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  طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی
  )شهرداري تهران( با رویکرد اسالمی

  * اله مرادسیف
  ** علیرضا نادري
  *** منصور صادقی
  **** محبت رئیسی
  9/9/93: پذیرش نهایی        22/11/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

  مد پایدار شهري ایفا امین منابع درأاي در تنظام مدیریت مالیات محلی، نقش تعیین کننده
و شاخصهاي کلیدي نظام  عواملدنبال معرفی مفاهیم، مرور ادبیات نظري، هاین تحقیق ب .دکنمی

براي یافتن . استمفهومی نظام  الگويمدیریت مالیات محلی با رویکرد اسالمی و در نهایت ارائه 
ن امور مالیات محلی نفر از مدیران و مسئوال 130االت تحقیق، پرسشنامه توسط ؤپاسخ س

الهاي ؤسمورد در  LISRELو  SPSSو با استفاده از نرم افزارهاي شد شهرداري تهران تکمیل 
ي تحلیل عاملی و معادالت هاشیوهپیشنهادي نیز با استفاده از  الگويعمل آمد و  هآزمون ب ،تحقیق

در بعد دهد که در نظام مالیات محلی مطلوب شهرداري تهران نتایج نشان می .دشید أیساختاري ت
 عاملیندها سه اعد فرمد مالیاتی در بااهداف، راهبردها و سیاستهاي منابع در عاملورودیها سه 

ی، ایکار عاملدر بعد خروجیها سه  ومد مالیاتی ایندهاي مدیریتی، اصلی و پشتیبانی منابع درافر
یهاي یبا عنایت به نارسا وبدین ترتیب  مهم است؛مد مالیاتی انفعان دراثربخشی و رضایت ذي

به چشم انداز و حاکمیت ارزشهاي اسالمی در  دستیابیمدي و الزام قانونی براي امین منابع درأت
در همین  .عمل آیدهمدي اقدام الزم باي نظام مطلوب دراجرانسبت به طراحی و  دشهر تهران، بای

  . راستا پیشنهادهایی نیز ارائه شده است
مد پایدار ا، دربراي اداره شهر مالیات محلیوصول مدیریت اسالمی،  و شهر اسالمی :ها واژه کلید

   شهرداري تهران، مدیریت شهري جامع با رویکرد اسالمی
  

   seif.1338@gmail.com                                 )ع(دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین  *
 naderi@ihu.ac.ir                                      )ع(دانشیار گروه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین  **

  sadmansoor@gmail.com                       )ع(دانشیار گروه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین  ***
  raisy244@gmail.com)ع(ها از دانشگاه جامع امام حسیندکتري مدیریت سیستم: نویسنده مسئول* ***
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  مقدمهـ  1
مدي پایدار ابه توسعه پایدار شهري، مدیریت یکپارچه شهري و منابع در دستیابیاز الزامات 

) حکمرانی( زندگی، مدیریت خوب شهريتوان به تعبیر بانک جهانی، شهر مطلوب و پایدار . است
اقتصاد شهري، : ی مانندیشاخصها دیداز ) 2011( 1در بررسی بنیاد موري. داردو خودگردانی مالی 

زندگی و محیط زیست، کالنشهرهاي توکیو، سئول، لندن، پاریس و توان تحقیق و توسعه، 
  . انددست آوردهه نیویورك رتبه هاي برتري ب

موریتهاي قانونی، نیازها و مطالبات شهروندان از أمین منابع مالی مورد نیاز براي وظایف و مأت
پویاست و ساختارهاي آن، پیوسته در اي ، سامانهشهر. ریت شهري استمهمترین چالشهاي مدی

، انسجام و یکپارچگی مدیریت این سامانهبراي تنظیم این روابط و پایداري  .است با یکدیگر تعامل
مدي پایدار امین منابع درأت ،عالوه بر مدیریت یکپارچه شهري). 1386 کاظمیان،(آن ضروري است 

مدي شهرها باید از ویژگیهاي پایداري امنابع در. استبرخوردار یاري بسشهر نیز از اهمیت 
نسبی  ن است که اوالً از استمرارایمدهاى شهرداري مستلزم اپایدارى در در. برخوردار باشد

کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار وضع مدها او ثانیاً حصول این در باشدبرخوردار 
محلی، بهاي خدمات شهري، کمکهاي انتقالی دولت ملی و استقراض، طور کلی مالیات ه ب. ندهد

صاحبنظران مسائل اقتصادي بهترین  با این حال .استمدي رایج در مدیریت شهري اچهار منبع در
دولت را به منابع  يه اتکااینکزیرا عالوه بر  ،دانندمین هزینه هاي دولت را مالیات میأمنبع ت

شور و اشتیاق ، که ثروت ملی و متعلق به نسلهاي آینده نیز هست کندکم میخدادادي مثل نفت 
ضرورت مهمترین . انگیزاندبرمیدر آحاد افراد جامعه  را کشورکارهاي ملی براي مشارکت در 

نظام مدیریت است که  اینپرداختن به موضوع نظام مدیریت مالیات محلی در شهرداري تهران 
و شهرداریها نقش  استیاسی کشور، دولتی و متمرکز ایران به تبع ساختارکالن س شهري در

در این ساختار امکان مدیریت واحد . کنندکارگزار دولت را در خدمات رسانی شهري ایفا می
مدهاي نفتی، ابه دلیل افزایش در .ها و توسعه شهري میسر نیستمحلی و مشارکتی و تحقق برنامه

سامانه  اشکاالتی که در دیگر شهرداریها و در مکفیآموزش نیودن تمایل دولت به تمرکزگرایی، 
کرد؛ با  وجود وجود داشت، دولت بخشی از وظایف شهرداریها را به نهادهاي مرتبط به خود منتقل 

 
1 - Mori foundation 
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در سه حوزه اندیشه راهبردي، ساختار، آثار و رفتار شهروندان نیاز به بازنگري و  این هم اکنون
  .احساس می شوداصالح 

مسئولیت مالی و اعطاي استقالل به شهرداري واگذاري و مبانی نظري در نگرش سیستمی نبودن 
) فروش تراکم، تغییر کاربري( مدهاي ناپایدارا، سهل الوصول بودن کسب در1362تهران در سال 

بودن تالش مالیاتی، آسیب کم مدها، اده و موجب ناپایداري درکراقتصاد شهري را تضعیف  ...و
خیر در اجراي طرحها و پروژه هاي أتو نیز  هش کیفیت زندگیپذیري محیط زیست شهري، کا

مدي پایدار محلی براي موفقیت در اقتصاد االزام به داشتن منابع درمسائلی مانند  ؛شهري شده است
 نبودن، )توکیو، لندن، پاریس، نیویورك و سئول کالنشهرهاي(شهري بر اساس تجربیات جهانی 

در  )بخش خصوصیو  دولت، مردم(ثر شهري ؤدر عناصر می الزم یا، یکپارچگی و کارمانسجا
عدم تحقق  ،)درصد 78(مدهاي ناپایدار شهرداري تهران ادر زیادسهم  شهري تهران،مدیریت 
مدي امین منابع درأعدم بهره گیري از ظرفیتهاي اقتصادي و اجتماعی شهر  در ت و هاي شهريبرنامه

نظام مطلوب مدیریت مالیات محلی در شهرداري تهران نبودن ) 1389هادي زنوز، ( شهرداري تهران
نظام  خود چگونگی ال اصلیؤساین تحقیق در  .پژوهش تبدیل نموده استله اصلی این ئمسبه  را

سیاستهاي  و راهبردها اهداف، االت فرعیؤسو در مطلوب مدیریت مالیات محلی شهرداري تهران 
 هايندایفر گانهو نیز عوامل سهمدي اابع درنظام مدیریت مالیات محلی شهرداري در زمینه من

  .کندمی تهران را جستجوپشتیبانی نظام مدیریت مالیات محلی شهرداري  و  اصلی، مدیریتی
  

  پژوهش و ادبیاتپیشینه ـ  2
  ـ پیشینه تحقیق 1ـ  2

اما  ؛مدي پایدار شهر صورت گرفتهاپژوهشهاي متعددي در خصوص مالیات محلی و منابع در
مواردي است که در از جمله پژوهشها . تاکنون به نظام مدیریت مالیات محلی پرداخته نشده است

  :شوداینجا به آن پرداخته می
مدي شهرداري تهران را مورد ادر پژوهشی ساختاري نظام در) 1384(هادي زنوز و همکاران 

دالیل مهم عدم موفقیت طرحهاي دهد که از نتایج این پژوهش نشان می. بازنگري قرار داده اند
چنین نبود نظام مدیریتی و ظرفیتهاي سازمانی و اجرایی و هم، نبودن هدایت و کنترل شهر تهران

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1393پاییز و زمستان ، 2، شماره 22سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  154

مبانی نظري مالی دولت محلی، پیامدهاي نبودن چنین هم. استمالی مناسب در شهرداري تهران 
 لیاتها و بهاي خدمات، ی تخصیصی در اقتصاد شهري، ناسازگاري مایمنفی همچون کاهش کارا

 تطبیقی با مطالعه) 1390( حسن زاده .شودمدهاي شهرداري تهران را موجب میاثباتی دربی
 مديادر که ساختارکندمیپایدار شهرداري تهران چنین نتیجه گیري  مدادر هاي کسبراه شناسایی
 مالی مینأت نظام فاحش نشاندهنده تفاوتهاي دنیا بزرگ شهرهاي با آن مقایسه و تهران شهرداري
 . است دنیا کالنشهرهاي سایر با تهران شهرداري

نظام مدیریت مالیات مورد در سالهاي اخیر و از طریق بانک جهانی در ) 2010( 1جیت گیلز
وي در کاربرد الگوي نادلر و تاشمن براي بهبود نظامهاي . ده استکرمحلی مطالب مفیدي ارائه 
ورودي، عوامل و بر اساس رویکرد سیستمی به دنبال سازگاري بین ، مدیریت مالیاتی پیشتاز

نظام مدیریت  در کتاب) 2011( 2آلینک و کومر .یندها و خروجیهاي نظام مالیاتی بوده استافر
کند و شامل پرداخت مالیات، کار اصلی می مرور نظام مند مدیریت مالیاتی مدرن را فراهم 3مالیاتی

، فرایند اصلی در خطرپذیريجتماعی، ساختارهاي سازمانی، مدیریت مدیریت مالیاتی، تحوالت ا
  .استادارات مالیاتی، فرایندهاي پشتیبانی، برنامه ریزي و کنترل، مدیریت عملکرد و مدیریت تغییر 

در و  انجام گرفته خاص و مطالعات با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی پژوهشها هر یک از
توجه به یکپارچگی مدیریت مالیات محلی و  ،روز بودنه بمانند  هاي جدیديجنبه تحقیق حاضر

  .مورد توجه خواهد بودداشتن نگرش سیستمی 
   نظري پژوهش ادبیاتـ  2ـ  2

مدیریت شهري به معنی تالش براي هماهنگ کردن و یکپارچه کردن   )2006( 4به نظر دیک
 تر،رقابتی شهرهاي ایجاد و شهرها مسائل ساکنان اقدامات دولتی  و خصوصی براي چیره شدن بر

در مدیریت را ، نخستین کسی است که یکپارچگی )1970( ویلیامز. پایدارتراست تر وعادالنه
ماهیت مدیریت شهري با مناسبات قدرت، ماهیت شهرها و ساختار اجتماعی و . دکرطرح مشهري 

یند مدیریت شهري شامل ابه زعم او باید طیف بازیگران فر. دارد یروشن اریبس ارتباطاقتصادي آنها 
سسات خصوصی را در نظر گرفت که در لواي یکپارچه ؤمقامات حکومتی، خدمات عمومی و م

 
1 - Gill,Jit  
2 - Alink & Kommer 
3 - Tax Administration 
4 - Deack 
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مریکا، مدیریت شهري را به معناي ااز مدیران شهري ) 1970( هري گرین. گیرندسازي قرار می
یند که باید در اداره شهرها ، شناخت و حل مسائل بسیار بیندي میاو فرسامانمند رویکرد کل نگر، 

رونالد . این تلقی، مدیریت شهري را هم عرض رویکرد سیستمی می انگارد. کار روده پیچیده آنها ب
مدیریت یکپارچه شهري راهبرد داند که واجد یندي میامدیریت شهري را فر) 1998( 1مک گیل
مین أپارچه سازي برنامه ریزي شهري، یکپارچه سازي تسه بعد یکپارچه سازي را شامل یکاو . است

داند که براي تحقق مدیریت شهري کل نگر زیر ساختها و یکپارچه سازي نهادي و سازمانی می
در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه  الگوهاي مدیریت شهري ).1387برك پور،(است ضروري 

هاي متمرکز  و غیر متمرکز مدیریت شهري را  شیوه با توجه به نوع حکومت سیاسی حاکم بر خود،
در هر کدام از این الگوها، میزان اختیارات مدیران محلی، میزان وظایف آنها و . در دستور کار دارد

در ادامه فعالیتهاي سازمانهاي بین المللی در زمینه  بهبود مدیریت . داردنقشهاي متفاوتی ، شهروندان
و مشخصاتی شود میهوم حکمروایی شایسته شهري مطرح شهري کشورهاي در حال توسعه، مف

 عزیزي،(گیرد  مدي، تمرکززدایی، پاسخگویی و شهروند مداري را در بر میامثل شفافیت، کار
که فراروي مدیریت شهري قرار دارد،  ،، پنج چالش  عمده 2براساس نظرکاستلز و بورژا). 1380
ایجاد زیرساختهاي شهري، بهبود کیفیت زندگی ایجاد بنیه اقتصادي براي شهر، : از است عبارت

  . مین و تضمین حکمرانی خوبأیکپارچگی اجتماعی، ت شهري، تضمین
کیفیت مدیریت شهري نه تنها به چگونگی پرداختن به این چالشها بستگی دارد، بلکه با 

تفرق و ). 1386 داداش پور،( یکپارچگی آنها براي ایجاد انسجام در توسعه شهري نیز ارتباط دارد
چند پارچگی مدیریت شهري در عرصه سیاستگذاري، تصمیم سازي، برنامه ریزي، اجرا، ارزیابی و 

به توسعه پایدار شهري و عدالت اجتماعی دستیابی نظارت از موانع اصلی اداره مطلوب شهر و 
میان اي ه گونهد بو بایدارد اجتماعی سامانه باز، عناصر و روابط اي سامانهشهر به مثابه . است

همکاري و انسجام ) بخش دولتی، بخش عمومی و بخش خصوصی(ثر و ذي نفعان ؤنیروهاي م
به توسعه دستیابی براي ). 1386 کاظمیان،(برقرار گردد که الزمه آن مدیریت یکپارچه شهري است 

و کیفیت زندگی  هستضرورت رویکرد سیستمی و یکپارچه، اتفاق نظر مورد پایدار شهري در 
     به شمار آن ویژگیهاي خدمات شهري و توسعه کالبدي شهر از جمله  عرضهشهري، کیفیت 

 
1 - McGill  
2 - Borja and Castells 
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  .استحیاتی ، مین منابع پایدار شهري براي استمرار نظام مدیریت شهريأدر این میان ت. رودمی
ها  سوم بر محور هزینه هزاره شهرى مدیریت چالش معتقد است مهمترین) 1997( 1پیترمارتین

قرار )  شهرى(محلى  مدیریت سطح کانون سیاستگذاریها در مین درآمد،أت خواهد بود ومتمرکز 
مین أمعتقد هستند که چهار روش براي ت) 2006(  3و رابرت اینمان 2) 1984(اولوو .  خواهدگرفت

کمکهاي انتقالی دولت ملی ـ  3بهاي خدمات ـ  2هاي محلی مالیاتـ  1: هستمدهاي شهرداري ادر
  )4هاي ایالتیمرکز تحقیقات بحران( اضاستقرـ  4

 و کنندمی مشخص را آن پایه ومیزان  محلی، مقامات کهاست  مالیاتهایی محلی، مالیاتهاي  
اي میان توافق گسترده). 1380 عزیزي،( دهندمی اختصاص به هدفهاي ویژه خود را آن مدادر

خدمات عمومی باید در سطوح پایین که بسیاري از هست اقتصاد دانان و دانشمندان علوم سیاسی 
به ترجیحات و  یییی بخش عمومی و پاسخگوامین شود تا کارأدولت یعنی توسط دولتهاي محلی ت

کلی براي  یچارچوب ،فدرالیسمنظریه . تقاضاهاي راًي دهندگان براي این نوع خدمات ارتقا یابد
ترسیم کرده ) اي و محلی مرکزي، منطقه(اختصاص دادن نقشهاي هزینه به سطوح مختلف دولت 

که نقشهاي کالنی مانند دفاع، سیاست خارجی و است گفته شده نظریه در اصول این . است
ی مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره به یالمللی به دولت مرکزي و نقشهابین       تجارت 

معتقد ) 2005( 6الکو). ، به نقل از اسلک1998، 5پال اسفان( سطوح پایین تر اختصاص داده شود
است که چنانچه دولتهاي محلی و شهرداریها بخواهند مسئولیتهاي سازمانی گسترده و در حال 
افزایش خود را به انجام برسانند و چنانچه بخواهند استقالل کافی به دست بیاورند و یا چنانچه به 

 .ا، پایدار و با ثبات دارندمدي قابل اتکادارند، نیاز به منابع درتمایل افزایش قدرت و اختیارات خود 
مالیات محلی و بهاي خدماتی که  از مردم و کسبه اي که در داخل قلمرو حکومت محلی یا 

جا می همدي در داخل قلمرو حکومت محلی جاباو این منابع در ،کنند، گرفتهمی شهرداري زندگی 
شهرداري تحرك دارد و شود؛ اما منابعی مانند کمکهاي انتقالی و استقراض در خارج از قلمرو 

  .جا می شودهجاب

 
1 - Martin 
2 - Olowu  
3 - Robert p. Inman  
4 - Crisis States Research Center  
5 - Paul Bernd Spahn  
6 - Aluko  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 157 /  )شهرداري تهران(مالیات محلی با رویکرد اسالمی  طراحی و تبیین نظام مدیریت

  

یندي است که از قانونگذاري میزان، پایه و سایر امالیات محلی فر سامانه) 2007( 1به نظر تسواي
آوري و وصول جمعسامانه د و در مرحله بعد شوو به سازمانهاي مربوط ابالغ می، موارد شروع

زینه کردن مالیات شهروندان و اطالع رسانی مالیات به کار می افتد و آخرین مرحله هم چگونگی ه
شاوپ ) 1979(به عقیده بنتیک . دسازبه آنها در این مورد است تا زمینه اعتمادسازي را فراهم 

پایه مالیاتی آن باید به  ـ1: هستچهار معیار براي تشخیص مالیات محلی  2)1985(و اولوو ) 1983(
جمع آوري آن  ـ 3د شوآن باید توسط دولت محلی تعیین میزان  ـ 2 .وسیله دولت محلی تعیین شود

 .مد و عایدات آن باید به دولت محلی اختصاص یابدادر ـ 4. باید توسط دولت محلی انجام گردد
یکی از نکات مهم در خصوص مالیاتهاي محلی این است که حکومتهاي محلی باید توانایی وضع 

تجربیات بین المللی نشان داده است که . ندیا حداقل تعیین ضرایب مالیاتی را داشته باش
مدهاي خود و اپاسخگوترین و شفافترین حکومتهاي محلی آنهایی هستند که قدرت افزایش در

عالوه بر این، اختیار وضع مالیات به حکومت محلی امکان پیش . تعیین ضرایب مالیاتی را دارند
  ).2009 اسلک،( تلف را می دهدمخاوضاع چنین انعطاف در پاسخگویی به بینی آینده و هم

 چه؛ خواهد بود محلی دولتهاي نظر مورد شود، آن حاصل از مديادر که مالیاتی منبع هرنوع
به عقیده بیرد . باشند آن اجراي مسئول فقط مرکزي، چه دولت چه، وضع کنند خود را این مالیاتها

 عبارت ،مالیاتهاي محلی به شمار آورداز نظر اقتصادي، مالیاتهایی که می توان آنها را جزء ) 2004(
مد، مالیات بر فروش و مالیات بر کسب امالیات بر امالك، مالیات بر مصرف، مالیات بر در: از است
  . و پیشه

  مدیریت شهري و مالیات محلی در اندیشه اسالمی
ا، بینشه( بودن و جامع )وحی و عقل هماهنگی( کامل بودن دلیل به اصول مکتب اسالمو  مبانی
 الزم کارایی و اثربخشی محیطی، اقتصادي، اجتماعی و زیست جوانبتمام  نظر از) روشها ارزشها و

 منطق نوعی از اسالمی شهر .دارد به توسعه پایدار دستیابیچالشهاي شهري براي  بارویارویی در  را
 ايآموزنده هايتواند تجربهاین امر می کهکند پیروي می فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادي،
 اي از کرامتتواند به مرتبهاسالمی می شهر. به شمارآید مدرن برنامه ریزي و مندنظام روشهاي براي
 اسالمی هدف مدیریت در). 1387محمدي، ( )1(باشد قابل سوگندخوردن که برسد منزلت و
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ی، یشکوفا رشد و امکان فرصت برابر، ایجاد پایدار، توسعۀ و اثربخشی سازمان عالوه برکارایی،
 و انسانی اجتماعی و زیست محیطی، روابط اقتصادي، روابط انسانها است و در کنار تعالی و کمال

    در سازمان سعادت .است آن نظم و در سازماندهی سازمان زیبایی .است فرهنگی نیز مطرح
 گرو در سازمان ثروت و انسانی روابط و در دوستی سازمان شرافت خواهی، عدالت و جویی حق

  ).1371ایران نژاد، ( است افراد سازمان شادابی و خاطر رضایت آرامش،
  استنباط  سیاستگذاري  را براي   مهم  راهبردي  اصول این  توان می  اسالم  مالیاتی  نظام  از مطالعه

. داعتما  اصل )4و عبادت   معنویت  اصل )3مالیاتی   عدالت  اصل )2مردم   مصالح  تقدم  اصل )1: دکر
تواند  می  ،است  نهفته  اسالم  مالیاتی  در نظام  که ،دیگر  و اصول  اصول  این  کارگیري و به  شناخت
  از ظالمانه  مالیاتی، مدام  دیان سو مؤ  از یک  باشد که  مالیاتی  نظام  والنئمس  براي  توجهی  قابل  کمک
  مردم  از فرار مالیاتی  مالیاتی  دیگر، کارگزاران  دارند و از سوي  شکایت میزان آنهاموارد و   بودن
  هزینه تحصیل  بودن زیادو اجحاف،   رشوه  انواع  ها از رواج دیگر، واقعیت  کنند و از سوي می  گله

  ).1390، و معلمی رجائی( دهد خبر می  ایران  مالیاتی  در نظام... مالیاتها و
حضرت امام خمینی . دارد یاساس نقشمدي شهر امین منابع درأمالیات در ت ،از نظر اسالم  

خمس، زکات، ( رضوان اهللا علیه و سایر اندیشمندان اسالمی معتقد هستند که با مالیاتهاي اسالمی
مالیاتهایی که « :در کتاب والیت فقیه آمده است .توان کشور را اداره کردمی) انفال و خراج، جزیه
دهد تنها براي فقرا و سادات فقیر ، نشان میاست اي که ریختهو طرح بودجه ،اشتهاسالم مقرر د

. )1387صدر،(» ولت بزرگ استدضروري هاي هزینهنیست، بلکه براي تشکیل حکومت و تأمین 
  براي،  اسالم  اقتصادي  از نظام  و علوي، بخشی  نبوي  حکومت  دوران دراسالمی   مالیاتهاي  نظام
  مالیاتی  نظام  اصلیعوامل «. است  شده  تنظیم  اجتماعی  عدالت  و تحقق  مالی  استهايسی  اجراي
در صدر . دکنمی  پیروي  اقتصاد اسالمی  با موازین شرعی از الگوي  آن  غیر از مطابقت» اسالمی

هماهنگ، و   اقتصادي  و با سیاستهاي  منطبق  آن  اقتصادي  نظام  مورد اجرا با اهداف  اسالم، مالیاتهاي
 اسالم عبارت  مالیاتی  نظامعوامل . بوده است  توزیعی  و عدالت  اقتصادي  کارایی  ايهویژگی  داراي
 ساده و داوطلبانه بودن  اجراي) 4در تولید   مانعیت  عدم) 3بودن   عادالنه) 2بودن   عبادي) 1: از است

  و مصلحت، و احکام  از حکمت  برخاسته  و ضوابط  اصول). 1382گیلک حکیم آبادي، نظري و (
  ساختار مالیاتیشود می  و شفقت، باعث  با رأفت  همراه  عملیاتی  هاي و فطرت و شیوه  سازگار با عقل

 صدر،( باشد  را داشته  ساختار و سازماندهی  ترین هزینه و کم  رینتترین، روان صدر اسالم، انسانی
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ی همچون خمس و زکات یچنین مالیاتهانه تحصیل ثروت و هماگر مقررات اسالمی در زمی). 1387
خود به خود چنین نتیجه اي را  ،شوداجرا و خراج و غیر آن و احکام بیت المال و انفال درست 

خواهد داد که در عین احترام به تالشهاي فردي مصالح جمع تأمین خواهد شد و از دو قطبی شدن 
ویژگیها و ارزشهاي الهی مالیاتهاي  .کندجلوگیري می) یراقلیتی ثروتمند و اکثریتی فق(جامعه 

خود تشخیصی، عبادت و معنویت،  اقتصادي، خوداظهاري و عدالت: از ت استاسالمی عبار
   ).1387گیلک حکیم آبادي، نظري و ( اجراي ساده و داوطلبانه بودن

تساوي، دادن حقّ  در متون اسالمی براي عدالت اقتصادي، چهار معناي: عدالت اقتصادي ـ الف
منظور از .  توان استخراج کرد مدي و اعتدال را میاهر صاحب حقّ به آن، عدم تفاوت فاحش در

ایجاد شرایط براي همه به طور «یعنی  ؛تساوي، رعایت برابري در زمینۀ استحقاقهاى مساوى است
م بر محور حقّ باشد، اگر رفتار افراد و کارکرد نظا. »یکسان و رفع موانع براي همه به طور یکسان

مدار  اي که در آن هر فرد به حقّ خود دست پیدا کند، عدالت جامعه. این عملکرد عادالنه است
ق عدالت اقتصادي، توازن و عدم فاصلۀ بسیار بین طبقات مختلف جامعه  .است یکی از ارکان تحقّ
به است حد وسط و دوري از افراط و تفریط « ،که حالت مرجع نیز دارد ،یکی از معانی عدل. است
قرآن کریم یکی از اوصاف عبادالرحمان را اعتدال و . »در کار نباشدکمبودي اي که زیاده و  گونه
کنند و نه  کنند، نه اسراف می آنان هنگامی که هزینه می: فرماید کند و می روي معرفی می میانه

ت به خرج می هاي  عدالت اقتصادي در عرصه .کنند را رعایت می بلکه قوام و اعتدال ؛دهند خس
در حیطۀ توزیع، عدالت . کند تولید، توزیع، مصرف و فرصتها و خدمات دولت ظهور پیدا می

، قلمرو دوبارهدر عرصۀ توزیع  .شود میدوباره اقتصادي شامل توزیع پیش و پس از تولید و توزیع 
در تولید و مصرف نیز عدالت به . هاي واجب است قهمد، نیاز نیازمندان و نفاعدالت شامل توزیع در

. استکاربرد دارد که به ترتیب داراي معیار و شاخص هر قلمرو » وضع الشیء فی موضعه«معناي 
هاي اسالمی، شرط برقراري عدالت، برابري و مساوات بنابر اصل عدم تبعیض در  بر اساس آموزه
و کند  خدمات رعایتعرضه ي همگان را در دولت اسالمی باید اصل برابر. توزیع فرصتهاست

 ؛در نتیجه، معیار عدالت در توزیع فرصتها، برابري و مساوات است. گونه تبعیضی اعمال نکند هیچ
اعم از خدمات رفاهی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادي، (بدین منظور در بخشهاي مختلف خدماتی 

هر  عرضهیري کرد و میزان نابرابري در گ مندي از هر خدمت را اندازه سنجۀ بهره دبای) اشتغال
  .آورد  دسته خدمت را ب
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مدهاي ناشی از اتوزیع در  وري وادر جمع) ص(در دستور پیامبر اکرم : خود اظهاريـ  ب
وصول چگونگی به استانداران براي ) ع(چنین دستور العملهاي علی زکات، خمس، خراج و هم

تکا به خود اظهاري و افزایش اعتماد بین کارگزاران مدهاي مالیاتی و رعایت عدل و انصاف، اادر
  اشتر در خصوص  مالک  خود به  در فرمان) ع(علی  حضرت . کید شده استأمالیاتی و مؤدیان ت

  اي پسندیده  دارد؛ این سنت  و خود تشخیصی صراحت  خود اظهاري  بر روش یمالیات  کارگزاران
  اعتماد مردم، کمتر از زیان  جلب  ارزش. دارد  مديادر  هاي هبر جنب  افزون  بسیاري  مزایاي  که  است
با   هم آن  البته  که  اعتماد نیست  ها از این سوء استفاده  برخی  واسطهه ب  رفته  از دست  مدهايادر

  وصول  نیز بازده  جمع آوري  هاي هزینه  کاهش  اینکه  است ضمن  کنترل  قابل  نظارتی  روشهاي
  .دهد می  افزایشرا   مالیات
با   مشکل، و همیشه  و روانی  روحی  از دسترنج از جهت  بخشی  پرداخت: عبادت و معنویتـ  ج
  دیان مؤ  به  بر اینکه  افزون  روحی، اسالم  مشکل  این  حل  براي. است همراه  نفس  طیب  و عدم  اکراه
  منابع  از آنها سهم  بخشی  نیست، بلکه  نزحماتشا  آنان، حاصل  مدهايادر  شود کل یادآور می  مالیاتی
آنها را چند برابر در دنیا و   خداوند، صدقات  دهد که است، تذکر می  عمومی  و خدمات  طبیعی
 :فرماید می  مردم به  خطاب  مطلب  همین  و ترغیب  تشویق  براي) ع(علی  دهد و امام می  پاداش  آخرت

خاطر   را با طیب  زکات  که  کسی. خداوند است  به  مسلمانان  نماز، مایه تقرب  همراه  زکات] بدانید[
  کسی  او خواهد بود؛ پس  براي  از آتش  و حاجبی  مانع شود ومی  او شمرده  گناهان  بدهد، کفاره

  آن  ببیند یا براي  مشقت  خویش  براي  آن  بدوزد و در اداي  چشماست،   پرداخته  آنچه  دنبال نباید به
  .خورد  حسرت
  بلند پروازانه  از طرحهاي  ناشی  و نامناسب  پیچیده  اجراي :اجراي ساده و داوطلبانه بودنـ  د
و   دیان مؤ  براي  رانتهایی  ، باعثستا  نشده  کشورها تدوین  اجرایی  ظرفیتهاي  به  با توجه  که  ،مالیاتی
در مؤدیان . کند را تشدید می  اجرایی  هاي هزینه  و افزایش  مالیاتیپرهیز فرار و  ؛است  شده  مجریان

 ؛ پردازندقداست آن، داوطلبانه مالیات میبراي و  رندنظام مالیات اسالمی بینش و اعتقاد کافی دا
  .  استو آسیبها و مشکالت آن کمتر قوي، لذا فرهنگ مالیات اسالم بسیار 

 گیردمی قرار مسلمین امر ولی و اسالمی حکومت اختیار مالیاتی در هايمدادر همۀ اسالم، در
 موارد معموالً مدي،ادر منبع هر براي البته .کند مصرف ،مصلحت بداند که موردي هر در تا

 قابل تأمل مسئلۀ اما شود؛ مصرف راه همان در که است شده روایات تعیین و آیات در مشخصی
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 مردم نیاز و وضع به توجه با جا همان در را شهر یا منطقه هر مالیات) ع(علی امام که است این
 درصورتی بفرستند حکومت مرکز به را مالیاتها همۀ که است نبوده و چنین کردند می مصرف
از جمله موارد مصرف مالیاتهاي  .فرستادندمی حکومت مرکز به را آن می آمد، مالیاتها اضافه که

 اسالمی، سرمایه ارشاد و پرورش، فرهنگ و آموزش ،مساکین و فقرا: از است اسالمی عبارت
ازکارافتادگان،  و شهیدان، بازنشستگان هاي خانواده نیازهاي زیربنایی، تأمین امور در گذاري
 رفاه مسلح، ایجاد نیروهاي تقویت و بردگان، اصالح مالیات، آزادي زندانیان، کارگزارانهزینه 
در مدیریت اسالمی، بهترین مرجع براي یافتن معیارهاي مناسب  ).1392، بیو دار مروتی( عمومی

، منبع )ع(سخنان امیرالمومنین. است) ع(سنجش و ارزیابی عملکرد، قرآن و سخنان معصومین
زیرا سخن آن حضرت به دلیل معصوم بودن ایشان خالی از خطا  ؛ارزشمندي براي این منظور است

چنین گرانقدري در زمینه خالفت مسلمین و هم هايتجربهچنین آن حضرت هم. و لغزش است
. اند و بر سرزمین گسترده اسالمی آن زمان حکومت و مدیریت نموده ،فرماندهی در جنگها داشته

تناسب مالیات با توانایی پرداخت مالیات دهندگان : عدالت) 1: برخی از این معیارها عبارت است از
و با ایجاد کمترین سختی براي وضعیت الیات در مناسبترین زمان، بهترین گرفتن م: سهولت) 2

قابل پیش بینی بودن مالیات و مشخص بودن مقدار، زمان و راه پرداخت : اطمینان) 3مؤدیان مالیاتی 
 حکیم آبادي،نظري و گیلک ( بودن هزینه وصول مالیات تا حد ممکنکم : صرفه جویی) 4آن 

1382.(  
  هشادبیات تجربی پژوـ  3ـ  2

 مالی روابط و ساختار متناسب، محلی مالیاتی مبناي وجود علت به توسعه یافته درکشورهاي
 به مربوط کارهاي و ساز با همراه وظایف و اهداف معقول انتقال و دولت محلی و مرکزي دولت
شهرداریها در  .است شده براي توسعه اقتصادي، اجتماعی فراهم زمینه هاي الزم محلی، دولتهاي

مدي علمی و پایدار و اتوکیو، لندن، پاریس با توجه به وجود منابع در ،کشورهاي توسعه یافته
چنین به هم. شوندرو میروبهمدي شهر ابا مشکل کمبود منابع درکمتر مدیریت یکپارچه شهري 

رسانی دقیق آن به مردم،  و اطالع هااي شهرداري براي اداره شهر دلیل شفافیت در عملکرد هزینه
در بررسی تطبیقی که . مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض قانونی در سطح خوبی قرار دارد

ه ب 1شرح جدول ه در داخل کشور صورت گرفته، ترکیب منابع درآمدي شش کالنشهر منتخب ب
  : دست آمده است
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  به درصد )2008 -2006( مدي شهرهاي منتخباترکیب منابع در : 1جدول 
  سایر  استقراض  کمکهاي انتقالی  بهاي خدمات  مالیات محلی  شهر  درجه پیشرفت

  توسعه یافته
  6  5  4  10  75  توکیو
  2  9  33  6  50  لندن

  3  8.3  29.7  6  53  پاریس

  درحال توسعه
  2  5  15  42  36  بمبئی

  7  5  5  8  75  استانبول
  3.4  3.6  60  8  25  مکزیکوسیتی

  تلخیص نگارنده: ماخذ
  
رشد جمعیت، تمرکز مالی و اداري، نظام مالیاتی ضعیف، حال توسعه،  کشورهاي در در

     هاي مضاعفی را به مدیریت شهري تحمیل غیره هزینه ناهنجاریهاي اجتماعی، فقر، بیکاري و
عرضه بودن کیفیت زندگی و  کماولین و مهمترین محدودیت براي حل مسائل شهري . کندمی

 بررسی. نظام یکپارچه مدیریت استنبودن کافی و مدي اخدمات در بیشتر شهرها ، کمبود منابع در
مدي یازده کشور منتخب در حال توسعه با ادر میانگین ترکیب منابع در) 2006(تطبیقی انور شاه 

کشورهاي پیشرفته یا OECD(1 )( میانگین کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
   .آمده استبه شرح جدولهاي ذیل ) و دموکراتیک اقتصاد آزادصنعتی جهان، متعهد به اصول 

  
  مدي در کشورهاي منتخباوضعیت منابع در :2جدول شماره 

  کمکهاي انتقالی دولت  بهاي خدمات  مالیات  درجه پیشرفت
  %34  %16  % 50  سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
  %9/50  %5/9  %6/39  کشورهاي منتخب در حال توسعه

  )2006(انور شاه : ماخذ 
  

مین منابع أ، میزان ت)OECD( شود در کشورهاي توسعه یافتهطور که مالحظه میهمان
درصد از طریق کمکهاي انتقالی  30درصد از طریق مالیات و بیش از  50مدي شهرها بیش از ادر

 
1 - Organization for Economic Co-operation and Development 
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کشورهاي در حال توسعه نیز به سبب عواملی همچون عدم در مورد . دولت مرکزي بوده است
مدي از طریق مالیات کمتر از امین منابع درأمیزان ت... تمرکز مالی و اداري، تسلط اقتصاد دولتی و

  ). 2011 شن،(است درصد  50درصد و وابستگی به منابع دولتی بیش از  40
  

 توسعه با کشورهاي صنعتیمدهاي محلی کشورهاي در حال اتطبیق ساختار در: 3جدول 

مالیات بر   درجه پیشرفت
  دارائی

مد امالیات بر در
  افراد

مد امالیات بر در
  شرکتها

  سایر مالیاتها

  %9  %14  %23  %54  )2(توسعه سازمان همکاري اقتصادي و
  %49  %4  %15  %32  )3(کشورهاي منتخب در حال توسعه

  )2011 شن،(: ماخذ
  

مدي شهرهاي توسعه یافته، در حال توسعه و شهر اکه بین منابع در ،در مطالعات تطبیقی دیگري
مد شهرداري تهران از طریق فروش تراکم اتهران صورت گرفته، اطالعات حاکی است که عمده در

مد خیلی کمی از عوارض نوسازي و کمکهاي دولت او در ،و صدور پروانه ساخت و سازها
رهاي توسعه یافته مالیاتهاي محلی همانند ولی بر عکس در شه. است آمدهدست ه مرکزي ب

 ذیلدهد که در جدول را نشان میزیادي چنین کمکهاي دولتی درصد هاي عوارض نوسازي و هم
  .)1390،و کریمی دانش جعفري( آمده است

  
 مدي شهرهااوضعیت مالیاتهاي محلی و سایر منابع در: 4جدول شماره 

  شرح
 مالیات بر

پروانه ساخت 
  تراکم فروش و

مالیات بر امالك و 
عوارض ( دارائی

  )نوسازي

 سایر
  مالیاتهاي

  محلی 

کمکها و 
مالیات انتقالی 

  از دولت

بهاي 
  خدمات

سرمایه 
  گذاري

  استقراض
سایر 

  مدهاادر

  25/7  %5/4  % 8  % 8  % 28  % 11  % 32  % 25/1  شهرهاي توسعه یافته
  %7  %9  % 5  % 5/14  % 28  % 19  % 17  % 5/0  شهرهاي در حال توسعه

  %4  %5/1  % 3/0  % 4  % 2/4  %  6  % 5/1  % 5/78  ) 70-86( شهر تهران 
  5/26  %8  % 6/0  % 2/1  %  8/8  %  3  % 4/1  % 5/50  ) 89 -87( شهر تهران 

  )1390دانش جعفري،(: ماخذ
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دست می آید که در مدیریت یکپارچه ه با عنایت به موارد بیان شده در مبانی نظري، این نتیجه ب
به تثبیت باورها و ارزشهاي اسالمی اهتمام جدي داشت تا با باید شهري در کنار رفاه اقتصادي، 

مدي امین منابع درأمالیات محلی منبعی مناسب و پایدار براي ت. رو شدروبهچالشهاي کمتري 
مناسب مالیات محلی، به ساختار موثر جهانی، نظام تجربه و با توجه به است ) شهري(دولتهاي محلی

مالیاتهاي اسالمی ضمن . داردبستگی و وجود اختیار و مسئولیت آنها در سلسله مراتب اداري کشور 
و سهولت  توانبرخورداري از یکپارچگی نظام ارزشی مدیریت مالیاتی و تجربیات عملی آن، 

  .استت الزم و در مصرف مالیاتها نیز داراي جامعی ردعملیاتی شدن را دا
   نظام مدیریت مالیات محلی

نظام مدیریت مالیاتی، نظامی است که هسته مرکزي فعالیتهاي آن به اجراي قوانین و مقررات 
به عبارت دیگر نظام مدیریت مالیاتی، تشکیالتی است که با هویت حقوقی  ؛است معطوف مالیاتی

این تشکیالت . منابع مالیاتی ایجاد شده باشد 2و جمع آوري 1خصوصی یا عمومی براي تشخیص
در سطح مختلفی ) متمرکز یا غیر متمرکز(تواند بر حسب الگوي حکمرانی کشور مورد نظر می

یندهائی است که در قوانین و مقررات انظام مدیریت مالیات محلی نیز شامل فر. تعریف شده باشد
بر سایر عوامل به رعایت برخی الزامات  ی و اثربخشی آن عالوهایو کارشده است شهري تصریح 

توان از لحاظ  یندها را میااین فر. دارد یبستگدر مرحله ورودیهاي نظام مدیریت مالیات محلی 
تشخیص  مؤدیان،  ترتیب زمانی به تدوین اهداف، راهبردها، سیاستها و تصویب قوانین، شناسایی

اعتراضات مالیات تشخیصی و وصول ها، طرح رسیدگی به  مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص
  . مالیاتی دانست

ی را به یویژگیها، در بررسی نظامهاي مدیریت مالیاتی) 2006( 4و گاپتا) 2011( 3ک و کومرنیآل
یندهاي درونی نظام مدیریت او فرمشخص کرده، عنوان الزامات طراحی نظام مدیریت مالیات 

فرایندهاي اصلی شامل . اندداده دهاي پشتیبانی قرارینایندهاي اصلی و فرامالیاتی را در دو دسته فر
دیان، ارزیابی و ممیزي، جمع آوري، پیگیري فرارهاي مالیاتی و ارتباطات  و خدمات به ؤی میشناسا
مین منابع أفرایندهاي پشتیبانی نیز در تعریف این دو محقق مدیریت منابع انسانی، ت .دیان استؤم

 
1 - Levy  
2 - Collection  
3 - Alink & van Kommer 
4 - Gupta  
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  . استت، اتوماسیون اداري و تحقیق و توسعه دانسته شده سیساأمالی، مدیریت تجهیزات و ت
توان ارائه سه دلیل براي اصالح و بهبود در نظامهاي مدیریت مالیاتی می) 2010( 1به باور گیل  
ی و اثربخشی نظام یکارا) 2. کندنظام مدیریت مالیاتی، عملکرد نظام مالیاتی را تعیین می) 1 :دکر

       . سازدتا فضاي کسب و کار را مساعدتر  ردمستمري براي اصالحات دامدیریت مالیاتی، نیاز 
و با کاهش برد میبازنگري و اصالح نظامهاي مالیاتی آثار منفی اداره سازمانها را از بین ) 3

مختلف  الگوهايبرخی از . کنددیان تقویت میؤنارضایتی عمومی، حس عدالت مالیاتی را در م
را مورد بررسی قرار  اجزا و عناصر آناي گونهکه هر یک به  ،دیریت مالیاتیاصالح و بهبود نظام م

چنین با مرور ادبیات نظام مالیات محلی، شاخصهاي آن هم .آمده است 5داده، در جدول شماره 
  . توان مالحظه کرد می  6استخراج شده است که شکل تلخیص شده آن را در جدول 

  
  عناصر مختلف نظام مدیریت مالیاتی :5جدول شماره 

 سال الگو و شرح عناصرنظام

 )2003(  جیت گیلز )ی، اثربخشیایکار(خروجیها ـ  3یندها افرـ  2، استراتژي)محیط، منابع، تاریخ(ورودیها ـ  1

 )2004( بیرد یندهاي پشتیبانیافر -3یند اصلی  افر -2محیط  -1

یندهاي پشتیبانی، منابع ااصلی و کارکردها، فریندهاي اچارچوب قانونی و مقررات، فر
 دیانؤانسانی، خدمات م

  )2007( اتحادیه اروپا

 )2010( )مالزي( منصور خروجیها -3)   فنی، پشتیبانی -اصلی( یندهاافر -2ورودیها   -1

دهاي پشتیبانی ، حکمرانی و اینفر یندهاي اصلی،اچارچوب قانونی، مدیریت راهبردي، فر
 عملیاتی، فناوري و منابع انسانیالگوي ی، حسابرسی، یپاسخگو

 انجمن مدیریت مالیاتی
)2011(  

  تلخیص نگارنده: خذأم
  
  
  
  
  
  
 

1 - Gill 
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  شاخصهاي نظام مالیات محلی و منابع حمایتی آن: 6جدول شماره 
 منابع حمایتی شاخصها عوامل ابعاد

یها
رود

و
 

  اهداف 
درامد 
 مالیاتی

  تامین منابع درامد
 پایدار شهر ي   

( ،  الکو )2007(، کواکس)2005(،روهلینک)2004(، بیرد)2001(اسموك
 ،)2011( ، ونکومر)2010(، منصور)2009(،اسلک)2005

 ،)2001(چاکاراباتی)2005(،روهلینک)1991(، ککس)1976(مامفورد رفاه  و عدالت اجتماعی

 )2007(فینگ، )2005(، روهلیک)1991(، ککس)1974(سولو )کالبدي( توسعه شهري

  راهبردهاي 
درامد  
 مالیاتی

 ،)2010(، کاردینال)1999(، کواکس)2006(، انورشاه)1989(اینمان مدیریت آسان و یکپارچه

 )1980(، مالوترا)2005( ، دایري)2003(، بیرد)1959(ماسگریو تخصیص بهینه منابع شهري

، )2006(، مارتینز)2003(، ، بیرد)2001(اسموك ،)1969(، اولسون)1959(ماسگریو )اداري مالی( تمرکززدایی 
 ،)2006(انورشاه

  سیاستهاي
درامد   

 مالیاتی

 ،)2007(، کواکس)2012(، جیمز وایت)2003(، بیرد) 2011(وانکومر  کارآئی مالیاتی

، اتحادیه )2003(،  گیل)2001(، بیرد )1999(، کواکس)1959(، ماسگریو)1776(آدام اسمیت عدالت مالیاتی
 ،)2007( اروپا

 ،)2006(،  گاپتا)2004(، بیرد)2000(، اسفان)1999(کواکس ظرفیت مالیاتی

دها
راین

ف
 

 مدیریتی 

، اتحادیه )1989(، استونر )2003(، جیت گیل)2010(، منصور)2007(، کواکس)2003(بیرد برنامه ریزي
 ،)2007( اروپا

 )2011( ، پفا)1989(استونر ) 2006(، وانک)1776(آدام اسمیت سازماندهی

 ،)2003(، جیت گیل)2010(، منصور)1989(استونر  هدایت و رهبري

 ،)2003(، جیت گیل)2011(، وانکومر)2006(گاپتا نظارت و کنترل

 اصــلی

 ،)2003(، جیت گیل)2010(، منصور)2007(، کواکس)2003(بیرد شناسایی و ثبت مؤدیان

 ،)2011( ، انجمن مدیران مالیاتی)2011(، وانکومر)2007( اروپااتحادیه  تشخیص میزان مالیات

 ،)1992( ، بارگس و استرن )2011( ، ونکومر)2006(، گاپتا)2000(کیلی  وصول مالیات و عوارض

 پشتیبانی 

 ،)2000(،وان کومر)2010(، منصور)2007(، کواکس)2003(بیرد منابع انسانی

 ،)2003(، جیت گیل)2011(، پیتا)2001(هیت، )2011(وانکومر  منابع مالی

 ،)1374( ، کافمن)1985(، پورتر)2011(، وانکومر)2006(گاپتا فناوري اطالعات

یها
وج

خر
 

 کـارآئی

 ،)1991(، لیتولد(  )، تنانت)2006(، انورشاه)2006(گاپتا مالیات بر درامدپایدار

 ،)2003(،جیت گیل)2010(منصور، )2007(، کواکس)2003(بیرد مالیات بر هزینه جاري

 ،)2003(،جیت گیلز)2010(، منصور)2007(، کواکس)2003(بیرد تالش مالیاتی

 اثربخشی

 )1979(،مامفورد)1988(، ریچارد دفت)2001( چاکاراباتی کیفیت زندگی شهري

 )1995( ، استیون اوت)2001( ،  چاکاراباتی)2011(ونکومر کیفیت ارائه خدمات شهري

 ،)2011(، ونکومر)2006(،گاپتا)2012( جیمز وات کیفیت عرضه مالیات

 رضایت
 ،)1988(، بلیک اندور)1980(، تاشمن)2010(منصور )کارکنان( داخل شهرداري

 ،)1984( ،فریدمن)2011(، ونکومر)1994(، برشکن)1988(بیلی کندور )مؤدیان(خارج از شهرداري 

  تلخیص توسط محقق: مأخذ 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 167 /  )شهرداري تهران(مالیات محلی با رویکرد اسالمی  طراحی و تبیین نظام مدیریت

  

  سازمان شهرداري تهرانـ  4ـ  2
و اداره این سازمان با شهردار  ،شهرداري تهران سازمانی غیردولتی  :وضعیت موجود) الف

د ولی اکنون از طریق آراي شوراي شتهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور منصوب می
یف جاري بیش از تکال) 1309مصوب (شرح وظایف فعلی شهرداریها . شهر تهران انتخاب می شود

مین آب و روشنایی شهر، نصب و نظارت برگه قیمت أمانند ت(و اغلب این وظایف است آنها 
 دولت محلی. می شود  با مشارکت دیگر سازمانهاي دولتی یا توسط آنها انجام) اجناس و غیره

در سلسله مراتب دولتی و در ساختار اداري و . ثیر دولت ملی قرار داردأتحت ت) مدیریت شهري(
دولت، مردم (ثر شهري ؤو مجموعه عناصر م ردمدیریت شهري جایگاه روشنی ندا ،ی کشوریجراا
 78حدود ). 1389 هادي زنوز،(را ندارد الزم  اییانسجام، یکپارچگی و کار) بخش خصوصی و

مد در اسهم این در. استمدهاي شهرداري تهران از محل عوارض ساخت و ساز ادرصد در
مد شهرداري احدود سه درصد از در. استکمتر درصد  10شهرداریهاي دیگر شهرهاي جهان از 

شود که مقدار این شاخص در کشورهاي صنعتی به طور می مینأت تهران از محل کمکهاي دولتی
مدهاي پایدار شهرداري امیزان در 90ـ  89 هر چند طی سالهاي. استدرصد  30تا  25متوسط بین 

مدهاي ناپایدار در سبد منابع اهمچنان در، درصد رسیده است 35درصد به  8رشد داشته و از تهران 
رغم وجود قوانین و مقرراتی همانند عوارض نوسازي از  بهو کند میمالی شهرداري تهران سنگینی 

  .ظرفیتهاي اقتصادي و اجتماعی شهر بدرستی استفاده نمی گردد
ال نیز بیان شد، نظام مالیات محلی اسالمی بخشی از نظام طور که قب همان:  وضعیت مطلوب) ب

در سطح محلی، نظام اقتصاد شهري از . استو سطح ملی ) شهري( اقتصادي در سطح محلی
پیروي ) موریتها، اهداف، راهبردها و سیاستهاأچشم انداز، م( مطلوبیتهاي اساسی و اسناد باالدستی

 سال در تهران مقدورِ و سیماي مطلوب که راهبردي است سندي ،شهر تهران انداز چشم. کندمی
 تهران"کند و عبارت است از  می ترسیم کشور ساله بیست انداز چشم نگرش به با را 1404

 معیار و مقاوم، مرفه زیبا، اسالمی، و ایرانی اصیل با هویت بنیان دانش فرهنگی، است جهانشهري
 شهري دانند؛می اسالم القراي جهان ام بدرستی را خود شهر تهران، نفعانذي. "اسالم دنیاي در
 یکپارچه و مدیریتی، رویکردهاي لحاظ به 1404 تهران. تپد می در آن اسالم دنیاي قلب که

، (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوري بویژه زیرساختهاي شهري مداکار زیرساختهاي اثربخش،
و  شهري امنیت محیطی، زیست پاکیزگی اسالمی، و ایرانی ارزشهاي بر مبتنی زیباي معماري
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 در این راستا نیز مقام. بود خواهد الگو اسالم مشهور و جهان در قبیل این از و تجاري امکانات

 شهري به باید تهران ":تهران چنین فرمودند شهر اسالمی شوراي خطاب به) 1384(رهبري  معظم

  ."شود تبدیل مقاوم و عمومی، رفاه داراي نواز،حرو و زیبا اسالمی، و ایرانی هویت با
 اخالق،: انقالبی و اسالمی ارزشهاي) 1 :تهران عبارت است از شهر بنیادین حاکم بر ارزشهاي

 و همکاري، برادري ساالري، شایسته امانتداري، مالی، سالمت رسانی، خدمت دینداري، عدالت،
 در شهري مدیران وییپاسخگ و اعتمادسازي، تکریم: شهروند مداري و مشارکت) 2 .طیبه حیات
 و تعهد سازي، آینده: مداري دانش و نوآوري )3شهر  اداره در آنان مشارکت، شهروندان برابر

 فناوري و دانش و علمی نگاه از گیري بهره با همراه فرینیاکار و خالقیت پذیري، مسئولیت
 اجتماعی، فرهنگی، ابعاد بین تعادل حفظ با متوازن توسعه و رشد: یایدار توسعه) 4 .پیشرفته
 فراملی، ابعاد و نقشها به جامع رویکرد: نگري جامع) 5 .شهر محیطی زیست و ایمنی، اقتصادي

  .تهران شهري مجموعه به ویژه توجه تهران، ايمنطقه و ملی
 تهران :محور مدیریت شهري ـ الف :1404 تهراندرشهري  اقتصاد و مدیریت انداز چشم) ج
پاسخگو،  نوآور، مد،اکار ار،زخدمتگ محور، عدالت ،"ارزشی مدیریت" با است شهري ،1404

 نهادهاي دست همه بر آن ياسیاسته که تهران شهري مجموعه سطح در یکپارچه و شهروند مدار

 بویژه و شهر نفعانذي همه مشارکت بر مبتنی شهري مدیریت. است نافذ شهري توسعه اندرکار

  .است غیردولتی نهادهاي و شهروندان
 سطح از شهروندان که اقتصادي رونق با است شهري ،1404 تهران :محور اقتصاد شهريـ  ب

 شهر مدیریت و ها هزینه مینأت در بسزایی سهم و باکیفیت برخوردارند زندگی براي مطلوب رفاه

 اقتصادي ویژگیهاي با بنیان دانش اقتصادي ،1404افق  در تهران اقتصاد .کنند می ایفا خود

توان  خود انداز چشم با سازگار و مناسب کارهاي و گزینش کسب با تهران. بود خواهد هرشجهان
 ؛دارد اقتصادي قطب قالب در را همجوار استانهاي و بویژه کشور توسعه لوکوموتیو قشایفاي ن

 ایجاد طریق از شهري مالی نظام اصالح) 1:  )4(از جمله جهتگیریهاي اقتصادي آن عبارت است از
 فعاالن و اجتماعی مختلف هايگروه بر مشارکت تکیه با شهري مدیریت درآمدي منابع در تنوع

 عدالت برمبناي شهري مدیریت مدهايامین درأت در ) خصوصی و عمومی هايبنگاه( اقتصادي
 به تراکم بر متکی مدهايادر از و گذار )شهر هايهزینه در انهآ سهم با متناسب( اجتماعی

 هزینه پرداخت مانند( بهینه مدادر ترکیب به دستیابی )2 .عوارض محلیمالیات و  مدهايادر
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 اداره براي )درصد 30 شهري خدمات و درصد 40عوارض درصد، مالیات و 30 دولت حضور
 سیاستهاي اساس بر تعاونی و خصوصی بخش به شهري تصدیگري فعالیتهاي واگذاري) 3 .شهر
 زیرساختهاي از برداريبهره و ایجاد در آنها فعال مشارکت و اساسی قانون 44دراصل  نظام
  . شهر اقتصادي انداز چشم کیدأت مورد وکارهاي کسب توسعه )4 .جهانشهر مناسب

  الگوي عملیاتی پژوهش و شاخصهاـ  5ـ  2
از آنجا که موضوع پژوهش طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسالمی 

در بعد . استیندها و خروجیها ا، داراي سه بعد اصلی ورودیها، فر است، همانند سایر نظامهاي باز
نفعان بر اساس ارزشها و اصول حاکم بر اقتصاد شهري، نیازها و انتظارات ذيالگو ورودیهاي 

مطلوبیتهاي  عبارتیه مد مالیاتی و باشهرداري تهران در قالب اهداف، راهبردها و سیاستهاي در
دیان مالیات محلی ؤمبویژه نفعان مین رضایت ذيأبراي ت. شودیاساسی و عناصر نرم تدوین م

یند مرتبط اصورت سه فره و در اجرا و کارکرد ب ردیندي ضرورت دااداشتن رویکرد فر ،)مشتریان(
در بعد خروجیها و عملکرد . شودیندهاي مدیریتی، اصلی و پشتیبانی بیان میابه هم شامل فر

ی، ایو از طریق شاخصهاي کاراست ابی عملکرد مراحل قبلی یندها، نیازمند سنجش و ارزیافر
دست می آید در انتها بازخوردهاي مراحل ه نفعان، میزان تحقق اهداف باثربخشی و رضایت ذي

یندها براي اصالح و بهبود عملیات در تطابق با اهداف نظام به مرحله ورودیها انتقال اخروجیها و فر
داراي منابع  در ابعاد، عوامل و شاخصها دیریت مالیات محلیهریک از مراحل نظام م. می یابد

است که با لحاظ شرط سازگاري با ارزشهاي اسالمی مورد انتخاب حمایتی حاصل از مبانی نظري 
در نمودار . است منابع خودداري شدهذکر از براي رعایت اختصار در اینجا  محقق قرار گرفته که

پیوست مقاله  ابعاد ، عوامل و شاخصهاي منابع ادبیات و اسناد الگوي عملیاتی و در جدول  1شماره 
باالدستی شهرداري تهران براي نظام مالیات محلی شهرداري تهران آورده شده است که در مراحل 

  .بعدي مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهند گرفت
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 الگوي عملیاتی تحقیق: 1نمودار شماره 
  

   

  خروجیها
  GDPنسبت مالیات به 

یی
کارا

  

هاي نسبت مالیات به هزینه
  شهرداري جاري
  )دریافتی به ظرفیت(تالش مالیاتی 

  کیفیت زندگی شهري

شی
ربخ

اث
  

  کیفیت ارائه خدمات شهري
تمکین، (کیفیت وصول مالیات 
  )فرار، جرایم

کارکنان و (داخل شهرداري 
  )مدیران

ذي
ت 

ضای
ر

عان
نف

  
شهروندان، (خارج از شهرداري 

  )دولت، شورا

 

  فرآیندها
  برنامه ریزي

ند 
رآی

ف
تی

یری
مد

  

  سازماندهی و رهبري
  نظارت و کنترل

    

  شناسایی

لی
 اص

یند
فرا

  

  تشخیص
  وصول
    

  منابع انسانی

انی
شتیب

د پ
راین

ف
  

  منابع مالی
  فناوري اطالعات

 

  ورودیها
  تأمین درامد پایدار

مد 
درا

ف 
هدا

ا
تی

الیا
م

  

  رفاه و عدالت اجتماعی
  )کالبدي(توسعه شهري 

آسان و (مدیریت کارامد 
  )یکپارچه

مد 
درا

ي 
دها

هبر
را

تی
الیا

م
  

  تخصیص بهینه منابع شهري
اداري ـ (تمرکز زدایی 
  )مالی

  کارایی اقتصادي

ي 
تها

یاس
س

تی
الیا

د م
رام

د
  

  عدالت مالیاتی
  ظرفیت مالیاتی

 

 مدل عملیاتی، نظام مدیریت مالیات محلی

 بازخورد
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  فرایند و روش انجام پژوهشـ  3
  .آمده است 2فرآیند انجام تحقیق در نمودار شماره 

  
 فرایند پژوهش: 2نمودار شماره 

  
. براي این پژوهش ابتدا به بررسی کتابخانه اي و میدانی نظام مدیریت مالیات محلی اقدام شد

شهري، راهبردها و چشم انداز شهر تهران، قوانین و مقررات مالی و اداري (مالحظه اسناد باال دستی 
، بررسی تجربه شش شهر نمونه از کشورهاي توسعه یافته و ...)مدي شهرداري تهران واسیاستهاي در

در حال توسعه و بررسی آرا و اندیشه هاي صاحبنظران خارجی و داخلی از جمله اقدامات اولیه 
در مرحله بعدي . براي شناسایی و استخراج متغیرها براي یافتن پاسخ سؤاالت تحقیق بوده است

گرفتن نظر سیزده نفر از خبرگان و اطمینان از اعتبار پرسشنامه، نسبت به غربال و اصالحات الزم 
نفر از  130با توزیع پرسشنامه پایایی سنجی بین . اقدام شد و سپس پرسشنامه نهایی به دست آمد

 LSRELو  SPSSزار  ها با نرم افداده. پرسشنامه تکمیل و جمع آوري شد 117جامعه آماري، 
ها، الگوي مفهومی پژوهش مورد تأئید قرار پس از تجزیه و تحلیل داده. مورد پردازش قرار گرفت

  . ی براي سازمان شهرداري تهران ارائه شدیگرفت و در مرحله پایانی راهکارها و پیشنهادهاي اجرا
نظر هدف،  این تحقیق، که به دنبال حل مشکل خاصی در نظام مدیریت شهري است از

اهداف، : چشم انداز شهر تهران
 درامد مالیاتی و سیاستهاي راهبردها

  بررسی تجربه 
  شهرهاي منتخب 
 و آراي اندیشمندان

  و اخذ  نظر سنجی
 نظرات خبرگان

 ادبیات نظري و تجربی

 شناسایی و استخراج متغیرها

 ارائه الگوي پیشنهادي

 ارائه الگوي نهایی  الگوسازي معادالت ساختاري
 ارائه پیشنهادها و

 راهکارهاي اجرایی
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، و از آنجا که به دنبال توصیف و شناخت اوضاع یا پدیده هاي مورد بررسی است از "کاربردي"
جامعه آماري این تحقیق در برگیرنده . و پیمایشی است) اکتشافی(نظر گردآوري داده ها توصیفی 

ارشد در مدیران و کارشناسان . تمام دفترها و ادارات کل اخذ مالیات در شهرداري تهران است
مناطق  اداره کل تشخیص و وصول معاونت مالی و اداري شهرداري تهران  و اداره درامد مستقر در

حجم نمونه از فرمول . نفر بوده است 130هاي پژوهش و حدود گانه در حکم منابع داده 22
در . نفر به دست آمد و به همین تعداد  پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 113کوکران 

  .گیري استپرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شد که از جمله رایجترین مقیاسهاي اندازه
 معیار. پرسشنامه در این تحقیق از نظر خبرگان استفاده شد) روایی(براي سنجش اعتبار درونی 

مدیریت، اقتصاد شهري و علوم  انتخاب گروه خبرگان، داشتن تخصص علمی در زمینه سازمان و
سطوح میانی و ارشد در سازمان مورد مطالعه بوده  شهري و داشتن سابقه مدیریتی در يجغرافیا
بیشتر امکان اعتماد پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد و مقدار ضریب براي . است
پرسشنامه و برداشت  که نشاندهنده اعتبار به دست آمد 0.81و در مجموع    0.7ها باالتر از سازه
  .ي مناسب پاسخگویان از محتواي متغیرهاي مربوط به هر سازه استفکر

معموالً در پژوهشهاي اقتصادي و اجتماعی به دلیل ماهیت کار و مقیاس متغیرهاي مورد 
از طرفی، پژوهشگر براي تحلیل بهتر و . رو هستیمروبه )هاگویه( سنجش با حجم زیادي از متغیرها

تر، به دنبال این است که از یک تر و در عین حال عملیاتیعلمیها و رسیدن به نتایج دقیق داده
هاي خود تشکیل ها را کاهش دهد و از سوي دیگر، ساختار جدیدي را براي دادهطرف حجم داده

     هاي نظري ودهد؛ به عبارت دیگر پژوهشگر در این بخش در صدد آزمون انطباق بین سازه
  1ین منظور در این تحقیق از شیوه تحلیل عاملی اکتشافیهاي تجربی پژوهش است؛ براي اسازه

هدف اصلی روش شناسی تحلیل عاملی، مطالعه نظم و ساختار موجود در داده هاي . استفاده شد
چند متغیره است بدین معنا که تعداد و ماهیت عوامل مشترك و انگاره تأثیر آنها بر ویژگیهاي 

بین متغیرهاي مشاهده ) یا کواریانس(انگاره همبستگی تحلیل عاملی با آزمون  .سطح مد نظر است
اي آماري است که براي براورد عاملها یا متغیر هاي پنهان تحلیل عامل شیوه. شده اجرا می شود

        کاهش تعداد زیادي متغیر با تعداد کمتري عامل از طرف دیگر به کار و از یک سو) مکنون(
رین شکل تحلیل عاملی است که توسط چارلز اسپیرمن در سال تحلیل عامل اکتشافی رایجت. رودمی

 
1 - Exploratory Factor Analysis  
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  .ابداع گردید و توسط وي توسعه یافت 1904
زیر بنایی نسبتاً بزرگی از متغیرها را کشف  این نوع تحلیل عاملی در صدد هستیم تا ساختار در
هر عامل  متغیري ممکن است با پیش فرض اولیه محقق در این نوع تحلیل، این است که هر. نماییم

اي ندارد و سعی دارد تا از ارتباط داشته باشد؛ به عبارتی، پژوهشگر در این روش، هیچ نظریه اولیه
قبل از این آزمون باید میزان  .ها استفاده کندبارهاي عاملی براي کشف ساختارهاي عاملی داده

 KMOاز آزمون  در این راستا .ها براي تحلیل عامل اکتشافی مد نظر قرار گیردکفایت داده
این آزمون مشخص می کند که آیا واریانس متغیر هاي تحقیق، تحت تأثیر . استفاده شده است

گیرد؟ براي بررسی روابط علّی بین واریانس مشترك برخی عامل هاي پنهانی و اساسی قرار می
اري الگوسازي معادالت ساخت. متغیرها از روش الگوسازي معادالت ساختاري استفاده شده است

و  1هایی درباره روابط بین متغیرهاي مشاهده شدهرویکرد آماري جامعی براي آزمون فرضیه
  . است 2متغیرهاي مکنون

  
  پژوهشیافته هاي ـ  4
   هاجمع آوري و تحلیل دادهـ  1ـ  4

براي جمع آوري اطالعات از مدیران و کارشناسان ارشد در اداره کل تشخیص و وصول 
، از )نفر 130حدود (گانه  22مد مستقر در مناطق اشهرداري تهران  و اداره درمعاونت مالی و اداري 

ی، سؤاالت پرسشنامه با توجه به یی و پایایبراي بررسی روا. ابزار پرسشنامه استفاده شده است
نفر از صاحبنظران و افراد خبره قرار گرفت و  13و در اختیار شد  تدوین  پژوهشاهداف و سؤاالت 

براي اندازه گیري . نظرهاي آنها، اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال گردید کردنمشخص پس از 
بر پایه طیف لیکرت  ی ، اعتماد پذیري و هماهنگی درونی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخیپایا

، لذا بیشتر است 70/0و از   81/0با توجه به اینکه مجموع ضرایب آلفاي بدست آمده . شداستفاده 
 پژوهش توصیفی این اجراي روش. شدهمبستگی درونی بین سؤاالت مطلوب تلقی  ی ویپایا

در این تحقیق عالوه بر استفاده از . رودشمار می به همبستگی نوع از پژوهش طرح و )غیرآزمایشی(
روشهاي آمار توصیفی نظیر محاسبه میانگین، انحراف معیار، از روشهاي آمار استنباطی براي بررسی 

 
1 - Observed variables 
2 - Latent variables 
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آمار توصیفی مرتبط با وضعیت جامعه شناختی نمونه مورد تحلیل . متغیرها استفاده گردیدروابط بین 
لفات ؤو م هاویژگیاالت، ؤاکتشافی تحقیق مبتنی بر س الگويبررسی : و آمار استنباطی که شامل

یت عچنین بررسی وضعیت موجود و فاصله آن با وضعمومی تحقیق و هم الگويیید أتحقیق و ت
براي تحلیل داده ها از نرم . استتحقیق  ویژگیهايو عوامل ر گرفته شده براي مطلوب در نظ

  .استفاده و سطح خطا براي آزمونها پنج درصد در نظر گرفته شد SPSSو  LISRELافزارهاي 
   پژوهش الگوي نهایی.  روابط بین متغیرهاـ  2ـ  4

مفهومی  الگوي، در جدول و )ابعاد( و متغیرهاي پنهان) عوامل(ارتباط بین متغیرهاي آشکار 
بین  است،بیشتر  1.96از   t-value با توجه به اینکه مقادیر . آزمون شده نشان داده شده است

  . و ابعاد اصلی نظام مدیریت مالیات محلی رابطه معنی داري وجود دارد عوامل
  

  روابط بین متغیرهاي تحقیق : 8جدول  شماره 
 درجه اولویت  ضریب  t-value  استانداردمقادیر   عوامل  متغیر

  3  0.54  ـــــــــــــــ  0.74 مد مالیاتیااهداف در  ورودي
  2 0.70  9.28 0.84 مد مالیاتیاراهبردهاي در
  1 0.79  9.90 0.89 مد مالیاتیاسیاستهاي در

  1 0.72  ـــــــــــــــ 0.85 فرایندهاي مدیریت  یندافر
  2  0.53  8.80  0.73 فرایندهاي اصلی 

  3  0.26 5.63  0.51  فرایندهاي پشتیبانی
  2  0.64 ـــــــــــــــ  0.80  کارایی  خروجی

  3 0.59  8.96 0.77 اثربخشی
  1 0.72  10.09 0.85 رضایت ذي نفعان

  ــــــــ  0.90  7.62  0.95 ینداثیر ورودي بر فرأت
  ــــــــ 0.30 4.58 0.55 یند بر خروجیاثیر فرأت
  ــــــ 0.50  6.27 0.71 بر وروديثیر خروجی أت

  یافته هاي محقق: مأخذ 
  

    بر اساس جدول،  .است 3بر اساس نتایج الگوي نهایی پژوهش به صورت نمودار شماره 
استاندارد، نشانه امکان سنجش ابعاد اصلی اندازه گیري بر اساس معادالت اندازه يالگوهاي یافته
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ارتباط معنی  )یندها، خروجیها و باخورداورودیها، فر( اصلی بین متغیرهاي. است عوامل نظام توسط
الگوي توجه به  با .آمده است یینهاالگوي ثیر هر یک از آنها در أو میزان ت ردداري وجود دا

و شاخصهاي مورد نظر در این تحقیق عوامل گردد که مفهومی آزمون شده تحقیق مشخص می
الگو که  جامعیت است ) ابعاد( ی براي متغیرهاي عمومیاساس مناسبشده، و وبی تعیین و پاالیش خب

دهد تمام ، نشان می7هاي جدول شماره طور که یافتههمان. دهدو ابزار مورد سنجش را نشان می
  .آوري شده داردهاي جمعبا دادهالگو ی برازش، نشان از برازش خوب یمعیارهاي نیکو

  
  ی آزمون شدهینها الگوي : 3شماره  نمودار

  

  
  پژوهشهاي یافته: خذ أم

  
  درساختاري و بازخو الگويشاخصهاي برازش اندازه گیري  : 9جدول شماره 

  0.87   85/0باالتر از   AGFI 1. 63   3کمتر از    اندزة الگو  حد مجاز  نام شاخص  اندازة الگو  حد مجاز  نام شاخص
GFI   0.93   9/0باالتر از NFI   0.95   9/0باالتر از  

RMSEA   0.08   075/0کمتر از NNFI   0.96   9/0باالتر از  

  پژوهشهاي یافته: خذ أم

Chi-Square=31.36, df=  22, t-Value=0.2809   , RMSEA=0.075                                                      شاخصهاي برازش الگو

 مدیریتیفرایندهاي  پشتیبانیفرایندهاي  فرایندهاي اصلی

 کارایی درامد مالیاتی

 اثربخشی درامد مالیاتی

 رضایت ذي نفعان

 اهداف درامد مالیاتی

 راهبردهاي درامد مالیاتی

 سیاستهاي درامد مالیاتی

 خروجیها ورودیها

0.71 

 بازخورد

0.85 

0.77 0.84 

0.89 

0.80 0.74 
0.55 0.95 

 فرایندها

0.85 0.73 0.51 
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  نتیجه گیري و پیشنهادهاـ  5
یند، خروجی و اسه بعد، ورودي، فر پژوهشال اصلی ؤدر راستاي دستیابی به هدف و س
 عوامل. استهم تشکیل دهنده نظام مدیریت مالیات محلی  بازخورد دیده شده که در تعامل با

    و با نظرخواهی از صاحبنظران  پژوهشثر در نظام مدیریت مالیات محلی، بر اساس ادبیات ؤم
و با استفاده از روشهاي آماري روابط بین متغیرها مورد مطالعه قرار گرفته شده، ربط استخراج ذي
طور معناداري هبدست آمده بعامل  نهشاخص و  ، هفتگیريدازهان الگويهاي بر اساس یافته. است

میزان سهم و اهمیت هر یک از شاخصها و ست که ا ثر بودهؤگیري متغیرهاي پنهان خود مدر اندازه
 .ده استشمشخص ) ضریب بتا( استانداردزه اانددر سنجش متغیرهاي پنهان خود بر اساس عوامل 

ر خروجیها و باز ب 0.55یندها به میزان او بعد فر 0.95یندها به میزان افربر بعد ورودیها براساس نتایج 
 از زیادتراستاندارد اندازة . ثیر مثبت و معنی داري داردأت 0.71خورد روي بعد ورودیها به میزان 

، در سنجش و اندازه گیري ابعاد سه گانه اصلی نظام )متغیر آشکار(عوامل دهد که نشان می 0.60
ی برازش، نشانه یضمناً تمامی معیارهاي نیکو. ستا  ثر بودهؤ، م)متغیر پنهان( لیات محلیمدیریت ما

  .آزمون شده با واقعیت داده ها داردالگوي تطبیق مناسب 
ال فرعی ؤمد مالیاتی به سااهداف، راهبردها و سیاستهاي منابع در عاملدر بعد ورودیها سه   
مد مالیاتی به اي مدیریتی، اصلی و پشتیبانی منابع دریندهاافر عاملیندها سه ادر بعد فر و یک
نفعان ی، اثربخشی و رضایت ذيایکار عاملدر بعد خروجیها سه  دو تا چهار و االت فرعیؤس
بدین ترتیب پژوهش در دسترسی به اهداف و  استپاسخ داده  پنجال فرعی ؤمد مالیاتی به سادر

  .االت موفق بوده استؤی به سیپاسخگو
بویژه در مالحظه  تازه هاي الگوي نظام مدیریت مالیات محلی، داشتن رویکرد اسالمیاز جمله 

صورت ه پس از اینکه ورودیها ب. استی ییندي در عملیات اجراافر و گزینش شاخصها و رویکرد
بر اساس  .مد مالیاتی در اختیار مدیریت راهبردي قرار گرفتااهداف، راهبردها و سیاستهاي در

 ؛چنین نظارت و کنترل صورت می پذیردریزي، سازماندهی، هدایت و رهبري و همآنها، برنامه 
 ...سپس با حمایت و پشتیبانیهاي الزم از جمله منابع انسانی، منابع مالی، فناوري اطالعات و

در . آید، تشخیص میزان مالیات محلی و وصول آن به اجرا در مییییندهاي اصلی شامل شناساافر
این با عنایت به  .یندها صورت می پذیرداکرد فرلسنجش و کنترل راهبردي عممرحله بعدي نیز 
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در . باشد اي نسبت به مسائل داشتهرسد مدیریت شهري تهران باید رویکرد تازهموارد به نظر می
      مدي پایدار شهري ارائه امین منابع درأاصالح و بهبود در ت به منظوری یپیشنهادهاهمین راستا 

  :شودمی
اصالحات مربوط به سیاستهاي مالیات محلی و تعیین مناسبات اداري و مالی براساس  اجرايـ  1

 چشم انداز شهر

ی مرتبط یهاي اجراتسریع در اجراي مدیریت یکپارچه شهري و واگذاري وظایف دستگاهـ  2
 به شهرداري تهران 

و اقتصادي با رویکرد استفاده بهینه از منابع شهري از سه جنبه محیط زیست، اجتماعی ـ  3
 جهانی هاسالمی و تجرب

بازنگري و اصالح قوانین شهرداریها و عملیاتی نمودن مقررات اسالمی با توجه به سطح ـ  4
  عدم تمکین و فرار مالیاتی

گسترش برنامه هاي آموزشی و ترویجی و ایجاد زمینه تفاهم و همکاري بین مردم و ـ  5
  شهرداري و بخش خصوصی  

استفاده از نیروهاي متخصص در دریافت مالیات که افزون بر شناخت مالیات با جامعه ـ  6
  .شناسی و روانشناسی اسالمی نیز آشنایی داشته باشند

مدهاي پایدار به جاي فروش تراکم، تغییرکاربري وحذف اتالش در جهت افزایش درـ  7
  هرگونه رابطه در معافیت و تخفیف مالیات

یشتر از ظرفیتهاي  مشارکت مردمی و بخش خصوصی در راستاي اجراي استفاده هرچه بـ  8
  طرحهاي عمرانی

سطح فعالیتهاي مربوط به اقتصاد شهري و ایجاد بانک اطالعاتی امالك و فعالیتهاي  يارتقاـ  9
 اقتصادي شهر تهران

وجوه شرعی و ( نمودن دوگانگی پرداختهاي الزامیبرطرف رعایت عدالت مالیاتی با ـ  10
 در شهر تهران) الیات متعارفم

زمینه سازي براي استقرار نظام خود اظهاري و خود تشخیصی شهروندان بر اساس ـ  11
  شاخصهاي مالیات اسالمی

برنامه ریزي براي بهبود شاخصهاي عملکردي نظام مدیریت مالیاتی و اجراي تکالیف الهی ـ  12
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  در شهر تهران
 

  یادداشتها 
  .)2 و 1/بلد(» و انت حل بهذا البلدالاقسم بهذا البلد «ـ  1
، کانادا، بلژیک، اتریش، امریکا س،یانگل: OECD( کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعهـ  2

  ...و سوئیس، سوئد، اسپانیا، پرتغال نروژ،، هلند، لوکزامبورگ، ایرلند، ایسلند، یونان، آلمان، فرانسه، دانمارك
، هند، اندونزي، قزاقستان، هلند، افریقاي آرژانتین، برزیل، شیلی، چین: کشورهاي منتخب در حال توسعهـ  3

گاندا   .جنوبی، اٌ
  .1385تهران،  شهر اسالمی شوراي سومین جلسه و هشتاد و دویست تلخیص نگارنده از مصوبهـ  4
  

   فارسی منابع
  .قرآن کریم

 . ایران بانکداري مؤسسه انتشارات :تهران .تاعمل تئوري از مدیریت و سازمان .)1371(مهدي  نژاد، ایران

 3ش  .اقتصاد شهرفصلنامه  .ادهمزهرا  و بصیرتمیثم  هترجم .مین مالی شهرهاأت .)2006(اینمان، رابرت 

 گروه .شهرسازي و معماري دانشکده .شهري مدیریت و حکمروایی هاينظریه .)1387(برك پور، ناصر 
 .شهرسازي

مجموعه مقاالت دومین  .کالن شهرهاالگوي تامین مالی کارآمد براي شهرداریهاي ). 1390(فرهاد حسن زاده، 
 .همایش مالیه شهرداري تهران

 .120 ش .س سیزدهم .رماهنامه تدبی .توسعه پایدار شهري .)1386(پور، هاشم  داداش

  .فصلنامه اقتصاد شهر .مطالعه تطبیقی منابع درآمدي شهرداري تهران .)1390( کریمی، سمانه؛ دانش جعفري، داود
 .11ش 

می، سید ؛کاظم محمد رجایی، سید  دو  .درآمدي بر مفهوم عدالت اقتصادي و شاخصها .)1390(مهدي  معلّ
  .اقتصاد فصلنامه تخصصی مطالعات

  .انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: تهران. اقتصاد صدر اسالم). 1387(صدر، سید کاظم 
دانشکده معماري و  .پژوهشی صفه ـنشریه علمی  .توسعه شهري پایدار .)1380(عزیزي، محمد مهدي 

 .1 س .شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی

شهید   دانشگاه .اي و منطقه  شهري  ریزي ارشد برنامه  کارشناسی  نامه پایان .)1386(، غالمرضا  شیروان  کاظمیان
 . بهشتی

 نخستین مقاالت مجموعه .امروزي شهرهاي چالشهاي با مواجهه در شهراسالمی کارایی. )1387(محمدي، جمال 
 .اصفهان دانشگاه: اصفهان .اسالمی شهر همایش آرمان
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 پژوهشگاه. علوي پژوهشنامۀ .البالغهنهج در مالیاتی عدالت فرایند بررسی .)1392(داربی، فرشته ؛ مروتی، سهراب 

  .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم

: قم. اسالمی درآمد دولت و هزینه به علمی نگرشی .)1382( تقی محمد آبادي، حکیم گیلک؛ آقا حسن نظري،
 .دانشگاه و حوزه پژوهشکده

 همایش مالیه شهرداري، مشکالت پنجمین .ایران در شهرداریها و دولت مالی مناسبات .)1389(هادي زنوز، بهروز 
  .راهکارها و

  ).منتشر نشده(نظام درآمدي شهرداري تهران ). 1384(و همکاران  هادي زنوز، بهروز
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  محلی شهرداري تهرانابعاد، عوامل و شاخصهاي نظام مالیات : جدول پیوست
  شاخصها  ابعاد و عوامل

ـ  1
تی

الیا
د م

رام
ف د

هدا
ا

 

 افزایش درآمد پایدار شهريـ  1

 ایجاد پایداري و ثبات درامديـ  1

 ارتقاي سالمت زیست محیطیـ  2

 گسترش پایه هاي درامد مالیاتیـ  3

 اصالح نظام درامدي شهرداريـ  4

 *شهريبهبود فضاي کسب و کار ـ  5

 رفاه و عدالت اجتماعیـ  2

 **ایجاد اشتغال مولد شهريـ  6

 کاهش فقر و شکاف طبقاتیـ  7

 جمع آوري آبهاي سطحی شهرـ  8

 جمع آوري، حمل و دفع پسماندهاي شهرـ  9

 جلوگیري از بروز آسیبهاي اجتماعیـ  10

 )کالبدي( توسعه شهري ـ  3

 شهريایمن سازي فضاهاي ـ  11

 نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارامد شهريـ  12

 توسعه فضاي سبز شهريـ  13

 گسترش حمل و نقل عمومیـ  14

 اسالمی در شهر -ترویج معماري ایرانیـ  15

 مقاوم سازي شهري در برابر زلزلهـ  16

 توسعه زیرساختهاي شهريـ  17

 تأمین خدمات شهري مطلوبـ  18

ـ  2
درا

ي 
دها

هبر
را

تی
الیا

د م
م

 

 )آسان و یکپارچه(ـ مدیریت کارامد  4

 بهبود حکمرانی شهريـ  1

 شکل گیري مدیریت یکپارچه شهريـ  2

 ایجاد فضاي سالم براي رونق فعالیت اقتصاديـ  3

 اجتماعی يتبدیل شهرداري به نهادـ  4

 کاهش دخالتهاي سیاسی در مدیریت شهريـ  5

 تخصیص بهینه منابع شهريـ  5

 ترویج فرهنگ مالیاتیـ  6

 ارتقاي بهره وري شهريـ  7

 اصالح الگوي مصرف منابع شهريـ  8

 تخصیص بهینه زمین شهريـ  9

 اولویت بندي پروژه هاي شهريـ  10
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  ابعاد، عوامل و شاخصهاي نظام مالیات محلی شهرداري تهران: جدول پیوستادامه 
  شاخصها  عواملابعاد و 

2 
تی

الیا
د م

رام
ي د

دها
هبر

ـ را
  

  يمنابع شهر نهیبه صیتخصـ  5
 کاهش پسماندها و ضایعات شهريـ  11

 بهبود مدیریت هزینه هاي شهريـ  12

 )مالی -اداري(تمرکز زدایی ـ  6

 ارتقاي جایگاه مدیریت شهريـ  13

 کاهش تصدي گري در شهرداريـ  14

 محوريترویج محله ـ  15

 تشویق خالقیت و نوآوري شهريـ  16

 ترویج مشارکت شهروندان در کارهاي شهريـ  17

 شفاف سازي تقسیم کار دولت و شهرداريـ  18

ـ  3
تی

الیا
د م

رآم
ي د

تها
یاس

س
 

 کارایی اقتصاديـ  7

 تقویت پایه هاي مالیاتی مصرفـ  1

 کاهش میزان مالیات محلیـ  2

 کسورات و معافیتهاي مالیاتیشفاف سازي ـ  3

 حداقل سازي تأثیرات اقتصادي مالیات محلیـ  4

 ظرفیت مالیاتیـ  8

 به روزآوري ارزش داراییهاي مشمول مالیاتـ  5

 توان بالقوه مؤدیان در پرداخت مالیات محلیـ  6

 شناسایی منابع و پایه هاي مالیاتی جدیدـ  7

 عدالت مالیاتیـ  9

 ایجاد فرصتهاي برابرـ  8

 کمک به توزیع عادالنه درامدهاـ  9

 اولویت بندي در مالیات مستقیم و غیرمستقیمـ  10

ـ  4
تی

یری
 مد

یند
فرا

  

 برنامه ریزيـ  10

 )انسانی، مالی، فناوري( تخصیص بهینه منابع ـ  1

 دقت و انعطاف در پیش بینی درامد مالیاتیـ  2

 نفعانتعاملی و مشارکت ذيبرنامه ریزي ـ  3

 سازماندهیـ  11

 ساده سازي قوانین و مقرراتـ  4

 اصالح ساختار سازمانیـ  5

 شفاف سازي روابط مؤدي و مأمور مالیاتیـ  6

 هدایت و رهبريـ  12

 بهبود رفتار سازمانیـ  7

 ایجاد نظام انگیزشیـ  8

 توانمندسازي کارکنانـ  9

 تقویت ابزارهاي کنترلیـ  10 کنترل نظارت و ـ  13
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  ابعاد، عوامل و شاخصهاي نظام مالیات محلی شهرداري تهران: جدول پیوستادامه 
  شاخصها  ابعاد و عوامل

ـ  4
ند 

فرای تی
یری

مد
  

  ـ نظارت و  کنترل 13
 بازخوردهاي الزم گرفتنـ  11

 استانداردسازي فرایندهاـ  12

 واحدهاارزیابی مستمر ـ  13

ـ  5
لی

صــ
د ا

راین
ف

 

 شناسائی مودیانـ  14

 ایجاد بانک جامع اطالعات مؤدیانـ  1

 تفکیک فعالیتهاي کوچک و بزرگ اقتصاديـ  2

 عرضه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیانـ  3

 تشخیص میزان مالیاتـ  15

 بهره گیري از امکانات  نرم افزاري و سخت افزاريـ  4

 سازي فرایند اعتراض مالیاتی و بازنگريآسانـ  5

 تسریع قضایی در شکایات مالیاتیـ  6

 وصول مالیات و عوارضـ  16

 بهره گیري از روشهاي نوین وصول مالیاتـ  7

 رعایت زمان مناسب توزیع قبوضـ  8

 برخورد مؤثر با متخلفان و تقلب مالیاتیـ  9

ـ  6
نی

تیبا
 پش

اي
د ه

رآین
ف

 
 منابع انسانیـ  17

 شناسایی و جذب کارکنان مجربـ  1

 ارتقاي سطح مهارت وآموزش کارکنانـ  2

 جبران خدمات و انگیزش کارکنانـ  3

 منابع مالیـ  18

 حسابداري مالیاتیـ  4

 ممیزي مالیاتیـ  5

 شفافیت گزارشهاي مالیـ  6

 فناوري اطالعاتـ  19

 الکترونیکی عوارض شهريسازي پرداخت آسانـ  7

 بهبود اتوماسیون اداريـ  8

 ایجاد شبکه هاي اطالعاتیـ  9

ـ  7
یی

ـارا
ک

 

درامد مالیاتی به درامدهاي ـ  20
 پایدار

 افزایش درامد پایدار به کل درامدهاي شهر داري تهرانـ  1

نسبت مالیات به هزینه هاي ـ  21
 جاري

 هاي جاري شهرداريافزایش مالیات محلی به هزینه ـ  2

 )عوارض( کاهش هزینه وصول مالیات محلیـ  3

دریافتی به ( تالش مالیاتیـ  22
 )ظرفیت

 افزایش مالیات محلی دریافتی به ظرفیت مالیاتی شهرـ  4

 افزایش بهره وري کارکنان وصول مالیات محلیـ  5

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 183 /  )شهرداري تهران(مالیات محلی با رویکرد اسالمی  طراحی و تبیین نظام مدیریت

  

  محلی شهرداري تهرانابعاد، عوامل و شاخصهاي نظام مالیات : جدول پیوستادامه 
  شاخصها  ابعاد و عوامل

8- 
شی

ربخ
اث

 

 کیفیت زندگی شهريـ  23

 ارتقاي توان زندگی در شهرـ  1

 ارتقاي سالمت و بهداشت شهريـ  2

 ارتقاي فرهنگی و اجتماعی شهروندانـ  3

 کیفیت عرضه خدمات شهريـ  24

 بهبود و ارتقاي فضاهاي شهريـ  4

 محیط زیست شهري يحفظ و ارتقاـ  5

 بهبود عرضه خدمات شهريـ  6

 کاهش سرانه پسماند هاي شهريـ  7

 کیفیت وصول مالیاتـ  25

 افزایش تمایل به پرداخت مالیات محلیـ  8

 کاهش فرار و جرائم مالیاتی مؤدیانـ  9

 کاهش معوقات مالیاتیـ  10

9- 
عان

ذینف
ت 

ضای
ر

 

و  کارکنان( داخل شهرداري ـ  26
 )مدیران

 تأمین نیازهاي مادي و معنوي کارکنانـ  1

 مشارکت کارکنان در تصمیمات مدیریتیـ  2

 میزان شایسته ساالري در انتخاب مدیرانـ  3

 سطح تکریم مؤدیان مالیات محلیـ  4

 سطح اطالع رسانی مالیات محلیـ  5

 سطح پاسخگویی مالیات محلیـ  6

مؤدیان، (شهرداري خارج از ـ  27
 )دولت

 افزایش سهم منابع درامدي پایدار شهريـ  7

 تأمین هزینه هاي عمرانی شهر توسط دولت ملیـ  8

 سطح تمرکز زدایی اداري و مالی در شهرـ  9

  
، معادل عوارض 1309مالیات محلی در ایران به استناد ماده ششم قانون شهرداریها مصوب * 

  .استمحلی  تعریف شده 
ولی در  ؛رونق فضاي کسب و کار و ایجاد اشتغال در شهر وظیفه حکومت محلی است **

 .ایران این وظایف از شهرداریها گرفته شده است

  
|||  
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