالت پاسخدهندگان ،بیشترین فراوانی مربوط به گزینه « لیسانس» با % 52/80
میباشد و گزینه « فوقدیپلم » دارای کمترین فراوانی در زمینه سطح تحصیالت پاسخدهندگان با % 0/80
است.
در بین گزینههای انتخابی در خصوص سابقه کار پاسخدهندگان کمترین فراوانی مربوط به گزینه «کمتر از
 5سال » با  % 14/80بوده و بیشترین فراوانی در این زمینه مربوط به بازهی  11تا  15سال ،با میزان فراوانی
 % 23/20است.
ضرایب بارهای عاملی تمامی سؤاالت بررسی شد و مشاهده گردید که تمامی آنها بیشتر از  0.4میباشند
که این امر بهمنزله مجوز جهت انجام باقی محاسبات میباشد .همچنین مطابق اطالعات جداول آزمون
 t-valueضریب معناداری تمامی مسیرها از  1.96بیشتر است که این امر معنادار بودن تمامی سؤاالت و روابط
میان متغیرها در سطح اطمینان  %95را نشان میدهد.
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جدول ( - )10مقادیر مدل اندازه گیری
متغیرهای مکنون عنوان

عوامل اداری

عوامل نگرشی

عوامل شهروندی

عوامل مشارکتی
عوامل توسعهای
عوامل خدماتی

0/767025

0/847133

0/582858

0/882205

0/90878

0/556048

Administrative factors

AF

Attitudes factors

At F

Citizen factors

CF

0/781594

Collaborative factors

Co F

Developmental factors

DF

0/856544

Service Factors

SF

0/844654

0/874084

/873603

0/697911

0/933043

0/874491

0/896256

0/684427

0/913864

0/726376

مطابق با یافتههای پژوهش ،با در نظر گرفتن اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ  ،0/7برای پایایی
ترکیبی  0/7و برای میانگین واریانس استخراجی  0/5میباشد تمامی این معیارها برای متغیرهای مدلهای
اندازهگیری مقدار مناسبی اتخاذ نمودهاند ،میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش
حاضر را تأیید ساخت.
جهت بررسی روایی واگرا از طریق مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش در مقابل همبستگی
آن سازه با سایر سازهها (روش فورنل و الرکر) استفاده شده است .همانگونه که بیان شد با توجه به اینکه
مقدار جذر میانگین واریانس استخراجی تمامی متغیرهای مکنون پژوهش حاضر که در خانههای موجود در قطر
اصلی ماتریس قرارگرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب
دادهشدهاند ،بیشتر است ،لذا میتوان اذعان داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها (متغیرهای مکنون) در مدل
تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با سازههای دیگر (میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش
بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازهها) .بهبیاندیگر ،روایی واگرای مدلهای اندازهگیری در حد مناسبی
است و برازش خوب را نشان میدهد.
پس از تأیید بخش مدل اندازهگیری نسبت به بررسی مدل ساختاری که به ارتباط بین متغیرها میپردازد،
اقدام شد.
با توجه به اینکه بخشی از مدل از نوع سازنده میباشد هم خطی بین شاخصها توسط محاسبه فاکتور
افزایش نرخ واریانس بررسی شد که با مقایسه مقادیر کسبشده برای فاکتور افزایش نرخ واریانس با مقدار
مرجع ،مقادیر کسبشده این معیار موردقبول ارزیابی میگردد.

Downloaded from taxjournal.ir at 9:59 +0330 on Sunday February 28th 2021

منبع :یافتههای پژوهش

ضریب آلفای ضریب پایایی میانگین واریانس
عنوان در
استخراج شده
ترکیبی
کرونباخ
مدل
)(AVE>0.5
)(CR>0.7
)(α>0.7
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جدول ( - )11مدل ساختاری
متغیرهای مکنون

عنوان در معیار R2
مدل
مقدار

عوامل نگرشی

At F

حقوق شهروندی
عوامل مشارکتی

CR
Co F

0/45091

معیار Q2
 0/67 0/33 0/19مقدار

*

0/278155
0/469624

حقوق مردم در برابر دولت 0/902467 P R T G

و

*
*
*

0/308943

0/32 0/15 0/02

*
*

0/210037
0/406725
0/510306

*
*

و مقایسه آن با مقادیر مالک ،برازش مدل ساختاری

جدول ( - )12بررسی فرضیه ها
فرضیه

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه
آزمون

بررسی
تطابق با
پیشینه

عوامل توسعهای تأثیر معناداری بر حقوق مردم در برابر دولت دارد

0/244

5/503

پذیرش

مطابقت دارد

عوامل اداری تأثیر معناداری بر حقوق مردم در برابر دولت دارد

0/201

5/270

پذیرش

مطابقت دارد

عوامل خدماتی تأثیر معناداری بر حقوق مردم در برابر دولت دارد

0/365

عوامل شهروندی تأثیر معناداری بر حقوق مردم در برابر دولت دارد 0/251

حقوق مردم در برابر دولت تأثیر معناداری بر حقوق شهروندی دارد 0/527

حقوق شهروندی تأثیر معناداری بر عوامل نگرشی دارد

حقوق شهروندی تأثیر معناداری بر عوامل مشارکتی دارد

0/671
0/685

7/709
6/978
9/337

14/426
21/389

پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش

مطابقت دارد
مطابقت دارد
مطابقت دارد
مطابقت دارد
مطابقت دارد

همچنین عوامل توسعهای با ضریب معناداری  5/704تأثیر مثبت و معناداری بر حقوق شهروندی دارد.
عوامل خدماتی نیز با ضریب معناداری  5/584تأثیر مثبت و معناداری بر حقوق شهروندی دارد.
عوامل اداری با ضریب معناداری  ، 5/283تأثیر مثبت و معناداری بر حقوق شهروندی دارد.
عوامل شهروندی نیز با ضریب معناداری  ،4/686تأثیر مثبت و معناداری بر حقوق شهروندی دارد.

Downloaded from taxjournal.ir at 9:59 +0330 on Sunday February 28th 2021

با توجه به مقدارهای محاسبه شده معیار
و قدرت پیشبینی مدل مناسب ارزیابی میگردد.
با توجه به مقدارهای محاسبهشده معیار و مقایسه آن با مقادیر مالک  ،تأثیر نزدیک به قوی متغیر برونزای
عوامل خدماتی بر متغیر درونزای حقوق مردم در برابر دولت را نشان داده و عوامل شهروندی در مرحله بعدی
اثرگذاری قرار دارد و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش در این آزمون تأیید میشود.
مقدار معیار  0/598412 ،GOFمحاسبه شد که با مقایسه با مقادیر مالک  0/25 ، 0/01و  ،0/36نشان از
برازش کلی قوی مدل دارد.
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جدول ( - )13مقایسه یافتههای پژوهش با یافتههای پیشین داخلی و خارجی
پدیدآورنده

(Mohseni,
)2010: 46

ابعاد و
تحلیل حقوق
شهروندی،
راهکارهایی
برای تربیت و
آموزش حقوق
شهروندی

موانع و مشکالت اجرای
حقوق شهروندی در ایران
بیش از هر عاملی به دلیل
تبیین نشدن جایگاه حقوق
شهروندی ،نبود آموزش
حقوق شهروندی و نهادینه
نشدن آن در الیههای متعدد
اجتماعی است .این پژوهش،
عوامل یادشده را بررسی
می کند و راهکارهای اجرایی
درزمینهٔ حقوق شهروندی
ارائه میدهد.

(Mohammadi
& Tabrizi,
)2011: 48

سنجش میزان
آگاهیهای
عمومی
درباره حقوق
شهروندی و
قوانین شهری

یافتههای پژوهش نشان
میدهد میزان آگاهی در
مورد حقوق شهروندی در
جامعه آماری ورد مطالعه
بسیار اندک است .همچنین
شاخص مذکور با جنسیت
و تغییرات سنی شهروندان
ارتباط معناداری دارد و
میزان تحصیالت دانشگاهی
بر این شاخص تأثیر
نمیگذارد.

با توجه به تأیید فرضیه اول پژوهش ،شایسته
است که سازمان و سایر نهادهای خدمات
اجتماعی توجه بیشتری را به مسئله افزایش
شناخت و آگاهی شهروندان از مأموریتها و
اهداف سازمان خود به عمل آورند .بدیهی است
که جهت استفاده از سرمایه اجتماعی و افزایش
سطح احساس مسئولیت و مشارکت شهروندان
در امور جامعه ،باید تالش شود تا آنان از
وظایف و مسئولیتهای شهرداری و حقوق و
تکالیف خویش در برابر آن ،آگاه گردند .بدین
منظور میتوان از رسانههای گروهی و ظرفیت
آموزشی آنان بهره برد .با توجه به اینکه افزایش
پاسخگویی و شفافیت موجب بهبود سطح اعتماد
میشود ،توصیه میگردد تا برای تقویت سطح
مشارکت ،به بهبود سطح پاسخگویی و شفافیت
پرداخته شود.
یافتههای پژوهش فرضیه دوم و سوم را نیز مبنی
بر اینکه عوامل خدماتی و اداری تأثیر معناداری
بر حقوق مردم در برابر دولت دارد  ،تأیید
میکنند .این مسئله را میتوان با توجه به تفاوت
میزان رفاه اجتماعی و سطح توسعهیافتگی این
منطقه توجیه کرد .درواقع به نظر میرسد که
میان «انتظار پاسخگویی و شفافیت» در عملکرد
سازمان امور مالیاتی با میزان «توسعهیافتگی
و رفاه» رابطه مستقیم وجود دارد .با توجه به
شاخصهای توسعهیافتگی ،ساکنین منطقۀ ،3
در سطح باالیی از توسعهیافتگی قرار داشته (به
نقل از رفیعی  ،1382مقبول اقبالی  )1386و از
حیث پاسخگویی و شفافیت ،انتظارات بیشتری از
سازمان امور مالیاتی دارند.
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پدیدآورنده

& (Noroozi
Golparvar,
)2010: 117

بررسی میزان
احساس
برخورداری
زنان از حقوق
شهروندی و
عوامل مؤثر
بر آن

بر اساس نتایج تحقیق،
میزان برخورداری زنان از
حقوق شهروندی پایین
است .همچنین متغیرهای
طبقه اجتماعی ،جامعهپذیری
جنسیتی ،تقسیم جنسیتی کار
خانگی ،سن و وضعیت تأهل
بر میزان برخورداری زنان از
حقوق شهروندی مؤثر است.

در خصوص جنسیت پاسخدهندگان ،بیشترین
فراوانی مربوط به گزینه «مرد» با % 61/20
است و گزینه «زن» دارای کمترین فراوانی
در زمینه جنسیت پاسخدهندگان با % 38/80
است.

(Putnum,
)1993: 119

دموکراسی
و سنتهای
مدنی

پانتام در این تحقیق به بررسی
عللی میپردازد که موجب
سطح توسعه اقتصادی در
میان مناطق شمالی و جنوبی
ایتالیا گردیدهاند .او علت
توسعهنیافتگی و عدم کارایی
نهادهای اجرایی در مناطق
جنوبی را وجود سنتهای
غیر مدنی در این مناطق
و توسعهیافتگی و کارایی
نهادها در مناطق شمالی را به
علت وجود سنتهای مدنی
در این مناطق میداند .به
تعریف وی سرمایه اجتماعی
در این حالت ابعاد گوناگون
سازمان اجتماعی نظیر اعتماد،
هنجارها و شبکههاست که
میتوانند با تسهیل اقدامات
هماهنگ کارایی جامعه را
بهبود بخشند.

یافتههای پژوهش فرضیه دوم و سوم را نیز مبنی
بر اینکه عوامل خدماتی و اداری تأثیر معناداری
بر حقوق مردم در برابر دولت دارد  ،تأیید
میکنند .این مسئله را میتوان با توجه به تفاوت
میزان رفاه اجتماعی و سطح توسعه یافتگی این
منطقه توجیه کرد .درواقع به نظر میرسد که
میان «انتظار پاسخگویی و شفافیت» در عملکرد
سازمان امور مالیاتی با میزان «توسعهیافتگی
و رفاه» رابطه مستقیم وجود دارد .با توجه به
شاخصهای توسعهیافتگی ،ساکنین منطقۀ ،3
در سطح باالیی از توسعهیافتگی قرار داشته (به
نقل از رفیعی  ،1382مقبول اقبالی  )1386و از
حیث پاسخگویی و شفافیت ،انتظارات بیشتری
از سازمان امور مالیاتی دارند .بنابراین ساکنین
منطقه  3شهر تهران در عین فعال بودن،
پاسخگویی و شفافیت بیشتری را از سازمان
طلب میکنند.
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مطابق مبانی نظری تحقیق ،مدل ارائهشده دارای متغیرهای اصلي عوامل توسعهای  ،عوامل اداری و
عوامل خدماتی و عوامل شهروندی میباشد كه بر همين مبنا ،پیشنهادهایی جهت بهبود ارائه میگردد که آن
را میتوان در ادامه مالحظه نمود.
در خصوص عوامل توسعهای که از برنامه ششم توسعه منتج گردیده است پیشنهاد میگردد شفافیت نظام
اداری و حفظ توازن در مناطق آسیبپذیر توجه ویژه صورت پذیرد زیرا این امر موجب افزایش تعهد شهروندی
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نسبت به دولت و اقدامات متقابل میگردد.
مبارزه با فساد و بیعدالتی در جامعه بهعنوان رکن اساسی جهت بهبود شرایط موجود و کاهش ولنگاری
سیاسی موردتوجه قرار گیرد.
 حفظ رعایت موازین اخالقی و اسالمی و تساوی استفاده مردم از خدمات دولتی در سازمانهای دولتیامری است که موردتوجه خاص آحاد جامعه قرار داشته و تحقق این مهم باعث میگردد خدمات دولتی
بهصورت عادالنه بین افراد تقسیم گردد.
 در حال حاضر در سازمانهای دولتی طرح تکریم اربابرجوع به صرف ًا بهصورت نمادین اجرا گشته و طیمصاحبه با اشخاص مشخص گردید که این امر بهصورت عملی و عینی به مرحله اجرا درنیامده است .لذا جهت
بهبود شرایط الزم است به تحقق همهجانبه تکریم اربابرجوع توجه ویژهای صورت پذیرد.
 یکی از مشکالت عمده در نظام اداری بهویژه سازمان امور مالیاتی عدم جبران صحیح خسارات وارده برمردم میباشد بهعنوانمثال در صورت اخذ مالیات مضاعف به جهت خطای فردی یا سازمانی از مؤدیان مالیاتی
ضرر و زیانی که به جهت هزینه فرصت ازدسترفته به مؤدی تحمیل گردیده است ،جبران نمیگردد .لذا جهت
بهبود وضع موجود پیشنهاد میگردد در صورت اشتباه احتمالی مبلغی بهعنوان خسارت یا بخشودگی بیشتر در
عملکردهای آتی به مؤدی اعطاء گردد.
 متأسفانه در سازمانهای دولتی شاهد برخوردهای چندگانه در موارد یکسان با شهروندان هستیم و در اینخصوص برخوردهای سلیقهای موجب لطمه به تعهد متقابل شهروندان و دولت میگردد .لذا در این خصوص
پیشنهاد میگردد جهت ایجاد وحدت رویه دستورالعملهایی تدوین گردد تا شاهد این دست موارد نباشیم.
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