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 چكیده

 

ذهنی  هنجار و نگرش ،نیت مانند دیانؤعوامل درونی م  گذار بر تمکین مالیات اسالمیمعیارهای اثر جمله از مقدمه:

آن   پرداخت خمس و زکات را نداند فوایداهمیت و  ،دی مالیات اسالمی ضرورتؤمزمانی که تا  چنین،هم. است آنان

اثر و  بررسی شده (اشخاص حقیقی) ندیاؤابعاد رفتاری تمکین مالیاتی م است الزم ، رو . از اینکندنمی  پرداخت را

بررسی  پژوهش حاضر به ،راستا این. در شود مشخص  جامعه اقشار ضعیفحل مشکالت  بر اسالمی مالیات پرداخت

 پردازد.میدی با تمکین مالیات اسالمی ؤنیت، نگرش و هنجار ذهنی مبین رابطه 

  و با استدالل بوده میدانی -کاربردی و از نظر ماهیت و روش پیمایشی ،پژوهش از لحاظ هدفاین  روش پژوهش: 

حسابرسان، حسابداران و   ،و دانشگاه هی علم یهااستادان حوزه  راپژوهش  جامعه آمارىاست.  انجام شده استقرایی

  1394در سال  برای پرداخت خمس و زکات سسات خیریهؤمکننده به صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی مراجعه

های پژوهش با دو روش  فرضیهآوری شده و جمع کتبی  نامهپرسش های پژوهش با استفاده از داده .دهدتشکیل می

 است.  شدههمبستگی پیرسون و معادالت ساختاری بررسی 

  تمکین با )شخص حقیقی(دی ؤدر سطح هر مذهنی  ن است که نگرش و هنجارحاکی از آ نتایج پژوهش ها:یافته

در  ذهنی نگرش و هنجار رابطه بین بر دی مالیات اسالمیؤنیت م ،چنینهم دارد. یدارمعنی رابطه اسالمی مالیات

 دارد. یدارمعنی اثر اسالمی مالیات تمکین با( یقی)شخص حقدی ؤسطح هر م

تی ثر برای بهبود وضعیت معیشؤهای م، یکی از رهیافتخمس و زکات داوطلبانهپرداخت  ترغیب به گیری:نتیجه 

ذهنی  نیت، نگرش و هنجار) ثر بر تمکین مالیاتیؤعوامل م تقویتذیصالح باید با  اقشار ضعیف جامعه است و مراجع

 . کنند استفادهتشویق مؤدیان نیل به کاهش فقر اقتصادی با  برای از آن (دی مالیاتیمؤ

 

 .دیؤنیت، نگرش و هنجار ذهنی مواکنش منطقی،  نظریهدین اسالم، تمکین مالیات اسالمی، :  های کلیدی واژه 
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 مقدمه

 
 احیای هایجریان  گیریشکل با و اخیر  سده در

  حاکمیت  برای مسلمانان درخواست و دینی اندیشه

  اندیشمندان  از بسیاری دغدغه اسالمی، قوانین

 شده اسالمی شریعت اساس بر گذاریقانون مسلمان،

 و فقهی نظر از که هاییحوزه  از  یکی. است

 نظر از اما غنی وحی از شده برگرفته هایگزاره 

 در حدی تا روز، تطبیق مقتضیات و علمی ادبیات

 و اسالمی مالیات حوزه  است، بوده حاشیه

 (. 1) است ستانیمالیات

  خداوند  به ییگوپاسخ در رابطه با مالیات اسالمی

 حساب دفتر یک دارای فردی هر که تفکر این و

 اسالم  در اساسی فرض پیش و محوری مفهومی است

 نقش حسابداران زمینه این دراز این رو،  (.2) است

  یا حسابدار عنوان به اسالم در که کسی. اساسی دارند

 این از دادن اطمینان مسئول شود،می تعریف محتسب

 اجتماع به  آسیبی تجاری عمل  که است موضوع

  ییگوپاسخ با رابطه در محتسب نقش ،لذا رساند.نمی 

 مالی هایفعالیت به محدود تنها اسالمی جامعه در

 دهندهنشان این مورد در اسالمی دیدگاه (.3) شودنمی 

 بر کمک به افزون که است حسابداری از نوعی

و  های مدیریتیبهبود توانایی، هامحافظت دارایی

نیز   تجاری را معامالت مشروعیت، (4مباشرت )

 ایفای برای . به عبارت دیگر، حسابدار دهدمی  پوشش

 به مربوط  هایفعالیت باید گویی،پاسخ مسئولیت

 را محیطی و اقتصادی اسالمی، اجتماعی، موضوعات 

 نوع این کند. در گزارش و گیریاندازه شناسایی،

  شریعت،  عمل به مانند دیگری  هایهدف گوییپاسخ

  ثروت عادالنه توزیع و زکات تقسیم و محاسبه

 حل در شوند تامی تشویق افراد و  شده تعریف

و به نیازمندان کمک   مشارك  اسالمی امت مشکالت

به صورت   به این شکل که افراد پردرآمد (. 5) کنند 

کنند اختیاری اقدام به پرداخت مالیات اسالمی می

و از این طریق به زندگی )تمکین مالیات اسالمی( 

ریشه در شود؛ این موضوع افراد کم درآمد کمک می

در این  دارد. (نگرش و هنجار ذهنی)باورهای مؤدی 

شناس مشهور لیس روان آبر اساس نظریه ارتباط، 

رفتاری انسان در نتیجه های آمریکایی، واکنش

ه یندی را بآگیری چنین فرشکل ویست. ا باورهای او

 الف. کند.میترسیم  پبالف عنوان باصورت خاص 

باورهای ذهنی  ب. کننده و یا برانگیزاننده،رویداد فعال

در مطالعات خود  آلیسپیامد و واکنش است.  پ. و

متوجه شد که بین رفتارهای مشابه و رویدادهای 

مربوط، عامل سومی به عنوان واسطه وجود دارد که 

 نامید این عامل را باورهای ذهنی ویست. ا گرمداخله

این نظریه را مطرح  و که ریشه در نیت هر فرد دارد 

طور  ه گاه بهیچ فردهای کرد که رفتار و واکنش 

های مربوط ایجاد ر رویدادها و موقعیتمستقیم در اث

شود بلکه این رویدادها در وهله نخست در مغز نمی 

گونه که از شود. مغز آنپردازش و تجزیه و تحلیل می

طریق نظام باورها و نحوه تعبیر و تفسیر خود  

کند رفتار و برانگیختگی را هدایت  گیری مینتیجه

 . ( 6) کندمی

 این است که در این پژوهش ه مورد بررسیألمس

نوع تفکر اشخاص  یااسالمی  دی مالیاتؤم نگرش آیا
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دی توانایی بهبود وضعیت ؤر محقیقی در سطح ه

اسالمی ایران دارد  تمکین مالیات اسالمی را در جامعه

تواند تمکین مالیات اسالمی  دی میؤم ذهنی و هنجار

دی مالیات ؤم نیت آیا ؟رواج دهد مسلمانانرا در بین 

 با دیؤم  ذهنی و نگرش بین هنجار رابطهاسالمی بر 

  آیا عنوان نمونه،به  ؟استثر ؤاسالمی م مالیات تمکین

تواند،  دی میؤذهنی م نجارهایه و تغییر در نگرش 

 به مالیات پرداخت به را اسالمی مالیات انمؤدی

  و همسر  آیا که یا این ؟تشویق کند خیریه  سساتؤم

 مالیات انمؤدی نیت مستقیم طور به توانندمی والدین

 را اسالمی تا مالیات دهند قرار ثیرأت تحت را اسالمی

 پژوهش  این بر این اساس هدف ؟کنند پرداخت

 با دیؤم ذهنی هنجار و نگرش نیت، بین رابطه بررسی

 اسالمی است.  مالیات تمکین

نگرش، هنجار ذهنی و نیت با بین  تاکنون رابطه

مورد بررسی قرار در پژوهشی تمکین مالیات اسالمی 

است. بررسی این معیارها در توسعه فرهنگ  نگرفته

  به تواندمی مؤثر است و تمکین مالیات اسالمی

چنین، هم (. 2)کند  کمکو سواد مالی  افزایش دانش

، جمعه امام دفاتر، علمیه هایحوزه ،خیریه  سساتؤم

 مراجع عظام زکات و  خمس آوریجمع هادهاین

  ترغیب برای )ره( خمینی امام امداد کمیته و تقلید

 برای و دانشگاهیان علمیه هایحوزه ، استادانانمؤدی

، در مورد پرداخت خمس و زکات راهکارارائه 

در  غیره  و خدماتی بازرگانی، شامل هابنگاه صاحبان

 ،اسالمی هایمالیات و پرداخت  محاسبه مورد

در   کشور سازمان امور مالیاتی و حقیقی اشخاص

 اسالمی  مالیات سوی به حرکت گذاریسیاستمورد 

 .  از نتایج پژوهش حاضر استفاده کنند توانندمی

بررسی مبانی نظری، پیشینه  بهمقاله در ادامه 

روش   سپس، شده و پرداخته  هافرضیه و پژوهش

و   (آمار توصیفی و استنباطی) هاهیافت و پژوهش

 .شودبیان میگیری نتیجه  سرانجام

 

 مبانی نظری
 اسالمی یحسابدار 

 طیف از جامعه ساختن آگاه به کمک راستای در

 تحت تواند می حسابداری مربوط، تحوالت  وسیع

در را گرفته و مسائل متنوعی  قرار اسالمی اصول ثیرأت

  گروهی با این وجود، (. 2) مد نظر قرار دهدمورد این 

 مالحظات  به بنا معتقدند مسلمان حسابداران  از

  زندگی سبک تفاوتو  غربی و اسالمی بینیجهان

  ،(غیردینی هایایدئولوژی تابع) غربی هایانسان

نشان داده  1جدول شماره که در  مسلمانان و مسیحیان

 بر که مبتنی سنتی حسابداری ، (7) شده است 

 گزارشگری  تواند نیازهاینمی است، غربی  بینیجهان

 (.8)کند  تأمینرا اسالمی  کشورهای در مالی

بنابراین، باید از حسابداری مبتنی بر اصول اسالمی  

 اسالمی  حسابداری» )حسابداری اسالمی( استفاده کرد.

 و گیریاندازه شناسایی، یندآفر از است عبارت

 که برای مالی هایفعالیت مشروعیت گزارشگری

 واقعی سود محاسبه و زکات محاسبه گیری،تصمیم

دستورات  اساس بر اسالمی  گذاریسرمایه  عملیات

 (. 9) «باشد مفید اسالم،
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 زندگی  سبک و  باورها در تفاوت :1جدول 

 زندگی سبک اعتقاد و باور  نوع

 گراییدنیا هاغربی
کاهش  و گراییگرایی، فردمادی مذهبی،های جدایی بین دین و سایر جنبه

 و اجتماعی یعدالت اقتصاد

 تر نسبت به زندگی دنیویکاهش روابط عمومی و نگرانی کم مذهبی مسیحیان

 شفافیت و ییگوپاسخگرفتن  نظر در با امت مصلحت آخرت و مادی جهان به اعتقاد مسلمانان

 

  اسالمی مالیات
به معنای  و شده گرفته مال کلمه مالیات از واژه

و   باج خراج،  جریمه، مال، زکات پاداش، و اجر»

 مالیات اقتصاد، علم در اصطالح رود.می کاربه  غیره«

 یا و فروش ثروت، درآمد، از بخشی از  ستا عبارت

 به وسیله که حقوقی دیگر پایه نوع هر از بخشی

 شودمی اخذ حقوقی و حقیقی اشخاص از دولت

 برخیو  است معلوم حقی اسالمی مالیاتاما  (10)

 اند کهدر این مورد بیان کرده اسالمی پردازاننظریه

  غیرنقدی  و نقدی صورتبه افراد دارایی بر ،حق این

 تکیه با و جود داردو اسالمی گذارقانون شروط  به بنا

 چه فرد هر  و شودمی دریافت  مالی هایملعدستور  بر

  محدوده از این خارج یا  و اسالمی دولت حمایت در

 دارد ذمه بر که است حقی پرداخت به  مکلف باشد،

  ترین منابعمهم ازیکی این پرداخت معموالً  .(11)

 ؛(13و  12) شودمحسوب می اسالمی دولتدر  مالی

اگر ساختار پرداخت مالیات کشوری  تا جایی که 

ها و بین درآمدها و هزینه تداوم داشته و موفق باشد

 (.  14)  آیدمیوجود به توازن  آن هایبدهی

 از اسالم در  هامالیات مختلف نواع پرداخت ا

 اصیل هایارزش با که جاآن تا قبل قرن چهارده

 گرفته قرار  تأیید  مورد منافات نداشته اسالم  نظر مورد

منحصر به آن  اما است زکات و خمساست و شامل 

 که ، جزیه )مالیاتیاز جملهدیگری  نبوده و موارد

 حکومت قلمرو در که دن باید بپرداز غیرمسلمانانی

 بر مالیات ،کنند(، مالیات بر درآمدمی زندگی اسالمی

 راکد، پول  سرانه، اراضی، محصول اراضی،

 درآمد اضافه معادن، مستخرجات معین، چهارپایان

. در ادامه، (15و  9)شود را نیز شامل میو غیره  خالص

  .گیرد مورد بحث قرار می انواع مالیات اسالمی

  
 اسالمی انواع مالیات

 روایات آیات،نظیر  موجود شرعی ادله در دقت با

 عنوان بهمالیات اسالمی  که شودمی مالحظه اجماع و

  . است شده گرفته نظر در حکومت برای درآمد مبنای

 متعال خداوند  که هستند هاییسرمایه مالیات اسالمی

 وضع اسالمی  دولت نیاز مورد امکانات مینأت برای

 حق  و است  امور اداره مسئول  که امرولی. است دهکر

 با را اسالمی کشور باید  دارد، زعامت و والیت

به  ،ادامه در. (16) کند اداره مالیات این از استفاده

اسالمی،  هایاز مالیات خمس و زکات تشریح

خمس و   شود.موضوع این پژوهش، پرداخته می

 شیعه یکی مذهب در ویژهبه اسالم مکتب در زکات

 ضروریات از ،آن وجوب است. مالی واجبات از
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  آن  بر فقها اجماع و روایات ،قرآن و است اسالم

 مالی یک عبادت چنین،هم(. 17) دارد داللت

 ،آن از نظر علما هایویژگیشود و از محسوب می

  در  را قربت قصد و . علما نیتاست آن  بودن عبادی

 به این معنا اند.دانسته شرط  خمس و زکات پرداخت

  وظیفه که این کند نیت پرداخت، هنگام دبای فرد که

خمس و  واقع، در دهد.می انجام خداوند خاطر به را

است.   شده تشکیل عبادی و مالی وجه دو از زکات

  را مسلمان فرد مالی رفتارهای که است ویژگی همین

 و سازدمی مربوط  او اخالقی و اعتقادی مبانی با

  هدف سمت  به انسان حرکت بستر را تکالیف الهی

 از جامعه چه هر ،بنابراین دهد؛می قرار خلقت

 زمینه باشد،  برخوردار تریو سالم ترقوی اعتقادات

 در خمس و زکات فرهنگ پرداخت برای پرورش

و   اجرا در آن پیامدهای و شده فراهم بیشتر جامعه

 شود. می نمودار مطلوب مالیات یک هاینقش ایفای

بلکه در ادیان پیشین  زکات مخصوص اسالم نیست 

 نیز بوده است. زکات و نماز از مشترکات همه ادیان

 از برخیدر رابطه با اهمیت زکات آسمانى است. 

 عنوان به را آن ویلت و بایدون گران نظیرپژوهش 

 اند.هکرد بیان اسالمی حسابداری در اصلی هدف

 قرار اصلی هدف به عنوان زکات اگر معتقدند آنان

  ظاهرآرایی  کاری یافریب از شخص هر گیرد

  بر ناظر را خدا همیشه ،زیرا کند؛می پرهیز ناخواسته

در   قرآن کریمچنین، هم .( 16)  بیندمی خود اعمال

نماز ن أش، زکات را هم(آیه 28بالغ بر )آیات متعددی 

کید و سفارش کرده  أبر پرداخت آن ت  قرار داده و

در بسیاری از آیات دیگر نیز ذیل   ،افزون براین. است

چون صدقه و انفاق که گاه به زکات تفسیر  مضامینی

 اند، به انجام این فریضه الهی سفارش شده است.شده

آمده سوره مریم  31آیه شریفه در  به عنوان نمونه، 

در گهواره به سخن آمد  )ع(حضرت عیسى است که 

به این معنا که  .«ةِوَالزَّکَا ةِأَوْصَانِی بِالصَّلَاو گفت: »

. ده استکرخداوند مرا به نماز و زکات سفارش 

آمده است که  بقرهسوره  43آیه شریفه در همین طور 

اسرائیل فرمود:  خطاب به بنى )ع(حضرت موسى 

نماز به پا  . به این معنا که«ةَوَآتُوا الزَّکَا ةَأَقِیمُوا الصَّلَا»

 مریم نیزسوره  55آیه شریفه در دارید و زکات دهید. 

کَانَ  فرماید: »مى )ع(حضرت اسماعیل آمده است که 

اش او خانواده . به این معنا که«ةِوَالزَّکَا ةِِیَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَا

 . ( 18) دادرا به نماز و زکات فرمان مى

مهم در رابطه با زکات،   های از جمله موضوع 

در این  . چگونگی محاسبه و موارد مشمول آن است 

  ثروت  از  خاصی  یک سطح  با  اشخاص مورد، 

  منظور به  زکات  پرداخت  مشمول  شده انباشته 

  شوند می  و طمع  حرص  گناه  از  خودشان  ساختن خالص 

پرداخت   شیعه  مذهب  فقیهان  بیشتر بر اساس نظر (. 19) 

  خرما، جو،  گندم،  طال، نقره، شامل ه مورد زکات در ُن

  نیز  . برخی است  واجب  گوسفند  و  گاو  شتر،  کشمش، 

  محمد بن حسن شیخ  ، علی بن حسین  مرتضی  سید  مانند 

  اند کرده  اجماع  ادعای  قول  این  زهره بر  ابن  و  طوسی 

  و  شیعه  بزرگ  محدثان  از  عبدالرحمن  بن  یونس  (. 20) 

  ابوبکر  صحیحه  509صفحه  در  رضا )ع(  امام  یاران  از 

  امام منظور  که  عنوان کرده است  حضرمی )نک کلینی( 

  هُن در  را  زکات  )ص(  پیامبر  فرماید می  که  )ع(  صادق 

  پیامبر  نبوت  ابتدای  بخشید،  را  غیر آن  و  داد  قرار  چیز 
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  و  بود  رکعت  ده  ابتدا  در  نماز  که  گونه همان  است؛ 

  را زکات  افزود،  آن  به  هفت رکعت  )ص(  پیامبر  سپس 

  حبوبات همه  به  بعداً  کرد و  واجب  چیز  ه ُن در  ابتدا  نیز 

  مبسوط  نیز در شیخ محمد بن حسن طوسی  داد.  تعمیم 

  سنگی( و کتاب التبیان فی تفسیر القرآن )چاپ 

  مذاهب چهارگانه اصحاب  بیشتر  نظر  بر  بنا  نویسد می 

  بلکه  نیست  واجب  التجاره مال  در  زکات  اهل سنت 

  قیمت  در  اند گفته  هم اصحاب  از  برخی  است.  مستحب 

  برای ؛ در نتیجه، است  واجب  زکات  التجاره، مال 

  برخی  شود. می  گذاری قیمت  دینار،  درهم و  با  محاسبه 

  تجاری  کاالی   کسی  چه   اند چنان گفته   ها نیز آن از    دیگر 

  آن  از  باالتر  قیمتی  به  یا  و  قیمتی که خریده  همان  به  را 

  بپردازد  آن را  زکات  باید  سال  یک  برای  فقط  بفروشد، 

  بر  بخرند،  او  از  خرید  قیمت  از  تر قیمتی کم  به  اگر  اما 

  الزم  آن  زکات  پرداخت  شیعه،  علمای  همه  نظر  طبق 

  فقیهان  و  امامان  همه  چنین، تقریباً هم (. 20)  نیست 

  زکات  وجوب  مورد  در  سنت  اهل  گانه  چهار  مذاهب 

  در الزحیلی  وهبه  دارند.  نظر اتفاق  مورد  ه از نُ  بیش  در 

  پنج  در  زکات  نویسد که می  ادلته  و  السالمی الفقه  کتاب 

  غیرمضروب  چه  اگر  ( نقره  و  طال )  نقدین  . 1 شامل  نوع 

  شود،آن می  جایگزین  رایج  های پول  از  چه  آن  و  باشد 

  و  زراعت  . 4 تجاری،  کاالهای  . 3 گنج،  و  معدن  . 2

  و نیز جمهور  نزد  در  سائمه  اهلی  حیوانات . 5ها، میوه 

  گانهپنج  موارد  این  . است  واجب  مالکیه  نزد  در  معلوفه 

  اهل گانه  چهار  مذاهب  فقیهان  همه  اتفاق  مورد  تقریباً 

موارد   بر  افزون  سنت  اهل  فقهای  ، بنابراین  سنت است. 

  رایج،  های پول  التجاره، مال  مانند  مواردی  در  گانه ه ُن

  واجب  را  زکات  حبوبات،  از  بسیاری  و  گنج  معدن، 

 (.  20)   اند دانسته 

در سوره انفال، آیه شریفه   تعالی  و  تبارك  خداوند 

اْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْیٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه  »  فرماید می  41

  َو اْبنِ  َو اْلَمَساِکینِ  َو اْلَیَتاَمى ِلِذی اْلُقْرَبى  ِللرَُّسوِل َو َو

ْوَم  َی َعْبِدَنا  َعَلى  َأْنَزْلَنا  َو َما  ِباللَّهِ  آَمْنُتْم ُکْنُتمْ  ِإْن السَِّبیِل

«  َقِدیر   َشْیٍء ُکل   َعَلى  َو اللَُّهاْلُفْرَقاِن َیْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن 

  به چه  هر  از  که  بدانید  مومنان  ای  به این معنا که  (. 18) 

  و  خدا  خاص  آن  خمس  رسد،  فایده  و  غنیمت  شما 

  ماندگان راه   در  و  فقیران  و   و یتیمان  او  خویشان  و  رسول 

  خود  بنده  بر  خدا  که  خدا به  د ی آور  ایمان  است. 

  که دو  )روزی  فرقان،  روز  در )ص(  حضرت محمد 

  بدانید  و  فرمود  نازل  شدند(  رو روبه  ، کفر  و  اسالم ، سپاه 

  با  آیه  این  در  است. خداوند  توانا  چیز  هر  بر  خدا  که 

  این  به  خاص  عنایت  و  اهتمام  بر « اّن»  کلمه  آوردن 

  به  غنیمت  را  خمس  موضوع حکم  و  داده  توجه  حکم 

  هر  است.  ده کر  ( معرفی َشیْ )  چیزی  هر  از  آمده  دست 

  سنت  اهل  فقهای  است و  جنگی  غنایم  آیه،  منظور  چند 

  مذکور  آیه  در  خمس  مشمول  را  جنگی  غنایم  تنها  نیز 

  ایم ن غ  مختص  را  مورد  این  شیعه  فقهای  اما  دانند می 

  پذیرفته انحصاری  چنین  اگر ، زیرا  دانند؛ نمی  جنگی 

  بدر  جنگ  غنایم را در مورد  خمس  حکم  باید  شود 

  در فقها  شتر ی ب (. 17) اشاره شده است  آیه  در  که  دانست 

  نظر  غنیمت  عرفی  و  لغوی  معنای  به  شریفه  آیه  تفسیر 

  غنیمت  معنای  به  توجه  با  شیعه  فقهای  حال  هر  به  دارند. 

  خمس  موارد  فقها  اجماع  و  روایات  استناد  به  و  آیه  در 

 معدن، . 2 غنایم جنگی،  . 1 شامل  مورد  هفت  تا  را 

  ،( مکاسب  ارباح )  کسب  درآمد . 5 غوص،  . 4 گنج،  . 3

  حالل  مال  . 7 و  مسلمانان بخرد  از  ذمی  که  زمینی  . 6
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 توجه  با   موارد این  میان  از  . اند برشمرده  حرام  به  مخلوط 

 ارباح  و  ن معاد  کشور،  اجتماعی و  اقتصادی  به شرایط 

 تشکیل  را  خمس  مشمول  درآمدهای  عمده مکاسب 

 . ( 17)   دهد می 

الزم  در مورد محل خرج خمس باید گفت که 

 ،بتیخمس به دست امام برسد و در زمان غاست 

؛  به دست نائبان امام برسدکه  ستین نیجز ا یاچاره

.  شودیمصرف م تردرستها با نظارت آن چرا که

که از  یکس ن،یمسک ر،یفق محل خرج زکات نیز شامل

 که اگر یکفار ،نائب امام مأمور است ایطرف امام 

در   ای شوندیم لیاسالم ما ن یبه د زکات به آنان بدهند

 ،کنندیآن به مسلمانان کمک م ریغ ایجنگ 

که  یها و آزادکردن آنان، بدهکاربنده  یداریخر

مسافر و در راه خدا  ، قرض خود را بدهد تواندی نم

 . (20) شودیم دستیته

 اسالمی مالیاتبا توجه به آن چه در باال در مورد 

های متعارف مالیات اسالمی با مالیات ،عنوان شد

 در پژوهشی سامانیپورفرج و انصاری .متفاوت است

مورد به شرح زیر را در قالب پنج دلیل  هاین تفاوتا

 : ( 21) اندبررسی قرار داده

  مالیات اما  است  عبادی  مالیاتی  اسالمی  مالیات  . 1

  مالیات  همانند  و  بوده  قانون  موجب  به  متعارف 

  اقتصادی  انسان  . شود نمی  تلقی  دینی  اسالمی وظیفه 

  گناه  نوعی  را  اسالمی  مالیات  فرار  دینی  کردار  با 

  فقط  متعارف،  مالیات  در  فرار مالیاتی  اما  داند می 

 شود. می   محسوب  قانونی  تخلف  نوعی 

 به توجه با ،اسالمی مالیات هدف ترین مهم  .2

، برای خمس( و زکات  به ویژه) آن مصارف

 توازن و فقر رفع، عدالتگسترش  رفاه، افزایش

ی برای ابزار متعارف مالیاتاما  است مصرف در

 . است  تخصیصی و  تثبیتی سیاست

 و کشاورزی تولیدات در زکات مالیاتی درآمد .3

 مقدار اساس )بر است کاالیی به صورت دامی

  همین بر شود؛می توزیع شکل کاالیی به و کاال(

 منفی آثار و کل تقاضای  بر اثری مالیات اساس

 مالیات در صورتی که ندارد. اقتصاد بر تورم مانند

  ر ب مالیات  مانند مختلف اجزای در متعارف

 بار( واحد مالیات یا  فروش مالیات) کاال مصرف

 سطح بر  و کندمی ایجاد اجتماعی زیان و مالیاتی

 بوده  اثرگذار خانوار انتخابو    بنگاه هزینه درآمد،

 دارد. دنبال به را رفاه و کاهش تورم و

  ،درآمد  توزیع  بهبود  تسریع  برای  سنتی  اقتصاد  در  . 4

  صورتی  در  شود. می  پیشنهاد  تصاعدی  های مالیات 

  تصاعدی  مالیاتی  نظام  شده  مشاهده  عمل  در  که 

  ثر ؤ م  تصاعدی  های نظام  به منجر  ندرت  به  قانونی 

  از  برخورداری  در  تفاوت  خاطر  به  اغلب  و  اند شده 

  مالیاتی کننده پرداخت  های گروه  بین  در  فرار  امکان 

  اما  است  شده  اساسی  های افقی نابرابری  به  منجر 

  هایمالیات  توزیعی  اثر  دهد می  نشان  ها بررسی 

  و  است  بیشتر  متعارف  های مالیات  به  نسبت  اسالمی 

  نرخ  دارابودن  با وجود  اسالمی  های مالیات 

  گرفته شده  در نظر  های معافیت  به واسطه  یکنواخت 

به صورت تصاعدی افزایش   مالیات  در مواردی که 

 . دارد  مالیم   ی تصاعد  نرخ یابد،  می 

 پرداخت دولت به لزوماً مالیات ،اسالمی مالیات در. 5

  باتواند می کننده پرداخت شخص بلکه  شودنمی 
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 در موارد را آن تقلید مرجع یا شرع حاکم اجازه

 اسالمی حاکم که وقتی  و تنها کند خرجمجاز 

 همه بر کند، صادر را زکات دستور دریافت 

 پرداخت دولت به آن را که است واجب مؤدیان

 مالیات های متعارف،مالیات در معموالً اما کنند

 شود.فقط به دولت پرداخته می

 از جمله موارد دیگری که در درآمد مشمول

اسالم شود این است که مالیات اسالمی به آن توجه می 

چون ق نامشروع، همی را که از طر ىیدرآمدها

فروشى، ربا، سرقت، رشوه و  اختالس، احتکار، کم 

حرام کرده و حکومت  را دیآدست مىه امثال آن ب

اموال به صاحبان اصلى  نیاسالمى را مسئول بازگشت ا

در  )ع( على نی رالمؤمنیکه ام چنان .ها دانسته استآن

 تمام اموالى را که در» فرمود نهج البالغه 15خطبه 

شده  میها به ناحق تقسنورچشمى  انیم مسو فهیزمان خل

گرداند، گرچه آن اموال در مهر زنان   است، برخواهم

 . ( 22) «شده باشد  نهیهز

 

 واکنش منطقی نظریه
های  وجو برای یافتن رابطه بین شاخص جست 

های توسعه اقتصادی و اجتماعی  حسابداری و شاخص 

در   (. 6مستلزم ارائه یک نظریه اقتضایی است ) 

  برای مختلفی  شناختی  های نظریه  از  های پیشین پژوهش 

ترین  متداول  از  است. یکی  شده  استفاده  رفتار  درك 

  واکنش  نظریه  رفتار،  رات ی تغی  توضیح  برای  ها نظریه 

های  در محیط  رفتار افراد  نظریه  این در است.  منطقی 

  نظریه. شود می  و تحلیل  تجزیه  و  بینی پیش  مختلف 

  به  نسبت  نگرش  که  است  این  نشانگر  منطقی  واکنش 

  یراتی توضیح تغ  در  بزرگی  نقش  ذهنی  هنجار  و  رفتار 

  به معنای رفتار  به  نسبت  نگرش  . دارد  خاص  رفتار 

  نبودنمطلوب بودن یا مطلوب  در مورد  افراد  ارزیابی 

  آثار ذهنی  هنجار  چنین، هم  . انجام یک رفتار است 

  مانند  مردم  از  مختلفی  های گروه  در  فرد  رفتار  اجتماعی 

 . ( 23)   دهد را نشان می  شوهر، خانواده و دوستان  همسر، 

 اصلی نقش نگرششد  ذکرباال  طور که درهمان

 تعریف باور فردی عنوان به نگرش .دارد فرد  رفتار در

 خاصی عواقب یا منافع به منجر او رفتار که است شده

  ارزیابی  مربوط به نگرش از تعریف این  شد. خواهد

  است.  خاص  رفتار انجام منفعتو  هزینه  از فردی

 داشته مثبتی اثر رفتاری اگر که باورند  این بر افراد

نتایج پرداخت.  خواهند رفتار آن انجام به باشد

 قوانین با مطابق نیت کهها  نشان داده است پژوهش 

قرار  مالیاتی انمؤدی نگرش  ثیرأت تحت مالیاتی

بر  زکات، با ارتباط  در  نمونه،به عنوان  گیرد.می

  نگرش  (24همکاران ) و زینولاساس نتایج پژوهش 

 درآمد زکات نیت پرداخت با یدارمعنی رابطه

 مؤدی نگرش که رودمی  انتظار ،بنابراین. دارد مشاغل

 با یدارمعنی و رابطه مثبت اسالمی مالیات به نسبت

.  باشد داشته اسالمی مالیات تمکین بر  مؤدی نیت

 ( نشان25آجزن )  و  نی فیشبنتایج پژوهش چنین، هم

 واکنش نظریه از مهمی بخش ذهنی هنجار که داد

  ( 26) ور یدراآجزن و  ،افزون برایناست.  منطقی

 به مربوط  رفتار بر ذهنی هنجارهای که معتقدند

 آثار اگر ،دارد. لذا اهمیتی با ثیرأت فرد گیریتصمیم 

 آن را فرد  باشد مثبت اسالمی مالیات اجتماعی

و  هانو مالیاتی مبحث در .برعکس و کندمی پرداخت
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 برای نیت که نشان دادندپژوهشی  در( 27ویولت )

 رفتار اجتماعی  فهم با مثبتی رابطه مالیات پرداخت

 در( 28هاتفیلد ) و دارد. بوبک پرداخت مالیاتی

 رابطه ذهنی هنجار کهرسیدند  نتیجهپژوهشی به این 

 انتظار ، بنابراین .مالیات دارد پرداخت نیت با مثبتی

 مالیات به  نسبت مؤدی ذهنی هنجار که رودمی

 مالیات تمکین و مؤدینیت  بر رابطه بین اسالمی

  و آجزن بر اساس نتایج پژوهشباشد.  مؤثر  اسالمی

 آمادگی از توصیفی عنوان به نیت (29) نیبفیش

  از این رو، نیت است. رفتار یک انجام به شناختی

  نقش  تواندعامل مهمی در انجام هر رفتاری است و می

  در این کند.  ایفا اسالم در عبادت انجام  در مهمی

 هر اسالم در (30) کوارداویبر اساس نظر ارتباط، 

 خدا جانب  از پاداشی نباشد،  نیت با همراه که عبادتی

 زکات پرداخت زمینه در ،بنابراین. داشت نخواهد

 از قبل حتی  دارند زکات نیت پرداخت که افرادی

 خواهند دریافت خدا از پاداش زکات واقعی پرداخت

  بیشتری پاداش نیز زکات پرداخت از  پس و کرد

 وجه هیچ به کسانی که مقابل کنند. درمی دریافت

  گناه  ندارند، زکات پرداخت برای عملی  و نیت

  و  اسالم دین فروع از یکی  زکات چون ؛ اندکرده

  چارچوب بر اساس است. عبادت برای واجب اقدامی

  نیت، نگرش بین رابطهنظری بیان شده پیرامون بررسی 

 مالیات اسالمی و منطبق با تمکین مؤدیذهنی  و هنجار

 متغیرهای بین رابطهمنطقی،  نظریهبر چارچوب 

 به (29)  نی فیشب و پژوهش بر اساس پژوهش آجزن

 است.  1شماره شرح شکل 

 نیت که سازدمی روشن منطقی واکنش نظریه

اثر  واسط و است رفتار  بر عامل ثیرگذارترینأت

 که معنی این است. به رفتار بر ذهنی و هنجار نگرش

 نیت به بستگی رفتار بر ذهنی هنجارهای و نگرش اثر

 به عبارت دیگر، دارد. رفتار آن  انجام برای فرد یک

آثار  و نگرش از گرواسطه و فوری سابقه  یک نیت

در این ارتباط، نتایج  (.23) است رفتار از اجتماعی

 از که داد ( نشان31همکاران ) و رد اشپ پژوهش

 یافتن رابطه برای عمل منطقی نظریه چارچوب

 .کرد استفاده توانمی رفتارو  نیت بین دارمعنی

 
 نگرش مؤدی و تمکین مالیات اسالمی رابطه بین

 مراجع دینی مسئولیت در حکومت اسالمی، 

های اسالمی را بر اساس شرع اسالم بر  مالیاتوصول 

  این مردم ضعیف هستند که از سرانجام عهده دارند اما 

این مالیات منتفع شده و از امکانات، خدمات و 

شوند.بسترهای ایجاد شده ناشی از آن برخوردار می
 

 

 

 

 

 

 : نظریه واکنش منطقی1شكل 
 

 ثبت تمکین

 نگرش

 هنجار ذهنی

 باور رفتاری

 باور هنجاری
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 بر ذمه بنابراین، مالیات اسالمی در زمره حقوق دینی

شود. چرا که از نظر اسالم باید  هر شهروند قلمداد می

. در این میان برقرار شودبین مردم یک جامعه عدالت 

نقش ارتقای فرهنگ مالیات اسالمی، اعتمادآفرینی در  

جامعه و حفظ آرامش اجتماعی و اقتصادی، وظیفه 

های جمعی است و  همه ارکان نظام، مردم و رسانه

یک موضوع مربوط به  مالیات اسالمی را صرفاً نباید

 ظیفهویک  بلکه مالیات کردتلقی  یک گروه خاص

برای  ،است. بنابراین  دینی همه مردم و دیعباو  شرعی

وصول حقوق حقه مردم ضعیف در جامعه، باید یک 

اجماع ملی برای ایجاد و تحول در فرهنگ مالیات 

های اجباری در جامعه شکل اختیاری به مثابه مالیات

ن یآجزن و فیشبو  (25ن و آجزن )یفیشب. ( 32) بگیرد

مالیات  مؤدیهای نگرش هاییدر پژوهش (29)

اختیاری )اسالمی یا داوطلبانه( را به عنوان حالت افراد 

به یک مورد،  داشتن یا نداشتنبرای نشان دادن تمایل 

شخص، نهاد یا واقعه یا هر جنبه از جهان شخص 

های مثبت و منفی را ها ارزیابیکنند. نگرشتعریف می

که یک شخص از اشیا دارد. فرض دهد نشان می

  اشخاص را به فعالیت بر طبق آن ،هاشود که نگرشمی

رود که یک مؤدی ند. بنابراین، انتظار میکترغیب می

تر از یک مؤدی ثبت به فرار مالیاتی کمهای مبا نگرش 

ها نگرشگفتنی است های منفی تمکین کند. با نگرش 

 (. 33)مثبت است نسبت به فرار مالیاتی اغلب 

 

 و تمکین مالیات اسالمی مؤدیهنجار ذهنی  بین رابطه
با توجه به اهمیت  مؤدی ذهنی مفهوم هنجار

دهی تمکین مالیاتی مورد توجه آن در شکل راهبردی

 ذهنی قرار گرفته است. هنجار پژوهشگرانبسیاری از 

و در ( 32) داردبه هنجارهای بازدارنده اشاره  مؤدی

)یا  کردنواقع، قواعدی است که مقبولیت تمکین 

مورد چنین، در کند. هم را تجویز میمالیاتی  (نکردن

مشاهده  استدالل شده است که یمؤد یهنجار ذهن

عمل یا تأیید فرار مالیاتی در میان یک گروه مرجع، بر  

 ذهنی هنجار(. 33) تمکین مالیاتی اثرگذار است

دی، اگر درونی شده باشد، فرصت درکی را ایجاد ؤم

ند که به کاهش تمایل به فرار مالیاتی منجر کمی

معموالً به عنوان  مؤدی ذهنی هنجار(. 34) شودمی

  35) شیوع یا پذیرش فرار مالیاتی در یک گروه مرجع

های گروهها یا یا به طور طبیعی بین فرهنگ( 36و 

رود ولی انتظار می (37)  فرهنگی فرعی تغییرپذیر است

گونه نباشد و  در فرهنگ اسالمی و کشور ایران این

عموم مردم، پرداخت مالیات اسالمی را جزو وظایف  

 دینی و شرعی خود بدانند.  

 

و تمکین مالیات  مؤدینگرش  بین  نقش نیت در رابطه
 اسالمی

شناسی بر اهمیت رفتار شناسی و روان علوم جامعه

کنند.  مبتنی بر مالحظات اخالقی و معنوی تأکید می

کننده  پرداختنیت بر  یچنین، علم فقه اسالمهم

کید  أمالیات اسالمی بسیار ت مؤدیخمس و زکات یا 

و  مؤدینگرش بین  رابطهدارد. منظور از نیت در 

های درونی و  تمکین مالیات اسالمی اشاره به ارزش

.  است های اختیاری مالیاتی ان در پرداخت مؤدیرونی یب

های درونی به در تجزیه و تحلیل اقتصادی، ارزش

زا، که تحت تأثیر قیمت یا قوانین عنوان متغیرهای برون
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 ،با این حال (.39و  38)  دشونیستند، در نظر گرفته می

در ( 41( و سن ) 40چون هیرشمن )هم یاقتصاددانان

رابطه بین انگیزش درونی و  با توجه به هایی پژوهش 

و تمکین   مؤدینگرش  که بین ، نشان دادندبیرونی

فری  ،چنین. هم وجود داردمثبت  رابطهمالیات اسالمی 

اثبات کرد که انگیزش درونی در در پژوهشی ( 42)

ای برای توضیح رفتار مقابل انگیزش بیرونی رابطه

  اثر تراکمی با توجه به  ویتمکین مالیاتی است. 

اخالق ، های تمکین مالیاتیتحلیل انگیزش درونی در

مالیاتی را به عنوان نوع خاصی از انگیزش درونی در 

گیرد. انگیزه درونی یک تأثیر روانی بر اقتصاد نظر می

که چارچوب انتخاب عقالنی در نظر   است، بدون آن 

رابطه   بررود که نیت انتظار می از این رو، گرفته شود.

 باشد.   مؤثر و تمکین مالیات اسالمی  مؤدینگرش بین 

 

و تمکین   مؤدیهنجار ذهنی  بین نقش نیت در رابطه
 مالیات اسالمی

  انجام شده  ( 37-41)  متعدد های میدانی نتایج پژوهش 

عی رفتار تمکین در  اجتما و  شناختی های روان در زمینه 

دهد که در بسیاری از  ، نشان می کشورهای مختلف 

کشورها میزان تمکین به شدت متأثر از هنجارهای  

فرد   ی تمکین است. کاهش منزلت اجتماعی اجتماع 

فرار از مالیات است و این نشان   برای عاملی بازدارنده 

و   مؤدی ذهنی  هنجار بین رابطه  بر دهد که نیت می 

باید گفت   اما  گذار است اسالمی اثر تمکین مالیات 

بر رفتار تمکین   کنند افرادی که مالیات پرداخت نمی 

اطرافیان خود تأثیر منفی دارند. جوامعی که انسجام  

رسند  اجتماعی بیشتری دارند به سطح تمکین باالتری می 

مالیات اختیاری به شدت متأثر از هنجارهای   مؤدی و 

  خود در رابطه با تمکین مالیاتی و نیت  مورد  اجتماعی در 

تلقی عامه   ، . البته است پرداخت به موقع خمس و زکات 

نبودن فرار مالیاتی موجب ارتقای سطح  مردم از اخالقی 

در   ، چنین شود. هم های اسالمی می تمکین از مالیات 

برخی مواقع مشاهده شده که مخالفت شهروندان در  

چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی ناشی از  

مراجع موجب   به وسیله های خمس و زکات پرداخت 

چه مراجع ذیصالح   و چنان  شده کاهش تمکین 

سازی  کننده خمس و زکات، اقدام به شفاف دریافت 

ند، این کاهش، به سمت  کن های اسالمی خرج مالیات 

ان مالیات  مؤدی و حضور مردم و  کند می ر میل صف 

های  گیری و خرج مالیات اسالمی در فرآیند تصمیم 

  مؤدی ذهنی  المی، موجب انگیزش مثبت و هنجار اس 

 . ( 41)   شود همسو نسبت به تمکین مالیاتی می 

 

 پیشینه پژوهش
حسابداری که  نشان دادجیالنی نتایج پژوهش 

 و یاپیتچ (.43است )زکات بخشی از شریعت اسالمی 

  ثر بر ؤعوامل م سیربر  به در پژوهشیهمکاران 

  نقدی کمک یبرا مسلمانکارکنان  یرفتار هایهدف 

 و نشان دادند پرداخته دستمزد حقوق و کسر طریق از

 هنجارهای با مقایسه در مسلمان کارکنان نگرش که

 از خمس و زکات پرداخت در نفوذ بیشتری ذهنی

الجعفری رام(. 44) دارد حقوق و دستمزد کسر طریق

 در تجار برای زکات رفتار سیربر  به  در پژوهشی 

و به این نتیجه  غیرتجار پرداخت صاشخا با مقایسه

  تجار درآمد از  شده آوریجمع  زکات کل  کهرسید 
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نتایج (. 45) است ترکم شخصی درآمد با مقایسه در

 بر ثرؤم عوامل سیر بر با همکاران و بیدینپژوهش 

 مالزی اوتارا دانشگاه کارکنان بین در زکات تمکین

 نقش زکات تمکین بر رفتار که حاکی از آن بود

 با و همکارانه هالیزانتایج پژوهش (. 46)  دارد بسزایی

  سال  5 از بیشدر زکات در مورد  رفتار روند بررسی

تجار  از بسیاری که داد نشان در کشور مالزی گذشته

  عبدالرحیم (.47) کنندنمی  پرداخت زکات  مسلمان

کننده  دریافتسسات های مؤپژوهشی چالشدر 

از   کواالالمپور در داد کهنشان  و ا بررسیرزکات 

 تنها زکات شرایط پرداخت واجد مسلمان تاجر 5000

در پژوهشی  فواد(. 48) کنندزکات پرداخت می %10

 زکات تجار کردن یا نکردنپرداخت  به بررسی 

  نقش نگرش که و به این نتیجه رسید پرداختمسلمان 

 مسلمان  تجار از 20% تنهاو  داردفرد  رفتار بر اصلی

نتایج  (.49کنند )می پرداخت زکات مالزی کشور در

 حکایت از آن داشت که و آجزنفیشبین  پژوهش

 به منجر رفتارش که فردی باور عنوان به ش،نگر

  بر ثری نقش مؤ ،شد خواهد  خاصی عواقب  یا منافع

  در هاتفیلد  بوبک و (.25) دارد مالیاتی مؤدیان

نقش  شده و یزی ررفتار برنامه هینظر بررسی باپژوهشی 

  که دندی نشان دااتیمال ن ی قوان تیدر رعا  یتعهد اخالق

 نگرش مؤدیان ثیرأت تحت مالیاتی قوانین با نیت مطابق

 (. 28) گیردمی قرار مالیاتی

  ر ی ث أ ت جلودار و همکاران در پژوهشی ابراهیمیان 

با در نظر   ی ات ی مال  ن ی بر تمک  ی ات ی عدالت و فرهنگ مال 

را   ران ی ا  ی در نظام ادار  ان ی د ؤ نقش نگرش م  گرفتن 

و عوامل   ی ع ی عدالت توز  که  دند نشان دا  بررسی و 

گذار بر  ر ی ث أ ت  ی ها لفه ؤ م  ن ی تر مهم  شدن از ی اجتماع 

فرهنگ   ، ی ات ی عدالت مال  ، ن ی چن . هم است  ی ات ی مال  ن ی تمک 

  مؤثر است  ی ات ی مال  ن ی بر تمک  ان ی د ؤ و نگرش م  ی ات ی مال 

  ر ی تأث  سه ی مقا غفاری و همکاران در پژوهشی به  . ( 50) 

  ع ی متعارف بر توز  ات ی مال  و زکات  ی اسالم  ات ی مال 

و به این   پرداختند  ران ی منتخب ا  ی ها درآمد در استان 

  ب ی ضر  ها، ات ی در مال  ش ی افزا  % 1که  نتیجه رسیدند 

  که ی حال در  ، دهد ی کاهش م  % 0/ 046را به اندازه  ی ن ی ج 

  است  % 0/ 0064در زکات،  ش ی افزا  % 1 ی مقدار برا  ن ی ا 

  با در پژوهشی  باباجانی و باقری نتایج پژوهش . ( 51) 

گیری تمکین مالیاتی در سطح  مدلی برای اندازه  عنوان 

در   د نشان دا  هر مؤدی )در باب اشخاص حقوقی( 

نظر این پژوهش در کنار   مورد  مدل صورتی که 

  د، کار گرفته شو به  مؤدی مالیاتی  خطر های برآورد مدل 

ند در بهبود تمکین مالیاتی  توا سازمان امور مالیاتی می 

در  مالنظری و همکاران  . ( 52)  د کن  ثرتری ایفا ؤ نقش م 

رکتی در  فرهنگ سازمانی و تمکین مالیاتی ش پژوهشی 

نشان   را بررسی و دیان بزرگ ؤ اداره کل امور مالیاتی م 

فرهنگ سازمانی بر تمکین مالیاتی شرکتی اثر   که  دند دا 

  ها، از طریق دارد و تمکین مالیاتی شرکت  داری معنی 

رایی زیاد، مردگرایی  کم، فردگ  ی اطمینان نا اجتناب از 

نتایج   (. 53)  شود مشخص می  قدرت کم  ه زیاد و فاصل 

نگرشی نوین به  عنوان  ا ب  رامشینی و همکاران پژوهش 

  نشان داد که  جدید  ی چارچوب  ارائه  و  تمکین مالیاتی 

مثبت و   رابطه داوطلبانه مالیاتی تمکین  با اعتماد 

در پژوهشی   صامتی و همکاران  (. 54)  دارد داری معنی 

نشان   را بررسی و  بر تمکین مالیاتی  تأثیر اخالق مالیاتی 

رهای  نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجا  که  دند دا 



 نسب و فاطمه ژوالنژاد وحید بخردی                                                                                              

 35       1398، بهار و تابستان 21اول، پیاپی  هشتم، شمارهمجله حسابداری سالمت، سال 

مالیاتی، حقوقی و   نظام  اجتماعی و اعتماد به دولت و 

  و  د داری بر اخالق مالیاتی دار معنی  قضایی اثر مثبت و 

داری بر تمکین  معنی  چنین اخالق مالیاتی اثر مثبت و هم 

  به بررسی تحلیل در پژوهشی  الهی  (. 34)  مالیاتی دارد 

  های مالیات  بودن تصاعدی  مطلوب  وضعیت  نظری 

  زکات  و  خمس  توجه به  با  مستقیم غیر  و  مستقیم 

  که  این  جای  به  اسالم  که  و به این نتیجه رسید  پرداخت 

  توزیع  پی  در  باشد،  درآمد داشته  عادالنه  توزیع  دغدغه 

  است  مصرف  الگوی  در  مساوات  و  ثروت  عادالنه 

  ارزیابی  با  شهریاری  و  عزتی نتایج پژوهش  (. 55) 

  زمینه در )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  عملکرد 

  های زمین  اندازه  که  داد  نشان  زکات  آوری جمع 

  کننده آوری جمع  کارگزاران  شمار  جامعه،  کشاورزی 

  کارگزاران بودن روحانی  زکات، ویژگی 

  متغیر و  جامعه  بودن مذهبی  زکات،  کننده آوری جمع 

  فرهنگی های ویژگی  یکی از  دادن نشان  برای  دامی 

  دارد دار معنی  ثیر أ ت  زکات  آوری جمع  میزان  بر  مذهبی 

مطالعه   با  آبادی حکیم گیلک  نتایج پژوهش  (. 56) 

های خیریه در  های مالیاتی از کمک تطبیقی حمایت 

تاز  تجارب کشورهای پیش  بررسی  که داد  نشان  جهان 

در زمینه قانون، نوع حمایت، عملکرد و ارزیابی این  

ها  مقایسه تطبیقی حمایت  های الزم برای زمینه  ها روش 

  یدیگر  در پژوهش  وی  (. 57)  کند را فراهم می 

ا  ر ایران  در  خیریه  های کمک  و  مالیاتی  های انگیزه 

  مالیاتی  های انگیزه  که اعمال  داد  نشان  و  بررسی 

  خانوار نودوستی سرپرست  روحیه  و  انفاق  تواند می 

نتایج پژوهش   (. 58)  دهد  افزایش  را  شهری 

  هایهزینه  بر  ثر ؤ م  عوامل  بررسی  برای  الحسینی کیاء 

  ایران شهری  خانوارهای  درآمدهای  های دهک  مذهبی 

  و جنگ خانوار  عد ُب خانوار،  درآمد  که  داد  نشان 

  هایپرداخت  بر  منفی  اثری  تورم  و  مثبت  اثری  تحمیلی 

  جایگاه در پژوهشی  موسایی  (. 59)  است  مذهبی داشته 

ا  ربهبهان  در شهر  اقتصادی -اجتماعی  خاستگاه  و  انفاق 

  نمونه  افراد  از  توجهی قابل   که درصد  داد  نشان   و   بررسی 

  و کنند می   را پرداخت  خود   مستحب   و   واجب  های انفاق 

  )بهتحصیالت  و  درآمد  با  مستحب  و  واجب  های انفاق 

  رابطه  اجتماعی(  پایگاه  کننده تعیین  متغیرهای  عنوان 

  در  آبادی حکیم گیلک  (. 60)  دارد  دار مثبت و معنی 

  فقر در کاهش  جو(  و  زکات )گندم  تأثیر  پژوهشی 

  با  زکات  که اگر  داد  نشان  و  بررسی  را  گلستان  استان 

  به  قادر  هزینه شود،  و  گردآوری  مدیریت  و  یت ا در 

  نتایج (. 61)  است را فق  از  بزرگی  گروه  مالی  تأمین 

درآمدهای   فقرزدایی  توانایی  در مورد  فر زمانی  پژوهش 

  تهران،  های استان  در  زکات حاصل از پرداخت  بالقوه 

  بختیاری،  و  چهارمحال  مرکزی،  اصفهان،  سمنان، 

  درآمدهای  ه مقایس  که  حاکی از آن بود ایالم  و  بوشهر 

  که دارد  آن  بر  داللت  زکات پرداخت  حاصل از  بالقوه 

  مورد  های استان  فقر  رفع  برای  تنهایی  به ها درآمد  این 

  درآمدهای از  استفاده  ، این رو  از  کند. کفایت نمی  نظر 

  . ( 62)  است  ضروری  مالیات  جمله  از  دیگری 

  هبالقو  درآمدهای  میزان در پژوهشی  کیوانی ثامنی 

  که  داد  نشان  را بررسی و زکات  پرداخت  از  حاصل 

  و  کند می  تأمین  را  دولت  مخارج  از  % 1/ 2تنها  زکات 

  باشد  دولت  درآمدهای  برای  مناسبی  منبع  تواند نمی 

 (63 .) 

  پژوهش مرتبط با موضوع  های انجام شده پژوهش 
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د. دسته  شو به دو دسته تقسیم می  کشور  داخل  در  حاضر 

و دسته دوم  (  55-63)   زکات   مربوط به  های پژوهش  اول 

و   34)  به بررسی تمکین مالیاتی هایی است که پژوهش 

دسته اول  های موضوع پژوهش  اند. پرداخته ( 52-54

  یا  فقرزدایی  برای  زکات  بسندگی در رابطه با  بیشتر 

  یا تفاوت  عدالت  تحقق  و یا  دولت  مخارج  پوشش 

از این   . در هیچ کدام است  و زکات  خمس  با  مالیات 

  مالیات  مؤدی ذهنی و نیت  هنجار  نگرش،  به  ها پژوهش 

دسته  های موضوع پژوهش  . نشده است  اشاره اسالمی 

و   است تمکین مالیات بر درآمد اثر  بیشتر در مورد دوم 

  خصوص در  تمکین مالیات اسالمی تاکنون پژوهشی 

است.   را مورد مطالعه قرار نداده  اشخاص حقیقی 

کشور در شرایطی   خارج از انجام شده در های پژوهش 

انجام شده است که بخشی از جامعه آماری آن را  

و   داده تشکیل غیرمسلمان را مسلمان و بخش دیگر 

بیشتر جمعیت آن را مسلمانان   که نیست ایران  مانند 

توجه به جمعیت باالی   با از این رو، د. ن ده تشکیل می 

پژوهش  نتایج رود انتظار می  کشور ایران در مسلمانان 

  پذیری بیشتری داشته باشد. تعمیم قابلیت  حاضر 

  توان عوامل مؤثر بر تمکین مالیات اسالمی ، می چنین هم 

 کرد.   شناسایی   تری  را به طور مناسب 

 

 های پژوهشفرضیه
های بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیه 

 پژوهش به شرح زیر تدوین شد: 

 تمکین و (یحقیق شخص)نگرش مؤدی بین  .1

 دارد.  وجود داریمعنی رابطه اسالمی مالیات

 تمکین   و  ی( حقیق   )شخص هنجار ذهنی مؤدی  بین   .2

 دارد.   وجود   داری معنی  رابطه  اسالمی  مالیات 

نگرش رابطه بین  بر نیت مؤدی مالیات اسالمی .3

اسالمی  مالیات تمکین و ی(حقیق )شخصمؤدی 

 داری دارد.معنی ثیرأت

 هنجار رابطه بین مالیات اسالمی بر مؤدی تنی .4

 مالیات تمکین و ی(حقیق )شخصذهنی مؤدی 

 داری دارد.معنی ثیرأاسالمی ت

 

 الگوی مفهومی پژوهش

 مطابق باچنین همو  های پژوهشفرضیه بر اساس 

الگوی مفهومی  (29)فیشبین  و آجزن  پژوهش

 . است 2شماره شکل به شرح حاضر پژوهش 

 

 روش پژوهش

 
 تیو از نظر ماه یکاربرد ،پژوهش از لحاظ هدف نیا

  ییبوده و با استدالل استقرا یدانیم-یش یمایو روش پ

با پژوهش اول و دوم  هایفرضیه  .انجام شده است

 هایو فرضیه استفاده از ضریب همبستگی پیرسون

معادالت  الگویبا استفاده از پژوهش سوم و چهارم 

ها تحلیل داده شده است. تجزیه و آزمونساختاری 

افزار اول و دوم با استفاده از نرم  هایبرای فرضیه 

SPSS  سوم و چهارم هایفرضیه برایو  22نسخه ،

 با گر متغیر نیت مؤدی مالیاتی،نظر به نقش تعدیل 

 انجام شده است.   3نسخه  PLS افزاراز نرم  استفاده

 

 متغیرهای پژوهش
 اسالمی مالیات تمکینمتغیرهای پژوهش شامل 

http://www.eviews-iran.ir/
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 هنجار ذهنی مؤدیو  نگرش مؤدی)متغیر وابسته(، 

(  گرلیتعد ریمتغ) نیت مؤدی)متغیرهای مستقل( و 

متغیرهای پژوهش با استفاده های مربوط به است. داده 

شده است.  آوریجمع ( 45الجعفری )نامه رام از پرسش 

نامه مربوط به باور رفتاری و باور هنجاری این پرسش 

هایی در برای سؤال نسبت به مالیات اسالمی بوده که 

ت اهنجار ذهنی و نیت مؤدی مالی ،نگرش مورد

.  استپرسش  34شامل و  تعدیل شده استاسالمی 

در  به هر متغیراختصاص داده شده های تعداد گویه 

 ارائه شده است.   2نامه، در جدول شماره پرسش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی مفهومی پژوهش : 2شكل 
 

 

 نامه: اطالعات پرسش 2 جدول

 پرسشتعداد  متغیر

 12 تمکین مالیات اسالمی

 7 نگرش

 8  ذهنی هنجار

 7 نیت

 34 جمع

 

 

 دی مالیات اسالمیؤنیت م
 )شخص حقیقی(

 دی مالیات اسالمیؤهنجار ذهنی م
 )شخص حقیقی(

 مالیات اسالمیدی ؤنگرش م
 )شخص حقیقی( 

 تمکین مالیات اسالمی

 دی مالیات اسالمیؤنیت م
 )شخص حقیقی(
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 وابسته متغیر
یا  اسالمی مالیات اسالمی: تمکین مالیات  تمکین

 از  است عبارت مالیات اسالمی، مؤدیرفتار  پذیرش

 و رفتار مؤدی سوی از اسالمی مالیات قانون رعایت

  بیرونی  کنش یا عمل یک برابر  در که است واکنشی

 12تا  1 هایسؤال(. 26) زندمی سر افراد از

 است. این متغیر مربوط به نامه پرسش 

 

 مستقل متغیرهای

 آمادگی حالت یک مؤدی: نگرش مؤدینگرش 

فرد در سطح هر  واکنش بر کهاست  روحی  و ذهنی

  26تا  20 هایسؤال (. 26) گذاردمی مستقیم اثر مؤدی

 است. این متغیر مربوط به نامه پرسش 

 رفتاری  وهیش یکهنجار ذهنی : مؤدیهنجار ذهنی 

 چه  معین شرایط  در مردم کند می مشخص که  است

 شودمی ذهنی وقتی هنجار .باشند داشته باید رفتاری

  آن  از خود  خودی به مؤدیفرد در سطح هر  که

 نامه پرسش 34تا  27 هایسؤال (. 26) کندمی پیروی

 است. این متغیر مربوط به 

 

 گر تعدیل متغیر

 متغیرمالیات اسالمی به عنوان  مؤدی: نیت مؤدینیت 

با  مؤدینگرش و هنجار ذهنی بین در رابطه  گرتعدیل 

  و  تمکین مالیات اسالمی در نظر گرفته شده و تمایل

 روحی و ذهنی کار یا آمادگی انجام برای تالش

 رفتاری تعریف  از قاعده مؤدیو پیروی  مؤدی

 مربوط نامه پرسش  19تا  13 هایسؤال (. 26) شودمی

 است. این متغیر به 

 و نمونه پژوهش  جامعه آماری
  استادان گروه الف.    جامعه آمارى این پژوهش شامل 

حسابرسان،  گروه ب. ، های علمیه و دانشگاه حوزه 

  و  بازرگانی  ران و صاحبان مشاغل از جمله ا حسابد 

  به کننده مراجعه  حقیقی  ی اشخاص . گروه پ  و  خدماتی 

  دفاتر ، )ره( خمینی  امام  امداد  کمیته  ، خیریه  سسات ؤ م 

  و زکات  خمس  آوری جمع  های د نها و  جمعه  امام 

نامه  پرسش و  است  تهران  استان  در تقلید  مراجع عظام 

با توجه به   چنین، هم  بین این سه گروه توزیع شده است. 

  با نمونه  تعداد بود  نامحدود  جامعه آماری این که 

   : تعیین شد در زیر    1استفاده از رابطه شماره  

             1رابطه 

n0 = [
z

d
× s]2  

n0 = [
1.96

0.05
× 0.51]2 = 401.42 ≅ 402            

 

یک عدد ثابت است، که به فاصله اطمینان  zمقدار 

در این پژوهش سطح  و ( بستگی داردαو سطح خطا )

در نظر  % 5، برابر با %95ی دارمعنیخطا بر اساس سطح 

است.   1/ 96برابر با  zگرفته شده است. در نتیجه 

رابطه همان سطح خطا است  در این dمقدار  ،چنینهم

برآورد برای در نظر گرفته شده است.  %5که برابر با 

 بین  نامهپرسش  30، تعداد (Sانحراف معیار جامعه )

 توزیع شد و انحراف جامعه اعضاء از کوچک اینمونه 

 .معیار نمونه اولیه محاسبه شد

طرح  که درها نامهپرسشبازگشت نرخ نظر به 

تعداد حاصل شده بود،  پژوهشیو سوابق  آزمونپیش

با توجه به قلمرو  توزیع شد. نامهپرسش 500

از  نامهپرسش است ضروریموضوعی پژوهش، 

اشخاص و صاحبان مشاغل  استادان دینی،سوی 
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یید روایی و أپس از ت از این رو،تکمیل شود. حقیقی 

و  حوزوی استادانبین  نامهپرسش 200، ابتدا،پایایی

دانشگاهی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه 

گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، گروه تاریخ )تهران 

و تمدن اسالمی، گروه فلسفه و حکمت اسالمی، 

گروه علوم قرآن و حدیث، گروه ادیان و عرفان و 

 نامهپرسش 150 ،توزیع شد. سپس (گروه فقه شافعی

یید أتحبان مشاغل ران و صااحسابرسان، حسابدبین 

توزیع  1395 در سالصالحیت شده در استان تهران 

اشخاص بین  نامهپرسش 150شد. در گام سوم 

 بهتهران  استان در )شامل افرادی کهحقیقی 

 دفاتر)ره(، خمینی  امام امداد کمیته، خیریه سساتؤم

 و زکات خمس آوریجمع هایدو نها جمعه امام

تعداد توزیع شد.  (کنندتقلید مراجعه می مراجع عظام

های دریافتی و نرخ بازگشت هر گروه در نامهپرسش

 ارائه شده است. 3جدول شماره 

 

 نامهروایی و پایایی پرسش
شده از پرسش تعدیل 34نامه شامل پرسش

 . رواییاست( 45الجعفری )نامه استاندارد رامپرسش

علمیه و حوزه  به وسیله استاداننامه پرسشاین 

برابر با )آزمون آلفای کرونباخ . یید شدأتدانشگاه 

نامه مقدماتی توزیع شده بین پرسش( برای 94/0

( نشان داد که ابزار نامهپرسش 30کوچک ) اینمونه

  پژوهش پایا است.

 

 هایافته

 

 دهندگانپاسخ یشناختتیاطالعات جمع
دهد نشان می 4نتایج ارائه شده در جدول شماره 

ها مرد آن  %48/ 3زن و  دهندگانپاسخ %7/51که 

  % 96/31از استادان حوزوی،  %44/40چنین، هستند. هم 

و صاحبان مشاغل و  از جامعه حسابرسان و حسابداران

از اشخاص حقیقی است. مدرك تحصیلی  %27/6

دهندگان کارشناسی و باالتر است.  از پاسخ %91حدود 

دهندگان شرایط  این نتایج حاکی از آن است که پاسخ

نامه پژوهش حاضر را گویی به پرسش الزم برای پاسخ

 دارند. 

 

 نامهاطالعات توزیع پرسش: 3 جدول

 جامعه آماری گروه
  نامهپرسشتعداد 

 شدهتوزیع

  نامهپرسشتعداد 

 شدهآوریجمع

 نرخ بازگشت

 (درصد)  نامهپرسش

 83 167 200 و دانشگاه هیعلم هایاستادان حوزه الف

 88 132 150 حبان مشاغل  حسابداران و صا حسابرسان، ب

 76 114 150  یاشخاص حقیق پ

 247 413 500 جمع 
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 آمار توصیفی 
متغیرهای پژوهش در  بهآمار توصیفی مربوط 

که در این  طورارائه شده است. همان 5جدول شماره 

جدول نشان داده شده بیشترین میانگین مربوط به متغیر 

. پس از نیت مؤدی، ( است3)میانگین نیت مؤدی 

ن باالیی برخوردار یتمکین مالیات اسالمی از میانگ

( از میانگین سایر  1/2بوده و میانگین نگرش مؤدی )

 تر است. متغیرها کم

 

  آمار استنباطی
 اول و دوم  هایفرضیه نتایج آزمون

نگرش و هنجار ذهنی  بررسی رابطه بین برای

ها از داده مقیاسبا توجه به  ،مؤدی با تمکین مالیاتی

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب  

پارامتری است و برای  یهمبستگی پیرسون روش

های زیاد استفاده هایی با توزیع نرمال یا تعداد دادهداده

  30های زیاد )بیش از . گفتنی است که دادهشودمی

 

شناختیاطالعات جمعیت: 4 جدول  

 درصد فراوانی فراوانی  متغیر

 جنسیت
 7/51 214 زن

 3/48 199 مرد

 گروه

 44/40 167 و دانشگاه هیعلم هایاستادان حوزه

 96/31 132 و صاحبان مشاغل   حسابرسان، حسابداران

 6/27 114 اشخاص حقیقی 

مدرك 

 تحصیلی

 48/0 2 زیر دیپلم

 8 33 دیپلم

 62/34 143 کارشناسی

 37/19 80 کارشناسی ارشد

 53/37 155 دکتری

 
: آمار توصیفی5 جدول  

 انحراف معیار میانگین میانه بیشینه  کمینه  متغیر

 5/0 7/2 7/2 5 1 تمکین مالیاتی اسالمی

 6/0 3 3 5 1 نیت مؤدی

 6/0 1/2 2 5 1 مؤدی نگرش

 6/0 3/2 2/2 5 1 مؤدی ذهنی هنجار
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حاصل از . نتایج (64شود )گو( نرمال فرض میپاسخ

اول و دوم   هایضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه 

 ارائه شده است.  6پژوهش در جدول شماره  

در  بین نگرش رابطهبه بررسی پژوهش فرضیه اول 

 مالیات تمکین  و )شخص حقیقی( مؤدیسطح هر 

 داریمعنی مقداراز آن جا که پردازد. اسالمی می

از سطح  ترکم مؤدی برای متغیر نگرش (001/0)

 مؤدی توان گفت که بین نگرش می ،است %5 خطای

 وجود یدارمعنی رابطه اسالمی مالیات تمکین با

 ضریب همبستگی پیرسون برای نگرش ،چنیندارد. هم

 با  مؤدی مثبت بین نگرش  رابطه  بیانگر  (0/ 519)  مؤدی

 .  ( 6)جدول شماره  استاسالمی  مالیات تمکین

ذهنی در  بین هنجار رابطهپژوهش در فرضیه دوم 

 مالیات تمکین  و( یقی)شخص حق مؤدیسطح هر 

 داریاز آن جا که مقدار معنی. شد آزمون اسالمی 

تر از سطح کم مؤدیذهنی  هنجاربرای متغیر  (001/0)

 ذهنی توان گفت که بین هنجار می ،است  %5 خطای

 یدارمعنی رابطه اسالمی مالیات تمکین با مؤدی

ریب همبستگی پیرسون برای ض ،چنیندارد. هم وجود

مثبت بین   رابطه بیانگر (0/ 461) مؤدی ذهنی هنجار

 است اسالمی  مالیات تمکین  با مؤدی ذهنی هنجار

   . (6)جدول شماره  

 

  سوم و چهارم  هایآزمون فرضیه 
با  ،پژوهش  سوم و چهارم یهاهیآزمون فرض برای

به عنوان  مالیات اسالمی اثر نیت مؤدیبررسی توجه به 

در  و هنجار ذهنی بین نگرش رابطهبر  گرمتغیر تعدیل 

 مالیات تمکین  با (یقیسطح هر مؤدی )شخص حق

از  .معادالت ساختاری استفاده شدروش از  ،اسالمی

نیت   گرتعدیل برای متغیر داریمقدار معنیآن جا که 

  ، است  %5 تر از سطح خطایکم )فرضیه سوم( مؤدی 

ثیر أتوان گفت که نیت مؤدی مالیات اسالمی تمی

بین نگرش در سطح هر مؤدی  داری بر رابطهمعنی

و تمکین مالیات اسالمی دارد. آماره ( یقی)شخص حق

t در سطح هر  نگرش بین متغیر نیت مؤدی در رابطه

نیز اسالمی  مالیات تمکین و (یقی)شخص حقمؤدی 

نیت مؤدی متغیر اثر مثبت  بیانگرکه  است 2/ 13برابر با 

)شخص در سطح هر مؤدی  نگرش بین رابطه بر

در نتیجه، . استاسالمی  مالیات و تمکین( یقیحق

.  (7)جدول شماره  یید شدأتپژوهش فرضیه سوم 

 برای متغیر داریمقدار معنیچنین، از آن جا که هم

از سطح  ترکم )فرضیه چهارم( نیت مؤدی  گرتعدیل 

 نیت مؤدیمتغیر توان گفت که می ،است  %5 خطای

بین هنجار ذهنی در سطح هر  ی بر رابطهدارثیر معنیأت

و تمکین مالیات اسالمی دارد. ( یقی)شخص حقمؤدی 

ذهنی در  هنجار بین متغیر نیت مؤدی در رابطه tآماره 

 مالیات تمکین  و( یقی)شخص حقسطح هر مؤدی 

متغیر اثر مثبت  بیانگرکه است  03/2با برابر نیز اسالمی 

ذهنی  هنجار بین رابطه بر نیت مؤدی مالیات اسالمی

 مالیات و تمکین (یقی)شخص حقدر سطح هر مؤدی 

یید  أتپژوهش فرضیه چهارم در نتیجه، . استاسالمی 

 .  (7)جدول شماره  شد
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 نتایج آزمون همبستگی: 6 جدول

 داری معنی  همبستگی پیرسون  متغیر

 001/0 519/0 )فرضیه اول(  مؤدی  نگرش

 001/0 461/0 )فرضیه دوم(   مؤدی  ذهنی  هنجار

 

 : نتایج معادالت ساختاری 7 جدول

 متغیر های توضیحی
 یباضر

 مسیر

خطای 

 استاندارد

 آماره 

t 
داریمعنی  

فرضیه 

 سوم

 001/0 52/5 07/0 4/0 مؤدی  نگرش

 001/0 56/4 08/0 39/0 نیت مؤدی 

 033/0 13/2 07/0 16/0 گر نیت مؤدی در نگرش مؤدی مالیاتینقش تعدیل

 001/0 16/13 06/0 - بارهای عاملی

 48/0ضریب تعیین تعدیل شده :                                                49/0ضریب تعیین : 

فرضیه 

 چهارم

 001/0 11/7 05/0 41/0 مؤدی  هنجار ذهنی

 001/0 07/5 07/0 38/0 نیت مؤدی 

 042/0 03/2 09/0 18/0 مؤدی  هنجار ذهنیگر نیت مؤدی در نقش تعدیل

 001/0 16/13 06/0 - بارهای عاملی

 47/0تعدیل شده: ضریب تعیین                                                   49/0ضریب تعیین: 

 
 گیری نتیجه 

 
های مالیات اسالمی منبع مناسبی برای تأمین هزینه

رود اما به شمار می  جامعه اسالمیاقشار ضعیف 

( 13و  8) های میدانی در ایرانمتأسفانه نتایج بررسی 

دهد میزان درآمدهای ناشی از مالیات اسالمی  نشان می

   .است در مقایسه با سایر منابع درآمدی، بسیار ناچیز

نشان داد که یکی از  پژوهش حاضرنتایج 

 های افزایش درآمدهای مالیات اسالمی ترین راه مهم

و   انمؤدی، تغییر نگرش در (خمس و زکات  )شامل

تالش برای افزایش تمکین مالیاتی است؛ چرا که 

تمکین   برمالیات  کنندهو نیت پرداخت مؤدینگرش 

اثرگذار است. درك کامل تفاوت در رفتار  انمؤدی

 تمکین مالیاتی مؤدیان، مستلزم درك تفاوت در

نگرش مؤدیان نسبت به این رفتار و تصمیم به تمکین  

)هر هر فرد  در جامعه اسالمیمالیاتی است. اگر 

دریابد که نگرش نسبت به رفتار مالیاتی تابعی مؤدی( 

است،  وی از هنجارهای ذهنی منطبق بر قاعده رفتاری 

ه و شناسایی این هنجارها کل جامعه به ضرورت توج

ابزاری مطلوب برای افزایش تمکین مالیاتی،  هبه منزل

گفت هر چه  توانکلی می طورپی خواهند برد. به 

خمس و   پرداختافراد، نگرش خود را نسبت به 
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و فواید آن در جامعه های اسالمی( )مالیات زکات

تری نسبت به  و نگرش بدبینانه اصالح کننداسالمی 

یابد. داشته باشند، تمیکن مالیاتی افزایش می آنفرار از 

ذهنی افراد در جامعه به لزوم   هر چه هنجار ،چنینهم

تمکین پرداخت خمس و زکات باالتر رود، تمیکن  

مالیاتی افزایش یافته و به درك بیشتر پدیده تمکین  

کند. نتایج پژوهش مالیاتی در سراسر کشور کمک می

واکنش منطقی در تمکین مالیات  نظریهحاضر، 

یید  أرا ت( یقی)شخص حق مؤدیاسالمی در سطح هر 

است  پژوهشیجا که این پژوهش اولین  . از آنکندمی

بر  مؤدیذهنی  رثیر نگرش و هنجاأبررسی ت برایکه 

 نظریه تمکین مالیاتی در جامعه اسالمی ایران، از 

آغازی برای  تواندواکنش منطقی بهره برده است، می

این   توسعه چارچوب تمکین مالیات اسالمی باشد.

 همسو است.  (45الجعفری )رام پژوهش نتایج با نتایج

اموال مالکیت میل به چسبندگی در تعلق انسان و 

های اختیاری پرداخت داوطلبانه مالیات موجب کاهش

خمس و زکات  چونهای اسالمی همنظیر مالیات

چرا که  ، سازی است. این امر مستلزم فرهنگشودمی

فرهنگ پرداخت مالیات اسالمی به عنوان یکی از  نبود

با شود پیشنهاد می ،. لذااستموانع تمکین مالیاتی 

های ه دور درو دولت  دیمراجع عظام تقل مشارکت

 به مؤدیان  هااز طریق رسانه  های الزمآموزش، متفاوت

پرداخت مالیات  مالیات اسالمی داده شود تا آنان به

 .  دن شوترغیب 

در آینده  مشابه  هایپژوهش حاضر و  پژوهش

نظام در ند آغازگر راهی باشد که بر مبنای آن واتمی

و عملیاتی به  ، ساختارمندمنظم به طورمالیات اسالمی 

. طبیعی پرداخته شودمقوله تمکین مالیات اسالمی 

در این پژوهش بر اساس  است نتایج حاصل شده

های زمانی و مکانی اطالعات موجود و محدودیت 

رسد برای تکامل آن دست آمده است و به نظر میبه

 د:  شوهای زیر نیز انجام الزم است پژوهش

تمکین مالیات در مورد بررسی واکنش رفتاری  .1

 .  در مذاهب اسالمی اسالمی

شناختی آحاد جامعه اسالمی ایران نقش جمعیت .2

 در تمکین مالیات اسالمی. 

بیکاری با تمکین  تورم و نرخ نرخ رابطهبررسی  .3

 مالیات اسالمی.

 انیاسالمی در سطح مؤد اتیمال نیتمکبررسی  .4

خاص نظیر  رویداد یک گرفتن نظر در بای قیحق

المللی علیه ایران و اقتصادی بین هایتحریم 

سیاسی  مسائل سایر یا وضعیت بد معیشتی مردم

 های روانی. جنگمانند 

یک بانک اطالعاتی  در این پژوهش به دلیل نبود

و میزان  )شخص حقیقی( که درآمد واقعی هر مؤدی

ها از دادهکند، را گزارش پرداخت خمس و زکات 

گردآوری شده است اما ارزیابی   نامهپرسش  قی طر

 و ارقام  هادادهتمکین مالیات اسالمی با استفاده از 

از جمله در نتیجه، این موضوع  تر است.ی، دقیقواقع

در زمینه سنجش  پژوهش حاضر یهامحدودیت 

  .بودمی تمکین مالیات اسالتر دقیق
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