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چکیده
مهم ترین منبع تأمین درآمد دولت در ایران  درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام و فراورده هاى حاصل از آن 
است. در الیحه برنامه ششم توسعه بر کاهش وابستگى بودجه دولت به نفت و افزایش سهم مالیات تأکید شده تا 
منابع کسب درآمد مالیاتى افزایش یابد. رویکرد جدید دولت در رابطه با افزایش درآمدهاى مالیاتى، تغییر تمایل به 
پرداخت مالیات در جامعه است که خود از عوامل متعددى تأثیر مى پذیرد. استان خوزستان در سال1394 و پس از 
آن توانسته است با کسب جایگاه دوم کشورى (پس از تهران) در پرداخت مالیات، درآمد سرشارى را عاید دولت 
نماید. این افزایش چشمگیر در پرداخت مالیات مى تواند به عوامل متنوعى بستگى داشته باشد و شاید شادى مؤدیان 
مالیاتى یکى از این عوامل باشد. شادى عامل اثر گذارى است که در تحقیقات پیشین توجه کمترى به آن شده است 
و در عین حال یکى از محرك هاى درونى افراد است که مى تواند در کنار سایر عوامل، تمایل به پرداخت مالیاتى 
آنها را متأثر کند. در این مطالعه با استفاده از چهار نوع رگرسیون خطى و روش حداقل مربعات معمولى اثر شادى 
بر تمایل به پرداخت مالیاتى فعاالن بخش خصوصى اهواز (مرکز استان خوزستان) در سال 1396 برآورد شده است. 
نتایج نشان داد که اثر شادى بر تمایل به پرداخت مالیاتى به لحاظ آمارى معنى دار است اما از لحاظ اقتصادى تأثیر 

آن کوچک اما مثبت است.
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1- مقدمه

درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام و فراوردهاى آن یکى از مهم ترین منابع تأمین درآمد دولت  در کشورهاى 
نفتى است. این در حالى است که در سایر کشورها و عمدتاً در کشورهاى توسعه یافته سایر منابع درآمدى مانند 
درآمدهاى حاصل از مالیات  سهم بیشترى در تأمین مالى دولت ها دارد. ایران به عنوان یک کشور صادر کننده 
نفت، از این قاعده مستثنى نیست. به بیانى دیگر، یکى از مهم ترین منابع تأمین مالى دولت، درآمدهاى حاصل 
از فروش نفت خام است. وابستگى اقتصاد به درآمدهاى نفتى نتیجه اى جز نوسان در رشد اقتصادى، نااطمینانى، 
افزایش نقدینگى و تورم درپى نداشته است. همچنین، هر زمان که درآمدهاى نفتى کشور باال رفته است، 
درآمدهاى مالیاتى کاهش یافته یا اساساً افزایش نداشته باشد (طبیب نیا، 1395). بر این اساس، قانون برنامه ششم 
توسعه برکاهش وابستگى دولت به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت و افزایش سهم مالیات تأکید کرده است. 
کاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى و روى آوردن به درآمدهاى مالیاتى فرصتى است که از طریق آن اقتصاد 
کشور براى همیشه از دام اقتصاد نفتى رها خواهد شد. اما جهت تحقق این هدف مى بایست تمایل کنشگران 
اقتصادى به پرداخت مالیات افزایش یابد چرا که بر پایه گزارشات رسمى دولت، میزان فرار مالیاتى در ایران قابل 
توجه است (موسوى جهرمى و همکاران، 1388). دو عامل مهم در شکل گیرى فرار مالیاتى دخیل است. عامل 
اول تجربه گذشته افراد در مورد تأثیر نظام مالیاتى بر رفاه اجتماعى و میزان بازگشت مالیات ها به صورت کاالها 
و خدمات عمومى به جامعه است. این عامل سبب شده است برخى از کنشگران اقتصادى از پرداخت مالیات 
خوددارى کنند و به دنبال راه هایى براى فرار از آن باشند که نهایتاً این فرآیند ممکن است به فرار مالیاتى منجر 
شود. بنابراین، اگر شهروندان در مورد عملکرد صحیح سیاست هاى دولت تردید داشته باشند، میزان مالیات دهى 
آنها کاهش خواهد یافت. عامل دوم، تمایل پایین مالیات دهندگان به پرداخت مالیات است که عاملى درونى و 

نرم افزارى است و مى تواند به عوامل بى شمارى وابسته است (صمدى و تابنده، 1392). 
از  استفاده  و  رسانه اى  تبلیغات  مالیاتى،  خوداظهارى  مانند  سیاست هایى  اجراى  با  دولت  اخیر  سال هاى  طى 
به  را  اقتصادى  کنشگران  و  شهروندان  است  نموده  تالش  شهرها  سطح  بیلبوردهاى  در  تبلیغات  پتانسیل 
پرداخت  بحث  در  شهروندان  رفتار  و  نگرش  تغییر  مى رسد،  نظر  به  بنابراین  نماید.  تشویق  مالیات  پرداخت 
بهبود  دولت  دیگر،  بیانى  به  باشد.  مالیاتى  درآمدهاى  افزایش  با  رابطه  در  دولت  جدید  رویکرد  یک  مالیات 
تشویقى  سیاست هاى  اجراى  و  تبلیغات  با  و  است  داده  قرار  هدف  را  جامعه  در  مالیات  پرداخت  به  تمایل 
تمایل  مى کند  تالش  حساب  خوش  افراد  براى  مالیاتى  تخفیف  و  بخشودگى  مالیاتى،  خوداظهارى  مانند 
به پرداخت مالیات را در جامعه تقویت نماید. شادى یکى از محرك هاى درونى افراد است که مى تواند در 
شادکامى1 اقتصاد   .(1391 خراسانى،  و  (نیلى  کند  متأثر  را  مالیاتى  پرداخت  به  تمایل  عوامل،  سایر  کنار 
1. Economics of Happiness
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 حوزه نسبتاً جدیدى در اقتصاد و زیر مجموعه اى از اقتصاد رفتارى است که از اواخر قرن بیستم و به دنبال 
توسعه روش هاى نظرسنجى و شاخص هاى اندازه گیرى شادى مورد توجه محققان قرار گرفته و جایگاه مهمى 
در سیاست گذارى بسیارى از کشورها پیدا کرده است (تال و مک کالو، 2006). در اقتصاد شادکامى (یا اقتصاد 
شادى) اثرات مثبت و منفى شادى بر کیفیت زندگى، رضایت از زندگى، حال خوب افراد و مفاهیم وابسته به آن 
به صورت نظرى و کمى در ترکیب با علم اقتصاد، روانشناسى و جامعه شناسى بررسى مى شود. به عنوان مثال، 
در این شاخه از علم اقتصاد، شاخص اندازه گیرى شادى همانند ثروت، درآمد یا سود حداکثرسازى مى شود یا اثر 

آن بر سایر متغیرهاى اقتصادى مورد بررسى قرار مى گیرد (لیارد، 2006).
استان خوزستان در سال1394 و پس از آن توانسته است با کسب درآمد مالیاتى چشمگیر جایگاه دوم را پس از 
تهران در بین استان هاى کشور کسب نماید. این افزایش چشمگیر در پرداخت مالیات مى تواند به عوامل متنوعى 
بستگى داشته باشد و شاید شادى مؤدیان مالیاتى یکى از این عوامل باشد (کاویانى، 1394). بنابراین مطالعه 
حاضر مى کوشد ارتباط تمایل به پرداخت مالیاتى با فاکتور شادى را مورد ارزیابى قرار دهد و از این منظر مطالعه اى 
منحصر به فرد است چرا که بر پایه جستجوى نویسندگان، در داخل کشور مطالعه اى در این خصوص وجود ندارد. 
در این مطالعه ابتدا میزان شادى مؤدیان مالیاتى بخش خصوصى شهر اهواز به عنوان بزرگترین شهرستان استان 
خوزستان اندازه گیرى مى شود و سپس اثر آن  بر تمایل به پرداخت مالیاتى بررسى مى گردد. پرسش اصلى این 

مطالعه «چگونگى اثرگذارى شادى بر تمایل به پرداخت مالیاتى» است. 
مقالۀ حاضر در پنج بخش سازمان دهى شده است. در بخش دوم به مبانى نظري و پیشینۀ تجربى تحقیق اشاره 
شده است. بخش سوم به تبیین روش تحقیق اختصاص دارد. در بخش چهارم یافته هاى تحقیق ارایه شده است 

و بخش پایانى به جمع بندى و نتیجه گیرى اختصاص یافته است.
2- مبانى نظرى و پیشینه پژوهش

به منظور سازماندهى بهتر مبانى نظرى، ابتدا مفاهیم تمایل به پرداخت مالیاتى و شادى به تفکیک مرور مى شوند 
و سپس ارتباط این دو در مبانى نظرى و پیشینه تجربى بیان مى گردد. 

در مباحث اقتصاد رفتارى پارادوکسى تحت عنوان معماى فردگرایى1 وجود دارد؛ پارادوکسى که بیان مى کند 
افرادى که به دنبال کسب رضایت خاطر از زندگى خود (کسب شادى) هستند، به دو صورت عمل مى کنند. گروه 
اول آن  را در منافع مادى خود جستجو مى کنند و دسته دیگر آن را در کمک کردن به دیگران مى یابند (لوبیان 
و زارى، 2011 :224). این بدان معنى است که انسان داراى دو بعد متناقص در درون خویش است که یکى وى 
را به منفعت شخصى هدایت مى کند و دیگرى تقدم اجتماع بر منافع شخصى وى را رهنمون مى شود (حسینى 
و همکاران، 1395). انگیزه پرداخت مالیات در افراد از مورد دوم نشات مى گیرد. تمایل به پرداخت مالیاتى به 
1. Hedonistic Paradox
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صورت انگیزه درونى فرد براى پرداخت مالیات تعریف مى شود به گونه اى که با افزایش تمایل به پرداخت مالیاتى، 
سطح انطباق فرد با قوانین مالیاتى باال مى رود. بنابراین تمایل به پرداخت مالیاتى را مى توان بصورت تبعیت 
فرد از قوانین مالیاتى تعریف نمود (تورگلر، 2007). به طور خالصه مى توان تمایل به پرداخت مالیاتى را همان 
انگیزه ذاتى فرد براى تطابق با وظایف مالى دانست (تورگلر، 2003). به بیانى دیگر، تمایل به پرداخت مالیاتى 
انگیزه درونى فرد به پرداخت مالیات است و به عنوان یک وظیفه مدنى مى تواند براى پذیرش بار  مالیاتى مهم 
باشد (وازگوز و تورگلر، 2009). همچنین مى توان گفت که، تمایل به پرداخت مالیاتى مجموعه اى از اصول یا 
ارزش ها ى اخالقى مرتبط با پرداخت مالیات فرد است (آلم و تورگلر، 2006). تمایل به پرداخت مالیاتى به عنوان 
متغیرى براى اندازه گیرى میزان تمایل شهروندان به پرداخت مالیات، تعهد اخالقى به پرداخت مالیات و اعتقاد به 
این که پرداخت مالیات به جامعه کمک مى کند نیز تعریف شده است (تورگلر و اسچنیدر، 2009). گرچه تمایل 
به پرداخت مالیاتى به عنوان یک مفهوم واحد استفاده مى شود اما مى تواند دقیق تر باشد و به عنوان مجموعه اى 
از انگیزه هاى اساسى براى رعایت حقوق مالى مورد توجه قرار گیرد (لوتمر و سینقال، 2014).  تمایل به پرداخت 
مالیاتى به عنوان عدالت اجتماعى براى پیروى از مالیات است که موجب مى شود هزینه هاى فرار مالیاتى کاهش 
 یابد (لیسى و پاگنو، 2011). تمایل به پرداخت مالیاتى به عنوان یک عرف اجتماعى و انگیزه ذاتى براى پذیرش 
مالیات است (الستر، 1989). تمایل به پرداخت مالیاتى مى تواند به توصیف میزان انطباق مالیاتى جامعه کمک 

کند (تورگلر، 2007). 
عواملى که در ارتباط با یکدیگر موجب شکل گیرى تمایل به پرداخت مالیاتى مى شود عبارتند از: سرمایه اجتماعى 
(اعتماد به دولت، غرور ملى، اعتقادات مذهبى و سیاسى) و عوامل جمعیتى (سن، جنسیت، تحصیالت و وضعیت 
تأهل) و عوامل اقتصادى (رضایت مالى و درآمد) و در آخر شرایط درونى مانند خوش بینى به دیگران (حسینى  
کوندالجى  و صامتى، 1395). شادى نیز یکى از عواملى است که انگیزه براى پرداخت مالیات را تقویت مى کند 

(لوبیان و زارى، 2011؛ اکیى و همکاران1، 2012 و آلبانس و همکاران2، 2015).
از عهد باستان به احساسات مثبت انسان از جمله شادى توجه شده است و هرکس به فراخور خود آن را تجربه 
کرده است. افالطون در کتاب جمهورى، شادى را حالتى در انسان مى داند که بین سه عنصر وجودى انسان 
(قوه عقل، استدالل، احساسات و امیال) تعادل و هماهنگى ایجاد مى کند (دیکى، 1999)؛ ارسطو نیز شادى را 
به عنوان زندگى معنوى تعبیر مى کند (میرشاه جعفرى و همکاران، 1381)؛ در حالى که بنتام معتقد است شادى 
همان شمار وقایع لذت بخش زندگى است (میرشاه جعفرى و همکاران، 1381). شادى به عنوان یک پدیده 
عاطفى مثبت، ارزیابى جامعى از کیفیت تجربه فردى در انجام امور حیاتى را نشان مى دهد (ونهوون، 2006). در 

1. Akey et al.
2. Albanese  et al. 
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واقع شادى با رفاه ذهنى، رضایت، سود و سعادت تفاوت ندارد (ونهوون، 2008). مبحث شادى سه نظریه دارد، 
اولین نظریه که نظریه دوره تنظیم نام دارد بیان مى کند شادى توسط خود شخص، جنب و  جوش وى و فرهنگ 
جامعه اى که در آن زندگى مى کند تحت تأثیر قرار مى گیرد. دومین تئورى، تئورى شناختى است، که بیان مى کند 
شادى محصول تفکر و انعکاس ذات انسانى است که تفاوت بین آنچه در زندگى واقعى وجود دارد و آنچه که 
باید باشد را نشان مى دهد. تئورى عاطفى نیز بیان مى کند شادى مفهومى مرتبط با چگونگى زندگى انسان است 
که حس داشتن زندگى خوب را نشان مى دهد (ونهوون، 2006). مطالعه شادى افراد از منظر اقتصادى به دیدگاه 
و قضاوت ذهنى آنها در مورد میزان خوب بودن زندگى بستگى دارد در حالى که مشاهده رفتار افراد در دنیاى 
واقعى نماگرى ناقص از شادى افراد نمایش مى دهد (فرى و استوتزر، 2013 :433). تأثیر بسزاى شادى بر رفتار 
فردى موجب شده است تا مورد توجه بسیارى از محققان در اغلب علوم از جمله اقتصاد قرار گیرد. همان طور که 
پیشتر نیز اشاره شد بررسى شادى از منظر اقتصادى در حیطه اقتصاد رفتارى قرار داشته (گراهام، 2008) و زیر 
مجموعه اى جدید تحت عنوان اقتصاد شادکامى را شکل داده است. در اقتصاد شادکامى از شاخص هاى ذهنى 
رفاه استفاده مى شود. به بیانى دیگر، اقتصاد شادکامى رویکردى براى ارزیابى رفاه است که در آن از ابزارهاى 
دانش اقتصاد و روان شناسى (به شکل ترکیبى) و جامعه شناسى استفاده مى شود. اقتصاددانان آموخته اند که 
ترجیحات را از انتخاب هاى مشاهده شده (آشکار شده) افراد استنباط کنند اما رفاه ذهنى، به جاى آنکه رفاه را بر 
مبناى ترجیحات آشکار شده اندازه گیرى کند آن را از طریق ترجیحات بیان شده افراد اندازه گیرى مى کنند. به 
عبارتى دیگر، اقتصادانان بیشتر به آنچه افراد انجام مى دهند مى نگرند نه به آنچه آنها مى گویند (تال و مک کالو، 
2006). اقتصاد شادى با ترکیب تکنیک هاى اقتصادى و روانشناسى، رفاه را ارزیابى مى کند و به مفاهیم وسیع ترى 

از مطلوبیت نسبت به اقتصاد متعارف متکى است. 
در ادبیات موضوع رابطه تمایل به پرداخت مالیاتى افراد و شادى یک همبستگى مثبت و دوطرفه است (لوبیان 
و زارى، 2011؛ اکیى و همکاران، 2012؛ آلبانس و همکاران، 2015 و کریستینا و همکاران، 2015). شادى در 
سطح جامعه موجب رضایت خاطر اجتماعى در شهروندان و پرداخت با رغبت مالیات مى گردد (ویجرس، 2012). 
به بیانى دیگر، روحیه جمع گرایى در افراد موجب مى شود تا با پرداخت مالیات و انتفاع کل افراد جامعه از منافع 
حاصل از آن، فرد احساس لذت و شادى نماید (کریستینا و همکاران، 2015). عدم توجه به این مسآله در مطالعات 

پیشین شکافى است که مطالعه حاضر مى کوشد گامى در جهت رفع آن بردارد.
در ادبیات موضوع رابطه تمایل به پرداخت مالیاتى افراد و شادى یک همبستگى مثبت و دوطرفه است (لوبیان 
و زارى ، 2011؛ اکیى و همکاران، 2012؛ آلبانس و همکاران، 2015 و کریستینا و همکاران، 2015). شادى در 
سطح جامعه موجب رضایت خاطر اجتماعى در شهروندان و پرداخت با رغبت مالیات مى گردد (ویجرس، 2012). 
به بیانى دیگر، روحیه جمع گرایى در افراد موجب مى شود تا با پرداخت مالیات و انتفاع کل افراد جامعه از منافع 
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حاصل از آن، فرد احساس لذت و شادى نماید (کریستینا و همکاران، 2015). 

بر اساس بررسى نویسندگان، شمار اندکى از مطالعات تجربى پیشین اثر شادى را بر تمایل به پرداخت مالیاتى 
بررسى کرده اند. در اغلب مطالعات عکس این رابطه مورد توجه بوده است و از این منظر مطالعه حاضر در ایران 

منحصر به فرد است. در ادامه به مطالعات در این حوزه اشاره مى شود. 
اکیى و همکاران (2012)، به بررسى اثر پرداخت مالیات بر شادى فردى در آلمان پرداختند. نتایج این مطالعه 
نشان داد که اثر پرداخت مالیات بر شادى افراد عددى بزرگ و مثبت است که موید اثر مثبت مالیات دهى بر 
شادى افراد است. آلبانس و همکاران (2015)، به بررسى اثر نسبت مالیات بر هزینه هاى تامین اجتماعى بر شادى 
پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که یک رابطه پایدار و قوى بین نسبت مالیات به هزینه هاى تامین اجتماعى 
و شادى وجود دارد که نشان دهنده ى این است که متغیر مالیات بر شادى موثر است. کریستیانا و همکاران1

 (2015)، به بررسى تأثیر هم زمان نظام  دموکراتیک، مشارکت  سیاسى، اعتقادات  دینى، رضایت  فردى، اعتماد 
به دیگران، بر تمایل به پرداخت مالیاتى شهروندان پرتغالى در سال 2008 پرداختند. نتایج این بررسى نشان داد 
که وجود یک نظام دموکراتیک و رضایت از زندگى و مشارکت سیاسى و اعتقادات دینى اثر مثبت و معنى دارى 
بر تمایل به پرداخت مالیاتى شهروندان پرتغالى دارد؛ در حالى که عامل چهارم نسبت به سه عامل یاد شده تأثیر 
مثبت کمترى دارد. گردام و جانسون (2011)، به بررسى رابطه ى بین شادى و متغیر هاى اقتصادى – اجتماعى 
(سن، جنسیت، نرخ بیکارى، تحصیالت، شهر نشینى) براى جمعیت بالغ در کشور سوئد پرداختند. نتایج این مطالعه 
نشان داد که با افزایش درآمد، بهبود سالمت و سطح تحصیالت، شادى افراد افزایش مى یابد. اما با افزایش 
بیکارى و کاهش پدیده شهر نشینى میزان شادى افراد کاهش مى یابد. رابطه ى بین سن و شادى نیز u شکل 
بود و گروه  هاى سنى 45 – 64 سال کمترین میزان شادى را داشتند. تورگلر (2004)، به تحلیل روحیه مالیاتى 
و اندازه گیرى تمایل به پرداخت مالیات در چندین کشور آسیایى پرداخت. نتایج این بررسى نشان داد که تمایل 
به پرداخت مالیاتى در کشورهاى فیلیپین، تایوان و کره جنوبى بسیار کم و در کشورهاى ژاپن، چین، بنگالدش 

نسبتاً زیاد است. 
بنابر مطالب پیش گفته، در این مطالعه فرضیه تحقیق بصورت زیر تببین مى گردد: 

شادى بر تمایل به پرداخت مالیاتى بخش خصوصى شهر اهواز مؤثر است.
به منظور آزمون فرضیه فوق، چارچوب نظرى تحقیق با توجه به مدل مفهومى تحقیق به شکل زیر خواهد بود:

1. Cristina et al.
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LAH 

LTH 
 شادي 

تمایل به  
 پرداخت مالیاتی 

 متغیرهاي کنترل: 
سن، تحصیالت، اعتقادات، نوع دارایی،  

 درآمد 

WTP2 

WTP1 

3- روش تحقیــق
جامعه آمارى این مطالعه کلیه اشخاص حقیقى فعال در بخش خصوصى شهر اهواز به عنوان بزرگترین مرکز 
جمعیتى استان خوزستان است. روش نمونه گیرى این مطالعه تصادفى ساده است که طى سال 1396 از بین 
فعاالن بخش خصوصى اهواز گردآورى شده است. به منظور تعیین حجم نمونه ابتدا آمارگیرى مقدماتى انجام 
شد (50 پرسشنامه) و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 400 تعیین گردید. بنابراین 500 پرسشنامه 

بصورت تصادفى توزیع و پس از حذف پرسشنامه هاى ناقص 400 پرسشنامه نهایى شد. 
ابزار گردآورى داده ها در این مطالعه پرسشنامه است پرسشنامه تحقیق داراى سه بخش است. در بخش اول 
اطالعات شخصى و جمعیت شناسى افراد پرسیده شده است (پرسش هاى 1 تا 14). در بخش دوم میزان شاد 
بودن فرد بوسیله 29 پرسش سنجیده شده است (پرسش هاى 15 تا 43). این بخش از پرسشنامه با استفاده از 
پرسشنامه استاندارد دانشگاه آکسفورد (رایت، 2008) براى سنجش شادى افراد و بومى سازى آن طراحى شده 
است. همچنین به جهت شفافیت و قابل فهم نمودن پرسش ها، پس از انجام پایلوت و با استفاده از نمونه اولیه 
تغییراتى در آن داده شد. بخش سوم پرسشنامه، دو شاخص اندازه گیرى تمایل به پرداخت مالیاتى را اندازه گیرى 
مى کند (پرسش هاى 44 تا 50). این بخش از پرسشنامه با استفاده از تحقیق لوبیان و زارى (2011) طراحى شده 

است. 
روایى محتواى پرسشنامه از طریق نظر خبرگان (کارشناسان اداره کل دارایى استان خوزستان) و مشاوره با 
اعضاى هیئت علمى دانشگاه شهید چمران اهواز تایید شد. جهت بررسى پایایى پرسشنامه نیز از آلفاى کورنباخ 
در نرم افزار SPSS استفاده شد. همان طور که در جدول 1 مالحظه مى شود عدد آلفا براى تمامى متغیرها باالى 

0/7 و نتیجتاً پرسشنامه داراى پایایى است.



پژوهشنامه مالیات/شماره چهل و یک (مسلسل 89)، بهار 1398 14
 جدول (1)- نتایج آلفاى کرونباخ براى متغیرهاى تحقیق

تعداد نمونهآلفاى کرونباخمتغیرها
0/87400ویژگى هاى اقتصادى و فردى مالیات دهندگان

0/83400متغیر شادى و عوامل تعیین کننده
0/81400تمایل به پرداخت مالیاتى

0/85400کل
منبع: محاسبات تحقیق

در این مطالعه، به منظور آزمون فرضیات از مدل رگرسیونى خطى لوبیان و زارى (2011) استفاده شده است:       

i i i iTWP H X              (1)

  TWP2 و TWP1  تمایل به پرداخت مالیاتى برحسب دو شاخص :TWPi 
Hi: متغیر شادى فرد بر حسب دو شاخص LTH و LAH؛

Xi : مجموعه اى از متغیرهاى کنترلى شامل سن، تحصیالت، وضعیت تاهل، جنسیت، بعد خانوار، وضعیت شغلى، 

نوع شغل، اعتقادات مذهبى، نحوه نگه دارى دارایى هاى نقدى و غیرنقدى است.  
: پارامتر اصلى سیاست گذارى است و نشان دهنده اثر شادى بر تمایل به پرداخت مالیاتى به شرط ثبات سایر 

عوامل است.
در رابطه (1)، متغیر وابسته تمایل به پرداخت مالیاتى است که انگیزه درونى فرد به پرداخت مالیات را نشان 
مى دهد. به بیانى دیگر، تمایل به پرداخت مالیاتى یک وظیفه مدنى است که مى تواند براى توضیح سطح پذیرش 
مالیات بسیار مهم باشد (وازگوز و تورگلر، 2009). براى اندازه گیرى این متغیر از پیشینه تحقیق استفاده شد و دو 
شاخص ترکیبى (TWP1 و  TWP2)1 انتخاب شدند. شاخص اول به وسیله میانگین پاسخ افراد به پرسش هاى 
44 تا 50 پرسشنامه و شاخص دوم از مجموع پاسخ افراد به پرسش هاى 44 تا 48 در بخش سوم پرسشنامه 

اندازه گیرى شدند. این پرسش ها از نوع طیفى 1 تا 5 هستند. 
پرسش 44 بر اساس دیدگاه ضرورت اخالقى بى قید و شرط کانت (CMI)2، "فرِد داراى وظیفه شناسى شهروندى، 
تحت هر شرایطى اقدام به پرداخت مالیات مى نماید؛ خواه میزان مالیات باال باشد خواه پایین" طراحى شده است. 
به بیانى دیگر، این نظریه زیرمجموعه اى از نظریه تعهد بى قید و شرط3 ساگدان (1984) است (لوبیان و زارى، 
1. Tax Willingness to Pay
2. Categorical Moral Imperative
3. Theories of Unconditional Commitment



15رابطه شادى و تمایل به پرداخت مالیاتى: آیا افراد شادتر تمایل بیشترى به پرداخت مالیات دارند؟
 .(225 :2011

پرسش 45 یکى از جنبه هاى مهم در شکل گیرى تمایل به پرداخت مالیاتى را هدف قرار مى دهد.1 این پرسش 
نشان مى دهد که فرد با عدم پرداخت مالیات، بدترین جنایت را نسبت جامعه   خود مرتکب مى شود و از این عمل 
وى، تمام جامعه متضرر مى گردد (لوبیان و زارى، 2011: 225). به بیانى دیگر، فردى که فاقد روحیه مالیاتى است 

مستعد فرار از پرداخت مالیات خواهد بود. 
پرسش46 یکى از مولفه هاى شکل دهنده تمایل به پرداخت مالیاتى را مورد سؤال قرار مى دهد.2 به بیانى دیگر، 
این پرسش پرداخت مالیات را حقى براى فرودستان جامعه قلمداد مى کند که با پرداخت آن توزیع مجدد درآمد 

محقق شده و از این رهگذر دولت مى تواند فرودستان جامعه را کمک نماید (السینا و همکاران3، 2004: 226).
پرسش47 به یکى از جنبه دیگر شکل گیرى تمایل به پرداخت مالیاتى اشاره دارد.4 این ویژگى به عملکرد دولت 
در هزینه کرد درآمدهاى مالیاتى باز مى گردد. هرچه دولت در هزینه کرد درآمدهاى مالیاتى بهتر عمل کند تمایل 

شهروندان به پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد (اسپایسر و النداستد، 1976 ؛ اسمیت، 1992: 227).
پرسش48 به جنبه ى بخشودگى مالیاتى5 مى پردازد. بخشودگى مالیاتى اگر به درستى انجام  شود موجب دلگرمى 
و ایجاد هر چه بیشتر تمایل به پرداخت مالیاتى در افراد مى گردد. البته مقدار بخشودگى مالیاتى نیز باید مورد توجه 

قرار گیرد تا انگیزه اى براى فرار از پرداخت مالیات افراد نشود (بنفیلد، 1925؛ پاتنام، 1993: 228).
در پرسش 49 تمایل به پرداخت مالیاتى در ارتباط با عادالنه6 بودن نظام مالیاتى مورد سوال قرار گرفته است. 
چنانچه تصور فرد بر عادالنه بودن نظام مالیاتى استوار باشد، براى پرداخت مالیات تمایل خواهد داشت. از سویى 
دیگر، فرد حق دارد در صورت ناعادالنه دانستن نظام مالیاتى، مالیات نپردازد (اسپایسر و النداستد، 1976؛ 

آندرونى، 1998: 227).
پرسش 50 نگرش مالیات دهندگان را در مورد فرار مالیاتى7 مورد پرسش قرار مى دهد. در این پرسش فرار مالیاتى 
را در طیفى از یک مسئله جزئى و حاشیه اى تا یک مشکل حائز اهمیت و جدى قرار مى دهد و نظر پاسخ دهندگان 

را جویا مى شود (لوبیان و زارى، 2011: 227).
و  دیدگاه  صورت  به  اقتصادى  منظر  از  افراد  شادى  مطالعه  است.  شادى8  مطالعه،  این  اصلى  مستقل  متغیر 

1. Community
2. Redistributive
3. Alesina et al.
4. Vertical
5. Tax Amnesty
6. Fairness
7. Tax evasion
8. Happiness



پژوهشنامه مالیات/شماره چهل و یک (مسلسل 89)، بهار 1398 16
قضاوت ذهنى آنها در مورد میزان خوب بودن زندگى تعریف مى شود در حالى که مشاهده رفتار افراد در دنیاى 
واقعى نماگرى ناقص از شادى افراد است (فرى و استوتزر، 2013، ص 433). براى اندازه گیرى این متغیر از 
پرسش نامه ى دانشگاه اکسفورد استفاده شد (رایت، 2008). این پرسشنامه حاوى 29 سوال طیفى 1 تا 5 (مانند 
سواالتى در مورد خوشحالى، عالقمندى به دیگران، عزت نفس، خوش بینى و...) است (پرسش هاى 15 تا 43). 
متغیر شادى به دو صورت مجموع نمرات پاسخ ها به پرسش هاى 15 تا LTH 43 و نیز از میانگین پاسخ به این 

29 سوال LAH محاسبه شده است. 
به منظور بررسى دقیق تر داده ها، نتایج آمار توصیفى در جدول 2 ارایه شده است. همان طور که مالحظه مى شود، 
شاخص اول تمایل به پرداخت مالیاتى TWP۱ داراى میانگین نمونه اى 6/860 با انحراف معیار 3/741 است. 
این اعداد براى شاخص دوم به ترتیب برابر 20/047 و 4/602 است. اعداد به دست آمده از شاخص اول نشان 
مى دهند که پاسخ دهندگان براى پرسش هاى 44 تا 50 به طور میانگین عدد 3 را انتخاب کرده اند که بیانگر 

پذیرش پرداخت مالیات در جهت بهبود زندگى اقشار ضعیف جامعه است.
میانگین متغیر شادى افراد در نمونه مورد بررسى براى شاخص مجموع LTH برابر 98/537 با  انحراف معیار 
30/354 است. بنابراین، پاسخ دهندگان به طور متوسط به هر پرسش نمره اى بیش از 3 داده اند که بیانگر سطح 

مطلوب شادى در بین پاسخ دهندگان است.
همان طور که پیشتر بیان شد، در کنار بررسى اثر متغیر شادى بر تمایل به پرداخت مالیاتى، برخى از متغیرها 
کنترلى نیز در مدل مورد استفاده قرار گرفته اند که یکى از آنها متغیر جنسیت است. از بین چهارصد نفر پاسخ دهنده 
300 نفر مرد و 100 نفر زن بوده اند. میانگین سن در نمونه مورد بررسى برابر 33/88 سال است. حداقل سن افراد 
نمونه 18 و حداکثر آنها 67 سال بوده است. با توجه به مد در نمونه مورد بررسى، بیشتر پاسخ دهندگان در سن 

سى سالگى بوده اند. همچنین، در نمونه مورد بررسى 185 نفر مجرد و مابقى متاهل بوده اند. 
بیشتر  مى دهد  نشان  که  است  معیار 6/94  انحراف  و  نمونه اى 14/40  میانگین  داراى  تحصیالت  وضعیت 
پاسخ دهندگان داراى تحصیالت فوق دیپلم بوده اند. کمترین بعد خانوار یک نفر و بیشترین آن 15 نفر بوده است. 

بر اساس مد در نمونه، اغلب پاسخ دهندگان داراى خانواده چهار نفرى بوده اند. 
پرداخت مالیات به عنوان واجب دینى، داراى میانگین نمونه اى 2/17 و میانه دو و مد یک است که نشان مى دهد 
افراد مورد بررسى اعتقاد خیلى کمى نسبت به این که پرداخت مالیات یک واجب دینى است، دارند. متغیر تملک 
منزل شخصى داراى میانه و مد صفر است. 157 نفر از افراد نمونه مالک منزل شخصى هستند که نشان مى دهد 
بیشتر افراد نمونه خانه شخصى در تملک خود ندارند. میزان مخارج ماهیانه (برحسب ده میلیون ریال) داراى 
میانگین 4/498 و انحراف معیار 3/872 است. این متغیر داراى میانه و مد 2 است. ارزیابى درآمد با توجه به سطح 
تحصیالت، که در پنج سطح معرفى شده است داراى میانگین نمونه 2/185 و انحراف معیار 5/89 است. ارزیابى 
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درآمد ماهیانه، داراى میانگین نمونه اى 1/452 و انحراف معیار 1/623 است. نتایج بیانگر کافى نبودن درآمد از دید 
پاسخ دهندگان است. بر پایه استراتژى دروغ گفتن1 در اقتصاد، افراد اغلب ترجیح مى دهند درآمد خود را مخفى 

کنند و بنابراین نتایج بدست آمده براى متغیر درآمد دور از انتظار نیست. 
نحوه نگه دارى دارایى نقدى، داراى میانگین نمونه اى 1/03 و انحراف معیار 1/610 است. با توجه به مد بدست 
آمده براى این متغیر اکثر افراد نمونه گزینه یک که بیانگر سپرده بانکى است انتخاب کرده اند. نحوه نگه دارى 
دارایى غیر نقدى، داراى میانگین نمونه اى 1/522 و انحراف معیار 22/356 است. با توجه به مقدار مد اکثر افراد 

نمونه گزینه دو را که بیانگر نگه دارى امالك است را انتخاب کرده اند.
جدول (2)- نتایج تحلیل آمار توصیفى

مد میانه حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین نمونه اى متغیر
105 99 145 42 30/354 98/537 LTH

3 3 4/4285 1/2857 3/741 6/860 TWP1

19 20 25 7 4/602 20/047 TWP2

30 32 67 18 17/377 33/88 سن
1 1 1 0 - - جنسیت
1 1 1 0 - - وضعیت تاهل
14 14 22 6 6/94 14/40 وضعیت تحصیالت
4 4 15 1 39/845 4/472 اندازه خانوار
0 0 1 0 - - نوع شاغل

1 2 5 1 24/626 2/17 پرداخت مالیات به 
عنوان واجب دینى

0 0 1 0 - - مالک منزل شخصى

2 2 10 5    3/872 4/498 میزان مخارج ماهیانه 
(ده میلیون ریال)

3 2 5 1 5/894 2/185 ارزیابى درآمد نسبت به 
تحصیالت

1. Lying strategy
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1 1 3 1 1/623 1/452 ارزیابى درآمد ماهیانه
1 1 4 0 1/610 1/03 نوع دارایى نقدى
2 2 3 1 2/356 1/522 نوع دارایى غیر نقدى

منبع: محاسبات پژوهش

4- یافته هاى پژوهش
همان طـور کـه پیشـتر نیز اشـاره شـده، در ایـن مطالعه از مدل رگرسـیون خطى اسـتفاده شـده اسـت (رابطه 
 TWP2 و TWP1 1). روش بـرآورد ایـن مـدل حداقل مربعات معمولى اسـت. به دلیل اسـتفاده از دو شـاخص
بـراى تمایـل بـه پرداخـت مالیاتـى و نیز دو شـاخص بـراى متغیـر شـادى LTH وLAH، چهار مـدل برآورد 
گردیـد کـه در آنهـا از میانگیـن و مجمـوع نمـرات گویه هاى ایـن دو متغیر به صورت ضربدرى اسـتفاده شـد. 
مـدل اول: متغیـر شـاخص میانگین تمایل به پرداخت مالیاتى متغیر وابسـته و متغیر شـاخص میانگین شـادى 

به عنوان متغیر مسـتقل اسـت.
مـدل دوم: متغیـر شـاخص میانگین تمایل به پرداخت مالیاتى متغیر وابسـته و متغیر شـاخص مجموع شـادى 

به عنوان متغیر مسـتقل اسـت.
مدل سـوم: متغیر شـاخص مجموع تمایل به پرداخت مالیاتى متغیر وابسـته و متغیر شـاخص مجموع شـادى 

به عنوان متغیر مسـتقل اسـت.
مـدل چهـارم: متغیـر شـاخص مجمـوع تمایل بـه پرداخـت مالیاتى متغیـر وابسـته و متغیر شـاخص میانگین 

شـادى بـه عنوان متغیر مسـتقل اسـت.
بـا اسـتفاده از نسـخه دهـم نرم افـزار Eviews، هـر چهار مدل بـرآورد و نتایـج در جدول 3 گـزارش گردید. بر 
اسـاس p-value گـزارش شـده بـراى هر چهـار مدل، متغیر شـادى فقط در مدل سـوم معنادار بـوده و داراى 

عالمـت مورد انتظار اسـت. 
در نتیجـه مى تـوان گفـت که شـادى بـر تمایل بـه پرداخت مالیاتـى اثر گذار اسـت. این اثر مثبـت هرچند به 
لحـاظ اقتصـادى کوچـک اما از لحاظ آمارى معنى دار اسـت. بنابراین، بر اسـاس معنادارى متغیر سیاسـتى در 
مـدل سـوم و نیـز ضریـب تعیین بیشـتر و آماره F معنادار، مدل سـوم به عنـوان مدل نهایـى تحقیق انتخاب 
شـد. معنـادارى متغیـر شـادى در ایـن مـدل بـدان معنى اسـت کـه چنانچه افراد احسـاس شـادى بیشـترى 
کننـد، تمایـل آنهـا بـه پرداخـت مالیـات افزایش خواهـد یافت. پرداخـت مالیات بـه عنوان یـک واجب دینى 
از دیگـر متغیرهـاى مسـتقل و اثرگـذار بـر تمایل بـه پرداخت مالیاتى اسـت. نتایج نشـان داد کـه اثر نگرش 
دینـى افـراد بـر تمایـل بـه پرداخـت مالیاتـى مثبـت و معنیدار اسـت. بـه بیانـى دیگر، افـرادى کـه پرداخت 
مالیـات را یـک واجـب دینـى مى پندارنـد، تمایل بیشـترى براى پرداخـت مالیات دارند. سـایر متغیرهـا داراى 
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عالمـت مخالـف انتظـار بوده یـا از لحـاظ آمارى بى معنى هسـتند.

جدول (3)- نتایج برآورد مدل ها

متغیرها
مدل چهارممدل سوممدل دوممدل اول

p-valueضریبp-valueضریبp-valueضریبp-valueضریب

1/660/0003/490/0051/700/0002/480/000عرض از مبدا
--0/4990/0650/1900/016---مجموع شادى
0/0580/533----0/3750/087-میانگین شادى

0/0870/3960/0870/3990/0100/7280/0110/699جنسیت
0/0060/2540/0030/0330/0030/092-0/0060/277-سن

0/0380/162-0/03340/239-0/0570/5730/0500/622وضعیت تاهل
0/0430/7070/0480/6790/0760/0250/0830/034سطح تحصیالت
0/0330/121-0/0260/189-0/0570/405-0/0490/468-مدرك تحصیلى
0/0010/788-0/0010/775-0/0070/715-0/0080/706-اندازه خانوار
0/0200/529-0/0200/605-0/0020/987-0/0090/947-نوع شغل
0/0380/2710/0390/2560/0540/0000/0550/000واجب دینى

0/0180/458-0/0190/426-0/1370/1040/1330/114تملک منزل 
نسبت درآمد به 

0/0170/7400/0180/2200/0220/109-0/0210/684-تحصیالت

0/0010/984-0/0010/981-0/0030/961-0/0030/966درآمد ماهیانه
0/0210/479-0/0220/338-0/1210/1400/1180/147-دارایى نقدى

0/0150/285-0/0160/166-0/0700/089-0/0730/074-دارایى غیر نقدى
F 4/050/0003/670/000  1/230/2401/270/217آماره

0/0460/0470/1360/125ضریب تعیین
منبع: یافته هاى تحقیق

 JB به منظور اعتبارسنجى مدل بهینه (مدل سوم)، آزمون هاى رمزى براى سنجش شکل تابعى مدل، آزمون
براى سنجش نرمال بودن توزیع عوامل اخالل و آزمون بروش پاگان گودفرى براى سنجش همسان بودن 
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واریانس عوامل اخالل انجام و نتایج آن در جداول 4 تا 6 گزارش شد. همچنین، پیش از برآورد هر چهار مدل، 

مشاهدات پرت بوسیله نمودار دات پالت مشخص و از مدل حذف شده اند. 
همان طور که در جدول 4 مالحظه مى شود مدل خطى در مقابل مدل هاى درجه 2 و درجه 3 مزیت داشته و 
بطور هم زمان ضریب متغیر مجذور و درجه 3 بوسیله آماره F و کاى دو رد مى شود. بنابراین مدل خطى، مدل 

مرجح است. 
عدد احتمال براى دو آماره F و کاى دو در جدول 5 نشان داد که فرضیه صفر رد نشده و واریانس عوامل اخالل 

همسان است. همچنین عدد احتمال براى آزمون در جدول 6 نشان داد که عوامل اخالل نرمال توزیع شده اند.
بنابراین مى توان نتیجه گرفت که مدل نهایى این مطالعه از لحاظ آمارى داراى ویژگى هاى مطلوب بوده و با توجه 

به معنادارى اقتصادى آن براى سیاست گذارى معتبر است.
جدول (4)- نتایج آزمون رمزى براى سنجش خطاى تصریح

F آمارهp-value آماره کاى
دو 

p-valueفرضیه صفر

ضرایب مجذور و توان سوم برآورد متغیر 0/0210/9780/0430/978
وابسته در سمت راست مدل صفر هستند

منبع:یافته هاى تحقیق
جدول(5)- نتایج آزمون بروش پاگان گودفرى براى همسان بودن توزیع عوامل اخالل

F آمارهp-value آماره کاى دوp-valueفرضیه صفر
واریانس عوامل اخالل همسان است1/4290/2235/700/222

منبع:یافته هاى تحقیق
جدول (6)- نتایج آزمون JB براى سنجش نرمال بودن توزیع عوامل اخالل

JB آمارهp-valueفرضیه صفر
عوامل اخالل نرمال توزیع شده اند2/370/307

منبع: محاسبات پژوهش

5- جمع بندى و پیشنهادات 
مطالعه حاضر نگاهى متفاوت به پرداخت مالیات داشت به این معنى که یکى از عوامل درونى اثرگذار بر تمایل به 
پرداخت مالیاتى افراد را مورد توجه قرار داد. شادى در زمره عواملى است که کمتر در ادبیات تجربى موضوع مورد 
توجه قرار گرفته و در مطالعات داخلى کامال مغفول مانده است. رویکرد دولت بر افزایش انگیزه مؤدیان مالیاتى به 
پرداخت مالیات از طریق تشویق مؤدیان مالیاتى با استفاده از ابزارهایى مانند بخشودگى مالیاتى، خود اظهارى و 
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غیره نشان از حرکت دولت به سوى توجه به عوامل موثر بر شکل گیرى انگیزه مالیاتى است. این مطالعه کوشید 
تا گامى کوچک در تحقق این هدف دولت بر دارد و از سویى دیگر شکاف موجود در ادبیات تجربى را پر کند. 
نتایج این مطالعه نشان داد که هر چند شادى اثرى ناچیز بر تمایل به پرداخت مالیاتى مؤدیان بخش خصوصى 
اهواز دارد اما بى تأثیر نبوده و قطعا یکى از عوامل افزایش مالیات در بین فعاالن اقتصادى شهر اهواز و به ویژه 
بخش خصوصى این شهر بوده است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنى بر موثر بودن این عامل تایید مى شود و این 

نتیجه بوسیله نتایج مطالعه لوبیان و زارى (2011) پشتیبانى مى شود.
با توجه به اینکه مطالعه شادى از منظر اقتصادى به دیدگاه و قضاوت ذهنى افراد در مورد میزان خوب بودن 
زندگى بستگى دارد، مى توان به افزایش تمایل به پرداخت مالیاتى به عنوان عاملى غیر پولى در جهت تبعیت 
از قوانین مالیاتى استفاده و درآمدهاى مالیاتى دولت را بهبود بخشید. به بیانى دیگر، سیاست گذاران مى توانند 
از طریق افزایش شادى و بهبود شرایط زندگى براى شهروندان تمایل به پرداخت مالیاتى را افزایش دهند و از 
این منظر تا حدودى از میزان فرار مالیاتى بکاهند. همچنین چنانچه فرهنگ سازى الزم در جهت تبیین پرداخت 
مالیات به عنوان یک واجب دینى صورت گیرد و پرداخت مالیات در کنار یک لزوم قانونى به عنوان یک واجب 
دینى نیز تبیین گردد، مى توان به درآمدهاى مالیاتى باالتر از طریق خود اظهارى رسید. این امر موجب کاهش 

هزینه هاى دولت براى ممیزى و گردآورى مالیات خواهد شد.
در پایان به این نکته اشاره مى شود که مطالعه حاضر تالش نمود فقدان ادبیات تجربى داخلى در حوزه مورد 
بررسى را تا حدودى ترمیم نماید و طبیعتا محققان بعدى با نبود ادبیات تجربى در این حوزه مواجه نیستند. البته 
نویسندگان هرگز مدعى نیستند که روش مورد استفاده آنها تنها روش علمى موجود در این حوزه است کما این که 

روش هاى دیگرى مانند مدل مطالعات ساختارى نیز مى تواند در تحقیقات آتى مورد استفاده قرار گیرند.   
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