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 خالصه اجرايي مطالعه

 

 مقدمه
ابراار بررای توزیرع     نیترر  مهممالیات یکی از  .از وظایف اقتصادی دولت است ت یکیتوزیع مناسب درآمد و ثرو 

مرالی بشرع عمرومی از     نیترمم  توسرعه  درحال یکشورهاو در  باشد یمعادالنه  صورت بهمجدد درآمد در جامعه 
مار گروه مودیران مالیراتی بره شر     نیپردرآمدتریکی از  عنوان بهپاشکان  نیب نیدرا. ردیگ یمطریق مالیات صورت 

جهت رفع این مشکل برر آن شردیم    .دارد به همراهتششیص میاان درآمد پاشکان مشکالت زیادی را  و روند یم
بر این تعامرل را شناسرایی    مؤثر، عوامل میقرار ده یموردبررسکه تعامل بین پاشک و دولت را در عرصه مالیات 
 بپردازیم. ها یبازبر مبنای تئوری  تیسیستم مالیا یخألهاکرده و به طراحی مکانیام مالیاتی جهت پوشع 

 اجراروش 
به انجام رسید. مطالعره حاضرر    1394ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است که در سال  حاضر یک مطالعه مطالعه

از مسئولین  نفر 11با  افتهیساختار. در فاز اول، مطالعه کیفی از طریق مصاحبه نیمه باشد یمشامل چهار فاز اصلی 
 MAXQDAافراار   نررم ی آن با ها دادهنفر از پاشکان صورت گرفت و به تحلیل  10و بحث مالیات  در ربط یذ

 افراار  نررم ی مرحله کیفی مطالعه برای طراحی اباار پرسشنامه استفاده کردیم و با ها افتهپرداختیم. در فاز دوم از ی
EQS6.1  برین   شرده  یطراحر وم، پرسشنامه ی برای روایی پرسشنامه صورت گرفت. در فاز سدییتمتحلیل عاملی

ی هرا  داده لیر وتحل هیر تجامالیاتی در شهر تهران توزیع گردید و  مممورانی مشتلف و ها تشصصپاشک در  550
ی مطالعه کمری را  ها افتهصورت گرفت و در فاز چهارم، ی SPSS22 افاار نرمحاصل از مطالعه کمی با استفاده از 

 پرداختیم. ها یبازطراحی مکانیام مالیاتی بر مبنای تئوری کردیم و به  Game bitافاار  نرموارد 

 ها افتهی
سرازمان امرور مالیراتی و    "طبقره شرامل    3منجرر بره ظهرور     در مرحلره کیفری مطالعره    هرا  داده لیر وتحل هیتجا
گردیرد. سرپب بره تحلیرل رفتارهرای تعراملی برین         طبقه ریز 12و  "سازمان نظام پاشکی"،"پاشکان"،"دولت

 4بازی مرتبط به این رفتارهای متعامل طراحی شد که هرر برازی    54ان امور مالیاتی پرداختیم و پاشکان و سازم
ی تعادل نع و تعادل مسلط و منفعت نهرایی هرر برازیکن را مشرشص     هر باز. در شود یم را شاملرفتار متعامل 

از  شرده  یطراحر کرانیام  ی، مدییر تمی برازش در تحلیرل عراملی   ها شاخص آمده دست بهکردیم. با توجه به مقادیر 
پایایی  دهنده نشانبرآورد گردید که  0.78ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر . باشد یمبرازش خوبی برخوردار 

 .باشد یم شده یطراحباالی پرسشنامه 
به اطالعرات درآمردی پاشرکان     سازمان امور مالیاتی دسترسیکه  دهد یمنتایج این پژوهع نشان  ی:ریگ جهینت

ندارد. دولت باید انگیاه پرداخت مالیات درست و مناسب را در پاشکان از طریق فرراهم   ها آنتعیین مالیات برای 
توسرط دولرت    کردن انواع تسهیالت رفاهی برای آنان ایجاد کند. محل هاینه کردن مالیات دریافتی از پاشکان،

 امرور سرازمان   مالیات بپرردازد.  یساز گفرهنگروهی باید به  یها رسانهباشد و از طریق  محسوس وباید مشهود 
بره شناسرایی پاشرکانی کره      باید یک سازمان صنفی عنوان بهبا تعامل و همکاری سازمان نظام پاشکی  یاتیمال

پرونده مالیاتی تشکیل بدهد. سازمان نظام پاشکی باید برای صدور  ها آنبپردازد و برای  کنند ینممالیات پرداخت 
از سازمان امور مالیاتی استعالم کند و عدم پرداخت مالیرات توسرط پاشرکان را کراهع     و تمدید پروانه پاشکان 
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تصاعدی در نظر گرفته شود تا عدالت مالیاتی برین   صورت بهمالیات باید با توجه به افاایع درآمد  یها نرخ دهد.
 مشتلف پاشکان رعایت شود. یها تشصص

 واژگان کلیدی

سرازمان نظرام پاشرکی،     ، سازمان امور مالیراتی، پاشرکان،  نامه مالیاتی تفاهم ی،اظهارنامه مالیات مالیات بر درآمد،
 ، تئوری نعتئوری بازی
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 همفصل اول ـ مقد

 مقدمه( 1-1

عادالنره   صرورت  بهدولت با توزیع مجدد درآمد  .ت یکی از وظایف اقتصادی دولت استتوزیع مناسب درآمد و ثرو
مالیرات   یریکرارگ  بره از طریرق  کره   مشتلف جامعه را کراهع دهرد   یها گروهفاصله طبقاتی درآمد بین  تواند یم
 یهرا  تیر فعالبششی از درآمردها و سرودهای جامعره حاصرل از      1(. مالیات1) افتی دستبه این سیاست  توان یم

اجتماعی تلقی نمرود کره آحراد     یا نهیها عنوان به توان یمو  شود میاقتصادی است که در اختیار دولت قرار داده 
 عنروان  بره (. مالیرات  2هسرتند ) از امکانات و منابع یک کشور موظف بره پرداخرت آن    یور بهرهملت در راستای 

(. 3است ) شده شناختهصیص و توزیع در بیشتر کشورها با دارا بودن دو اثر عمده تش ها دولتمنبع درآمد  نیتر مهم
(. نظرام  4) شرود  میدولت بکار گرفته  یها نهیها نیتمماهرمی قوی برای  عنوان بهدر کشورهای پیشرفته، مالیات 

منابع درآمرد مالیراتی، مالیرات برر      نیتر مهممالیاتی مطلوب، باید آثار اقتصادی مطلوب و مساعد داشته باشد و از 
، مشرارج آموزشری، بهداشرتی، سرهم     توسعه درحال یکشورها(. در 5باشد ) یمو اششاص حقوقی  ها شرکت درآمد

نقع را  نیتر مهماباار توزیع مجدد،  عنوان به. سیاست مالیاتی دهند یمبارگی از بودجه دولت را به خود اختصاص 
مرالی بشرع    نیتمم توسعه درحال یکشورهادر . مالی مشارج مشصوص فقرا و مشارج اسمی دولت دارد نیتممدر 

 2ایرد از فررار مالیراتی   (. بررای افراایع حجرم درآمردهای مالیراتی، ب     6) ردیگ یمعمومی از طریق مالیات صورت 
و پاسرشگویی بره حقروؤ مؤدیران برا فررار        یرسان اطالعدر سیستم مالیاتی و عدم  یعدالت یب(. 7جلوگیری کرد )
مالیاتی مانع دستیابی دولت به سهم خود از  مممورانادی مانند فساد در . همچنین دالیل زیباشد یممالیاتی مرتبط 

و به خاطر  کند یمدر میان مؤدیان مالیاتی فرؤ  ،، سطوح درآمد مشمول مالیاتشود میدرآمدهای مؤدیان مالیاتی 
در برابر  دولت (.8) کنند یماظهار  تر نییپاپایین است مؤدیان مالیاتی درآمد خود را  اینکه مالیات درآمدهای پایین،

کند به اصالح سیستم مالیاتی اقدام  تواند یممتفاوت  های استراتژی یریکارگ بهمالیاتی با  مممورانرفتار مؤدیان و 
که با توجه به منالت  روند یمگروه مؤدیان مالیاتی به شمار  نیپردرآمدتریکی از  عنوان بهپاشکان  نیب نیدرا (.9)

د با این گروه در ارتباط هسرتن  ها سازمانو سایر  یا مهیب یها سازمانکه هم بیماران وهم و جایگاه آنان در جامعه 
 تواننرد  یمر مطب خرود   در مشارکتی با دیگر پاشکان و یها کینیکل ، خصوصی،دولتی یها مارستانیو اینکه در ب

فررار مالیراتی    ظراهرا   دارد. به همراهمشغول به فعالیت باشند. تششیص میاان درآمد پاشکان مشکالت زیادی را 
، باعرث نرابرابری و   ردیر گ یمر صورت  ی آنانگروه از مؤدیان مالیاتی با توجه به درآمدهای باال نیدر ازیادی هم 

 .شرود  مری و دولت با کمبود درآمدهای مالیاتی جهت توزیرع مجردد درآمرد مواجره      گردد یمدر جامعه  یعدالت یب
. دهند یمرا تکمیل نموده و در اختیار سازمان مالیاتی قرار  3ه مالیاتیپاشکان هم مانند سایر مشاغل، فرم اظهارنام

مالیاتی با بررسی این اظهارنامه پاشکان و مراجعه به مطب پاشکان و بررسی سایر مردار  مررتبط بره     ممموران
پاشرکان و   بینبر تعامل  مؤثرشناسایی عوامل  باهدف. این مطالعه کنند یمالیات پاشکان را تعیین ممیاان  ها آن

بره پوشرع    هرا  یبراز م مالیاتی بر مبنای تئروری  ایمکانبا طراحی بتواند  تادولت در عرصه مالیات طراحی گردید 
 و دولت در عرصه مالیات بپردازد. و رفع مشکالت تعامل بین پاشکان ی سیستم مالیاتی خألها

                                                           
1 tax 
2 tax evasion 
3 declaration 



 

 

 

11 

 

 ها تعامل بین پزشکان و دولت در عرصه مالیات:طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری بازی تبیین و تحلیل 

 ( بیان مسئله و اهمیت موضوع 1-2
ی و سیاسری  اجتمراع  ی اقتصرادی، ها حوزهه سبب بروز مشکالت بسیاری در توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامع

ی مرالی  هرا  استیسیکی از وظایف اقتصادی دولت، توزیع مناسب درآمد و ثروت است.  رو نیازاکشور خواهد شد. 
د بره نحروی توزیرع مجرد     تواند یمدولت  باشد. مؤثردر کاهع نابرابری و توزیع مجدد درآمد  تواند یم قطعا دولت 

درآمدها را تنظیم نماید که باعث افاایع درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان شود یعنی فاصرله طبقراتی درآمرد    
(. 1) ردیر گصرورت   توانرد  یمر  ها اتیمالاز طریق اعمال  ها استیساین  ی مشتلف جامعه کاهع یابد.ها گروهبین 

ی اقتصادی اسرت کره نصریب دولرت     ها تیفعالز انتقال بششی از درآمدهای جامعه و سود حاصل ا درواقعمالیات 
ی از امکانات و منابع یک ور بهرهی اجتماعی دانست که آحاد ملت در راستای ا نهیها توان یممالیات را  شود؛ و می

و  نیترر  قبرول  قابرل ی دولرت، مالیرات   درآمردها اقتصرادی در برین    ازنظرر کشور موظف به پرداخت آن هسرتند.  
ی دولرت،  هرا  تیفعالاقتصاددانان وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم  ازنظر(. 2است )نوع آن  نیتر مناسب

، بلکه ها دولتمنبع درآمد  نیتر مهم عنوان به تنها نهموضوعی قابل اهمیت است. در اکثر کشورهای جهان، مالیات 
ابراار   نیترر  عمرده کری از  ی هرا  اتیر مال. از دیردگاه کرالن،   باشد یماز دیدگاه کالن و خرد دارای اهمیت گسترده 

دو اثر عمده تشصریص و توزیرع،    دارا بودنتحلیل خرد نیا با  ازنظری اقتصادی دولت محسوب شده و ها استیس
ی مرالی و اقتصرادی،   هرا  اسرت یس(. در کشورهای پیشرفته مالیات اهرمی قوی برای اعمال 3است )حائا اهمیت 

 رأسی مالیراتی در  درآمردها . در این کشرورها  گردد یمب ی دولت محسوها نهیها نیتممی اجتماعی و ها تیفعال
ی مالیاتی از کل درآمدهای دولت در کشورهای مشتلف جهران  درآمدهادرآمدهای عمومی دولت قرار دارد. سهم 

سرازمانی،   ازنظرر تدوین قوانین و مقررات و چه  ازنظربیع از سایر درآمدها است. ایجاد ساختار مناسب، چه  غالبا 
مطلروب، نظرامی    1(. نظام مالیراتی 4د مالیات ستانی بر مبنای علمی و متکی بر عدالت ضروری است )برای فراین

و اششاص حقوقی یکری   ها شرکتاست که دارای بیشترین آثار اقتصادی مطلوب و مساعد باشد. مالیات بر درآمد 
و  پردازند یم 2مالیات بر درآمد رتند به، فقرا توسعه درحالی کشورها(. در 5است )از منابع مهم درآمدهای مالیاتی 
ی بر ا عده. شود میی پرداختی انتقالی، سهم بارگی از بودجه را شامل ها حسابمشارج آموزشی، بهداشتی و دیگر 

نقرع   نیترر  مهرم اباار مقدماتی توزیع درآمد در نظرر گرفتره شرود.     عنوان بهکه مشارج بودجه باید  اند دهیعقاین 
مشارج خاص فقرا و دیگرر   مؤثرمالی  نیتمم منظور بهدرآمد  نیتمماباار توزیع مجدد باید  عنوان بهسیاست مالیاتی 

آثرار نرامطلوبی برر عوامرل و      بعضرا   توسعه درحالی کشورهای فعلی مالیاتی در ها نظاممشارج اسمی دولت باشد. 
از  انرد  عبرارت ز این آثار باعث شده است. بعضی ا ها آنی اقتصادی داشته و اختالالت و آثار سوئی را در ها بشع

ی مرالی.  هرا  ینرابرابر عدم تعرادل و   تیدرنها، عدم کارایی در تولید و ها پرداختفرار سرمایه، عدم تعادل در تراز 
مالی بشع عمومی و کمک به اجررای اهرداف    نیتمم توسعه درحالی کشورهادر  ها اتیمالانگیاه اصلی در وضع 

(. یکی از راهکارهای افاایع حجم درآمدهای مالیاتی، شناسرایی و  9است )اقتصادی عمومی و خدمات اجتماعی 
ی فرار مالیاتی و به دنبال آن جلوگیری و کاهع فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی در یک عبارت سراده بره   ابی شهیر

الیرت  ی، عدم ارائه دفترر، انجرام فع  ساز حسابهر نوع اقدام غیرقانونی جهت عدم پرداخت صحیح مالیات از قبیل 
ی از فررار  ا نمونره عمردی   صرورت  بره . گاارش کمتر درآمرد  گردد یماقتصادی بدون رسم و نشان و غیره اطالؤ 

ی و پاسرشگویی  رسران  اطالعی در سیستم مالیاتی، اعتماد دولت، مذهب و نیا عدم عدالت یب(. 10،11است )مالیاتی 

                                                           
1 Tax system 
2 Income tax 
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

ر فرار مالیاتی فقط ریشه اقتصادی نداشته و در کنرار  د مؤثری با فرار مالیاتی دارد. عوامل ا رابطهبه حقوؤ مؤدیان 
 یفرهنگر ، (علل اقتصادی سایر عوامل اجتماعی )سررمایه اجتمراعی و میراان پرذیرش و مقبولیرت آحراد جامعره       

هسرتند. همچنرین دالیرل     مرؤثر  ایر ( نو قروانین  ها استیسفرهنگ مالیاتی( و سیاسی و حاکمیتی )تصمیمات و )
ترسی دولت به سهم حقیقری خرود از درآمردهای مؤدیران مالیراتی گرردد کره یکری از         مانع دس تواند یممتعددی 
مالیاتی است، سطوح درآمد مشمول مالیات مؤدیران مالیراتی متفراوت     مممورانمربوط به فساد در  ها آن نیتر مهم

دن درآمرد، بیشرتر   یان برای پایین جلوه دامؤدی ها اهیانگمالیات درآمدهای پایین، پایین است و لذا  عمدتا است و 
درآمد حقیقی مؤدیان را  توانند یمو بازرسان مالیات به سبب تشصص و تالش و وظیفه خود  ممموران(. 12است )

مالیراتی بررای    مرمموران رفترار   ازآنجاکهی دریافت کنند ولی مؤد، درآمد مالیاتی حقیقی از جهیدرنتکشف کنند و 
مالیاتی با دریافت رشوه درآمد مؤدیان را برای دولرت   مممورد که نیست و این امکان وجود دار مشاهده قابلدولت 

مالیرات در سیسرتم    مرمموران متفاوت در برابر رفتار مؤدیان مالیراتی و   های استراتژیپایین جلوه دهند و دولت با 
چنرین   در توانرد  یمر دولرت   1هرا  یبراز (. با کمک تئوری 13کند )به اصالح سیستم مالیاتی اقدام  تواند یممالیاتی 

بره بحرث مالیرات سرتانی مربروط       ها یبازشرایطی تصمیم بهینه را اتشاذ نماید یکی از کاربردهای اصلی تئوری 
. پرردازد  یمر ی افراد در شرایط تعامل با دیگرران  ریگ میتصمی  مطالعهعلمی است که به  ها یباز. تئوری گردد یم

است از تعرامالتی )روابرط متقابرل( کره در آن برین       عبارت شود میبازی اطالؤ  عنوان به ها یبازآنچه در تئوری 
گفرت هرگراه    تروان  یمر  گرر ید عبرارت  بره بیشتر( وابستگی و ارتباط متقابل وجود داشته باشرد،  )تصمیم دو طرف 

از تالش و تصمیم خود او باشد  متمثر تنها نهفرد بازیکن به دنبال آن است  آنچهمطلوبیت، سود، درآمد، رفاه و هر 
. تعادل نرع در  شود میتالش و تصمیم طرف دیگر نیا باشد به آن بازی اطالؤ  ()مثبت یا منفی ریتمثبلکه تحت 
حالتی است که هیچ بازیکنی قصد تغییر استراتژی خود را ندارد زیرا در صرورت تغییرر اسرتراتژی،     ها یبازتئوری 

به استراتژی انتشابی حریفان خود پیامد او کاهع خواهد یافت یعنی در تعادل نع همه بازیکنان بهترین پاسخ را 
یران اسرت. مؤدیران مالیراتی تررجیح      مؤدی مالیات حقیقری از  آور جمعمنافع دولت در جهت  که یدرحال. دهند یم
پاشرکان   نیب نیدرا(. 14بپردازند )حق دولت است  ازآنچهاز پرداخت مالیات فرار کنند و یا مالیاتی کمتر  دهند یم
که با توجه به منالت و جایگاه آنان در جامعه  روند یمیان مالیاتی به شمار مؤدگروه  نیپردرآمدتریکی از  عنوان به

برا ایرن گرروه در ارتبراط هسرتند و اینکره در        هرا  سرازمان ی و سرایر  ا مره یبی هرا  سرازمان که هم بیماران و هم 
مشرغول بره    ننرد توا یمی مشارکتی با دیگر پاشکان و در مطب خود ها کینیکل ی دولتی، خصوصی،ها مارستانیب

در فرار مالیاتی زیادی هم  ظاهرا دارد.  به همراهفعالیت باشند. تششیص میاان درآمد پاشکان مشکالت زیادی را 
ی در عردالت  یبر و باعرث نرابرابری و    ردیگ یمیان مالیاتی با توجه به درآمدهای باالی آنان صورت مؤدقشر از  نیا

سرازمان امرور مالیراتی برر      .شود میالیاتی جهت توزیع درآمد مواجه و دولت با کمبود درآمدهای م گردد یمجامعه 
صرادر  را  پاشرکان خرود اظهراری مالیراتی بررای      نحوهدستورالعمل  ،های مستقیم قانون مالیات 158اساس ماده 

همچنرین شررایط    .کنرد  میاان افاایع مالیات مؤدیان پاشک را نسبت به سال قبرل تعیرین مری    در آنکند و  می
سرازمان نظرام پاشرکی تهیره      تاین دسرتورالعمل برا موافقر    و کند مششص می را ز روش خود اظهاریاستفاده ا
از سیسرتم   فررد ، هرر  گویند. بر اساس متن دسرتورالعمل  مالیاتی هم می 2(نامه نامه )تفاهم به آن توافق که شود می

کره برر    158ازآنجاکه در مراده   استفاده کند. تواند یمدر صورت پذیرش شرایط آن خود اظهاری و توافق مالیاتی 

                                                           
1
 Game theory 

2 agreement 
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گرروه  اگرر  سرازمان امرور مالیراتی     شرطی قرار داده نشده است و یخود اظهاربرای اساس خود اظهاری هست، 
برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی  .خاصی را مشمول خود اظهاری قرار دهد بایستی متن اظهارنامه مالیاتی را بپذیرد

 1تم خود اظهاری توافق برا سرازمان صرنفی مثرل سرازمان نظرام پاشرکی       شرط قرار دهد و بعالوه در سیسنباید 
نباید دخالرت کنرد.   سازمان نظام پاشکی در اجرای روش خود اظهاری مالیاتی ت، طبق قانون، اس نشده ینیب عیپ
اعالم کرده بود برای پرذیرش اظهارنامره     سازمان امور مالیاتی روش خود اظهاری را برای مؤدیان پاشکی نکهیباا

و هرای مسرتقیم    قانون مالیات 158مالیاتی خود اظهاری، شرایطی را تعیین نموده بود که مغایر حکم قانونی ماده 
  سرازمان نظرام پاشرکی   . این اختیار بره  تفاوت قائل شده بود  های مشتلف پاشکی بین گروه بود و برخالف قانون

. لرذا  برود قرانونی   شرده  نیخارج از حدود معر  هکند کاز مؤدیان را از پرداخت مالیات معاف   شده بود که بعضی داده
را که مورد شکایت قرارگرفته  1390عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مربوط به خود اظهاری سال  ئتیه

پاشکان هم مانند سایر مشاغل، فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نموده و در اختیار  پب نیازا(. 15بود ابطال کرد )
مالیاتی با بررسی این اظهارنامه پاشکان و مراجعره بره مطرب پاشرکان و      ممموران. دهند یملیاتی قرار سازمان ما

 هرا  آنقبلری، از   نامره  تفراهم . مطابق کنند یممیاان مالیات پاشکان را تعیین  ها آنبررسی سایر مدار  مرتبط به 
رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در قبرال   سازمان نظام پاشکی کشور با انتقاد از. از طرفی شود ینممالیات اخذ 

نامه منعقده میان نظام پاشکی و سرازمان امرور مالیراتی کشرور از      پاشکان و عدم پایبندی دفاتر مالیاتی به تفاهم
پاشرکان  بره گفتره نظرام پاشرکی،      کره  یدرحرال . پاشکی خبرر داد  یها درصدی مالیات برخی از گروه 100رشد 
مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور هستند و فشار زیادی بر جامعه پاشرکی بررای    صنف در پرداخت نیتر منظم

(. جهرت  15زده اسرت )  مالیاتی، فرارهای مالیاتی را رقم یساز ابهامات و عدم شفاف .شود پرداخت مالیات وارد می
، عوامرل  میر دهر قررا ی موردبررسرفع این مشکل بر آن شدیم که تعامل بین پاشک و دولت را در عرصه مالیات 

ی سیستم مالیاتی بر مبنای خألهابر این تعامل را شناسایی کرده و به طراحی مکانیام مالیاتی جهت پوشع  مؤثر
دو برازیکن در   عنروان  بهرا  ها آن توان یمبپردازیم. با مثالی ساده از تعامل بین پاشک و دولت که  ها یبازتئوری 
 در ماتریب زیر مشاهده نمود: توان یمدی دولت از این تعامل را در نظر گرفت و نتایج عای ها یبازتئوری 

درآمد خرود را درسرت    که یدرصورتوقتی پاشکان اظهارنامه الکترونیکی را جهت پرداخت مالیات تکمیل نمودند  
آنران   اظهارنامره ، از پاشرکان مالیرات اخرذ نمروده و     شرده  نییتعنرخ مالیات بر درآمد  برحسباظهار نمایند دولت 

پاشکان درآمد خود را درست اظهار نکنند اظهارنامه این پاشرکان   که یدرصورتولی  ردیگ ینمی قرار وردحسابرسم
سازمان دولتی متحمل هاینره اداری جهرت حسابرسری     عنوان بهو سازمان امور مالیاتی  قرارگرفتهی موردحسابرس

 . آورد یم به عملریافت ی دا مهیجرو همچنین از پاشکان به علت اظهار نادرست درآمد  شود می

                                                           
1 medical council 

 دولت

 حسابرسی بدون حسابرسی

ی پزشک*نرخ رواقعیغ)درآمد 

 مالیات(

جریمه+ )درآمد غیرواقعی  -هزینه اداری

 پزشک* نرخ مالیات(

 درآمد

 یرواقعیغ

 

 پزشک

)درآمد واقعی پزشک* نرخ 

 مالیات(

)درآمد واقعی پزشک *نرخ  -هزینه اداری

 مالیات(

 درآمد واقعی
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 اهداف مطالعه ( 3 -1

 پژوهش( هدف اصلی 1-3-1
   ها یبازمکانیام مالیاتی بر مبنای تئوری  یطراح تبیین و تحلیل تعامل بین پاشکان و دولت در عرصه مالیات:  

 فرعی پژوهش ( اهداف1-3-2
  بر تعامل بین پاشکان و دولت در وضعیت موجود در عرصه مالیات مؤثرشناسایی عوامل  .1

بره روش   نظران صاحباز دیدگاه  اتیپاشکان و دولت در عرصه مال بین بر تعامل ثرمؤعوامل  شناسایی .2
 مطالعه کیفی

  اتیپاشکان و دولت در عرصه مال بین تعامل نهایی بر مؤثربرای تعیین عوامل  تهیه و تدوین پرسشنامه .3
 کمی    امطالعهب اتیپاشکان و دولت در عرصه مالبین بر تعامل  شده نییتعنهایی  مؤثرعوامل  شناسایی .4
سیسرتم مالیراتی از طریرق     یخألهرا پوشع  منظور به ها یبازطراحی مکانیام مالیاتی بر مبنای تئوری  .5

   نهایی بر تعامل بین پاشکان و دولت مؤثرتبیین و تحلیل عوامل 

 

 ( اهداف کاربردی پژوهش1-3-3
 بهبود تعامل بین پاشکان و دولت در عرصه مالیات .1

 ها آنپوشع  منظور بهیی ها یاستراتژالیاتی و تعیین ی سیستم مخألهاشناخت  .2

 مرؤثر ی سیستم مالیاتی از طریق تبیین و تحلیل عوامل خألهاپوشع  منظور بهطراحی مکانیام مالیاتی  .3
 نهایی بر تعامل بین پاشکان و دولت  و به نظم درآوردن سیستم مالیاتی

 پژوهش سؤاالت( فرضیات یا 1-3-4
 ؟اند کدمن پاشکان و دولت در عرصه مالیات در وضعیت موجود بر تعامل بی مؤثرعوامل  .1
 ؟اند کدم نظران صاحببر تعامل بین پاشکان و دولت در عرصه مالیات از دیدگاه  مؤثرعوامل  .2
بر تعامل برین  پاشرکان و دولرت در عرصره مالیرات بررای تهیره ابراار          مؤثرنهایی  کننده نییتععوامل  .3

 ؟اند کدمپرسشنامه 
 ؟اند کدمی آماری ها مدلر تعامل بین پاشکان و دولت بر رتبه تعامل با استفاده از ب مؤثرعوامل  .4
 چه نوع مکانیامی است؟ ها یبازمکانیام مالیاتی بر مبنای تئوری  .5

 ( نوآوری پژوهش 1-4
 پاشکان و دولت در عرصه مالیاتبین بر تعامل  مؤثرطراحی اباار کار جهت شناسایی عوامل  .1

 ها یبازسیستم مالیاتی بر مبنای تئوری  یخألهاپوشع  منظور بهتی طراحی مکانیام مالیا .2

 جلوگیری از فرار مالیاتی پاشکان .3

 حداکثر کردن درآمد مالیاتی دولت و به نظم درآوردن سیستم مالیاتی .4

 مالحظات اخالقی( 1-5
 موردپژوهعافراد رسمی از دانشگاه علوم پاشکی تهران به  نامه یمعرفارائه  .1
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 ها تعامل بین پزشکان و دولت در عرصه مالیات:طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری بازی تبیین و تحلیل 

و کسب رضایت و تمایل  موردمطالعهجامع و کافی در خصوص اهداف پژوهع به افراد  ارائه توضیحات .2
 آنان برای شرکت در پژوهع

 یموردبررسهر یک از افراد  شده یآور جمعاطمینان خاطر از محرمانه ماندن اطالعات  .3
و همچنرین سرایر فراینردهای مربروط بره ثبرت محتروای آن برا نظرر فررد            هرا  مصاحبهمکان و زمان  .4

 .شد شونده تعیین  حبهمصا

   پژوهشاجرایی  یها تیمحدود( 1-6
 صورت نگرفته است.  تاکنونمالیات مربوط به پاشکان  نهیدرزمپژوهشی  .1

 پرسشنامه سؤاالتری برخی از پاشکان در پاسشگویی به عدم همکا .2

اسرت  همرراه   هرا  پاسرخ در تحقیقات رفتاری با محدودیت ذاتی عدم واقعی بودن  نامه پرسعاستفاده از  .3
 ممکن است در شرایط واقعی نحوه عمل فرد تغییر کند.

و امکران دارد در ایرن    دهرد  یمقرار  ریتمثپاشکان را تحت  یاتیفرار مالمتغیرهای زیادی وجود دارد که  .4
 استفاده نشود. رهایمتغمطالعه از تمامی 

 ( تعریف واژگان1-7   

وری از امکانرات و منرابع یرک کشرور      استای بهرهنوع هاینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در ر یک :مالیات

انتقال بششی از  درواقع .های جایگاینی این امکانات و منابع فراهم شود را پرداخت نمایند تا توانائی آن اند موظف
گرردد زیررا ابراار و     های اقتصادی است که نصیب دولت می درآمدهای جامعه به دولت و یا بششی از سود فعالیت

 (.15ساخته است )به درآمد و سودها را دولت فراهم  یابی دستامکانات 

است که توسط  دولطت بطر ادطراد و اشطعاا اعمطا         مالیاتنوعی  مالیات بر درآمد :بر درآمدمالیات 

عموماً مقدار این نوع مالیات برابطر   .است متغیر مالیات کننده پرداختو عواید و بسته به درآمد  شود می

 . (15است )درصدی از درآمد قابل مالیات گیری 

عطدم   ،یسطاز  حسطا  : هر نوع اقدام غیرقانونی جهت عدم پرداخت صحیح مالیات از قبیل فرار مالیات

. گطزار  کمتطر درآمطد    گطردد  یمط ه اطالق انجام دعالیت اقتصادی بدون رسم و نشان و غیر ارائه ددتر،

 .(15است )از درار مالیاتی  یا نمونهعمدی  صورت به

افرراد در شررایط    یریر گ میتصرم که به مطالعره  از علم ریاضی کاربردی و اقتصاد است  یا شاخه: تئوری بازی 

 .(16هست )ن و همکاری بین بازیکنا (تضاد منافعها ) تعارض. علم مطالعه پردازد یمتعامل با دیگران 

حالتی است که هیچ بازیکنی قصد تغییر استراتژی خود را ندارد زیطرا   :ها یبازدر تئوری  1تعادل نش

در صورت تغییر استراتژی، پیامد او کاهش خواهد یادت یعنی در تعاد  نطش همطه بازیکنطان بهتطرین     

 .(16اند ) دادهپاسخ را به استراتژی انتعابی حریفان خود 

                                                           
1 Nash equilibrium 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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معتلط  درآمطد    از منطاب  در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شطع    :ع درآمدمالیات بر مجمو

 (هطای تصطاعدی   نطرخ )با  در قانونهای مقرر  و معموالً پس از کسر بعشودگی شود میمحاسبه  هم یرو

 .(17) ردیگ می مشمو  مالیات قرار

بطه   مالیطات به کارنامه مالی یک سا  کاری شرکت یطا شطع  کطه جهطت محاسط      :اظهارنامه مالیاتی

 .(17نامند ) یمرا اظهارنامه مالیاتی  گردد یم ارائهسازمان امور مالیاتی 

کطه هطه    ندینما یمیا حقوقی خود اعالم  شع  حقیقی، یخود اظهار دررو  :خود اظهاری مالیات

سازمان امطور   ممیزین و کارشناسان آنکه یب داشته و هه مقدار باید مالیات پرداخت نماید درآمدمقدار 

 یا اظهارنامطه داشته باشند. برای این منظطور   یتوجه قابلمالیاتی در محاسبه و دریادت مالیات، دخالت 

 از پس و باشد یم…و حقوق کارمندان و  استهالکو  زینههتکمیل کرده که شامل کل درآمدها و کل 

. کارشناسان سازمان امور مالیطاتی نیطز   گردد یماتی، مبلغ مالیات سالیانه نیز محاسبه مالی معادیت کسر

آن را ... قطوانین ببطت ددطاتر و اظهارنامطه و     ت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تعل  ازصح شرط به

 .(17) دینما یمرا دریادت  شده محاسبهو با توجه به آن مالیات  هداد قرار ر یموردپذ

ارائطه آن بطه سطازمان امطور     در صورت عدم پذیر  اظهارنامه مالیطاتی و یطا عطدم     :الراس مالیات علی

و نظطر   دیط نما یمط اعالم  یمؤدالرأس مالیات را محاسبه نموده و به  صورت علی بهمیز مربوطه ، ممالیاتی

 (.17باشد ) یمممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی مالک پرداخت مالیات 

بایطد بطا مراجعطه بطه      مؤدیطان ( 1۳۹۰سا  مالی ) 1۳۹1ز ابتدای سا  ا نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی:

یی نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی اسازمان امور اقتصادی و دار ینترنتیاپایگاه 

 .(17) ندینمااقدام 

باشد. ازجمله وظای  این  می وزارت امور اقتصادی و داراییزیرمجموعه  :کشور سازمان امور مالیاتی

مالیطات بطر   و اجطرای   سیستم مالیاتی کشطور سازمان اصالح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن 

 (.17باشد ) می ارز  ادزوده

کطانون  در ایران پطس از   (NGO) سازمان غیردولتیترین  و قدیمی نیتر بزرگ :سازمان نظام پزشکی

شطرح وظطای  اصطلی ایطن سطازمان      و  تأسیس گردیده اسطت  17/1۰/1۳۳5باشد که در تاریخ  می وکال

شاغلین  مطبعبارت است از: تعیین تعرده خدمات تشعیصی درمانی در بعش خصوصی، صدور پروانه 

 یهطا  ئطت یاغلین حطر  پزشطکی از طریط  ه   ای ش بعش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تعلفات حرده

نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضواب  و نظارت بر تبلیغطات پزشطکی، ارائطه خطدمات      انتظامی، ببت

ای معتلط ،   و ارائطه خطدمات بیمطه    آرم طرح ترادیطک رداهی به اعضای سازمان مانند واحد وام، توزی  

 (.18است ) بر درآمد شاغلین بعش خصوصی مالیاتمشارکت در تعیین 

 مؤدیانتشعی  میزان درآمد و مالیات  ها آنی  که وظا شود میاطالق  ینیمأموربه  :ممیزین مالیات

موارد مندرجه در قوانین مالیاتی و مقررات مربوط به مالیات مستقیم است و کلیه اختیارات و  بر اساس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA


 

 

 

17 
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مطد و مالیطات دارنطد بطر عهطده      آقوانین مالیطاتی بطرای تشطعی  در    برحسبوظایفی که ادارات دارایی 

 .(17) بودممیزین مندرج در این قانون خواهد 

معین  یمؤد عنوان بهاششاص  بردرآمدو ارث  بر درآمدکه بر طبق قوانین مالیات  ییها اتیمال :مالیات مستقیم

 .(17گردد ) یمتششیص و تعیین  ، مالیاتو به طرؤ مذکور در قوانین آن گرفته تعلق

ه قید نکطرده  ی خود را در اظهارنامها تیدعالی قسمتی از مؤددر مواردی که  برگ تشخیص مالیاتی:

ممیطزین مالیطات نباشطد و یطا      موردقبطو   هرحا  بهو یا اظهارنامه ناق  یا اشتباه یا خال  واق  بوده و 

موظط  بطه    اصطوالً ی مطؤد ی اظهارنامه تسلیم نکرده باشد و همچنین در مواردی کطه  مؤد اساساً که نیا

مواردی کطه اداره   در تمامی طورکل بهتسلیم اظهارنامه نیست و مالیات متعلقه به خود را نپرداخته باشد 

ی را مطؤد ی تمطام یطا قسطمتی از درآمطد و مالیطات      سطت یبا یمقوانین و مقررات مالیاتی  موجب بهدارایی 

تشعی  دهد ممیزین مالیات موظ  خواهند بود که در کلیه این موارد برای تشعی  درآمد و مالیات 

اقدامات الزم را بر طب  مقررات قانونی به  مؤدیانقوانین مالیاتی مربوط به هر دسته از  بر اساسی مؤد

 (.17) ندینمای تهیه و تنظیم مؤد عنوان بهو برگ تشعی  مالیاتی  آورده عمل

توسط    شطده  نیطی تعبه مالیات  مؤدیانبرای بررسی و رسیدگی اعتراض  کمیسیون تشخیص مالیات:

نماینطده وزارت دارایطی و یطک نفطر     که سه عضو شامل دو نفر  شود میممیزین و اداره مالیات، تشکیل 

 (.  17دارند )نماینده درمانداری محل در کمیسیون حضور 

شطرایطی را بطرای امکطان اسطتفاده از رو  خطود       سازمان امور مالیطاتی  مالیاتی پزشکان: نامه تفاهم

با کسطب نظطر موادط  سطازمان نظطام       یخود اظهار کند که هون این دستورالعمل اظهاری مشع  می

کطه   اسطت سطا    ۴قریطب بطه    .گویند مالیاتی هم می (نامه تفاهم) نامه شود به آن تواد  تهیه میپزشکی 

سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در مورد تعیین مالیات پزشکان به تواد  مشطترکی دسطت   

ا بط  شطده  انجطام که پزشکان در طبقات معتل  بطر اسطاس تفطاهم     ه بودیادتند که بر اساس آن قرار شد

 حسا  بهسازمان امور مالیاتی اظهارنامه خود را تکمیل کنند و بر این اساس دیگر سازمان امور مالیاتی 

 (.1۹نکند )پزشکان سرکشی 

تحریطر ددطاتر    نامطه  نیآئط و  هطا  دسطتورالعمل با توجه به اشعاا حقیقی و حقوقی  کلیه دفاتر قانونی:

و  یخطوردگ  خط  خوانطا و بطدون    صطورت  بطه وقطوع  قانونی کلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب 

 خواهنطد  یمط تراشیده شدن و الک گیری در این دداتر بنویسند و در انتهای سطا  مطالی و زمطانی کطه     

برای استناد به دارایی تحویل  اند نوشتهرا هم که  یا شدهمالیاتی را تحویل دهند دداتر پلمپ  اظهارنامه

 .(17دهند ) یم

در آن نطرخ مالیطاتی بطا ادطزایش درآمطد، بطاال        که یهنگامبر درآمد یا دارایی  مالیات :1مالیات صعودی

 (.17رود ) می

                                                           
1 progressive tax 
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بدون توجه بطه تغییطرات درآمطد، نطرخ     در آن  که یهنگامبر درآمد یا دارایی  مالیات :1مالیات تناسبی

 (.17است )مالیات بابت 

با ادزایش مأخذ )درآمد یطا دارایطی(    نرخ مالیات که یهنگامبر درآمد یا دارایی  مالیات :2مالیات نزولی

 (.17کنند ) یممالیات بدون توجه به تغییرات درآمد دریادت  عنوان به. مبلغ بابتی را کاهش یابد

کطاری را بطرای    ،تطا وی در مقابطل   است یکسیا هیزی به  پرداخت پو  دریافت غیررسمی(:رشوه )

 رشطوه  شود میا هیزی که در این راه پرداخت طر  که معموالً غیرقانونی است را انجام دهد. به پو  ی

 (.17گردد ) اطالق می

از درآمدشطان   هطا  مارسطتان یبپزشکان باید مالیاتی را که در سایر مراکز درمطانی و   :3مالیات مکسوره

 (.17) اورندیبت مکسوره در اظهارنامه مالیاتی خود مالیا عنوان به شود میکسر 
 

                                                           
1 proportional tax 
2 regressive tax 
3 deductible tax 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87
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 زمینه های نظری پژوهش و مروری بر مطالعات انجام شدهـ  دومصل ف

 رفتار پزشکان در عرصه مالیات نهیدرزممطالعات صورت گرفته  مند نظام( مرور 2-1
 

 ( منابع اطالعاتی، استراتژی جستجو  2-1-1
CRDتوسط مرکرا مررور و انتشرار )    شده یمعرفر کار دستو بر اساسحاضر  1مند نظاممرور 

( و دسرتورالعمل  20()2
 است. شده انجام( PRISMA()21) 3مند نظامشیوه گاارش مطالعات مرور 

با استفاده از استراتژی جستجوی جداگانه با ترکیرب   Google Scholarو  pubMed ،scopusی داده ها گاهیپا
دستی مورد جستجو قرار گرفتنرد. آخررین تراریخ جسرتجو      صورت بهاست یی که در قسمت زیر آورده شده ها واژه
بوده است. محدودیت زمان، زبان و جغرافیرا برر اسرتراتژی جسرتجو اعمرال       2016معادل ژانویه  1394 ماه بهمن
 نگردید.

 ( ترکیب واژگان جستجو2-1-2
Pubmed: (((((("tax evasion"[Other Term]) OR "tax avoidance"[Other Term]) OR "tax 

control"[Other Term]) OR "tax behaviour"[Other Term]) AND "physician"[Other 

Term]) OR "doctor"[Other Term]) OR "GP"[Other Term] 
 

"tax  ( KEY-ABS-TITLE  OR  ) "tax evasion" ( KEY-ABS-TITLEScopus: 

"tax  ( KEY-ABS-TITLE  OR  ) "tax behaviour" ( KEY-ABS-TITLE  OR  ) avoidance"

  ) "GP" ( KEY-ABS-TITLE  OR  ) "physician" ( KEY-ABS-TITLE  AND  ) control"

) "doctor" ( KEY-ABS-TITLE  OR 

 
یافتن مطالعات بیشتر و افاایع دقت جستجو، جستجوی دستی بر روی فهرست منابع مطالعرات نهرایی    منظور به

 صورت گرفت.     
 

                                                           
1 systematic review 
2 Center for Reviews and Dissemination 
3 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

http://www.scopus.com/results/documentSpellSuggest.url?sort=plf-f&src=s&sid=CC1762BAAB62D11F3DCC747E872BE713.aXczxbyuHHiXgaIW6Ho7g%3a490&sot=a&sdt=a&sl=231&s=TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+evasion%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+avoidance%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+behaviour%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22task+control%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+%22physician%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22GP%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22doctor%22+%29&origin=resultslist
http://www.scopus.com/results/documentSpellSuggest.url?sort=plf-f&src=s&sid=CC1762BAAB62D11F3DCC747E872BE713.aXczxbyuHHiXgaIW6Ho7g%3a490&sot=a&sdt=a&sl=231&s=TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+evasion%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+avoidance%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+behaviour%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22task+control%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+%22physician%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22GP%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22doctor%22+%29&origin=resultslist
http://www.scopus.com/results/documentSpellSuggest.url?sort=plf-f&src=s&sid=CC1762BAAB62D11F3DCC747E872BE713.aXczxbyuHHiXgaIW6Ho7g%3a490&sot=a&sdt=a&sl=231&s=TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+evasion%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+avoidance%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+behaviour%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22task+control%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+%22physician%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22GP%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22doctor%22+%29&origin=resultslist
http://www.scopus.com/results/documentSpellSuggest.url?sort=plf-f&src=s&sid=CC1762BAAB62D11F3DCC747E872BE713.aXczxbyuHHiXgaIW6Ho7g%3a490&sot=a&sdt=a&sl=231&s=TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+evasion%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+avoidance%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22tax+behaviour%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22task+control%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+%22physician%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22GP%22+%29+OR+TITLE-ABS-KEY+%28+%22doctor%22+%29&origin=resultslist
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,Pub med(765),scopus(331) مرور مطالعات مند نظام ندیفرا .1-2شکل  مجموع   :1096 

پس از مطالعه عنوان حذ   ادتهی 6۹1 ها یتکراربعد از حذ   ادتهی 8۰7

 گردیدند

پس از مطالعه هکیده  ادتهی 76 بعد از مطالعه عنوان ادتهی 116

 حذ  شدند

 یادته از جستجوی الکترونیک ۳2

 از جستجوی دهرست مناب  ادتهی 8

 ل مقاله بررسی شداص ۴۰ مجموعاً

 مقاله وارد ارزیابی کیفی شد 12

 مطالعه اطالعات موجود بود 8برای  

 مقاله پس از مطالعه رد شدند 28تعداد 
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 مرور مطالعات مند نظامفرايند  موجود در مطالعاتبررسي ( 2-1-3

کارآفرینی:  یها یریگ میتصمن اهمیت مالیات در و همکاران در مطالعه خود تحت عنوا 1هاندس دوردر

ی ها یریگ میتصمی مربوط به مالیات که بر ها جنبه، به بررسی 2008رفتار پاشکان جراح در سال  لیوتحل هیتجا
ی کارآفرینی ها یریگ میتصمبیشتری دارند پرداختند و فاکتورهایی که ممکن است بر رفتار در  ریتمثکارآفرینی 

ی مالیات ها جنبهی که مرتبط به رمنطقیغبگذارند را بررسی کردند. رفتارهای منطقی و  ریتمثی طقرمنیغ صورت به
در پاشکان جراح بود از هم تفکیک کردند و نشان دادند که اکثریت پاشکان جراح در کشور آلمان نرخ نهایی 

داکثر کردن مطلوبیت با مدل نئوکالسیک که ح سهیدر مقاو  زنند یممالیات خود را کمتر از حد تشمین 
ی مالیاتی دارای ها جنبه. کنند یمی و کارآفرینی توجه گذار هیسرماو کمتر به  رندیگ یمرا در نظر  کنندگان مصرف
ی ریسک گریای ها شاخص. دالیلی برای ارتباط بین  باشد یمی کارآفرینی ریگ میتصمزیادی در  ریتمثوزن و 
 (. 22ندارد )ی وجود ریگ میتصمی مالیات در ها جنبهو توجه به  (رضایت پایین از سیستم مالیاتی) اتیمال

بره   1984در مطالعه خود تحت عنوان اصالح مالیات از دیردگاه اقتصراد خررد و کرالن در سرال       2مالکوم گلیب
صورت گرفت پرداخت. در ایرن اصرالح صرورت     1983سال بررسی اصالحاتی که در سیستم مالیاتی اندونای در 

مولد چندین دهه قبل شردند. یرک اصرالح اساسری      ریو غجدید جایگاین قوانین قدیمی و پیچیده گرفته، قوانین 
باشرد   ی دیگری که همرراه سیسرتم قردیمی    ها شکلسیستم مالیاتی بود. استفاده از نرخ مالیات باالتر یا  ازیموردن
دهای نفتری شرود و هردف    جایگاین کاهع درآمر  خواهد یمی در این شرایط نبود. سیستم جدید ا نهیگا عنوان به

 باشد یماقدام مهم  6ی مالیات گیری بود و این اصالح مالیاتی جا ساز ساده ودیگر اصالحات توزیع مجدد درآمد 
 (.23داشت )که رضایت عموم را در اندونای به همراه 

در سرال   ثرمرؤ ی مالی ها صورتهمکاران در مطالعه خود تحت عنوان مدیریت مالی: پنج گام برای تولید  و 3جان
دانسرته و اینکره    دیر رمفیغرا  هرا  آنرا بررسی کردنرد و   کنند یمتهیه  پاشکان دندانی مالی که ها صورت، 2003
بایرد یرک ابراار     پاشکتان. برای دهند یمی تحویل ده سازمانو بدون  ریتمخی مالی را با ها صورت پاشکان دندان

ی هرا  نره یهای منطقری  بنرد  طبقه -1ی است.ابیدست قابلمدیریتی اثربشع فراهم کرد که از طریق پنج گام ساده 
 -3ی مرالی  هرا  صرورت ی جبران خسرارت پاشرکان و کارمنردان در    ها نهیهاجداسازی  -2مربوط به یک گروه 

محاسبه واریانب برا    -5مقایسه نتایج با معیارهای صنعت  -4ی ناشی از اجتناب از دادن مالیات ها نهیهانمایع 
 (.24استاندارد )

در مطالعه خود به بررسی تبعیضاتی که در نظام مالیاتی بریتانیرا برا توجره بره      1975در سال  4ن پارتینگتونمارتی
پرداخرت و راهری بررای اعترراض بره تبعیضرات مالیراتی در برین          وکالشغل و درآمد مردم وجود دارد از دیدگاه 

ریتانیرا را یکری از تبعیضرات در نظرام     ی شغلی متفاوت باز کرد. تبعیض نرژادی در ب ها حرفهی پردرآمد و ها گروه
سیاسری   ازنظرر از دو طریرق  بررسری نمرود اول اینکره آیرا       تروان  یمی مالیاتی را ها طرحمالیاتی معرفی کردند. 

باشرد ترا    ریپرذ  امکران سیاسری   ازنظرهستند. برای اینکه  ریپذ امکانمدیریتی  ازنظرهستند. دوم اینکه  ریپذ امکان
ی ریپذ امکانبعیضات نظام مالیاتی و تا حدودی به مسائل مدیریتی بستگی دارد. برای ت لیوتحل هیتجاحدودی به 

ی مناسرب  ها طرحتوجه کرد و سپب  شود میمدیریتی نیا ابتدا باید به مسائلی که همراه با افاایع مالیات بیشتر 

                                                           
1 Hundsdoerfer 
2 malcolm gillis 
3 john 
4 Martin Partington 
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خراص مثرل پاشرکان و     برای حل این مسائل را انتشاب کرد. مالیات برای افراد پردرآمد جامعه در برخی مشاغل
 (.25گرفت )را باید از سایر مشاغل مثل معلمان و کارمندان دولت برای حل تبعیضات جدا در نظر  پاشکان دندان
عرضره   دهنرد  یمر ی اقتصرادی پاسرخ   هرا  اهیانگو همکاران در مطالعه خود تحت عنوان آیا پاشکان به  1آندرسن

بررسی کردند. در این مطالعه پاشکان قادر به انتشاب  2012 سالرا در کشور نروژ در  متمهلنیروی کار پاشکان 
ی اولیه، بشع ها مراقبت، بیمارستان یا وقت پارهیا  وقت تمامترکیبی از  صورت بهبسته شغلی متفاوت  10در میان 

برود کره    کردنرد  یمر کرار   درگذشرته یی که ها نهیگا ریتمثدولتی یا خصوصی بودند. انتشاب کنونی پاشکان تحت 
عادت برایشان شده بود. در برآورد مطالعه محدودیت بودجه که شامل تمام خصوصریات نظرام مالیراتی     ورتص به

به  متمهلاست در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که دستماد زیاد و مالیات صعودی کمتر، باعث حرکت پاشکان 
ه نیروی کرار در جمعیرت   کشع عرض درمجموع. شود میدر بشع خصوصی  ژهیو به وقت تمامسمت پکیج شغلی 

 (.26است )کمتر  نسبتا پاشکانی که شاغل هستند در مقایسه با برآوردهای قبلی 
نشران   2014ی و توضیح فرار مالیات در سال ریگ اندازهو همکاران در مطالعه خود تحت عنوان  2مارتین کرندورفر

مطالعه تجربری برا مشرکل همرراه اسرت و       دادند، با توجه به طبیعت حساس و تبعیت از قوانین مالیاتی که انجام
 شرود  مری ی پرسریده  نظرسرنج در  ما یمسرتق وجرود دارد. زمرانی کره     نردرت  بره اطالعات معتبر برای فرار مالیات 

مربروط بره    فقرط  نه. چندین پاسخ نامعتبر کنند یمرفتار فرار از مالیات خود را کمتر گاارش  احتماال  دهندگان پاسخ
آوردن  به دسرت ی افراد داشته باشد. برای ها ینیب عیپکن است وابستگی مبهمی با خطای برآورد شیوع بلکه مم

حساس در نظر گرفتند که مدل کرروس   سؤاالتبرای  ها دادهی آور جمعبرآورد معتبر از فرار مالیات مدلی را برای 
داد که مدل ی تصادفی است. همچنین نتایج مطالعه نشان ده پاسخروش  بر اساسوایب بود. مدل کروس وایب 

فرار مالیات را با افاایع حفظ حرریم خصوصری در    دار نشانهکروس وایب قادر است که سهم بارگی از گاارشات 
با استفاده از مردل   کنند یمی نیب عیپی اطالعات استشراج کند. همچنین شرایط واقعی که فرار مالیات را آور جمع

 (.     27) ردیگ یمصورت  3کروس وایب
به بررسی اینکه آیرا پاشرکان    1982پاشکان در سال  وکار کسباران در مطالعه خود تحت عنوان و همک 4کلون 

 عا یسرر پرداختند. حرفه پاشکی یک شغل عجیب است. از پاشکان انتظار دارنرد کره    کنند یمپول زیادی دریافت 
. همچنرین پاشرکان   ی زندگی را پرداخت کنندها نهیهااجاره و صورتحساب فروشگاه، صورتحساب بناین و همه 

و ایرن پرول را از بیمراران خرود و      دارنرد  پرول انتظار دارند استاندارد معینی را در زندگی خود حفظ کنند و نیاز بره  
ی خود را سرریع پرداخرت   ها نهیها. اگر اصرار کنیم که پاشکان کنند یمی آور جمع دهند یم ها آنخدماتی که به 

. یکی از دالیل افاایع پولی کره پاشرکان از بیمراران دریافرت     میشو یمکنند باعث تجاری کردن شغل پاشکی 
رقابت بین پاشکان جراح است. بیماران هم انتظار دارند پاشکان جراح که شهرت بیشتری دارنرد هاینره    کنند یم

 تواننرد  ینمر بیشتری از بیماران دریافت کنند. مراکا درمانی دولتی و خیریه  برای بیمارانی که هاینره پاشرکی را   
ی شود نه اینکه درآمد پاشکان را کاهع دهند. درآمد پاشکان هم برا گررفتن مالیرات    انداز راهپرداخت کنند باید 

 (. 28کرد )تعدیل  توان یممناسب 

                                                           
1 Andreassen 
2 Korndorfer 
3 cross wise model 
4 cleon 
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 1997و همکاران در مطالعه خود تحت عنوان مالیات و عرضه نیروی کار پاشکان با درآمد براال در سرال    1مار 
ن با توجه به نرخ مالیات فدرال پرداختند و اثر تفاوت نرخ نهایی مالیرات برر روی   به بررسی هاینه و درآمد پاشکا

ساعات کاری پاشکان با درآمد باال را برآورد کردند. در این مطالعه نشان دادند که پاشکان خود اشتغال بیشتر به 
کارمنردان هریچ    که یرحالدنرخ نهایی مالیات حساس هستند که مشابه با مطالعات قبلی در این زمینه بوده است. 

 (.29ندارند )حساسیتی به نرخ نهایی مالیات 

 بررسی متون (2-2

 مطالعات خارج کشور (2-2-1
نشران   2014سال در مقاله خود تحت عنوان فرار از پرداخت مالیات تحت ساختار رفتاری در  و همکاران 2گابریال
 دهنردگان  اتیر مالدر فرار از مالیات در بازی بیاین دارند  ندهندگا اتیمال که دولت و ییها اهیانگ، با توجه به دادند

دو نوع هستند افرادی که درآمد باال و افرادی که درآمد پایین دارند و سطح درآمرد و تصرمیم اینکره از پرداخرت     
سرازگاری و عردم سرازگاری     ازلحاظمالیات فرار کند یا فرار نکند مربوط به اطالعات ششصی است و تعادل هم 

اصول اخالقری   مممورانو اینکه تعادل سازگار بیاین وجود داشته باشد در شرایطی است که  قراردادند یرسموردبر
 شرده  گرفتهنرخ مالیات و جریمه در افراد ثروتمند و فقیر نیا متفاوت در نظر  از بازی را در نظر داشته باشند. خارج

و  دهنده اتیمالوافق هستند بدین معنا که ارتباط بین م قبول قابلبا نتایج بصری و  کامال است و سازگاری رفتاری 
 (.6شد )اجتماعی مششص خواهد  از رفتارمالیاتی توسط ارائه اصول اخالقی یا تقلید  مممور
و  کنررگ هنررگدر مطالعرره خررود تحررت عنرروان مقایسرره ادرا  اخررالؤ از فرررار مالیررات در  و همکرراران 3رابرررت

را  شرود  میدو کشور  رهنگ و قوانین که باعث تفاوت پرداخت مالیات در، اخالؤ و ف2007در سال   متحده االتیا
و نشان دادند که اگرچه فرار مالیات حداقل در بعضی موارد اخالقی است، یک احساس قروی کره   بررسی نمودند 

این  ندک یمنظریه که فرار مالیات را توجیه  نیتر یقو .ی است نیا وجود داردراخالقیغات در بعضی موارد فرار مالی
نظریره   نیترر  فیضرع و ی اسرت  عدالت یبقاید حاکی از نوعی ع ،نظریه تر فیضعاست که دولت فاسد است و گروه 

 دهرد  یمر فرهنگی  نشان  یها تفاوت برای توجیه فرار مالیات در برخی موارد وجود نوعی خودپسندی افراد است.
 (.7هستند )نتیجه گرا  گکن هنگهستند و دانشجویان  گرا قانونکه چرا دانشجویان آمریکا 

فرار مالیرات در سرال     نهیدرزمخود تحت عنوان بررسی تئوری  اقتصاد کالن  در مطالعهو همکاران  4دنیب باربر
دولرت   یگرذار  هیسرماو  ابدی یمکه با افاایع سطح فرار مالیات میاان درآمد دولت کاهع  دارند یماظهار  2013
حاصرل از فررار مالیرات بردون      بلندمدت. نرخ رشد اقتصادی در ابدی یمو میاان مصرف کاهع  ها بشعدر سایر 

بره  است که در آن دولت از مقدار پولی که از فرار مالیات افرراد   ییها هیفرضتغییر خواهد ماند و تئوری که شامل 
 (.8کنند ) یم انداز پبصرف  آورند یم دست
 2007سرال  در  توسعه درحال یدر کشورهامالیات در مطالعه خود تحت عنوان گذر دولت و فرار و همکاران  5ابل

را در مدل تقاضایی کره فررار مالیرات را تشمرین      توسعه درحال یکشورهادر  ینیرزمیزکه اقتصاد  دارند یماظهار 

                                                           
1 Mark 
2 Gabriela 
3 Robert  
4 Dennis Barber 
5 Abel 



 

24 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 سطح آموزش، ،ینیشهرنشدرجه  تورم، نرخ بهره، درآمد سرانه، یرهایمتغو با کنترل  رندیگ یمنیا در نظر  زنند یم
فساد و بهبود بروکراسی و نقع قانون را داشته باشریم.   یریگ اندازهقدرت اجرای  میتوان یممبادله ما تغییرات نرخ 
 (.9دهد ) یمنشان  یموردبررسرا در سطح وسیعی در بین کشورهای  ینیرزمیزاقتصاد  گرفته انجاممحاسبات 
اقتصادی  یها جرمموردی از   عنوان بهدر مقاله خود تحت عنوان پیشگیری از فرار مالیات و همکاران  1کیم برلی
باعث پیشگیری مردم از فرار مالیات نشواهرد شرد در منراطقی کره فررار       ها مهیجرنشان دادند که  1998در سال 

 اسرت بره یرک نظرام برا      ردیگ یمصورت  مؤثرقانونی  یکردهایروکه پیشگیری جرم با  یمناطقمالیاتی بیشتر از 
دادگاه کیفرری آن منراطق را از فررار     یها مهیجرپیشگیری از طریق  که نیا وی نیاز دارد تر بارگدادگاه کیفری 
 (.30کنند ) یم یشکن قانونافراد بیشتر  تر نیسنگ یها مهیجردر صورت  رسد یمو به نظر   کند ینممالیات حمایت 

  2000سرال  از فررار مالیرات در    رفعالیغدر مطالعه خود تحت عنوان پیشگیری فعال و و همکاران  2آدام فورست
نشواهرد برود اگرچره     مرؤثر اظهار داشتند که سیستم مالیات بر درآمد ایالت متحده  در پیشگیری از فررار مالیرات   

مستقیم منجر به افاایع در  عدالت و پیرروی از عواقرب آن شرود و ایرن      طور بهکاهع پیچیدگی ممکن است 
مراکایمم کرردن حمایرت سیاسری دولرت و      پیچیدگی برای به کار بردن عدالت و تشرشیص رفترار افرراد بررای     

 (.10است )مالیات از درآمد افراد ثروتمند ضروری  کردن جمع
بره انجرام    2006در حرال گرذار کره در سرال      یکشورهادر مطالعه پیمایشی فرار مالیات در و همکاران  3کالریتا

از متغیرهرای   اعتمراد  قابرل  شامل اطالعرات معتبرر و   Albaniaرساندند اظهار داشتند که بررسی فرار مالیات در 
 ازنظرر و منابع جایگاین اطالعات در فررار مالیرات    باشد یمنگرشی  یرهایمتغدموگرافیک و  ،اقتصادی اجتماعی

مشرارکت   رنرد یگ یمر یع قررار  انگیاشی و رفتاری مرورد آزمرا   ازنظراقتصادی  یها مدلتئوری زمانی که ساختار 
میراان فررار    یریر گ انردازه است و دقت  تر مشکلفرار مالیات و خصوصی شناسایی  یررسمیغدر بشع . کنند یم

 (. 31) افتیدر حال گذار افاایع  یکشورهامالیات در 

 1996در مطالعه خود تحت عنوان کاربرد نظریه خودکنترلی در فررار مالیرات در سرال     و همکاران 4مایکل وندی
در جامعه ارتودکسری هسرت کره     ایآم تیفقمواز مشارکت  ،داشتند که نقص خودکنترلی در پیشگیری جرم اظهار

بهره بالقوه هم برای حسابداران و جرم  .شود مینامناسب  صورت به ها جرممنجر به تشکیل کمیسیون رسیدگی به 
توضریح  فررار از    منظور بهب عقالنی فرصت و ترجیحات ریسک از مدل انتشا را بررسی کردند. محققان شناسان

کاربرد  ی اخذ مالیاتها روشو  ها استیسبرای توسعه و اجرای  یخودکنترلنظریه  .پرداخت مالیات استفاده کردند
 (.  32دارند )فروانی دارد و افرادی که در اقدامات خودکنترلی رتبه کمتری دارند گرایع بیشتری به فرار از مالیات 

توجیره   بر اسراس مالیات  مالی معافیت مالیاتی و فرار یها کمکدر مطالعه خود تحت عنوان و همکاران  5دیانگ
 مرؤثر خیریه بر تصمیمات گاارش مالیراتی   یها کمککه وجود  دارند یماظهار  2010رفتار نادرست افراد در سال 

معافیت مالیاتی برخروردار هسرتند درآمرد خرود را      یها کمکو از  یرانتفاعیغ یها سازمانافرادی که در  باشد یم
مشارکت اخالقری   .تمایل به عمل غیر صادقانه دارند بعد از اهداء بیشتر معموال افراد  .کنند یمکمتر از حد گاارش 

 (.33دانند ) یمراهی برای کاهع فرار از پرداخت مالیات  عنوان بهو در نظر گرفتن وجدان را 

                                                           
1 kim berly 
2 Adam Forest 
3 kelarita 
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اظهرار   1972به تئوری فرار مالیرات در سرال    نگر ندهیآدر مطالعه خود تحت عنوان نگاهی و همکاران  1آلینگهام
 ازلحراظ فرار بیشرتر   مالیات از رفتار دیگران دارد. کنندگان پرداختند که تصمیم فرار مالیات بستگی به در  داشت

افراد در اقتصاد پنهان بیشتر تمایل به فرار  دارد. یتر نییپااست و شناسایی ذهنی آن احتمال  قبول قابلاجتماعی 
و با افاایع دستماد حسابرسان میاان فررار   شود میراد از مالیات دارند و افاایع نرخ جریمه باعث کاهع فرار اف

 (. 34) ابدی یمو تقلب در مالیات کاهع 

 2002مالیاتی برای پاشرکان در سرال    یایر برنامه های استراتژیدر مقاله خود تحت عنوان و همکاران  2توماس
ر بردارد و هیچ شهروندی به پرداخت د ها ییکایآمرمالیات بیشترین هاینه ساالنه را برای  ازآنجاکه ،هار داشتنداظ

مالیرات بررای    هرای  اسرتراتژی توسرعه   ،کنرد  ینمقانونی مجاز است اقدام  ازنظربیشتر از حداقل مقدار مالیاتی که 
که درآمد براالیی   دهندگان اتیمالچند استراتژی متفاوت برای  مالی منطقی است. ازلحاظ تر نییپاپرداخت مالیات 

مالیرات را در طری    انرداز  پبمقادیر متوسط از  است. شده فیتعردارند  یتر نییپاکه درآمد دارند نسبت به افرادی 
در نظر گرفت که تعهدات مالی را فراهم کند و باعث افاایع مشارکت و افاایع توانرایی جهرت    توان یم ها سال

اهع پرداخت مالیات برا  ک های استراتژیدر مورد  دهندگان اتیمالفراهم کردن خدمات برای بیماران شود. تمامی 
 (. 35کنند ) یممشاوران مالیاتی خود مشورت 

بر فرار از پرداخت مالیات در ترکیره در   مؤثردر مطالعه پیمایشی خود تحت عنوان عوامل و همکاران  3ناسی تولگا
 هرحرال  هبر آشرکار اسرت    کامال نشان دادند که اثرات درآمد و نرخ مالیات در فرار از پرداخت مالیات  2001  سال

و فکرر   کننرد  یمرا تحمل  کمتر فراربیشتر مردم در مقیاس  .دیآ یمدرآمد یک عامل مهم در فرار مالیات به شمار 
 در بیشتر مطالعات به ضعف سیسرتم مالیرات تروجهی نشرده اسرت.      .سیستم مالیاتی خیلی پیچیده است کنند یم

احسراس گنراه بیشرتر و داشرتن اصرول       .وجود داردلیات در انطباؤ مالیات مثبت ممیای ما ریتمث دربارهشواهدی 
دارنرد   وقرت  پراره  صرورت  بهو افرادی که شغل دوم  دهد یممالیات را در افراد کاهع  اخالقی میاان فرار بیشتر از

و افراد سالشورده کمتر از افراد جوان تمایل به فررار از   کنند یمخود مطلوبیت بیشتری کسب  نسبت به شغل اول
 (.36دارند )مالیات 

مالیات( مشکالت مدیکید در  کنندگان پرداختدر مطالعه خود تحت عنوان آیا پاشکان )و همکاران  4دیوید مارکل
 کنرد  یمر گان مالیرات  پرداخرت   ینشان دادند که یرک پاشرک در میشر    2013در سال  کنند یمگان را حل یمیش
الیراتی  درآمرد م  ات پاشرکی شرود.  اگرر ایرن منرابع صررف خردم      بودجه برای مدیکید را افراایع دهرد.   تواند یم
ی بهداشرتی  هرا  نره یهاافراایع مرداوم    عث انطباؤ بیشتر بودجه در مدیکید خواهد برود. در فدرال با افتهی عیافاا

واقعیرت ایرن   ناعادالنه هست و  صورت بهاز پاشکان ریسکی که بر دوش برخی  افاایع جمعیت ناسالم، ،درمانی
وجرود   ابرد ی یمر مدی که از پرداخت مالیات به خدمات مدیکید تشصیص است که هیچ تضمینی برای اینکه از درآ

 (. 37ندارد )
اظهرار   2012در بهداشت عمرومی در سرال    ها یبازدر مقاله خود تحت عنوان نقع تئوری و همکاران  5مالهورتا

ی مشتلرف  هرا  نره یزم درکه توسط محققان  باشد یماز علم ریاضی کاربردی  یا شاخه ها یبازتئوری که  دارند یم

                                                           
1 Allingham 
2 Thomas 
3 Naci tolga 
4
 David Marchel 

5 Malhorta 
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ابرااری   عنوان بهو این تئوری  شود میموجود استفاده  یها چالعبرای  یحل راه عنوان بهبهداشت و درمان  ازجمله
جدید از کارشناسان بهداشت عمومی جهت تقویت آنان در راستای حل مسائل مربوط به بهداشت  یها نسلبرای 
کارشناسان آموزش سالمت جامعره  اگرر ایرن     قرار گیرد، مورداستفاده تواند یمی منطقی ها حل راهمی با ارائه عمو

 (.38شود ) میدر بازی بیشتر  شان بازدهتئوری را در اول بازی بدانند 
بیان  2014در مراقبت سالمت در سال  ها نهیهادر مقاله خود تحت عنوان تشصیص  و همکاران 1الکساندرکولکر

که ده مفهوم  باشد یم ها یبازمبنای تئوری  بر نهیها چهارچوب مطالعه برای حل مشکالت تشصیص که کنند یم
هرا موردتوجره    آنامرا فقرط تعرداد کمری از      ،شده است انداز ارائه و پب ها نهیهاجایگاین برای تشصیص عادالنه 

اینکره روش مناسربی بررای     شرکل مناسرب هسرتند.    ازنظرر کره   ییها آنبیشتر مراکا هاینه و  ،قرارگرفته است
راجع بره عردالت و    کنندگان مشارکتبه نظر  ها روشنه وجود ندارد انتشاب هر یک از این تشصیص عادالنه های

نقرع مهمری بررای     ها ییر بازسادگی در محاسبه و تفس .تورها بستگی داردقدرت سیاسی و اقتصادی و سایر فاک
 .(39دارد )عملی کاربرد 

 مطالعات داخل کشور (2-2-2
 1386مالیات بر نابرابری و توزیع درآمد در ایران در سرال   یاثربششحت عنوان اسداهلل زاده بالی در مقاله خود ت  

 وجرود  نیبراا مالیات بر ضریب جینری وجرود نردارد و     یرگذاریتمثبرای  یمدت کوتاهبه این نتیجه رسیدند که رابطه 
کمی دارد که برا توجره    ریتمثمالیات در توزیع دوباره درآمد  است. قبول قابل با یتقر بلندمدتنتایج حاصل از برآورد 

تغییرری در ضرریب    بلندمردت در  هرا  متیقسطح عمومی  به ساختار مالیاتی ایران این نتیجه دور از انتظار نیست.
نسبت درآمد مالیاتی به محصول ناخالص  اندازه بهبه ساختار مالیاتی بلکه  تنها نه توزیع مجدد .کند ینمجینی ایجاد 

 (.12داخلی نیا وابسته است )
نشان دادند  1387ب مازار در مطالعه خود تحت عنوان برآورد ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات در ایران در سال عر
 هرا  نرخاصالح  ،ها اتیمالافاایع تالش مالیاتی در ابعاد مشتلف آن در نظیر اصالح قوانین و مقررات  رغم یعلکه 
 ،اخیرر  هرای  سرال ص تا وصول مالیرات در  تششی یاندهیفرامالیاتی و اصالحات گسترده اداری در  یها تیمعافو 

با شناخت عوامرل   بطئی بوده است. و کند تغییرات در این نسبت در مقایسه با اصالحات صورت گرفته بسیار کم،
حات اولرین گرام در فراینرد اصرال     عنروان  بهبر ظرفیت مالیاتی و اطالع از توان بالقوه کشور در این زمینه  اثرگذار

متوسط ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیرات در ایرران در حردود     .باشد یم ریناپذ اجتناب ،مالیاتی کشور بنیادی در نظام
یرا   یا منطقره  یها تیمعافکشاورزی و برخی از  یها بشعمالیاتی در  یها تیمعافحذف  درصد بوده است. 3/12

 (.40) باشد رمؤثدر افاایع ظرفیت مالیاتی  تواند یممالیاتی  یها نرخو نیا اصالح  یا دوره
اظهرار   1387نظام مالیراتی برر توزیرع درآمرد ایرران در سرال        ریتمثشکوری در مطالعه خود تحت عنوان بررسی 

درصرد   07/0مالیراتی،  یدرآمدهاکه بر اساس برآورد مدل ریاضی به ازای هر یک درصد افاایع در کل  دارند یم
در بهبرود توزیرع درآمرد و     یرگرذار یتمثی ایران عامل و اینکه نظام مالیات شود میاز شاخص توسعه انسانی کاسته 

مباحث تئوریک علوم اقتصادی  برخالفدرآمدهای مالیاتی  کاهع نابرابری نبوده و حتی جهت معکوس هم دارد.
ن نتوانسرته مروارد   ایرا ،در اقتصاد ،اند شده عنوانی توزیع درآمد ها شاخصابااری جهت بهبود  عنوان بهو اجتماعی 

                                                           
1 Alexander Kolker 
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و مشرارج   یا بودجره سراختار   بهداشت و افاایع قدرت خرید مردم را ارتقا بششند. ،فرهنگ ،موزشمهمی چون آ
 (.41) شود ینماست که افاایع رفاه اجتماعی را سبب  یا گونه بهدولت 
 1387بحران مالی جهانی برر درآمردهای مالیراتی کشرور در سرال       ریتمثدر مطالعه خود تحت عنوان بررسی  زایر

بیشرترین آسریب را از ایرن     ،دارند راجاری و باز بودن اقتصاد کشورهایی که درجه باالیی از آزادی تاظهار داشتند 
آن درآمدهای مالیاتی کشرور   تبع بهمسیری است که اقتصاد کشور و  نیتر مهمکاهع قیمت نفت  .اند دهیدبحران 

 یهرا  تیر فعالمسرتقیم برا سرطح     ورط بهدرآمدهای مالیاتی کشور  خواهد پذیرفت. ریتمثاز بحران اقتصادی جهان 
مالیات برر   منفی دارد. ریتمث ها شرکتمستقیم روی مالیات بر  طور به ها شرکتکاهع درآمد  اقتصادی رابطه دارد.

مسرتقیم بره    طرور  بره  شود میسوب مستقیم مح یها اتیمالمنبع  نیتر مهم ها شرکتمشاغل که بعد از مالیات بر 
روی آن حساب کرد مالیات حقوؤ بشرع   توان یمتنها منبع مالیاتی که  ارد.اقتصادی بستگی د یها تیفعالسطح 
 (.42) استعمومی 

نشان دادنرد   1388در سال  افاوده ارزشموسوی در مقاله خود تحت عنوان یک مدل نظری برای فرار مالیاتی بر 
مالیراتی بپرردازد و    یهرا  امهاظهارنمنظم به ممیای  یا برنامه اساس برتصادفی و  طور بهکه سازمان مالیاتی باید 
افراایع در نررخ    بیشرتر اسرت.   هرا  آنباشد که احتمال وقوع فرار مالیاتی در  ییها بنگاهاولویت حسابرسی باید با 

موجب افاایع تمکین مالیاتی و کاهع فررار مالیراتی    شوند ینمجریمه برای مواردی که پرونده مالیاتی رسیدگی 
 منظرور  بره  ربرط  یذ ینهادهرا الزم با سرایر   یها یهماهنگتی مناسب و انجام مالیا یها مهیجرتعیین  خواهد شد.

یکی از راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از فررار مالیرات    تواند یم شده نییتع یها مهیجرتضمین اجرای احکام 
 (.43) آیدبشمار  افاوده ارزشبر 
نظرام   اظهار داشرتند.  1389ایران در سال  مالیاتی نظام در ساختاری ژویان در مقاله خود تحت عنوان اصالحات پ

ت مستقیم برخالف سایر کشورها که بیشتر بر مالیات بر مجموع درآمد )مالیرا  یها اتیمالمالیاتی ایران در بشع 
 یهرا  اتیر مالتمرکرا دارد و در بشرع    هرا  شررکت بیشتر بر مالیات برر   ددارندیتمک( بر مشاغل و اششاص حقیقی

کره   شرود  میباعث  و ؛تمرکا دارد ها شرکتات عمومی بر مصرف بیشتر بر مالیات بر مالی عوض بهنیا  میرمستقیغ
وجرود چنرین    تولیدی اقتصراد باشرد.   یها بشعو  ها شرکتمستقیم بیشترین فشار مالیاتی بر  یها اتیمالبشع 

 (.44) استمالیاتی در کشور  یها هیپاگسترده مالیاتی و محدود بودن تعداد  یها تیفعالوضعیتی ناشی از 
ج نشان دادند کره عردم ترروی    1389بر فرار مالیاتی در سال  مؤثرنقی در مطالعه خود تحت عنوان بررسی عوامل 

 تعردد و پیچیردگی قروانین و مقرررات موضروعه در ارتبراط برا مالیرات،         ضعف، ،کارآمد فرهنگ مالیاتی در جامعه
عردم   ،و مکانیام تشویق و تنبیه مالیراتی  مالیاتی ظامناکارآمد بودن ن مد مالیاتی،بوروکراسی اداری و ساختار ناکارآ

مالیراتی در ممیرای و    نیمممورعدم توانایی عملی و مهارتی برخی از  ،مالیاتی مؤدیانسایی کامل موفقیت در شنا
فقردان   ،مالیراتی  مممورانود فساد در میان وج مالیاتی، مؤدیانو کتمان درآمدی برخی از  یساز حساب ،حسابرسی
 (.45) استدر فرار مالیاتی  مؤثرر میان آحاد جامعه از عوامل یاتی دباور مال

در  هرا  اتیمالبر  دیتمکبر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با  مؤثرسیفی پور در مقاله خود تحت عنوان بررسی عوامل 
اعرث افراایع   را تنظیم نماید کره ب  درآمدهابه نحوی توزیع مجدد  تواند یمکه دولت  دارند یماظهار  1390سال 

 .مشتلف جامعه کراهع یابرد   یها گروهیعنی فاصله طبقاتی درآمد بین  .درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان شود
منبع درآمد دولرت و از   طرف کیازمتفاوتی داشته باشد  یکارکردها تواند یممالیاتی در اقتصاد  یها استیساتشاذ 

سیستم مالیاتی بر توزیع درآمد بره نروع    یاثرگذارگونگی چ .طرف دیگر سیاستی جهت تصحیح خطای بازار است
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مستقیم موجرب بهبرود توزیرع     یها اتیمال بودن آن بستگی دارد. میرمستقیغسیستم مالیاتی به لحاظ مستقیم و 
منجر بره   تواند یمافاایع سطح حداقل دستماد  اثر تشریبی بر توزیع درآمد دارد. میرمستقیغ یها اتیمالدرآمد و 
 (.46) شوددن توزیع درآمد و بهبود توزیع درآمد برابر ش

ایرران در   در الکترونیکری  مالیراتی  اظهارنامره  پذیرش بر مؤثر عوامل اسکندری در مقاله خود تحت عنوان بررسی
مجموعه عواملی بود که میاان پذیرش این  کننده یبانیپشتاجتماعی و شرایط  راتیتمثنشان دادند که  1390سال 

عدم یکپرارچگی   و با توجه به مشکالتی از قبیل سرعت اینترنت، دهند یمقرار  ریتمثکی را تحت سرویب الکترونی
عردم اسرتفاده از    ،هرا  اسرتان بانک اطالعاتی سازمان امور مالیاتی و بانک اطالعاتی محلری ادارات امرور مالیراتی    

منجر به مراجعره حضروری بره    امضا دیجیتال در این سیستم که  یساز ادهیپپرداخت الکترونیکی و همچنین عدم 
 (.47) دهد یمقرار  ریتمثرا تحت  اداره امور مالیاتی شده و سهولت استفاده و کارایی آن

فرهنگری در   عوامرل  برر  تمکیرد  با مالیات پرداخت از فرار بر مؤثر عوامل مرادی در مقاله خود تحت عنوان بررسی
 ،اعتماد به دولرت  ،عدالت در سیستم مالیاتی ،ت قانونیوامل فرهنگی شامل الااماکه ع دارند یماظهار  1392سال 

فقدان الاامات قانونی یا الاامات قانونی کم و نبرود   .باشد یم مؤدیانبه حقوؤ  ییگو پاسخو  یرسان اطالعمذهب و 
 ولرت فررار مالیراتی را   همچنین اعتمراد بره د   ند.تی بر فرار از پرداخت مالیات دارعدالت در سیستم مالیاتی اثر مثب

برا فررار مالیراتی     مؤدیانو پاسشگویی به حقوؤ  یرسان اطالععدم  ،ذهبو رابطه معناداری بین م دهد یمکاهع 
مالی دولت را در استشدام ملت دربیاورد منجر به تقویت سیسرتم مالیراتی    ازلحاظکه بتوان  یمسائلمشاهده نشد. 

 (.48) شود می

نشران   1389مالیرات در سرال    آرمرانی  نظام یک در لرأسا علی تششیص نویدی در مقاله خود تحت عنوان نظام
دادند که راهبردهای انتشابی دولت جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهع احتمال تبانی برا اسرتفاده از تنظریم    

 قید مشارکتی پیشرنهاد گردیرد.   با سطح درآمد پایین، مؤدیانو پایداری  مؤدیاننرخ مالیات با توجه به درآمد پایه 
یکری از   هرا  تیر فعالبرای جلوگیری از اخرتالل در   مؤدیان ازیموردنداقل درآمد س نرخ بهینه به حگی معکووابست

حرداکثر ضرریب تشرویقی     .گردد یم مؤدیانمظاهر نظام مالیاتی عادالنه است که سبب افاایع تمکین داوطلبانه 
با سطح درآمرد   مؤدیان ،یب پایداریتگی دارد. با کاهع ضربس مؤدیاننیا به ضریب پایداری و سود مورد انتظار 

بره تشرویق براالتری دسرت      ،این نیا در صورت اثبات عدم تبانیممی مشمول مالیات کمتری خواهند شد. ،پایین
 (. 13) یافتخواهند 

مالیراتی در شررایط انحرراف در     مؤدیران و  مرمموران عبدلی در مقاله خود تحت عنوان مدیریت دولت برر رفترار    
و دولرت در مقابرل سره اسرتراتژی ممکرن در       مممورانو  مؤدیانمتقابل  العمل عکب 1385سال در  ها اظهارنامه
صرادؤ رو بکرار    مرمموران که در استراتژی اول دولرت تنهرا    قراردادند یموردبررس را ممموران یریکارگ بهرابطه با 
سروم فقرط    یاسرتراتژ  درصادؤ و غیر صادؤ را استفاده کررد و   ممموردر استراتژی دوم دولت هر دو نوع  گرفت.
غیر صادؤ را بکار گرفت و نشان دادند که در استراتژی اول امکان تبانی وجود ندارد و در استراتژی دوم  ممموران

 مرمموران دریافرت رشروه توسرط    ) یتبران امکان تبانی وجود دارد دولت باید استراتژی را در پیع بگیرد که در آن 
اخذ گردد. اگر احتمال بازرسی  مؤدیانرفته از طرفی درآمد مالیاتی حقیقی از از بین  مممورانو  یمؤدمالیاتی( بین 

غیر صادؤ در صورت کشف افاایع داده شود در این صورت  مممور و  یمؤدآن جریمه  تبع بهمجدد افاایع یابد 
د اثرر بگرذارد   فاسر  مممورانبر مدیران و  که نیاتبانی و رشوه بسیار محدود خواهد شد. جریمه رشوه و تبانی برای 

 (.14) باشد یمؤدشده  یساز پنهانباید تابعی از رشوه دریافتی و یا میاان پنهان درآمد 
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 روش پژوهشـ  سومصل ف

 ( مقدمه3-1
و  شود مییبی و روش پژوهع  آن بحث . ابتدا در مورد پارادایم ترکپردازد یمفصل به توضیح روش پژوهع  نیا

. فاز اول با انجام مطالعه باشد یم. مطالعه حاضر شامل چهار فاز اصلی میازپرد یمسپب به توضیح فازهای مطالعه 
کره   . در فاز دومشود میبر تعامل بین پاشکان و دولت در عرصه مالیات شروع  مؤثرکیفی برای شناسایی عوامل 

. شرود  میاستفاده  برای طراحی اباار پرسشنامه ی فاز کیفی مطالعهها افتهنکته ترکیب یا تلفیق است، از ی نمایانگر
در عرصره مالیرات صرورت     بر تعامل برین پاشرکان و دولرت    مؤثرمطالعه کمی برای تحلیل عوامل در فاز سوم، 

   .میپرداز یم ها یبازو در فاز چهارم به طراحی مکانیام مالیاتی بر مبنای تئوری  ردیگ یم

 ( پارادایم ترکیبی3-1-1

طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای  باهد ، 1ادی متوالیترکیبی از نوع اکتش پژوهش حاضر یک مطالعه

 .باشد یمسیستم مالیاتی در تعامل با پزشکان  یخألهاپوشش  منظور به ها یبازتئوری 
و عقایرد اسرت کره از     ها دهیا ،ها میتعمچهارچوبی از  ،شود میی بکار برده نیب جهانرادف واژه پارادایم که اغلب مت

از عقایدی است  یا مجموعه یطورکل بهجهان و ارتباطات متقابل با آن را تفسیر نمایند و  توانند یمطریق آن افراد 
خاص و یا جمعی از متشصصین مربوط  نیپلیسیدبه یک  تواند یمی نیب جهان. این دهند یمت که عملکردها را جه
از  شرده  لیتشک ینیب انجه. ی مشتر  جمعی از پژوهشگران استها ارزشعقاید و  دهنده نشانباشد یا نباشد، اما 

که شامل  باشند یمدر تحقیقات مطرح  ینیب جهاننوع  4 دینما یمکه تحقیقات را هدایت  ییها فرض عیپعقاید و 
 است. ییگرا عمل، مشارکتی و ییگرا ساخت، ییگرا اثباتیا فرا  ییگرا واقعفرا  ینیب جهان
تعیرین  -1ارتباط است. ادعای دانع خود را برر پایره   که اغلب با رویکردهای کمی در  ییگرا اثباتفرا  ینیب جهان

 -3 هرا  آنمتغیرهرا و برقرراری ارتباطرات برین     تنال گرایی یا کاهع و تمرکا  -2 یمعلول –گرایی یا تفکر علی 
که مداوم در حال اصالح هستند  ییها یتئورآزمون  -4متغیرها و  یریگ اندازهمشاهدات با دقت و جائی گرایانه و 

 ت.اس بنانهاده
کره   هاست دهیپدبا رویکردهای کیفی مربوط است، نوعی در  و معنا دهی به  عمدتا که  ییگرا ساخت ینیب جهان

 هرا  دهیپددر  خود را از  کنندگان مشارکت. وقتی باشند یمسازنده آن  ذهنی آنان یها دگاهیدو  کنندگان مشارکت
و از تاریشچه  گرفته شکلمتقابل اجتماعی با دیگران  ارتباطات بر اساسکه  کنند یمارائه نمایند، از معانی صحبت 

مسریر مطالعره از    درواقرع و  ردیر گ یمر فردی آنان برآمده است. در این نوع تحقیق مطالعه از پایین به باال شرکل  
 .شود میدرکی عمیق از موضوع ایجاد  تا ینهافردی به سمت الگوهای وسیع است و  یها دگاهید

و مسائل سیاسی بوده و بیشتر اوقات برا رویکررد کیفری همرراه اسرت       ها ینگران ریتمثمشارکتی تحت  ینیب جهان
هسرتند،   در آنکه همیشه نیا چنین ارتباطی وجود ندارد. نیاز برای ارتقای جوامرع و افررادی کره     هرچند، یتاکم

در  مرؤثر مرور  و سرایر ا  یپدرسراالر ، ی، به حاشیه راندن، تسلطتوانمندسازاه است. مسائلی مثل ویژگی این دیدگ
تجراربی را دارنرد    . در این موارد پژوهشگران با افرادی که چنرین نیاز به توجه دارند شده راندهیه به حاش یها گروه

                                                           
1 sequential exploratory 
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 یایر برنامهمحقق مشارکتی برای بررسی جهان اجتماعی و تغییر آن به وضعیت بهتر  تیدرنها. کنند یمهمکاری 
 (.49شد )به حاشیه رانده خواهند  که کمتر کنند یمتا این افراد احساس  کند یم

برر نترایج    ینر یب جهران با روش تحقیق ترکیبی مرتبط است. تمرکا این  یطورکل به، ییگرا عملآخر یا  ینیب جهان
 یآور جمرع متعردد بره    یهرا  روشاز روش پرژوهع بروده و برا     ترر  مهمتحقیق  سؤالاولیه  طور بهتحقیق بوده و 

، یعنی به ایرن موضروع توجره    گراست کثرت. پب دارای یک دیدگاه پردازد یمبرای حل مسائل تحقیق  ییها داده
ه در برخری مروارد   عناصر مشترکی دارنرد کر   ینیب جهان. هر چهار "؟کند یمو عمل  کند یمچگونه کار "دارد که 
، چگونگی کسب اطالعات و شناخت ما، نقع یشناس یهستبا  در حقیقت واقعیت ها ینیب جهان. باشند یممتفاوت 

برر اینکره چگونره پژوهشرگران      هرا  تفراوت تحقیق، فرایند تحقیق و زبان تحقیق متفاوت هستند. این  یها زشار
کره حقیقرت    گردد یبرمبه این موضوع  یشناس یهست. گذارد یم ریتمثد، تحقیق خود را طراحی، اجرا و گاارش کنن
ایع دارند که واقعیت یک پدیده واحد به این دیدگاه گر گراها فرا واقعواقعیت چیست؟ و چه چیای واقعیت است؟ 

، یری گرا برسراخت  یهرا  دگاهیر د. از طرف دیگر در رد یا قبول یک تئوری گرایع دارد به گرا واقعاست. محقق فرا 
از طریرق   ییهرا  دگاهید نیچن نیامتعدد وجود دارد.  یها تیواقع کنندگان مشارکتواقعیت منفرد نیست و به تعداد 

که همیشره واقعیرت در یرک چهرارچوب و بافرت       ابدی یدرم. محقق مشارکتی ردیگ یممتعدد شکل  یها مصاحبه
افرراد   یها دگاهید مثال ) ، واقعیت هم واحد است و هم متعدد استگراها عمل، اما از دیدگاه ردیگ یمسیاسی شکل 

 در مورد یک تجربه یا یک پدیده خاص(.
. ( استتحقیق )فرایند پژوهع یشناس روش یها تفاوت ، توجه بهها ینیب جهانموجود در  یها تفاوتیکی دیگر از 
او از یرک تئروری و فرضریه بره سرمت       درواقرع . کنرد  یمر ، محقق از باال به پایین کرار  ییگرا واقعدر تحقیق فرا 

محقق از پرایین بره    ییگرا برساخت. در رویکرد کند یمبرای قبول یا رد تئوری و فرضیه حرکت  ها داده یآور جمع
به ساخت مضامین گسترده رسیده و سرپب برا در  ارتبراط     کنندگان مشارکت یها دگاهیده و از باال حرکت کرد

 عنروان  بره کره   کننردگان  مشرارکت . در تحقیق مشارکتی محقق با سرایر  رسد یمداخلی مضامین به تعمیم نظریه 
نترایج در   یریکرارگ  بره و  ها داده، آنالیا سؤاالتی ده شکلهمکاری کرده و به اعضای فعال گروه تحقیق هستند، 

 براهم کمری و کیفری را    یهرا  دادهممکن است همچنان کره محقرق    ییگرا عمل. در رویکرد کند یمعمل کمک 
 (.50شوند ) یمادغام  باهم، تفکر استقرایی و قیاسی نیا کند یمترکیب 

یری و  گرا اثباتدایم پارادایم ترکیبی را برای مراحل مشتلف تحقیق در نظر داشته و از هر دو پارا در مطالعه حاضر،
و مطالعره   یری گرا سراخت دیدگاه  مرحله اول تحقیق، سؤالخ به برای پاس درواقع. میکن یمیی استفاده گرا برساخت

مررتبط بره تعامرل برین      هرای  برازی  یتئورکیفی استفاده نموده تا به ساخت مضامین )طراحی اباار پرسشنامه و 
بره   ییگرا ساخت ینیب جهانمرحله دوم مطالعه )مطالعه کمی( از  و در ن و دولت در عرصه مالیات( بپردازیمپاشکا
تغییر مسیر داده تا با روش کمی به تحلیل تعامل بین پاشکان و دولرت در عرصره مالیرات برا      ییگرا اثباتسمت 
 .کانیام مناسب مالیات را طراحی کنیمو م بپردازیم شده هیتهاده از پرسشنامه استف

که در آن پژوهشگر  شوند یمپژوهشی تعریف  عنوان بهتحقیق هستند و  یشناس شروتحقیقات ترکیبی موج سوم 
پرارادایم   یدارا. تحقیقرات ترکیبری   کنرد  یمر و آنرالیا و بحرث    یآور جمرع را با دو رویکرد کیفی و کمری   ها داده

شکل را بوده که قصد تطبیق بصیرت ناشی از تحقیقات کیفی و کمی، در حل عملی م انهیگرا عملپراگماتیسم یا 
و کمری در    ترکیرب رویکردهرای کیفری    یریکارگ بهفرض روش تحقیق ترکیبی آن است که  نیتر مهمدارند. 

. کنرد  یمر ، فرراهم  ایرن رویکردهرا جداگانره بکرار رونرد      ، نسبت به زمانی که هر یک ازبهتری از موضوع تحقیق
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 ها تعامل بین پزشکان و دولت در عرصه مالیات:طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری بازی تبیین و تحلیل 

است که شامل مروارد ذیرل    شده کیتفکتحقیقات ترکیبی انواع مشتلف دارد. روش پژوهع ترکیبی به نوع طرح 
. در ایرن  یا چندمرحلره و  شرده  دگرگرون شرده،   متوالی اکتشافی، جایگاین متوالی توضیحی، موازی همگرا، است.

 است. شده استفادهپژوهع از نوع متوالی اکتشافی 
وم یرا مرحلره   ددر مرحلره   ترر  بارگ یها نمونهبرآمده از مطالعه کیفی به  یها افتهی میتعماکتشافی،  طرحهدف از 

. مطالعره  دیر نما یممطالعه اکتشافی کیفی اولیه به توسعه یا ایجاد مرحله کمی کمک  کمی است. در این پژوهع
متغیرر ناشرناخته اسرت     -2الگو، مقیاس یا ابااری در دست نیست  -1است:  ازیموردناکتشافی اولیه به چند دلیل 

ی خروب  بهبایستی پدیده ، گردد یمآغاز  بامطالعهاین طرح  ازآنجاکهچهارچوب راهنما یا تئوری در دست نیست.  -3
وقتی محقق نیاز به طراحی الگو و ابااری و به دنبال آن آزمون الگرو و ابراار    خصوصا . این پژوهع بررسی گردد
در  مروردنظر در این مروارد یرا الگرو و ابراار متناسرب برا الگروی         معموال زیرا ؛ را داشته باشد، مفید است موردنظر

ی مهرم  رهرا یمتغناسرایی  نیسرتند و ش  شرده  شرناخته در دست نیست و یا اینکه متغیرهرا   موردنظرصوص پدیده خ
 یهرا  گرروه . این روش همچنین زمانی مناسب است که محقق قصد تعمیم نتایج مطالعه کیفری بره   ضرورت دارد

 یبنرد  طبقره را  هرا  آننمروده یرا   مده از مطالعه را آزمون ی مشتلف تئوری برآها جنبه خواهد یمرا دارد یا  تر بارگ
 (.51) ردیبگآن را اندازه  یها طهیحشیوع  خواهد یمرا دارد و یا  یا دهیپدنماید، قصد بررسی عمقی 

 فلسفی موجود در ورای طرح اکتشافی فرض شی( پ3-1-2
ی در آن ، مشکل تحقیق و هدفی که باعث شده از جاء کیفر گردد یمکیفی آغاز  بامطالعهطرح اکتشافی  ازآنجاکه

طری فراز اول مطالعره از اصرول      در عمردتا  ، بنرابراین محقرق   ابرد ی یمر استفاده شود، تقدم بیشتری در این طرح 
. زمانی که محقق از مرحله کند یمموجود  و در  عمیق از پدیده استفاده  یها دگاهیدگرایانه برای ارزیابی  ساخت
 دهرد  یمتغییر جهت  ییگرا اثباتوجود به سمت فرا زمینه م فرض عیپ، رود یممرحله کمکی پیع  یسو بهکیفی 
طرح این مطالعره   بیترت نیا بهو طی مسیر آماری آن را هدایت نماید.  رهایمتغو شناسایی  یریگ اندازه یبرا ازینتا 
 .دهد یمبعدی تغییر جهت  مرحله به مرحلهاز یک  ینیب جهانو  ردیگ یمجداگانه بهره  یها ینیب جهاناز 

  اجرای طرح اکتشافی( روش 3-1-3

کیفری بررای بررسری پدیرده      یهرا  افتهیو آنالیا  یآور جمعگام اصلی در طرح اکتشافی وجود دارد این طرح با  4
فراز کیفری ایرن طررح بررای       یهرا  افتهی. در گام بعدی که نمایانگر نکته ترکیب یا تلفیق است، از شود میشروع 

 ندینما یمدر عرصه مالیات استفاده  و دولتر تعامل بین پاشکان ب مؤثرطراحی اباار پرسشنامه و شناسایی عوامل 
و در گام بعدی مطالعه کمی برای تحلیرل عوامرل    ابدی یمفاز کیفی اولیه به فاز کمی بعدی ارتباط  بیترت نیا بهو 
را  هرا  یبازبتوان مکانیام مالیاتی بر مبنای تئوری  تیدرنهابر تعامل بین پاشکان و دولت صورت گرفته که  مؤثر

 طراحی کرد.  

 ( مرحله اول: بخش کیفی3-2
، احساسرات،  هرا  جروهره کشرف  رویکررد بررای    نیترر  مناسرب بینع جدیدی ایجاد کنرد و   تواند یممطالعه کیفی 

: زمرانی کره   سرد ینو یمر زندگی افراد یا گروه معین است. یرولین   یها وهیشو  ها نعیب، معانی، ها ارزش، ها یژگیو
، عقاید و نگرش جامعه هردف در  رفتار، کشف و تبیین معنی آن باشدالوه بر  توصیف هدف انجام یک پژوهع ع

مناسبی  یها واژهمششص نبوده و یا اطالعات موجود در این زمینه کافی نباشد و یا  موردمطالعهرابطه با موضوع 
. تحقیقات کیفی ددگر یمکیفی توصیه  یها روشجهت برقراری ارتباط با مشاطبین در دسترس نباشد، استفاده از 
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وضرعیت سرالمت افرراد را ممکرن      کننرده  نیری تعو ادراکرات   هرا  نگرش، یا نهیزمان بررسی عمیق رفتارهای امک
 .سازد یم
در  ژهیر و بره  هرا  پرژوهع مبهم و ناشناخته دارند. این  یها طهیح یساز روشندر  یمؤثرکیفی نقع  یها پژوهع 

یات انسان اسرت کرارایی داشرته و بهتررین روش بررای توصریف       که دربردارنده تفاسیر و ذهن یسوا التپاسخ به 
محقرق بره دیردگاهی     ها پژوهع. در پرتو این است ها آنتجارب زندگی و فرایندهای اجتماعی اساسی موجود در 

و مفیرد باشرد.    هنانر یب روشرن مبنایی برای ارائه راهکارهای بدیع،  تواند یمکه  ابدی یمدست  ها دهیپد دربارهروشن 
آن نتیجه تعامل برین   یها افتهیو  شوند یمتحقیق کیفی با اعتقاد به یگانگی هر موقعیت خاص انجام  یها روش

 (.52است ) کنندگان مشارکتمحقق و 
 دیتمکبر شع ویژگی عمده  دهند یم: محققانی که پژوهع کیفی انجام سندینو یماسترابرت و کارپنتر 

 :دارند
اهمیرت  -3شود منجر  موردمطالعهپیروی از رویکردی که به در  پدیده  تعهد به -2اعتقاد به واقعیات متعدد -1

 موردنظرکه شرایط طبیعی پدیده  یا گونه بههدایت تحقیق  -4وهع در پژ کنندگان مشارکت یها دگاهیددادن به 
 تصرور  به ها دادهانتقال  – 6پژوهع اهمیت دادن به شرکت محقق در فرایند  - 5 مشتل ننماید االمکان یحترا 

 در تحقیق. کنندگان مشارکتگاارش ادبی و غنی از بیانات 
اجتماعی مشارکت دارند و از طریق این تعرامالت کره    یها در کنعمحققین کیفی بر این باورند که افراد فعاالنه 

(. هردف محقرق   53) کننرد  یمر پیدا  ها دهیپد، شناخت و ادراکات متفاوتی از است بر پایه تجارب قبلی آنان استوار
مشتلف یک پدیده و فرایندهای اساسری آن   یها صورتاست و به روشن کردن  ها دهیپدفی جستجو و کاوش کی
ماهیرت کامرل ایرن پدیرده     " از قبیرل   سرازند  یمر  ریپرذ  امکران که نیل به این هردف را   یسؤاالتو به  پردازد یم

 شرود  مری پدیرده تجربره    فرایندی کره توسرط ایرن   "، "؟افتد یمدر مورد این پدیده چه چیای اتفاؤ  "،"چیست؟
 (.54دهد ) یمپاسخ  "چیست؟

پژوهع است با توجه به اینکه اهداف کلی بشرع کیفری    سؤاالتروش پژوهع تابع اهداف یا  یا مطالعهدر هر 
. شیوه مناسب استفاده شرد  عنوان به است از روش آنالیا محتوای قراردادی 1پژوهع حاضر، تحلیل محتوای کیفی

اخیرر فاونری یافتره     های ساللیل کیفی در تحقیقات بهداشتی است که کاربرد آن در تحلیل محتوا یک روش تح
ی مکتروب  هرا  دادهتروای  تفسیر ذهنی مح منظور بهتحلیل محتوای کیفی یک روش تحقیق است که (. 55است )
. رنرد یگ یمر مورد شناسایی قررار   ها تمسیستماتیک، کدها و  یبند طبقه. در این روش از طریق فرایند رود یمبکار 

 تروان  یماین طریق  متنی است، بلکه از یها دادهتحلیل محتوا چیای فراتر از استشراج محتوای عینی برگرفته از 
 (.56کرد )در مطالعه را آشکار  کنندگان شرکت یها دادهو الگوهای پنهان را از درون محتوای  ها تم

زمانی که  معموال و  شود میده است. استفاده تحلیل محتوای قراردادی در مطالعاتی که هدف آن توصیف یک پدی
ز قبرل  طبقرات ا  یریکرارگ  بره . محققرین در ایرن روش از   رود یمر ئوری در مورد یک پدیده محدود است، بکرار  ت
از اسرتقرایی   صرورت  بره و  ما یمسرتق ، کردها و طبقرات   . در تحلیل محتوای قرراردادی ورزند یماجتناب  شده نییتع
و  یآور جمرع کره   شرود  مری . فرایند تحلیل محتوای کیفی به این صرورت انجرام   وندش یمی خام استشراج ها داده

پرژوهع و   سرؤاالت . در این روش محقرق در راسرتای پاسرشگویی بره     شود میانجام  زمان همتحلیل اطالعات 

                                                           
1 Qualitative content analysis 
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کره   دهرد  یمر و اجرازه   کند یمی و تحلیل آور جمععات را اطال وبرگشت رفت صورت بهاطالعات جدید  یآور جمع
و ترا بره یرک در      شرده  غررؤ  کرامال   هرا  در دادهبنابراین محقق ؛ بیرون بیایند ها دادهان از درون ت و نامشطبقا

از خرود   ما یمسرتق . مایت تحلیرل محتروای قرراردادی ایرن اسرت کره اطالعرات        بصیرت جدیدی دست پیدا کند
 سرت ینی موجرود  هرا  یتئوریا  شده نییتعو نیازی به استفاده از طبقات از پیع  شود میاستشراج  کنندگان شرکت

(57) . 

 ها داده یآور جمع( روش 3-2-1
از منرابع مرذکور   ، یا ترکیبی ق مصاحبه، مشاهده، مدار  و شواهدرا از طری ها دادهکیفی،  یها پژوهعمحقق در 

 یرآو جمرع روش  نیتر متداولهستند.  ها دادهمشاهده و مصاحبه اباارهای معتبری برای تولید . کند یمی آور جمع
باز ایرن امکران را بررای     سؤاالتباز است. مصاحبه با  سؤاالتدر تحلیل محتوای کیفی مصاحبه عمیق با  ها داده

توضریح دهنرد. ایرن نروع      کرامال   موردنظرکه تجربیات خود را در مورد پدیده  آورد یمبه وجود  کنندگان مشارکت
 (.58است )کیفی  یها پژوهعمناسب  ،و عمیق بودن ریپذ انعطافبه دلیل مصاحبه 

و عمیرق برودن، مناسرب     یریپذ انعطافباز که به لحاظ  سؤاالتبا  1افتهیساختاردر پژوهع حاضر، مصاحبه نیمه 
 برر اسراس   افتهیسراختار اسرت. مصراحبه نیمره     شده انتشاب ها دادهروش گردآوری  عنوان بهپژوهع کیفی است، 

بازخوردهایی که پژوهشگر از شرایط داشرت، انجرام    ، توسط محقق و بنا بهموردنظرپرسع اصلی پیرامون پدیده 
، اینکره از چره   هرا  داده یآور جمرع در مورد بهتررین روش   یریگ میتصمبا توجه به اینکه  گرید عبارت به. گرفت یم

، گردد یمدر عرصه پژوهع و ضمن آن روشن  تا ینهاشود و چقدر طول خواهد کشید،  یآور جمعکسانی و چگونه 
؛ برازخوردی بروده اسرت    یهرا  یریگ میتصمو پژوهشگر مدام در حال  ی پویا و ظهوری مداومطرح لذا پژوهع با

 عمیق مبسوط، با تعامل فردی صورت گرفته است. یها مصاحبهبنابراین در این پژوهع نیا 
 هرا  مصاحبهادامه یافت. مدت  2ها دادهو تا زمان اشباع  1394و تا مرداد  1394از اردیبهشت سال  ها دادهگردآوری 

دقیقه الی یک ساعت متغیر بود. قبل از شروع هر مصاحبه محقق به برقراری ارتباط مناسرب بررای ایجراد     30از 
. بدین ترتیب که قبل از شروع مصاحبه و ضبط صردای  دیورز یممبادرت  کنندگان شرکتحب اعتماد و آرامع با 

اهداف تحقیق و اطمینران   انیب باا معرفی و خود ر مجددا ، الوه بر هماهنگی قبلی صورت گرفته، عکننده مشارکت
و برا آمراده شردن     شرد  یمر برای ضبط مصراحبه اجرازه گرفتره     کننده شرکتدادن از محرمانه بودن اطالعات، از 

احساس خسرتگی   کننده مشارکت که یدرصورت. افتی یمرای ادامه، مصاحبه تداوم و اظهار تمایل ب کننده مشارکت
و برا آمراده شردن و     شرد  یممصاحبه متوقف شود، به نظر وی احترام گذاشته  خواست یمو یا به هر دلیل  کرد یم

 .افتی یماظهار تمایل برای ادامه، مصاحبه تداوم 
و براز از قبیرل    ازیموردن سؤاالت، کنندگان مشارکتتوجه کامل و تمرکا بر بیانات با  ها مصاحبهپژوهشگر در حین 
کره ایرن امرر موجرب بیران       نمرود  یمر را مطررح   ه نگفته باشرید؟ چیای هست ک ؟رسد ینممورد دیگری به نظر 

 با. الزم به ذکر است که در حین و یا پایان هر مصاحبه شد یم موردبحثاحساسات و افکار آنان پیرامون موضوع 
تا درستی و صحت  شد یمسعی  کنندگان مشارکتاز پاسخ  یا خالصهمجدد و بازگرداندن نکات برجسته و یا  انیب

ترا   شرد  یمر و خواسرته  از ا کننرده  مشرارکت  یهرا  پاسرخ ابهام در برداشرت از   که یدرصورتبرسد و  دیتائبه  ها داده
 .ی کندساز شفاف

                                                           
1 semi- structured interviews 
2 data saturation 
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بره ضربط    کننردگان  مشرارکت . در صورت عدم تمایرل  شد یمضبط  ها مصاحبه، همه کنندگان مشارکتبا موافقت 
صله بعد از اتمام مصاحبه و در اولرین فرصرت   و بالفا شد یم یبردار ادداشتیقسمتی از گفتگو، دستگاه خاموش و 

 . شد یممصاحبه کلمه به کلمه با نهایت دقت نوشته  کل به. بعد از گوش دادن دیگرد یمه حافظه کامپیوتر منتقل ب
جهرت آشرنایی برا     شده ضبط یها مصاحبهبر این اساس محقق پب از هر مصاحبه و در اولین فرصت چند بار به 

 افراار  نررم با اسرتفاده از   ها مصاحبهو در مرحله بعد، متن کامل  داده گوش دقت به کنندگان مشارکت یها دادهمتن 
MAXQDA  انجرام گردیرد. در    اولیره  1کدگرذاری  زمان همشده و  یسینو نسشهکامل و دقیق  طور به 10نسشه

تحلیلری بررسری    واحردهای  عنوان بهرا  شده پیتایا  یسینو نسشه یها داده، پژوهشگر خط به خط ی اولیهکدگذار
حاصل از مصاحبه  یها دادهو مرور اولیه  یسینو نسشهکد داد.  ها آنکرده و واحدهای معنایی را تعیین و سپب به 

پژوهشرگر توانسرته    کره  یطور بهکمک زیادی کرده است.  ها داده یآور جمع، به پژوهشگر در کنندگان مشارکتبا 
برقرار کند. البتره   ها آن یها دگاهیدآوردن تجارب و  به دستبعدی جهت  کنندگان مشارکتاست تعامل بهتری با 
به این معنی نیست که محقق در هر خرط بشصروص بره دنبرال      الااما خط به خط  یکدگذارباید توجه داشت که 
کد به دست آمد و گاه نیا محقق مضمون یک عبارت،  4یا  3در یک خط  یگاه که یطور بهیک کد گشته است. 
. برای انتشاب عنروان  یک کد در نظر گرفت عنوان به. شد یمایده استنباط  کی آناگراف را که از جمله یا حتی پار
 ها آنو عباراتی که محقق  ها واژهبود و هم از  شده مطرح کنندگان شرکتو عباراتی که توسط  ها واژهکدها، هم از 

این مصراحبه   شده پیتامتن  ستفاده شد.ا دانست یم موردنظر، فرایند یا موقعیت موضوع دادیرو را مناسب موضوع،
را در مرورد فراینرد    هرا  آنهمراه کدهای حاصل از آن در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت تا نظرر  

 تعیین گردد. شونده مصاحبه یها گفتهبرداشت دانشجو در مورد  دیتائو همچنین  یکدگذار
کردها بره    کره  یطرور  بره حرکت چرخشی داشرت.   ها دادهو تحلیل  یآور جمعبین  دائما محقق در سراسر تحقیق 

ی بعدی دسرتشوش تغییررات   ها مصاحبه، طبقات اولیه شکل گرفتند اما هنوز قطعی نبودند و با شده لیتبدطبقات 
جدیردی   یخألهرا شد و اگر پژوهشگر متوجه  یآور جمع ها آنری برای تقویت و تحکیم بیشت یها داده. شدند یم

ترا   داد یمر و همچنان به نوشتن و تحلیل ادامره   داد یمبیشتری انجام  یها مصاحبه،  شد یمیه خود در تحلیل اول
ه داشرت  ادامر  هرا  دادهاطالعرات ترا اشرباع     یآور جمرع . به اشباع رسید ها آنو زیر طبقات  زمانی که همه طبقات

ز فراینرد تحلیرل برر روی    ا شرده  اسرتشراج  یهرا  دهیر اهمران   کننردگان  مشارکتخر، در دو مصاحبه آ که یطور به
حرالتی اسرت کره دیگرر هریچ اطالعرات        ها داده. منظور از اشباع کردند یمو مشاهدات قبلی را تکرار  ها مصاحبه

 (.59اند ) داکردهیپممکن خود تکامل  یها یژگیوو طبقات با توجه به حداکثر  شود ینماستشراج  ها دادهجدیدی از 
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 کنندگان مشارکت( معرفی و نحوه انتخاب 3-2-2
 نره یدرزمدارای تجربیرات کرافی و مشرتر      ینوع بهکیفی، جامعه آماری شامل افرادی است که  یها پژوهعدر 

کره   کننردگان  مشرارکت . از طرفری  آن پدیرده را در  کررده باشرند    میرمستقیغ طور به بعضا باشند و  موردمطالعه
. گردنرد  یمر همکراران تحقیرق محسروب     نروان ع بره همواره فعال بروده و   گردند یمنمونه پژوهع تلقی  عنوان به

، نقطه نظرات مشارکت و تداوم شرکت آنان در مطالعره از  شود میی اصیل از این افراد حاصل ها داده که ییازآنجا
 (.60است )اهمیت خاصی برخوردار 
ل از حاصر  یهرا  داده لیر وتحل هیتجامبتنی بر هدف با حداکثر تنوع صورت گرفت.  یریگ نمونهدر پژوهع حاضر، 

ادامه یافت. دو گروه  ها دادهتا اشباع  یریگ نمونه بیترت نیا بهراهنمایی برای مصاحبه بعدی بود.  عنوان بهمصاحبه 
و کارشناسرران خبررره از  نظررران صرراحبنفررر از  11در مطالعرره حضررور داشررتند. گررروه اول  کننرردگان از مشررارکت
مرومی و متشصرص بودنرد. مطرابق     نفر از پاشکان ع 10در بحث مالیات بودند و گروه دوم  ربط یذ یها سازمان
 .شود میدر پژوهع نشان داده  کنندگان مشارکت یها یژگیو 1-3جدول 

 در مصاحبه کنندگان مشارکتمشخصات  1-3جدول  

  ها داده لیوتحل هیتجز( روش 3-2-3
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  ها سازمان

 

 

 سازمان امور مالیاتی

 

 

 سمت

رئیس گروه مالیات پزشکان اداره مالیات 

 شمال تهران

رئیس گروه مالیات پزشکان اداره مالیات شرق 

 تهران

رئیس گروه مالیات پزشکان اداره مالیات مرکز 

 تهران

رئیس گروه مالیات پزشکان اداره مالیات غر  

 تهران

رئیس گروه مالیات پزشکان اداره مالیات جنو  

 تهران

 پزشکیمعاون توسعه سازمان نظام  سمت سازمان نظام پزشکی

 مدیر ارشد سازمان حسابرسی سمت سازمان حسابرسی

سازمان حسابداری 

 رسمی

 مدیر ارشد سازمان حسابداری رسمی سمت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای  سمت مجلس شورای اسالمی

 اسالمی

 دادگاه دیوان عدالت اداری ۳رئیس شعبه  سمت دیوان عدالت اداری

 دبیر انجمن حسابداران خبره سمت بداران خبرهانجمن حسا

 

 پزشکان

 نفر از پزشکان عمومی ۳ تعداد عمومی

 نفر از پزشکان متعص  7 متعص 
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شروع شد و متن هر مصاحبه چندین بار مطالعه گردید. سپب کلمات،  ها داده یآور جمعبا  زمان هم ها دادهتحلیل 
برر تعامرل برین     مرؤثر در مرورد عوامرل    که حاوی نکات مهرم  کنندگان مشارکت یها صحبتت مربوط به جمال

معنرایی بره    یواحردها واحدهای معنایی انتشراب شرد، همچنرین     عنوان بهدر بحث مالیات بود،  و دولتپاشکان 
ا بررسی مجدد، مقایسره  گردید. ب یکدگذارزده و متن  برچسببود،  شده انتشابکه بیانگر معنای واحد  یا خالصه

 تشرابه و تناسرب،   برر اسراس  قررار گرفرت.    یموردبرازنگر کدها با یکدیگر و ادغام کدهای مشابه، کدها با مرتن  
و مقایسره مجردد برا     ها طبقهو توسعه طبقات ادامه یافت و برای اطمینان از استحکام کدها، بازنگری  یبند دسته
اسرتفاده   هرا  داده یبند و دستهبرای استشراج کدهای اولیه  10ه نسش MAXQDA افاار نرمانجام شد. از  ها داده
 شد.

 ( دقت و اعتبار علمی مطالعه3-2-4
بیرانگر تجرارب    قرا  یدقدقت و استحکام تحقیق کیفی آن است اطمینان حاصل شود که مطالعره   یاز بررسهدف 
رسری پدیرده و نیرا رعایرت     در پژوهع است. این امر مستلام رعایت دقت در مستندسرازی، بر  کنندگان مشارکت

، حفظ روند چرخشی در ها داده زمان هم، گردآوری و تحلیل ی مناسبها نمونه(. انتشاب 61است )مسائل اخالقی 
کیفری   یهرا  دادهشناسی پژوهع، اساس روایی و پایایی  درروشپژوهع، داشتن زیربنای محکم نظری، انسجام 

ی هرا  داده یآور جمرع باشند الزمه این امر  اعتماد قابلو  رشیپذ لقابپژوهع کیفی باید  یها افتهیو  ها دادهاست. 
، 2، قابلیرت ثبرات  1به نقل از لینکلن معیارهای دقت در تحلیل محتروا را قابلیرت اعتبرار    (. ژانگ62است )حقیقی 
 (.63کند ) یمذکر  4و قابلیت انتقال 3پذیری دیتائقابلیت 

 ( قابلیت اعتبار3-2-4-1
است صحت و درستی  ازنظر ها دادهای تالش آگاهانه برای برقراری اطمینان در تفسیر معنی قابلیت اعتبار به معن

پرژوهع و اینکره    یهرا  افتره ی، یعنی درجه حقیقی برودن  مربوط به اعتبار داخلی پژوهع است(. معتبر بودن 64)
رتقراء اعتبرار در   (. جهرت ا 65است )در پژوهع  کنندگان شرکتبازتاب هدف پژوهع و واقعیت اجتماعی  ها افتهی

اطالعات بهره جست بلکه باید فرایند  یآور جمعمناسب جهت  های استراتژیباید از  تنها نهتحلیل محتوای کیفی 
 (.66آورد ) به دستخام  یها دادهمعتبری از  یها استنتاجشفاف طراحی کرد تا بتوان  صورت بهرا  یکدگذار

و  کننردگان  مشرارکت اهبردهای مشتلفی همچون برازبینی توسرط   از ر ها دادهدر این پژوهع برای افاایع اعتبار 
، کننردگان  مشرارکت اساتید محترم راهنما و مشاور( استفاده شد. برای بازبینی ) قیتحقتوسط گروه  ها دادهبررسی 

را  کننرده  مشرارکت ضمن اینکه در طول مصاحبه، مواردی که گفتارشان برای پژوهشگر مفهروم نبرود  و منظرور    
 صرورت  بره . بعرالوه  شرد  یمر گرفته  دیتائ ها آنو از  شد یمبازخورد داده  ها آنبارها گفتار  کرد ینمر  د یدرست به

کردهای اساسری    دیر تائکره ضرمن    شرد  یمر درخواسرت   کننردگان  مشرارکت حضوری و یا با استفاده از تلفرن، از  
همرراه برا کدگرذاری  و     هرا  مصراحبه نمایند. همچنین متن کامرل   یساز شفافموارد نامفهوم را  شانیها مصاحبه

، یسراز  ادهیر پدر جهرت   هرا  آنو تکمیلری   یدییر تمطبقات اولیه به اساتید محترم راهنما و مشاور ارسال و نظرات 
 و طبقات اولیه دریافت شد. یکدگذار

                                                           
1 Credibility 
2 Dependability 
3 Confirmability 
4 transferability 
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 ( قابلیت ثبات3-2-4-2
کمی است.  یها پژوهعو شرایط مشابه است. مفهوم آن مشابه پایایی در  ها زماندر  ها دادهثبات یا تکرار  درواقع

خواننرده پرژوهع    گرید عبارت به، منطقی و پیوسته باشند. باید سازگار ها افتهعنی است که یقابلیت ثبات به این م
(. محقق 67باشد )محقق  یریگ میتصم یندهایفرااز طریق پیگیری  شده انجامباید قادر به ارزیابی کفایت تحلیل 
و بازبینی توسط اعضای گروه تحقیق و همچنرین   کنندگان مشارکتزخورد به تالش کرد با انجام اقداماتی نظیر با

 نماید. نیتممپژوهع را  یها افتهیدر مطالعات کیفی ثبات  باتجربهدو نفر از همکاران 

 پذیری دیتائ( قابلیت 3-2-4-3
را  دیر تائمنابع است. قابلیرت  با منابع و ظهور نتایج و تفاسیر از این  ها دادهارتباط  دهنده نشانپذیری،  دیتائقابلیت 

شاره به این معیار ا درواقع(. 68کرد )باشد تضمین  یریگیپ قابلاز طریق ارائه روند پژوهع به طریقی که  توان یم
(. در این مطالعه بررای ایجراد   69محقق نیستند ) یها دانستهو پیع  ها هیفرض، حاصل این دارد که نتایج پژوهع

 شرده  اسرتشراج و کدها و طبقرات   ها مصاحبهبدین ترتیب که  گری ناظرین استفاده شد.پذیری از بازن دیتائقابلیت 
 قرار گرفت. یموردبررستحقیق کیفی  نهیدرزم باتجربهتوسط چند تن از اساتید 

 ( قابلیت انتقال3-2-4-4
دارد یگرر اشراره   در مروقعیتی د  ها افتهیاز  یا مجموعهقابلیت انتقال به پارامترهای نظری تحقیق و قابلیت کاربرد 

مشتلف در مورد یک پدیده باعرث افراایع قابلیرت انتقرال آن      کنندگان مشارکت(. دیدگاه و تجارب گوناگون 70)
را بیشرتر   هرا  افتره ی انتقالقابلیت  تواند یممراحل آن  دیتائ. همچنین بررسی گاارش کار توسط همکاران و شود می

پژوهع و نتایج تفسیر شده به دیگر خوانندگان این  یشناس روش، کنندگان مشارکت ،کند. توصیف دقیق پژوهع
 (.71) ندینمادیگر قضاوت  یها تیموقعدر  ها افتهیکه در مورد قابلیت کاربرد  دهد یمامکان را 

اصرلی پرداخرت. ترالش شرد ترا       کننردگان  شررکت ، محقق به بررسی تجارب ها افتهی انتقالی افاایع قابلیت برا
 یهرا  سرازمان و کارشناسران خبرره از    نظرران  صراحب وه انتشاب شوند که گروه اول از از دو گر کنندگان مشارکت

 یریپرذ  انتقرال و ایرن تنروع بره    دوم  پاشکان عمومی و متشصص بودنرد  در بحث مالیات بودند و گروه  ربط یذ
 یهرا  افتره یا این مطالعره بر   یها افتهیمقایسه  ها افتهی یریپذ انتقالهمچنین یکی از فنون  .کند یمکمک  ها افتهی

ایرن   یهرا  افتره یایتمالذا محقق سعی کرد تشرابه و   است. منتشرشدهمطالعات در شرایط و جوامع دیگر است که 
کمک نموده است.  ها افتهی یریپذ انتقالمطالعه را با مطالعات مشابه در جوامع و شرایط دیگر انجام دهد و این به 

ی اطالعرات نیرا   آور جمرع  پژوهع است ابراار  گر لیتحلح و کیفی پژوهشگر عالوه بر اینکه طرا یها پژوهعدر 
در برابرر پرژوهع نیرا بره افراایع       یریپذ تیمسئول. لذا پاسشگو بودن پژوهشگر در تمام روند پژوهع و هست
و مهرارت در انجرام پرژوهع موجرب      یریپرذ  انعطراف ، حساسیت، . خالقیتکند یمکمک  ها دادهایی و پایایی رو

 (.72شود ) میپژوهع  ییایو پاافاایع روایی 

 ( مرحله دوم: مطالعه کمی3-3
و معرفرری مششصررات  شررده یطراحررپرسشررنامه  یسررنج روانطراحرری و  یهررا هیررروایررن مرحلرره شررامل انجررام 

. در یرک مطالعره   باشرد  یمر کمری   یهرا  داده لیوتحل هیتجاو  یآور جمعدر مطالعه کمی و نحوه  کنندگان شرکت
. این پرسشنامه مرحله کیفری مطالعره را   شود میی طراحی ا پرسشنامهیفی ی کها افتهی بر اساساکتشافی ترکیبی 
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که با توجه به نترایج مطالعره    یا پرسشنامه بر اساسمرحله کمی  یها داده. دهد یمبه مرحله کمی مطالعه ارتباط 
 .گردد یم یآور جمع، شود میکیفی طراحی 

 ( فرایند طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه3-3-1
 شرود  مری دانع، نگرش، شناخت، احساس، قصد و رفترار اسرتفاده    یریگ اندازهتوسط محققین برای  ها پرسشنامه
کنریم و اگرر ایرن اطالعرات را از      یآور جمعاطالعات را در یک روش استاندارد  سازند یمما را قادر  ها پرسشنامه

ه به جمعیت وسیع نسبت دهیم. بتفسیر نتایج را  میتوان یمکنیم  یآور جمع شده فیتعرنمونه نماینده یک جمعیت 
را ثبت و ضربط کررد.    ها آنرا کسب و  دهنده پاسخ یها نگرش، پیشنهادات و حقایق توان یم ها پرسشنامهکمک 

 .کنند یمرا تسهیل  ها دادههمچنین کار پردازش  ها پرسشنامه
2و پرسشنامه 1واژه اباار هرچند

ابااری خرود   عنوان به معموال  ها پرسشنامهاما  روند یممعادل یکدیگر بکار  معموال  
بررای   یبند رتبه یها اسیمق. کنند یمانتها باز استفاده  سؤاالت 4یبند رتبه یها اسیمقو از  شوند یمطراحی  3ایفا

 شرده  دادهیک طیف ترتیب  صورت به ها آن یها نهیگاهستند و  کننده یابیارزشکه  روند یمتوصیف اباارهایی بکار 
مستقیم خودش اطالعات مربوط بره خرود را    طور به دهنده پاسخایفا نیا اباارهایی هستند که است. اباارهای خود 

انتظرار   کننرد  یم. در اباارهای قلم کاغذ، اششاصی که اباار را کامل ندیب یمک اباار قلم کاغذی تدار  بر روی ی
 ؛ کهباار قلم کاغذ خود ایفا استاطالعاتشان را بر روی یک فرم ثبت کنند. پرسشنامه مطالعه ما نیا یک ا رود یم
ی از یک ها پرسشنامهبا  شده یآور جمع یها داده تیفیک .باشد یمدر آن، دارای دو گاینه موافق و مشالف  سؤالهر 

 . کنند یمرا با سرعت و بدون دقت تکمیل  ها پرسشنامه. افراد در اغلب موارد  هاست آنمشکالت مهم مرتبط با 
تعامرل برین پاشرکان و دولرت در عرصره       نهیدرزمو هیچ پرسشنامه استانداردی در دنیا  هیچ مطالعه که ییازآنجا

اولرین   عنوان بهیک پرسشنامه کامل و مناسب در این خصوص  یساز یبوممالیات وجود ندارد، بنابراین طراحی و 
فراد و دولرت را  . بدین منظور کلیه مطالعاتی که رفتار اشود میگام برای شروع مرحله کمی پژوهع حاضر مطرح 

 . اند شده ی گردآورو در ادبیات پژوهع  شده ییشناساقرار داده بودند  یموردبررسمالیات  نهیدرزم
 های بازیبعد از انجام مطالعه کیفی، به تحلیل رفتارهای  تعاملی بین پاشکان و سازمان امور مالیاتی پرداختیم و 

را رفتار متعامل  4هر بازی  معموال بازی طراحی شد که  54 مرتبط به این رفتارهای متعامل را طراحی کردیم که
 در پرسشنامه که دو جواب )موافق و مشالف( دارد. آورده شده است. سؤالیک  صورت به. هر رفتار شود می شامل
نهرایی شرده    پرسشرنامه  بررسی اعتبار محتوای پرسشنامه، پب از بررسی کامل آن توسط تیم پژوهع، منظور به

 منظرور  بهنفر از متشصصان داخل کشور ارسال گردید.  10و دریافت نظرات تکمیلی به  5روایی محتوا دیتائجهت 
نفرر از   50، یک مطالعره پرایلوت برا تعرداد     موردمطالعهوا با خصوصیات نمونه و تناسب محت ر صوریبررسی اعتبا

یران  . با توجه به اینکره در پا شدمور مالیاتی کشور انجام مالیاتی سازمان ا مممورانپاشکان عمومی و متشصص و 
. ایرن موضروع موجرب دریافرت     شد یمخواسته  سؤاالتدر مورد  ها آن، نظرات پرسشنامه سؤاالتپاسشگویی به 

 .دیگرد یمنظرات آنان و ارتقای اعتبار پرسشنامه 

                                                           
1 Instrument 
2 Questionnaire 
3 self report 
4 Rating scale 
5 content validity 



 

 

 

39 

 

 ها تعامل بین پزشکان و دولت در عرصه مالیات:طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری بازی تبیین و تحلیل 

تحلیرل   کراربرد  نیتر عیشا به هم مرتبط است، یها دادهتحلیل عاملی روشی برای خالصه کردن حجم زیادی از 
(. تحلیل عراملی شرامل   73است ) ها سازهعاملی در طراحی پرسشنامه و کاهع تعداد زیادی از متغیرها به ابعاد و 

اطالعراتی در دسرترس نباشرد از تحلیرل      مروردپژوهع است. زمانی که درباره سازه  یدییتمدو روش اکتشافی و 
نی بر نظریه و آزمون فرضیه دربراره سرازه عراملی    نیا مبت یدییتم. تحلیل عاملی شود میعاملی اکتشافی استفاده 

انجام  موردنظربعد از تعیین ماتریب همبستگی یا پب از تعیین سازه عاملی مفهوم  طورمعمول بهموجود است که 
 (.74) ردیگ یم

اعتبار، روایی ابزار( ) یسنج روان یها یژگیو( CFA) 1یدییتأدر مطالعه حاضر، از طری  تحلیل عاملی 

آن نیز از طری   یسنج روان یها یژگیوو صحت ساختار عاملی این ابزار به همراه  گردد یم ارزیابی

 ادزار نرمدر مطالعه حاضر با استفاده از  یدییتأ. تحلیل عاملی شود میبررسی  یدییتأتحلیل عاملی 

EQS 6.1  یم. ابزار خود استفاده کرد دیتائبرای  آمده دست بهبرازندگی  یها شاخ انجام شد. از

 .باشد یمبرازندگی در این مطالعه به شرح ذیل  یها شاخ  نیتر مهم
برا الگروی    مروردنظر نسبت مجذور کای دو به درجه آزادی: در آزمون مجذور کرای فرضریه همراهنگی ابراار     -1

، نشرانه برازنردگی   3آن، یعنری کمترر از    ترر  کوچک. مقادیر شود میبررسی  شده مشاهدههمپراشی بین متغیرهای 
کره   ازآنچره خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته است و نمونه بارگ، کمیت خی دو را بریع   تیکم ر است.بیشت

 (.75دهد ) یمبودن مدل نسبت داد، افاایع  غلط بهبتوان آن را 
2شاخص نیکویی برازش-2

 (GFI)  3شده لیتعدو شاخص نیکویی برازش
 (AGFI) دهنرده  نشان ها شاخص: این 

 صرفرتا . هر دو معیرار برین   شود میاست که توسط مدل تبیین  ها انبیکووارو  ها انبیوارنسبی از مقدار  یا اندازه
است بیشتر  شده مشاهده یها دادهباشند، نیکویی برازش مدل با  تر کینادیک متغیر است که هر چه به عدد یک 

(76.) 
 یهرا  انبیکووارو  ها انبیوار یها مانده یباق، : در این شاخص(RMR) 4ها مانده یباقمتوسط( ) نیانگیمریشه -3

آن نشانه برازنردگی بهترر اسرت.     تر کوچک. مقادیر شوند یمدر مدل مقایسه  شده انجامبا برآوردهای  شده مشاهده
 0.08ترا   0.05است، برازندگی بسیار باالیی دارند، ولی مقادیر برین   0.05که در آن این مقدار کمتر از  ییها مدل

 (.77است )ناسب نیا برای یک مدل خوب، م

5شاخ  ریشه میانگین مجذورات تقریب-۴
 (RMSEA) و  ۰.۰5خو   یها مد : این شاخ  برای

 (.  78دارد )یا بیشتر باشد براز  ضعیفی   ۰.1مدلی که در آن این شاخ   کمتر است و

 پایایی ابزار  نیی( تع3-3-2
مطابقت  ازلحاظ، موردمطالعهه مجموعه مرجع ودیم کب رو روبهدر بحث مربوط به روایی، در حقیقت با این پرسع 

هستیم که نمونره   رو روبهما تا چه حد صداقت دارد اما در مبحث اعتبار با این پرسع  موردنظربا خصیصه مکنون 
. پایرایی  شرود  مییی است که از آن مشتق ها پاسخ تر یکلو  تر عیوستا چه حد معرف دقیق مرجع  موردنظرآزمون 

                                                           
1 Confirmatory factor analysis 
2 Goodness of Fit Index 
3 Adjusted Goodness of Fit Index 
4 Root Mean of Residuals 
5 Root Mean Square Error of Approximation 
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مکرر و متعردد اسرت، بنرابراین بره قابلیرت       یها یریگ اندازهو سازگاری درونی یک اباار در  به  معنی درجه ثبات
متعددی جهت محاسبه پایایی یک اباار وجود دارنرد کره از    یها روش(. 79گردد ) یبرماباار  یریتکرارپذاعتماد و 
ن مطالعره از آزمرون مجردد و    . در ایر (80کررد ) ونی اشاره به آزمون مجدد و همسانی در توان یم ها آن نیتر مهم

 همسانی درونی برای ارزیابی پایایی اباار استفاده شد.

 ( همبستگی درونی3-3-3
دیگر دارد و محاسبه آن مبتنی بر انحراف  سؤالبه  سؤالاین روش بستگی به هماهنگی کارکرد آزمودنی از یک 

 یریر گ انردازه . وقتری مقیاسری بررای    گردد یم است. به این روش اعتبار درونی اباار نیا اطالؤ ها سؤالاستاندارد 
داشرته باشرند،    مروردنظر های درون آن مقیاس، همبستگی قوی برا مفهروم    مفهومی طراحی شود باید تمام گویه

سطح براالی   دهنده نشانبنابراین باید با یکدیگر نیا ارتباطات قوی داشته باشند. سطوح باالی همبستگی درونی، 
این مطلب است کره مقیراس برا احتمرال زیراد یرک متغیرر همگرن را          کننده انیبو  ها است همبستگی بین گویه

ق بایرد  (. با توجه به اینکه اغلب اباارها دارای چندین بعرد و زیرر مقیراس هسرتند، محقر     81کند ) یم یریگ اندازه
و  نیرا دارای همسرانی درونری هسرتند     هرا  اسیر مقهای موجود در هر یرک از زیرر    اطمینان حاصل کند که گویه

 هرا  اسیمقر یک از زیر (. در این مطالعه برای تعیین همبستگی درونی در ه82سنجند ) یمخصوصیات مشابهی را 
هاسرت کره    معرف  میاان تناسب گروهی از گویه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ و کل اباار
بررای مطالعرات اکتشرافی     0.6فای کرونباخ برابرر  قراردادی وجود حداقل میاان آل طور به. سنجند یمیک سازه را 
باشد  0.8تا  0.7اما اباار بایستی در حد خوب و کافی دارای اعتبار درونی باشد، این میاان باید بین ؛ مطلوب است

 شرده  یطراحر پایایی باالی اباار  دهنده نشانبرآورد گردید که  0.78(. ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر 83)
 . باشد یم

 ( جامعه پژوهش3-3-4
منطقره شرهر تهرران     در پرنج پاشکان عمومی و متشصص این مطالعه، تمامی  مرحله کمی پژوهع در ی جامعه

دارایی پرنج منطقره شرهر تهرران      یها ادارهمالیاتی که در  مممورانتمامی   غرب( و شرؤ، مرکا، )شمال، جنوب،
 .باشد یمغرب( مشغول به کار هستند  شرؤ، مرکا، )شمال، جنوب،

 ( نمونه پژوهش 3-3-5
با توجه به اینکه هدف اصلی در مرحله کمی مطالعه حاضر، تحلیل تعامل بین پاشکان و دولت در عرصه مالیرات  

 شرده  یطراحر بر تعامل بین پاشکان و دولت با اسرتفاده از پرسشرنامه    مؤثرعوامل  ریتمثشناسایی میاان  منظور به
 95طوری تعیین شد که با اطمینان  سؤاالتاملی بر اساس ماتریب همبستگی بین آنالیا ع که ییازآنجاو  باشد یم

بر تعامرل   مؤثریا بیشتر باشد و عوامل  0.12 سؤال 2درصد باشد، اگر همبستگی بین هر  80درصد و توان آزمون 
 (.84) میکردیین تع را داشته باشند. از فرمول زیر تعداد نمونه برای گروه پاشکان معناداردر تحلیل عاملی نقع 
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جمعیرت پاشرکان عمرومی و     بر اساسپاشک که  550بنابراین تصمیم گرفته شد جهت جبران ریاش در نمونه 

سرازمان امرور    یبند میتقس برحسبتصادفی  طور بهمتشصص تقسیم به نسبت خواهد شد در نظر گرفته شود که 



 

 

 

41 
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 یهرا  تشصرص پاشک متشصرص در   90شرؤ(، غرب، مرکا، جنوب، ال،مالیاتی کشور در هر یک از مناطق )شم
مالیراتی کره امرور مالیراتی      ممموران. با توجه به محدود بودن جمعیت پاشک عمومی انتشاب شدند 20تلف و مش

مالیاتی کره اظهارنامره مالیراتی پاشرکان را در      مممورانتمامی  شود میسعی  دهند یممربوط به پاشکان را انجام 
قررار   موردمطالعره ، کننرد  یمر شررؤ( بررسری    غرب، مرکا، جنوب، رایی پنج منطقه شهر تهران )شمال،ادارات دا

 .  بگیرند

 ها داده( ابزار گردآوری 3-3-6
 برازی از  54 نرده ینماپرسشنامه  سؤاالت که یطور بهاست  سؤال 117حاوی  یا پرسشنامه ها داده یآور جمعاباار 

یک  صورت به.  هر رفتار باشند یم)سازمان امور مالیاتی( در عرصه مالیات  رفتارهای تعاملی بین پاشکان و دولت
دو جواب )موافق و مشرالف( دارد. پرسشرنامه برین دو گرروه از      سؤالدر پرسشنامه آورده شده است که هر  سؤال
مربروط بره   مالیاتی کره امرور مالیراتی     ممموراندر مطالعه در شهر تهران توزیع شد. گروه اول  کننده شرکتافراد 

. باشرند  یم دهند یمشرؤ( انجام  غرب، مرکا، جنوب، پاشکان را در ادارات دارایی پنج منطقه شهر تهران )شمال،
شررؤ(   غررب،  جنروب، مرکرا،   پاشک )عمومی و متشصص( در پنج منطقه شهر تهران )شرمال،  550گروه دوم 

 .باشند یم

 ها داده لیوتحل هیتجز( 3-3-7
 آمرده  دسرت  بره  یهرا  دادهبه تحلیرل   SPSS افاار نرماز طریق پرسشنامه با استفاده از اطالعات  یآور جمعپب از 

، در دو باشرد  یمر ی دو جواب موافق و مشالف که دارا سؤالپرداختیم و میاان درصد فروانی در پاسشگویی به هر 
اسرتفاده از تحلیرل    آمد. سپب با به دست( در مطالعه حاضر پاشکان مالیاتی، کنندگان )ممموران مشارکتگروه از 
گیم بیرت   افاار نرمبا استفاده از  ها یبازدر مرحله کمی مطالعه به طراحی مکانیام مالیاتی بر مبنای تئوری  ها داده

 پرداختیم.

 ها یباز( تئوری 3-4
اسرت و بره مطالعره رفترار      افتهی توسعهاز ریاضیات کاربردی است که در بستر علم اقتصاد  یا حوزه ها یبازنظریه 

بره   فقرط  نره ، که پیامد هر عامرل  کند یمنی بروز . رفتار استراتژیک زماپردازد یماستراتژیک بین عوامل اقتصادی 
توسط سایر برازیگران نیرا بسرتگی داشرته      شده انتشابتوسط خود وی، بلکه به استراتژی  شده انتشاباستراتژی 

، بازی را به سمتی هردایت کنرد   ی مطلوباه سمیمکانکه با طراحی  کند یمباشد. نظریه طراحی مکانیسم تالش 
 ازآنچره ه تعرادلی غیرر   بدون آن مکانیسم، روند طبیعری برازی بر    که یدرحالبه تعادل دلشواه منجر شود  تا ینهاکه 

 (.85شد )، منجر خواهد مطلوب ماست

 مستقل ی شاخهیک  عنوان بهرا  ها یباز ی هینظر 1۹28وان نیومن با نگار  یک سری مقاالت در سا  

شرای  تعامل با ادراد در  یریگ میتصمعبارت است از علمی که به مطالعه  ها یباز ی هینظرمعردی کرد. 

است بین بازیکنان  ها یهمکار)تضاد مناد ( و  ها تعارض ی مطالعه. به تعبیر دیگر علم پردازد یمدیگران 

(86.) 

 ( بازی3-4-1
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عبارت است از تعامالتی )روابط متقابرل( کره در آن برین     ودش میبازی اطالؤ  عنوان به ها یباز ی هینظرآنچه در 
گفرت هرگراه    تروان  یمر  گرر ید عبرارت  بره وابستگی و ارتباط متقابل وجود داشرته باشرد    (بیشترطرف )تصمیم دو 

از تالش و تصمیم خود او باشد  متمثر تنها نهفرد بازیکن به دنبال آن است  آنچه، رفاه و هر مطلوبیت، سود، درآمد
 .شود میتالش و تصمیم طرف دیگر نیا باشد به آن بازی اطالؤ  ()مثبت یا منفی ریتمثتحت بلکه 
و انتشاب، باید واکنع  یریگ میتصمدر شرایط بازی این است که هر بازیکن قبل از  یریگ میتصم ی عمدهویژگی 
آنگاه تصمیمی را اتشراذ   قرار دهد و لیوتحل هیتجادیگران را نسبت به انتشاب و تصمیم خود مورد  العمل عکبو 

 (.87است )کند که برایع بهترین 

 ها یبازنظریه  یبند طبقه( 3-4-2

 ایستایی یا پویایی بازی (3-4-2-1
 کره  یدرحرال یعنی ابتدا یک بازیکن حرکت و سپب بازیکن دیگر، ؛ بازی در شطرنج یک بازی پویا و متوالی است

 داننرد  ینم کدام چیهزیرا ( است؛ بازیکنان زمان همزی با حرکت با)، یک بازی ایستا شرکت در یک ماایده یا حراج
 (.88هستند )ترکیبی از ایستا و پویا  ها یبازکه حریف چه پیشنهادی را ارائه خواهد کرد. در دنیای واقعی، 

 و همکاری یمساع کیتشرتعارض منافع یا امکان  (3-4-2-2
. در ابدی ینمو کاهع یا افاایع  ماند یمطی بازی ثابت  هستند که ارزش بازی در ییها یبازجمع صفر  های بازی
مجموع غیر صفر یا بازی با جمرع   یها یدربازاما ؛ بازیکن دیگر همراه است انیز بان سود یک بازیک ها یبازاین 

تعرارض و تضراد منرافع     ییها یبازثابت راهبردهایی موجود است که برای همه بازیکنان سودمند است در چنین 
 (.88) استکامل 

 بودن بازی هم کارانهیا غیر  ( هم کارانه3-4-2-3

. اگرر توافرق برین    توافرق کننرد   براهم اب یک اسرتراتژی  ممکن است بازیکنان در حین انجام بازی پیرامون انتش
و عملی نباشرد آن را غیرر    اجرا قابلو اگر توافق بین بازیکنان  هم کارانه، بازی را عملی باشدو  اجرا قابلبازیکنان 

 (.89) ندیگو م کارانهه

 اطالعات ازنظر ها یباز یبند میتقس (3-4-3
کره  برای بازیکنان کنرونی )آن  درگذشتهدر یک بازی ممکن است پیشینه بازی یعنی حرکت حریف و خود بازیکن 

 ر مقابرل اگرر  . دندیگو یم "تمام اطالعات "بازی با  اصطالحا . این نوع بازی را نوبت انتشابع است( معلوم باشد
 نرد یگو یمر " ناتمرام اطالعرات  "، برای حداقل یکی از بازیکنان معلوم نباشد آن را بازی برا  درگذشتهرفتار حریف 

(88.) 

اطالعطات بیشطتری نسطبت بطه بطازیکن حریط  داشطته باشطد و          ططر   کیط ، ممکن است در یک بازی

با اطالعطات نطاق     یباز ،ها یباز. به این نوع بین بازیکنان حاکم باشد نامتقارناطالعات  گرید عبارت به

وقتی عایدی یا همان پیامد بازی برای حداقل یک بازیکن معلطوم نباشطد، آن    معموالً. شود مینیز گفته 

اطالعطات   "و در غیطر ایطن صطورت آن را بطازی      "ناق  اطالعات  "یا  "نامتقارن اطالعات "را بازی با 

تطا حریط  را از اطالعطات     ردیگ یمر در پیش . به اعمالی که درد دارای اطالعات بیشتندیگو یم "کامل 

و تطدابیری را کطه بطرای ایطن کطار در پطیش        مییگو یم "عالمت "یا  " گنا یس"سازد  خودآگاهاضادی 
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. بالعکس دردی که اطالعات کم دارد ممکن است شرایطی را ایجطاد  مینام یم " یده عالمت " ردیگ یم

د( اطالعات صحیح را به او منتقل کنطد ایطن عمطل    کند که طر  مقابل )حری  که اطالعات بیشتر دار

( را )سطرند کطردن( )غربطا  کطردن     شطود  میغربا  کردن است. تدابیری که منجر به ایجاد این شرای  

 (.8۹شود ) میحری   یها عالمتسرند کردن منجر به تفکیک  درواق . ندیگو

 ایستا با اطالعات کامل های بازی( 3-4-3-1
. اگر در یک ( استبازیکنان زمان همازی با حرکت ، بازی ایستا )بها یبازکه یکی از انواع شد که اشاره  طور همان

ممکن داشته باشد، هرر برازیکن ندانرد کره      (بازی چند بازیکن وجود داشته باشد و هر بازیکن چند انتشاب )عمل
را برازی ایسرتا    هرا  یبازچنین . ندیگو یمکرد( آن را بازی ایستا  )خواهد کند یمبازیکن دیگر چه عملی را انتشاب 

 (.90) ندیگو یم

 بازی قاعده به( آگاهی عمومی نسبت 3-4-4
منظور از قاعده بازی عبارت  ها یباز. در نظریه دانند یمکه قاعده بازی را همه بازیکنان یک بازی  شود میفرض 
 است از:

 لیست بازیکنان -1

 هر بازیکن های استراتژی -2

 یب استراتژی بازیکنان برای هر بازیکنپیامد حاصل از هر ترک -۳

یا به دنبا  حطداکرر منطاد  خطود     یساز نهیبه درصددعقالیی  طور بهدرض ردتاری اینکه هر بازیکن  -۴

 است.

 ( ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی3-4-4-1
کره   کنرد  یمر یک قانون شروع و خاتمره پیردا    بر اساسورزشی  های بازی، بازی کارت و یی مثل شطرنجها یباز

. انجام بازی در چارچوب قاعده خود باید از آن قواعد پیروی کند همان قاعده بازی است و هر بازیکن در موقعیت
حریرف   یها قولو  دهایتهدتا بفهمند در کجا  کند یمثابت و متغیر به این دلیل مهم است که به بازیکنان کمک 

  (.89نکنند )را باور کنند و در کجا باور 

 استراتژی ( 3-4-4-2
 هرا  آناز میان  تواند یم( است که بازیکن ییها عملاگر بازی ایستا باشد استراتژی عبارت از آن مجموعه رفتارها )

، ولی اگرر برازی پویرا باشرد     ی موجود و پیع روی یک بازیکنها انتشابیعنی ؛ انتشاب کند بار کییکی را برای 
از او  عملری را   پاسخ به برازیکنی باشرد کره زودترر     تواند یم کند یمعمل بازیکنی که دیرتر عمل خود را انتشاب 

از بازیکنران بایرد یرک برنامره کامرل عمرل داشرته باشرد کره تمرام            هرکدام. در این صورت انتشاب کرده است
 (.91) ندیگو یماستراتژی  را از آغاز تا پایان بازی مششص کند که به این برنامه کامل عمل، ها آن یها انتشاب

 پیامد (3-4-4-3
 .شود میپیامد گفته  شود میدر انتهای یک بازی عاید بازیکنان  آنچهبه مقدار برد یا باخت و 

 ( عقالنیت3-4-4-4
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را دارند این  ها آنتوان محاسبه استراتژی و تبعیت از  یخوب بهفرض بر این است که افراد  ها یبازاغلب در نظریه 
 رفتار عقالیی دو شرط الزم است:فرض اساسی رفتار عقالیی نام دارد. پب برای 

 بازیکن نسبت به پیامد بازی آگاهی و دانع کامل داشته باشد.-1
 داشته باشد. یبیع یبکه در راستای منافع او خواهد بود، محاسبه دقیق و  بازیکن از استراتژی انتشابی-2

 

 ( تعادل3-4-5
انتشابی سایر بازیکنران   های استراتژین پاسخ به که بهتری برد یم، هر بازیکن آن استراتژی را بکار در یک تعادل
برای بازیکنان در بهترین حالرت نیسرت. ممکرن اسرت تعامرل اسرتراتژیک میران         ایچ همه لاوما باشد. در تعادل 
 هرا  آنبدتر باشد. وقتی تعداد بازیکنران یرا تعرداد اسرتراتژی      ها آنشود که برای تمام  یا جهینتبازیکنان منجر به 

بره برکرت    هرا  یبراز . ولی باید گفت نظریه گردد یم تر دهیچیپ. حل کردن و یافتن تعادل نیا کنند یمافاایع پیدا 
. ولری فهرم نظریره    پیچیده نیا عراجا نیسرت   های بازیل تعاد افتنیدر( یا انهیرا یها برنامهاباارهای جدید )مثل 

 از حل مکانیکی آن است. تر مهمبسیار  ها یباز

 ( تعادل نش3-4-5-1
زیکنی در تعادل نع قصد تغییر استراتژی خود را ندارد زیرا در صورت تغییر استراتژی، پیامد او کاهع پیدا هیچ با

. گاهی اند دادهتژی انتشابی حریفان خود بازیکنان بهترین پاسخ را به استرا ی همهخواهد کرد یعنی در تعادل نع 
خالصی ندارد که در این صرورت تعرادل نرع     هیچ تعادل نع که نیابازی دارای چند تعادل نع خالص است یا 

 .شود میمشتلط مطرح 
علت نبود یک تعادل نع خالص یکتا، وجود عدم اطمینران ذهنری یرک برازیکن نسربت بره        ییها یبازدر چنین 

 دهرد کره  قررار   ییهرا  احتمالخالص مشتلف حریف  های استراتژیبرای  تواند یمکه تنها  باشد یمانتشاب حریف 
. به تعبیر دیگر استراتژی مشتلط توزیع احتمال استراتژی خالص اوستبرای یک بازیکن همان استراتژی مشتلط 
او هر استراتژی خالص را با چه  که نیامبنی بر  دهد یماحتمالی است که حریف  ی دهنده نشانبرای یک بازیکن، 

 (.92باور بازیکن حریف نسبت به انتشاب او در بازی()کرد )احتمالی انتشاب خواهد 

 ها یباز( موارد استفاده از نظریه 3-4-6
 بازی بوده و اتفاؤ افتاده است. صورت به آنچهالف( توضیح 

 نتایج یک بازی استفاده کرد. ینیب عیپبرای  توان یم ها یباز: از نظریه ینیب عیپب( 
الزم را برای وقروع   یاه هیتوصبگوید که چه نتایجی احتمال وقوع دارد و  تواند یم ها یبازج( ارائه توصیه: نظریه 

 (.90دهد )نتایج بهتر ارائه 

 یساز مدل( نحوه 3-4-7
 ییهرا  تیموقع گرید عبارت به. تی است که در آن بازی جریان داردتعیین شرایط یا حال ها یبازاولین قدم در نظریه 

برازی مرذکور    کره  نیر ا. سپب تعیرین  شود می، به آن بازی اطالؤ ها یباز که با توجه به تعریف )بازی( در نظریه
است و سپب تبیین فرم استراتژیک و یا فرم بسرط یافتره آن برازی و در     ها یبازدر  ها یبند طبقهمربوط به کدام 

 (. 91است )مراحل بعدی حل بازی و تحلیل آن 
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 ( طراحی مکانیسم3-5
اجراشردن آن   ااست که به دنبال طراحی قواعدی خاص برای یک بازی است کره بر   ها یباز ی هینظراز  یا شاخه

. طرراح قواعرد   حالت مطلوب جدیدی تغییر پیدا کند، تعادل بازی از حالت نامطلوب قبل به قواعد توسط بازیکنان
( و بازیکنان مجبور باشند در قالب ها حکومتباید قدرت اعمال قواعد به بازی را داشته باشد )شبیه قدرت سیاسی 

ه باید وجود داشته باشد این است که اعمال قواعد برازی باعرث   آن قواعد بازی کنند و البته شرط مهم دیگری ک
باشرند و رفترار    حضورداشرته هدف طراح این اسرت کره بازیکنران در برازی      چراکهخروج بازیکنان از بازی نشود 

 افتیاو برسند که اگر از بازی خارج شوند این هدف تحقق نشواهد  موردنظراو را عملی کنند و به تعادل  موردنظر
(92). 

حسابرسی کردن  اوال  چراکهداریم  ییها سمیمکانبرای مالیات بر درآمد نیا نیاز به چنین  خصوصا در نظام مالیاتی 
خرود اظهراری     ی هیر پااست و در فصل اول به اهمیت مالیات ستانی برر   بر زمانو  نهیپرهابسیار  مؤدیان ی همه

آمدی کمتر از واقعیت گاارش دهند پب محتاج مکانیسرم و  در کنند یمدر خود اظهاری افراد سعی  ا یثانپرداختیم. 
 (. 92باشد ) تر کینادقواعدی هستیم که ایجاد انگیاه کند در افراد برای گاارش درآمدی که به واقعیت 
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 يافته های پژوهشـ چهارم فصل 

 ( مقدمه4-1
 یها افتهیفرضیات پژوهع  اهداف و بر اساس، ی پژوهع تالش خواهیم کردها افتهیدر این فصل به دلیل تنوع 

سرپب نترایج    ،رحله کیفی مطالعه ارائه خواهد شرد مربوط به م یها افتهی. ابتدا دهیم ارائهالعه را به ترتیب زیر مط
که برای  یدییتمو در ادامه نتایج حاصل از تحلیل عاملی  میده یمتوصیفی و تحلیلی مرحله کمی مطالعه را  ارائه 

 های بازیاز  هرکدام. در پایان نتایج حاصل از تئوری بازی را برای شود میدیم آورده نامه استفاده کرروایی پرسش
نرع و   یهرا  تعرادل شناسرایی   منظرور  بره که شامل رفتارهای متعامل بین پاشرکان و دولرت اسرت     شده یطراح
 . میده یممسلط ارائه  یها تعادل

 مرحله کیفی مطالعه یها افتهی(  4-2
و کارشناسان خبرره   نظران صاحبنفر از  11گروه اول در این مطالعه حضور داشتند.  نکنندگا مشارکتدو گروه از 

 7پاشرک عمرومی و    3نفر از پاشرکان کره شرامل     10در بحث مالیات بودند، گروه دوم  ربط یذ یها سازماناز 
 نردگان کن مشرارکت این دو گروه از  یها مصاحبه لیوتحل هیتجامشتلف پاشکی بودند. از  یها تشصصپاشک در 

سرازمان نظرام   "، "پاشرکان  "،"دولت سازمان امور مالیاتی و "شامل طبقه  3آمد که در  به دستکد اولیه  792
 است. شده یبند دسته 1-4طبقه به شرح جدول  ریز 12و    " یپاشک

 ها مصاحبه لیوتحل هیتجزنتایج حاصل از  1-4جدول 

 زیر طبقه طبقه مقوله اصلی
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 عدالت مالیاتی

 مالیات یساز درهنگ

 درآیند نحوه تعیین و دریادت مالیات از پزشکان

 مالیاتی مأمورانانتظارات 

 بعشودگی مالیات

 مالیاتی جرائم

 ضع  سیستم مالیاتی

 

ان
شک
پز

 

 بابتی پزشکان در هندین محل کار طها تیدعال

 اظهارنامه و دداتر قانونی پزشکان

 درار مالیاتی

ن 
زما
سا

م 
ظا
ن

ی
شک
پز

 

 تعامل سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی

 مالیاتی پزشکان نامه تفاهم

 مراتب زیر را در نظر داشت: توان یمدر تفصیل جدول باال 
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 ( سازمان امور مالیاتی و دولت4-2-1

 الیاتی( عدالت م4-2-1-1
مشتلف پاشکان  یها تشصصبین  تنها نهکه عدالت مالیاتی  داشتند یمدر مصاحبه اظهار  کنندگان مشارکتبیشتر 

اطفرال و   یهرا  تشصرص . میاان پرداخت مالیات بین شود ینمبلکه در مقایسه با سایر مؤدیان مالیاتی هم رعایت 
درآمد  که یدرصورت کند ینمیبایی فرؤ چندانی جراحی و قلب و مغا، اعصاب و ز یها تشصصداخلی و عمومی با 

و ناشرران کتراب   ن برخی از مشاغل مانند کشاورزان مشتلف تفاوت زیادی دارد. همچنی یها تشصصپاشکان در 
بین پاشکان و سایر مؤدیان مالیاتی که از مالیرات معراف هسرتند عردالت      ینوع بهاز دادن مالیات معاف هستند و 
 .مالیاتی رعایت نشده است

 در مؤدیران  مشتلرف  یها گروه با پاشکی مؤدیان طیف نیدر ب هم مالیاتی عدالت"گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 و تجارت کسب مثل مشاغل بعضی شود و رعایت پاشکان باید مؤدیان گروه یک بین در هم و متفاوت یها شغل
 "ندارند  مالیاتی تیازام پاشکان یول هستند مالیاتی امتیاز دارای کشاورزی و یرانتفاعیغ مدارس
عادالنه مالیات واقعری دریافرت    صورت بهکه در جامعه تنها از کارمندان دولت  داشتند یماظهار  کنندگان مشارکت
تصراعدی برا توجره بره درآمرد       صرورت  بهو در صورت تششیص درآمد واقعی پاشکان  و دریافت مالیات  شود می

 .افتی دستبه عدالت مالیاتی  توان یمپاشکان، 
 پرداخرت  قرانون  طبرق  را مالیاتشران  کره  یکسان همه مملکت این در درواقع یعنی"گفت: کنندگان شرکتیکی از 

؛ باشرند  یم کارمند هستند خصوصی یها شرکت مثل یردولتیغ و دولت کارمندان و رانیبگ حقوؤ از یکی کنند یم
 "شود  می کم از آن مالیات کنند دریافت را حقوقشان اینکه از قبل و ندارند یزن چانه فرایند یعنی

 یرک  بتروانیم  بایرد  حقیقت در. باشد تصاعدی باید مالیات میگویند عدالت در"گفت: کنندگان شرکتیکی دیگر از 
 "گرفت  را حقوؤ از بیشتری درصد باید رفت باالتر حد یک از درآمد اگر یعنی کنیم اجرا درست را عدالت
که با توجه به شروع به کار پاشکان در سنین باال،  داشتند یمهار در مصاحبه اظ کننده مشارکتهمچنین پاشکان  

، باید تفاوتی برین پاشرکان و سرایر مؤدیران مالیراتی در دریافرت       تحصیلی در رشته پاشکی های سالودن زیاد ب
 د.شوند. برای رعایت عدالت مالیاتی، امتیازاتی برای این گروه از مؤدیان در نظر بگیرن قائلمالیات از پاشکان 

 است نکشیده خواندن درس زحمت و ندارد تحصیالت من اندازه که یبسازبفروش "گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 بررای  حالیکره  کردنرد، در  تعیرین  مالیراتی  امتیرازات  آن ، بررای دهد یمانجام  وساز ساختکار  اش هیسرما با اآلن

 "ندارد  وجود امتیازاتی هیچ پاشکان
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 تفرهنگ سازی مالیا ( 4-2-1-2
اغلب مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که پاشکان برای پرداخت مالیات نیاز بره انگیراه و رغبرت    
دارند و دولت در قبال پرداخت مالیات درست و متناسب پاشکان باید خدمات خوب در اختیار پاشکان قرار دهرد.  

ادن پاشکان، تحت پوشرع قررار د   ینارهایسم یها نهیهاتامین پاشکان )دولت با فراهم کردن تسهیالت برای 
. همچنرین  ت مالیات را در پاشرکان ایجراد کنرد   انگیاه برای پرداخ تواند یم، پرداخت وام و...( ی اجتماعیها مهیب

در حوزه مرتبط کاری آنان )حوزه سالمت( هاینه شود ترغیب بیشتری در  که یدرصورتمالیات دریافتی از پاشکان 
 .شود میپاشکان ایجاد 

 تیرؤ قابل و محسوس و مشهود مالیات هاینه محل انگیاه، ایجاد های راه از یکی"گفت: کنندگان شرکتکی از ی
دارد و  الزم مرؤدی  کره  باشد خدماتی به تر کیناد هرچه بودن محسوس و بودن مشهود آنکه دوم .باشد معلوم و

 . "کنند برای آنان فراهم  یدریافت مالیات باید تسهیالت در قبال
در مصاحبه اظهار می داشتند که محل هاینه کردن مالیات دریافتی توسرط دولرت    کننده مشارکتتر پاشکان بیش

توسط پاشکان بایرد   بضاعت یبباید مشهود و محسوس باشد. مثل سایر کشورها انجام کار خیر  و درمان بیماران 
 حساب شود. ها آنجا مالیات 
 حساب مالیات جا هم این بدانیم اگر ولی کنیم خیر کار خیلی تاس ممکن ما خود": گفت کنندگان شرکتیکی از 
 را  پول بدهند اجازه مؤدیان به و باشد ملموس و مشهود ،انگیاه برای بنابراین؛ میکن یم راکار  این بیشتر شود می
 " میبکن مالیات حوزه در فرهنگی کار و مالیات عنوان به کنند هاینه ییها محل در

 دوطرفره ن در مصاحبه اظهار می داشتند که رفتار و تعامل پاشکان و سازمان امور مالیاتی اغلب مشارکت کنندگا
 مرمموران و پاشکان انتظار دارند در صورت برخورد و اظهار صادقانه درآمد توسط پاشک، برخورد و رفتار  باشد یم

مرد  یاتی باید برای پاشرکانی کره درآ  مالیاتی و سازمان مالیاتی هم باید صادقانه و با احترام باشد. سازمان امور مال
آنان را قرار بدهد و مالیاتی کره   سوءاستفاده، امتیازاتی در نظر بگیرد نه اینکه مورد کنند یمخود را صادقانه اظهار 
 را از پاشکان صادؤ بگیرد. دهند ینمسایر پاشکان درست 

 خیلری  ترو  برا  عمرال   م امرا ییبیا کنار تمسیس با یمرو یم صادقانه که یمنیب یم وقتی"گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 جبرران  بررای  نرد نتوا یم که جایی تا و ندنک سوءاستفاده ندانتو یم که جایی تا ندنک یم سعی و ندیآ ینم کنار خوب
 بیشرتری  مالیرات  و دنر اوریدرب دهرد  یمر  مالیات و رود یم که ینفر کی سر بدهند مالیات آنجا ندیآ ینم که افرادی
 " رندیبگ

مالیاتی اغلب اطالعات کرم در حروزه سرالمت و     مممورانرخی از مشارکت کنندگان اظهار داشتند که همچنین ب
الزم را بررای کرار برا مؤدیران      یها آموزشمالیات پاشکان دارند و باید توسط سازمان امور مالیاتی  یها سرفصل

 پاشک ببینند.
 کار و علم نهیدرزم اطالعاتی ها آنسیاری از ب که هستند مالیاتی ممیاین خود یکی"گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 خواهنرد  یمر  کره  گروهرایی  برر اسراس   را ممیراین  مالیراتی  امرور  سرازمان  در بیاینرد  ها آن اگر و ندارند پاشکان
 ".است خوب بسیار بدهند آموزش رندیبگ اتیمال
ارتباط بین پاشکان صحیح  یبرقرارهمچنین برخی از مشارکت کنندگان اظهار داشتند که درس ارتباطات جهت  
گروهری بره    یهرا  رسرانه مالیاتی باید آموزش داده شود. باید سازمان امور مالیراتی و نظرام پاشرکی و     مممورانو 
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فرهنگ پرداخرت مالیرات در جامعره برا      که یطور بهکنند  یرسان اطالعقوانین و مقررات مالیاتی  نهیدرزمپاشکان 
 تمایل و رغبت، نهادینه شود.

 نداده را یرسان اطالع و آگاهی این پاشک یک عنوان بهبنده  به کب چیه اما" گفت: کنندگان کتشراز دیگر یکی 
 اسرم  بره  یکجرایی  برروی  اول همان باید که بود نگفته  من به کب چیه و هست هم یرسان اطالع و آگاهی. بود
 " ندنک آگاه دیدار را ؤحقو این شما اینکه از را پاشک و ی کنندرسان اطالع باید تیدرنها ...مالیات اداره

 فرایند نحوه تعیین و دریافت مالیات از پزشکان ( 4-2-1-3
مالیراتی برین نظرام     نامه تفاهماخیر طبق  های سالبیشتر مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که در 
بره   یدرصرد جدیرد،   و برای تعیین مالیات سال شد یمپاشکی و سازمان امور مالیاتی از پاشکان مالیات دریافت 

 .شد یممالیات سال قبل اضافه 
 قبرل  سالدر  پاشک یک شد یممششص  آمد یم که ای نامه تفاهمبا  قبلی درروند"گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 "کرد  یم پرداخت را جدید سال مالیات و شد یم اضافه یدرصد کی در سال جدید  و داد یم مالیات یمقدار چه
سری  مالیراتی برا برر   مرمموران  نامره  تفراهم ن اظهار می داشتند که پب از ابطرال ایرن   همچنین مشارکت کنندگا 

، پرونده مالیاتی آنان، بررسی تعداد مراجعین به مطب پاشکان، محل کار پاشکان، الکترونیکی پاشکان اظهارنامه
یا  دهد یمائه و شهرت پاشکان و اینکه خدمات جانبی در مطب ار و سنتعداد ساعات کاری پاشک، سابقه کاری 

 .پردازند یمبه تعیین میاان مالیات پاشکان  نه
 و ننرد یبب می را بیماران تعداد فقط و زنند یم سر ها مطب به ندیآ یم ممیاین وقتی" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 تعرداد  فقرط  .شرود  ینمر  ثبرت  که جایی دهند یم انجام مطب در که جراحی ، عملرندیگ یم نظر در مالیات مبنای
 انجرام  که زیبایی و جراحی اعمال از بعضی ها مطب و خصوصی بشع در و شود می ثبت نمیب یم من که یمارانب
 بیمراران  تعرداد  برحسرب  را مالیرات  ممیراین،  فقط است و ها آن از بیشتر درآمد و شود ینم ثبت جایی و دهند یم

 " رندیگ یم کننده مراجعه
ه اگر پاشکان در مطب خود دستگاه پروز داشرته باشرند و هاینره     برخی از مشارکت کنندگان اظهار می داشتند ک
بانکی پاشکان قادر بره تعیرین    یها حسابمالیاتی با بررسی  مممورانویایت از طریق این دستگاه پرداخت شود، 

 به بیماران خود را ثبت کننرد ترا سرازمان مالیراتی برا      شده ارائه. پاشکان باید خدمات باشند یممیاان مالیات آنان 
بایرد   هرا  مارسرتان یبتششیص دهد و مراکا درمرانی و   یدرست بهدسترسی به این اطالعات بتواند درآمد پاشک را 

اطالعات درآمدی پاشکان خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه بدهند. صندوؤ دریافتی مالیرات از تمرام مؤدیران    
مشتلرف جداگانره باشرد منجرر بره اخرتالس و        صندوؤ دریافتی مالیات برای اقشار که یدرصورتباید یکی باشد، 

 خواهد شد. یخوار رانت
 بیمار هر که باشد ها مطب تمام در پوز و دستگاه بشود مششص مالی گردش باید" گفت: کنندگان شرکتیکی از 

 مرالی  گرردش  مرا  و کرنم  یمر  کار بانک یک با من بگوید پاشک کند و پرداخت پوز دستگاه در را ویایت دیآ یم
 کار بیمارستان در اگر باشیم، طرف داشته ها نیا اطالعات از فیدبک سری یک باید...میکن استشراجرا  کبان همان
 اعرالم  ما به و باشد شفاف خیلی و باشد دارایی و درمانی مراکا بین تعاملی و باشد مششص باید درآمدش کند یم

 "کنند 
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الرراس میراان مالیرات     علری  صورت بهمور مالیاتی اظهار می داشتند که سازمان ا کننده مشارکتبرخی از پاشکان 
 .زنند یمیقینی میاان مالیات را تشمین  صورت به ینوع بهو  کنند یمپاشکان را تعیین 

 سرلیقه  اسراس  برر  و الراس علی ها یبعض که است ما مالیاتی دفاتر در اشکال این" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 "شود  می حل مالیاتی مشکل شود رفع اشکال این اگر ؛ ورندیگ یم مالیات

اغلب مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که سازمان امور مالیاتی جمعیت شهرهایی که پاشرکان در  
. باید تفاوت میاان درآمد و هاینه پاشکان در رندیگ یمبرای تعیین مالیات در نظر  آنجا مشغول به فعالیت هستند،

، در مقایسه با مراکا استان را در نظر بگیرند و ها شهرستاندر  شهرهاه جمعیت مشتلف را با توجه ب یها تشصص
. بررای تعیرین مالیرات بایرد     باشد یمدر مقایسه با مراکا استان متفاوت  ها شهرستانپاشکان در  الاحمه حقاینکه 

 مجموع درآمد پاشکان را در نظر گرفت.
 درآمردش  با دارد که ییها نهیها و کند یم کار دارد ستانشهر در که پاشکی مثال " گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 پاشرک  کره  یا اجراره  تشصص همان در مثال  .کند یم کار تهران در مثال  که پاشکی با دارد فرؤ خیلی تناسبع

 تهران با استان مرکا و دارد فرؤ استان مرکا یک با کوچک شهرستان یک خوب که دلیلی به...دارد فرؤ دهد یم
 براالتر  بسیار ها الاحمه حق و دارند بیشتری کننده مراجعه و است بیشتر تهران مریض باالخره چون ...کند یم فرؤ
 "...نیست قیاس قابل .است
ندارد. برخری از آنران    یریتمثهمچنین بیشتر مشارکت کنندگان اظهار می داشتند که جنسیت در دریافت مالیات  

بیماران، بیشتر به متشصص زنران کره    مثال ه جنسیت توجه کرد ب ها تشصصاظهار می داشتند که باید در بعضی 
تا به متشصص زنان که مرد باشد. به همین خاطر  باید از پاشک متشصص زنان  کنند یممراجعه  باشند یمخانم 

 اگر مرد باشد مالیات کمتر دریافت کرد.
 بیشرتر  جنسریت  کردام  با صتشص کدام در که دارد تشصصشان به بستگی" گفت: کنندگان شرکتاز  دیگر یکی
 "کند  یم مراجعه بیمار

مشتلرف سرال    یهرا  ماهمالیاتی در  مممورانو همچنین مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که  باید 
از سال که مطب شلوغ یا خلروت باشرد بررای بازدیرد و تعیرین       ییها ماهبرای بازدید از مطب بروند و نه اینکه در 

 مالیات بروند.
 و زمستان درآمد یا و نداشتید مریض اصال  که شاید ندیآ یمبرای بازدید  روز یک " گفت: کنندگان شرکتی از یک
 کره  ندارنرد  مهرارت  قردر  نیا تشصصی ازنظر و ندارند خاصی چیا .است کم تابستان درآمد و است زیاد مثال  پاییا

 یرا  دیر بیا شرلوغ اسرت   کره  شرنبه  یرا  استشلوغ  که دیبیا زمستان ممکنه ...است چقدر درآمدت بدهند تششیص
 "باشد  خلوت ها مطب دیبیا بعد به فروردین
که پاشکان باید مالیات مکسوره خود را نیا اظهار کنند تا سازمان  داشتند یممشارکت کنندگان اظهار  نیو همچن

 نماید. امور مالیاتی به درآمد واقعی پاشکان دست یابد و میاان مالیات واقعی را تعیین و دریافت
 مکسروره  یها اتیمال .دارند یتوجه قابل مکسوره یها اتیمال اآلن ها نیا از خیلی" گفت: کنندگان شرکتیکی از 

 " اورندیب اظهارنامه در را واقعی درآمد باید دارند فهیوظ یک ها نیا .دهد ینم ارائه ما به پاشکی هیچ را

 مالیاتی مأموران( انتظارات 4-2-1-4
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می مالیاتی با پاشکان باید به حالت رس مممورانندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که ارتباط بیشتر مشارکت کن
. شرود  میمالیاتی  مممورانپول از پاشکان توسط  یررسمیغمنجر به دریافت  یررسمیغو برقرار شدن ارتباط  باشد 

مالیراتی رشروه    مرمموران رفته شود بره  کمتر در نظر گ ها آنبیشتر پاشکان با درآمد باال برای اینکه میاان مالیات 
، رشوه پرداختی توسط پاشکان شوند ینمحقوقی تامین  ازلحاظمالیاتی به دلیل اینکه  مممورانو  کنند یمپرداخت 
 .کنند یمرا قبول 
 واقعیرت  کره  شود می باعث میکن یم برقرار که یررسمیو غ صحیح غیر ارتباطات " گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 مالیرات  از بایرد  کرارکردم   بره  شروع تازه و دارم درآمد تومان 10 مثال  فقط که من ممکنه بشود درج دیگر نوعی
 برا  بیشرتر  ارتبراط  دلیرل  بره  دهنرد  یمر  مالیات کمتر عمال  که هستند باال درآمد با جراحان بعضی اما بشوم معاف
 "دارند  ممیاین

کنترل و نظارت و حراسرت  برر    که یدرصورتشتند همچنین برخی از مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می دا 
مالیات پاشکان فرردی توانمنرد    مممورانمالیاتی از طرف سازمان مالیاتی باشد و رئیب گروه  مممورانرفتار و کار 
بازدید از مطب پاشکان( ) یاتیمال ممموران. باید هماهنگی بین ساعات کاری افتد یمکمتر اتفاؤ  معضلباشد این 

 ور پاشکان در مطب باشد.   با ساعات حض
 و دارد کره  داخلری  یهرا  کنتررل  با مالیاتی امور سازمان که هست استثنائاتی یک" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 پاشرکان  کاری ساعات بیشتر ...کنند یم یریگ عیپ را ها نیا دهند یم انجام ممیا در که تغییراتی و دارند حراست

 شرروع  ها آن کاری ساعات بشود تمام ما کاری ساعات درست دارد مغایرت ما کاری ساعات با و بعدازظهرهاست
 " دیکن مراجعه ها نیا کار ساعت باید مطب ارزیابی برای شود؛ و می

 بخشودگی مالیات ( 4-2-1-5
از  کارافتادهسال( و  70بیشتر از  سن بابیشتر مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که پاشکان مسن )

. برخی از مشارکت کنندگان اظهار داشتند که باید از پاشکان مسن و کارافتاده هم شوند یممالیات معاف  پرداخت
را تحرت   هرا  آنمانند سایر بازنشستگان مالیات دریافت کنیم و در عوض چتر حمایتی برای آنان فرراهم کنریم و   

لیرت خرود از پرداخرت مالیرات معراف      . پاشکان در اولین سال شروع به فعای اجتماعی قرار دهیمها مهیبپوشع 
 .باشند یم

 قررار  حمرایتی  چترر  زیرر  اسرت  ازکارافتراده  و بازنشسته دنیا جای همه در قاعدتا  " گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 خردمات  مرثال   یرا  .کنرد  فرراهم  حمایتی چتر فقط و شود گرفته بازنشستگان سایر مثل باید را مالیاتع و ردیگ یم

 "هستند  بازنشسته و کارافتاده که پاشکانی برای دهیم قرار ها آن برای رایگان اجتماعی
توسرط سرازمان    شده نییتعبرخی از مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند زمانی که پاشکان به مالیات 

داده  هرا  آن، شاید تشفیفی بره  شود میبه کمیسیون بررسی فرستاده  ها آنپرونده مالیاتی  کنند یممالیاتی اعتراض 
 کاهع یابد. ها آنشود و میاان مالیات 

 برا  دهرد  تشفیرف  درصردی  دارد حرق  مالیاتی گروه بیرئ و دارد اعتراض پاشک" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 قبول اگر و پرداخت برای رود یم و شود می قطعی مالیاتع کند قبول ایشان اگر اظهاراتع، و ایشان سن به توجه
 "شود  می بررسی آنجا در و رود یم کمیسیون به کمیسیون در طرح برای اش پرونده نکند
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 یا قاعرده و معیار و  باشد یم یا قهیسلهمچنین بیشتر مشارکت کنندگان اظهار می داشتند  که بششودگی مالیاتی 
و فرقری نردارد. بیشرتر     باشد یمبرای آن وجود ندارد. بششودگی مالیاتی برای پاشکان مثل سایر مؤدیان مالیاتی 

تعلق بگیرد. بایرد   باشند یم حساب خوش افیت و امتیاز مالیاتی باید به پاشکانی که در پرداخت مالیات صادؤ ومع
 تنها در یک محل کار و فعالیت پاشک معافیت مالیاتی در نظر گرفت. 

 دیر بیا خوششان یکی از .هست یا قهیسل هم بششودگی غلط است، سیستم وقتی" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 محرل  2 برای کند فعالیت محل تا 2 که ندارد...کسی وجود نبششیدن و بششع برای ای قائده و هیچ بششند یم
 "دارد  را تشفیف یکجا از ولی .شد یم حساب مالیات عیبرا

 مالیاتی جرائم ( 4-2-1-6
ند در مقایسه مالیاتی که برای پاشکان در نظر گرفت جرائمبیشتر مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند 

با سایر مؤدیان مالیاتی فرقی ندارد. دیر پرداخت مالیات، رد شدن دفاتر قانونی، عدم تهیه دفاتر مالیاتی، عدم ارائه 
 .باشد یممالیاتی توسط پاشکان مشمول جریمه مالیات  اظهارنامه
 مالیراتی  دفترر  تهیره  ممؤدیران، عرد   سایر مثل دارد جریمه اظهارنامه تسلیم عدم" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 شرود  مری  موجرب  دفترر  و اظهارنامره  تسرلیم  عردم  .دارد جریمره  مقرر موعد در مالیات پرداخت عدم .دارد جریمه
 برا  کنند ینم رعایت را مالیاتی قوانین و دارند مالیاتی فرار که یباکسان برخوردهایی همه مالیات و بشود الراس علی

 "شود  می رفتار همان پاشکان
میراان   یزنر  گمانره  برحسرب مالیراتی   ممموراندر مصاحبه اظهار می داشتند که  کننده مشارکتپاشکان برخی از 

مالیاتی نباید جریمه را تعیین کنند و باید  ممموران. همچنین اظهار می داشتند که کنند یمجریمه مالیاتی را تعیین 
شرشص کنرد. پاشرکان بتواننرد بره جریمره       حقوقی مانند قوه قضاییه میاان جریمه مالیاتی پاشکان را م نهاد کی

کردن پاشرکان    الشروج ممنوعمانند  یجرائماعتراض کنند و وکیل بگیرند. سازمان امور مالیاتی  شده نیمعمالیاتی 
لغو پروانه مانند را برای پاشکان  که یدرصورترا نیا در نظر گرفته است.  ها آنبانکی  یها حسابو مسدود نمودن 

 مقایسه با سایر مؤدیان مالیاتی در نظر نگرفته است. جریمه در عنوان به
 ، البتهبسیار بد است این و گرفتند نظر در هم مالیاتی جریمه یزن گمانه بر اساس " گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 قضاوتی سیستمکه مانند  بسپاریم بیرون از سیستم به یک باید است... بوده یزن گمانه هم ها آناظهارنامه  بررسی
 و کرنم  اعتراض که دارم قانونی حق مؤدی من. کند قضاوت جریمه برای بیاید باشد و است دنیا جای همه در هک

 بشرود  مالیراتی  ممیرا  یک اینکه نه. کنم دفاع خودم -از دادگاه در جریمه برابر در و بگیرم قانونی و حقوقی وکیل
 "کند  تعیین جریمه و من قاضی

 ( ضعف سیستم مالیاتی4-2-1-7
سازمان مالیاتی در دریافت مالیات  رساختیزتر مشارکت کنندگان در مصاحبه  اظهار می داشتند که ضعف در بیش
و اینکه دسترسی به اطالعات درآمدی پاشکان برای تعیین مالیات متناسب ندارد. سازمان امرور مالیراتی    باشد یم

در قبال پرداخت مالیرات خردمات ارائره     ندگانده اتیمالبه  تواند ینمو  باشد یممالیات  کننده وصولفقط سازمان 
 مرمموران به بیماران توسط پاشکان ندارد. همچنرین   شده ارائهدهد. همچنین دسترسی به اطالعات ثبتی خدمات 

مالیاتی پاشکان دارند، پاشرکان از ایرن عردم دسترسری      یها سرفصلمالیاتی اطالعات کمی در حوزه سالمت و 
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. سازمان امور مالیاتی کنند ینمو درآمد واقعی خود را اظهار  کنند یم سوءاستفادهعات، سازمان امور مالیاتی به اطال
 بانکی آنان را بررسی کند. یها حساببانکی پاشکان ندارد که بتواند میاان گردش مالی  یها حسابدسترسی به 
 مرا  .اسرت  پایین ما یاطالعات رساختیز که است این مالیاتی امور سازمان ضعف " گفت: کنندگان شرکتیکی از 

 اسرتعالم  و بیمارسرتان  یموبرر برای مثرال  برسیم...  واقعی درآمدهای و اطالعات به بتوانیم که نداریم یرساختیز
 جرواب  هرا  مارسرتان یب از در ایرن مرورد بسریاری    کره  داشرته  الاحمه حقو  دریافتی چقدر ماه در ایشان که بکنیم
 نرداریم  دسترسی امال ما اآلن  که ها بانک حساب گردشی سیستم و ادرآمده اینکه سراغ مییآ یم ... بعددهند ینم
 "دهند  ینم ما به ورود اجازه و

همچنین برخی از مشارکت کنندگان در مصاحبه  اظهار می داشتند که سازمان امرور مالیراتی برا کمبرود نیرروی      
مالیاتی زیاد و بررسی  یها پروندهجم . حباشد یممالیاتی روبرو  یها پروندهمالیاتی( برای بررسی  )ممموران یانسان
در مصاحبه اظهار می داشتند  کننده مشارکت. بیشتر پاشکان باشد یمو نیازمند نیروی انسانی فراوان  بر زمان ها آن

 هرا  اظهارنامره و  کنرد  یمر الراس و تشمین یقینی، میاان مالیرات را تعیرین    علی صورت بهکه سازمان امور مالیاتی 
 .شود ینمبررسی 

 ترک  ترک  پیگیرر  شرود  ینم و داریم کاری تراکم قدر آن که دلیلی به هم ما البته " گفت: کنندگان شرکتکی از ی
 نره  بگذارد... چرون  ها پرونده تک تک برای تواند ینم کسی را فرصت و زمان این بشویم... یعنی ها آنهای  پرونده
 سیسرتماتیک  صرورت  به باید که است این الزمه و است شا یکیایف امکانات نه آن و فرصت نه و هست نیرویع
 " کنیم اطالعات کسب ازآنجا بتوانیم که باشد

 ( پزشکان4-2-2

 پزشکان در چندین محل کار طبابت یها تیفعال ( 4-2-2-1
بیشتر مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که پاشکان هم در مطب، بیمارسرتان دولتری، بیمارسرتان    

مشغول به فعالیت باشند.  توانند یمسهامی  یها مارستانیبمشارکتی و  یها کینیکلان، خصوصی، ساختمان پاشک
و در بیمارستان سهامی از سود سهام بیمارستان  شود میدر بیمارستان دولتی از فیع حقوقی پاشکان مالیات اخذ 

 .شود میمالیات اخذ 
 باشند جراح اگر و کنند یم خودکار مطب در فقط که هستند پاشکان از سری یک" گفت: کنندگان شرکتیکی از 

 هرم  و کنند یم کار مطب در هم پاشکان از یکسری و کنند یم جراحی و دارند قرارداد ها مارستانیب از یکسری با
 هرا  مارستانیبدارند،  قرارداد ها مارستانیب با که ییها آن .هستند متفاوت و دارند هم سهام .کنند یم کار بیمارستان
 هسرتند  آنجرا  استشدام و هستند آنجا اندار سهام جا اگر و کند کم آنان یبازپرداخت 104 ماده اجرای در اند مکلف
 "شود  می کم حقوقشان از حقوؤ بر مالیات طبق

موظف هستند اطالعات درآمدی پاشکان  ها مارستانیببیشتر مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که 
ثبت کنند و این اطالعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهنرد. بایرد از هرر     را در دفاتر قانونی بیمارستان

محل فعالیت پاشک، جداگانه مالیات دریافت شود. فعالیت زیاد پاشک در چند محل کرار طبابرت باعرث کمبرود     
شتباه پاشرک  ، افاایع ضریب انحراف و او خانوادهوقت پاشک برای مطالعه، کاهع توجه و رسیدگی به زندگی 

 حاضر شود. تواند ینمیک پاشک خوب برای معالجه بیماران خود  عنوان بهاخالقی  ازنظرو اینکه  شود می
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 نیسرت  الزم و کنرد  ینم مشالفت پاشک گرید باشد متناسب و زور به مالیات وقتی" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 مطالعره  توانرد  یم ، نهبرود شب 12 تارا  ها مارستانیب همه دیگر و بیمارستان به  کسری بیمارستان، به این  کسری

 فرصت باشد سر جلسه خوب پاشک یک تواند یم اخالقی ازنظر ، نهرسیدگی کند اش خانوادهبه  تواند یم نه و کند
 پاشک درآمد بود، رسیدگی دفاتر که قانونی دفاتر در را پاشک درآمد متمسفانه ها مارستانیبکند... مطالعه کند ینم
 "نوشتند  ینم دفاتر در وقت چیه را

 اظهارنامه و دفاتر قانونی پزشکان (4-2-2-2
بیشتر مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که پاشرکان اظهارنامره مالیراتی را فرمالیتره و تشرریفاتی      

 یزنر  گمانره  و برحسرب  شرود  ینمر مالیاتی بررسری   ممموراناظهارنامه مالیاتی آنان توسط  کنند یمو فکر  دانند یم
صرحیح تکمیرل کننرد، بره      طرور  بره پاشکان باید اظهارنامه مالیراتی را   که یدرصورت. شود میتعیین  ها آنمالیات 

 مالیاتی اظهارنامه را بررسی کنند. مممورانسازمان امور مالیاتی ارائه دهند و 
 جریمه و کنند تکلیف رفع اینکه برای .دارد تشریفاتی حالت بیشتر اظهارنامهدفاتر " گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 "باشد  موردقبول ندفاترشا که ندیدم دفتری کدام چیه پاشکان این در نشوند و

درآمد مطرب را بلکره بایرد مجمروع درآمرد       تنها نهبرخی از مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که   
 کره  یطرور  بره م باید در اظهارنامه نوشته شرود  حاصله را در اظهارنامه بیاورند. همچنین میاان مالیات مکسوره ه

و  کننرد  ینمر پاشکانی که مالیات مکسوره باالیی دارند، میاان مالیات مکسروره را در اظهارنامره مالیراتی اظهرار     
. پاشرکانی کره مالیرات    بررد  یمر در صورت اظهار، سازمان امور مالیاتی به درآمد واقعی آنان پی  کنند یماحساس 

بررای اینکره از مالیرات واقعری      آورنرد  یمر ند میاان مالیات مکسوره را در اظهارنامره مالیراتی   مکسوره پایینی دار
دفاتر قانونی  داشتن نگهتوسط سازمان مالیاتی کسر شود. پاشکان مانند سایر مؤدیان مالیاتی موظف به  شده نییتع
در مطالعه اظهار می  کننده شارکتمو کمتر پاشکی است که این دفاتر را داشته باشد. برخی از پاشکان  باشند یم

توانع از او مالیات اخذ شود بهتر از  برحسبداشتند که اگر پاشک توان خود را برای پرداخت مالیات اعالم کند و 
 .باشد یمتعیین میاان مالیات توسط سازمان مالیاتی 

 هرا  نیا و مجموع آورد یم به دست پاشکی خدمات از که است درآمدهایی مجموع  گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 مالیاتشران  نرد یگو یمر  و کنند یم نگاه را مالیات ندیآ یم ها نیا کنند... پر اظهارنامه بیایند در باید افراد بقیه مثل را

 کرم  مرا  مالیات از باید و داشتیم مکسوره قدر آن ما که ندیگو یمعد ب و باشد کم هایشان مکسوره که باشد طوری
 ها مکسوره با و دهند یم را کمتر مالیات و دهند ینم نشان امال است بیشتر مالیات از ها مکسوره ببینند اگر شود و
 "ندارند. کار

 فرار مالیاتی (4-2-2-3
، از پرداخت مالیات واقعی بانفوذبیشتر مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که پاشکان با درآمد باال و 

 یهرا  حسراب . پاشکان درآمرد را بره   کنند ینمی بیماران خود فاکتور صادر و اینکه پاشکان برا کنند یمخودداری 
 و چندین حساب بانکی دارند. کنند یمبانکی بستگان خود واریا 

 مالیرات  تواننرد  یمر  دارنرد  باالتری درآمد که ییها آن اتفاقا  که یا جامعه در وقتی" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 " یاتیمال سازمان در است رایج خیلی که یایرمیز سیستم مثل کنند پرداخت کمتری
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برخی از مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که سازمان نظام پاشکی برای تمدید پروانه پاشرکان از  
. پاشرکانی کره   شرود  مری منجر به فرار پاشرکان از پرداخرت مالیرات     ینوع بهو  کند ینمسازمان مالیاتی استعالم 

. برخورد سازمان امور مالیاتی با پاشرکانی  کنند ینمدرآمد خود را ثبت  کنند یمرکت کار گروهی مانند ش صورت به
. سازمان باشد یم کنند یممانند سایر مؤدیان مالیاتی که از پرداخت مالیات فرار  کنند یمکه از پرداخت مالیات فرار 

پرونده مالیراتی تشرکیل    ها آنازد و برای بپرد کنند ینمامور مالیاتی باید به شناسایی پاشکانی که مالیات پرداخت 
 بدهد.
 اگرر  .بیاوریرد  دارایی از نامه یک و دارایی بروید بگویند پروانه صدور برای حداقل" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 تراریخ  ایرن  از من بگوید خودش بدهد و پرونده تشکیل و دیبیا که است الزم باشد داشته فرار مدتی هم پاشکی
 بره  و دارد بررسی به نیاز که است مواردی ها نیا. شود می کم هم فرار این و بدهد را مالیاتع و مداد کار تشکیل
 کره  یوار رهیر دا از حالرت  یعنی؛ ندادند پرونده تشکیل که پاشکانی شناسایی ...دارد نیاز ها سازمان بین هماهنگی
 " میکن دایره وارد را جدید یها روهگ کنیم شروع و بشویم خارج شود می مطالبه مالیات خاص گروه یک از فقط

 نظام پزشکی ( سازمان4-2-3

 مالیاتی پزشکان( نامه )تفاهم یاتیمال( تعامل سازمان نظام پزشکی و سازمان امور 4-2-3-1
، بررای  نامره  تفراهم بیشتر مشارکت کنندگان در مصاحبه اظهار می داشتند که دریافت مالیات پاشرکان از طریرق   

در آن  شرده  نیری تعبود، نیاز به زمان کمی داشت و پایه مالیراتی   تر نهیها کمو  تر راحتاشکان سازمان مالیاتی و پ
برین   نامره  توافرق ( را به دلیل اینکه لفظ قانونی ندارد، بسرتن  نامه نامه )توافق تفاهمپایین بود. دیوان عدالت اداری 

 را ابطال نمود. نامه تفاهمدانسته و  یرقانونیغسازمان نظام پاشکی و سازمان مالیاتی را 
 را مالیاتشران  دکردن تکلیف تعیین زودتر ها آن که است بوده چیای نامه تفاهم این" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 کردام  چیهر  واقعی مالیات ولی .باشیم داشته وصولی دریافتی هم ما زمان، و هاینه کمترین با طرف نیا از و بدهند
  " نبود ها آن
در مصاحبه اظهار می داشتند که سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پاشرکی برا    کننده کتمشاربیشتر پاشکان  

مالیرات از   افرت یدر درمالیات دریافتی از پاشرکان بپردازنرد و جلروی اجحراف      یساز شفافهمکاری هم باید به 
ر مردیریت مالیرات   پاشکان را بگیرند. برخی از مشارکت کنندگان اظهار می داشتند که سازمان نظام پاشکی اگر 

 یها تشصصمالیات را از پاشکان در  تواند یمپاشکان را به عهده بگیرد و درآمد مالیاتی دولت را تامین کند بهتر 
مشتلف نسبت به سازمان امور مالیاتی اخذ کند. یا اینکه سهمی از مالیات دریافتی از پاشکان را سرازمان مالیراتی   

ی تمدیرد  کند. سازمان نظام پاشکی باید براپاشکان خود تسهیالت فراهم  به سازمان نظام پاشکی بدهد تا برای
 .  کند ینمدر حال حاضر این کار را  که یدرصورتپروانه پاشکان از سازمان مالیاتی استعالم کند و 

 مالیرات  حدود که است این حل راه بهترین فعلی زمان در که است این من عقیده" گفت: کنندگان شرکتیکی از 
 مردیریت  پاشکی نظام خود کند و اعالم پاشکی نظام به گرفته نظر در کل طور به پاشک مؤدیان برای ولتد که
 درآمرد  واقعرا   ییهرا  بشرع  چه که داند یم پاشکی نظام خود که یطور به .بدهد و کند تامین را دولت درآمد و کند

 گرر ید سرال  دریرک  و باشرد  داشته ییباال درآمد جراح گروه یک سال کی در کنید فرض باشد یممتغیر  ندارند و
     " دیکن فرض مشتلف دالیل به دیگر یها تشصص پاشکان

 مرحله کمی مطالعه یها افتهی( 4-3



 

56 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 دامنه، متوسط و انحراف معیار سن و سابقه کاری پزشکان 2-4جدول 

 پزشکان متغیر

 انحرا  معیار میانگین ماکزیمم مینیمم

 8.۰1 ۴6 72 27 سن

 7.8۳ 1۳ ۴۳ 1 سابقه

سرال و انحرراف معیرار سرن      46سال و میانگین سن  72حداکثر سن  ،سال 27 موردمطالعهقل سن پاشکان حدا
 13سال و میانگین سابقه کاری  43سال، حداکثر سابقه کاری  1بود. حداقل سابقه کاری پاشکان  8.01پاشکان 

 بود. 7.83سال و انحراف معیار سابقه کاری پاشکان 
 سازمان مالیاتی مأموران، متوسط و انحراف معیار سن و سابقه کاری دامنه 3-4جدول 

 مالیاتی مأموران متغیر

 انحرا  معیار میانگین ماکزیمم مینیمم

 8.۳۹ ۴۰ 56 2۴ سن

 8.۹1 1۴ ۳۰ 1 سابقه

سرال و   40سال و میانگین سرن   56سن سال، حداکثر  24 موردمطالعهسازمان امور مالیاتی  مممورانحداقل سن 
سرال، حرداکثر سرابقه     1سازمان امور مالیاتی   مممورانبود. حداقل سابقه کاری  8.39 مممورانانحراف معیار سن 

 بود.  8.91 مممورانسال و انحراف معیار سابقه کاری  14سال و میانگین سابقه کاری  30کاری 
 مشخصات دموگرافیک پزشکان 4-4جدول 

 پزشکان متغیرها

 درصد دراوانی دراوانی

 6۰ ۳۳۰ مرد جنس

 ۴۰ 22۰ زن

سطح 

 تحصیالت

 12.۹ 71 عمومی

 87.1 ۴7۹ متعص 

 

 

 منطقه

 2۰ 11۰ شما 

 2۰ 11۰ شرق

 2۰ 11۰ مرکز

 2۰ 11۰ غر 

 2۰ 11۰ جنو 

 
درصد از پاشکان دارای سطح تحصریالت   12.9درصد زن بودند.  40درصد از پاشکان مرد،  60در مطالعه حاضر 
در منطقه شرمال شرهر    موردمطالعهدرصد از پاشکان  20درصد پاشک متشصص بودند.  87.1پاشک عمومی و 

 20درصد در منطقه غرب تهرران و   20درصد در منطقه مرکا تهران، 20درصد در منطقه شرؤ تهران،  20تهران،
 درصد در منطقه جنوب تهران به طبابت فعالیت داشتند. 

 مان امور مالیاتی ساز مأمورانمشخصات دموگرافیک  5-4جدول 

 مالیاتی مأموران متغیرها
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 درصد دراوانی دراوانی 

 66 ۳۳ مرد جنس

 ۳۴ 17 زن

 

سطح 

 تحصیالت

 ۴ 2 دیپلم

 8 ۴ پلمید دوق

 7۴ ۳7 لیسانس

 12 6 سانسیل دوق

 2 1 دکتری تعصصی

 

 

 منطقه

 2۰ 1۰ شما 

 2۰ 1۰ شرق

 2۰ 1۰ مرکز

 2۰ 1۰ غر 

 2۰ 1۰ جنو 

 
دارای  ممموراندرصد از  4درصد زن بودند.  34سازمان امور مالیاتی مرد و  ممموراندرصد از  66ر مطالعه حاضر د

درصرد دکترری    2و  سرانب یل فروؤ درصرد   12درصد لیسرانب،   74، پلمید فوؤدرصد  8سطح تحصیالت دیپلم، 
 20ر اداره مالیرات شررؤ تهرران،    درصد د 20در اداره مالیات شمال تهران،  ممموراندرصد از  20تشصصی بودند.

درصرد در اداره مالیرات جنروب     20درصد در اداره مالیات غرب تهرران و   20درصد در اداره مالیات مرکا تهران، 
 تهران فعالیت داشتند. 

 نوع تخصص پزشکان 6-4جدول 

 پزشکان متغیر

 درصد دراوانی دراوانی

 

 

 

 

 

 نوع تخصص

 12.۹ 71 عمومی

 8 ۴۴ داخلی

 ۴.۴ 2۴ فا اط

 8.2 ۴5 زنان

 7.8 ۴۳ قلب

 ۳.6 2۰ مغز و اعصا 

 8.2 ۴5 ارتوپدی

 ۳.6 2۰ رادیولوژیست

 ۴.5 25 هشم

 8 ۴۴ جراحی

 ۴.7 26 پزشک روان

 5.۳ 2۹ پوست

 8.5 ۴7 اورولوژی
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 ۳.8 21 غدد

 2 11 بیهوشی

 ۴.2 2۳ و بینی حل  گو ،

 2.2 12 ریه

 
 8.2درصد متشصرص اطفرال،   4.4درصد متشصص داخلی،  8پاشک عمومی، موردمطالعهشکان درصد از پا 12.9

متشصص ارتوپردی،   8.2درصد متشصص مغا و اعصاب،  3.6درصد متشصص قلب،  7.8درصد متشصص زنان، 
درصرد   4.7درصرد متشصرص جراحری،     8درصرد متشصرص چشرم،     6.5درصد متشصرص رادیولوژیسرت،    3.6

درصد متشصص غدد،  3.8درصد متشصص اورولوژی،  8.5صد متشصص پوست، در 5.3، پاشک روانمتشصص 
  درصد متشصص ریه بودند. 2.2و بینی و  حلق درصد متشصص گوش، 4.2درصد متشصص بیهوشی،  2

 (K-Sاسمیرونوف ) -نتایج آزمون کلموگروف 7-4جدول 

 p-value آماره آزمون متغیر

 ۰.۰۰۰ ۰.۰۹۳ سن پزشکان

 ۰.۰۰۰ ۰.1۰۹ سابقه کار پزشکان

 ۰.۰2 ۰.1۰1 مالیاتی مأمورانسن 

 ۰.۰1 ۰.1۴5 مالیاتی مأمورانسابقه کار 

 

 مرمموران ، سرن و سرابقه کراری    باشرند  یمر در مطالعه حاضر سن و سابقه کاری پاشکان داری توزیع غیر نرمال 
 .باشند یمسازمان امور مالیاتی نیا دارای توزیع غیر نرمال 

 

 
 برای سن پزشکان به تفکیک جنسیت آزمون من ویتنی 8-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد جنسیت

 =Z-۳.۴۳۰ ۴۴ 2۴7.۰7 22۰ زن

۰.۰۰1=p ۴8 2۹۴.۴5 ۳۳۰ مرد 

 میانه سن پاشکان زن و مرد برابر نیست و میانه سنی در گروه مردان باالتر است.

 
 حصیالتآزمون من ویتنی برای سن پزشکان به تفکیک سطح ت 9-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد سطح تحصیالت

 =Z-۴.۴۰7 ۴1 1۹8.۰1 71 عمومی

۰.۰۰۰=p ۴8 286.۹۹ ۴7۹ متخصص 

 
 میانه سن پاشکان عمومی و متشصص برابر نیست و میانه سن پاشکان متشصص باالتر است.
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 آزمون کروسکال والیس برای سن پزشکان به تفکیک منطقه 10-4جدول 

 Mean تعداد ح تحصیالتسط

rank 

Median نتیجه آزمون 

 =۹.687chi-squre ۴5 ۳۰2.۹۰ 11۰ شمال
 

۰.۰۴6=p 
 ۴5 2۴6.67 11۰ شرق

 ۴8 2۹6.57 11۰ مرکز

 ۴۳ 265.55 11۰ غرب

 ۴6 265.8۰ 11۰ جنوب

 
ت مشرغول  غررب و جنروب تهرران بره طبابر      شرؤ، مرکا، منطقه شمال، 5که در  موردمطالعهمیانه سن پاشکان 

 .باشد یمهستند برابر نیست و میانه سن پاشکان که در مرکا تهران مشغول به فعالیت هستند باالتر 
 آزمون کروسکال والیس برای سن پزشکان به تفکیک نوع تخصص 11-4جدول 

 Mean تعداد نوع تخصص

rank 

Median نتیجه آزمون 

  ۴1 1۹8.۰1 71 عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۴.۳67chi-

squre= 
 

۰.۰۰5=p 

 ۴7 2۴۹.۰۰ ۴۴ داخلی

 52 ۳17.5۴ 2۴ اطفال

 52 282.6۳ ۴5 زنان

 51 ۳۰۳.۴۳ ۴۳ قلب

 5۴ ۳۴5.7۳ 2۰ مغز و اعصاب

 ۴5 276.7۹ ۴5 ارتوپدی

 ۴۴ 257.۹5 2۰ رادیولوژی

 ۴7 ۳۳8.۴6 25 چشم

 ۴۴ 28۳.11 ۴۴ جراحی

 ۴2 282.88 26 پزشک روان

 ۴8 276.78 2۹ پوست

 51 2۹۰.۴7 ۴7 اورولوژی

 ۴۳ ۳2۴.۹5 21 غدد

 ۴6 2۰6.۳6 11 بیهوشی

 5۰ 28۳.6۳ 2۳ و بینی حلق گوش،

 51 252.۰۴ 12 ریه

 
برابر نیست. کمترین میانره سرنی مربروط بره      باهممشتلف  یها تشصصدر مطالعه حاضر میانه سن پاشکان در 

 .باشد یمو اعصاب  پاشکان عمومی و بیشترین میانه سنی مربوط به پاشکان متشصص مغا
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 آزمون من ویتنی برای سابقه کاری پزشکان به تفکیک جنسیت 12-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد جنسیت

 =Z-۳.۹۴8 1۳ 2۴2.78 22۰ زن

۰.۰۰۰=p 18 2۹7.۳2 ۳۳۰ مرد 

 باالتر است. گروه مردان برابر نیست و میانه سابقه کاری پاشکان در باهمبقه کاری پاشکان مرد و زن میانه سا
 آزمون کروسکال والیس برای سابقه کاری پزشکان به تفکیک منطقه 13-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد سطح تحصیالت

-1۴.76۳chi 16 ۳11.۴2 11۰ شمال

squre= 
 

۰.۰۰5=p 

 1۴ 2۴6.۹۴ 11۰ شرق

 17 2۹۹.2۰ 11۰ مرکز

 1۳ 27۰.7۳ 11۰ غرب

 15 2۴۹.21 11۰ جنوب

 
غررب و جنروب تهرران بره طبابرت       ، مرکرا، شرؤ منطقه شمال، 5که در  موردمطالعهمیانه سابقه کاری پاشکان 

مشغول هستند برابر نیست و میانه سابقه کاری پاشکان که در مرکا تهران مشرغول بره فعالیرت هسرتند براالتر      
 .باشد یم

 به تفکیک سطح تحصیالت آزمون من ویتنی برای سابقه کاری پزشکان 14-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد سطح تحصیالت

 =Z-۰.۳66 1۳ 281.۹۴ 71 عمومی

۰.71۴=p 17 27۴.55 ۴7۹ متخصص 

 میانه سابقه کاری پاشکان عمومی و متشصص برابر است.
 

 آزمون کروسکال والیس برای سابقه کاری پزشکان به تفکیک نوع تخصص 15-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد صصنوع تخ

  1۳ 281.۹۴ 71 عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

15.۴61chi-

squre= 

 1۹.5 268.۰2 ۴۴ داخلی

 15.5 ۳11.88 2۴ اطفال

 21 272.2۹ ۴5 زنان

 18 286.۹۹ ۴۳ قلب

 21.5 ۳۴5.55 2۰ مغز و اعصاب

 12 25۹.6۳ ۴5 ارتوپدی

 12.5 2۳۹.28 2۰ رادیولوژی

 16 ۳28.۰2 25 چشم

 11.5 265.5۹ ۴۴ جراحی
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 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد صصنوع تخ

  7 258.۹۰ 26 پزشک روان

۰.۴۹1=p 17 27۰.۴1 2۹ پوست 

 2۰ 265.1۰ ۴7 اورولوژی

 12 ۳۰5.۴5 21 غدد

 1۴ 21۹.۹1 11 بیهوشی

 16 265.5۴ 2۳ و بینی حلق گوش،

 15 1۹۹.6۳ 12 ریه

 برابر است.  باهمتلف مش یها تشصصدر مطالعه حاضر میانه سابقه کاری پاشکان در 
 

 آزمون کای دو برای سطح تحصیالت پزشکان به تفکیک جنسیت 16-4جدول 

 نتیجه آزمون جمع جنسیت سطح تحصیالت

 زن مرد

-1.۳۰5chi 1۰۰ ۳۳.8 66.2 عمومی

squre= 
1=Df 

۰.25۳=p 

 1۰۰ ۴۰.۹ 5۹.1 متخصص

 1۰۰ ۴۰ 6۰ جمع

درصد از  66.2درصد از پاشکان عمومی زن و  33.8وجود ندارد. ارتباط بین سطح تحصیالت و جنسیت پاشکان 
 پاشکان عمومی مرد بودند.

 
 آزمون کای دو برای منطقه فعالیت پزشکان به تفکیک جنسیت 17-4جدول 

 نتیجه آزمون جمع جنسیت منطقه

 زن مرد

 =5chi-squre 1۰۰ ۴۰.۹ 5۹.1 شمال

۴=Df 

۰.287=p 
 1۰۰ ۴۰ 6۰ شرق

 1۰۰ ۳5.5 6۴.5 مرکز

 1۰۰ ۳5.5 6۴.5 غرب

 1۰۰ ۴8.2 51.8 جنوب

 1۰۰ ۴۰ 6۰ جمع

 
درصرد از پاشرکان    35.5ارتباط بین منطقه فعالیت پاشکان در شرهر تهرران و جنسریت پاشرکان وجرود نردارد.       

 درصد مرد بودند.  64.5که در منطقه غرب تهران فعالیت داشتند زن و  موردمطالعه
 برای نوع تخصص پزشکان به تفکیک جنسیتآزمون کای دو  18-4جدول 

نتیجه  جمع جنسیت نوع تخصص

 زن مرد آزمون
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  1۰۰ ۳۳.8 66.2 عمومی

 

 

 

 

 

55.۳۳6chi-

squre= 
 

16=Df 
 

۰.۰۰۰=p 

 1۰۰ ۳8.6 61.۴ داخلی

 1۰۰ ۴5.8 5۴.2 اطفال

 1۰۰ 8۴.۴ 15.6 زنان

 1۰۰ ۳۴.۹ 65.1 قلب

 1۰۰ ۳۰ 7۰ مغز و اعصاب

 1۰۰ 28.۹ 71.1 ارتوپدی

 1۰۰ 2۰ 8۰ رادیولوژی

 1۰۰ ۳2 68 چشم

 1۰۰ ۳1.8 68.2 جراحی

 1۰۰ ۳۰.8 6۹.2 پزشک روان

 1۰۰ 62.1 ۳7.۹ پوست

 1۰۰ ۴2.6 57.۴ اورولوژی

 1۰۰ ۳۳.۳ 66.7 غدد

 1۰۰ ۴5.5 5۴.5 بیهوشی

 1۰۰ ۳۴.8 65.2 و بینی حلق گوش،

 1۰۰ ۳۳.۳ 66.7 ریه

 1۰۰ ۴۰ 6۰ جمع

 
از پاشکان متشصرص زنران    درصد 15.6 که یطور بهارتباط بین نوع تشصص پاشکان و جنسیت آنان وجود دارد 

 درصد زن بودند.  84.4و مرد 
 
 
 
 
 

 آزمون کای دو برای منطقه فعالیت پزشکان به تفکیک سطح تحصیالت 19-4جدول 

نتیجه  جمع سطح تحصیالت منطقه

 متعص  عمومی آزمون

  1۰۰ 86.۴ 1۳.6 شمال

 

۴.۴۳1chi-

squre= 
۴=Df 

 1۰۰ 85.5 1۴.5 شرق

 1۰۰ 82.7 17.۳ مرکز

 1۰۰ ۹۰.۹ ۹.1 غرب
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 p=۰.۳51 1۰۰ ۹۰ 1۰ جنوب

 1۰۰ 87.1 12.۹ جمع

 
درصرد از پاشرکان    9.1ارتباط بین منطقه فعالیت پاشکان در شهر تهران و سطح تحصیالت آنان وجرود نردارد.   

 درصد متشصص بودند. 90.9ه غرب تهران فعالیت داشتند پاشک عمومی و که در منطق موردمطالعه

 
 آزمون فیشر برای نوع تخصص پزشکان به تفکیک منطقه فعالیت 20-4جدول 

نتیجه  جمع منطقه نوع تخصص

 جنو  غر  مرکز شرق شما  آزمون

  1۰۰ 15.5 1۴.1 26.8 22.5 21.1 عمومی

 

 

 

 

 

۰.۰۰۰
Fisher= 

 

6۴=Df 
 

۰.۰۰۰=p 

 1۰۰ 1۳.6 22.7 22.7 25 15.۹ داخلی

 1۰۰ 12.5 25 16.7 2۰.8 25 اطفال

 1۰۰ 22.2 2۰ 1۳.۳ 26.7 17.8 زنان

 1۰۰ 2۳.۳ 2۳.۳ 2۰.۹ 1۴ 18.6 قلب

 1۰۰ 15 25 ۳۰ 1۰ 2۰ مغز و اعصاب

 1۰۰ 2۰ 26.7 15.6 15.6 22.2 ارتوپدی

 1۰۰ ۳5 25 1۰ 2۰ 1۰ رادیولوژی

 1۰۰ 2۰ 2۴ 16 16 2۴ چشم

 1۰۰ 18.2 18.2 22.7 2۰.5 2۰.5 جراحی

 1۰۰ 2۳.1 11.5 15.۴ ۳۴.6 15.۴ پزشک روان

 1۰۰ 27.6 17.2 2۴.1 1۰.۳ 2۰.7 پوست

 1۰۰ 1۰.6 1۹.1 1۹.1 27.7 2۳.۴ اورولوژی

 1۰۰ 2۳.8 1۴.۳ ۳۳.۳ 1۴.۳ 1۴.۳ غدد

 1۰۰ ۳6.۴ 27.۳ ۰ 27.۳ ۹.1 بیهوشی

 1۰۰ 26.1 17.۴ 1۳ 8.7 ۳۴.8 و بینی حلق گوش،

 1۰۰ ۳۳.۳ 16.7 25 8.۳ 16.7 ریه

 1۰۰ 2۰ 2۰ 2۰ 2۰ 2۰ جمع

 
درصد از پاشکان متشصص  36.4 که یطور بهارتباط بین نوع تشصص پاشکان و منطقه فعالیت آنان وجود دارد. 

 د.درصد در منطقه غرب تهران به فعالیت مشغول بودن 0در منطقه جنوب تهران و  موردمطالعهبیهوشی 
 

 به تفکیک منطقه"پزشکان متفاوت  کار طبابتمحل  "سؤال آزمون کای دو برای پاسخگویی به  21-4جدول 

 نتیجه آزمون جمع  سؤالپاسخ  منطقه

 معال  مواد 
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-22.262chi 1۰۰ 51.8 ۴8.2 شمال

squre= 
۴=Df 

۰.۰۰۰=p 

 1۰۰ 21.8 78.2 شرق

 1۰۰ ۴1.8 58.2 مرکز

 1۰۰ ۴۰ 6۰ غرب

 1۰۰ ۳5.5 6۴.5 جنوب

 1۰۰ ۳8.2 61.8 جمع

 

باشرد   داشتته متفراوت   کار طبابتاگر پاشک محل " سؤالارتباط بین منطقه فعالیت پاشکان و پاسشگویی به 

وجرود دارد.   "شرود  از هر محل کار جداگانه(، مالیرات دریافرت   پاشک ))چندین محل کار( باید از مجموع درآمد 
موافرق و   سؤالطقه شرؤ تهران به طبابت مشغول بودند در پاسشگویی به این درصد از پاشکانی که در من 78.2
 درصد مشالف بودند. 21.8
 

 "شهرستان گرفتن تفاوت میزان هزینه پزشک در مراکز استان و  در نظر" سؤالآزمون کای دو برای پاسخگویی به  22-4جدول 

 به تفکیک منطقه

 نتیجه آزمون جمع  سؤالپاسخ  منطقه

 معال  مواد 

-17.۳۹7chi 1۰۰ 21.8 78.2 شمال

squre= 
۴=Df 

۰.۰۰2=p 

 1۰۰ 22.7 77.۳ شرق

 1۰۰ 16.۴ 8۳.6 مرکز

 1۰۰ 1۴.5 85.5 غرب

 1۰۰ ۴.5 ۹5.5 جنوب

 1۰۰ 16 8۴ جمع

 
سازمان مالیاتی باید تفاوت میاان هاینه پاشرک )کره   " سؤالارتباط بین منطقه فعالیت پاشکان و پاسشگویی به 

برا   هتا  استان مراکز(  بین مراکا استان و شهرستان را برای پاشکانی که در کند یمرای اداره مطب و... خرج ب
درصد از پاشکانی کره در   95.5وجود دارد. " ردیبگ، در تعیین مالیات در نظر کنند یمرشته تشصصی یکسان کار 

 درصد مشالف بودند. 4.5موافق و  لسؤامنطقه جنوب تهران به طبابت مشغول بودند در پاسشگویی به این 

 
به تفکیک منطقه  " اتیمالگرفتن جمعیت شهرها برای تعیین  در نظر" سؤالآزمون کای دو برای پاسخگویی به  23-4جدول 

 فعالیت

 نتیجه آزمون جمع سؤالپاسخ  منطقه

 معال  مواد 

-۳5.1۰۹chi 1۰۰ 22.7 77.۳ شمال

squre= 
۴=Df 

 1۰۰ 2۰.۹ 7۹.1 شرق

 1۰۰ ۴7.۳ 52.7 مرکز
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 p=۰.۰۰۰ 1۰۰ ۳۰ 7۰ غرب

 1۰۰ 1۴.5 85.5 جنوب

 1۰۰ 27.1 72.۹ جمع

برا رشرته    هتا  استتان  مراکزبرای پاشکانی که در  "سؤال ارتباط بین منطقه فعالیت پاشکان و پاسشگویی به 

شهر و متوسط تعرداد  دولت باید شهرها را منطقه بندی کند و برحسب جمعیت هر  کنند یمتشصصی یکسان کار 
که در منطقه جنوب تهرران مشرغول    یاز پاشکاندرصد  85.5وجود دارد.  "کند مراجعه بیماران،  مالیات را تعیین 

 .درصد مشالف بودند 14.5موافق و  سؤالبه طبابت هستند در پاسشگویی به این 

 

 مالیات به تفکیک جنسیت مأمورانآزمون من ویتنی برای سن  24-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد تجنسی

 =Z-2.706 33 17.74 17 زن

0.007=p 42 29.50 33 مرد 

 سازمان مالیاتی زن و مرد برابر نیست و میانه سنی گروه مردان باالتر است. مممورانمیانه سن 
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 مالیات به تفکیک سطح تحصیالت مأمورانآزمون کروسکال والیس برای سن  25-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد تحصیالتسطح 

  ۴1 ۳۰.25 2 دیپلم

1.۹6۹chi-squre= 

۰.7۴1=p 

 ۳7 1۹.5۰ ۴ پلمید فوق

 ۳۹ 2۴.۹5 ۳7 لیسانس

 ۴2 2۹.5۰ 6 سانسیل فوق

 ۴5 ۳6.5۰ 1 دکتری

 باهمو دکتری  سانبیل فوؤ، لیسانب، پلمید فوؤدر سطوح تحصیلی دیپلم،  موردمطالعهمالیات  مممورانمیانه سن 
 برابر است. 

 

 مالیات به تفکیک منطقه مأمورانآزمون کروسکال والیس برای سن  26-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد منطقه

  ۳1 16.1 1۰ شمال

6.۴۴۹chi-

squre= 

۰.168=p 

 ۴2 2۹ 1۰ شرق

 ۴2 25.7۰ 1۰ مرکز

 ۴۰ 25.2۰ 1۰ غرب

 ۴1 ۳1.5۰ 1۰ جنوب

غررب و جنروب    شرؤ، مرکرا،  منطقه شمال، 5مالیات در  یها ادارهکه در  موردمطالعهمالیات  مممورانانه سن می
 برابر است. باهمتهران مشغول به فعالیت هستند 

 
 مالیات به تفکیک جنسیت مأمورانآزمون من ویتنی برای سابقه کاری  27-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد جنسیت

 =Z-2.227 8 1۹.12 17 زن

۰.۰26=p 18 28.7۹ ۳۳ مرد 

مالیات در گروه مرردان   مممورانبرابر نیست. میانه سابقه کاری  باهممالیات زن و مرد  مممورانمیانه سابقه کاری 
 .باشد یمباالتر 

 
 مالیات به تفکیک منطقه مأمورانآزمون کروسکال والیس برای سابقه کاری   28-4جدول 

 نتیجه آزمون Mean rank Median تعداد منطقه

  6.5 1۹ 1۰ شمال

۳.5۹8chi-squre= 
 

۰.۴6۳=p 

 17 2۹.5۰ 1۰ شرق

 18 27.۴۰ 1۰ مرکز

 12.5 2۳.15 1۰ غرب

 1۴ 28.۴5 1۰ جنوب
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شرؤ، مرکرا، غررب و    منطقه شمال، 5مالیات در  یها ادارهکه در  موردمطالعهمالیات  مممورانمیانه سابقه کاری 
 برابر است. هستند باهمران مشغول به فعالیت جنوب ته

 
 مالیات به تفکیک سطح تحصیالت مأمورانآزمون کروسکال والیس برای سابقه کاری   29-4جدول 

نتیجه  Mean rank Median تعداد سطح تحصیالت

 آزمون

  ۹ 16.25 2 دیپلم

1.6۰1chi-

squre= 

۰.8۰۹=p 

 1۳ 2۳.6۳ ۴ پلمید فوق

 15 25.۹6 ۳7 لیسانس

 16.5 25 6 سانسیل فوق

 2۰ ۳7.5۰ 1 دکتری

و  سرانب یل فروؤ ، لیسرانب،  پلمیر د فوؤدر سطوح تحصیلی دیپلم،  موردمطالعهمالیات  مممورانمیانه سابقه کاری 
 برابر است.  باهمدکتری 

 

 مالیات به تفکیک جنسیت مأمورانآزمون فیشر برای سطح تحصیالت  30-4جدول 

 نتیجه آزمون جمع جنسیت سطح تحصیالت

 زن مرد

 =1.۹۰5Fisher 1۰۰ ۰ 1۰۰ دیپلم

۴=Df 

۰.886=p 
 1۰۰ 5۰ 5۰ پلمید فوق

 1۰۰ ۳5.1 6۴.۹ لیسانس

 1۰۰ ۳۳.۳ 66.7 سانسیل فوق

 1۰۰ ۰ 1۰۰ دکتری

 1۰۰ ۳۴ 66 جمع

مالیرات دارای   مرمموران درصرد از   100مالیات و جنسیت آنان وجود نردارد.   مممورانارتباط بین سطح تحصیالت 
 سطح تحصیالت دیپلم، مرد بودند.
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 مالیات به تفکیک جنسیت مأمورانآزمون فیشر برای منطقه فعالیت  31-4جدول 

 نتیجه آزمون جمع جنسیت منطقه

 زن مرد

  1۰۰ ۴۰ 6۰ شمال

1.5۹۰Fisher 

= 
۴=Df 

۰.8۹6=p 

 1۰۰ 2۰ 8۰ شرق

 1۰۰ ۴۰ 6۰ مرکز

 1۰۰ ۴۰ 6۰ غرب

 1۰۰ ۳۰ 7۰ جنوب

 1۰۰ ۳۴ 66 جمع

 مرمموران درصرد از   80.ی مالیات و جنسیت آنان وجود نردارد ها ادارهمالیات در  مممورانارتباط بین منطقه فعالیت 
 درصد زن هستند. 20مالیات که در اداره مالیات شرؤ تهران مشغول به فعالیت هستند مرد و 

 

 مالیات به تفکیک منطقه فعالیت  مأمورانآزمون فیشر برای سطح تحصیالت  32-4جدول 

 نتیجه آزمون جمع منطقه سطح تحصیالت

 جنو  غر  مرکز شرق شما 

  1۰۰ ۰ 1۰۰ ۰ ۰ ۰ دیپلم

1۴.7۳6Fisher= 

 

16=Df 
 

۰.۴2۴=p 

 1۰۰ ۰ 5۰ ۰ 25 25 پلمید فوق

 1۰۰ 21.6 16.2 2۴.۳ 16.2 21.6 لیسانس

 1۰۰ ۳۳.۳ ۰ 16.7 ۳۳.۳ 16.7 سانسیل فوق

 1۰۰ ۰ ۰ ۰ 1۰۰ ۰ یدکتر

 1۰۰ 2۰ 2۰ 2۰ 2۰ 2۰ جمع

 و مناطق فعالیت آنان وجود ندارد.مالیات  مممورانارتباط بین سطوح تحصیلی 
 



 

70 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 توزیع فراوانی پاسخ به سواالت زیر طبقه اول: عدالت مالیاتی 33-4جدول 

 مأموران پزشکان سؤاالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

سقف مالیاتی مشخص  ها آندارند، دولت باید برای  باال د پزشکانی که درآم 1

 ( نگیرد ها آناز  بیشتراز یک سقف معین، مالیات ) .کند

68.7 ۳1.۳ 26 7۴ 

سقف مالیاتی مشخص  ها آندارند، دولت باید برای  پایینپزشکانی که درآمد  2

 (نگیرد ها آناز  بیشتراز یک سقف معین، مالیات ) .کند

8۳.8 16.2 7۴ 26 

باشد، دولت باید خدمات خوب در قبال پرداخت  زیاداگر نرخ مالیات پزشک  3

 بدهد.مالیات، به پزشک 

۹6.5 ۳.5 66 ۳۴ 

باشد، دولت باید خدمات خوب در قبال پرداخت  کماگر نرخ مالیات پزشک  4

 بدهد.مالیات، به پزشک 

57.8 ۴2.2 6۰ ۴۰ 

و  سهم )با افزایش درامد، تصاعدی صورت بهمالیات  باال، از پزشک با درآمد  5

 شود. افتی( درابدی یمدرصد مالیات افزایش 

۳7.6 62.۴ 78 22 

هر )درصد یکسانی از درآمد  تناسبی صورت بهمالیات  باال، از پزشک با درآمد   6

 شود. افتی( دربرای مالیات است پزشک

62 ۳8 56 ۴۴ 

)مبلغ ثابتی از درآمد هر  نزولی صورت بهمالیات  باال، از پزشک با درآمد   7

 شود. افتی( درپزشک برای مالیات است

۳5.۳ 6۴.7 ۴۰ 6۰ 

و  سهم )با افزایش درآمد، تصاعدی صورت به، مالیات نییدرآمد پااز پزشک با  8

 شود. افتی( درابدی یمدرصد مالیات افزایش 

2۹.5 7۰.5 ۴8 52 

رصد یکسانی از درآمد )د تناسبی صورت بهمالیات  پایین، از پزشک با درآمد  9

 شود. افتی( دربرای مالیات است هر پزشک

52.7 ۴7.۳ 52 ۴8 

)مبلغ ثابتی از درآمد هر  نزولی صورت بهمالیات  پایین، از پزشک با درآمد  10

 شود. افتی( درپزشک برای مالیات است

55.5 ۴۴.5 ۳۴ 66 

و درصد  همس )با افزایش درآمد، تصاعدی صورت بهاگر پزشکان مالیات را  11

 . کند یم، دولت مالیات واقعی دریافت ( بپردازندابدی یممالیات افزایش 

۳8.2 61.8 72 28 

درصد یکسانی از درآمد هر پزشک ) یتناسب صورت بهاگر پزشکان مالیات را  12

 . کند یمبرای مالیات است( بپردازند، دولت مالیات واقعی دریافت 

57.۳ ۴2.7 52 ۴8 

)مبلغ ثابتی از درآمد هر پزشک برای  نزولی صورت بهالیات را اگر پزشکان م 13

 . کند یممالیات است( بپردازند، دولت مالیات واقعی دریافت 

22.7 77.۳ ۴2 58 

باشد )و تناسب  داشتهکافی وجود  اندازه بهپزشک و مراکز درمانی  که یدرصورت 14

باشد(  داشته وجود ها آنخوبی بین پزشکان در خصوص مراجعه بیماران به 

از یک حد معین )سازمان مالیاتی باید سقف درآمدی برای مالیات مشخص کند. 

 که درآمد باالتر شود مالیات بیشتری دریافت کند(

7۴.5 25.5 52 ۴8 

باشد )و  نداشتهکافی وجود  اندازه بهپزشک و مراکز درمانی  که یدرصورت 15

 نداشتهوجود  ها آنن به تناسب خوبی بین پزشکان در خصوص مراجعه بیمارا

از یک حد ) باشد( سازمان مالیاتی باید سقف درآمدی برای مالیات مشخص کند.

5۴.5 ۴5.5 28 72 
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 توزیع فراوانی پاسخ به سواالت زیر طبقه دوم: فرهنگ سازی مالیات 34-4جدول 

 معین که درآمد باالتر شود مالیات بیشتری دریافت کند(

 انمأمور پزشکان سواالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

در اظهارنامه مالیاتی اظهار کند، دولت باید به پزشک  صادقانهاگر پزشک درآمدش را  1

 .پاداش دهد

88 12 52 ۴8 

در اظهارنامه مالیاتی اظهار کند، دولت باید  غیر صادقانهاگر پزشک درآمدش را  2

 جریمه کند.پزشک را 

۴7.۳ 52.7 7۰ ۳۰ 

، دولت باید امتیازات ثبت کندبه بیمارانش را  شده ارائهپزشک خدمات  هک یدرصورت 3

 مالیاتی به پزشک دهد.

87.6 12.۴ 62 ۳8 

باید امتیازات  دولت ،ثبت نکندبه بیمارانش را  شده ارائهپزشک خدمات  که یدرصورت 4

 مالیاتی به پزشک دهد.

27.5 72.5 16 8۴ 

، دولت باید مالیات کند را صادقانه تکمیلپزشک اظهارنامه مالیاتی  که یدرصورت 5

 مشهود هزینه کند. صورت بهپزشک را در حوزه سالمت 

78.۹ 21.1 6۰ ۴۰ 

، دولت باید مالیات نکند پزشک اظهارنامه مالیاتی را صادقانه تکمیل که یدرصورت 6

 مشهود هزینه کند. صورت بهپزشک را در حوزه سالمت 

۴۰.۹ 5۹.1 ۴2 58 

با پزشک برخورد  صادقانههم  دولت با دولت برخورد کند، دقانهصا اگر پزشک 7

 (  کند ینم سوءاستفاده. )دولت کند یم

72 28 8۰ 2۰ 

با پزشک برخورد  صادقانه دولت با دولت برخورد کند، غیر صادقانهاگر پزشک  8

 ( کند ینم سوءاستفاده. )دولت کند یم

۳8.5 61.5 58 ۴2 

مالیاتی  مأموران، باید برخورد نباشدمالیاتی خوب  مأمورانا اگر نحوه برخورد  پزشکان ب 9

 با پزشکان خوب باشد.

78.۴ 21.6 72 28 

مالیاتی  مأموران، باید برخورد باشدمالیاتی خوب  مأموراناگر نحوه  برخورد پزشکان با  10

 نیز با پزشکان خوب باشد.

7۹.1 2۰.۹ 8۰ 2۰ 

العات کافی از حوزه سالمت و سرفصل مالیاتی مالیاتی را که اط مأموراندولت باید  11

 ، آموزش دهد.ندارندکسب درامد پزشک  و نحوهپزشکان 

85.1 1۴.۹ 88 12 

مالیاتی که اطالعات کافی از حوزه سالمت و سرفصل مالیاتی  مأموراندولت باید برای  12

 ی آموزش مداوم بگذارد.ها برنامه ،دارندکسب درامد پزشک  و نحوهپزشکان 

7۰.2 2۹.8 5۴ ۴6 

در پرداخت مالیات درست برای  مشارکتسازمان نظام پزشکی باید به پزشک در قبال  13

 ی کند.   رسان اطالعقوانین و مقررات مالیاتی دارد،  نهیدرزمحقوقی که 

8۴.7 15.۳ 76 2۴ 

در پرداخت مالیات درست  عدم مشارکتسازمان نظام پزشکی باید به پزشک در قبال  14

 ی کند. رسان اطالع قوانین و مقررات مالیاتی دارد، نهیدرزموقی که برای حق

68 ۳2 7۰ ۳۰ 

، بار کمیسیون حل اختالف سازمان امور کنداگر پزشک اطالعات را درست اظهار  15

 (شود میمالیاتی کم  مأموراناز  سوءبرداشت) .شود میمالیاتی کم 

7۴.7 25.۳ 72 28 

، بار کمیسیون حل اختالف سازمان امور نکندهار اگر پزشک اطالعات را درست اظ 16

 (شود میمالیاتی کم  مأموراناز  سوءبرداشت) .شود میمالیاتی کم 

۳۰.۹ 6۹.1 ۴۰ 6۰ 
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 توزیع فراوانی پاسخ به سواالت زیر طبقه سوم: فرایند نحوه تعیین و دریافت مالیات از پزشکان 35-4جدول 

 مأموران پزشکان سواالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

ی موجود ها نسخهباید از روی  باشدی درمان ها مهیباگر پزشک طرف قرارداد  1

 ص  کند.بیماران، سازمان مالیاتی، مالیات پزشک را مشخ

65.۳ ۳۴.7 66 ۳۴ 

ی بیماران، ها تیزیوباید از روی  نباشدی درمان ها مهیباگر پزشک طرف قرارداد  2

 سازمان مالیاتی، مالیات پزشک را مشخص کند.

52.۴ ۴7.6 6۰ ۴۰ 

نزدیک به یک طیف درآمدی هستند( و )ی مختلف ها تخصصپزشکان که در    3

 یکسان از آنان دریافت شود.، باید مالیات شوندی بند دسته باهم

57.۳ ۴2.7 ۴۴ 56 

نزدیک به یک طیف درآمدی هستند( و )ی مختلف ها تخصصپزشکان که در    4

 ، باید مالیات یکسان از آنان دریافت شود.نشوندی بند دستهباهم 

۳5.1 6۴.۹ ۳8 62 

ج سازمان مالیاتی باید تفاوت میزان هزینه پزشک )که برای اداره مطب و... خر 5

با  ها استان مراکز(  بین مراکز استان و شهرستان را برای پزشکانی که در کند یم

 ، در تعیین مالیات در نظر بگیرد. کنند یمرشته تخصصی یکسان کار 

8۴ 16 76 2۴ 

سازمان مالیاتی باید تفاوت میزان هزینه پزشک )که برای اداره مطب و... خرج  6

با رشته  ها شهرستانن را برای پزشکانی که در ( بین مراکز استان و شهرستاکند یم

 ، در تعیین مالیات در نظر بگیرد.کنند یمتخصصی یکسان کار 

67.6 ۳2.۴ 66 ۳۴ 

مالیاتی که اطالعات  مأموران، از نکننداگر پزشکان اطالعات درآمدی را درست اظهار  17

 .کنند یم سوءاستفادهکمی در حوزه سالمت دارند 

7۳.6 26.۴ 68 ۳2 

مالیاتی که اطالعات  مأموران، از کننداگر پزشکان اطالعات درآمدی را درست اظهار  18

 .کنند ینم سوءاستفادهکمی در حوزه سالمت دارند 

58.۹ ۴1.1 76 2۴ 

ی گروهی، درباره مالیات و فرهنگ ها رسانهبرای پزشکان اهمیت دارد که از طریق  19

 .شودی رسان اطالع ها آنسازی مالیات به 

8۰.۴ 1۹.6 6۰ ۴۰ 

ی گروهی، درباره مالیات و فرهنگ ها رسانهبرای پزشکان اهمیت دارد که از طریق  20

 .نشودی رسان اطالع ها آنسازی مالیات به 

۳6.۹ 6۳.1 ۴2 58 

، بدهندی پزشک را به سازمان مالیاتی درآمداطالعات  ها مارستانیبدرمانی و  اگر مراکز 21

 .شود میک اخذ مالیات واقعی از پزش

5۹.۳ ۴۰.7 6۴ ۳6 

، ندهندی پزشک را به سازمان مالیاتی درآمداطالعات  ها مارستانیبدرمانی و  اگر مراکز 22

 .شود میمالیات واقعی از پزشک اخذ 

2۹.8 7۰.2 ۳6 6۴ 

مالیاتی باید قوانین و  مأموران، کننداگر پزشکان با سازمان امور مالیاتی همکاری   23

 ی کنند و توضیحات الزم را بدهند.رسان اطالع ها آناتی را به مقررات مالی

8۳.1 16.۹ ۴۴ 56 

مالیاتی باید قوانین و  مأموران، نکننداگر پزشکان با سازمان امور مالیاتی همکاری   24

 ی کنند و توضیحات الزم را بدهند.رسان اطالع ها آنمقررات مالیاتی را به 

7۰.7 2۹.۳ ۴۴ 56 

، سازمان شودگروهی شرکت تشکیل بدهند و درآمدشان ثبت  صورت به اگر پزشکان 25

 .کند یمامور مالیاتی، مالیات واقعی دریافت 

6۴ ۳6 7۰ ۳۰ 

، سازمان نشودثبت  مدشانآو درگروهی شرکت تشکیل بدهند  صورت بهاگر پزشکان  26

 .کند یمامور مالیاتی، مالیات واقعی دریافت 

۳7.5 62.5 58 ۴2 
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دریافت مالیات برحسب کند ) ثبت دهد یم ماریباگر پزشک خدماتی که به  7

به بیمار باشد( سازمان مالیاتی باید جمعیت شهری که پزشک در  شده ارائهخدمات 

 را در تعیین مالیات در نظر بگیرد. کند یمکار  آن

7۹.1 2۰.۹ 82 18 

دریافت مالیات برحسب نکند )ثبت  دهد یم ماریباگر پزشک خدماتی که به  8

به بیمار باشد( سازمان مالیاتی باید جمعیت شهری که پزشک در  شده ارائهخدمات 

 را در تعیین مالیات در نظر بگیرد. کند یمآن کار 

۴۰.2 5۹.8 5۴ ۴6 

مالیاتی باید  مأموران، دهندی طرف قرارداد خود را گسترش ها مهیباگر پزشکان  9

 ی طرف قرارداد مالیات را تعیین کنند. ها مهیباز روی تعداد نسخ 

82.۴ 17.6 ۴6 5۴ 

مالیاتی باید  مأموران، ندهندی طرف قرارداد خود را گسترش ها مهیباگر پزشکان  10

 ی طرف قرارداد مالیات را تعیین کنند.ها مهیباز روی تعداد نسخ 

28.2 71.8 58 ۴2 

)تعداد ساعات کاری زیاد(، مالیات دارد دولت باید از پزشکی که فعالیت زیاد  11

 . )جلوی افزایش فعالیت و انگیزه پزشک را بگیرد(کندبیشتری دریافت 

۴۴.۴ 55.6 ۴۴ 56 

)تعداد ساعات کاری کم(، مالیات ندارد دولت باید از پزشکی که فعالیت زیاد  12

  ()باعث افزایش فعالیت و انگیزه پزشک شود نکندبیشتری دریافت 

6۰.2 ۳۹.8 ۴8 52 

 نییدر تعمالیاتی باید  مأموران بدهداگر پزشک خدمات جانبی در مطب ارائه  13

 نظر بگیرند. را درجانبی در مطب  خدمات ویزیت بیماران، از ریغمالیات، 

66.2 ۳۳.8 72 28 

 نییدر تعمالیاتی باید  مأموران ندهداگر پزشک خدمات جانبی در مطب ارائه  14

 نظر بگیرند. را درمالیات، تنها ویزیت بیماران در مطب 

5۴.۴ ۴5.6 72 28 

دارند را برای  باالییمالیاتی باید حساب بانکی پزشکانی که گردش مالی  مأموران 15

 تعیین مالیات بررسی کنند.

52.۴ ۴7.6 76 2۴ 

دارند را برای  پایینیمالیاتی باید حساب بانکی پزشکانی که گردش مالی  مأموران 16

 تعیین مالیات بررسی کنند.

۴8 52 76 2۴ 

 کننده مراجعهی مختلف هستند و بیماران ها تخصصکه در  زنبرای پزشکان  17

 باشد.  مؤثرجنسیت پزشک در تعیین مالیات  دیبا بیشتری دارند،

۴2.5 57.5 5۴ ۴6 

 کننده مراجعهی مختلف هستند و بیماران ها تخصصکه در  مردیبرای پزشکان   18

 باشد. مؤثربیشتری دارند، باید جنسیت پزشک در تعیین مالیات 

۴7.۳ 52.7 ۴۴ 56 

، دولت باید کنند ینماظهار  آن رادارند و  باالییپزشکانی که مالیات مکسوره  19

 کسر  کند. شده نییتعمالیات  مالیات مکسوره پزشک را از

65.1 ۳۴.۹ ۴6 5۴ 

، دولت باید کنند یماظهار  آن رادارند و  پایینیپزشکانی که مالیات مکسوره  20

 کسر کند.  شده نییتعمالیات مکسوره پزشک را از مالیات 

58.7 ۴1.۳ ۴6 5۴ 

مطب و مالیاتی باید سن، شهرت، محل  مأموران، کنداگر پزشک اظهارنامه را پر  21

 مدارک موجود پزشک را بررسی کنند.

68.۹ ۳1.1 7۰ ۳۰ 

مالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب و  مأموران، نکنداگر پزشک اظهارنامه را پر  22

 مدارک موجود پزشک را بررسی کنند.

62.۹ ۳7.1 6۰ ۴۰ 

 مالیاتی باید پزشکان را با مأموران ،کننداگر پزشکان درآمد خود را درست اظهار  23

 بررسی تعداد بیمار ویزیت شده و نسخ موجود راستی آزمایی کنند. 

55.6 ۴۴.۴ 66 ۳۴ 

 را بامالیاتی باید پزشکان  مأموران نکنند،اگر پزشکان درآمد خود را درست اظهار  24

 بررسی تعداد بیمار ویزیت شده و نسخ موجود راستی آزمایی کنند. 

68.2 ۳1.8 5۴ ۴6 
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و یک حساب داشته باشند و ویزیت پوز دستگاه  یکود اگر پزشکان در مطب خ 25

 ها آنپزشک ریخته شود باید برای تعیین مالیات، حساب   حساب بهاز طریق پوز  

 بررسی شود.

67.1 ۳2.۹ 7۴ 26 

و چند حساب داشته باشند و ویزیت  پوزدستگاه  چنداگر پزشکان در مطب خود  26

 ها آند برای تعیین مالیات، حساب از طریق پوز به چند حساب  ریخته شود بای

 بررسی شود.

6۳.8 ۳6.2 6۴ ۳6 

 کنند یمبا رشته تخصصی یکسان کار  ها استان مراکزبرای پزشکانی که در  27

دولت باید شهرها را منطقه بندی کند و برحسب جمعیت هر شهر و متوسط تعداد 

 مراجعه بیماران،  مالیات را تعیین کند.

72.۹ 27.1 7۰ ۳۰ 

دولت  کنند یمبا رشته تخصصی یکسان کار  ها شهرستانبرای پزشکانی که در  28

باید شهرها را منطقه بندی کند و برحسب جمعیت هر شهر و متوسط تعداد مراجعه 

 بیماران،  مالیات را تعیین کند.

52.۴ ۴7.6 62 ۳8 

برای  ،باشد یم شلوغیی از سال که مطب پزشکان ها ماهمالیاتی باید در  مأموران 29

 بازدید از مطب بروند.

۳7.۳ 62.7 7۰ ۳۰ 

، برای باشد یم خلوتیی از سال که مطب پزشکان ها ماهمالیاتی باید در  مأموران 30

 بازدید از مطب بروند.

۴۹.5 5۰.5 68 ۳2 

 

 مالیاتی مأمورانتوزیع فراوانی پاسخ به سواالت زیر طبقه چهارم: انتظارات  36-4جدول 

 مأموران نپزشکا سواالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

مالیاتی ارتباط غیررسمی برقرار کرده و با  مأموران با دارند، باالپزشکانی که درآمد  1

 .کنند ینمرا واقعی پرداخت  اتیمال ،مأمورانی غیررسمی به ها پرداخت

6۰.۴ ۳۹.6 ۴2 58 

اط غیررسمی برقرار کرده و با مالیاتی ارتب مأموران با دارند، نییمد پاآدرپزشکانی که  2

 .کنند ینمرا واقعی پرداخت  اتیمال ،مأمورانی غیررسمی به ها پرداخت

22 78 ۴۰ 6۰ 

دریافت داخلی و نظارت مانع  با کنترل، باشدگروه مالیات پزشکان توانمند  سیرئاگر  3

 . شود میمالیاتی از پزشکان  مأموران پول() یررسمیغ

7۹.۳ 2۰.7 62 ۳8 

 مأموران پول() یررسمیغدریافت ، مانع نباشدگروه مالیات پزشکان توانمند  سیرئاگر  4

  .شود ینممالیاتی از پزشکان 

6۰.5 ۳۹.5 ۴8 52 

 
 توزیع فراوانی پاسخ به سواالت زیر طبقه پنجم: بخشودگی مالیاتی 37-4جدول 

 مأموران پزشکان سواالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

 ۳2 ۴8 2۰.7 7۹.8 ، امتیازات مالیاتی بدهد.کنند یمبه پزشکانی که در طرح تحول سالمت مداخله دولت باید  1

 ۹۴ 6 6۳.8 ۳6.2 ، امتیازات مالیاتی بدهد.کنند ینمدولت باید به پزشکانی که در طرح تحول سالمت مداخله  2

زشک، تسهیالتی را از مالیات توسط پ موقع بهو  درستپرداخت  در قبالباید  سازمان نظام پزشکی 3

 ، به پزشک بدهد.سهم مالیات

88.۴ 11.6 ۳۴ 66 
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مالیات توسط پزشک، تسهیالتی را از  موقع بهو  درستپرداخت  در قبالباید  سازمان نظام پزشکی 4

 به پزشک بدهد غیر از مالیاتمنبع دیگری 

55.۳ ۴۴.7 56 ۴۴ 

مالیات توسط پزشک، تسهیالتی را به  موقع بهو درست پرداخت  در قبالباید   وزارت بهداشت 5

 پزشک بدهد.  

75.8 2۴.2 7۴ 26 

مالیات توسط پزشک، تسهیالتی را از  ریتأخو با  نادرستپرداخت  در قبالباید  سازمان نظام پزشکی 6

 به پزشک بدهد.  سهم مالیات

۳۴.۹ 65.1 28 72 

از مالیات توسط پزشک، تسهیالتی را  ریتأخو با  نادرستپرداخت  در قبالباید  سازمان نظام پزشکی 7

 به پزشک بدهد. غیر از مالیاتدیگری  منبع

۳1.6 68.۴ 12 88 

مالیات توسط پزشک، تسهیالتی را به  ریتأخو با  نادرستپرداخت  در قبالباید   وزارت بهداشت 8

 پزشک بدهد. 

27.1 72.۹ 2۰ 8۰ 

ی تیچتر حما. )در عوض دولت باید نکندمعاف  امالرا دولت باید از مالیات  کارافتادهپزشکان مسن و  9

ی اجتماعی رایگان برای آنان در نظر بگیرد و مثل سایر بازنشستگان از آنان مالیات ها مهیبمثل خدمات و 

 دریافت کند( 

۴6.5 5۳.5 62 ۳8 

)در عوض نکند. سایر پزشکان که توانایی طبابت دارند را دولت باید از تمام یا بخشی از مالیات معاف  10

 ی اجتماعی برای آنان فراهم کند(ها مهیبدولت باید چتر حمایتی مثل خدمات و 

55.6 ۴۴.۴ ۳8 62 

باید برای بررسی،  بگیرداگر پزشک به مالیات تشخیصی توسط سازمان مالیاتی اعتراض کند و تخفیف  11

 را به کمیسیون بررسی بفرستند.  اش پرونده

5۹.6 ۴۰.۴ ۳2 68 

باید برای بررسی،  نگیردبه مالیات تشخیصی توسط سازمان مالیاتی اعتراض کند و تخفیف اگر پزشک  12

 را به کمیسیون بررسی بفرستند.  اش پرونده

5۳.1 ۴6.۹ 6۰ ۴۰ 

ی است و ا قهیسل صورت بهبخشودگی مالیات  باشد، بخشودگی  خاص از پزشکاناگر برای برخی   13

 معیاری برای آن وجود ندارد. 

62.۴ ۳7.6 ۴۴ 56 

ی است و معیاری برای ا قهیسل صورت بهپزشکان بخشودگی مالیات باشد، بخشودگی  تمامیاگر برای  14

 آن وجود ندارد.

۴8 52 ۴2 58 
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 مالیاتی جرائم توزیع فراوانی پاسخ به سواالت زیر طبقه ششم: 38-4جدول 

 مأموران پزشکان سواالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

، دادگاه باید به اعتراض پزشک رسیدگی کند و کندپزشک جریمه مالیاتی بشود و اعتراض  اگر 1

 جریمه نهایی را تعیین کند.

85.1 1۴.۹ 7۰ ۳۰ 

مالیاتی باید جریمه نهایی را تعیین  مأموران، نکنداگر پزشک جریمه مالیاتی بشود و اعتراض  2

 کنند.

۴۴.7 55.۳ 62 ۳8 

 
 پاسخ به سواالت زیر طبقه هفتم: ضعف سیستم مالیاتی توزیع فراوانی 39-4جدول 

 مأموران پزشکان سواالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

اگر متوجه شوند که سازمان مالیاتی دسترسی  کنند یمی خود را درست اظهار درآمدپزشکان اطالعات  1

 .داردبه اطالعات 

78 22 72 28 

اگر متوجه شوند که سازمان مالیاتی با کمبود  کنند یمرست اظهار ی خود را ددرآمدپزشکان اطالعات  2

 .نداردی به اطالعات و دسترسزیاد است  ها پروندهنیرو روبرو است و تعداد 

51.۳ ۴8.7 ۴۰ 6۰ 

  
 پزشکان در چندین محل کار طبابت یها تیفعالتوزیع فراوانی پاسخ به سواالت زیر طبقه هشتم:  40-4جدول 

 مأموران زشکانپ سواالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

از هر پزشک )مد آباشد )چندین محل کار( باید از مجموع در داشتهمتفاوت  کار طبابتاگر پزشک محل  1

 محل کار جداگانه(، مالیات دریافت شود.

61.8 ۳8.2 76 2۴ 

 ۴۰ 6۰ ۴2.۴ 57.6 مالیات دریافت شود. باشد باید از مجموع درامد پزشک، نداشتهمتفاوت  کار طبابتاگر پزشک محل  2

 
 توزیع فراوانی پاسخ به سواالت زیر طبقه نهم: اظهارنامه و دفاتر قانونی 41-4جدول 

 مأموران پزشکان سواالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

یاتی پایین ی در دریافت مالیات داشت و پایه مالتر نییپاکه هزینه و زمان نامه ) تفاهمپزشک از طریق  1

 کند یمبود( مالیات واقعی به دولت پرداخت 

72.2 27.8 ۴۴ 56 

 ۴8 52 5۳.۳ ۴6.7 .کند یمواقعی به دولت پرداخت  اتی( مالنامه تفاهم)بدون اظهارنامه پزشک از طریق  2

زمان مالیاتی باید مالیات را ، سابدهند خود را به سازمان مالیاتی ارائه اظهارنامهاگر پزشکان  3

 تشخیصی( تعیین کند.الراس ) لیع

6۰.2 ۳۹.8 ۴6 5۴ 

زمان مالیاتی باید مالیات را ، ساندهند خود را به سازمان مالیاتی ارائه اظهارنامهاگر پزشکان  4

 تشخیصی( تعیین کند.الراس ) علی

56 ۴۴ 62 ۳8 

 28 72 25.1 7۴.۹ن مالیاتی باید اظهارنامه فرمالیته و تشریفاتی ندانند(، مأمورا) پر کنند واقعیاگر پزشکان اظهارنامه را  5
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 ت زیر طبقه دهم: فرار مالیاتیتوزیع فراوانی پاسخ به سواال 42-4جدول 

 مأموران پزشکان سواالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

ی نوع بهو  دینما یم)و در عوض از جایی دیگر جبران  ردیگ یمپزشکی که مبلغ ویزیت پایین  1

 (کنند یم. )مالیات واقعی را تعیین شوند یممالیاتی متوجه  مأموران (،کند یمسیاه نمایی 

5۹.۳ ۴۰.7 72 28 

مالیاتی متوجه  مأموران(، کند ینمی سیاه نمایی نوع به)و  ردیگ ینمپزشکی که مبلغ ویزیت پایین  2

 ( کنند یممالیات واقعی را تعیین ). شوند یم

۴7.8 52.2 62 ۳8 

باشد، احتمال عدم پرداخت مالیات  یکیاگر صندوق دریافتی مالیات از پزشکان با سایر اقشار  3

 شکان وجود دارد.توسط پز

56.7 ۴۳.۳ 62 ۳8 

عدم پرداخت مالیات  احتمال باشد، جدااگر صندوق دریافتی مالیات از پزشکان با سایر اقشار  4

 توسط پزشکان وجود دارد.

56.5 ۴۳.5 62 ۳8 

، باعث پرداخت مالیات کمتر نظارت بدونافزایش نرخ مالیات برای پزشکان توسط دولت  5

 .شود میپزشکان  )فرار مالیات بیشتر(

72.5 27.5 58 ۴2 

، باعث پرداخت مالیات کمتر )فرار نظارت باافزایش نرخ مالیات برای پزشکان توسط دولت  6

 . شود میمالیات بیشتر( پزشکان 

57.5 ۴2.5 ۴2 58 

 

 مالیاتی توزیع فراوانی پاسخ به سواالت زیر طبقه یازدهم: تعامل سازمان نظام پزشکی و سازمان امور 43-4جدول 

 مأموران پزشکان سواالت ردیف
 معال  مواد  معال  مواد 

اگر سازمان نظام پزشکی مالیات پزشکان را مدیریت کند و درگیر مسائل مالی شود، باید مقداری از  1

 پزشکان هزینه  کند. تمامتسهیالت برای  عنوان بهمالیات را 

86 1۴ ۴8 52 

مسائل مالی شود، باید مقداری از  ریو درگزشکان را مدیریت کند اگر سازمان نظام پزشکی مالیات پ 2

 نظام پزشکی هستند( هزینه  کند. موردتوجهخاص )تسهیالت برای پزشکان  عنوان بهمالیات را 

۴۰.7 5۹.۳ 5۰ 5۰ 

، سازمان نظام پزشکی باید از سازمان مالیاتی کندپرداخت  موقع بهاگر پزشک مالیات را درست و  3

 ید پروانه پزشک استعالم کند.برای تمد

72.۴ 27.6 88 12 

، سازمان نظام پزشکی باید از سازمان مالیاتی نکندپرداخت  موقع بهاگر پزشک مالیات را درست و  4

 برای تمدید پروانه پزشک استعالم کند.

۳8.۹ 61.1 86 1۴ 

 مالیاتی پزشکان نامه تفاهمتوزیع فراوانی پاسخ به سواالت زیر طبقه دوازدهم:  44-4جدول 

 بررسی کنند. وسقم صحت ازنظررا 

مالیاتی باید  مأمورانی بدانند(، فاتیو تشر)فرمالیته  پر کنند یرواقعیغاگر پزشکان اظهارنامه را  6

 بررسی کنند. وسقم صحت ازنظراظهارنامه را 

67.6 ۳2.۴ 72 28 

، این سازمان باید اظهارنامه را نمایدتوانایی پزشک مالیات دریافت  بر اساساگر سازمان امور مالیاتی  7

 بررسی کند. 

66.۴ ۳۳.6 82 18 

، این سازمان باید اظهارنامه را نکندتوانایی پزشک مالیات دریافت  بر اساساگر سازمان امور مالیاتی  8

 بررسی کند.

۴۰.۴ 5۹.6 68 ۳2 

 مأموران  پزشکان  سواالت ردیف
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 معال  مواد  معال  مواد 

، سازمان مالیاتی اعتراضات پزشکان را کنندمالیات پرداخت  نامه تفاهمپزشکان طبق  که یزمان 1

 (دهند یممالیات بیشتری تشخیص  جهیدرنت. )و کند یمبیشتر بررسی 

6۹.1 ۳۰.۹ ۳8 62 

مالیاتی اظهارنامه پزشکان را  مأموراننکنند )مالیات پرداخت  نامه تفاهمق پزشکان طب که یزمان 2

. )و درنتیجه مالیات کند یمبررسی کنند(، سازمان مالیاتی اعتراضات پزشکان را بیشتر بررسی 

 (دهند یمبیشتری تشخیص 

۴۴.۴ 55.6 62 ۳8 

پایه مالیاتی هرساله تغییر )و ، باید شد یم، از پزشک مالیات دریافت نامه تفاهمبا  که یدرصورت 3

 .کرد یمافزایش( پیدا 

۴1.6 58.۴ 66 ۳۴ 

 ریی  تغاز پزشک مالیات دریافت شود،  باید پایه مالیاتی هرساله  ،نامه تفاهمبدون  که یدرصورت 4

 و افزایش( پیدا کند.)

۳۳.۳ 66.7 56 ۴۴ 
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 یدییتأ( تحلیل عاملی 4-4
 در پاسخگویی به سواالت طبقات اصلی   یدییتأعاملی  بارهای عاملی حاصل از تحلیل 45-4جدول 
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پاداش در اظهارنامه مالیاتی اظهار کند، دولت باید به پزشک  صادقانهاگر پزشک درآمدش را  1

 دهد

۰.6۴   

از یک سقف ) سقف مالیاتی مشخص نکند. ها آندارند، دولت باید برای  باال پزشکانی که درآمد  2

 (بگیرد ها آناز  بیشترمعین، مالیات 

۳.78   

باید امتیازات مالیاتی به  دولت ،ثبت نکندبه بیمارانش را  شده ارائهپزشک خدمات  که یدرصورت 3

 پزشک ندهد.

۰.۰8   

   ۰.۳۳ ، امتیازات مالیاتی ندهد.کنند ینمدولت باید به پزشکانی که در طرح تحول سالمت مداخله  4

، دولت باید مالیات پزشک را در کند میلپزشک اظهارنامه مالیاتی را صادقانه تک که یدرصورت 5

 مشهود هزینه کند. صورت بهحوزه سالمت 

۰.۴6   

، دولت باید مالیات پزشک را در نکند پزشک اظهارنامه مالیاتی را صادقانه تکمیل که یدرصورت 6

 مشهود هزینه نکند. صورت بهحوزه سالمت 

1.18   

مالیات توسط پزشک، تسهیالتی را به  موقع بهو درست پرداخت  در قبالباید   وزارت بهداشت 7

 پزشک بدهد.  

۰.۴2   

. )دولت کند یمبا پزشک برخورد  صادقانههم  دولت با دولت برخورد کند، صادقانه اگر پزشک 8

 (  کند ینم سوءاستفاده

1.27   

تی نیز با مالیا مأموران، باید برخورد باشدمالیاتی خوب  مأموراناگر نحوه  برخورد پزشکان با  9

 پزشکان خوب باشد.

۰.۴   

و مالیاتی را که اطالعات کافی از حوزه سالمت و سرفصل مالیاتی پزشکان  مأموراندولت باید  10

 ، آموزش دهد.ندارندکسب درامد پزشک  نحوه

1.16   

در پرداخت مالیات درست برای حقوقی که  مشارکتسازمان نظام پزشکی باید به پزشک در قبال  11

 ی کند.   رسان اطالعقوانین و مقررات مالیاتی دارد،  نهیمدرز

۰.16   

، بار کمیسیون حل اختالف سازمان امور مالیاتی کم کنداگر پزشک اطالعات را درست اظهار  12

 شود( از مأموران مالیاتی کم می سوءبرداشت) .شود می

۰.78   

حل اختالف سازمان امور مالیاتی کم ، بار کمیسیون نکنداگر پزشک اطالعات را درست اظهار  13

 (شود ینممالیاتی کم  مأموراناز  سوءبرداشت) .شود ینم

۰.۹6   

ی موجود بیماران، سازمان ها نسخهباید از روی  باشدی درمان ها مهیباگر پزشک طرف قرارداد  14

 مالیاتی، مالیات پزشک را مشخص  کند.

1.8۹   

ی بند دستهنزدیک به یک طیف درآمدی هستند( و باهم )ی مختلف ها تخصصپزشکان که در    15

 ، باید مالیات یکسان از آنان دریافت نشود.نشوند

2.28   

چتر . )در عوض دولت باید نکندمعاف  امالرا دولت باید از مالیات  کارافتادهپزشکان مسن و  16

مثل سایر بازنشستگان ی اجتماعی رایگان برای آنان در نظر بگیرد و ها مهیبی مثل خدمات و تیحما

2.16   
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 از آنان مالیات دریافت کند( 

)در نکند. سایر پزشکان که توانایی طبابت دارند را دولت باید از تمام یا بخشی از مالیات معاف  17

 ی اجتماعی برای آنان فراهم کند(ها مهیبعوض دولت باید چتر حمایتی مثل خدمات و 

۰.1۳   

باید برای  بگیردیصی توسط سازمان مالیاتی اعتراض کند و تخفیف اگر پزشک به مالیات تشخ 18

 را به کمیسیون بررسی بفرستند.  اش پروندهبررسی، 

۳.۹1   

باید برای  نگیرداگر پزشک به مالیات تشخیصی توسط سازمان مالیاتی اعتراض کند و تخفیف  19

 را به کمیسیون بررسی بفرستند.  اش پروندهبررسی، 

2.۹۹   

ی نیست و معیاری ا قهیسل صورت بهپزشکان بخشودگی مالیات باشد، بخشودگی  تمامیاگر برای  20

 برای آن وجود دارد.

۰.5۹   

، دادگاه باید به اعتراض پزشک رسیدگی کند و کنداگر پزشک جریمه مالیاتی بشود و اعتراض  21

 جریمه نهایی را تعیین کند.

۰.55   

   ۰.۰5 مالیاتی باید جریمه نهایی را تعیین کنند. مأموران، نکندود و اعتراض اگر پزشک جریمه مالیاتی بش 22

مالیاتی ارتباط غیررسمی برقرار نکرده و مالیات را  مأموران با دارند، نییدرآمد پاپزشکانی که  23

 .کنند یمواقعی پرداخت 

1.۴7   

 یررسمیغدریافت و نظارت مانع داخلی  با کنترل، باشدگروه مالیات پزشکان توانمند  سیرئاگر  24

 . شود میمالیاتی از پزشکان  مأموران پول()

۰.61   

مالیاتی که اطالعات کمی در  مأموران، از کننداگر پزشکان اطالعات درآمدی را درست اظهار  25

 .کنند ینم سوءاستفادهحوزه سالمت دارند 

1.۹8   

(  بین مراکز کند یمکه برای اداره مطب و... خرج سازمان مالیاتی باید تفاوت میزان هزینه پزشک ) 26

، کنند یمبا رشته تخصصی یکسان کار  ها استان مراکزاستان و شهرستان را برای پزشکانی که در 

 در تعیین مالیات در نظر بگیرد. 

۰.25   

 به شده ارائهدریافت مالیات برحسب خدمات کند )ثبت  دهد یم ماریباگر پزشک خدماتی که به  27

را در تعیین مالیات  کند یمبیمار باشد( سازمان مالیاتی باید جمعیت شهری که پزشک در آن کار 

 در نظر بگیرد.

2.1۴   

مالیاتی باید از روی تعداد  مأموران، دهندی طرف قرارداد خود را گسترش ها مهیباگر پزشکان  28

 ی طرف قرارداد مالیات را تعیین کنند. ها مهیبنسخ 

2.6۴   

مالیاتی باید از روی تعداد  مأموران، ندهندی طرف قرارداد خود را گسترش ها مهیباگر پزشکان  29

 ی طرف قرارداد مالیات را تعیین کنند.ها مهیبنسخ 

2.25   

باشد، دولت باید خدمات خوب در قبال پرداخت مالیات، به پزشک  زیاداگر نرخ مالیات پزشک  30

 بدهد.

۰   

و درصد مالیات  سهم )با افزایش درامد، تصاعدی صورت بهمالیات  باال، د از پزشک با درآم 31

 شود. افتی( درابدی یمافزایش 

۰.۳   

   ۰.7۹)تعداد ساعات کاری زیاد(، مالیات بیشتری دریافت دارد دولت باید از پزشکی که فعالیت زیاد  32
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 . )جلوی افزایش فعالیت و انگیزه پزشک را بگیرد(کند

)تعداد ساعات کاری کم(، مالیات بیشتری دریافت ندارد اید از پزشکی که فعالیت زیاد دولت ب 33

  ()باعث افزایش فعالیت و انگیزه پزشک شود نکند

۰.65   

ی گروهی، درباره مالیات و فرهنگ سازی مالیات ها رسانهبرای پزشکان اهمیت دارد که از طریق  34

 .شودی رسان اطالع ها آنبه 

۰   

، مالیات ندهندی پزشک را به سازمان مالیاتی درآمداطالعات  ها مارستانیبدرمانی و  مراکز اگر 35

 .شود ینمواقعی از پزشک اخذ 

1.51   

مالیات، تنها ویزیت  نییدر تعمالیاتی باید  مأموران ندهداگر پزشک خدمات جانبی در مطب ارائه  36

 نظر بگیرند. را دربیماران در مطب 

۰.۳۴   

دارند را برای تعیین مالیات  باالییمالیاتی باید حساب بانکی پزشکانی که گردش مالی  مورانمأ 37

 بررسی کنند.

1.2۳   

 دیبا بیشتری دارند، کننده مراجعهی مختلف هستند و بیماران ها تخصصکه در  زنبرای پزشکان  38

 باشد.  مؤثرجنسیت پزشک در تعیین مالیات 

۰.۳7   

بیشتری دارند،  کننده مراجعهی مختلف هستند و بیماران ها تخصصکه در  ردیمبرای پزشکان   39

 باشد. مؤثرباید جنسیت پزشک در تعیین مالیات 

۰.۰7   

، دولت باید مالیات مکسوره کنند یمدارند و آن را اظهار  پایینیپزشکانی که مالیات مکسوره  40

 کسر نکند.  شده نییتعپزشک را از مالیات 

۰.۹۹   

مالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب و مدارک موجود  مأموران، کنداگر پزشک اظهارنامه را پر  41

 پزشک را بررسی کنند.

۰.۴2   

بررسی تعداد  را بامالیاتی باید پزشکان  مأموران نکنند،اگر پزشکان درآمد خود را درست اظهار  42

 بیمار ویزیت شده و نسخ موجود راستی آزمایی کنند. 

۰.۰2   

مالیاتی باید قوانین و مقررات مالیاتی  مأموران، نکننداگر پزشکان با سازمان امور مالیاتی همکاری   43

 ی نکنند و توضیحات الزم را ندهند.رسان اطالع ها آنرا به 

1.82   

و یک حساب داشته باشند و ویزیت از طریق پوز  پوز دستگاه  یکاگر پزشکان در مطب خود  44

 بررسی شود. ها آنشک ریخته شود باید برای تعیین مالیات، حساب پز  حساب به

۰.87   

، سازمان امور شودگروهی شرکت تشکیل بدهند و درآمدشان ثبت  صورت بهاگر پزشکان  45

 .کند یممالیاتی، مالیات واقعی دریافت 

1.51   

دولت باید شهرها را  دکنن یمبا رشته تخصصی یکسان کار  ها استان مراکزبرای پزشکانی که در  46

 منطقه بندی کند و برحسب جمعیت هر شهر و متوسط تعداد مراجعه بیماران،  مالیات را تعیین کند.

۰.6۰   

درصد یکسانی از درامد هر پزشک برای مالیات است( ) یتناسب صورت بهاگر پزشکان مالیات را  47

 . کند یمبپردازند، دولت مالیات واقعی دریافت 

۰.71   

باشد )و تناسب خوبی بین  نداشتهکافی وجود  اندازه بهپزشک و مراکز درمانی  که یدرصورت 48

باشد( سازمان مالیاتی باید سقف  نداشتهوجود  ها آنپزشکان در خصوص مراجعه بیماران به 

از یک حد معین که درآمد باالتر شود مالیات بیشتری ) درآمدی برای مالیات مشخص نکند.

۰.۹6   
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 دریافت نکند(

، برای بازدید از مطب باشد یم خلوتیی از سال که مطب پزشکان ها ماهمالیاتی باید در  مأموران 49

 بروند.

۰.11   

اگر متوجه شوند که سازمان مالیاتی  کنند یمی خود را درست اظهار درآمدپزشکان اطالعات  50

 .دارددسترسی به اطالعات 

۰.6۴   

پزشک باشد )چندین محل کار( باید از مجموع درامد  داشتهتفاوت م کار طبابتاگر پزشک محل  51

 از هر محل کار جداگانه(، مالیات دریافت شود.)

 ۰.7  

ی در دریافت مالیات داشت و پایه مالیاتی تر نییپاکه هزینه و زمان نامه ) تفاهمپزشک از طریق  52

 کند یمپایین بود( مالیات واقعی به دولت پرداخت 

 ۰.۰1  

  ۰.7۹  .کند یمواقعی به دولت پرداخت  اتی( مالنامه تفاهم)بدون اظهارنامه پزشک از طریق  53

ی سیاه نوع بهو  دینما یم)و در عوض از جایی دیگر جبران  ردیگ یمپزشکی که مبلغ ویزیت پایین  54

 (کنند یم. )مالیات واقعی را تعیین شوند یممالیاتی متوجه  مأموران (،کند یمنمایی 

 5.88  

عدم پرداخت مالیات  احتمال باشد، جدااگر صندوق دریافتی مالیات از پزشکان با سایر اقشار  55

 توسط پزشکان وجود دارد.

 2.86  

ا ، سازمان مالیاتی باید مالیات ربدهند خود را به سازمان مالیاتی ارائه اظهارنامهاگر پزشکان  56

 تشخیصی( تعیین کند.الراس ) علی

 ۳.62  

زمان مالیاتی باید مالیات را ، ساندهند خود را به سازمان مالیاتی ارائه اظهارنامهاگر پزشکان  57

 تشخیصی( تعیین کند.الراس ) علی

 1.۳۹  

مالیاتی باید  مأمورانفرمالیته و تشریفاتی ندانند(، کنند )پر  واقعیاگر پزشکان اظهارنامه ر ا  58

 نند.بررسی ک وسقم صحت ازنظراظهارنامه را 

 ۳.18  

، این سازمان باید اظهارنامه نمایدتوانایی پزشک مالیات دریافت  بر اساساگر سازمان امور مالیاتی  59

 را بررسی کند. 

 ۰.۴۹  

، باعث پرداخت مالیات کمتر )فرار نظارت باافزایش نرخ مالیات برای پزشکان توسط دولت  60

 . شود ینممالیات بیشتر( پزشکان 

 2.7۳  

، سازمان مالیاتی اعتراضات پزشکان را کنندمالیات پرداخت  نامه تفاهمپزشکان طبق  که یزمان 61

 (دهند یممالیات بیشتری تشخیص  جهیدرنت. )و کند یمبیشتر بررسی 

  ۰.8 

مالیاتی اظهارنامه پزشکان را  مأموراننکنند )مالیات پرداخت  نامه تفاهمپزشکان طبق  که یزمان 62

. )و درنتیجه مالیات کند یمسازمان مالیاتی اعتراضات پزشکان را بیشتر بررسی بررسی کنند(، 

 (دهند یمبیشتری تشخیص 

  1.7۰ 

مسائل مالی شود، باید مقداری  ریو درگاگر سازمان نظام پزشکی مالیات پزشکان را مدیریت کند  63

 ی هستند( هزینه  نکند.نظام پزشک موردتوجهخاص )تسهیالت برای پزشکان  عنوان بهاز مالیات را 

  1.۴2 

، سازمان نظام پزشکی باید از سازمان مالیاتی کندپرداخت  موقع بهاگر پزشک مالیات را درست و  64

 برای تمدید پروانه پزشک استعالم کند.

  ۳.۰8 
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، باید پایه مالیاتی هرساله تغییر )و شد یم، از پزشک مالیات دریافت نامه تفاهمبا  که یدرصورت 65

 .کرد یمافزایش( پیدا 

  ۰.6 

 
دارای بیشرترین برار    شرده  یطراحبازی  54بازی از  23ی، سواالت مربوط به دییتمبا توجه به نتایج تحلیل عاملی 

 3برازی مربروط بره طبقره پاشرکان و       5بازی مربوط به طبقه سازمان امور مالیاتی و دولت،  15عاملی بودند که 
 .  باشد یمپاشکی  بازی مربوط به طبقه سازمان نظام

 
 برازش برای طبقات اصلی یها شاخصبا  یدییتأارزیابی تحلیل عاملی  46-4جدول 

 حد مجاز آمده دست بهمقدار  نام شاخص

 معنادار :۰.۰۰Pvalue  کای دو

 ۰.1کمتر از  ۰.۰8 (RMSEAبرآورد )ریشه میانگین مربعات خطای 

 بین صفر و یک  ۰.62 (GFIبرازش )نیکوئی 

 بین صفر و یک  ۰.5۹ (AGFIشده ) اصالحوئی برازش نیک

استانداردشده ریشه میانگین مربعات باقیمانده 

(SRMR) 

 ۰.1کمتر از  ۰.۰8

 ۰.۹از  تر بزرگ ۰.77 (NFIبرازندگی نرم شده )

 ۰.۹از  تر بزرگ ۰.75 (NNFIنشده )برازندگی نرم 

 ۰.۹از  تر بزرگ ۰.11 (CFI) افتهی لیتعدبرازندگی 

 ۰.۹از  تر بزرگ ۰.۹2 (IFI) ندهیفزازندگی برا

 
 ؛ وباشرد  یمر از برازش خروبی برخروردار    شده یطراحبرازش، مکانیام  یها شاخص آمده دست بهبا توجه به مقادیر 

بررازش را   توان یمکه در تعیین برازش اهمیت بیشتری دارند  SRMRو  RMSEA با توجه به مقادیر  نیچن هم
 خوب بیان نمود.

 

 ها یبازراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری ( ط4-5
را طراحی کردیم که بین پاشک و دولت رفتارهای متعامل به مرتبط  های بازی، مرحله کیفی مطالعه بعد از انجام

ف چهارم پژوهع به تحلیل مطابق هد سپب .شود می شامل رارفتار متعامل  4زی بازی طراحی شد که هر با 54
مرتبط به هر برازی   یها داده  واردکردنن پاشکان و سازمان امور مالیاتی پرداختیم و پب از تعاملی بیرفتارهای 

رفتراری   یهرا  تعرادل ، به طراحی مکانیام مالیاتی با توجره بره   مطابق هدف پنجم پژوهع ،تگیم بی افاار نرمدر 
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گیم  افاار نرمه با نتایج حاصل از همرا شده یطراحبازی  54پرداختیم.  دیآ یم دست به افاار نرممتعامل که از نتایج 
 . بیت در ذیل آورده شده است

         :شود میتوضیح داده  با ماتریس کامل صورت به مرا  عنوان بهکه شامل موارد زیر است ابتدا یک بازی 

 .میریگ یمبازیکن دیگر در نظر  عنوان به را یک بازیکن و دولت عنوان بهمجموعه ادراد بازیکن: پزشک را 

درآمد خود را به دو حالت صادقانه یا غیطر صطادقانه اظهطار کنطد.      تواند یممجموعه قواعد بازی: پزشک 

 پادا  دهد یا جریمه کند( یا توجه نکند.کند )به استراتژی ردتاری پزشک توجه  تواند یمدولت هم 
اگر پاشک درآمدش را  -1د باش یمبازی  این استراتژی رفتاری از تعامل بین پاشک و دولت نتایج 4نتایج بازی: 
در  صادقانهاگر پاشک درآمدش را  -2 .دهد پاداشدر اظهارنامه مالیاتی اظهار کند، دولت باید به پاشک  صادقانه

اگر پاشرک درآمردش را غیرر صرادقانه در      -3.کند یتوجه یباظهارنامه مالیاتی اظهار کند، دولت باید به پاشک 

اگرر پاشرک درآمردش را غیرر صرادقانه در       -4. باید پاشک را جریمه کنرد  اظهارنامه مالیاتی اظهار کند، دولت

 .کند یتوجه یباظهارنامه مالیاتی اظهار کند، دولت باید به پاشک 
منفعت: استراتژی که در آن پاشک درآمدش را صادقانه در اظهارنامه مالیاتی اظهار کند، دولت بایرد بره پاشرک    

 88. منفعت نهایی پاشک در این استراتژی باشد یمادل مسلط این بازی دهد، تعادل نع و تع ( پاداش)توجه کند
 درصد است. 52درصد و منفعت نهایی دولت 

 
                                    5-1 )

 زیر طبقه اول: عدالت مالیاتی های بازی

 

  

 

 

 

 

 
 

 1شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 1-4شکل 

 

 پاشک

 درآمد باال

 درآمد پایین

 مششص کند یاتیدولت سقف مال

 کندنمششص  یاتیدولت سقف مال

 مششص کند یاتیدولت سقف مال

 کندنمششص  یاتیدولت سقف مال
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 ها آنبرای  باید باال دارند، دولتپزشکانی که درآمد که است  استراتژیانتعا   تعاد  نش این بازی

منفعت نهایی پزشک بگیرد(.  ها آن)از یک سق  معین، مالیات بیشتر از  .سق  مالیاتی مشع  نکند

 است. درصد 7۴دولت درصد و منفعت نهایی  ۳1.۳در این استراتژی 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 2شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 2-4شکل 

 

خردمات   باید دولت ،که نرخ مالیات پاشک زیاد باشد انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
ت درصد و منفع 96.5 یاستراتژ. منفعت نهایی پاشک در این بدهد ارائه مالیات، به پاشکدریافت خوب در قبال 
 درصد است.   66نهایی دولت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 3-4شکل 

 

تصراعدی   صورت به دولت ،از پاشک با درآمد باالکه  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی

. منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن     کنرد مالیرات دریافرت    (ابدی یمسهم و درصد مالیات افاایع  )با افاایع درآمد،
 .درصد است 78درصد و منفعت نهایی دولت  37.6 یاستراتژ

 پاشک

 باشد ادیزپاشک  اتینرخ مال

 باشدکم پاشک  اتینرخ مال

 بدهدخدمات خوب، به پاشک  دیدولت با

 دهدنخدمات خوب، به پاشک  دیدولت با

 بدهددولت باید خدمات خوب، به پاشک 

 
 دهدندولت باید خدمات خوب، به پاشک 

 

 پاشک

 باالبا درآمد 

 پایینبا درآمد 

 تصاعدی دریافت شود صورت بهمالیات 

 

 دریافت شود اسبیتن صورت بهمالیات 

 

 دریافت شود نزولی صورت بهمالیات 

 

 تصاعدی دریافت شود صورت بهمالیات 

 
 تناسبی دریافت شود صورت بهمالیات 

 

 دریافت شود نزولی صورت بهمالیات 
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 4شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 4-4شکل 

 

درصد یکسانی از درآمد ) یتناسب رتصو بهاگر پاشکان مالیات را  انتشاب استراتژی است که تعادل نع این بازی
منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن     . کنرد  یمر ولت مالیات واقعری دریافرت   هر پاشک برای مالیات است( بپردازند، د

 است. درصد 52درصد و منفعت نهایی دولت  57.3 یاستراتژ

 

  
 
 

 
                                                                       

 
 

 
 5شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 5-4شکل 

 

 نداشرته کرافی وجرود    انردازه  بهپاشک و مراکا درمانی  که یدرصورتانتشاب استراتژی است  این بازی تعادل نع
 بایرد  اتیباشد( سازمان مالی نداشتهوجود  ها آنباشد )و تناسب خوبی بین پاشکان در خصوص مراجعه بیماران به 

از یک حد معین که درآمد باالتر شود مالیات بیشتری دریافت نکنرد(.  ) سقف درآمدی برای مالیات مششص نکند.
 است. درصد 72درصد و منفعت نهایی دولت  45.5 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این 

  

 

 پاشک

 اندازه بهپزشک و مراکز درمانی 

 باشد داشتهکافی وجود 

 دی برای مالیات مشخص کندسازمان مالیاتی باید سقف درآم

 سازمان مالیاتی باید سقف درآمدی برای مالیات مشخص نکند

 
 سازمان مالیاتی باید سقف درآمدی برای مالیات مشخص کند

 
 سازمان مالیاتی باید سقف درآمدی برای مالیات مشخص نکند

 

 اندازه بهپزشک و مراکز درمانی 

 باشد نداشتهکافی وجود 

 

 پاشکان

 تصاعدی

 ناولی

 .کند یم افتیدر یواقع اتیدولت مال

 .کند ینم افتیدر یواقع اتیدولت مال

 .کند یم افتیدر یواقع اتیدولت مال

 .کند ینم افتیدر یواقع اتیدولت مال

 .کند یم افتیدر یواقع اتیدولت مال

 .کند ینم افتیدر یواقع اتیدولت مال

 تناسبی
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  زیر طبقه دوم: فرهنگ سازی مالیات های بازی( 4-5-2
 
 

                                                                       
 
 
 

  

 
 

 6رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره  های استراتژی 6-4شکل 

 

در اظهارنامه مالیراتی   که پاشک درآمدش را صادقانه انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
درصرد و   88منفعت نهایی پاشرک در ایرن اسرتراتژی    دهد،  ( پاداشوجه کندبه پاشک )ت باید دولت اظهار کند،

 درصد است. 52منفعت نهایی دولت 

 
 

                                   
 
                                                                       

 
 
 

  
 7شماره ولت در بازی رفتاری پزشک و د های استراتژی 7-4شکل 

 

دولرت بایرد    ،نکنرد  ثبتبه بیمارانع را  شده ارائهپاشک خدمات که  انتشاب استراتژی است این بازی تعادل نع
 84دولرت  درصد و منفعت نهرایی   72.5امتیازات مالیاتی به پاشک ندهد. منفعت نهایی پاشک در این استراتژی 

 است. درصد

 پزشک

 اظهار صادقانه درآمد

 ی کندتوجه یبدولت 

 ی کندتوجه یبدولت 

 

 بدهد( جه کند )پادا دولت تو

 کند( دولت توجه کند )جریمه

 اظهار غیرصادقانه درآمد

 پزشک

 کند شده را ببت خدمات ارائه

 بدهد دولت امتیازات مالیاتی

 ندهد دولت امتیازات مالیاتی

 

 ندهد دولت امتیازات مالیاتی

 

 بدهد دولت امتیازات مالیاتی

 نکند شده را ببت خدمات ارائه 
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 8شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 8-4شکل 

 

، دولت بایرد  کند که پاشک اظهارنامه مالیاتی را صادقانه تکمیل است استراتژیانتشاب تعادل اول نع این بازی 
 78.9شهود هاینه کند. منفعت نهرایی پاشرک در ایرن اسرتراتژی     م صورت بهمالیات پاشک را در حوزه سالمت 

کره پاشرک    اسرت  اسرتراتژی انتشراب  نع ایرن برازی    دوم تعادل است. درصد 60درصد و منفعت نهایی دولت 
مشهود هاینره   صورت به، دولت باید مالیات پاشک را در حوزه سالمت نکند اظهارنامه مالیاتی را صادقانه تکمیل

 درصد است. 58و منفعت نهایی دولت  درصد 59.1یی پاشک در این استراتژی منفعت نها نکند.

 

 پزشک

 صادقانه پر کنندرا اظهارنامه 

 سالمت هزینه کند دولت مالیات را در حوزه

 سالمت هزینه نکند  دولت مالیات را در حوزه

 
 سالمت هزینه کند  دولت مالیات را در حوزه

 

 ت مالیات را در حوزه  سالمت هزینه نکنددول

 

 اظهارنامه را صادقانه پر نکنند
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 9شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 9-4شکل 

 

دولرت هرم    صادقانه با دولت برخورد کند،پاشک که  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
درصد  72ستراتژی منفعت نهایی پاشک در این ا(. کند ینم سوءاستفاده. )دولت کند یمصادقانه با پاشک برخورد 
 است. درصد 80و منفعت نهایی دولت 

 

 

                                                                       

 

 
 

 

 
 10شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 10-4شکل 

 

مالیراتی خروب    مرمموران برخورد پاشکان با  نحوهکه  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
درصد  79.1 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این مالیاتی نیا با پاشکان خوب باشد.  مممورانباشد، باید برخورد 

 درصد است. 80و منفعت نهایی دولت 

 پزشک

 برخورد صادقانه با دولت

 دولت صادقانه با پزشک برخورد کند

 دولت صادقانه با پزشک برخورد نکند

 دولت صادقانه با پزشک برخورد کند 

 

 دولت صادقانه با پزشک برخورد نکند

 

 صادقانه با دولتبرخورد غیر

 پزشک

 برخورد با مأموران مالیاتی خو  باشد

 با پزشکان خو  است برخورد مأموران مالیاتی

 مالیاتی با پزشکان خو  نیست برخورد مأموران

 

 برخورد مأموران مالیاتی با پزشکان خو  است

 
 برخورد مأموران مالیاتی با پزشکان خو  نیست

 

 برخورد با مأموران مالیاتی خو  نباشد
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 11شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 11-4شکل 

 
مالیاتی را که اطالعرات کرافی از حروزه     مممورانکه  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
منفعرت نهرایی   آموزش دهرد.  دولت باید ، ندارندمد پاشک آکسب در و نحوهسالمت و سرفصل مالیاتی پاشکان 

 درصد است. 88و منفعت نهایی دولت  درصد 85.1 یاستراتژاشک در این پ
 

 
 
                                                                       

 
 
 

  
 12شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 12-4شکل 

 

که سازمان نظام پاشکی بایرد بره پاشرک در قبرال      تژی استانتشاب استرا تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
کنرد.   یرسران  اطرالع قوانین و مقررات مالیاتی دارد،  نهیدرزممشارکت در پرداخت مالیات درست برای حقوقی که 

 .درصد است 76و منفعت نهایی دولت  درصد 84.7 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این 

 مأموران

 مالیاتی

ت و اطالعات کادی از حوزه سالم

 سردصل مالیاتی دارد

 دولت آموز  مداوم دهد

 
 دولت آموز  مداوم ندهد

 
 دولت آموز  دهد

 

 دولت آموز  ندهد

 

اطالعات کادی از حوزه سالمت و 

 سردصل مالیاتی ندارد

 پزشک

مشارکت در پرداخت 

 مالیات درست

 کند یرسان سازمان نظام پزشکی قوانین مالیاتی را اطالع

 نکند یرسان سازمان نظام پزشکی قوانین مالیاتی را اطالع

 

 کند یرسان سازمان نظام پزشکی قوانین مالیاتی را اطالع

 

 نکند یرسان سازمان نظام پزشکی قوانین مالیاتی را اطالع

 

عدم مشارکت در 

 پرداخت مالیات درست
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 13شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 13-4شکل 

 

، بار کمیسیون حل کندکه اگر پاشک اطالعات را درست اظهار  انتشاب استراتژی است نع این بازی اول تعادل

(. منفعت نهایی پاشرک در  شود میمالیاتی کم  ممموران از برداشت)سوء .شود میاختالف سازمان امور مالیاتی کم 
انتشراب اسرتراتژی    نع ایرن برازی   دوم است. تعادل درصد 72درصد و منفعت نهایی دولت  74.7این استراتژی 

 .شود ینم، بار کمیسیون حل اختالف سازمان امور مالیاتی کم نکندکه اگر پاشک اطالعات را درست اظهار  است
و منفعرت   درصرد  69.1(. منفعت نهایی پاشرک در ایرن اسرتراتژی    شود ینممالیاتی کم  ممموران از اشتسوءبرد)

 درصد است.                                                                                    60نهایی دولت 

 
 

                                                                       
 
 
 

  
 

 14شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 14-4شکل 

 

 مرمموران ، از العات درآمدی را درست اظهار کنندپاشکان اط اگر کهانتشاب استراتژی است  نع این بازی تعادل

نهایی پاشک در ایرن اسرتراتژی    منفعت .کنند ینم سوءاستفادهمالیاتی که اطالعات کمی در حوزه سالمت دارند 

 درصد است.   76درصد و منفعت نهایی دولت  58.9

 پزشک

 اطالعات را درست اظهار کند

 شود یمزمان مالیاتی کم بار کمیسیون حل اختال  سا

 شود ینمبار کمیسیون حل اختال  سازمان مالیاتی کم 

 

 شود یمبار کمیسیون حل اختال  سازمان مالیاتی کم 

 

 شود ینمبار کمیسیون حل اختال  سازمان مالیاتی کم 

 

 اطالعات را درست اظهار نکند

 

 پزشکان

 اطالعات درآمدی را درست اظهار کنند

 کنند یلیاتی سوءاستفاده ممأموران ما از

  کنند یمأموران مالیاتی سوءاستفاده نم از

 

 کنند یمأموران مالیاتی سوءاستفاده م از

 

 کنند یمأموران مالیاتی سوءاستفاده نم از

 

 اطالعات درآمدی را درست اظهار نکنند
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 15شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 15-4شکل 

 

گروهری،   یهرا  رسرانه از طریرق  برای پاشکان اهمیرت دارد  که  است استراتژیانتشاب تعادل اول نع این بازی 
 80.4. منفعت نهایی پاشرک در ایرن اسرتراتژی    شود یرسان اطالع ها آندرباره مالیات و فرهنگ سازی مالیات به 

که برای پاشرکان   است استراتژیب انتشانع این بازی  دومدرصد است. تعادل  60درصد و منفعت نهایی دولت 
. نشرود  یرسران  اطرالع  هرا  آنگروهی، درباره مالیات و فرهنگ سازی مالیات به  یها رسانهاهمیت ندارد از طریق 

    درصد است. 58درصد و منفعت نهایی دولت  63.1منفعت نهایی پاشک در این استراتژی 

 
 

                                                                                                                
 

 
                                                                       

 
 

 16شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 16-4شکل 

 

پاشک را بره  اطالعات درآمدی  ها مارستانیبدرمانی و  مراکااگر که  است استراتژیانتشاب نع این بازی تعادل 
درصرد   70.2 یاستراتژ. منفعت نهایی پاشک در این شود ینممالیات واقعی از پاشک اخذ سازمان مالیاتی ندهند، 
 است درصد 64و منفعت نهایی دولت 

 پزشک

 اهمیت دارد

 ی شودرسان اطالع ها آنی گروهی به ها رسانهاز طری  

 ی نشودرسان اطالع ها آنی گروهی به ها رسانهاز طری  

 
 ی شودرسان اطالع ها آنی گروهی به ها رسانهاز طری  

 
 ی نشودرسان اطالع ها آنی گروهی به ها رسانهاز طری  

 

 اهمیت ندارد

 پزشک

اطالعات درآمدی پزشک  ها مارستانیب

 بدهندسازمان مالیاتی  را به

 کند یمالیات واقعی اخذ مدولت 

 کند یعی اخذ نممالیات واق دولت

 

 کند یمالیات واقعی اخذ م دولت

 

 کند یمالیات واقعی اخذ نمدولت 

 

اطالعات درآمدی پزشک  ها مارستانیب

 ندهندسازمان مالیاتی  را به
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 17شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 17-4شکل 

 

که اگر پاشکان با سرازمان امرور مالیراتی همکراری      انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
د و توضریحات الزم را ندهنرد.   نکنن یرسان اطالع ها آنمالیاتی باید قوانین و مقررات مالیاتی را به  ممموران، نکنند

 است.      درصد 56و منفعت نهایی دولت  درصد 29.3 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این 

 
 
 
                                                                       

 
 
 

 18شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 18-4شکل 

 

گروهی شرکت تشکیل بدهنرد   صورت بهکه پاشکان  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
 یاستراتژ. منفعت نهایی پاشک در این کند یم، سازمان امور مالیاتی، مالیات واقعی دریافت شودو درآمدشان ثبت 

 است.      درصد 70درصد و منفعت نهایی دولت  64
 

 نپزشکا

سازمان امور  همکاری با

 مالیاتی

 ی کنندرسان اطالع ها آنمالیاتی باید قوانین و مقررات مالیاتی را به  مأموران

 ی نکنندرسان اطالع ها آنمالیاتی باید قوانین و مقررات مالیاتی را به  مأموران

 

 ی کنندرسان اطالع ها آنمالیاتی باید قوانین و مقررات مالیاتی را به  مأموران

 

 ی نکنندرسان اطالع ها آنمالیاتی را به مالیاتی باید قوانین و مقررات  مأموران

 

عدم همکاری با سازمان 

 امور مالیاتی

 

 پزشکان

گروهی شرکت تشکیل  صورت به

 شودبدهند و درآمدشان ثبت 

 کند یمسازمان امور مالیاتی، مالیات واقعی دریافت 

 کند ینمسازمان امور مالیاتی، مالیات واقعی دریافت 

 کند یمسازمان امور مالیاتی، مالیات واقعی دریافت 

 

 کند ینمسازمان امور مالیاتی، مالیات واقعی دریافت 

 

گروهی شرکت تشکیل بدهند  صورت به

 نشودو درآمدشان ثبت 
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 19شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 19-4شکل 

 

درمان باشد باید از  یها مهیبکه پاشک طرف قرارداد  است انتشاب استراتژی تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
کند. منفعت نهرایی پاشرک در ایرن    پاشک را مششص موجود بیماران، سازمان مالیاتی، مالیات  یها نسشهروی 

 درصد است 66درصد و منفعت نهایی دولت  65.3استراتژی 

 
  

 

 
                                                                       

 
 

 20شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 20-4شکل 

 

نادیک بره  )مشتلف  یها تشصصکه پاشکان که در  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
افرت نشرود. منفعرت نهرایی     نشوند، باید مالیات یکسان از آنان دری یبند دستهیک طیف درآمدی هستند( و باهم 

 درصد است. 62درصد و منفعت نهایی دولت  64.9پاشک در این استراتژی 

 پزشک

 یها مهیبطر  قرارداد 

 درمان باشد

 موجود یها تعیین مالیات از روی نسعه
 بیماران

 بیماران یها تیزیتعیین مالیات از روی و

 موجود یها ن مالیات از روی نسعهتعیی
 بیماران

 بیماران یها تیزیتعیین مالیات از روی و 

 

 یها مهیبطر  قرارداد 

 درمان نباشد

 پزشکان

معتل   یها در تعص 

 شوند یبند باهم دسته

 مالیات یکسان از آنان دریادت شود

 مالیات یکسان از آنان دریادت نشود

 
 دریادت شود مالیات یکسان از آنان

 
 مالیات یکسان از آنان دریادت نشود

 

معتل   یها تعص در 

 نشوند یبند دسته باهم
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 21شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 21-4شکل 

 

سازمان مالیاتی باید تفاوت میاان هاینره پاشرک   که  انتشاب استراتژی است این بازی تعادل نع و تعادل مسلط
برا   هرا  استانبین مراکا استان و شهرستان را برای پاشکانی که در مراکا ( کند یمرای اداره مطب و... خرج )که ب

 84 یاسرتراتژ ر ایرن  ، در تعیین مالیات در نظر بگیرد. منفعت نهایی پاشک دکنند یمرشته تشصصی یکسان کار 
 درصد است.                                     76درصد و منفعت نهایی دولت 

 

 
                                                                       

 
 
 

  
 

 
 22شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 22-4شکل 

 

 ثبت کند دهد یم ماریباگر پاشک خدماتی که به که  انتشاب استراتژی است ادل مسلط این بازیتعادل نع و تع
به بیمار باشد( سازمان مالیاتی باید جمعیت شرهری کره پاشرک در آن     شده ارائه)دریافت مالیات برحسب خدمات 

درصد و منفعت نهایی  79.1 یاستراتژرا در تعیین مالیات در نظر بگیرد. منفعت نهایی پاشک در این  کند یمکار 
 درصد است.      82دولت 

 نپزشکا

در مراکز استان با 

رشته تعصصی یکسان 

 کنند یکار م

 سازمان مالیاتی باید تفاوت هزینه پزشک بین مراکز استان و شهرستان را در نظر بگیرد

 سازمان مالیاتی باید تفاوت هزینه پزشک بین مراکز استان و شهرستان را در نظر نگیرد

 

 سازمان مالیاتی باید تفاوت هزینه پزشک بین مراکز استان و شهرستان را در نظر بگیرد

 

 سازمان مالیاتی باید تفاوت هزینه پزشک بین مراکز استان و شهرستان را در نظر نگیرد

 

ها با رشته  در شهرستان

تعصصی یکسان کار 

 کنند یم

 

 پزشک

خدماتی که به بیمار 

 را ببت کند دهد یم

 سازمان مالیاتی باید جمعیت شهر را در نظر بگیرد

 سازمان مالیاتی باید جمعیت شهر را در نظر نگیرد

 

 سازمان مالیاتی باید جمعیت شهر را در نظر بگیرد

 

 سازمان مالیاتی باید جمعیت شهر را در نظر نگیرد

 

خدماتی که به بیمار 

 را ببت نکند دهد یم
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 23شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 23-4شکل 

 
درصد برازی   50درصد و دولت با احتمال  66ه در استراتژی اول پاشک با احتمال ک باشد یمبازی از نوع مشتلط 

. در اسرتراتژی  کننرد  یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  66. در استراتژی دوم پاشک با احتمال کنند یم
شرک برا   . در اسرتراتژی چهرارم پا  کننرد  یمر درصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  34سوم پاشک با احتمال 

ایرن   مشرتلط  . منفعت نهایی پاشک در تعادل نرع کنند یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  34احتمال 
 درصد است   50درصد و منفعت نهایی دولت نیا  50بازی 

 

 
                                                                       

 
 
 

  
 24شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های یاستراتژ 24-4شکل 

 

درصد برازی   50درصد و دولت با احتمال  25که در استراتژی اول پاشک با احتمال  باشد یمبازی از نوع مشتلط 
. در اسرتراتژی  کننرد  یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  25. در استراتژی دوم پاشک با احتمال کنند یم

. در اسرتراتژی چهرارم پاشرک برا     کننرد  یمر درصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  75ال سوم پاشک با احتم
ایرن   مشرتلط  . منفعت نهایی پاشک در تعادل نرع کنند یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  75احتمال 
 درصد است.  50درصد و منفعت نهایی دولت نیا  50بازی 

 پزشکان

داد را طرف قرار یها مهیب

 گسترش دهند

 مأموران مالیاتی از روی تعداد نسخه بیمه مالیات تعیین کننداول: 

 مأموران مالیاتی از روی تعداد نسخه بیمه مالیات تعیین نکننددوم: 

 

 مأموران مالیاتی از روی تعداد نسخه بیمه مالیات تعیین کنندسوم: 

 

 مأموران مالیاتی از روی تعداد نسخه بیمه مالیات تعیین نکنندچهارم: 

 

طرف قرارداد را  یها مهیب

 گسترش ندهند

 

 پزشک

 دعالیت زیاد دارد

 دولت مالیات بیشتری دریادت کند او :

 دولت مالیات بیشتری دریادت نکنددوم: 

 
 دولت مالیات بیشتری دریادت کندسوم: 

 
 کنددولت مالیات بیشتری دریادت نههارم: 

 

 دعالیت زیاد ندارد
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 25شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 25-4شکل 

 
مالیراتی   مرمموران  ندهداگر پاشک خدمات جانبی در مطب ارائه  انتشاب استراتژی است که تعادل نع این بازی

 یاسرتراتژ نظر بگیرند. منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن      را در مالیات، تنها ویایت بیماران در مطب نییدر تعباید 
 است.      درصد 72درصد و منفعت نهایی دولت  54.4

 
 
 
                                                                       

 
 

  
 26شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 26-4شکل 

 

مالیاتی باید حساب بانکی پاشرکانی کره    مممورانکه  انتشاب استراتژی است ع و تعادل مسلط این بازیتعادل ن
 درصرد  52.4دارند را برای تعیین مالیات بررسی کنند. منفعت نهایی پاشک در این استراتژی  باالییگردش مالی 

 است.   درصد 76و منفعت نهایی دولت 

 

    

 
 

 
                                                                       

 
 

 27شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 27-4شکل 

درصد برازی   50درصد و دولت با احتمال  60که در استراتژی اول پاشک با احتمال  باشد یمبازی از نوع مشتلط 
. در اسرتراتژی  کننرد  یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  60 . در استراتژی دوم پاشک با احتمالکنند یم

 پزشک

خدمات جانبی در مطب 

 بدهدارائه 

 خدمات جانبی در مطب را در نظر بگیرند دیبا ویزیت بیماران، از ریغ

 نظر بگیرند را درتنها ویزیت بیماران در مطب 

 نظر بگیرند را درخدمات جانبی در مطب  دیبا ویزیت بیماران، از ریغ

 
 نظر بگیرند را دریت بیماران در مطب تنها ویز

 

خدمات جانبی در مطب 

 ندهدارائه 

 

 نپزشکا

 دارند باالییگردش مالی 
 حساب بانکی آنان را برای تعیین مالیات بررسی کنند مأموران

 حساب بانکی آنان را برای تعیین مالیات بررسی نکنند مأموران

 
 رسی کنندحساب بانکی آنان را برای تعیین مالیات بر مأموران

 
 حساب بانکی آنان را برای تعیین مالیات بررسی نکنند مأموران

 

 دارند پایینیگردش مالی 

 پزشکان

ی ها تخصصکه در  زنپزشکان 

 مختلف هستند

 باشد مؤثراول: باید جنسیت پزشک در تعیین مالیات 

 نباشد مؤثردوم: باید جنسیت پزشک در تعیین مالیات 

 اشدب مؤثرسوم: باید جنسیت پزشک در تعیین مالیات 

 
 نباشد مؤثرچهارم: باید جنسیت پزشک در تعیین مالیات 

 

ی ها تخصصکه در  مردپزشکان 

 مختلف هستند
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. در اسرتراتژی چهرارم پاشرک برا     کننرد  یمر درصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  40سوم پاشک با احتمال 
ایرن  مشرتلط  . منفعت نهایی پاشک در تعادل نرع  کنند یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  40احتمال 
 درصد است  50د و منفعت نهایی دولت نیا درص 50بازی 

 
 
 
                                                                       

 
 

 28شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 28-4شکل 

 

 هرا  آنکسروره پرایینی دارنرد و    پاشکانی که مالیات م انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
کسر نکند.  منفعت نهایی پاشک در این  شده نییتع، دولت باید مالیات مکسوره پاشک را از مالیات کنند یماظهار 
 است.  درصد 54درصد و منفعت نهایی دولت  41.3 یاستراتژ

     
 

 
 

                                                                       
 
 

 29شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 29-4شکل 

 

مالیراتی   ممموران، کنداگر پاشک اظهارنامه را پر که  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
 یاسرتراتژ یرن  باید سن، شهرت، محل مطب و مدار  موجود پاشک را بررسی کنند. منفعت نهایی پاشرک در ا 

 است.     درصد 70و منفعت نهایی دولت  درصد 68.9

 پزشکان

 کنند ینمدارند و آن را اظهار  باالییمالیات مکسوره 
 دولت باید مالیات مکسوره را کسر کند

 دولت باید مالیات مکسوره را کسر نکند

 
 کسر کند دولت باید مالیات مکسوره را

 
 دولت باید مالیات مکسوره را کسر نکند

 

 کنند یماظهار  آن رادارند و  پایینیمالیات مکسوره 

 پزشک

 کنداظهارنامه را پر 

 مالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب و مدارک موجود پزشک را بررسی کنند مأموران

 رسی نکنندمالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب و مدارک موجود پزشک را بر مأموران

 
 مالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب و مدارک موجود پزشک را بررسی کنند مأموران

 
 مالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب و مدارک موجود پزشک را بررسی نکنند مأموران

 

 نکنداظهارنامه را پر 
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 30شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 30-4شکل 

 

 نکننتد، اگر پاشکان درآمد خود را درست اظهار که  است انتشاب استراتژی تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
بررسی تعداد بیمار ویایت شده و نسخ موجرود راسرتی آزمرایی کننرد. منفعرت       را بامالیاتی باید پاشکان  ممموران

 است.  درصد 54و منفعت نهایی دولت  درصد 68.2 یاستراتژنهایی پاشک در این 

 
 
 

                                                                       
 
 
 

 31شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 31-4شکل 

 

دسرتگاه پروز و    یکاگر پاشکان در مطب خرود  که  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی 

اشک ریشته شود باید برای تعیرین مالیرات، حسراب    پ  حساب بهیک حساب داشته باشند و ویایت از طریق پوز  
 است.      درصد 74درصد و منفعت نهایی دولت  67.1 یاستراتژبررسی شود. منفعت نهایی پاشک در این  ها آن

 پزشک

درآمد خود را 

 کننددرست اظهار 

 آزمایی کنند سی تعداد بیمار ویزیت شده راستیبرر را بامالیاتی باید پزشکان  مأموران

 آزمایی نکنند بررسی تعداد بیمار ویزیت شده راستی را بامالیاتی باید پزشکان  مأموران

 
 آزمایی کنند بررسی تعداد بیمار ویزیت شده راستی را بامالیاتی باید پزشکان  مأموران

 
 آزمایی نکنند بررسی تعداد بیمار ویزیت شده راستی را بالیاتی باید پزشکان ما مأموران

 

درآمد خود را 

 نکننددرست اظهار 

 پزشکان

 داشته باشندپوز دستگاه  یکدر مطب خود 
 بررسی شود ها آنبرای تعیین مالیات، حساب 

 بررسی نشود ها آنبرای تعیین مالیات، حساب 

 بررسی شود ها آنبرای تعیین مالیات، حساب 

 بررسی نشود ها آنبرای تعیین مالیات، حساب 

 

 داشته باشندپوز دستگاه  دچندر مطب خود 
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 32شماره اری پزشک و دولت در بازی رفت های استراتژی 32-4شکل 

 

برا رشرته    هرا  اسرتان بررای پاشرکانی کره در مراکرا      انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
دولت باید شهرها را منطقه بندی کند و برحسب جمعیت هر شهر و متوسط تعرداد   کنند یمتشصصی یکسان کار 

درصد و منفعت نهایی دولرت   72.9 یاستراتژ. منفعت نهایی پاشک در این مراجعه بیماران،  مالیات را تعیین کند
 است. درصد 70

 

 
 

 
                                                                       

 
 

 33شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 33-4شکل 

 

از سال که مطب  ییها ماهمالیاتی باید در  مممورانکه  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
و  درصرد  49.5  منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن اسرتراتژی     ، برای بازدید از مطب بروند. باشد یم خلوت پاشکان

 است. درصد 68منفعت نهایی دولت 

   

 پزشکان

با رشته  ها استانمراکز در 

 کنند یمتخصصی یکسان کار 

 دولت برحسب جمعیت هر شهر،  مالیات را تعیین کند.

 دولت برحسب جمعیت هر شهر،  مالیات را تعیین نکند.

 
 دولت برحسب جمعیت هر شهر،  مالیات را تعیین کند

 دولت برحسب جمعیت هر شهر،  مالیات را تعیین نکند

با رشته  ها شهرستاندر 

 کنند یمسان کار تخصصی یک

 پزشکان

 باشد یم شلوغیی از سال که مطب پزشکان ها ماه
 برای بازدید از مطب بروند مأموران

 برای بازدید از مطب نروند مأموران

 
 مطب بروندبرای بازدید از  مأموران

 
 برای بازدید از مطب نروند مأموران

 

 باشد یم خلوتیی از سال که مطب پزشکان ها ماه
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 مالیاتی مأمورانزیر طبقه چهارم: انتظارات  های بازی( 4-5-4

 

 
                                                                       

 
 
 

  
 34شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 34-4شکل 

 

 مرمموران برا   دارنرد،  نییدرآمرد پرا  پاشرکانی کره    انتشاب استراتژی است که تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
. منفعت نهایی پاشک در این استراتژی کنند یممالیات را واقعی پرداخت اط غیررسمی برقرار نکرده و ارتب مالیاتی
 درصد است.      60درصد و منفعت نهایی دولت  78

                                

 
 
                                                                       

 
 
 

 
 35شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 35-4شکل 

برا  ، گروه مالیات پاشکان توانمند باشرد  بیرئکه اگر  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
 .  منفعت نهایی پاشرک شود میمالیاتی از پاشکان  مممورانپول( ) یررسمیغداخلی و نظارت مانع دریافت  کنترل

 درصد است. 62منفعت نهایی دولت  درصد و 79.3در این استراتژی 
                                   

 پزشکان

 درآمد باال
 کنند یو مالیات واقعی پرداخت نم کنند یبا مأموران برقرار م یررسمیارتباط غ

 کنند یو مالیات واقعی پرداخت م کنند یبا مأموران برقرار نم یررسمیارتباط غ

 

 کنند یو مالیات واقعی پرداخت نم کنند یبا مأموران برقرار م یررسمیارتباط غ

 کنند یو مالیات واقعی پرداخت م کنند یمأموران برقرار نم با یررسمیارتباط غ

 

 درآمد پایین

گروه  سیرئ

 مالیات پزشکان

 توانمند باشد

 شود یمان  دریادت غیررسمی پو  توس  مأموران مالیاتی از پزشکان م

 شود یمی پو  توس  مأموران مالیاتی از پزشکان نممان  دریادت غیررس

 

 شود یمان  دریادت غیررسمی پو  توس  مأموران مالیاتی از پزشکان م

 

 شود یمان  دریادت غیررسمی پو  توس  مأموران مالیاتی از پزشکان نم

 

 توانمند نباشد



 

102 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 زیر طبقه پنجم: بخشودگی مالیاتی های بازی( 4-5-5

 

 
                                                                       

 
 
 

  

 
 36شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 36-4شکل 

 

دولت باید بره پاشرکانی کره در طررح تحرول سرالمت مداخلره         انتشاب استراتژی است که تعادل نع این بازی
 94درصد و منفعت نهرایی دولرت    63.8، امتیازات مالیاتی ندهد. منفعت نهایی پاشک در این استراتژی کنند ینم

 درصد است.
  

 
 

 
                                                                       

 
 
 

 

 
 37شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 37-4شکل 

 

و درستت  پرداخت  در قبالوزارت بهداشت باید  که انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی

درصد و  75.8تسهیالتی را به پاشک بدهد. منفعت نهایی پاشک در این استراتژی ، مالیات توسط پاشک موقع به
 است.      درصد 74منفعت نهایی دولت 

 پزشک

 در طرح تحو  سالمت مداخله کند
 بدهدازات مالیاتی دولت امتی

 ندهد دولت امتیازات مالیاتی

 
 بدهد دولت امتیازات مالیاتی

 
 ندهد دولت امتیازات مالیاتی

 

 در طرح تحو  سالمت مداخله نکند

 

 شکپز

 لیات بدهدغیر ما از منب سازمان نظام پزشکی تسهیالت  موق  مالیات پرداخت درست و به

 
 وزارت بهداشت تسهیالت بدهد

 سازمان نظام پزشکی تسهیالت از مالیات بدهد

 
 غیر مالیات بدهد از منب سازمان نظام پزشکی تسهیالت 

 

 ریپرداخت نادرست و با تأخ

 مالیات

 سازمان نظام پزشکی تسهیالت از مالیات بدهد

 وزارت بهداشت تسهیالت بدهد
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 38شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 38-4شکل 

 

ولت نیرا در هرر   درصد و د 50 احتمال بهاستراتژی  4که در آن پاشک در هر یک از  باشد یمبازی از نوع مشتلط 
درصد و  50ایی پاشک در تعادل نع این بازی درصد مشارکت دارند. منفعت نه 50 احتمال بهاستراتژی  4یک از 

 درصد است.   50منفعت نهایی دولت نیا 

 

 
 
 
                                                                       

 
 

 39شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 39-4شکل 

 

درصد برازی   50درصد و دولت با احتمال  36استراتژی اول پاشک با احتمال  که در باشد یمبازی از نوع مشتلط 
. در اسرتراتژی  کننرد  یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  36. در استراتژی دوم پاشک با احتمال کنند یم

ا . در اسرتراتژی چهرارم پاشرک بر    کننرد  یمر درصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  64سوم پاشک با احتمال 
ایرن   مشرتلط  . منفعت نهایی پاشک در تعادل نرع کنند یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  64احتمال 
 درصد است.   50درصد و منفعت نهایی دولت نیا  50بازی 

 پزشکان

 پزشکان مسن و کارادتاده

 کند دولت باید کامالً از مالیات معا 

 دولت باید کامالً از مالیات معا  نکند

 
 دولت باید از تمام یا بعشی از مالیات معا  کند

 دولت باید از تمام یا بعشی از مالیات معا  نکند

 

 سایر پزشکان که توانایی طبابت دارند

 پاشک

اعتراض مالیات تشعیصی 

 بگیرد  یکند و تعف

 درستند یبه کمیسیون بررسی ما  را  سازمان مالیاتی پروندهاو : 

 درستند یا  را به کمیسیون بررسی نم سازمان مالیاتی پروندهدوم: 

 درستند یا  را به کمیسیون بررسی م سازمان مالیاتی پروندهسوم: 

 

ا  را بططه کمیسططیون بررسططی    سططازمان مالیططاتی پرونططده  ههططارم: 

 رستندد ینم

 

اعتراض  مالیات تشعیصی

 کند و تعفی  نگیرد
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 40شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 40-4شکل 

 

پاشرکان بششرودگی مالیرات     تمتامی اگر برای که  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی

نیست و معیاری برای آن وجود دارد. منفعت نهایی پاشک در این اسرتراتژی   یا قهیسل صورت بهباشد، بششودگی 
 درصد است. 58منفعت نهایی دولت درصد و  52

                                  

  مالیاتی جرائمزیر طبقه ششم:  های بازی( 4-5-6
 
 
                                                                       

 
 

 

 
 41شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 41-4شکل 

 

، دادگاه بایرد  جریمه مالیاتی بشود و اعتراض کنداگر پاشک  انتشاب استراتژی است که ن بازینع ای اول تعادل
 85.1به اعتراض پاشک رسیدگی کند و جریمه نهایی را تعیین کند. منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن اسرتراتژی      

اگرر پاشرک    هانتشاب استراتژی است کر  این بازیدوم نع تعادل  .است درصد 70درصد و منفعت نهایی دولت 
مالیاتی باید جریمه نهایی را تعیین کنند. منفعت نهایی پاشرک در   مممورانجریمه مالیاتی بشود و اعتراض نکند، 

 درصد است. 62لت درصد و منفعت نهایی دو 44.7این استراتژی 

 پزشکان

بعشودگی مالیاتی برای 

 برخی از پزشکان خاا باشد

 است یا قهیصورت سل بعشودگی به

 ی نیستا قهیصورت سل بعشودگی به

 
 است یا قهیصورت سل بعشودگی به

 
 ی نیستا قهیصورت سل بعشودگی به

 

بعشودگی مالیاتی برای 

 تمامی پزشکان باشد

 پاشک

جریمه مالیاتی بشود 

 و اعتراض کند

 کند و جریمه تعیین کنددادگاه به اعتراض باید رسیدگی 

 مأموران مالیاتی باید جریمه را تعیین کنند

 دادگاه به اعتراض باید رسیدگی کند و جریمه تعیین کند

 

 مأموران مالیاتی باید جریمه را تعیین کنند

 

جریمه مالیاتی بشود 

 و اعتراض نکند
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 زیر طبقه هفتم: ضعف سیستم مالیاتی        های بازی( 4-5-7

 

 

 

                                                                                 

 

 
                                                                       

 
 
 

  
 42شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 42-4شکل 

 

پاشکان اطالعات درآمدی خود را درسرت اظهرار    که انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
 78 یاسرتراتژ . منفعت نهایی پاشک در ایرن  دارداگر متوجه شوند سازمان مالیاتی دسترسی به اطالعات  کنند یم

 است.   درصد 72و منفعت نهایی دولت  درصد

 

 پزشکان در چندین محل کار طبابت یها تیفعالزیر طبقه هشتم:  های بازی( 4-5-8
 
 
                                                                       

 
 
 

  
 

 43شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 43-4شکل 

 

باشرد   داشرته متفراوت   کرار طبابرت  پاشک محل که  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
)از هر محل کار جداگانه(، مالیات دریافت شرود. منفعرت نهرایی     د از مجموع درآمد پاشک)چندین محل کار( بای

 درصد است. 76و منفعت نهایی دولت  درصد 61.8پاشک در این استراتژی 
 
 

 پزشکان

ی خود را درآمداطالعات 

 کنند یمدرست اظهار 

 داردبه اطالعات  سازمان مالیاتی دسترسی

سازمان مالیاتی با کمبود نیرو روبرو است و 

 ارددسترسی به اطالعات ند

 داردسازمان مالیاتی دسترسی به اطالعات 

 سازمان مالیاتی با کمبود نیرو روبرو است و

 ارددسترسی به اطالعات ند

 

ی خود را درآمداطالعات 

 کنند ینمدرست اظهار 

 پزشک

 محل کار طبابت متفاوت داشته باشد
 مد پزشک مالیات دریادت شودرآاز مجموع د

 مد پزشک مالیات دریادت نشودرآاز مجموع د

 

 مد پزشک مالیات دریادت شودرآاز مجموع د

 

 شودمد پزشک مالیات دریادت نرآاز مجموع د

 

 ه باشدتمحل کار طبابت متفاوت نداش
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 زیر طبقه نهم: اظهارنامه و دفاتر قانونی های بازی( 4-5-9

 

 

 

 
 

 
                                                                       

  
 44شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 44-4شکل 

 

درصد برازی   50درصد و دولت با احتمال  25که در استراتژی اول پاشک با احتمال  باشد یمبازی از نوع مشتلط 
. در اسرتراتژی  کننرد  یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  25. در استراتژی دوم پاشک با احتمال کنند یم

. در اسرتراتژی چهرارم پاشرک برا     کننرد  یمر درصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  75سوم پاشک با احتمال 
ایرن   مشرتلط  . منفعت نهایی پاشک در تعادل نرع کنند یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  75احتمال 
 درصد است.  50درصد و منفعت نهایی دولت نیا  50بازی 

  
 
                                                                       

 
 

  
 

 45شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 45-4شکل 

 

برازی   درصد 50درصد و دولت با احتمال  75که در استراتژی اول پاشک با احتمال  باشد یمبازی از نوع مشتلط 
. در اسرتراتژی  کننرد  یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  75. در استراتژی دوم پاشک با احتمال کنند یم

. در اسرتراتژی چهرارم پاشرک برا     کننرد  یمر درصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  25سوم پاشک با احتمال 
ایرن   مشرتلط  نهایی پاشک در تعادل نرع  . منفعتکنند یمدرصد بازی  50درصد و دولت با احتمال  25احتمال 
 درصد است.   50درصد و منفعت نهایی دولت نیا  50بازی 

 
 

 

 
 

 پزشک

 نامه تفاهم

 کند یماو : مالیات واقعی پرداخت 

 کند ینمدوم: مالیات واقعی پرداخت 

 کند یمسوم: مالیات واقعی پرداخت 

 
 کند ینمواقعی پرداخت  اتیمال ههارم:

 

 اظهارنامه

 پزشکان

 خود را به سازمان اظهارنامه

 بدهند مالیاتی ارائه

 الراس تعیین کند مالیاتی باید مالیات را علی سازمان اول :

 الراس تعیین نکند دوم: سازمان مالیاتی باید مالیات را علی

 الراس تعیین کند سوم: سازمان مالیاتی باید مالیات را علی

 
 الراس تعیین نکند چهارم: سازمان مالیاتی باید مالیات را علی

 

خود را به سازمان  اظهارنامه

 ندهند مالیاتی ارائه

 

 پزشک

ارنامه ر ا اظه

 پر کنند واقعی

 بررسی کنند وسقم صحت ازنظرمالیاتی باید اظهارنامه را  مأموران

 بررسی نکنند وسقم صحت ازنظرمالیاتی باید اظهارنامه را  مأموران

 بررسی کنند وسقم صحت ازنظرمالیاتی باید اظهارنامه را  مأموران

 
اظهارنامه ر ا 

 پر کنند یرواقعیغ
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 46شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 46-4شکل 

 

فرمالیته ) پر کنند واقعیاگر پاشکان اظهارنامه را که  انتشاب استراتژی است این بازی تعادل نع و تعادل مسلط
بررسی کنند. منفعت نهرایی پاشرک در    وسقم صحت ازنظرمالیاتی باید اظهارنامه را  مممورانو تشریفاتی ندانند(، 

 است.    درصد 72و منفعت نهایی دولت  درصد 74.9 یاستراتژاین 

 
 

                                                                       
 
 
 

  

 
 47شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 47-4شکل 

 

توانایی پاشک  بر اساساگر سازمان امور مالیاتی که  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
 66.4 یاسرتراتژ منفعت نهرایی پاشرک در ایرن    ان باید اظهارنامه را بررسی کند. ین سازم، انمایدمالیات دریافت 

 است. درصد 82درصد و منفعت نهایی دولت 

 

 بررسی نکنند وسقم صحت ازنظرمالیاتی باید اظهارنامه را  مأموران

 

 پزشک

 نمایدتوانایی پزشک مالیات دریافت  بر اساس
 سازمان مالیاتی باید اظهارنامه را بررسی کند

 سازمان مالیاتی باید اظهارنامه را بررسی نکند

 
 سازمان مالیاتی باید اظهارنامه را بررسی کند

 
 سازمان مالیاتی باید اظهارنامه را بررسی نکند

 

 نکندزشک مالیات دریافت توانایی پ بر اساس
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 زیر طبقه دهم: فرار مالیاتی  های بازی( 4-5-10

 

                               

 

 
                                                                       

 
 
 

 48شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 48-4شکل 

 

)و در عروض   ردیر گ یمپاشکی که مبلغ ویایت پایین  انتشاب استراتژی است تعادل نع و تعادل مسلط این بازی
. )مالیرات واقعری را   شوند یموجه مالیاتی مت ممموران (،کند یمسیاه نمایی  ینوع بهو  دینما یماز جایی دیگر جبران 

 است.      درصد 72و منفعت نهایی دولت  درصد 59.3 یاستراتژ(. منفعت نهایی پاشک در این کنند یمتعیین 
 

 
 
                                                                       

 
 
 

 49شماره در بازی  رفتاری پزشک و دولت های استراتژی 49-4شکل 

 

که اگر صندوؤ دریافتی مالیات از پاشکان با  انتشاب استراتژی است مسلط این بازی اول نع و تعادل اول تعادل
باشد، احتمال عدم پرداخت مالیات توسط پاشرکان وجرود دارد. منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن        یکیسایر اقشار 
 مسرلط ایرن برازی    دوم نرع و تعرادل   دوم د است. تعرادل درص 62درصد و منفعت نهایی دولت  56.6استراتژی 

ت عدم پرداخر  احتمال باشد، جداکه اگر صندوؤ دریافتی مالیات از پاشکان با سایر اقشار  انتشاب استراتژی است
 62و منفعت نهایی دولرت   درصد 56.5منفعت نهایی پاشک در این استراتژی مالیات توسط پاشکان وجود دارد. 

   درصد است. 

 پزشک

 ردیگ یممبلغ ویزیت پایین 

 شوند یممالیاتی متوجه  مأموران

 شوند ینممالیاتی متوجه  مأموران

 شوند یممالیاتی متوجه  مأموران

 شوند ینممالیاتی متوجه  مأموران

 

 ردیگ ینممبلغ ویزیت پایین 

 

 دولت

صندوق دریافتی مالیات از 

 باشد یکیپزشکان با سایر اقشار 

 احتمال عدم پرداخت مالیات وجود دارد

 احتمال عدم پرداخت مالیات وجود ندارد

 احتمال عدم پرداخت مالیات وجود دارد 

ود احتم  ال ع  دم پرداخ  ت مالی  ات وج     

 ندارد

صندوق دریافتی مالیات از 

 باشد جداپزشکان با سایر اقشار 
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 50شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 50-4شکل 

 

، باعرث  نظارت باافاایع نرخ مالیات برای پاشکان توسط دولت که  انتشاب استراتژی است نع این بازی تعادل
درصد و  42.5 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این . شود ینمر مالیات بیشتر( پاشکان پرداخت مالیات کمتر )فرا
 است.    درصد 58منفعت نهایی دولت 

اماور  زیر طبقه یازدهم: تعامل ساازمان نظاام پزشاکی و ساازمان      های بازی(  4-5-11
 مالیاتی

  

 
                                                                       

 
 
 

  
 

 51شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 51-4شکل 

 

و که اگر سازمان نظام پاشرکی مالیرات پاشرکان را مردیریت کنرد       انتشاب استراتژی است این بازینع  تعادل
نظرام   خراص )موردتوجره  تسرهیالت بررای پاشرکان     عنوان بهمسائل مالی شود، باید مقداری از مالیات را  ریدرگ

 50درصرد و منفعرت نهرایی دولرت      59.3 یاسرتراتژ پاشکی هستند( هاینه  نکند. منفعت نهایی پاشک در این 
 درصد است.

 پزشکان

پرداخت مالیات کمتر 

 )فرار مالیات بیشتر( کند

 بدون نظارتافزایش نرخ مالیات برای پزشکان توسط دولت 

 با نظارتافزایش نرخ مالیات برای پزشکان توسط دولت 

 بدون نظارتافزایش نرخ مالیات برای پزشکان توسط دولت 

 
 با نظارتافزایش نرخ مالیات برای پزشکان توسط دولت 

 

پرداخت مالیات کمتر 

 نکند)فرار مالیات بیشتر( 

 پزشک

 تمام پزشکان

 کندتسهیالت هزینه  عنوان بهسازمان نظام پزشکی مقداری از مالیات را 

 نکندتسهیالت هزینه  عنوان بهسازمان نظام پزشکی مقداری از مالیات را 

 
 کندت هزینه تسهیال عنوان بهسازمان نظام پزشکی مقداری از مالیات را 

 
 نکندتسهیالت هزینه  عنوان بهسازمان نظام پزشکی مقداری از مالیات را 

 

 پزشکان خاص
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 52شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 52-4شکل 

 

پرداخرت   موقرع  بره که اگر پاشک مالیات را درست و  انتشاب استراتژی است نع و تعادل مسلط این بازی تعادل
استعالم کند. منفعت نهرایی پاشرک   کند، سازمان نظام پاشکی باید از سازمان مالیاتی برای تمدید پروانه پاشک 

 درصد است. 88و منفعت نهایی دولت  درصد 72.4 یاستراتژدر این 

 

 مالیاتی پزشکان نامه تفاهمزیر طبقه دوازدهم:  های بازی( 4-5-12

 

 

 

  

 

 
                                                                       

 53شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های ژیاسترات 53-4شکل 

 

ولت نیرا در هرر   درصد و د 50 احتمال بهاستراتژی  4که در آن پاشک در هر یک از  باشد یمبازی از نوع مشتلط 
 50این بازی  مشتلط منفعت نهایی پاشک در تعادل نع درصد مشارکت دارند. 50 احتمال بهاستراتژی  4یک از 

 درصد است.   50دولت نیا  درصد و منفعت نهایی

 پزشک

 کند پرداخت موق  مالیات درست و به

 سازمان نظام پزشکی برای تمدید پروانه استعالم کند

 سازمان نظام پزشکی برای تمدید پروانه استعالم نکند

 

 کی برای تمدید پروانه استعالم کندسازمان نظام پزش

 

 سازمان نظام پزشکی برای تمدید پروانه استعالم نکند

 موق  پرداخت نکند مالیات درست و به

 

 پزشک

نامه مالیات  طب  تفاهم

 پرداخت کند

 کند یمسازمان مالیاتی اعتراضات را بیشتر بررسی 

 کند ینمسازمان مالیاتی اعتراضات را بیشتر بررسی 

 

 کند یمن مالیاتی اعتراضات را بیشتر بررسی سازما

 

 کند ینمسازمان مالیاتی اعتراضات را بیشتر بررسی 

 

نامه مالیات  طب  تفاهم

 پرداخت نکند
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 54شماره رفتاری پزشک و دولت در بازی  های استراتژی 54-4شکل 

 

، از پاشک مالیرات دریافرت   نامه تفاهم با که یدرصورت ی استانتشاب استراتژ مسلط این بازی نع و تعادل تعادل
 41.6 یاسرتراتژ . منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن     کرد یم، باید پایه مالیاتی هرساله تغییر )و افاایع( پیدا شد یم

 درصد است. 66و منفعت نهایی دولت  درصد

 پزشک

 نامه مالیات بدهد با تفاهم

 باید پایه مالیاتی هرساله افزایش پیدا کند

 باید پایه مالیاتی هرساله افزایش پیدا نکند

 
 د پایه مالیاتی هرساله افزایش پیدا کندبای

 
 باید پایه مالیاتی هرساله افزایش پیدا نکند

 

 نامه مالیات بدهد بدون تفاهم

 



 

112 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 



 

 

 

113 
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 ، نتیجه گیری، پیشنهاداتهابحث، تحلیل يافته ـ پنجم فصل 

 مه( مقد5-1
ی پرژوهع مربروط بره    هرا  افتره اهداف و ی بر اساسدر این فصل ابتدا مروری بر هدف اصلی پژوهع و در ادامه 

 ی خواهیم نمود. ریگ جهینتمرحله کیفی و مرحله کمی مطالعه به ترتیب بحث و 
و جایگاه آنران   که با توجه به منالت روند یممالیاتی به شمار  مؤدیانگروه  نیپردرآمدتریکی از  عنوان بهپاشکان 

اینکره در   ؛ ودبا این گروه در ارتبراط هسرتن   ها سازمانو سایر  یا مهیب یها سازماندر جامعه که هم بیماران وهم 
مشرغول بره    تواننرد  یممطب خود  در مشارکتی با دیگر پاشکان و یها کینیکل ،ی دولتی، خصوصیها مارستانیب

در فرار مالیاتی زیادی هم  ظاهرا  دارد. به همراهت زیادی را تششیص میاان درآمد پاشکان مشکال فعالیت باشند.
در جامعره   یعردالت  یبر و باعث نرابرابری و   ردیگ یممالیاتی با توجه به درآمدهای باال صورت  مؤدیانقشر از  نیا
 مطالعره  جهت رفع ایرن مشرکل،   .شود میو دولت با کمبود درآمدهای مالیاتی جهت توزیع درآمد مواجه  گردد یم
برا  بتوانرد   ترا پاشکان و دولت در عرصه مالیات طراحی گردیرد  بین بر تعامل  مؤثرشناسایی عوامل  باهدفاضر ح

و رفع مشکالت تعامل برین   ی سیستم مالیاتی خألهابه پوشع  ها یبازطراحی مکانیام مالیاتی بر مبنای تئوری 
 پاشکان و دولت در عرصه مالیات بپردازد.

 عه( بحث مرحله کیفی مطال5-2
قررار   یموردبررسر بر تعامل پاشکان و دولت در عرصه مالیات  مؤثرشناسایی عوامل  منظور بهمطالعه کیفی حاضر 

سیستم مالیاتی را در تعامل با پاشکان مششص کرده  یخألهاگرفت تا با استفاده از رویکرد پژوهع کیفی بتواند 
ایرن   یهرا  افتره یت در عرصه مالیرات بپرردازد.   و رفع مشکالت تعامل بین پاشکان و دول خألهاو به پوشع این 
 یبنرد  طبقره  " یپاشرک سازمان نظرام   پاشکان، سازمان امور مالیاتی و دولت،"شامل اصلی  طبقه سهپژوهع در 

اخیر سازمان نظام پاشکی  های سالکه در  دهد یمو ماهیت طبقات و زیر طبقات نشان  ها دادهشد. توجه در متن 
، نامره  تفراهم این  بر اساسبودند و  کرده هیته یا نامه تفاهمرای دریافت مالیات از پاشکان ب یاتیامور مالو سازمان 

بود و نیاز به زمان کمی  تر نهیها کم، تر راحتو برای سازمان مالیاتی و پاشکان  شد یممالیات از پاشکان دریافت 
لفظ قانونی نداشت توسرط دیروان    نامه فاهمتدر آن پایین بود اما به دلیلی که این  شده نییتعداشت و پایه مالیاتی 

 عدالت اداری ابطال گشت. 
برانکی   یهرا  حسراب که سازمان امور مالیاتی دسترسی به اطالعات درآمدی و  دهد یمنتایج مطالعه حاضر نشان 

، نران کی پاشکان، پرونده مالیراتی آ الکترونی اظهارنامهپاشکان برای تعیین مالیات متناسب ندارد و باید با بررسی 
سرن و   تعداد ساعات کاری پاشک، سرابقه کراری و   ،رسی تعداد مراجعین به مطب پاشکان، محل کار پاشکانبر

در  به تعیین میاان مالیات پاشرکان بپرردازد و   نهیا  دهد یمشهرت پاشکان و اینکه خدمات جانبی در مطب ارائه 
یقینری میراان    صورت به ینوع بهتعیین کند و  الراس میاان مالیات پاشکان را صورت علی به تواند ینمحال حاضر 

بایرد اطالعرات کامرل در مرورد کلیره       دهرد  یمر که نتایج مطالعات دیگر نشان  طور همانمالیات را تشمین باند. 
 یهرا  شررفت یپرا با توجره بره    ازیموردندرآمدها و منابع برای تششیص و برآورد مالیات موجود باشد که اطالعات 

درآمردهای سرالم را از    توانرد  یمر  یخروب  بهفراهم نمود و سازمان مالیاتی  توان یممناسب  و اطالعاتی یوتریکامپ
 تواننرد  ینمر سازد و اششاص درآمردهای خرود را   نابع درآمدی برای هر ششص متمایا با شفاف نمودن م رسالمیغ

صحیح  طور بهیاتی را که پاشکان باید اظهارنامه مال دهد یم(. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان 93کنند )پنهان 
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درآمد مطب بلکه باید مجموع درآمد حاصله و مالیات مکسوره را در اظهارنامه بیاورند. نتایج  تنها نه تکمیل کنند و
تصاعدی مالیات تنها برای توزیع   یها نرخ یریکارگ بهکه مالیات بر مجموع درآمد و  دهد یممطالعات دیگر نشان 

پیشررفته   یها در نظامفعال  صورت به. نظام مالیات بر مجموع درآمد شود یده نمرآمد و کاهع فقر استفامناسب د
 (.94دارد )وجود  شود میکشورهای صنعتی را شامل  عمدتا مالیاتی که 

دفراتر قرانونی    داشرتن  نگره که پاشکان مانند سایر مؤدیان مالیاتی موظف بره   دهد یمنتایج مطالعه حاضر نشان  
موظرف هسرتند اطالعرات درآمردی      هرا  مارسرتان یبست که این دفاتر را داشته باشد و و کمتر پاشکی ا باشند یم

این اطالعات را در اختیار سازمان امرور مالیراتی قررار بدهنرد.      پاشکان را در دفاتر قانونی بیمارستان ثبت کنند و
ان مالیراتی در  برا سرازم  د اظهاری از طریق همکراری مؤدیران   حاکی از این است که سیستم خو یا مطالعهنتایج 

 (.95است ) شده تیئه اظهارنامه صحیح تقودفاتر دقیق و ارا یدار نگهکشور ژاپن، با 
مالیات  یها سرفصلمالیاتی اغلب اطالعات کم در حوزه سالمت و  مممورانکه  دهد یمنتایج مطالعه حاضر نشان 

کرار برا مؤدیران پاشرک ببیننرد. بایرد        الزم را برای یها آموزشپاشکان دارند و باید توسط سازمان امور مالیاتی 
قروانین و مقرررات مالیراتی     نره یدرزمگروهری بره پاشرکان     یهرا  رسرانه سازمان امور مالیاتی و نظام پاشرکی و  

کنند. نتایج سایر مطالعات حاکی از این است که مؤدیان با قوانین مالیاتی آشنایی کمی دارند و بایرد   یرسان اطالع
و وسرایل   هرا  رسرانه وانین مالیراتی بررای مؤدیران در نظرر گرفرت و همچنرین       آموزشی در خصوص ق یها دوره
بسراایی   ریترمث بره مؤدیران    یرسران  اطرالع و  در آمروزش با محوریرت مالیرات،    ییها برنامهبا اجرای  یجمع ارتباط
توجره   مالیرات  پرداخرت  در مؤدیان داوطلبانه و مشارکت اظهاری به خود اخیر های سال در اگرچه (.96گذارند ) یم

 تمایرل  نیرا  و توانرایی  بره  مؤدیران، بایرد   بره  یرسران  اطرالع و  مالیراتی  یسراز  فرهنگ کنار در .است زیادی شده

اجررای   و تفسریر  در مالیاتی ادارات توانایی نیا و ها آن قانونی تعهدات و وظایف به عمل و فهم در دهندگان اتیمال
 (.97کرد )توجه  مالیاتی قوانین عادالنه

که با ارائه خدمات خوب و تسهیالت رفاهی برای پاشرکان در قبرال پرداخرت     دهد یمحاضر نشان نتایج مطالعه 
ایجاد کرد و همچنین محرل هاینره کرردن     ها آنانگیاه پرداخت مالیات را در  توان یمدرست و متناسب مالیات، 

 مالیراتی  که نظرام  دهد یممالیات دریافتی توسط دولت باید مشهود و محسوس باشد. نتایج مطالعات دیگر نشان 

 مناسب های استراتژینداشتن  متغیر، اقتصادی و قواعدقوانین  تبعیض، انواع .باشد یم فرهنگ مالیاتی فاقد ایران

 مالیاتی ساختار یریپذ بیآس سبب عدم وجود تسهیالت رفاهی مناسب برای مؤدیان،  و رفاهی کاالهای توزیع در

  .(98ست )ا شده کشور و مانع رشد فرهنگ مالیاتی
، شرود  میمالیات دریافت  که در نظام اداری از حقوؤ کارمندان قبل از پرداخت، دهد یمنتایج مطالعه حاضر نشان 

مشتلف پاشکان بلکه در مقایسه با سرایر مؤدیران مالیراتی هرم رعایرت       یها تشصصبین  تنها نهعدالت مالیاتی 
برین   ینروع  بهران کتاب از دادن مالیات معاف هستند و . همچنین برخی از مشاغل مانند کشاورزان و ناششود ینم

پاشکان و سایر مؤدیان مالیاتی که از مالیات معراف هسرتند عردالت مالیراتی رعایرت نشرده اسرت و در صرورت         
به عدالت  توان یمتصاعدی با توجه به درآمد پاشکان  صورت بهتششیص درآمد واقعی پاشکان و دریافت مالیات 

توزیرع   و نابرابری کاهع در دولت مالیاتی یها استیسکه  دهد یمنتایج سایر مطالعات نشان . افتی دستمالیاتی 
عادالنره   صورت بهدرآمدهای مالیاتی  مجدد توزیع با تواند یم دولت ،گرید عبارت به فراوانی دارد. ریتمث درآمد  مجدد

را  جامعره  مشتلرف  یهرا  گروه بین درآمد طبقاتی فاصله و شود ثروتمندان تعدیل درآمد و فقرا باعث افاایع درآمد
 (.99مالیاتی را به دنبال داشته باشد ) و رعایت عدالت کاهع دهد
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که بیشتر معافیت و امتیاز مالیاتی بایرد بره پاشرکانی کره در پرداخرت مالیرات        دهد یمنتایج مطالعه حاضر نشان 
بررای   یا قاعرده باشد و معیار و  یا قهیسلتعلق بگیرد نه اینکه بششودگی مالیاتی  باشند یم حساب و خوشصادؤ 

قررار  و  حسراب  خروش که با تشویق و تقدیر از مؤدیان  دهد یمآن وجود نداشته باشد. نتایج مطالعات دیگر نشان 
 (.100) افتی دستبه فرهنگ و عدالت مالیاتی  توان یها م یازات مالیاتی برای آنامت دادن

کمترر در نظرر    ها آناشکان با درآمد باال، برای اینکه میاان مالیات که بیشتر پ دهد یمنتایج مطالعه حاضر نشان 
 نیترمم حقروقی   ازلحراظ مالیاتی به دلیل اینکره   مممورانو  کنند میمالیاتی رشوه پرداخت  مممورانگرفته شود به 

و کرار  کنترل و نظارت و حراست بر رفتار  که درصورتی. کنند میرشوه پرداختی توسط پاشکان را قبول  شوند نمی
مالیات پاشکان، فردی توانمنرد باشرد ایرن     مممورانمالیاتی از طرف سازمان مالیاتی باشد و رئیب گروه  ممموران
 بره نررخ   نسبت باالتر( رشوهفساد ) که دارد آن از حکایت یا مطالعه تجربی یها افتهی. افتد یمکمتر اتفاؤ  معضل

بیشرتر، عامرل    فسراد  ایرن اسرت کره    دهنده نشاندارد و  دیاقتصا رشد روی بر منفی بیشتری ریتمثباالتر  مالیات
نظارتی  یها دستگاههمچنین با ایجاد و افاایع  (. 101است ) اقتصادی یها تیفعال رشد از جلوگیری در یتر مهم
 گونه چیهامکان  اجرایی در سازمان امور مالیاتی، یها ضمانتالزم و تدوین قوانین انتظامی همراه با  یها کنترلو 
 .(102شد )مالیاتی دیده نشواهد  ممموراناز سوی  یرقانونیغالیت فع

 نهراد  کیر مالیاتی نباید جریمه را برای پاشکان تعیین کنند و بایرد   مممورانکه  دهد یمنتایج مطالعه حاضر نشان 
ی حقوقی مانند قوه قضاییه میاان جریمه مالیاتی پاشکان را مششص کند و پاشرکان بتواننرد بره جریمره مالیرات     

که مؤدیان مالیاتی باید بتواننرد بررای    دهد یماعتراض کنند و وکیل بگیرند. نتایج مطالعات دیگر نشان  شده نیمع
هنوز در جامعه ما مرسوم نشده است تا کارهای حقوقی خود را در اختیرار وکرال قررار     متمسفانهخود وکیل بگیرند 

اجتماعی برای اینکه هر مؤدی یک وکیرل حقروقی   مشورت بگیریم، یک تحول فکری، فرهنگی  ها آندهیم و از 
باید برا   یاتیامور مالکه سازمان  دهد یمهمچنین نتایج مطالعه حاضر نشان  .(103) ردیبگداشته باشد باید صورت 

یک سازمان صنفی به شناسایی پاشکانی کره مالیرات پرداخرت     عنوان بهتعامل و همکاری سازمان نظام پاشکی 
مالیات دریافتی از پاشکان بپردازند و  یساز شفافپرونده مالیاتی تشکیل بدهد و به  ها آنرای بپردازد و ب کنند مین

مالیات از پاشکان را بگیرند. سازمان نظام پاشکی برای صدور و تمدید پروانه پاشرکان   افتیدر درجلوی اجحاف 
و بررای صردور و    شود میاخت مالیات منجر به فرار پاشکان از پرد ینوع بهو  کند ینماز سازمان مالیاتی استعالم 
. نترایج مطالعرات دیگرر حراکی از ایرن اسرت کره        سازمان امور مالیاتی استعالم کندتمدید پروانه پاشکان باید از 

بازوی سرازمان   عنوان به توانند یمصنفی مراکا قدرتمندی هستند که بر اعضای خود اشراف دارند و  یها هیاتحاد
فرهنگری و   باکرار زیادی دارنرد و   یشنو حرفصنفی خود  یها هیاتحاددیان مالیاتی از امور مالیاتی عمل کنند. مؤ
 (.104) دیعرصه فرهنگ مالیاتی به تحول رسدر  توان یمصنفی  یها هیاتحادتقویت مبانی مالیاتی در 

پاشرکان، برا    مالیاتی یها پروندهکه سازمان امور مالیاتی با توجه به حجم زیاد  دهد یممطالعه حاضر نشان  نتایج
مالیراتی   مرمموران روبرو است و باید سرازمان مالیراتی،    ها آنمالیاتی( برای بررسی  )ممموران یانسانکمبود نیروی 

سرازمان مالیراتی بتوانرد     یهرا  ضرعف مالیاتی در نظر بگیرد و با برطرف کرردن   یها پروندهبیشتری برای بررسی 
 مالیات متناسب و درست را از پاشکان اخذ نماید.

 ( بحث مرحله کمی مطالعه5-3
سرال برود. همچنرین در     13سال و میانگین سرابقه کراری پاشرکان     46میانگین سن پاشکان در مطالعه حاضر 

درصرد از پاشرکان دارای سرطح تحصریالت      12.9درصد زن بودند.  40درصد از پاشکان مرد،  60مطالعه حاضر 
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در منطقه شرمال شرهر    موردمطالعهاز پاشکان درصد  20درصد پاشک متشصص بودند.  87.1پاشک عمومی و 
 20درصد در منطقه غرب تهرران و   20درصد در منطقه مرکا تهران، 20درصد در منطقه شرؤ تهران،  20تهران،

پاشکان عمرومی و متشصرص برابرر نیسرت و      سن انهیمدرصد در منطقه جنوب تهران به طبابت فعالیت داشتند. 
برابر نیسرت.   باهمی مشتلف ها تشصصپاشکان در  سن انهیمت. همچنین پاشکان متشصص باالتر اس سن انهیم

کمترین میانه سنی مربوط به پاشکان عمومی و بیشترین میانه سنی مربوط به پاشکان متشصص مغا و اعصاب 
برابر نیست و میانه سابقه کراری پاشرکان در گرروه مرردان      باهم. میانه سابقه کاری پاشکان مرد و زن باشد یم
برابر است. همچنرین برین نروع تشصرص      باهمی مشتلف ها تشصصتر است. میانه سابقه کاری پاشکان در باال

درصرد   84.4و از پاشکان متشصص زنان مرد  درصد 15.6 که یطور بهپاشکان و جنسیت آنان ارتباط وجود دارد 
 36.4 کره  یطرور  بره دارد. زن بودند. بین نوع تشصص پاشکان و منطقه فعالیت آنان در شهر تهران ارتباط وجود 

درصد در منطقه غررب تهرران بره     0در منطقه جنوب تهران و  موردمطالعهدرصد از پاشکان متشصص بیهوشی 
سال و میانگین سرابقه کراری مرمموران     40حاضر میانگین سن ممموران مالیات  در مطالعهفعالیت مشغول بودند. 

درصرد از   4درصد زن بودند.  34ازمان امور مالیاتی مرد و درصد از ممموران س 66سال بود. همچنین   14مالیات 
درصد  2و  سانبیل فوؤدرصد  12درصد لیسانب،  74، پلمید فوؤدرصد  8ممموران دارای سطح تحصیالت دیپلم، 

درصرد در اداره مالیرات شررؤ     20درصد از ممموران در اداره مالیرات شرمال تهرران،     20دکتری تشصصی بودند.
درصد در اداره مالیات  20درصد در اداره مالیات غرب تهران و  20در اداره مالیات مرکا تهران، درصد  20تهران، 

ممموران سازمان مالیاتی زن و مرد برابر نیست و میانه سنی گرروه مرردان    سن انهیمجنوب تهران فعالیت داشتند. 
منطقه شمال، شرؤ، مرکا، غررب   5ات در ی مالیها ادارهکه در  موردمطالعهممموران مالیات  سن انهیمباالتر است. 

برابر  باهممیانه سابقه کاری ممموران مالیات زن و مرد  برابر است. باهمو جنوب تهران مشغول به فعالیت هستند 
 . باشد یمنیست. میانه سابقه کاری ممموران مالیات در گروه مردان باالتر 

 ها یباز( بحث طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری 5-4
رفتراری   یهرا  تعرادل با توجه بره   بازی 54که از  ، مکانیام مالیاتیی مرحله کیفی مطالعهریگ جهینتبعد از بحث و 

  .میده یمقرار  موردبحثاست را  شده یطراحپاشکان و دولت  متعامل

 زیر طبقه اول: عدالت مالیاتی های بازی( 5-4-1
بکار بگیرد. از پاشکان با درآمرد   تواند یمت مالیات از پاشکان رفتاری متفاوت را برای دریاف های استراتژیدولت 

تصاعدی یا ناولی یا تناسبی مالیات دریافت کررد. بررای رعایرت عردالت مالیراتی       صورت به توان یمباال و پایین 
سرهم و درصرد مالیرات     مرد، برا افراایع درآ  ) یتصاعد صورت بهبهترین استراتژی رفتاری دولت، دریافت مالیات 

. این استراتژی رفتراری تعرادل نرع و تعرادل     باشد یم( در تعامل با پاشکانی که درآمد باال دارند ابدی یمیع افاا
درصرد اسرت. برا     78درصد و منفعرت نهرایی دولرت     37.6که منفعت نهایی پاشک در آن  باشد یممسلط بازی 

لیاتی را هم در بین مؤدیران مالیراتی   عدالت ما توان یمتصاعدی از پاشکان با درآمد باال  صورت بهدریافت مالیات 
پاشک و سایر مؤدیان مالیاتی ایجاد کرد و همچنین از پاشکانی که درآمد پایین دارند به نسبت درآمدشان مالیات 

 عادالنه رضایت خواهند داشت. صورت بهکنند و از پرداخت مالیات  کمتری پرداخت می
 توانرد  یمر با توجه به درآمد پاشرکان   ( راگیردن ر از پاشکانک سقف معین، مالیات بیشت)از یدولت سقف مالیاتی 

مششص کند. برای رعایت عدالت مالیاتی بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکانی که درآمد باالیی 
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 ها تعامل بین پزشکان و دولت در عرصه مالیات:طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری بازی تبیین و تحلیل 

 اهر  آنتعیین نکند و مالیات را با توجه به درآمد زیرادی کره دارنرد از     ها آندارند این است که سقف مالیاتی برای 
درصرد و   31.3کره منفعرت نهرایی پاشرک در آن      باشرد  یمی باز ی رفتاری تعادل نع استراتژدریافت کند. این 
برای تمامی پاشکان سقفی برای مالیات مشرشص نشرود و برا     که یدرصورتاست.  درصد 74دولت منفعت نهایی 

 ین مؤدیان مالیاتی پاشک ایجاد کرد.عدالت مالیاتی را در ب توان یممالیات اخذ شود  ها آنتوجه به درآمدشان از 
برای پاشک تعیین کند و باید خدمات و تسهیالتی را با توجه بره   تواند یم ادیوز کم صورت بهدولت نرخ مالیات را 

نرخ مالیات پاشکان برای آنان در نظر بگیرد. برای رعایت عدالت مالیاتی بهتررین اسرتراتژی رفتراری دولرت در     
در قبال پرداخت مالیرات،   باشد، دولت باید خدمات خوب زیادآنان اگر نرخ مالیات ست که تعامل با پاشکان این ا

که منفعت نهایی پاشک در این  باشد یمبه پاشکان بدهد. این استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط بازی 
یالت خروب در  که دولت خردمات و تسره   درصد است. درصورتی 66و منفعت نهایی دولت  درصد 96.5 یاستراتژ

عردالت مالیراتی را در برین     تروان  یمر قبال پرداخت مالیات با نرخ مالیات زیاد توسط پاشکان به آنان ارائه نمایرد  
 مؤدیان مالیاتی ایجاد کرد.

بکرار   توانرد  یمر رفتاری متفاوت را برای دریافت مالیرات از پاشرکان    های استراتژیکه گفته شد دولت  طور همان
تصاعدی یا ناولی یا تناسبی مالیات دریافت کرد. برای رعایت عدالت مالیاتی  صورت به توان یمبگیرد. از پاشکان 

 یتناسرب  صرورت  بره اگرر پاشرکان مالیرات را      بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که
ایرن   .کنرد  یمر ریافرت  دولرت مالیرات واقعری د   مد هر پاشک برای مالیات است( بپردازنرد،  درصد یکسانی از درآ)

درصرد و منفعرت    57.3 یاسرتراتژ که منفعت نهایی پاشرک در ایرن    باشد یماستراتژی رفتاری تعادل نع بازی 
است. پاشکانی که درآمد پایین دارند در این صورت مالیات کمتری به نسبت پاشکانی که  درصد 52نهایی دولت 

 در بین مؤدیان مالیاتی پاشک ایجاد کرد. توان یممالیاتی را کنند و تا حدودی عدالت  درآمد باال دارند پرداخت می
)و تناسب خوبی کافی دارند  اندازه بهبا توجه به اینکه پاشک و مراکا درمانی  ها استانو مراکا  شهرهادولت برای 

الیات سقف درآمدی برای دریافت م تواند یم باشد(  داشتهوجود  ها آنبین پاشکان در خصوص مراجعه بیماران به 
. برای رعایت عدالت از یک حد معین که درآمد باالتر شود مالیات بیشتری دریافت کند(کند )از پاشکان مششص 

پاشرک و مراکرا درمرانی     کره  مالیاتی بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این اسرت درصرورتی  
 نداشرته وجود  ها آنر خصوص مراجعه بیماران به باشد )و تناسب خوبی بین پاشکان د نداشتهکافی وجود  اندازه به

از یک حد معرین کره درآمرد براالتر شرود      ) کند.نباشد( سازمان مالیاتی باید سقف درآمدی برای مالیات مششص 
که منفعت نهایی پاشرک در ایرن    باشد یم. این استراتژی رفتاری تعادل نع بازی کند(نمالیات بیشتری دریافت 

است. زمانی که پاشک و مراکا درمانی در شهر و مراکرا   درصد 72منفعت نهایی دولت درصد و  45.5 یاستراتژ
کننرد و   کافی وجود نداشته باشد و بیشتر مردم به تعداد محدود پاشکی که وجود دارند مراجعه مری  اندازه بهاستان 

اما اگر پاشک ؛ نکنددولت باید سقف درآمدی برای مالیات مششص  کند یمناخواسته درآمد پاشکان افاایع پیدا 
بیشرتری را   کننرده  مراجعره رقابت کنند ترا   باهمکافی باشد و پاشکان برای کسب درآمد  اندازه بهو مراکا درمانی 

 مششص کند.  ها آنجذب کنند دولت باید سقف درآمدی برای مالیات 

 مالیات یساز فرهنگزیر طبقه دوم:  های بازی( 5-4-2
وت را در برخورد با پاشکانی کره درآمرد خرود را صرادقانه یرا غیرر صرادقانه در        رفتاری متفا های استراتژیدولت 

بکار بگیرد برای ایجاد فرهنگ و انگیاه پرداخرت مالیرات در پاشرکان،     تواند یمکنند  مالیاتی اظهار می اظهارنامه
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در اظهارنامه  صادقانهاگر پاشک درآمدش را بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که 

این استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط  .دهد پاداش توجه کند(پاشک )، دولت باید به اظهار کندمالیاتی 
درصرد اسرت.    52درصرد و منفعرت نهرایی دولرت      88که منفعت نهایی پاشک در این اسرتراتژی   باشد یمبازی 

 هرا  آنتوجه کند و تفاوتی میران   ها آندارند که دولت به  کنند انتظار پاشکانی که صادقانه درآمد خود را اظهار می
ی برای اظهار درست درآمرد توسرط   ا اهیانگکنند قائل شود و  با پاشکانی که درآمد خود را غیر صادقانه اظهار می

کننرد بایرد دولرت بره      بعد باشد. همچنین پاشکانی که غیر صادقانه درآمد خود را اظهار می های سالپاشکان در 
 بعد درآمد خود را درست اظهار کنند. های سالجریمه کند( که در کند )توجه  اه آن

 هرای  استراتژیکنند  کنند یا ثبت نمی به بیماران را ثبت می شده ارائهدولت باید در برخورد با پاشکانی که خدمات 
، بهتررین اسرتراتژی   رفتاری متفاوت را در نظر بگیرد. برای ایجاد فرهنگ و انگیاه پرداخرت مالیرات در پاشرکان   

دولت باید  ،نکند ثبتبه بیمارانع را  شده ارائهپاشک خدمات رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که اگر 
که منفعت نهایی پاشک در این  باشد یمندهد. این استراتژی رفتاری تعادل نع بازی امتیازات مالیاتی به پاشک 

است. باید این انگیاه و فرهنگ در پاشرکان ایجراد شرود     درصد 84ت دولدرصد و منفعت نهایی  72.5استراتژی 
بره   شرده  ارائره بررسی خدمات  برحسبرا ثبت کنند تا دولت بتواند مالیات درست را  دهند یمخدماتی که به بیمار 

ل کننرد قائر   بیماران از پاشکان دریافت کند. همچنین دولت باید امتیازاتی برای پاشکانی که خدمات را ثبت مری 
 ی برای پاشکان ایجاد شود.ا اهیانگشود تا 
که گفته شد دولت در برخورد با پاشکانی که اظهارنامه مالیاتی خود را صادقانه یا غیر صادقانه تکمیرل   طور همان
در نظر بگیرد. برای ایجاد فرهنگ و افراایع انگیراه پرداخرت     تواند یمرفتاری متفاوت را  های استراتژیکنند  می

پاشرک اظهارنامره   پاشکان، بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این اسرت کره اگرر    مالیات در 

ایرن   مشهود هاینره کنرد.   صورت به، دولت باید مالیات پاشک را در حوزه سالمت کند مالیاتی را صادقانه تکمیل

درصرد و   78.9اسرتراتژی  که منفعت نهایی پاشرک در ایرن    باشد یماستراتژی رفتاری تعادل اول نع این بازی 
است. بیشتر پاشکان برای افاایع انگیاه و رغبرت در پرداخرت مالیرات، از دولرت      درصد 60منفعت نهایی دولت 

 هرا  آنانتظار دارند محل هاینه کردن مالیات پرداختی پاشکان مششص و مشهود باشد و در حوزه مرتبط کراری  
 پاشک اظهارنامه مالیاتی را صرادقانه تکمیرل  اری که در آن استراتژی رفت هاینه شود. باشد یمکه حوزه سالمت 

تعرادل دوم نرع ایرن برازی      کنرد نمشرهود هاینره    صورت به، دولت باید مالیات پاشک را در حوزه سالمت نکند
 درصد است.  58و منفعت نهایی دولت  درصد 59.1. منفعت نهایی پاشک در این استراتژی باشد یم

رفتراری متفراوت را    هرای  اسرتراتژی غیر صادقانه با دولت برخورد کند دولت هم  که پاشک صادقانه یا درصورتی
در نظر بگیرد. برای ایجاد فرهنگ و افاایع انگیراه پرداخرت مالیرات در پاشرکان، بهتررین اسرتراتژی        تواند یم

دقانه برا  هم صرا  دولت صادقانه با دولت برخورد کند، اگر پاشکرفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که 
این استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسرلط ایرن برازی     .(کند ینم سوءاستفاده)دولت  کند یمپاشک برخورد 

اسرت.   درصرد  80درصرد و منفعرت نهرایی دولرت      72منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن اسرتراتژی       ؛ کهباشد یم
و مالیرات   کنرد  یمر صادقانه برخرورد   که پاشکان در برخورد با دولت صادؤ باشند. دولت هم با پاشکان درصورتی

 .کند ینمبیشتر از واقعیت و اضافی برای آنان تعیین 
برای ایجاد فرهنگ و افاایع انگیاه پرداخت مالیات در پاشکان، بهترین استراتژی رفتراری دولرت در تعامرل برا     

 مرمموران شد، باید برخرورد  با مؤدبانهو مالیاتی خوب  مممورانبرخورد پاشکان با نحوه   اگرپاشکان این است که 
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؛ باشرد  یماین استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط این بازی  .باشد مؤدبانهو  مالیاتی نیا با پاشکان خوب
 درصد است.   80درصد و منفعت نهایی دولت  79.1 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  که

فرهنگ و افاایع انگیاه پرداخت مالیات در پاشکان برای ایجاد  منظور به رفتاری متفاوت را های استراتژیدولت 
مالیراتی را   مممورانباید ممموران مالیاتی خود باید در نظر بگیرد که بهترین استراتژی رفتاری دولت این است که 

، آمروزش  ندارنتد مرد پاشرک   کسب درآ و نحوهفصل مالیاتی پاشکان که اطالعات کافی از حوزه سالمت و سر

منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن      ؛ کره باشرد  یمر راتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط این بازی این است دهد.
درصد است. دولت با آموزش دادن به ممموران مالیاتی و افاایع  88و منفعت نهایی دولت  درصد 85.1استراتژی 
دولرت بایرد   چنرین  مناسب و درست مالیات را برای پاشکان مششص کند. هم صورت به تواند یم ها آناطالعات 
مد پاشک کسب درآ و نحوهفصل مالیاتی پاشکان مالیاتی که اطالعات کافی از حوزه سالمت و سر مممورانبرای 
 بروز و آپدیت شود. ها آنتا اطالعات  آموزش مداوم بگذارد. یها برنامه دارند،

مالیات پاشرکان، برا    نهیرزمدسازمان صنفی پاشکان است و اینکه  عنوان بهدولت برای سازمان نظام پاشکی که 
رفتاری در نظر بگیرد. بهترین اسرتراتژی رفتراری    های استراتژی تواند یمسازمان امور مالیاتی هم در ارتباط است 

سازمان نظام پاشکی باید به پاشک در قبال مشارکت در پرداخت مالیات درست برای حقروقی کره   این است که 
تعادل نع و تعرادل مسرلط ایرن     این استراتژی رفتاری کند. یرسان اطالعد، قوانین و مقررات مالیاتی دار نهیدرزم
درصرد اسرت.    76و منفعت نهرایی دولرت    درصد 84.7 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد یمبازی 

قروانین و مقرررات    نره یدرزمی به پاشرکان  رسان اطالعدر  تواند یمی رگذاریتمثسازمان نظام پاشکی نقع قوی و 
 الیاتی آنان داشته باشد.م

متفراوت برر    ترمثیراتی  تواند یم ردیگ یمرفتاری که پاشک در اظهار اطالعات مالیاتی خود در نظر  های استراتژی
بهتررین   برای ایجاد فرهنگ و افراایع انگیراه پرداخرت مالیرات در پاشرکان،      سازمان امور مالیاتی داشته باشد.

، برار  کنتد اگرر پاشرک اطالعرات را درسرت اظهرار      شکان این است کره  استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پا

ایرن   .(شرود  مری مالیراتی کرم    مرمموران  از سوءبرداشت) .شود میکمیسیون حل اختالف سازمان امور مالیاتی کم 
درصرد و   74.7منفعت نهایی پاشک در ایرن اسرتراتژی    ؛ کهباشد استراتژی رفتاری تعادل اول نع این بازی می

است. وقتی پاشکان اطالعات خود را درست اظهار کنند، مالیات درست با توجه به  درصد 72ی دولت منفعت نهای
شود و سوءبرداشت از ممموران مالیراتی بررای تعیرین مالیرات بیشرتر ایجراد        اطالعات اظهاری پاشکان تعیین می

اگرر  سرتراتژی کره در آن   شرود. ا  شود. همچنین بار کمیسیون حل اختالف برای تعیین مجدد مالیات کم می نمی

شرود   نمری ، برار کمیسریون حرل اخرتالف سرازمان امرور مالیراتی کرم         نکنتد پاشک اطالعات را درست اظهار 

 ؛ کره باشرد  . این استراتژی رفتاری تعادل دوم نرع ایرن برازی مری    (شود نمیمالیاتی کم  ممموران از سوءبرداشت)
 درصد است.  60هایی دولت و منفعت ن درصد 69.1منفعت نهایی پاشک در این استراتژی 

توانرد ترمثیراتی    گیررد مری   های رفتاری که پاشک در اظهار اطالعات درآمدی خود در نظر می همچنین استراتژی
 برای ایجاد فرهنگ و افاایع انگیراه پرداخرت مالیرات در پاشرکان،     متفاوت بر سازمان امور مالیاتی داشته باشد.
پاشکان اطالعات درآمدی را درست اظهار  با پاشکان این است که اگر بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل

 این اسرتراتژی رفتراری   .کنند مین سوءاستفادهمالیاتی که اطالعات کمی در حوزه سالمت دارند  مممورانکنند، از 
 76درصد و منفعت نهرایی دولرت    58.9منفعت نهایی پاشک در این استراتژی  ؛ کهباشد تعادل نع این بازی می

که بدانند، ممموران مالیاتی اطالعات کمری در حروزه سرالمت دارنرد      درصد است. ممکن است پاشکان درصورتی
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کننرد. اگرر پاشرکان بداننرد کره       سوءاسرتفاده اطالعات درآمدی خود را درست اظهار نکنند و از ممموران مالیاتی 
پاشرکان دارنرد همیشره درآمرد خرود را       ممموران مالیاتی اطالعات زیادی از حوزه سالمت و نحوه تعیین مالیرات 

 درست اظهار خواهند کرد. 
ایجاد فرهنگ و افراایع انگیراه پرداخرت مالیرات در پاشرکان       منظور به های رفتاری متفاوت را دولت استراتژی

برای پاشرکان اهمیرت   بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که  تواند در نظر بگیرد. می

ایرن   .شتود  یرسران  اطرالع  هرا  آنمالیات به  یساز فرهنگگروهی، درباره مالیات و  یها رسانهکه از طریق  دارد

درصد و منفعت  80.4منفعت نهایی پاشک در این استراتژی  ؛ کهباشد استراتژی رفتاری تعادل نع این بازی می
ی گروهری قروانین و مقرررات و    ها نهرسادرصد است. پاشکان از دولت انتظار دارند که از طریق  60نهایی دولت 

 ی شود.رسان اطالع ها آناطالعات مربوط به مالیات به 
برای ایجاد فرهنگ و افاایع انگیاه پرداخت مالیات در پاشکان  های رفتاری متفاوت را دولت همچنین استراتژی

درمرانی و   اگرر مراکرا  ت کره  بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این اس تواند در نظر بگیرد. می
ایرن   .شرود  نمری به سازمان مالیاتی ندهند، مالیات واقعی از پاشک اخذ  مدی پاشک راآاطالعات در ها مارستانیب

درصد و منفعت  70.2 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد استراتژی رفتاری تعادل نع این بازی می
توانرد از پاشرک اخرذ کنرد کره مراکرا درمرانی و         واقعی را دولت می است. زمانی مالیات درصد 64نهایی دولت 

با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند و اطالعات درآمدی درست پاشکان را به سازمان امور مالیاتی  ها مارستانیب
 بدهند.

بررای ایجراد    های رفتاری متفراوت را  که پاشکان با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند دولت استراتژی درصورتی
تواند در نظر بگیرد. بهترین استراتژی رفتراری دولرت در    فرهنگ و افاایع انگیاه پرداخت مالیات در پاشکان می

مالیاتی باید قروانین   ممموران، نکنندپاشکان با سازمان امور مالیاتی همکاری  اگرتعامل با پاشکان این است که 

تعرادل نرع و    این استراتژی رفتاری دهند.کنند و توضیحات الزم را نن یرسان اطالع ها آنو مقررات مالیاتی را به 
 56و منفعت نهایی دولت  درصد 29.3 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد تعادل مسلط این بازی می

کره  است. وقتی پاشکان با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند از سازمان و ممموران مالیاتی انتظرار دارنرد    درصد
 .دهندکنند و توضیحات الزم را ب یرسان اطالع ها آنقوانین و مقررات مالیاتی را به 
بررای ایجراد فرهنرگ و افراایع انگیراه پرداخرت مالیرات در         های رفتاری متفراوت را  دولت همچنین استراتژی

ت در تعامرل برا   بهترین استراتژی رفتراری دولر   تواند در نظر بگیرد. کنند می پاشکانی که صورت گروهی کار می

، سازمان امرور  شودگروهی شرکت تشکیل بدهند و درآمدشان ثبت  صورت بهاگر پاشکان پاشکان این است که 

 ؛ کره باشرد  این  استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط این بازی می .کند یممالیاتی، مالیات واقعی دریافت 
 صرورت  بره است. پاشکانی که  درصد 70نهایی دولت درصد و منفعت  64 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این 

باید درآمدشان ثبت شود که دولت بتوانرد مالیرات واقعری از آنران      دهند یمکنند و شرکت تشکیل  گروهی کار می
 کنند.  واقعی درآمد خود را ثبت نمی طور بهکنند  که بیشتر پاشکانی که گروهی کار می بگیرد. درصورتی
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 طبقه سوم: فرایند نحوه تعیین و دریافت مالیات از پزشکان زیر های بازی( 5-4-3
تواند در نظر بگیررد. بهتررین    های رفتاری متفاوت را می دولت برای تعیین و دریافت مالیات از پاشکان استراتژی
 درمان باشد بایرد از  یها مهیباگر پاشک طرف قرارداد استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که 

این اسرتراتژی رفتراری تعرادل     موجود بیماران، سازمان مالیاتی، مالیات پاشک را مششص  کند. یها نسشهروی 
درصرد و منفعرت نهرایی     65.3منفعت نهایی پاشک در این استراتژی  ؛ کهباشد نع و تعادل مسلط این بازی می

سترش دهند، سازمان امور مالیراتی  ی طرف قرارداد خود را گها مهیبکه پاشکان  درصد است. درصورتی 66دولت 
ی بیماران را بررسی کند و میاان مالیات پاشکان را تعیرین کنرد. اگرر پاشرک     ا مهیبی ها نسشهتواند  ی میراحت به

 ی درمان نباشد دولت باید با بررسی ویایت بیماران، مالیات پاشک را تعیین کند. ها مهیبطرف قرارداد 
ی مشتلرف نادیرک بره یرک طیرف      هرا  تشصصت مالیات از پاشکانی که در همچنین دولت برای تعیین و دریاف

های رفتاری متفاوت را در نظر بگیرد. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل  تواند استراتژی درآمدی هستند می
نادیک به یرک طیرف درآمردی هسرتند( و براهم      )مشتلف  یها تشصصپاشکان که در با پاشکان این است که 

این استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط ایرن   شود.ننشوند، باید مالیات یکسان از آنان دریافت  یبند دسته
درصرد اسرت. از    62درصد و منفعت نهایی دولت  64.9منفعت نهایی پاشک در این استراتژی  ؛ کهباشد بازی می

ی کررد و مالیرات   بنرد  سرته د باهمنادیک به یک طیف درآمدی هستند( نباید )ی مشتلف ها تشصصپاشکان در 
 یکسان از آنان دریافت کرد. بلکه باید برای هر پاشک با توجه به تشصص و درآمدش جداگانه مالیات تعیین کرد. 

دارد برای تعیین مالیرات در نظرر    ها شهرستانی که پاشک در مراکا استان در مقایسه با ا نهیهادولت باید میاان 
مالیاتی باید تفاوت میراان  ولت در تعامل با پاشکان این است که سازمان امور بهترین استراتژی رفتاری د بگیرد.

(  بین مراکا اسرتان و شهرسرتان را بررای پاشرکانی کره در      کند یمهاینه پاشک )که برای اداره مطب و... خرج 
ی رفتراری  ایرن اسرتراتژ   کنند، در تعیین مالیات در نظرر بگیررد.   با رشته تشصصی یکسان کار می ها استان مراکا

درصرد و منفعرت    84 یاسرتراتژ منفعت نهایی پاشرک در ایرن    ؛ کهباشد تعادل نع و تعادل مسلط این بازی می
 هرا  شهرسرتان در مقایسه برا   ها استاندرصد است. پاشکانی که تشصص یکسانی دارند در مراکا  76نهایی دولت 

در تعیرین مالیرات پاشرکان در نظرر      ها نهیهااین باالتری دارند و سازمان امور مالیاتی باید  .هاینه اجاره مطب و
 بگیرد.

دولت باید جمعیت شهری که پاشک در آن مشغول به طبابت اسرت در تعیرین مالیرات در نظرر بگیررد. بهتررین       
 ثبرت کنرد  دهرد   مری اگر پاشک خدماتی که به بیمرار  استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که 

به بیمار باشد( سازمان مالیاتی باید جمعیت شرهری کره پاشرک در آن     شده ارائهخدمات )دریافت مالیات برحسب 
؛ باشد تعادل نع و تعادل مسلط این بازی می را در تعیین مالیات در نظر بگیرد. این استراتژی رفتاری کند یمکار 
 . درصد است 82درصد و منفعت نهایی دولت  79.1 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  که

را برای تعیین و دریافت مالیات در نظر بگیرد یکری   ها آندولت باید میاان فعالیت پاشکان و تعداد ساعات کاری 
)تعداد  دارددولت باید از پاشکی که فعالیت زیاد ی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که ها یاستراتژاز 

. پاشرک ایرن   وی افاایع فعالیت و انگیاه پاشک را بگیرد(. )جلکندساعات کاری زیاد(، مالیات بیشتری دریافت 
. یکری دیگرر از   رنرد یگ یمر درصرد در نظرر    50 احتمرال  بره درصرد و دولرت    25 احتمرال  بره استراتژی رفتاری را 

)تعداد ندارد دولت باید از پاشکی که فعالیت زیاد ی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که ها یاستراتژ
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پاشرک ایرن    .()باعث افراایع فعالیرت و انگیراه پاشرک شرود      نکندم(، مالیات بیشتری دریافت ساعات کاری ک
گیرند. منفعت نهرایی پاشرک در    درصد در نظر می 50احتمال  درصد و دولت به 75 احتمال بهاستراتژی رفتاری را 

 درصد است. 50درصد و منفعت نهایی دولت نیا  50تعادل نع مشتلط این بازی 
نیا در  دهند یمتعیین و دریافت مالیات از پاشکان باید خدمات جانبی که پاشکان در مطب خود ارائه دولت برای 

خردمات جرانبی در   پاشرک   اگرر نظر بگیرند. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است کره  
ایرن   .گیرنرد نظرر ب  را دردر مطرب   مالیات، تنها ویایرت بیمراران   نییدر تعمالیاتی باید  ممموران ندهدمطب ارائه 

درصد و منفعت  54.4 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد استراتژی رفتاری تعادل نع این بازی می
است. همچنین دولت باید خدمات جانبی که پاشکان در مطب خود غیر از ویایت بیماران  درصد 72نهایی دولت 

 ر نظر بگیرند. را در تعیین مالیات د دهند یمانجام 
توانرد   ی بانکی پاشکان را برای تعیین مالیات میها حسابهای رفتاری مانند بررسی گردش مالی  دولت استراتژی
مالیراتی بایرد حسراب     بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که مرمموران  در نظر بگیرد.

ایرن اسرتراتژی رفتراری تعرادل      رای تعیین مالیات بررسی کنند.دارند را ب باالییبانکی پاشکانی که گردش مالی 
و منفعرت نهرایی    درصرد  52.4 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد نع و تعادل مسلط این بازی می

اما طبق ؛ ی بانکی پاشکان نداردها حساباست. سازمان امور مالیاتی در حال حاضر دسترسی به  درصد 76دولت 
 را بررسی کند. ها آنی بانکی دسترسی داشته باشد و ها حسابات،  باید به قانون مالی
 هرا  آنی پاشکی مانند متشصص زنان،  بیشتر پاشکان زن هستند و بیشرتر بیمراران بره    ها تشصصدر بعضی از 
 کننرده  مراجعره کنند. همچنین پاشکان متشصص مغا و اعصاب و ارتوپدی اگرر مررد باشرند بیمراران      مراجعه می

اسرت و همچنرین بایرد در تعیرین      رگرذار یتمثتری دارند. جنسیت پاشک در هر تشصص بر میاان درآمردش  بیش
ی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان ایرن اسرت کره    ها یاستراتژمالیات، دولت به این مسئله توجه کند. یکی از 

باید جنسیت پاشک  دارند،بیشتری  کننده مراجعهمشتلف هستند و بیماران  یها تشصصکه در  زنبرای پاشکان 
درصرد در   50احتمال  درصد و دولت به 60احتمال  پاشک این استراتژی رفتاری را بهباشد.  مؤثردر تعیین مالیات 

 مرردی برای پاشکان ی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که ها یاستراتژگیرند. یکی دیگر از  نظر می
پاشک در تعیین مالیرات   ، باید جنسیتبیشتری دارند کننده مراجعهان مشتلف هستند و بیمار یها تشصصکه در 
 گیرنرد.  درصد در نظرر مری   50احتمال  درصد و دولت به 40احتمال  پاشک این استراتژی رفتاری را به .باشد مؤثر

 درصد است. 50درصد و منفعت نهایی دولت نیا  50منفعت نهایی پاشک در تعادل نع مشتلط این بازی 
مالیرات   عنروان  بره شرود   از درآمدشان کسرر مری   ها مارستانیبباید مالیاتی را که در سایر مراکا درمانی و پاشکان 

مکسوره در اظهارنامه مالیاتی خود بیاورند. اغلب پاشکانی که مالیات مکسوره باالیی دارند در اظهارنامره مالیراتی   
شرود. بهتررین اسرتراتژی     باالی این پاشکان مری  به این دلیل که دولت متوجه درآمد آورند ینمخود میاان آن را 

، کنند میرا اظهار  پاشکانی که مالیات مکسوره پایینی دارند و آنرفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که 
این استراتژی رفتاری تعادل نرع و تعرادل    کند. نکسر  شده نییتعدولت باید مالیات مکسوره پاشک را از مالیات 

 درصد 54درصد و منفعت نهایی دولت  41.3 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد زی میمسلط این با
. سازمان امرور  آورند یماست. پاشکانی که مالیات مکسوره پایینی دارند در بیشتر اوقات در اظهارنامه مالیاتی خود 

از مالیات مکسروره اظهارنامره بیشرتر     دهش نییتعو میاان مالیات  کند یممالیاتی هم وقتی مالیات پاشک را تعیین 
 کسر کند. شده نییتعتواند مالیات مکسوره را از مالیات  باشد. می
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های رفتراری   دولت برای تعیین و دریافت مالیات از پاشک عالوه بر بررسی اظهارنامه مالیاتی پاشکان، استراتژی
اگرر پاشرک   لت در تعامل با پاشکان این است که تواند در نظر بگیرد. بهترین استراتژی رفتاری دو متفاوت را می
مدار  موجود پاشک را نیا بررسی  مالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب و ، مممورانکندرا پر  مالیاتی اظهارنامه
منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن      ؛ کره باشرد  تعادل نع و تعادل مسلط این بازی مری  این استراتژی رفتاری .کنند
است. ممموران مالیاتی برای تعیین درست میراان مالیرات    درصد 70منفعت نهایی دولت و  درصد 68.9 یاستراتژ

بر میاان درآمد و مالیات پاشک همچون سن  مؤثرپاشکان باید از مطب پاشکان نیا بازدید کنند و تمامی عوامل 
 و شهرت و مدار  موجود را بررسی کنند.

کننرد مطلرع شروند بایرد برا       ه مالیاتی که پاشکان پر مری همچنین دولت برای اینکه از صحت و درستی اظهارنام
بررسی تعداد بیمار ویایت شده و نسخ موجود، پاشکان را راستی آزمایی کنند. بهترین استراتژی رفتاری دولت در 

با  مالیاتی باید پاشکان را ممموران نکنند،اگر پاشکان درآمد خود را درست اظهار تعامل با پاشکان این است که 

این اسرتراتژی رفتراری تعرادل نرع و تعرادل      . سی تعداد بیمار ویایت شده و نسخ موجود راستی آزمایی کنندبرر
 درصد 54و منفعت نهایی دولت  درصد 68.2 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد مسلط این بازی می

 ی مشتلف راستی آزمایی کند. ها روشاست. دولت باید برای تعیین و دریافت درست مالیات، پاشکان را به 
خود پاشک است را داشرته باشرند    حساب بهپاشکان در مطب خود مثل سایر مشاغل باید دستگاه پوز که مربوط 

که دولت بتواند برای تعیین مالیات حساب پاشک را بررسی کند. بهترین استراتژی رفتراری دولرت در تعامرل برا     

دستگاه پوز و یک حساب داشته باشند و ویایرت از طریرق    یکد اگر پاشکان در مطب خوپاشکان این است که 

این استراتژی رفتاری تعادل  بررسی شود. ها آنپاشک ریشته شود باید برای تعیین مالیات، حساب   حساب بهپوز  
درصرد و منفعرت نهرایی     67.1 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد نع و تعادل مسلط این بازی می

خود  حساب بهمربوط  ها آناست. اگر پاشک در مطب خود چند دستگاه پوز داشته باشد باید تمام  درصد 74دولت 
 پاشک باشد و برای تعیین مالیات حساب چند دستگاه پوز بررسی شود.

دولت باید برای تعیین مالیات جمعیت شهرها و مراکا استان که پاشکان در آنجا مشغول به طبابت هستند را نیرا  
 برای پاشرکانی کره در مراکرا   بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که  ظر بگیرند.در ن
دولت باید شهرها را منطقه بندی کند و برحسب جمعیت هر شهر  کنند میبا رشته تشصصی یکسان کار  ها استان

فتاری تعادل نع و تعادل مسلط این برازی  این استراتژی ر و متوسط تعداد مراجعه بیماران،  مالیات را تعیین کند.
است. پاشرکان   درصد 70درصد و منفعت نهایی دولت  72.9 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد می

و بیماران بیشتری دارند و درآمرد براالتری    کننده مراجعه ادیز احتمال بهکه جمعیت بیشتری دارد  ها استاندر مراکا 
مشغول به فعالیت هستند دارند. برای تعیین مالیات دولت باید این مسئله را  ها شهرستانر نسبت به پاشکان که د

 در نظر بگیرد.
باشرد و   یی از سرال کمترر مری   ها ماهبه مطب پاشکان بیشتر و در  کننده مراجعهیی از سال تعداد بیماران ها ماهدر 

ز مطب پاشکان برای تعیین مالیات در نظر بگیررد.  های رفتاری متفاوت را در هنگام بازدید ا دولت باید استراتژی
از سرال کره    ییها ماهمالیاتی باید در  ممموران  بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که

این استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسرلط ایرن    ، برای بازدید از مطب بروند.باشد می خلوتمطب پاشکان 
اسرت.   درصرد  68و منفعت نهرایی دولرت    درصد 49.5 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد بازی می

ی اول فصرل  هرا  مراه برای تعیین مالیات درست و واقعی باید ممموران مالیاتی برای بازدید از مطرب پاشرکان در   
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نرونرد. در   باشرد  ی اول فصل بهار که مطب پاشرکان خلروت مری   ها ماهزمستان که مطب پاشکان شلوغ است و 
 هستند برای بازدید بروند. تناسب به کننده مراجعهیی از سال که تعداد ها ماه

 مالیاتی مأمورانزیر طبقه چهارم: انتظارات  های بازی( 5-4-4
ی بره  ررسمیغکنند و با پرداخت  ی برقرار میررسمیغاغلب پاشکانی که درآمد باال دارند با ممموران مالیاتی ارتباط 

شود و مالیرات کمترری از میراان واقعری آن      یاتی، مالیات واقعی از این پاشکان توسط دولت اخذ نمیممموران مال
آمرد پرایین   پاشرکانی کره در  کنند. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که  پرداخت می

این استراتژی رفتاری  .کنند پرداخت می مالیات را واقعی کرده ونمالیاتی ارتباط غیررسمی برقرار  مممورانبا  ،دارند
درصرد و منفعرت    78منفعت نهایی پاشرک در ایرن اسرتراتژی     ؛ کهباشد تعادل نع و تعادل مسلط این بازی می

ی توسط پاشرکان برا درآمرد براال بره      ررسمیغدرصد است. دولت باید برای جلوگیری از پرداخت  60نهایی دولت 
کند و سپب بررای بازدیرد مجردد از مطرب      نیتممحقوؤ و نیاز مالی ممموران را  ممموران مالیاتی، ابتدا باید میاان

 پاشکان با درآمد باال از سایر ممموران مالیاتی استفاده کند.
ی پول توسط مرمموران  ررسمیغهای رفتاری متفاوت برای جلوگیری از دریافت  تواند استراتژی همچنین دولت می

 بیرئر اگر . بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که مالیاتی از پاشکان را در نظر بگیرد
مرمموران مالیراتی از   پرول(  ) یررسمیغداخلی و نظارت مانع دریافت  با کنترل، گروه مالیات پاشکان توانمند باشد

ایی پاشک در منفعت نه ؛ کهباشد این استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط این بازی می. شود پاشکان می
ممموران مالیاتی که کار مربوط بره   بیرئدرصد است. وقتی  62درصد و منفعت نهایی دولت  79.3این استراتژی 

تواند با کنترل داخلی و نظارت مانع دریافرت غیررسرمی توسرط     دهد توانمند باشد می مالیات پاشکان را انجام می
 ممموران مالیاتی از پاشکان شود.

 زیر طبقه پنجم: بخشودگی مالیاتی های بازی( 5-4-5 
کنند.  گیرد شرکت می یی مانند طرح تحول سالمت که دولت در حوزه سالمت در نظر میها طرحپاشکانی که در 

مالیات قائل شود. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با  نهیدرزمتواند برای این پاشکان امتیازاتی  دولت می
کنند، امتیازات مالیاتی  میدولت باید به پاشکانی که در طرح تحول سالمت مداخله نپاشکان این است که در آن 

 63.8منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن اسرتراتژی       ؛ کهباشد این استراتژی رفتاری تعادل نع این بازی می .ندهد
مداخله  درصد است. بیشتر پاشکانی که در طرح تحول سالمت مشارکت دارند و 94درصد و منفعت نهایی دولت 

 قائل شود. ها آنکنند از دولت انتظار دارند که امتیازات مالیاتی برای  می
هرای رفتراری    تواند تسهیالتی را برای پاشکان در قبال پرداخت درست و متناسب مالیات برا اسرتراتژی   دولت می

در ارت بهداشت  باید وزمتفاوت در نظر بگیرد. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که 

این استراتژی رفتاری تعادل  .، تسهیالتی را به پاشک بدهدمالیات توسط پاشک موقع بهو درست پرداخت  قبال

درصرد و منفعرت نهرایی     75.8منفعت نهایی پاشک در این استراتژی  ؛ کهباشد نع و تعادل مسلط این بازی می
 هرا  سرازمان مالیات است و سایر  کننده وصولسازمان دولتی  است. سازمان امور مالیاتی تنها یک درصد 74دولت 

مانند وزارت بهداشت و سازمان نظام پاشکی باید تسهیالتی ماننرد هاینره مسرافرت پاشرکان بررای شررکت در       
 کنند را در نظر بگیرند.  برای پاشکانی که مالیات خود را درست و متناسب پرداخت می ...سمینارها و 
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توانرد در نظرر بگیررد. یکری از      معافیت مالیاتی می منظور بهرفتاری متفاوت را برای پاشکان های  دولت استراتژی
را دولت بایرد از مالیرات    کارافتادهپاشکان مسن و ی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که ها یاستراتژ
اعی رایگان برای آنان در نظرر  اجتم یها مهیبمثل خدمات و  یتیچتر حما. )در عوض دولت باید نکندمعاف  کامال 

درصد و  50احتمال  پاشک این استراتژی رفتاری را بهبگیرد و مثل سایر بازنشستگان از آنان مالیات دریافت کند( 
ی رفتاری دولت در تعامل با پاشرکان ایرن   ها یاستراتژگیرند. یکی دیگر از  درصد در نظر می 50احتمال  دولت به

)در عروض  نکند. نایی طبابت دارند را دولت باید از تمام یا بششی از مالیات معاف سایر پاشکان که توااست که 

. پاشک این استراتژی رفتاری را اجتماعی برای آنان فراهم کند( یها مهیبدولت باید چتر حمایتی مثل خدمات و 
عرادل نرع مشرتلط    گیرند. منفعت نهایی پاشک در ت درصد در نظر می 50احتمال  درصد و دولت به 50احتمال  به

را کرامال  از   کارافتراده درصد است. دولت باید پاشکان مسرن و   50درصد و منفعت نهایی دولت نیا  50این بازی 
مالیات معاف نکند و مثل سایر بازنشستگان از آنان مالیات دریافت کند و چتر حمایتی بررای آنران فرراهم کنرد و     

 را قرار دهد. ها آنی مشتلف ها مهیبتحت پوشع 
 منظرور  بره های رفتراری   دارند رسیدگی کند و استراتژی شده نییتعدولت باید به اعتراضاتی که پاشکان به مالیات 

ی رفتاری دولت در تعامرل برا پاشرکان ایرن     ها یاستراتژیکی از  در نظر بگیرد. ها آندادن تشفیف مالیاتی برای 

باید برای بررسی،  بگیردراض کند و تشفیف اگر پاشک به مالیات تششیصی توسط سازمان مالیاتی اعتاست که 

احتمال  درصد و دولت به 36احتمال  پاشک این استراتژی رفتاری را به را به کمیسیون بررسی بفرستند. اش پرونده
اگرر  ی رفتاری دولت در تعامل با پاشرکان ایرن اسرت کره     ها یاستراتژگیرند. یکی دیگر از  درصد در نظر می 50

را  اش پروندهباید برای بررسی،  نگیردصی توسط سازمان مالیاتی اعتراض کند و تشفیف پاشک به مالیات تششی

درصرد   50احتمرال   درصد و دولت به 64احتمال  به کمیسیون بررسی بفرستند. پاشک این استراتژی رفتاری را به
 50ی دولرت نیرا   درصد و منفعت نهای 50گیرند. منفعت نهایی پاشک در تعادل نع مشتلط این بازی  در نظر می

گروه مالیات پاشرکان اگرر تشفیرف     بیرئاعتراض کرد و توسط  شده نییتعدرصد است. وقتی پاشک به مالیات 
در کمیسیون بررسری، رسریدگی شرود کره شراید       اش پروندهکند که  درخواستتواند  اولیه به پاشک داده شد می

 تشفیف بیشتری به پاشک بدهند. 
باید برای بششودگی مالیاتی پاشکان در نظر بگیرد که پاشرکان احسراس نکننرد    های رفتاری را  دولت استراتژی
باشد و معیاری برای آن وجود ندارد. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان  ی میا قهیسلبششودگی 

عیراری  نیسرت و م  یا قهیسل صورت بهپاشکان بششودگی مالیات باشد، بششودگی  تمامیاگر برای این است که 

منفعت نهایی پاشک  ؛ کهباشد این استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط این بازی می .برای آن وجود دارد
 برر اسراس  درصد است. دولت بایرد بششرودگی مالیراتی را     58درصد و منفعت نهایی دولت  52در این استراتژی 

 ی نباشد.ا قهیسلبششودگی  که یطور بهص، برای پاشکان خا فقط نهمعیارهایی برای تمامی پاشکان قرار دهد 

 مالیاتی جرائمزیر طبقه ششم:  های بازی( 5-4-6
، بایرد  شده نییتعمالیاتی  جرائم نهیدرزمدولت برای تعیین جریمه مالیاتی پاشکان و رسیدگی به اعتراض پاشکان 

رفتراری دولرت در تعامرل برا     و سازمان قانونی که حق قضاوت دارد استفاده کند. بهتررین اسرتراتژی    نهاد کاز ی
 ، دادگاه باید به اعترراض پاشرک رسریدگی   عتراض کنداگر پاشک جریمه مالیاتی بشود و اپاشکان این است که 

منفعرت نهرایی    ؛ کره باشرد  این استراتژی رفتاری تعادل اول نع این بازی می .کند و جریمه نهایی را تعیین کند
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اگرر پاشرک   اسرتراتژی کره در آن    اسرت.  درصد 70هایی دولت درصد و منفعت ن 85.1پاشک در این استراتژی 
 . ایرن اسرتراتژی رفتراری    مالیاتی باید جریمه نهایی را تعیین کننرد  مممورانجریمه مالیاتی بشود و اعتراض نکند، 

درصد و منفعت نهایی دولرت   44.7منفعت نهایی پاشک در این استراتژی  ؛ کهباشد تعادل دوم نع این بازی می
انتظار دارد که بتواند وکیل بگیرد و در  کند یماعتراض  شده نییتعاست. وقتی پاشک به جریمه مالیاتی  درصد 62

 دادگاه،  قاضی میاان جریمه نهایی را تعیین کند. 

 زیر طبقه هفتم: ضعف سیستم مالیاتی های بازی( 5-4-7
باشرد،   مری  هرا  آنمیاان درآمد  ضعف اصلی سیستم مالیاتی عدم دسترسی به اطالعات درست و کامل پاشکان و

باشد و  آوری اطالعات پاشکان در سازمان مالیاتی نمی کافی جهت جمع اندازه بهنیروی انسانی و ممموران مالیاتی 
پاشکان اطالعرات  با کمبود نیرو روبرو هستند. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که 

ایرن   .دارداگر متوجه شوند کره سرازمان مالیراتی دسترسری بره اطالعرات        کنند میمدی خود را درست اظهار آدر
 78منفعت نهایی پاشرک در ایرن اسرتراتژی     ؛ کهباشد استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط این بازی می

است. اگر پاشکان متوجه شوند که سرازمان امرور مالیراتی دسترسری بره       درصد 72درصد و منفعت نهایی دولت 
های موردبررسری زیراد اسرت امکران      اطالعات درآمدی پاشکان ندارد و با کمبود نیرو روبرو است و حجم پرونده

 دارد اطالعات درآمدی خود را درست اظهار نکنند.

 پزشکان در چندین محل کار طبابت های فعالیتزیر طبقه هشتم:  های بازی( 5-4-8
به طبابت مشغول هسرتند   ها درمانگاهتان، ساختمان پاشکان و پاشکانی که در چند محل کار مانند مطب، بیمارس

مالیات کسر شود. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است  کره   ها آنباید از مجموع درآمد 
ار از هر محل کپاشک )مد آباشد )چندین محل کار( باید از مجموع در داشتهمتفاوت  کار طبابتاگر پاشک محل 

منفعرت   ؛ کره باشرد  این استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط این بازی مری  .گانه(، مالیات دریافت شودجدا
 درصد است. 76و منفعت نهایی دولت  درصد 61.8نهایی پاشک در این استراتژی 

 زیر طبقه نهم: اظهارنامه و دفاتر قانونی های بازی( 5-4-9
 یا نامره  تفراهم برای دریافرت مالیرات از پاشرکان     یاتیامور مالازمان اخیر سازمان نظام پاشکی و س های سالدر 
و برای سازمان مالیراتی و پاشرکان    شد یم، مالیات از پاشکان دریافت نامه تفاهماین  بر اساسبودند و  کرده هیته

ما به دلیلی که این در آن پایین بود ا شده نییتعبود و نیاز به زمان کمی داشت و پایه مالیاتی  تر نهیها کم، تر راحت
ی رفتراری دولرت در   هرا  یاستراتژیکی از  لفظ قانونی نداشت توسط دیوان عدالت اداری ابطال گشت. نامه تفاهم

در دریافت مالیات داشرت   یتر نییپاکه هاینه و زمان نامه ) تفاهمپاشک از طریق تعامل با پاشکان این است که 
 25احتمرال   پاشک این استراتژی رفتاری را بره  .کند یمه دولت پرداخت و پایه مالیاتی پایین بود( مالیات واقعی ب

ی رفتراری دولرت در تعامرل برا     هرا  یاسرتراتژ گیرند. یکی دیگر از  درصد در نظر می 50احتمال  درصد و دولت به
. کنرد  یمر واقعری بره دولرت پرداخرت      اتینامه( مال تفاهم)بدون  اظهارنامهپاشک از طریق پاشکان این است که 

گیرند. منفعت نهرایی   درصد در نظر می 50احتمال  درصد و دولت به 75احتمال  شک این استراتژی رفتاری را بهپا
درصد است. وقتی از پاشرکان برا    50درصد و منفعت نهایی دولت نیا  50پاشک در تعادل نع مشتلط این بازی 

 مالیات تعیین شود. نامه تفاهمکه از طریق  از زمانی است تر یواقعشود  مالیات دریافت می ها آنبررسی اظهارنامه 
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 ها تعامل بین پزشکان و دولت در عرصه مالیات:طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری بازی تبیین و تحلیل 

توانرد در نظرر بگیررد و     های رفتاری متفراوت را مری   دولت عالوه بر بررسی اظهارنامه مالیاتی پاشکان استراتژی
را مشرشص کنرد.    ها آنالراس مالیات  علی صورت بهبا اطالعاتی و مدارکی که از پاشکان دارد  تر قیدق صورت به

خود را به سرازمان   اظهارنامهاگر پاشکان ی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که اه یاستراتژیکی از 

پاشرک ایرن اسرتراتژی     تششیصی( تعیرین کنرد.  الراس ) زمان مالیاتی باید مالیات را علی، سابدهند مالیاتی ارائه

ی رفتراری  ها یاستراتژدیگر از یکی  گیرند. درصد در نظر می 50احتمال  درصد و دولت به 75احتمال  رفتاری را به

، سرازمان  ندهنتد  خود را به سازمان مالیاتی ارائه اظهارنامهاگر پاشکان دولت در تعامل با پاشکان این است که 

درصرد و   25احتمرال   پاشک این استراتژی رفتاری را به تششیصی( تعیین کند.الراس ) مالیاتی باید مالیات را علی
درصرد و   50گیرند. منفعت نهایی پاشک در تعادل نع مشتلط ایرن برازی    نظر میدرصد در  50احتمال  دولت به

 درصد است. 50منفعت نهایی دولت نیا 
 ازنظرر بایرد مرمموران مالیراتی     دهنرد  یمکنند و به سازمان امور مالیاتی تحویل  یی که پاشکان پر میها اظهارنامه
اگرر پاشرکان   عامرل برا پاشرکان ایرن اسرت کره       بررسی کنند بهترین استراتژی رفتاری دولت در ت وسقم صحت

 وسرقم  صرحت  ازنظرر را  مالیاتی باید اظهارنامه مممورانفرمالیته و تشریفاتی ندانند(، پر کنند ) واقعیاظهارنامه ر ا 
منفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد این استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط این بازی می .بررسی کنند
است. ممکن است بعضی از پاشکان اظهارنامه را فرمالیته  درصد 72و منفعت نهایی دولت  درصد 74.9 یاستراتژ
بررسری   وسرقم  صحت ازنظررا  ها اظهارنامهواقعی پر نکنند به همین دلیل باید ممموران مالیاتی  صورت بهبدانند و 
 کنند.

اظهارنامره را بررسری کنرد و بره توانرایی      اگر دولت بر اساس توانایی پرداخت هر پاشک مالیات دریافت کند باید 
بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این اسرت   اظهارنامه آنان پی ببرد. برحسبپرداخت پاشکان 

، این سازمان باید اظهارنامه را بررسی نمایدتوانایی پاشک مالیات دریافت  بر اساسسازمان امور مالیاتی  اگرکه 

منفعرت نهرایی پاشرک در ایرن      ؛ کره باشرد  رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط این برازی مری   این استراتژیکند. 
میاان توانرایی پرداخرت    برحسبدولت نباید فقط  ؛ واست درصد 82درصد و منفعت نهایی دولت  66.4 یاستراتژ

 پاشکان از آنان مالیات دریافت کند.

 زیر طبقه دهم: فرار مالیاتی های بازی( 5-4-10
میاان مبلغ ویایت برای بیمراران   مثال های مشتلف فرار کنند  مکن است از پرداخت مالیات از طریق راهپاشکان م
تعیین کند. بهتررین اسرتراتژی    ها آنی سیاه نمایی کنند و دولت مالیات کمتری برای نوع بهگیرند که  را پایین می

)و در عروض از جرایی    گیررد  مری ت پرایین  پاشکی که مبلغ ویایرفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که 
. )مالیرات واقعری را تعیرین    شوند یممالیاتی متوجه  ممموران ،(کند یمی سیاه نمایی نوع بهو  دینما یمدیگر جبران 

منفعت نهرایی پاشرک در ایرن     ؛ کهباشد . این استراتژی رفتاری تعادل نع و تعادل مسلط این بازی می(کنند می
 است.  درصد 72منفعت نهایی دولت و  درصد 59.3 یاستراتژ

باشد. میزان مالیات سالیانه پزشکان  صندوق دریادتی مالیات از پزشکان با سایر مؤدیان مالیاتی یکی می

شود که پزشکان متوجه شوند  واضح توس  دولت مشع  نمی صورت بهشود  در این صندوق واریز می

. بهترین استراتژی ردتاری دولت در تعامل با کند یماین مالیات پرداختی را، دولت در کجا هزینه 

باشد، احتما  عدم  یکیپزشکان این است که اگر صندوق دریادتی مالیات از پزشکان با سایر اقشار 
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پرداخت مالیات توس  پزشکان وجود دارد. این استراتژی ردتاری تعاد  او  نش و تعاد  او  مسل  

 62درصد و منفعت نهایی دولت  56.6ر این استراتژی منفعت نهایی پزشک د ؛ کهباشد این بازی می

 جدادرصد است. استراتژی ردتاری که در آن اگر صندوق دریادتی مالیات از پزشکان با سایر اقشار 

عدم پرداخت مالیات توس  پزشکان وجود دارد. تعاد  دوم نش و تعاد  دوم مسل  این  احتما  باشد،

درصد  62و منفعت نهایی دولت  درصد 56.5در این استراتژی  منفعت نهایی پزشک ؛ کهباشد بازی می

 است. 
که همراه با نظارت باشد مانع پرداخت مالیات کمترر )فررار    وقتی دولت نرخ مالیات پاشکان را زیاد کند درصورتی

یرات  شود. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است که افاایع نرخ مال مالیات( پاشکان می

شرود. ایرن    ، باعث پرداخت مالیات کمتر )فرار مالیات بیشتر( پاشکان نمری با نظارتبرای پاشکان توسط دولت 

درصد و منفعت  42.5 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد استراتژی رفتاری تعادل نع این بازی می
 است.  درصد 58نهایی دولت 

تعامال ساازمان نظاام پزشاکی و ساازمان اماور       زیر طبقه یازدهم:  های بازی( 5-4-11
 مالیاتی

تواند مالیات پاشکان را مدیریت کنرد   سازمان نظام پاشکی در تعامل با سازمان امور مالیاتی در صورت امکان می
مسائل مالی بشود و سالیانه مالیات پاشکان را به سازمان امور مالیاتی بدهد. درصردی از ایرن مالیرات را     ریدرگو 

بهترین استراتژی رفتراری دولرت در    رداخت تسهیالت به پاشکان نگه دارد و به پاشکان تسهیالت بدهد.برای پ
مسرائل مرالی    ریر و درگتعامل با پاشکان این است که اگر سازمان نظام پاشکی مالیات پاشکان را مدیریت کند 

نظام پاشکی هستند( هاینره    جهموردتوخاص )تسهیالت برای پاشکان  عنوان بهشود، باید مقداری از مالیات را 

درصد  59.3 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد نکند. این استراتژی رفتاری تعادل نع این بازی می
 عنروان  بره که سهمی از مالیات پاشکان را  درصد است. سازمان نظام پاشکی درصورتی 50و منفعت نهایی دولت 

 ی تمامی پاشکان تسهیالتی را در نظر بگیرد.تسهیالت بشواهد پرداخت کند باید برا
ی صنفی باید برای تمدید و صدور مجدد پروانره پاشرکان از سرازمان    ها سازمانسازمان نظام پاشکی مثل سایر 

دهد. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با  امور مالیاتی استعالم کند که در حال حاضر این کار را انجام نمی
پرداخت کند، سازمان نظام پاشکی بایرد از سرازمان    موقع بهکه اگر پاشک مالیات را درست و  پاشکان این است

مالیاتی برای تمدید پروانه پاشک استعالم کند. این استراتژی رفتراری تعرادل نرع و تعرادل مسرلط ایرن برازی        
رصرد اسرت.   د 88و منفعرت نهرایی دولرت     درصرد  72.4 یاسرتراتژ منفعت نهایی پاشرک در ایرن    ؛ کهباشد می

که سازمان نظام پاشکی از سازمان امور مالیاتی استعالم کند پاشکان هم برای اینکره نیراز بره تمدیرد      درصورتی
 مالیات هستند. موقع بهمجبور به پرداخت درست و  خوددارندپروانه مطب 
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 مالیاتی پزشکان نامه تفاهمزیر طبقه دوازدهم:  های بازی ( 5-4-12
الیاتی که سازمان نظام پاشکی با سازمان امور مالیاتی تهیه کردند از پاشکان مالیرات اخرذ   م نامه تفاهماگر طبق 

مالیات را دقیق تعیرین کردنرد. یکری از     کند یمو احساس  کند یمشود. دولت اعتراضات پاشکان را کمتر بررسی 
مالیرات پرداخرت    نامره  متفاهپاشکان طبق  که یزمانی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است ها یاستراتژ

 50احتمرال   پاشک این استراتژی رفتاری را به .کند یم، سازمان مالیاتی اعتراضات پاشکان را بیشتر بررسی کنند

ی رفتراری دولرت در تعامرل برا     هرا  یاسرتراتژ یکی دیگر از  گیرند. درصد در نظر می 50احتمال  درصد و دولت به

مالیاتی اظهارنامه پاشکان  ممموراننکنند )مالیات پرداخت  نامه همتفاپاشکان طبق  که یزمانپاشکان این است 

پاشرک ایرن اسرتراتژی رفتراری را     . کند یمرا بررسی کنند(، سازمان مالیاتی اعتراضات پاشکان را بیشتر بررسی 
نهایی پاشک در تعرادل نرع مشرتلط     منفعت .گیرند میدرصد در نظر  50 احتمال بهدرصد و دولت  50 احتمال به
 درصد است. 50درصد و منفعت نهایی دولت نیا  50ین بازی ا

توانرد در   از پاشکان مالیات دریافت کنرد مری   نامه تفاهمهای رفتاری متفاوت را برای اینکه اگر با  دولت استراتژی
، از پاشرک  نامره  تفراهم  با که یدرصورتنظر بگیرد. بهترین استراتژی رفتاری دولت در تعامل با پاشکان این است 

. این استراتژی رفتاری تعادل نع و کرد یم، باید پایه مالیاتی هرساله تغییر )و افاایع( پیدا شد یممالیات دریافت 
 66و منفعت نهایی دولت  درصد 41.6 یاستراتژمنفعت نهایی پاشک در این  ؛ کهباشد تعادل مسلط این بازی می

 درصد است. 

 یریگ جهینت( 5-5
نردارد برر همرین اسراس،      هرا  آنی به اطالعات درآمدی پاشکان برای تعیین مالیات سازمان امور مالیاتی دسترس

مالیراتی   مرمموران و به سازمان امور مالیاتی جهت بررسی توسرط   کنند میپاشکان اظهارنامه مالیاتی را سالیانه پر 
اهم کرردن انرواع   . دولت باید انگیاه پرداخت مالیات درست و مناسرب را در پاشرکان از طریرق فرر    دهند یمارائه 

یرل بره   این باور را در میان پاشکان ایجاد کند که خودشران تما  ینوع بهتسهیالت رفاهی برای آنان ایجاد کند و 
و . همچنین محل هاینه کردن مالیات دریافتی از پاشکان،  توسط دولت باید مشهود پرداخت مالیات داشته باشند

مالیات باید برا توجره    یها نرخمالیات بپردازد.  یساز فرهنگبه گروهی باید  یها رسانهباشد و از طریق  محسوس
مشتلرف پاشرکان    یهرا  تشصرص تصاعدی در نظر گرفته شود تا عدالت مالیاتی برین   صورت بهبه افاایع درآمد 

 حسراب  خروش رعایت شود. معافیت و امتیازات مالیاتی را باید برای آن دسته از پاشکان که در پرداخرت مالیرات   
یرک سرازمان    عنوان بهباید با تعامل و همکاری سازمان نظام پاشکی  یاتیامور مالظر گرفت. سازمان هستند در ن

پرونرده مالیراتی تشرکیل بدهرد.      هرا  آنبپردازد و برای  کنند میصنفی به شناسایی پاشکانی که مالیات پرداخت ن
مالیراتی اسرتعالم کنرد و عردم      سازمان نظام پاشکی باید برای صدور و تمدید پروانه پاشرکان از سرازمان امرور   

 مالیات توسط پاشکان را کاهع دهد. پرداخت
ی سیستم مالیراتی و بهبرود   خألهاپوشع  منظور بهی رفتاری در تعامل بین پاشکان و دولت ها یاستراتژبهترین 

ل در عرصه مالیرات باشرد بره شررح ذیر      گذاران استیستواند در اولویت برای  تعامل بین پاشکان و دولت که می
 باشد: می
تعیرین نکنرد و مالیرات را برا      ها آندولت در تعامل با پاشکانی که درآمد باالیی دارند باید سقف مالیاتی برای  -1

 دریافت کند. ها آنتوجه به درآمد زیادی که دارند از 
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 صرورت  به، دولت باید مالیات پاشک را در حوزه سالمت کند پاشک اظهارنامه مالیاتی را صادقانه تکمیلاگر  -2
 مشهود هاینه کند.

 سوءاسرتفاده . )دولرت  کنرد  یمر دولت هم صادقانه با پاشک برخورد  صادقانه با دولت برخورد کند، اگر پاشک -3
 (.کند ینم
کسرب   و نحروه فصل مالیاتی پاشکان مالیاتی را که اطالعات کافی از حوزه سالمت و سر دولت باید ممموران -4
 ، آموزش دهد.ندارندمد پاشک درآ
به سرازمان مالیراتی ندهنرد، مالیرات واقعری از       مدی پاشک راآاطالعات در ها مارستانیبدرمانی و  اگر مراکا -5

 .شود نمیپاشک اخذ 
 ها آنمالیاتی باید قوانین و مقررات مالیاتی را به  ممموران، نکنندپاشکان با سازمان امور مالیاتی همکاری  اگر -6

 دهند.زم را ننکنند و توضیحات ال رسانی اطالع
، سرازمان امرور مالیراتی، مالیرات     شودگروهی شرکت تشکیل بدهند و درآمدشان ثبت  صورت بهاگر پاشکان  -7

 .کند یمواقعی دریافت 

موجطود بیمطاران، سطازمان     یهطا  نسطعه درمان باشد باید از روی  یها مهیباگر پزشک طر  قرارداد  -8

 مالیاتی، مالیات پزشک را مشع   کند.

 یبنطد  دسطته نزدیک به یک طی  درآمطدی هسطتند( و بطاهم    )معتل   یها تعص ان که در پزشک -۹

 .شودننشوند، باید مالیات یکسان از آنان دریادت 

بطه   شطده  ارائه)دریادت مالیات برحسب خدمات  کند ببت دهد یماگر پزشک خدماتی که به بیمار  -1۰

را در تعیین مالیطات در   کند یمدر آن کار بیمار باشد( سازمان مالیاتی باید جمعیت شهری که پزشک 

 نظر بگیرد.

دارند را برای تعیطین مالیطات    باالییمالیاتی باید حسا  بانکی پزشکانی که گرد  مالی  مأموران -11

 بررسی کنند.

مالیطات را   کطرده و نمالیاتی ارتباط غیررسطمی برقطرار    مأمورانبا  ،آمد پایین دارندپزشکانی که در -12

 .کنند خت میواقعی پردا

هتطر  . )در عطوض دولطت بایطد    نکندمعا   کامالًرا دولت باید از مالیات  کارادتادهپزشکان مسن و  -1۳

اجتماعی رایگان برای آنان در نظر بگیرد و مرل سایر بازنشسطتگان از   یها مهیبمرل خدمات و  یتیحما

 .آنان مالیات دریادت کند(

بایطد بطرای    بگیطرد مان مالیاتی اعتراض کند و تعفی  اگر پزشک به مالیات تشعیصی توس  ساز -1۴

 را به کمیسیون بررسی بفرستند. ا  پروندهبررسی، 

اگر متوجه شطوند کطه سطازمان مالیطاتی      کنند میمدی خود را درست اظهار آپزشکان اطالعات در -15

 .دارددسترسی به اطالعات 

، سطازمان مالیطاتی بایطد مالیطات را     ندهنطد  هخود را به سازمان مالیاتی ارائط  اظهارنامهاگر پزشکان  -16

 تشعیصی( تعیین کند.الراس ) علی
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مالیطاتی بایطد    مطأموران درمالیته و تشطریفاتی نداننطد(،   پر کنند ) واقعیاگر پزشکان اظهارنامه ر ا  -17

 .بررسی کنند وسقم صحت ازنظررا  اظهارنامه

ی سیاه نوع بهو  دینما یمیی دیگر جبران )و در عوض از جا گیرد میپزشکی که مبلغ ویزیت پایین  -18

 .(کنند می. )مالیات واقعی را تعیین شوند یممالیاتی متوجه  مأموران ،(کند یمنمایی 

باشد، احتمطا  عطدم پرداخطت مالیطات      یکیاگر صندوق دریادتی مالیات از پزشکان با سایر اقشار  -1۹

 توس  پزشکان وجود دارد.

، باعث پرداخت مالیات کمتر )درار مالیات نظارتبا زشکان توس  دولت ادزایش نرخ مالیات برای پ -2۰

 شود. بیشتر( پزشکان نمی

مسائل مالی شود، باید مقداری  ریو درگاگر سازمان نظام پزشکی مالیات پزشکان را مدیریت کند  -21

 نکند. نظام پزشکی هستند( هزینه  خاا )موردتوجهتسهیالت برای پزشکان  عنوان بهاز مالیات را 

پرداخت کند، سازمان نظام پزشکی باید از سازمان مالیطاتی   موق  بهاگر پزشک مالیات را درست و  -22

 برای تمدید پروانه پزشک استعالم کند.

مالیاتی اظهارنامطه پزشطکان را    مأموراننکنند )مالیات پرداخت  نامه تفاهمپزشکان طب   که یزمان -2۳

 .کند یمتراضات پزشکان را بیشتر بررسی بررسی کنند(، سازمان مالیاتی اع

 ( پیشنهادات5-6
 توانرد  یمر این مطالعه ی موجود در مطالعه حاضر، پیشنهادات ها تیمحدودو نیا  آمده دست بهی ها افتهبا توجه به ی

 نظران صاحبو برای محققان و  مسائل یبند تیاولودر جهت  گذاران استیسیک راهنما برای مدیران و  عنوان به
  به کار رود: شناسایی محورها و عناوین تحقیقاتیدر 

 مالیاتی و ارائه راهکار جهت کاهع آن مؤدیانمحاسبه میاان فرار مالیاتی پاشکان و سایر  .1

 بررسی رضایت پاشکان و سایر مؤدیان مالیاتی از سیستم مالیاتی کشور .2

 و مراکا درمانی با سیستم مالیاتی کشور ها مارستانیببررسی تعامل  .3

 با سیستم مالیاتی کشور ها مهیبسی تعامل برر .4

 بررسی تعامل سازمان نظام پاشکی با سیستم مالیاتی کشور .5

ی اولیه و پیشگیری برر مبنرای تئروری    ها مراقبتخدمات بهداشت عمومی،  کنندگان ارائهبررسی تعامل  .6
 ها یباز

 ها یبازدر نظام سالمت بر مبنای تئوری  ها نهیهابررسی مشکالت تشصیص  .7

 ها یبازی تقاضای القایی در نظام سالمت بر مبنای تئوری بررس .8

 ها یبازی بر مبنای تئوری ا مهیبطراحی مکانیام  .9

   ها یبازارائه راهکارهای سیاستی جهت اصالح نظام سالمت بر مبنای تئوری  .10

 ها یبازی بارگ در نظام سالمت بر مبنای تئوری ها طرحی ساز ادهیپ .11

 ها یبازجهت اصالح نظام سالمت بر مبنای تئوری  ازیموردنی راهکارهای ازسنجین .12

 ها یبازتبیین و تحلیل تعامل بین بیمه و نظام سالمت بر مبنای تئوری  .13
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ها پیوست  

 

 . پرسشنامه مطالعه1پیوست 

 

 
 دانشگاه علوم پاشکی تهران

                                                                 

 

 سازمان امور مالیاتیکارشناسان محترم 

 با عرض سالم و احترام  
تبیین و تحلیل تعامل بین پزشکان و دولت در عرصه "همانگونه که مستحضرید پایان نامه ای تحت عنوان  

در حا  اجرا است که به بررسی مشکالت و هالشهای  "مالیات:طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری بازیها

ت در عرصه مالیات می پردازد و جهت رد  این مشکالت به طراحی مکانیزم مناسب مالیاتی تعاملی بین پزشکان و دول

می پردازد و در این خصوا پرسشنامه ای از دیدگاه متعصصین خبره تهیه شده است که در حا  حاضر در اختیار 

و   دد بدون شک دقت شما کارشناسان محترم قرار گردته است. اطالعات مندرج در پرسشنامه محرمانه تلقی می گر

توجه شما در اظهار نظر و تکمیل پرسشنامه، ما را در دستیابی به نتایج قابل اطمینان و کاربردی یاری 

                                                                                                              رساند،پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم. می

 مشخصات دموگرافیک کارشناسان

 سن:                     

زن                                                                                                            جنسیت :  مرد 

                                                                                                                       سطح تحصیالت: 

                             سابقه کار کارشناس )به سا ( :                                                                                                 
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 پزشکان محترم

 با عرض سالم و احترام   
ود و هم همانگونه که مستحضرید سازمان امور مالیاتی طب  تفاهم نامه، مالیات را از پزشکان دریادت می نم 

اکنون مالیات را از طری  بررسی اظهارنامه توس  ماموران مالیاتی اخذ می نماید. به همین منظور پایان نامه ای تحت 

تبیین و تحلیل تعامل بین پزشکان و دولت در عرصه مالیات:طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای "عنوان 

هالشهای تعاملی بین پزشکان و دولت در عرصه مالیات می  در حا  اجرا است که به بررسی مشکالت و "تئوری بازیها

پردازد و جهت رد  این مشکالت به طراحی مکانیزم مناسب مالیاتی می پردازد و در این خصوا پرسشنامه ای از 

دیدگاه متعصصین خبره تهیه شده است که در حا  حاضر در اختیار شما پزشکان محترم قرار گردته است. اطالعات 

و توجه شما در اظهار نظر و تکمیل پرسشنامه، ما را در   ر پرسشنامه محرمانه تلقی می گردد، بدون شک دقت مندرج د

رساند،پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه تشکر و قدردانی می  دستیابی به نتایج قابل اطمینان و کاربردی یاری می

                                                                                                              .                                                                                                             نمایم.

 مشخصات دموگرافیک پزشکان

 سن:                     

                                                                                      زن                      جنسیت :  مرد 

                                                                                                                       سطح تحصیالت: 

                                                                                                                 )به سا ( :              پزشکسابقه کار 
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 ردیف سواالت موافق مخالف

 1 .پاداش دهددر اظهارنامه مالیاتی اظهار کند ، دولت باید به پزشک  صادقانهاگر پزشک درآمد  را   

 2 جریمه کند.در اظهارنامه مالیاتی اظهار کند، دولت باید پزشک را  غیر صادقانه  را اگر پزشک درآمد  

از  بیشتر.)از یک سق  معین، مالیات  کنددارند، دولت باید برای انها سق  مالیاتی مشع   باال پزشکانی که درآمد   

 ( نگیرد آنها

۳ 

از  بیشتر.)از یک سق  معین، مالیات  کندسق  مالیاتی مشع  دارند، دولت باید برای انها  پایینپزشکانی که درآمد   

 (نگیردآنها 

۴ 

 5 ، دولت باید امتیازات مالیاتی به پزشک دهد.ثبت کنددرصورتی که پزشک خدمات ارائه شده به بیمارانش را   

 6 به پزشک دهد . ،دولت باید امتیازات مالیاتی ثبت نکنددرصورتی که پزشک خدمات ارائه شده به بیمارانش را   

 7 ، امتیازات مالیاتی بدهد.می کننددولت باید به پزشکانی که در طرح تحو  سالمت مداخله   

 8 ، امتیازات مالیاتی بدهد.نمی کننددولت باید به پزشکانی که در طرح تحو  سالمت مداخله   

اید مالیات پزشک را در حوزه سالمت به صورت ، دولت بکند در صورتی که پزشک اظهارنامه مالیاتی را صادقانه تکمیل  

 مشهود هزینه کند.

۹ 

، دولت باید مالیات پزشک را در حوزه سالمت به صورت نکند در صورتی که پزشک اظهارنامه مالیاتی را صادقانه تکمیل  

 مشهود هزینه کند.

1۰ 

، به سهم مالیاتزشک ، تسهیالتی را از و به موق  مالیات توس  پ درستباید درقبا  پرداخت  سازمان نظام پزشکی  

 پزشک بدهد.

11 

غیر و به موق  مالیات توس  پزشک ، تسهیالتی را از منب  دیگری  درستباید درقبا  پرداخت  سازمان نظام پزشکی  

 به پزشک بدهد از مالیات

12 

 1۳ تی را به پزشک بدهد.  و به موق  مالیات توس  پزشک ، تسهیالدرست باید درقبا  پرداخت   وزارت بهداشت  

 سهم مالیاتو با تاخیر مالیات توس  پزشک ، تسهیالتی را از  نادرستباید درقبا  پرداخت  سازمان نظام پزشکی  

 به پزشک بدهد. 

1۴ 

و با تاخیر مالیات توس  پزشک ، تسهیالتی را ازمنب  دیگری  نا درستباید درقبا  پرداخت  سازمان نظام پزشکی  

 به پزشک بدهد. مالیاتغیر از 

15 

 16 و با تاخیر مالیات توس  پزشک ، تسهیالتی را به پزشک بدهد.  نادرستباید درقبا  پرداخت   وزارت بهداشت  

 17 با پزشک برخورد می کند. )دولت سوء استفاده نمی کند(   صادقانهبا دولت برخورد کند،دولت هم  صادقانهاگرپزشک   

 18 با پزشک برخورد می کند. )دولت سوء استفاده نمی کند(  صادقانهبا دولت برخورد کند،دولت  انهغیر صادقاگر پزشک   

، سازمان مالیاتی اعتراضات پزشکان را بیشتر بررسی می کند. )و کنندزمانیکه پزشکان طب  تفاهم نامه مالیات پرداخت   

 در نتیجه مالیات بیشتری تشعی  می دهند(

1۹ 

)ماموران مالیاتی اظهارنامه پزشکان را بررسی کنند(، سازمان نکنندان طب  تفاهم نامه مالیات پرداخت زمانیکه پزشک  

 مالیاتی اعتراضات پزشکان را بیشتر بررسی می کند. )و درنتیجه مالیات بیشتری تشعی  می دهند(

2۰ 

 21 وران مالیاتی با پزشکان خو  باشد.، باید برخورد مامنباشداگر نحوه برخورد  پزشکان با ماموران مالیاتی خو    

 22 ، باید برخورد ماموران مالیاتی نیز با پزشکان خو  باشد.باشداگر نحوه  برخورد پزشکان با ماموران مالیاتی خو    

دولت باید ماموران مالیاتی را که اطالعات کادی از حوزه سالمت و سردصل مالیاتی پزشکان ونحوه کسب درامد پزشک   

 ، آموز  دهد.رندندا

2۳ 

دولت باید برای ماموران مالیاتی که اطالعات کادی از حوزه سالمت و سردصل مالیاتی پزشکان ونحوه کسب درامد پزشک   

 ،برنامه های آموز  مداوم بگذارد.دارند

2۴ 

مینه قوانین و در پرداخت مالیات درست برای حقوقی که در ز مشارکتسازمان نظام پزشکی باید به پزشک در قبا    

 مقررات مالیاتی دارد، اطالع رسانی کند.   

25 
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در پرداخت مالیات درست برای حقوقی که در زمینه قوانین  عدم مشارکتسازمان نظام پزشکی باید به پزشک در قبا    

 و مقررات مالیاتی دارد ،اطالع رسانی کند. 

26 

کند و درگیر مسائل مالی شود، باید مقداری از مالیات را بعنوان اگر سازمان نظام پزشکی مالیات پزشکان را مدیریت   

 پزشکان هزینه  کند. تمامتسهیالت برای 

27 

اگر سازمان نظام پزشکی مالیات پزشکان را مدیریت کند ودرگیر مسائل مالی شود، باید مقداری از مالیات را بعنوان   

 ند( هزینه  کند.)مورد توجه نظام پزشکی هستخاصتسهیالت برای پزشکان 

28 

، بار کمیسیون حل اختال  سازمان امور مالیاتی کم میشود.)سوء برداشت کنداگر پزشک اطالعات را درست اظهار   

 ازماموران مالیاتی کم میشود(

2۹ 

، بار کمیسیون حل اختال  سازمان امور مالیاتی کم میشود.)سوء برداشت نکنداگر پزشک اطالعات را درست اظهار   

 زماموران مالیاتی کم میشود(ا

۳۰ 

، سازمان نظام پزشکی باید از سازمان مالیاتی برای تمدید پروانه کنداگر پزشک مالیات را درست و به موق  پرداخت   

 پزشک استعالم کند.

۳1 

تمدید پروانه ، سازمان نظام پزشکی باید از سازمان مالیاتی برای  نکنداگر پزشک مالیات را درست و به موق  پرداخت   

 پزشک استعالم کند.

۳2 

باید از روی نسعه های موجود بیماران، سازمان مالیاتی، مالیات پزشک  باشداگر پزشک طر  قرارداد بیمه های درمان   

 را مشع   کند.

۳۳ 

ت پزشک را باید از روی ویزیتهای بیماران ، سازمان مالیاتی، مالیا نباشداگر پزشک طر  قرارداد بیمه های درمان   

 مشع  کند.

۳۴ 

، باید مالیات شوندپزشکان که در تعص  های معتل  ) نزدیک به یک طی  درآمدی هستند( و با هم دسته بندی     

 یکسان از آنان دریادت شود.

۳5 

، باید مالیات نشوندپزشکان که در تعص  های معتل  ) نزدیک به یک طی  درآمدی هستند( و باهم دسته بندی     

 سان از آنان دریادت شود.یک

۳6 

. )در عوض دولت باید هترحمایتی مرل خدمات و نکندپزشکان مسن و کار ادتاده را دولت باید از مالیات کامال معا    

 بیمه های اجتماعی رایگان برای آنان در نظر بگیرد و مرل سایر بازنشستگان از آنان مالیات دریادت کند( 

۳7 

)در عوض دولت باید هتر نکند. ایی طبابت دارند را دولت باید از تمام یا بعشی از مالیات معا  سایر پزشکان که توان  

 حمایتی مرل خدمات و بیمه های اجتماعی برای آنان دراهم کند(

۳8 

باید برای بررسی، پرونده ا  را به  بگیرداگر پزشک به مالیات تشعیصی توس  سازمان مالیاتی اعتراض کند و تعفی    

 میسیون بررسی بفرستند. ک

۳۹ 

باید برای بررسی، پرونده ا  را به  نگیرداگر پزشک به مالیات تشعیصی توس  سازمان مالیاتی اعتراض کند و تعفی    

 کمیسیون بررسی بفرستند. 

۴۰ 

ر باشد )هندین محل کار( باید از مجموع درامد پزشک)از هر محل کا داشتهاگر پزشک محل کارطبابت متفاوت   

 جداگانه(، مالیات دریادت شود .

۴1 

 ۴2 باشد باید از مجموع درامد پزشک، مالیات دریادت شود . نداشتهاگر پزشک محل کارطبابت متفاوت   

بعشودگی مالیات  باشد، بعشودگی به صورت سلیقه ای است و معیاری برای آن وجود  خاصاگر برای برخی ازپزشکان    

 ندارد. 

۴۳ 

 ۴۴ پزشکان بعشودگی مالیات باشد، بعشودگی به صورت سلیقه ای است و معیاری برای آن وجود ندارد. مامیتاگر برای   

، دادگاه باید به اعتراض پزشک رسیدگی کند و جریمه نهایی را تعیین  کنداگر پزشک جریمه مالیاتی بشود و اعتراض   

 کند.

۴5 

 ۴6 اموران مالیاتی باید جریمه نهایی را تعیین کنند.، منکنداگر پزشک جریمه مالیاتی بشود و اعتراض   

دارند ،با ماموران مالیاتی ارتباط غیررسمی برقرار کرده و با پرداخت های غیررسمی به ماموران  باالپزشکانی که درامد    ۴7 
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 ،مالیات را واقعی پرداخت نمی کنند.

ط غیررسمی برقرار کرده و با پرداخت های غیررسمی به ماموران دارند ،با ماموران مالیاتی ارتبا پایینپزشکانی که درامد  

 ،مالیات را واقعی پرداخت نمی کنند.

۴8 

ماموران مالیاتی از  دریادت غیررسمی)پو (، باکنتر  داخلی و نظارت مان   باشداگر رییس گروه مالیات پزشکان توانمند   

 پزشکان می شود . 

۴۹ 

 5۰  نمی شود.ماموران مالیاتی از پزشکان  دریادت غیررسمی)پو (، مان  نباشدتوانمند  اگر رییس گروه مالیات پزشکان  

، از ماموران مالیاتی که اطالعات کمی در حوزه سالمت دارند سوء نکننداگر پزشکان اطالعات درآمدی را درست اظهار   

 استفاده می کنند.

51 

، از ماموران مالیاتی که اطالعات کمی در حوزه سالمت دارند سوء  کننداگر پزشکان اطالعات درآمدی را درست اظهار   

 نمی کنند.استفاده 

52 

سازمان مالیاتی باید تفاوت میزان هزینه پزشک )که برای اداره مطب و... خرج می کند(  بین مراکز استان و شهرستان را   

 د ، در تعیین مالیات در نظر بگیرد. با رشته تعصصی یکسان کار می کنن استانها مراکزبرای پزشکانی که در 

5۳ 

سازمان مالیاتی باید تفاوت میزان هزینه پزشک )که برای اداره مطب و... خرج می کند( بین مراکز استان و شهرستان را   

 با رشته تعصصی یکسان کار می کنند ، در تعیین مالیات در نظر بگیرد. شهرستانهابرای پزشکانی که در 

5۴ 

)دریادت مالیات برحسب خدمات ارائه شده به بیمار باشد( سازمان کندخدماتی که به بیمار می دهدببت  اگر پزشک  

 مالیاتی باید جمعیت شهری که پزشک در آن کار می کند را در تعیین مالیات در نظر بگیرد.

55 

ده به بیمار باشد( سازمان )دریادت مالیات برحسب خدمات ارائه شنکنداگر پزشک خدماتی که به بیمار می دهدببت   

 مالیاتی باید جمعیت شهری که پزشک در آن کار می کند را در تعیین مالیات در نظر بگیرد.

56 

، ماموران مالیاتی باید از روی تعداد نسخ بیمه های طر  دهنداگر پزشکان بیمه های طر  قرارداد خود را گستر    

 قرارداد مالیات را تعیین کنند. 

57 

، ماموران مالیاتی باید از روی تعداد نسخ بیمه های طر  ندهندپزشکان بیمه های طر  قرارداد خود را گستر  اگر   

 قرارداد مالیات را تعیین کنند.

58 

 5۹ بدهد.باشد، دولت باید خدمات خو  در قبا  پرداخت مالیات، به پزشک  زیاداگر نرخ مالیات پزشک   

 6۰ بدهد.، دولت باید خدمات خو  در قبا  پرداخت مالیات، به پزشک باشد کماگر نرخ مالیات پزشک   

 61 )با ادزایش درامد،سهم و درصد مالیات ادزایش می یابد(دریادت شود. تصاعدیمالیات به صورت  باال، از پزشک با درآمد   

 62 ای مالیات است(دریادت شود.)درصد یکسانی از درامدهرپزشک بر تناسبیمالیات به صورت  باال، از پزشک با درآمد    

 6۳ )مبلغ بابتی از درامد هر پزشک برای مالیات است(دریادت شود. نزولیمالیات به صورت  باال، از پزشک با درآمد    

)با ادزایش درامد،سهم و درصد مالیات ادزایش می یابد(دریادت  تصاعدی، مالیات به صورت  پاییناز پزشک بادرآمد  

 شود.

6۴ 

 65 )درصد یکسانی از درامدهرپزشک برای مالیات است(دریادت شود. تناسبیمالیات به صورت  پایین، پزشک با درآمد  از  

 66 )مبلغ بابتی از درامد هر پزشک برای مالیات است(دریادت شود. نزولیمالیات به صورت  پایین، از پزشک با درآمد   

 67 دریادت می شد، باید پایه مالیاتی هرساله تغییر )و ادزایش( پیدا می کرد. ، از پزشک مالیاتبا تفاهم نامهدرصورتی که   

 68 از پزشک مالیات دریادت شود،  باید پایه مالیاتی هرساله تغییر)و ادزایش( پیدا کند . بدون تفاهم نامه،درصورتی که   

. )جلوی ادزایش کندلیات بیشتری دریادت )تعداد ساعات کاری زیاد(، مادارد دولت باید از پزشکی که دعالیت زیاد   

 دعالیت و انگیزه پزشک را بگیرد(

6۹ 

)باعث ادزایش  نکند)تعداد ساعات کاری کم(، مالیات بیشتری دریادت ندارد دولت باید از پزشکی که دعالیت زیاد   

 دعالیت و انگیزه پزشک شود ( 

7۰ 

وهی، درباره مالیات و درهنگ سازی مالیات به آنها اطالع رسانی برای پزشکان اهمیت دارد که از طری  رسانه های گر  

 .شود

71 

برای پزشکان اهمیت دارد که از طری  رسانه های گروهی، درباره مالیات و درهنگ سازی مالیات به آنها اطالع رسانی    72 
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 .نشود

اشت و پایه مالیاتی پایین بود( مالیات ) که هزینه و زمان پایین تری در دریادت مالیات دتفاهم نامهپزشک از طری    

 واقعی به دولت پرداخت می کند

7۳ 

 7۴ )بدون تفاهم نامه (مالیات واقعی به دولت پرداخت می کند.اظهارنامه پزشک از طری    

 75 میشود.، مالیات واقعی از پزشک اخذ بدهنداگرمراکز درمانی و بیمارستانها اطالعات درامدی پزشک رابه سازمان مالیاتی   

 76 ، مالیات واقعی از پزشک اخذ میشود.ندهنداگرمراکز درمانی و بیمارستانها اطالعات درامدی پزشک رابه سازمان مالیاتی   

ماموران مالیاتی باید درتعیین مالیات، غیراز ویزیت بیماران ،خدمات  بدهداگر پزشک خدمات جانبی در مطب ارائه   

 ند.جانبی درمطب رادر نظر بگیر

77 

ماموران مالیاتی باید درتعیین مالیات، تنها ویزیت بیماران در مطب رادر  ندهداگر پزشک خدمات جانبی در مطب ارائه   

 نظر بگیرند.

78 

)و در عوض از جایی دیگر جبران می نماید و به نوعی سیاه نمایی می کند(  می گیردپزشکی که مبلغ ویزیت پایین   

 جه می شوند. )مالیات واقعی را تعیین می کنند(،ماموران مالیاتی متو

7۹ 

)و به نوعی سیاه نمایی نمی کند(، ماموران مالیاتی متوجه می شوند. ) مالیات  نمی گیردپزشکی که مبلغ ویزیت پایین   

 واقعی را تعیین می کنند( 

8۰ 

 81 برای تعیین مالیات بررسی کنند. دارند را باالییماموران مالیاتی باید حسا  بانکی پزشکانی که گرد  مالی   

 82 دارند را برای تعیین مالیات بررسی کنند. پایینیماموران مالیاتی باید حسا  بانکی پزشکانی که گرد  مالی   

 8۳ باشد، احتما  عدم پرداخت مالیات توس  پزشکان وجود دارد. یکیاگر صندوق دریادتی مالیات از پزشکان با سایر اقشار   

 8۴ باشد ،احتما  عدم پرداخت مالیات توس  پزشکان وجود دارد. جداگر صندوق دریادتی مالیات از پزشکان با سایر اقشار ا  

که در تعص  های معتل  هستند و بیماران مراجعه کننده بیشتری دارند،باید جنسیت پزشک در  زنبرای پزشکان   

 تعیین مالیات موبر باشد. 

85 

که در تعص  های معتل  هستند و بیماران مراجعه کننده بیشتری دارند ، باید جنسیت پزشک  یمردبرای پزشکان    

 در تعیین مالیات موبر باشد .

86 

، دولت باید مالیات مکسوره پزشک را از مالیات تعیین نمی کننددارند و آنرا اظهار  باالییپزشکانی که مالیات مکسوره   

 شده کسر  کند.

87 

، دولت باید مالیات مکسوره پزشک را از مالیات تعیین می کننددارند و آنرا اظهار  پایینیمالیات مکسوره  پزشکانی که  

 شده کسر کند. 

88 

 8۹ ، ماموران مالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب و مدارک موجود پزشک را بررسی کنند.کنداگر پزشک اظهارنامه را پر   

 ۹۰ ، ماموران مالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب و مدارک موجود پزشک را بررسی کنند.نکنداگر پزشک اظهارنامه را پر   

،ماموران مالیاتی باید پزشکان را با بررسی تعداد بیمار ویزیت شده و نسخ کننداگر پزشکان درآمد خود را درست اظهار   

 موجود راستی آزمایی کنند. 

۹1 

ماموران مالیاتی باید پزشکان رابا بررسی تعداد بیمار ویزیت شده و نسخ نکنند،اگر پزشکان درآمد خود را درست اظهار   

 موجود راستی آزمایی کنند. 

۹2 

، ماموران مالیاتی باید قوانین و مقررات مالیاتی را به آنها اطالع  کننداگر پزشکان با سازمان امور مالیاتی همکاری    

 رسانی کنند و توضیحات الزم را بدهند.

۹۳ 

، ماموران مالیاتی باید قوانین و مقررات مالیاتی را به آنها اطالع  نکننداگر پزشکان با سازمان امور مالیاتی همکاری    

 رسانی کنند و توضیحات الزم را بدهند.

۹۴ 

 ردیف سواالت  

   پزشک ریعته دستگاه پوز و یک حسا  داشته باشند و ویزیت از طری  پوز  به حسا یکاگر پزشکان در مطب خود   

 شود باید برای تعیین مالیات، حسا  آنها بررسی شود.

۹5 

دستگاه پوز و هند حسا  داشته باشند و ویزیت از طری  پوز به هند حسا   ریعته  چنداگر پزشکان در مطب خود   

 شود باید برای تعیین مالیات، حسا  آنها بررسی شود.

۹6 
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، سازمان امور مالیاتی، مالیات واقعی دریادت شودیل بدهند و درآمدشان ببت اگر پزشکان به صورت گروهی شرکت تشک  

 می کند.

۹7 

، سازمان امور مالیاتی، مالیات واقعی دریادت نشوداگر پزشکان به صورت گروهی شرکت تشکیل بدهند ودرامدشان ببت   

 می کند.

۹8 

ر می کنند دولت باید شهرها را منطقه بندی کند و با رشته تعصصی یکسان کا استانها مراکزبرای پزشکانی که در   

 برحسب جمعیت هر شهر و متوس  تعداد مراجعه بیماران،  مالیات را تعیین کند.

۹۹ 

با رشته تعصصی یکسان کار می کنند دولت باید شهرها را منطقه بندی کند و  شهرستانهابرای پزشکانی که در   

 جعه بیماران،  مالیات را تعیین کند.برحسب جمعیت هر شهر و متوس  تعداد مرا

1۰۰ 

)با ادزایش درآمد،سهم و درصد مالیات ادزایش می یابد(بپردازند، دولت مالیات  تصاعدیاگر پزشکان مالیات را به صورت   

 واقعی دریادت می کند. 

1۰1 

است( بپردازند، دولت مالیات )درصد یکسانی از درامد هر پزشک برای مالیات تناسبیاگر پزشکان مالیات را به صورت   

 واقعی دریادت می کند. 

1۰2 

)مبلغ بابتی از درامد هر پزشک برای مالیات است( بپردازند، دولت مالیات واقعی  نزولیاگر پزشکان مالیات را به صورت   

 دریادت می کند. 

1۰۳ 

اسب خوبی بین پزشکان در خصوا باشد )و تن داشتهدر صورتی که پزشک و مراکز درمانی به اندازه کادی وجود   

باشد( سازمان مالیاتی باید سق  درآمدی برای مالیات مشع  کند. ) از یک حد  داشتهمراجعه بیماران به آنها وجود 

 معین که درآمد باالتر شود مالیات بیشتری دریادت کند(

1۰۴ 

تناسب خوبی بین پزشکان در خصوا  باشد )و نداشتهدر صورتی که پزشک و مراکز درمانی به اندازه کادی وجود   

باشد( سازمان مالیاتی باید سق  درآمدی برای مالیات مشع  کند.) از یک حد  نداشتهمراجعه بیماران به آنها وجود 

 معین که درآمد باالتر شود مالیات بیشتری دریادت کند(

1۰5 

مان مالیاتی باید مالیات را علی الراس)تشعیصی( ، سازبدهند اگر پزشکان اظهار نامه خود را به سازمان مالیاتی ارائه  

 تعیین کند.

1۰6 

، سازمان مالیاتی باید مالیات را علی الراس)تشعیصی( ندهند اگر پزشکان اظهار نامه خود را به سازمان مالیاتی ارائه  

 تعیین کند.

1۰7 

 1۰8 برای بازدید از مطب بروند.می باشد،  شلوغماموران مالیاتی باید در ماههایی از سا  که مطب پزشکان   

 1۰۹ می باشد، برای بازدید از مطب بروند. خلوتماموران مالیاتی باید در ماههایی از سا  که مطب پزشکان   

پرکنند) درمالیته و تشریفاتی ندانند(، ماموران مالیاتی باید اظهارنامه را از نظر صحت و  واقعیاگر پزشکان اظهارنامه ر ا   

 ی کنند.سقم بررس

11۰ 

پرکنند )درمالیته وتشریفاتی بدانند( ، ماموران مالیاتی باید اظهارنامه را از نظر  غیر واقعیاگر پزشکان اظهارنامه ر ا   

 صحت و سقم بررسی کنند.

111 

 112 کند.  ، این سازمان باید اظهارنامه را بررسینمایداگر سازمان امور مالیاتی براساس توانایی پزشک مالیات دریادت   

 11۳ ، این سازمان باید اظهارنامه را بررسی کند.نکنداگر سازمان امور مالیاتی براساس توانایی پزشک مالیات دریادت   

پزشکان اطالعات درامدی خود را درست اظهار می کنند اگر متوجه شوند که سازمان مالیاتی دسترسی به اطالعات   

 .دارد

11۴ 

دی خود را درست اظهار می کنند اگر متوجه شوند که سازمان مالیاتی با کمبود نیرو روبرو است و پزشکان اطالعات درام  

 .نداردتعداد پرونده ها زیاد است ودسترسی به اطالعات 

115 

، باعث پرداخت مالیات کمتر )درار مالیات بیشتر( پزشکان نظارت بدونادزایش نرخ مالیات برای پزشکان توس  دولت   

 .می شود 

116 

، باعث پرداخت مالیات کمتر )درار مالیات بیشتر( پزشکان می نظارت باادزایش نرخ مالیات برای پزشکان توس  دولت   

 شود. 

117 
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 Game bit. بازیهای طراحی شده در نرم افزار 2پیوست 

 
 

 پزشک
 

 درآمد باال درآمد پایین
 

  دولت سق  مالیاتی مشع  کند (26،68.7) (8۳.5،7۴)

 ولتد
 دولت سق  مالیاتی مشع  نکند (۳1.۳،7۴) (16.2،26)

 1استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 پزشک
 

 نرخ مالیات پزشک زیاد نرخ مالیات پزشک کم
 

  دولت خدمات خو  به پزشک بدهد (66،۹6.5) (6۰،57.8)

 دولت
 دولت خدمات خو  به پزشک ندهد (۳۴،۳.5) (۴۰،۴2.2)

 2استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 

 پزشک
 

 درآمد باال درامد پایین
 

  مالیات به صورت تصاعدی دریادت شود (78،۳7.6) (۴8،2۹.5)

 دولت
 مالیات به صورت تناسبی دریادت شود (56،62) (52،52.7)

 مالیات به صورت نزولی دریادت شود (۴۰،۳5.۳) (۳۴،55.5)

 3ی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شمارهاستراتژ
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 4ی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شمارهاستراتژ

 

 

 

 پزشک
 

پزشک و مراکز درمانی به اندازه کادی 

 وجودنداشته باشد

پزشک و مراکز درمانی به اندازه 

  باشد داشتهکادی وجود 

سازمان مالیاتی سق  درآمدی برای مالیات  (52،7۴.5) (28،5۴.5)

 مشع  کند

 

 دولت

الیاتی سق  درآمدی برای مالیات سازمان م (۴8،25.5) (72،۴5.5)

 مشع  نکند

 5استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 پزشک
 

 درآمد را صادقانه اظهار کند درآمد را غیر صادقانه اظهار کند

 

  توجه کند)پادا  دهد، جریمه کند( (52،88) (7۰،۴7.۳)

 دولت

 بی توجهی کند (۴8،12) (۳۰،52.7)

 6های رفتاری پزشک و دولت در بازی شمارهاستراتژی 

 پزشک
 

 تصاعدی مالیات بدهند تناسبی مالیات بدهند نزولی مالیات بدهند
 

  دولت مالیات واقعی دریادت می کند (72،۳8.2) (52،57.۳) (۴2،22.7)

 دولت
دولت مالیات واقعی دریادت نمی  (28،61.8) (۴8،۴2.7) (58،77.۳)

 کند
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 پزشک
 

 خدمات ارائه شده را ببت کند خدمات ارائه شده را ببت نکند
 

  دولت امتیازات مالیاتی بدهد (87.6،62) (16،27.5)

 دولت
 ندهد دولت امتیازات مالیاتی (۳8،12.۴) (8۴،72.5)

 7استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 

 پزشک
 

 اظهارنامه را صادقانه پرکنند اظهارنامه را غیر صادقانه پر کنند
 

  مالیات را در حوزه  سالمت هزینه کند (6۰،78.۹) (۴2،۴۰.۹)

 دولت
 کندنمالیات را در حوزه  سالمت هزینه  (۴۰،21.1) (58،5۹.1)

 8استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 

 پزشک
 

 برخورد صادقانه با دولت یر صادقانه با دولتبرخورد غ
 

  صادقانه با پزشک برخورد کند (8۰،72) (58،۳8.5)

 دولت
 صادقانه با پزشک برخورد نکند (2۰،28) (۴2،61.5)

 9استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 پزشک
 

رخورد با ماموران مالیاتی خو  ب

 دنباش

 مالیاتی خو  باشد رخورد با مامورانب

 

ماموران  مالیاتی با پزشکان خو   برخورد (8۰،7۹.1) (72،78.۴)

 است

 

 دولت

 ماموران  مالیاتی با پزشکان خو  برخورد (2۰،2۰.۹) (28،21.6)

 نیست

 10استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 پزشک
 

اطالعات کادی از حوزه سالمت و سردصل مالیاتی 

 رددا

اطالعات کادی از حوزه سالمت و سردصل مالیاتی 

  داردن

  آموز   دهد (88،85.1) (5۴،7۰.2)

 دولت
 آموز  ندهد (12،1۴.۹) (۴6،2۹.8)

 11استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 پزشک
 

 مشارکت در پرداخت مالیات درست عدم مشارکت در پرداخت مالیات درست
 

سازمان نظام پزشکی قوانین مالیاتی را  (76،8۴.7) (7۰،68)

 اطالع رسانی کند

 

 دولت

سازمان نظام پزشکی قوانین مالیاتی را  (2۴،15.۳) (۳۰،۳2)

 کندناطالع رسانی 

 12استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 پزشک
 

 اطالعات را درست اظهار کند اطالعات را درست اظهار نکند
 

بار کمیسیون حل اختال  سازمان مالیاتی  (72،7۴.7) (۴۰،۳۰.۹)

 کم می شود

 

 دولت

بار کمیسیون حل اختال  سازمان مالیاتی  (28،25.۳) (6۰،6۹.1)

 کم نمی شود

 13استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 پزشک
 

ست اظهار طالعات درآمدی  را درا طالعات درآمدی  را درست اظهار کنندا

  کنندن

  از ماموران مالیاتی سوء استفاده می کنند (68،7۳.6) (2۴،۴1.1)

 دولت

 از ماموران مالیاتی سوء استفاده نمی کنند (۳2،26.۴) (76،58.۹)

 14استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

 اهمیت دارد اهمیت ندارد
 

  انه های گروهی به آنها اطالع رسانی شوداز طری  رس (6۰،8۰.۴) (۴۰،1۹.6)

 دولت

 از طری  رسانه های گروهی به آنها اطالع رسانی نشود (۴2،۳6.۹) (58،6۳.1)

 15استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 پزشک
 

بیمارستانها اطالعات درآمدی پزشک 

 ندهندرابه سازمان مالیاتی 

آمدی پزشک بیمارستانها اطالعات در

  بدهندرابه سازمان مالیاتی 

  مالیات واقعی اخذ می کند (6۴،5۹.۳) (۳6،2۹.8)

 دولت

 مالیات واقعی اخذ نمی کند (۳6،۴۰.7) (6۴،7۰.2)

 16استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

 همکاری با سازمان امور مالیاتی عدم همکاری با سازمان امور مالیاتی

 

ماموران مالیاتی قوانین و مقررات مالیاتی  (۴۴،8۳.1) (۴۴،7۰.7)

 را به آنها اطالع رسانی کنند

 

 دولت

ماموران مالیاتی قوانین و مقررات مالیاتی  (56،16.۹) (56،2۹.۳)

 را به آنها اطالع رسانی نکنند

 17استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

ی شرکت تشکیل به صورت گروه

 بدهند و درآمدشان ببت نشود

به صورت گروهی شرکت تشکیل 

  بدهند و درآمدشان ببت شود

سازمان امور مالیاتی، مالیات واقعی دریادت می  (7۰،6۴) (58،۳7.5)

 کند

 

 دولت

سازمان امور مالیاتی، مالیات واقعی دریادت نمی  (۳۰،۳6) (۴2،62.5)

 کند

 18ک و دولت در بازی شمارهاستراتژی های رفتاری پزش
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 پزشک
 

 طر  قرارداد بیمه های درمان باشد باشدنطر  قرارداد بیمه های درمان 
 

  تعیین مالیات از روی نسعه های موجود بیماران (66،65.۳) (6۰،52.۴)

 دولت

 تعیین مالیات از روی ویزیت های بیماران (۳۴،۳۴.7) (۴۰،۴7.6)

 19و دولت در بازی شمارهاستراتژی های رفتاری پزشک 

 

 

 پزشک
 

در تعص  ها ی معتل  با هم دسته بندی 

 شوندن

در تعص  ها ی معتل  با هم دسته بندی 

  شوند

مالیات یکسان از آنان دریادت  (۴۴،57.۳) (۳8،۳5.1)

 شود

 

 دولت

مالیات یکسان از آنان دریادت  (56،۴2.7) (62،6۴.۹)

 نشود

 20دولت در بازی شمارهاستراتژی های رفتاری پزشک و 

 

 پزشک
 

در شهرستانها با رشته تعصصی 

 یکسان کار می کنند

در مراکز استان با رشته تعصصی 

  یکسان کار می کنند

سازمان مالیاتی باید تفاوت هزینه پزشک بین  (76،8۴) (66،67.6)

 مراکز استان و شهرستان را درنظر بگیرد

 

 دولت

تی باید تفاوت هزینه پزشک بین سازمان مالیا (2۴،16) (۳۴،۳2.۴)

 گیردنمراکز استان و شهرستان را درنظر 

 21استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 پزشک
 

خدماتی که به بیمار می دهد را ببت 

 کندن

خدماتی که به بیمار می دهد را ببت 

  کند

درنظر سازمان مالیاتی باید جمعیت شهر را  (82،7۹.1) (5۴،۴۰.2)

 بگیرد

 

 دولت

سازمان مالیاتی باید جمعیت شهر را درنظر  (18،2۰.۹) (۴6،5۹.8)

 گیردن

 22استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 پزشک
 

بیمه های طر  قرارداد را گستر  

 دهندن

بیمه های طر  قرارداد را گستر  

  دهند

وی تعداد نسعه بیمه ماموران مالیاتی از ر (۴6،82.۴) (58،28.2)

 مالیات تعیین کنند

 

 دولت

ماموران مالیاتی از روی تعداد نسعه بیمه  (5۴،17.6) (۴2،71.8)

 دکنننمالیات تعیین 

 )بازی مختلط(23استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

 دعالیت زیاد دارد دعالیت زیاد ندارد
 

  بیشتری دریادت کندمالیات  (۴۴،۴۴.۴) (52،۳۹.8)

 دولت

 مالیات بیشتری دریادت نکند (56،55.6) (۴8،6۰.2)

 )بازی مختلط(24استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 پزشک
 

 بدهدخدمات جانبی در مطب ارائه  ندهدخدمات جانبی در مطب ارائه 
 

ات جانبی غیراز ویزیت بیماران ،باید خدم (72،66.2) (28،۴5.6)

 درمطب رادر نظر بگیرند.

 

 دولت

 تنها ویزیت بیماران در مطب رادر نظر بگیرند (28،۳۳.8) (72،5۴.۴)

 25استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 پزشک
 

 گرد  مالی باالیی دارند گرد  مالی پایینی دارند
 

ی تعیین ماموران حسا  بانکی آنان را برا (76،52.۴) (76،۴8)

 مالیات بررسی کنند.

 

 دولت

ماموران حسا  بانکی آنان را برای تعیین  (2۴،۴7.6) (2۴،52)

 مالیات بررسی نکنند

 26استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

پزشکان مرد که در تعص  های 

 معتل  هستند

پزشکان زن که در تعص  های 

  معتل  هستند

باید جنسیت پزشک در تعیین مالیات موبر  (5۴،۴2.5) (۴۴،۴7.۳)

 باشد

 

 دولت

باید جنسیت پزشک در تعیین مالیات موبر  (۴6،57.5) (56،52.7)

 نباشد

 )بازی مختلط(27استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 پزشک
 

مالیات مکسوره پایینی دارند و آنرا 

 اظهار می کنند

االیی دارند و آنرا مالیات مکسوره ب

  اظهار نمی کنند

  دولت باید مالیات مکسوره را کسر  کند (۴6،65.1) (۴6،58.7)

 دولت باید مالیات مکسوره را کسر  نکند (5۴،۳۴.۹) (5۴،۴1.۳) دولت

 28استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 پزشک
 

 اظهارنامه پر کند اظهارنامه پر نکند
 

ماموران مالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب  (7۰،68.۹) (6۰، 62.۹)

 و مدارک موجود پزشک را بررسی کنند

 

 دولت

ماموران مالیاتی باید سن، شهرت، محل مطب  (۳۰،۳1.1) (۴۰،۳7.1)

 و مدارک موجود پزشک را بررسی نکنند

 29استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

 کننددرآمد خود را درست اظهار  نکنندرا درست اظهار درآمد خود
 

ماموران مالیاتی باید پزشکان رابا بررسی تعداد  (66،55.6) (5۴،68.2)

 بیمار ویزیت شده راستی آزمایی کنند.

 

 دولت

ماموران مالیاتی باید پزشکان رابا بررسی تعداد  (۳۴،۴۴.۴) (۴6،۳1.8)

 د.بیمار ویزیت شده راستی آزمایی نکنن

 30استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 ها تعامل بین پزشکان و دولت در عرصه مالیات:طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری بازی تبیین و تحلیل 

 

 پزشک
 

داشته پوز در مطب خود هند دستگاه 

 باشند
داشته پوز دستگاه  یکدر مطب خود 

  باشند

  برای تعیین مالیات، حسا  آنها بررسی شود (7۴،67.1) (6۴،6۳.8)

 بررسی نشود برای تعیین مالیات، حسا  آنها (26،۳2.۹) (۳6،۳6.2) دولت

 31استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 پزشک
 

با رشته تعصصی  شهرستانهادر 

 یکسان کار می کنند

با رشته تعصصی  مراکز استانهادر 

  یکسان کار می کنند

دولت برحسب جمعیت هر شهر ،  مالیات را  (7۰،72.۹) (62،52.۴)

 تعیین کند.

 

 دولت

دولت برحسب جمعیت هر شهر ،  مالیات را  (۳۰،27.1) (۳8،۴7.6)

 تعیین نکند.

 32استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

ماههایی از سا  که مطب پزشکان 

 می باشد خلوت

ماههایی از سا  که مطب پزشکان 

  می باشد شلوغ

  برای بازدید از مطب بروندماموران  (7۰،۳7.۳) (68،۴۹.5)

 تدول

 برای بازدید از مطب نروندماموران  (۳۰،62.7) (۳2،51.5)

 33استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 

 پزشک
 

 درآمد باال درآمد پایین
 

ارتباط غیر رسمی با ماموران برقرار می کنند و مالیات واقعی پرداخت نمی  (۴2،6۰.۴) (۴۰،22)

 کنند

 

 دولت

ارتباط غیر رسمی با ماموران برقرار نمی کنند و مالیات واقعی پرداخت می  (58،۳۹.6) (6۰،78)

 کنند

 

 34استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 

 پزشک
 

مان  دریادت غیررسمی پو  توس  

 می شودنماموران مالیاتی ازپزشکان 

مان  دریادت غیررسمی پو  توس  

  ماموران مالیاتی ازپزشکان می شود

  رییس گروه مالیات پزشکان توانمند باشد (62،7۹.۳) (52،۳۹.5)

 دولت

 رییس گروه مالیات پزشکان توانمند نباشد (۳8،2۰.7) (۴8،6۰.5)

 35استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 

 پزشک
 

 در طرح تحو  سالمت مداخله کند کندندر طرح تحو  سالمت مداخله 
 

  دولت امتیازات مالیاتی  بدهد (68،7۹.8) (6،۳6.2)

 دولت

 دهدندولت امتیازات مالیاتی   (۳2،2۰.7) (۹۴،6۳.8)

 36استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 پزشک
 

 پرداخت درست و بموق  مالیات تپرداخت نادرست و با تاخیر مالیا

 

ت از مالیات سازمان نظام پزشکی تسهیال (۳۴،88.۴) (28،۳۴.۹)

 بدهد

 

 دولت

سازمان نظام پزشکی تسهیالت ازمنب  غیر  (56،55.۳) (12،۳1.6)

 مالیات بدهد

 وزارت بهداشت تسهیالت بدهد (7۴،75.8) (2۰،27.1)

 37استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

 هپزشکان مسن و کارادتاد سایر پزشکان که توانایی طبابت دارند
 

  دولت باید کامال از مالیات معا  کند (62،۴6.5) (۳8،55.6)

 دولت

 دولت باید کامال از مالیات معا  نکند (۳8،5۳.5) (62،۴۴.۴)

 )بازی مختلط(38استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

مالیات تشعیصی  اعتراض کند 

 گیردنوتعفی  

 مالیات تشعیصی  اعتراض کند

  وتعفی  بگیرد

زمان مالیاتی پرونده ا  را به کمیسیون سا (۳2،5۹.6) (6۰،5۳.1)

 بررسی می درستند

 

 دولت

زمان مالیاتی پرونده ا  را به کمیسیون سا (68،۴۰.۴) (۴۰،۴6.۹)

 می درستندنبررسی 

 )بازی مختلط(39استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 

 پزشک
 

مالیاتی برای تمامی  بعشودگی

 پزشکان باشد

بعشودگی مالیاتی برای برخی از 

  پزشکان خاا باشد

  بعشودگی به صورت سلیقه ای است (۴۴،62.۴) (۴2،۴8)

 دولت

 ستنیبعشودگی به صورت سلیقه ای  (56،۳7.6) (58،52)

 40استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

 جریمه مالیاتی بشود و اعتراض کند کندند و اعتراض جریمه مالیاتی بشو
 

دادگاه به اعتراض باید رسیدگی کند و جریمه  (7۰،85.1) (۳8،55.۳)

 تعیین کند

 

 دولت

 ماموران مالیاتی باید جریمه را تعیین کنند (۳۰،1۴.۹) (62،۴۴.7)

 41استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

رامدی خود را درست اظهار اطالعات د

 نمی کنند

اطالعات درامدی خود را درست اظهار 

  می کنند

  داردسازمان مالیاتی دسترسی به اطالعات  (72،78) (28،22)

 دولت

سازمان مالیاتی با کمبود نیرو روبرو است و  (۴۰،51.۳) (6۰،۴8.7)

 ارددسترسی به اطالعات ند

 42در بازی شمارهاستراتژی های رفتاری پزشک و دولت 
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 ها تعامل بین پزشکان و دولت در عرصه مالیات:طراحی مکانیزم مالیاتی بر مبنای تئوری بازی تبیین و تحلیل 

 

 پزشک
 

 محل کار طبابت متفاوت داشته باشد محل کار طبابت متفاوت نداشته باشد
 

  مد پزشک مالیات دریادت شودرآاز مجموع د (76،61.8) (6۰،57.6)

 دولت

 شودنمد پزشک مالیات دریادت رآاز مجموع د (2۴،۳8.2) (۴۰،۴2.۴)

 43بازی شماره استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در

 

 پزشک
 

 مالیات واقعی پرداخت می کند مالیات واقعی پرداخت نمی کند
 

  تفاهم نامه (۴۴،72.2) (52،۴6.7)

 دولت

 اظهارنامه (56،27.8) (۴8،5۳.۳)

 )بازی مختلط(44استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

اظهار نامه خود را به سازمان مالیاتی 

 ندهند ئهارا

اظهار نامه خود را به سازمان مالیاتی 

  بدهند ارائه

سازمان مالیاتی باید مالیات را علی الراس  (۴6،6۰.2) (62،56)

 تعیین کند

 

 دولت

سازمان مالیاتی باید مالیات را علی الراس  (5۴،۳۹.8) (۳8،۴۴)

 تعیین نکند

 ی مختلط()باز45استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

 پرکنند واقعیاظهارنامه ر ا  پرکنند واقعیاظهارنامه ر ا غیر 
 

ماموران مالیاتی باید اظهارنامه را از نظر صحت  (72،7۴.۹) (72،67.6)

 و سقم بررسی کنند

 

 دولت

ماموران مالیاتی باید اظهارنامه را از نظر صحت  (28،25.1) (28،۳2.۴)

 و سقم بررسی نکنند

 46تژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شمارهاسترا
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 پزشک
 

براساس توانایی پزشک مالیات دریادت 

 نکند

براساس توانایی پزشک مالیات دریادت 

  نماید

  سازمان مالیاتی باید اظهارنامه را بررسی کند (82،66.۴) (68،۴۰.۴)

 دولت

 بررسی نکندسازمان مالیاتی باید اظهارنامه را  (18،۳۳.6) (۳2،5۹.6)

 47استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

 می گیردمبلغ ویزیت پایین  نمی گیردمبلغ ویزیت پایین 
 

  ماموران مالیاتی متوجه می شوند (72،5۹.۳) (62،۴7.8)

 دولت

 ماموران مالیاتی متوجه نمی شوند (28،۴۰.7) (۳8،52.2)

 48و دولت در بازی شماره استراتژی های رفتاری پزشک

 

 

 پزشک
 

احتما  عدم پرداخت مالیات وجود  احتما  عدم پرداخت مالیات وجود ندارد

  دارد

صندوق دریادتی مالیات از پزشکان با سایر  (62،56.6) (۳8،۴۳.۴)

 باشد یکیاقشار 

 

 دولت

صندوق دریادتی مالیات از پزشکان با سایر  (62،56.5) (۳8،۴۳.5)

 باشد جدااقشار 

 49استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

پرداخت مالیات کمتر )درار مالیات بیشتر( 

 نکند

 پرداخت مالیات کمتر )درار مالیات بیشتر( کند
 

ادزایش نرخ مالیات برای پزشکان  (58،72.5) (۴2،57.5)

 بدون نظارتتوس  دولت 

 

 دولت

نرخ مالیات برای پزشکان  ادزایش (۴2،27.5) (58،۴2.5)

 با نظارتتوس  دولت 

 50استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره
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 پزشک
 

 تمام پزشکان پزشکان خاا
 

سازمان نظام پزشکی مقداری از مالیات را  (۴8،86) (5۰،۴۰.7)

 بعنوان تسهیالت هزینه  کند

 

 دولت

ی از مالیات را سازمان نظام پزشکی مقدار (52،1۴) (5۰،5۹.۳)

 بعنوان تسهیالت هزینه  نکند

 51استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 

 پزشک
 

 مالیات درست و بموق  پرداخت کند کندنمالیات درست و بموق  پرداخت 
 

سازمان نظام پزشکی برای تمدید پروانه  (88،72.۴) (86،۳8.۹)

 استعالم کند

 

 دولت

سازمان نظام پزشکی برای تمدید پروانه  (12،27.6) (1۴،61.1)

 کندناستعالم 

 52استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

 طب  تفاهم نامه مالیات پرداخت کند کندنطب  تفاهم نامه مالیات پرداخت 
 

سازمان مالیاتی اعتراضات را بیشتر بررسی می  (۳8،6۹.1) (62،۴۴.۴)

 کند

 

 دولت

سازمان مالیاتی اعتراضات را بیشتر بررسی  (62،۳۰.۹) (۳8،55.6)

 نمی کند

 )بازی مختلط(53استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره

 

 پزشک
 

 با تفاهم نامه مالیات بدهد تفاهم نامه مالیات بدهد دونب
 

  باید پایه مالیاتی هرساله ادزایش پیدا کند (66،۴1.6) (56،۳۳.۳)

 تدول

 باید پایه مالیاتی هرساله ادزایش پیدا نکند (۳۴،58.۴) (۴۴،66.7)

 54استراتژی های رفتاری پزشک و دولت در بازی شماره


