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چکیده
بازاریابی اجتماعی با استفاده از اصول بازاریابی تجاری به تغیینر نگنرش و رفتنار افنراد
میپردازد و میتواند به رفاه جامعنه بینجامند .از سنوئی ،پرداخنت نکنردن داوطلباننه
مالیات توسط افراد و سازمانها یکی از دغدغههای مدیریت اقتصادی کشور میباشد .با
توجه به اینکه سهم بسیار زیادی از درآمد بودجه کشور بویژه در سنالهنای اخینر) را
مالیات تشکیل میدهد ،لنذا در اینن پنژوهش تنالش کنرده اینم از آمیختنه بازارینابی
اجتماعی به منظور شناسایی عوامل پرداخت داوطلبانه مالیات از سوی مؤدیان مالیناتی
استفاده کنیم .از این رو ،هدف اصلی این تحقینق نگاشنت شنناختی عوامنل منؤثر بنر
پرداخت داوطلبانه مالیات از نظر خبرگان مالیاتی با رویکرد آمیخته بازاریابی اجتمناعی
میباشد .این پژوهش از نظر مخاطب بنیادی،از بعد هدف اکتشافی و ماهینت نگاشنت
شناختی دارد .جامعه آماری خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور میباشند که به وسیله
نمونه در دسترس انتخاب شدند .نتای نشان دهنده جایگاه برجسته آمیختنه بازارینابی
اجتماعی از نظر خبرگان مالیاتی و اولویتبندی هنر ینک از عناصنر آمیختنه بازارینابی
اجتماعی در وصول مالیات به صورت داوطلبانه میباشد .بهطوری که هر هشنت عنصنر
آمیخته بازاریابی اجتماعی پیشنهاد ،هزیننه مشنارکت ،ارتباطنات اجتمناعی ،قابلینت
دسترسی ،تبلیغ ،مشارکت ،سیاست گذاری و سلسله منابع) به طور کامل عوامنل منؤثر
در وصول مالیات به صورت داوطلبانه را نگاشت میکند و در اینن مینان نقنش عوامنل
سیاستگذاری ،مشارکت و تبلیغ مهمتر است.
واژگان کلیدی :مالینات ،بازارینابی اجتماعی،آمیختنه بازارینابی اجتمناعی ،پرداخنت
داوطلبانه مالیات ،خوداظهاری.
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مقدمه
امروزه مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد دولتها ،در اقتصناد کشنورها نقنش
بسیار مهمی را ایفا مینماید .دولتها با استفاده از انواع سیاستهای مالیناتی منیتواننند در
راستای تحقق اهدافی چون ایجاد عدالت اجتماعی ،توزیع مناسب درآمند ،از بنین بنردن
شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعنه  ،تابینت قیمنت هنا ،کناهش بیکناری ،روننق
اقتصادی و نیز افزایش سرمایه گنذاری ،از ابنزار مالینات اسنتفاده و سیاسنتهای مختلنف
اقتصادی خود را تنظیم کنند عرب مازار وهمکاران.)1822،
با توجه به نقش و اهمیت مالینات و درآمندهای مالیناتی در توسنعه نظنام اقتصنادی
کشور و دستیابی به اهداف کالن اجتماعی ،شنناخت عوامنل منؤثر بنر تمکنین مالیناتی
اهمیت بسیاری دارد .شناخت این عوامل بهمنظور طراحنی و اجنرای روشهنای کارآمند
جهت افزایش درآمدهای مالیناتی دولنت ،مسنتلزم درک جنبنه هنای گونناگون رفتناری
مؤدیان مالیاتی در خصوص قالاوت و تصمیمگیری برای تمکین مالیناتی اسنت .از زمنان
تشکیل ،دولتها همواره برای انجنام وظنایف خنود ماننند نگهبنانی از مرزهنای کشنور،
هزینه های عمومی و سایر مسائل ،نیاز به منابع داشنته انند کنه اینن مننابع از پرداخنت
مالیات توسط مردم دریافت منیشند .ازآنجناییکنه عندم پرداخنت مالینات ،دولنتهنا و
حکمرانان را ضعیف خواهد کرد بهویژه در سال هنای اخینر کنه فنروش نفنت بنه علنت
تحریمها در ایران کاهش یافته است) نیناز بنه شنیوهای بنرای متقاعند کنردن افنراد بنه
پرداخت مالیات از طریق تغییر نگرش و رفتار فرد احساس میشود .همچنین از آنجا کنه
دین مبین اسالم تصرف در اموال اشخاص را بدون رضایت ایشان جایز نمیداند لنذا نیناز
به شیوهای است که بتواند با رضایت فرد و داوطلبانه به پرداخت مالیات بیانجامد .منظنور
از تمکین مالیاتی این است که مؤدیان ،قوانین و مقررات مالیاتی کشور را به چنه مینزان
رعایت می کنند .این رعاینت شنامل ثبنت ننام در سیسنتم مالیناتی ،تسنلیم اظهارنامنه،
نگهداری و ارائه اسناد و مدارک ،محاسبه ،گزارش و پرداخت صنحیح بندهی مالیناتی در
زمان مقرر است سایت سازمان امور مالیاتی کشور .)1822،نظنام مالیناتی مطلنوب بایند
بتواند بار مالیاتی را بین شهروندان عادالنه تقسیم کنند ،رفتارهننایی کنه موجنب فنرار و
اجتناب از پرداخت مالیات میشود را کاهش دهند و وظیفنة مؤدینان و مندیران مالیناتی
را تا حد امکان ساده کند شیخ حسنی وهمکاران)182، 1827،
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شیوهای که به تغییر رفتار مخاطبین هدف میانجامد تا بتواند در جامعنه رفناه ایجناد
کند همان بازاریابی اجتماعی اسنت .در سنالهنای اخینر بازارینابی اجتمناعی بنهعننوان
رویکردی برای تغییر رفتار بهصورت داوطلبانه به خصوص در زمینه سالمت بهنره جسنته
است .مفهوم بازاریابی اجتماعی آخرین و جدیدترین رویکردی است کنه در فلسنفههنای
پن گانة بازاریابی مطرح میشود .بازاریابی اجتماعی کاربرد فناوریهای بازارینابی تجناری
برای تحلیل ،طراحی ،اجرا و ارزیابی برنامههای طراحی شنده بنهمنظنور تأثیرگنذاری بنر
رفتار اختیاری مخاطبان هدف به جهت ارتقای سطح رفاه فردی آنها و جامعهشنان اسنت
اندرسون .)21، 1825،بازاریابی اجتماعی به دنبنال دسنتیابی بنه یکنی از چهنار هندف
پذیرش رفتار جدید،رد رفتار بالقوه ،تعدیل رفتار فعلی یاترک رفتنار قندیمی درمخاطنب
است باقری وحسینی.)14 ،1828،
آمیخته بازاریابی اجتماعی یکی از عوامل مهم برای نیل به اهداف بازاریابی اسنت .در
سال  1215نیل بوردون 1اسنتفاده چهنار عامنل را بنرای دسنتیابی بنه اهنداف مطلنوب
بازاریابی بر روی مخاطبان هدف ارائه نمود .این عوامل عبارتند از محصول ،قیمت ،مکان،
ترفیع .در بازاریابی اجتماعی  5pمحصول ،قیمت ،مکان ،ترفیع) بهصورت دیگنری بینان
میشود .در فلسفه بازاریابی اجتماعی هدف بهجای محصنول ،هزیننه مشنارکت بنهجنای
قیمت ،قابلیت دسترسی بهجای مکان ،ارتباطات اجتماعی بهجای تنروی در نظنر گرفتنه
می شود .عالوه بر  5pمرسوم در بازاریابی ،چهار عنصر مشارکت  ،سیاستگذاری ،سلسنله
منابع و عمومیت نیز نقش مهمی در تالشهای بازارهای اجتماعی بازی میکند وینریچ،
 .)12، 2218از آنجایی که حق مردم براستفاده از دارائی خود در فقه شناخته شده اسنت
و از آن به عنوان قاعده تسلیط یاد میشود الناس مسلطون علی اموالهم ) و با توجنه بنه
اینکه مالیات منبع اصلی تأمین هزینه های عمومی اسنت ،نقنش مهمنی را در مندیریت
اقتصاد کالن ایفا میکند و به عنوان یکی از مهم تنرین عوامنل تالنمین رشند اقتصنادی
مورد توجه قرار گرفته است گلودیونیس وورساک.)822، 2215،
با توجه به مطالب فو و اهمیت شناخت عوامل مؤثر بنر تمکنین مؤدینان مالیناتی و
پرداخت و داوطلبانه مالیات و همچنین رویکرد بازاریابی اجتماعی بنرای تغیینر در رفتنار
مؤدیان مالیاتی اهمیت بررسی این عوامل از سوی محقق ضرورت پیدا کرد.
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مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
بازاریابی اجتماعی
در سال  " 1242ویب" 2سؤالی مطرح کرد که سالها بعد به پایهگذاری دیدگاه بازاریابی
اجتماعی منجر شد .او پرسید" :چرا ما نمنی تنوانیم بنرادری را ماننند صنابون بنه منردم
بفروشیم؟" ویب با بررسی چهار نمونه بسی همگانی نتیجه گرفت که با کمنک اصنول و
فنون بازاریابی امکان فروش یک موضنوع اجتمناعی بنه مخناطبین وجنود دارد شنمس
ورشیدیان.)12، 2221،
بازاریابی اجتماعی نخستین بار توسط فیلی کاتلر و جرالد زالتمن  5مطرح شد .این دو
پژوهشگر متوجه شدند که همان روشنهایی کنه در داننش بازارینابی بنه کنار منیرود تنا
محصوالت را به مشتریان بفروشد میتواند مورد استفاده فعاالن اجتماعی و بهداشتی قنرار
بگیرد تا یک ایده را به مخاطب بفروشد) کاتلر و زالتمن.)4 ،1271
مطالعات بسیاری در خصوص موضوع تحقیق صورت گرفته است که در اینجا به ذکنر
چند مورد بسنده میکنیم .پارکینسون 8و همکناران  )2217و رابینسنتین 5و همکناران
 )2212از بازاریابی اجتماعی برای تغییر رفتار استفاده کردند مادران جوان برای ترغیب
به شیردهی و سالمت روان کودکان) .نتای نشان داد رویکرد متمرکز بر عواطف و تجربنه
باید راهنمای طراحی مداخالت بازاریابی اجتماعی بنا هندف تغیینر رفتارهنای اجتمناعی
پیچیده باشد و بازاریابی اجتماعی میتواند پدیندههنای آزاردهننده رواننی را در کودکنان
کاهش دهد .زارعی و همکاران  )1825نشان دادند با معرفی منابع مرتبط بنا سنازمان و
منابع مرتبط با افراد بهعنوان عوامل مؤثر در اجرای یکسارچه آمیخته بازارینابی اجتمناعی
4
،این عوامل از طریق خلنق ارزش بنر تمنایالت رفتناری افنراد اثرگنذار اسنت .الهیتنین
وهمکاران )2222در مطالعه خود باعنوان"آزمایش اثربخشنی آمیختنه بازارینابی تجنارب
درزمینه بازاریابی اجتماعی"بنه اینن نتیجنه رسنیدند کنه آمیختنه بازارینابی اجتمناعی،
کودکان1تا18سال رابرای خوردن سبزیجات تحت تاثیر قرار داده است.
با توجه به مطالعات فو میتوان نتیجنه گرفنت کنه بازارینابی اجتمناعی و بناصخص
آمیخته بازاریابی اجتماعی میتواند موجب تغییر رفتار افراد جامعه شود و در نتیجه رفناه
بیشتر را برای جامعه به ارمغان بیاورد .هاماگوچی )2222 1درتحقیق خود نشان داد فرار
مالیاتی ،رفاه خانوارها را کاهش داده و کاهش فرار مالیاتی تحت مقررات دوسنویه باعنث
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بهبود رفاه اجتماعی می شود .یودیال 7و همکاران  ) 2212و ثنایی پور  )1822عوامنل
موثر برفرار مالیاتی را بررسی کردند و نشان دادند که سیسنتم اطالعناتی جنامع ،نینروی
انسانی متخصص ،قانون مالیاتی ،اعتماد ،فسناد اداری و فرهنن مالیناتی و اجنرا قنانون،
اعتماد به دولت واعتقادات دینی بهعنوان متغیر فرهنگی مهمترین عوامل منؤثر بنر فنرار
مالیاتی و عدم تمیکن مالیات میباشد .در مطالعه عسگری و همکناران  )1522بناعنوان"
تحلیل رفتاری تمایل به پرداخت مالیات مطالعه موردی شهرک صنعتی سنمنان)" اثنر
مالکیت ،حسابداری ذهنی ،اثر لنگر و حساسیت به انصناف و ...بنه نحنو مطلنوبی مینزان
تمایل افراد را به پرداخت مالینات هنم در مینزان مالینات پرداختنی و هنم در بنه موقنع
پرداخت نمودن آن ،نشان میدهد .میر محمدی وهمکاران  )1822در تحقیقی به عوامل
مؤثر برارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی پرداخته اند که در آن نقنش عنواملی چنون آگناهی
مؤدیان از قوانین ومقررات مالیاتی وتکالیف مربوط ،توجیه آنها از نحوه محاسنبه مالینات
،اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان ونحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و اعالم ان بنرای
مودیان مالیاتی برتمکین مالیاتی مودیان تهرانی مورد بررسی قرار داده اند .نتای به طنور
کلی حاکی از این است که کاهش فاصله بین مأموران ومردم بر ارتقنای تمکنین مالیناتی
مودیان اثر مابت دارد.الری دشت بیاض و همکاران  )1824در پژوهش خود به بررسنی
عوامل مرتبط با دریافت مالیات پرداختند و این عوامل را به سه قسمت فرهنگی اعتمناد
به دولت ،تبلیغات اثربخش ،رفتنار کارشناسنان ،نبنود عندالت ،بناال بنردن سنطح داننش
کارکنان و عدم پاسخگویی به مؤدیان ) و سیاسی ساده سنازی ضنرایب مالیناتی ،وجنود
تحریم ها و تأخیر زمانی دریافت مالیات) و اقتصادی عدم شفافیت قانون ،اجنرای جندی
قوانین ،استفاده از فناوری نوین بنرای دریافنت مالینات) تقسنیمبنندی کردنند و ارتبناط
معننادار هنر یننک از عوامنل را بنا دریافننت مالینات بنه اثبننات رسنانده انند.در پژوهشننی
مورفی )2222 2عوامل تنبیه یا تشویق مؤدیان را در تمکین آنها مورد بررسنی قنرار داده
است .ایش ان دو استراتژی برای تمکین را بررسی کنرد  ،اسنتراتژی تشنویق و اسنتراتژی
تنبیه .یافتههای تحقیق نشان میدهداحساس خشم وتنفنر ینا احسناس رضنایت ،نقنش
مهمی در پیش بینی اینکه شخصی قصد انجام تعهدات خود را دارد یا خیر ،ایفا میکنند.
داشتن درک بهتر از سوی مقامات و مجرینان قنوانین مالیناتی از وضنع موجنود و اتخناذ
استراتژی مؤثرتر و مدیریت کسانی که مالیات را تنظیم میکنند میتواند افراد بنا انگینزه
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را به پیروی از تصمیمات وقوانین مجاب کند .در مطالعه شیر خدایی و همکاران )1824
هر یک از متغیرهای تصویر سازمان ،اعتمناد ،فقندان پنذیرش اشنکاالت ،عندم شنفافیت
قوانین ،احساس بیعدالتی و شکست خدمات در انتقامجویی مؤدیان نسنبت بنه سنازمان
مالیاتی تأثیرگذار بوده و رفتارهای انتقام جویانه مؤدیان مالیناتی بنر گفتنههنای شنفاهی
منفی و تمایل به فرار مالیاتی تأثیر گذار بوده است.
هدف و سوال تحقیق
با بررسی مطالعات انجام شده در خصوص بازاریابی اجتماعی ،آمیخته بازاریابی اجتماعی،
تمکین مالیاتی و فرار مالیاتی مشخص شد که مطالعات مربوط به بازارینابی اجتمناعی در
بیشتر موارد برای تغییر رفتار افراد در حنوزه سنالمت جسنم و روان شنیردهی منادران
جوان و  )...یا بهبود وضعیت اجتماعی افراد کاهش مصرف انرژی خانگی و )...بوده اسنت
و این درحالی است که محقق در زمینه عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی به عننوان ینک
راهبرد برای تغییر رفتار مودیان مالیاتی به پژوهشهای مشابهی برخورد نکرده است لنذا
سعی دربررسنی اینن موضنوع دارد کنه نگاشنت شنناختی آمیختنه بازارینابی اجتمناعی
درتمکین مالیات چگونه است .لذا عدم وجود پژوهشی در این خصوص احساس شد و بنر
این اساس این تحقیق در حوزه نظری ضرورت پیدا کرد.از آنجناییکنه پرداخنت مالینات
به صورت داوطلبانه از اهنداف ینک سیسنتم مالیناتی معتبنر اسنت ،اسنتفاده از آمیختنه
بازاریابی اجتماعی برای شناسایی عوامل منؤثر در پرداخنت مالینات و بسترسنازی بنرای
ایجاد این عوامل در سازمان امور مالیاتی کشور ضرورت کاربردی این پژوهش است.
طی بررسیهای به عمل آمده در هیچ یک از مطالعات انجنام شنده عوامنل منؤثر بنر
وصول داوطلبانه مالیات با رویکرد آمیخته بازاریابی اجتماعی بینان نشنده و همچننین از
نگاشت شناختی به عنوان یک شیوه جامع و کامل برای بررسی نظر خبرگان در هیچ یک
از مقاالت مرتبط با موضوع چه در داخل و چه در خارج از کشور استفاده نشده است ،لذا
بر این اساس نوآوری تحقیق حاضر استفاده از یک روش تحقینق کیفنی جنامع و کامنل
نگاشت شناختی) برای بررسی عوامل مؤثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی اسنت و همچننین
استفاده از رویکردی که تاکنون برای مقاصد غیر اقتصادی استفاده شنده اسنت آمیختنه
بازاریابی اجتماعی) میباشد.
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با توجه به مطالب فو و اهمیت بسیار باالی وصول مالیات از مؤدیان مالیاتی و توجه
دولت ها به پرداخت مالینات بنه صنورت داوطلباننه ،هندف تحقینق شناسنایی و نگاشنت
شناختی عوامل مؤثر بر وصول مالیات بهصورت داوطلباننه و تمکنین مؤدینان مالیناتی از
نظر خبرگان مالیاتی و با رویکرد آمیخته بازاریابی اجتماعی است .زیرا رویکنرد بازارینابی
اجتماعی برای افزایش رفاه جامعه از طریق تغییر نگرش و رفتار افراد استفاده منیکنند و
آمیخته بازاریابی اجتماعی مهم ترین عنصر بازاریابی اجتمناعی اسنت .در نتیجنه در اینن
پژوهش به این سؤال اصلی پاسخ خواهیم گفت که نگاشنت شنناختی آمیختنه بازارینابی
اجتماعی در پرداخت داوطلبانه مالیات به چه صنورت اسنت و از نظنر خبرگنان مالیناتی
عوامل مؤثر در پرداخت مالیات با رویکرد آمیخته بازاریابی اجتماعی چگونه است؟
بر این اساس در ابتدا به بررسی و تعریف عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی و اهمینت
وصول مالیات میپردازیم و سسس روش تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفنت و شنیوه
نگاشت شناختی و مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی بیان خواهند شند .سنسس،به بررسنی
نتای کاربردی حاصل از این پژوهش و مقایسنه بنا سنایر مطالعنات انجنام شنده در اینن
خصوص میپردازیم و پیشنهادات مبتنی بر نتای ارائه شده و در نهایت پیشنهادی بنرای
تحقیقات آتی بیان خواهد شد.
مبانی نظری تحقیق
بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی از اصول و تکنیک های بازاریابی تجاری بنرای حنل مسنائل اجتمناعی
بهره میگیرد .بازاریابی اجتماعی در طول سالها گسترش یافته و در سالهای اخینر بنه
یکی از جنبه های بازاریابی با اهمیت فزاینده تبدیل شده اسنت و پژوهشنگرانی همچنون
اندرسون پیشبینی کردهاند که این روند ادامه منییابند دومگنان ..)182، 2222،طبنق
تعریف الزر 2و کلی ) 1278 12بازارینابی اجتمناعی بنا کناربرد داننش ،مفناهیم و فننون
بازاریابی در جهت ارتقاء اهداف اجتماعی در سطح اهداف اقتصادی و همچنین با تجزینه
و تحلیل پیامدهای اجتماعی سیاسنتهنا ،تصنمیمات و فعالینتهنای بازارینابی سنروکار
دارد هستین وسارن .)814، 2228،بازاریابی اجتماعی استفاده از اصول و تکنینکهنای
بازاریابی بر ای پرورش تغییر اجتماعی ینا بهبنود تغیینر در حنوزه بهداشنت عمنومی ینا
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اقدامات پیشگیرانه ینا مندیریت تقاضنای حمنل و نقنل) و ینا دیگنر نیازهنای اجتمناعی
می باشد لفور« .)22، 2211،آمیخته بازاریابی اجتمناعی» مجموعنه ای از ابزارهنای قابنل
کنترل است که با مدیریت یکسارچه و منسجم آنها میتوان باورها و نگرشهای مخاطبان
هدف را اصالح کرده تا رفتارهای مطلوب در سطح جامعه نهادینه شود کاتلر ولنی2222،
.)42،
پیشنهاد محصول) :آمیخته محصول مبنایی است که سایر عناصر آمیختنه بازارینابی
بر اساس آن تعیین میشوند .محصول در بازاریابی اجتمناعی بنهعننوان رفتنار مطلنوب و
مزایای مربوط به این رفتار تلقی می گردد کنه بازاریابنان اجتمناعی بنرای عرضنه آن بنه
مخاطبان هدف تالش میکنند .در بازاریابی اجتماعی ،تمرکز بر تروی ایدهها و رفتارهای
مطلوب اجتماعی است مانند ایده حفظ جان از طریق رفتار مطلوب بستن کمربند ایمنی
یا ایده حفظ سالمت از طریق رفتار مطلوب مسواک زدن .مخاطبان هدف باید ابتدا آگناه
شوند که مشکلی وجود دارد و محصنول اینده) منورد نظنر ،راه حنل مناسنبی بنرای آن
مشک ل است؛ تا آنگاه برای اصالح رفتار خود در جهت استفاده از آن محصول ،خدمت ینا
ایده قدم بردارند .برای ماال در مورد تروی رفتار بستن کمربند ایمنی ،مخاطبنان هندف
رانندگان) باید از خطرات احتمالی ناشی از تصادف در صنورت نبسنتن کمربنند ایمننی
آگاه شوند دونوان وهنلی.)44، 2212،
هزینه ی مشارکت قیمت) :در بیشتر مداخالت بازارینابی اجتمناعی هزیننه ی تغیینر
رفتار ،مالی نیست اگرچه میتواند این گونه نیز باشد) هزینههای غیر پولی بنه بازارینابی
اجتماعی مربوط تر است و منیتوانند شنامل هزیننههنای عناطفی وینریچ، .)22، 2218،
ساختاری ،جغرافیایی و فیزیکی لفور .)41، 2211،شود .قیمت در بازاریابی اجتماعی باید
عالوه بر هزینههای اقتصادی ،هزینه های سایه کنه بنر مبننای کمبنود مننافع اجتمناعی
حاصل میگنردد را نینز بنه حسناب آورد منگناکی .)28، 2212،قیمنت ینک محصنول،
هزینه ای است که مشتری باید پرداخت کند ،هزینههایی از قبیل هزیننه منالی و عوامنل
دیگری مانند صرف زمان ،سعی و تالش یا حتی تحمل اضطراب و نگرانی .برای اینن کنه
استقبال از یک محصول یا ایده ،افزایش یابد باید قیمت محصول از مننافع حاصنل از آن
کمتر باشد کاتلر وهمکاران.)822، 2218،
قابلیت دسترسی مکان) :قابلیت دسترسی به محل و یا خدمتی برمیگردد کنه در آنجنا
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گروه به رفتار مطلوب عمل خواهد کرد و میتواند شامل دریافت خدمات مربوطه باشند کناتلر
ولی.)82، 2222،فعالیتهایی که انجام میشود تا محصول یا خدمت منورد نظنر در دسنترس
مشتریان قرار گیرد .در مورد یک محصول قابل لمس ،مصدا مکان سیستم توزینع اسنت در
حالی که در یک محصول یا خدمت غیرقابل لمس ،کانالهایی کنه از طرینق آنهنا اطالعنات و
آموزش به مشتریان میرسد ،مکان را شامل میشود کانت وهمکاران. )227، 2222،
ارتباطات اجتماعی تروی ) :بازاریابی اجتماعی به ترفیع و تالشهای مبتنی بنر تبلیغنات
کمتر از بازاریابی تجناری تکینه منیکنند .در بازارینابی اجتمناعی ویژگنیهنای گنروه هندف
تعیینکننده نوع کانال ارتباطی و ترفیع مناسب میباشد .در برخی منوارد زمنان در دسنترس
بودن رسانهها و یا ارتباطنات شخصنی منیتوانند نسنبت بنه تنالشهنای تبلیغناتی گسنترده
اثربخشتر عمل کند اندرسون .)14، 2222،ازآنجنایی کنه پنس ازبررسنی درمقناالت وکتنب
مرتبط برای ابزارهای ترفیع دربازاریابی اجتماعی تعریفی صورت نگرفته پن مورد از ابزارهنای
بازاریابی تجاری در این مطالعه بومی سازی شد .کاتلر 11و آرمسنتران  )1872 12از تبلیغنات
بهعنوان هر گونه ارائه و تبلیغ غیر شخصی ایدهها ،کاالها ویاخدمات در قبال پرداخت هزیننه،
پیشبرد فروش ،محرک کوتاهمدت برای تشویق خرید کاال ،روابنط عمنومی ،ایجناد مناسنبات
مطلوب با جوامع مختلنف بنرای ایجناد تصنویر ذهننی مطلنوب و برطنرف کنردن شنایعات،
فروشندگی شخصی بهعنوان معرفی شفاهی حالوری بنه قصند فنروش و بازارینابی مسنتقیم
بهعنوان ارتباط مستقیم با خریدار از طریق شیوههای نوین ارتباطی یاد کرده است.
بازاریابی تجاری ،آمیخته بازاریابی شامل چهار جزء محصول ،قیمت ،مکان و ترفینع اسنت
اما تعدیالتی در آمیختهی بازاریابی اجتماعی نسبت به آمیختهی بازاریابی تجاری اعمال شنده
است گوردن .)81، 2212،عالوه بر  5Pمرسوم در بازاریابی دو عنصر مشارکت و سیاست نینز
نقش مهمی در تالشهای بازاریابی ایفا میکند .گاهی برخی سازمانها مننابع منالی و انسنانی
کافی برای پیگیری تالشهای بازاریابی اجتماعی در اختیار ندارند .در این شرایط مشارکت بنا
سایر سازمانهائی که با آنها عقاید مشترک دارند میتواند احتمال موفقیت تالشهای بازارینابی
اجتماعی را دو چندان کند همچنین باید گفت تغییر رفتار افراد میتواند در یک بازه زمنانی و
مکانی معین اثربخش باشد اما زمانی که تغییر رفتار فراتنر از ینک برنامنه بازارینابی اجتمناعی
میشود و یا منابع برای نگهداری آن رفتار به حد کافی در دسترس نیسنت ،از نظنر هزیننهای
به صرفه است که سیاستی اتخاذ گردد که تغییر رفتنار را اجبناری کنند وینریچ. )45، 1822،
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بق نظر وینریچ میتوان چهار عنصر دیگنر را شنامل مشنارکت ،سیاسنتگنذاری ،عمومینت و
سلسله منابع دانست.
عمومیت 18:در بازاریابی اجتماعی که مخاطبین متفاوتی مد نظر هسنتند و توجنه بنه
آنها برای کسب موفقت ضروری است ،شناسایی و توجنه بنه گنروههنای داخلنی شنامل
آنهایی که در مراحل اجرا یا تصویب برنامه درگیرهستند) و گنروههنای خنارجی شنامل
گروه مخاطب ،مخاطبین ثانوی ،سیاستگذاران و دروازهبانان) درگینر در برنامنه بازارینابی
اهمیت بسیاری دارد.
شراکت 15:بر ای مؤثر واقع شدن برنامه نیاز است تا تیمی متشکل از کلیه سازمانهای
جامعه که اهداف مشابه نه الزاما اهداف یکسان) دارند ،در کنار هم قرار گیرند.
سلسله منابع 14:دلیل هزینه باالی برنامه های بازاریابی اجتماعی ،این هزینهها را باید
از محلهای مناسب از جمله کمک های دولتی ،بنیادها ،هدایا واز این قبیل تنأمین کنرد.
باید دقت کرد که تأمین این منابع به اصول کلی و جامعه محور این دیدگاه لطمه نزند.
سیاستگذاری 11:تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاستهای جامعه
امکان پذیر است و در این عرصه حمایت رسانهای مکملی مؤثر برای بازاریابی اجتماعی
محسوب میگردد نیازی ورنامخواستی ومنتظری.)71، 1821،

شکل  -1مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی
منبع :وینریچ2218،
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مالیات
دولت و مالیات ،مؤثرترین عناصر همهی نظامهای اقتصادی و اجتماعی هسنتند و زمنانی
که دولت و چارچوبهای اجتماعی شکل گرفته ،مالیات جزء ارکان تشنکیالت دولنت بنه
حساب میآمده است .در صورتی که وجود دولت و نظام اجتماعی ضنروری باشند ،انجنام
وظایف مربوطه هزینههایی دارد که برای تأمین آن هزینهها ،نیاز به یافتن راههایی بنرای
تأمین مالی آن هزینه ها وجود دارد و مالیات بهترین راه تأمین هزیننه در شنرایط عنادی
اقتصادی است آتکینسون واستیکلیتز .)12، 1227،یکی از مهمترین منابع درآمد دولنت
در بسیاری از کشورها مالیات است موتاسکو .)2211،از مالینات تعناریف مختلفنی ارائنه
شده و در هر کدام از تعاریف بر ویژگی خاصی توجه شده است .میرابو17معتقد است کنه
مالیات عبارت از پیش پرداختی است که افراد برای استفاده از خدمات عمومی میدهنند.
پرودون 12در کتاب تئوری مالیات در تعریف مالیات میگوید :همان طور که بین اشخاص
مبادله خدمات انجام می گردد مالیات قیمت خدمات ارائه شده است .اگر بخواهیم تعریف
جامع از مالیات ارائه دهیم چنین می توان بیان داشت :مالیات عبنارت اسنت از برداشنت
قسمتی از دارایی یا درآمد افراد بر حسب توانایی پرداخت آنها کنه بنرای تنامین مخنارج
عمومی به کار گرفته میشود مالکی وعباسی .)42، 1822،با توجه به اینکه مالیات منبنع
اصلی تأمین هزینه های عمومی اسنت ،نقنش مهمنی را در مندیریت اقتصناد کنالن ایفنا
میکند و بهعنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای تالمین رشد اقتصادی منورد توجنه قنرار
گرفته است گلودیونیس و ورسکیت.)24، 2215،
روش تحقیق
در این پژوهش روش جمع آوری اطالعنات مصناحبه از خبرگنان مالیناتی اسنت .جامعنه
آماری خبرگان مالیاتی ادارات کل کشور می باشد که برای انتخاب مشنارکتکننندگان از
روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد .از نظر اهنداف پنژوهش اینن مطالعنه از ننوع
توصیف و تبیین میباشد .استفاده از نظرینه نگاشنت شنناختی 12راهبنرد پژوهشنی اینن
مطالعه است و رویکرد محقق ،قیاسی و فلسفه پژوهش از ننوع سناختگراینی منیباشند.
جهت پژوهش از بعد مخاطب بنیادی و صبغه پژوهش کیفنی منیباشند .بنرای تجزینه و
تحلیل اطالعات از روش نگاشت شناختی اسنتفاده شنده اسنت .نگاشنت شنناختی ارائنه
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تصویری تفکر گروه است که همه ایدههای گنروه در ارتبناط بنا موضنوع تحنت بررسنی،
چگونگی ارتباط این ایدهها با یکدیگر و میزان اهمینت آنهنا را نشنان منیدهند .نگاشنت
شناختی ترکیب مناسبی ازرویه های استقرایی و قیاسی پژوهش می باشد .به عبارت دیگر
این پژوهش هم رویکرد گروه خبره و روش دلفی و هم رویکرد آمناری و پیمایشنی را در
برمیگیرد و به همین دلیل از اعتبار باالیی برخوردار است طغرایی ورضوانی.)22، 1821،
در خصوص روایی پژوهش تکنیکی که حیاتیتنرین کنتنرل بنرای تابینت اعتبنار اسنت،
دریافت نظر شرکتکنندگان در پژوهش درباره اعتبار یافتهها و تفسیرهاست و محقنق از
این شیوه برای روایی پژوهش خود اسنتفاده کردنند و کلینه خبرگنان مالیناتی نتنای را
بررسی و تأیید نمودند .و در خصوص پایایی ،توافق بین خبرگان در خصوص شیوه انجنام
کار است که کلیه خبرگان مالیاتی بر اینن منورد نینز صنحه گذاشنتند .مراحنل اجنرای
نگاشت شناختی در ادامه توضیح داده خواهد شد.
مراحل اجرای نگاشت شناختی:
گام  )1آماده سازی

بر ای آغاز فرآیند نگاشت مفهومی دو کار باید انجام شود .نخست پژوهشگر بایند تصنمیم
بگیننرد کننه چننه کسننانی در ایننن فرآیننند مشننارکت کنننند .دوم ،پژوهشننگر باینند بننا
مشارکتکنندگان در مورد تمرکز خاص در زمنیه مفهومسازی ،تصمیمگیری کند.
انتخاب مشارکت کنندگان:

یکی از مهمترین وظایف پژوهشگر انتخاب فرد یا افرادی است که میخواهند در فرآینند
نگاشت مفهومی مشارکت کنند .اگرچه ناهمگنی گسترهتر مشارکتکنندگان ،گسنتردگی
و تنوع دیدگاهها را تالمین میکند ،اما در برخی از موقعیتهنا الزم اسنت از گنروههنای
تقریبا همگن برای فرآیند مفهوم سازی استفاده کرد .با این حساب نمونه آمناری شنرکت
کننده در فرآیند نگاشنت مفهنومی بنه شنیو ه هدفمنند منالک اسنت.در اینن پنژوهش
تصمیم گیری شد که از خبرگان سراسر کشور بنه صنورت نموننه در دسنترس کنه دارای
مدرک تحصیلی باال و سابقه کاری باال هستند و سمت شغلی باالیی دارند استفاده گردد.
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جدول  -1مشخصات نمونه آماری افراد مشارکتکننده در فرآیند نگاشت شناختی
ردیف

سمت فرد مشارکتکننده

تحصیالت دانشگاهی

سابقه حالور
درسازمان

1

معاونت مالیات مستقیم

دانشجوی دکتری حسابداری و مدرس دانشگاه در
حوزه مالیات

 21سال

2

معاونت مالیات بر ارزش
افزوده

کارشناس ارشد بازرگانی بینالملل و دانشپژوه

 24سال

8

رئیس امور مالیاتی

5

رئیس گروه مالیاتی

DBA

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و اقتصاد
برنامهریزی
کارشناس ارشد مدیریت و مدرس دانشگاه در
حوزه مالیات

 22سال
 18سال

4

کارشناس ارشد مالیاتی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

 1سال

1

دادیار انتظامی مالیاتی

کارشناس حسابداری

 12سال

7

رئیس گروه مالیاتی

کارشناس ارشد حسابداری

 18سال

2

رئیس گروه مالیاتی

کارشناس حسابداری

 22سال

دوم تمرکز خاص در زمینه مفهومسازی:

در این مرحله برای تمرکز مشارکت کنندگان در خصوص بازارینابی اجتمناعی و آمیختنه
بازاریابی اجتماعی برای کلیه مشنارکت کننندگان توضنیحاتی ارائنه شند و بنه سنواالت
مشارکتکنندگان به صورت کامل و جامع پاسخ داده شد .همچننین بنرای اطنالع جنامع
مشارکتکنندگان مقاالت و کتب مربوط به آمیختنه بازارینابی اجتمناعی در اختیارشنان
قرار گرفت و از طریق شبکههای اجتماعی فیلم های مربوط بنه بازارینابی اجتمناعی هنم
ارسال شد تا موضوع برای مشارکتکنندگان بهطور کامل توضیح داده شده باشد.
گام دوم) ایجاد عبارت

وقتی مشارکت کنندگان و عبارتی که قرار شد بر آن متمرکز شوند تعریف شدند .فرآینند
نگاشت مفهومی با ایجاد مجموعهای از عبارات که باید کل قلمرو مفهومی بنرای موضنوع
مورد عالقه را در بگیرد آغاز می شود .در مطالعه حاضر از طوفان مغزی برای بیان عبارات
استفاده شد .در جلسه تشکیل شده افراد تشویق میشوند تا عباراتی را ایجناد کننند و از
مشارکتکنندگان درخواست شد کلیه عباراتی که به ذهنشان خطور میکنند بندون کنم
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وکاست بیان کنند و هیچ انتقاد یا بحای در ارتبناط بنا مشنروعیت عبناراتی کنه مطنرح
می شود ،نکنند .کلیه عبارات یادداشت شد و در نتیجه  112عبارت جمنعآوری شند .بنه
دلیل مشابهت عبارات به یکدیگر برخی عبارات به کمنک خبرگنان مالیناتی حنذف و ینا
ادغام شدند در نتیجه تعداد  51عبارت استخراج و مجدداً مورد تأییند خبرگنان مالیناتی
قرار گرفت.
گام  )3ساختاربندی عبارات

وقتی مجموعهای از عبارات کنه قلمنرو مفهنومی بنرای ینک موضنوع خناص را توصنیف
میکند ،آما ده شد؛ به ارائه اطالعات دربناره اینکنه چگوننه عبنارات بنه یکندیگر مربنوط
هستند نیاز داریم .به عالوه ما اغلب می خواهیم هر یک از عبارات را در ابعادی که توسط
رتبهبندی عبارت تمرکز تعریف میشود اولویتبنندی کننیم .هنر دو کنار فنو  ،سناختار
قلمرو مفهومی را تشکیل میدهد نواک وکاناس .)2221،معموالً در مورد روابط درونی با
استفاده از رویه مرتب کردن کارتهای غیر ساختار یافته ،اطالعات الزم بنه دسنت آورده
می شود .در این روش هر یک از عبارات اسنتخراج شنده در کنارت اینندکس  8*4ثبنت
می شود و مجموعه کاملی از کارت ها به هر یک از مشارکتکنندگان داده میشود .سسس
به هر یک از افراد آموخته میشود که کارتها را به شکل دستههایی که مورد نظر اسنت
مرتب کنند .در این مورد به چند مورد باید توجه شود :هر عبارت فقط میتوانند در ینک
دسته قرار بگیرد ،همه عبارات نمیتوانند در یک دسنته یعننی ینک عبنارت نمنیتوانند
همزمان در دو دسته قرار بگیرند) ،این گام جهت مفهومسازی عبارات حاصنل از فرآینند
نگاشت مفهومی در خوشههای مشخص است.
دو روش برای ساختاربندی عبارات وجود دارد -1 :رویکنرد قیاسنی :اگنر عبنارات بنر
اساس نظریه ای از پیش تعینین شنده خوشنه بنندی شنوند از رویکنرد قیاسنی اسنتقاده
میشود -2 .رویکرد استقرایی :اگر بنیان و نظرینهای بنرای خوشنهبنندی عبنارات وجنود
نداشته باشد از رویکرد استقرایی استفاده میشود.
در مطالعه حاضر به دلیل اینکه محقق برای تعیین خوشهها طبق ادبیات موجنود از مندل
وینریچ  )2218استفاده شد .بنابراین محقق بنرای سناختاربندی عبنارات از رویکنرد قیاسنی
استفاده نمود و بهجای تشکیل ماتریس عبارات از شیوه کدگذاری استفاده شده است.
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گام  )4ارائه مجدد عبارات

در این گام بر ای ارائه قلمرو مفهومی سه مرحله وجنود دارد :نخسنت ،تجزینه و تحلیلنی
انجام میشود که هر عبارت را بهعنوان یک نقطه جداگانه در یک نگاشت قنرار منیدهند
نگاشت نقطهای) .دوم عبارات در قالب خوشههایی گروهبندی یا دسنتهبنندی منیشنود
نگاشت خوشهای) که از گروهبندی مفهومی مجموعه اولیه عبارات ،نظنم بیشنتری ارائنه
میکند .باالخره میتوان نگاشتهایی را تشکیل داد که رتبنهبنندیهنای مینانگین را بنه
وسیله نقطه؛ یعنی نگاشت رتبهای نقطهای یا به وسنیله خوشنه؛ یعننی نگاشنت رتبنهای
خوشهای ارائه میدهد .هنگامی که خوشهها از پیش مشخص باشد و نوع و شیو ه ارتباط
و همپوشانی این خوشهها مد نظر باشد ،نگاشت سلسلهمراتبی ترسنیم منیشنود کنه بنه
شیوهای گویا ارتباط میان خوشهها را نشان میدهد .به همین دلینل در پنژوهش حاضنر
محقق برای خوشه بندی عبارات از رویکرد قیاسی اسنتفاده نمنود .بننابراین بنرای شنکل
دهی نگاشت خوشه ای و سلسله مراتبنی در اینن مرحلنه  51عبنارت اسنتخراج شنده در
کارت های مخصوص نوشته شد و با ارجاع دوباره به خبرگان مالیاتی از آنها خواسته شند
عبارات مشابه را در یک دسته قرار دهند.
گام  )5ترسیم نگاشت

برای تفسیر مفهومسازی مجموعه ای از منوارد الزم اسنت کنه عبارتنند از .1 :لیسنت
عبارات  .2لیست خوشه  .8نگاشت خوشهای  .5نگاشت سلسله مراتبی .در اینجا سه ننوع
نگاشت وجود دارد و همه آنها نگاشتهای مفهومی هستند .هر یک از این نگاشنتهنا در
مورد ایده های عمده و اینکه چگونه آنها به هم مرتبط هستند ،چیزی میگوینند .از بنین
این نگاشتها ،نگاشتهای خوشهای و سلسلهمراتبی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرنند،
زیرا بهتر قابل تفسیر میباشند .میتوان خوشهها را در چند ناحینه دسنتهبنندی نمنود و
عنوانی برای آن گذاشت.
در این پژوهش از نگاشت سلسله مراتبی استفاده شده است .بدین گونه که بر مبننای
اطالعات به دست آمده از فرآیند اجرای نگاشنت مفهنومی نگاشنت سلسنلهمراتبنی سنه
سطحی به دست آمد که سطح اول شامل خوشههای آمیخته بازاریابی اجتمناعی ،سنطح
دوم زیر خوشه آمیخته بازاریابی اجتماعی که به جز پیشبرد فروش که استخراج شنده از
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کتاب کاتلر می باشد مابقی توسط خبرگان مالیاتی نامگذاری شنده اسنت و سنطح سنوم
ابعادی از پرداخت مالیات اسالمی که توسط خوشهها و زیر خوشه هنا آمیختنه بازارینابی
اجتماعی نگاشته میشوند.
یافتههای تحقیق :تفسیر اجزای نگاشت
در نتیجننه انجننام نگاشننت شننناختی آمیختننه بازاریننابی اجتمنناعی در پرداخننت مالیننات
داوطلبانه ،نگاشت سلسلهمراتبی شکل 2به دست آمد که در ادامنه بنه توضنیح خنواهیم
پرداخت.
همچنین از خبرگان مالیاتی خواسته شد به هر یک از هشت عنصر آمیخته بازارینابی
اجتماعی را با دریافت داوطلبانه مالیات به وسیله یک خط ارتباط برقرار کننند .بیشنترین
تعداد خطوط بین عنصر آمیخته بازاریابی به معنی بیشنترین ارتبناط از نظنر هنر خبنره
میباشد .شکل  2نمایانگر تعنداد خطنوط هنر عنصنر از آمیختنه بازارینابی اجتمناعی در
دریافت مالیات بهصورت داوطلبانه میباشد.

شکل  .2نگاشت سلسلهمراتبی آمیخته بازاریابی اجتماعی در تمکین مالیات
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نگاشت بعد پیشنهاد (محصول ) تمکین مالیات
در این بعد دو سطح خرد و کالن توسط خبرگان مالیاتی تقسیم شد .بعد خرد مربوط بنه
افراد و تأثیرگذاری بر فرد است که شامل کاهش رفتار انتقنامجویاننه مؤدینان مالیناتی و
کاهش نابرابری درآمد در بین افراد میشود و میتنوان بنا اسنتفاده از آمیختنه بازارینابی
اجتماعی این دو مورد را کاهش داد و در نتیجه باعث رفناه افنراد شند .در سنطح کنالن
موضوعات کلی کشور مورد بحث قرار گرفته است و شامل رشد اقتصادی جامعه ،اشنتغال
کامل افراد جامعه و ثبات قیمتی و کنترل نوسانات سیکلی میباشد که آمیخته بازارینابی
اجتماعی میتواند در سطح جامعه رفاه را افزایش دهد.

شکل  :3نگاشت بعد پیشنهاد (محصول) در تمکین مالیات

نگاشت بعد هزینهی مشارکت (قیمت) در تمکین مالیات
از آنجا که قیمت بیانگر هزینه ای است که مخاطبان هدف در مبادله بنرای رفتنار جدیند
متحمل می شوند .برای اینکه استقبال از یک محصول یا ایده افزایش یابد ،بایند قیمنتش
از منافع حاصل از آن کمتر باشد کاتلر و همکاران.)245، 2218،
خبرگان مالیاتی کلیه هزینههایی که برای استقبال از پیشنهادهایی کنه در قسنمت قبنل
ارائه شد را به دو دسته هزینههای اداری و اجرایی مالیات ستانی و هزینههنای پینروی فنرد و
بنگاه از قانون دانستند .میتوان در مورد اول هزینههایی مال لوازمالتحرینر اسنتفاده شنده در
سازمان ،زمان صرف شده کارشناسنان مالیناتی ،هزیننههنای تولیند بنرهنای تبلیغناتی بنرای
خوداظهاری را بیان نمود .برای مورد دوم هزینههایی برای متقاعد کنردن فنرد و بنگناه بنرای
پرداخت مالیات مانند هزیننه تمناس تلفننی ،هزیننه اطنالعرسنانی در خصنوص زمنان ارائنه
اظهارنامه ،هزینه اطالعرسانی در خصوص بخشودگی جرائم را بیان نمود.
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شکل :4نگاشت بعد هزینهی مشارکت (قیمت) درتمکین مالیات

نگاشت بعد مکان (توزیع) در تمکین مالیات
در این بعد خبرگان مالیاتی توزیع را به دو سطح درون سازمانی و برون سازمانی تقسنیم
کردند .در سطح درون سازمانی استفاده از افراد قابل اعتماد مؤدیان بنرای انتقنال پینام و
کنترل زمان در انتقال پیام را ارائه کردند .در مورد اول افراد قابل اعتماد اطالعات درست
و قابل استنادی به مؤدیان مالیناتی منیدهنند و اعتمناد را در مؤدینان مالیناتی افنزایش
می دهند .در نتیجه عدالت مالیاتی افزایش می یابد .در خصوص کنترل زمان فرصت کافی
برای کلیه مؤدیان مالیاتی درسازمان ایجاد میشود تا بتوان ارائنه اطالعنات را بنهصنورت
عادالنه و دقیق انجام داد و در نتیجه مؤدیان مالیاتی به اهداف خود خواهند رسید.
در سطح برون سازمانی خبرگان مالیاتی به تنداوم و تکنرار پینامهنا ،شنناخت بسنتر
آگاهی مؤدیان در انتقال پیام و انتقنال پینام بنا توجنه بنه ویژگنیهنای روانشنناختی و
جمعیتی مؤدیان مالیاتی پرداختند .تکنرار هنر موضنوع باعنث تابینت در حافظنه افنراد
می شود تداوم و تکرار نتای پرداخت مالینات ینا زمنان تسنلیم اظهارنامنه باعنث تابینت
قوانین مالیاتی در ذهن مؤدیان مالیاتی خواهد شد .ارائنه اطالعنات در خنارج از سنازمان
باید جامع باشد و تمام اقشار جامعه را در نظر داشت .در خصوص انتقال پینام توجنه بنه
ویژگیهای روان شناختی مانند نگرش فرد در مورد پرداخت مالیات ،حساسیت بنه زمنان
انجام تکالیف مالیاتی و ویژگیهای جمعیتی مانند جنسیت ،سنن ،محنل زنندگی شنهر،
روستا و )...امکانات ارتباطی ،سطح تحصیالت در نحوه ارتباط با مؤدیان مؤثر است.
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شکل :5نگاشت بعد مکان (توزیع) در تمکین مالیات

نگاشت بعد ارتباطات اجتماعی (پیشبرد) در تمکین مالیات
بازاریابان اجتماعی برای تشویق به پذیرش ،بکارگیری و نگهنداری ینک رفتنار اجتمناعی
خاص با هدف مخاطبان هندف ارتبناط برقنرار منیکننند کنه دراینجنا منظنور از رفتنار
اجتماعی خاص پرداخت مالیات بهصورت داوطلبانه است.
تبلیغات:دراین مورد که توسط خبرگان مالیاتی تخصنیص داده شنده ،پینامرسنانی از
طریق روزنامه و مجالت و سایت اینترنتی و استفاده از بننرهنای تعناملی در سنایتهنا و
شبکههای اینترنتی ارائه شد.
پیشبرد :استفاده از نرم افزارهای اطالع رسانی بنرای مؤدینان مالیناتی بنرای پرداخنت
مالیات نیز در صورت اطالع رسانی به همه افنراد مشنو خنوبی بنرای پرداخنت مالینات
میباشد.
روابط عمومی :اعالم رسانهای تخلفات ،بدهیها ،مشو ها و مجازاتها را از نوع روابط
عمومی دانستند زیرا باعث جلب اعتماد و ایجاد تصویر ذهنی مناسب از سازمان میشنود.
اطالعرسانی میزان دریافتی اشخاص شاخص بهصورت نمادین هم در مورد حنل موضنوع
شایعات و وقایع نامطلوب که مانع دریافت مالیات میشود را بیان میکنند .اطنالعرسنانی
در خصوص برخورد با فرار مالیاتی افراد نیز شایعات و وقایع ننامطلوب را خنانی و باعنث
ایجاد تصویر ذهنی مناسب میشود.
فروشندگی شخصی :ایجاد اعتماد متقابل بین مؤدیان و کارکنان مالیاتی که بنه بینان
شننفاهی اطالعننات و قننوانین مالینناتی مننیپننردازد و موجننب افننزایش اعتمنناد مؤدیننان و
توجیهپذیری بیشتر میشود .سبک های تعاملی مسئوالن و مدیران نیز بر نوع ارتباط بین
افراد و سازمان اثرگذار است و موجبات نیل به اهداف سازمان را افزایش میدهد.
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بازاریابی مستقیم :شامل دو قسمت پاسخگویی کارشناسان مالیناتی در قبنال دغدغنه
مؤدیان مالیاتی و استفاده از اصول اخالقی برای حفظ شئونات مؤدیان مالیناتی منیشنود
که باعث می شود مؤدیان برای حل مشکالت خود مجدداً به واحند مالیناتی و کارشنناس
مربوطه مراجعه کند.

شکل  :6نگاشت بعد ارتباطات اجتماعی (پیشبرد) در تمکین مالیات

نگاشت بعد عمومیت (مخاطبین عام) در تمکین مالیات
توجه به این افراد برای کسب موفقیت ضروری است که شامل گروههای داخلنی و افنراد
تخصصننی مانننند حسننابداران و حسابرسننان ،پرسنننل اداره مالیننات ،مؤدیننان مالینناتی و
کارشناسان مالیاتی می شود و افراد خارجی یا غینر متخصنص ماننند تجنار و مخناطبین
رسانه ،سیاستگذاران و دانشگاهیان میشود.
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شکل  :7نگاشت بعد مخاطبین عام (عمومیت) در تمکین مالیات

نگاشت بعد شراکت (مشارکت) در تمکین مالیات
برای مؤثر واقع شدن برنامه نیاز است تا تیمی متشکل از کلیه سنازمانهنای جامعنه کنه
اهداف مشابه نه الزاماً اهداف یکسان) دارند ،در کنار هم قرار گیرند .سنازمانهنای دارای
اهداف مشابه در این مطالعه شامل همکاری صنایع و وزارتخانهها با سازمان امور مالیاتی،
همکاری نهاد ها فرهنگی و مدنی در توسعه فرهن مالیاتی و مشارکتهای بینالمللی در
زمینه مالیات منی شنوند .همچننین مشنارکت نخبگنان در تعینین اولوینتهنا و دسنتور
کارنویسی و مؤدیان مالیاتی در زمینههای مختلف مالیات بنهصنورت فنردی در پرداخنت
مالیات بهصورت داوطلبانه مؤثر است.

شکل :8نگاشت بعد شراکت (مشارکت) در تمکین مالیات
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نگاشت بعد سلسله منابع در تمکین مالیات
سلسله منابع :هزینه بناالی برنامنههنای بازارینابی اجتمناعی ،اینن هزیننههنا را بایند از
محلهای مناسب از جمله کمکهای دولتی ،بنیادها ،هدایا و از این قبیل تأمین کنرد .در
این میان باید دقت کرد که تأمین این منابع به اصول کلی و جامعه محنور اینن دیندگاه
لطمه نزند .سلسله منابع توسط خبرگنان مالیناتی بنه دو قسنمت اعتبنارات و تخصنیص
عادالنه منابع تقسیم شده است که در مورد اعتبارات ،تامین و رشد اعتبارات برای تأمین
نیاز سازمان ،شناسایی سیستم کارآمد مالیاتی و ارتقا سطح اختیارات سازمان نسنبت بنه
بودجه مصوب مورد بحث واقع شد و در خصوص تقسیم عادالنه منابع به بنازنگری رونند
تخصیص منابع به دوایر سازمانی و تخصیص منابع بهصورت علمی تأکید شد.

شکل  :9نگاشت بعد سلسله منابع درتمکین مالیات

نگاشت بعد سیاستگذاری در تمکین مالیات
تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاستهای جامعه امکانپذیر است و در این
عرصه حمایت رسانهای مکملی مؤثر بر ای بازاریابی اجتماعی محسوب میگنردد .در اینن
مورد خبرگان مالیاتی بر وجود قوانین و سیستمهای بنه روز تأکیند دارنند کنه اصنالح و
بازنگری قوانین مالیاتی ،بهبنود عملکنرد پاینه هنای مالیناتی و اصنالح و بنازنگری نظنام
معافیت های مالیاتی باعث دریافت مالیات به صورت عادالنه خواهد شد و مؤدی را تشویق
میکند تا به صورت داوطلبانه مالیات خنود را پرداخنت نمایند ،تأکیند شند و در قسنمت
سیستمی به استقرار سامانه شفافسازی برای افزایش دقت در دریافت مالیات بنهصنورت
عادالنه و طراحی سیستم ارزیابی مالیاتی برای افزایش رضایت مؤدینان مالیناتی و ایجناد
حس عدالت در بین مؤدیان تأکید شد.
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شکل  :11نگاشت بعد سیاستگذاری در تمکین مالیات

نتیجهگیری
دراین پژوهش محقق به اهمیت پرداخت مالیات بهصورت داوطلباننه پرداخنت و رویکنرد
بازاریابی اجتماعی را به عنوان رویکردی برای تغییر رفتار مؤدیان مالیاتی معرفنی نمنود و
از آمیخته بازاریابی اجتماعی بهعنوان مهم ترین عنصر بازاریابی اجتماعی یاد شند .نتنای
کاربردی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پرداخت مالیات از نظنر خبرگنان مالیناتی
بوده است که در اینجا به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

شکل :11نگاشت شناختی آمیخته بازاریابی اجتماعی در تمکین مالیات
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در مبانی تحقیق توضیح داده شد که هدف از رویکرد بازاریابی اجتماعی تغیینر نگنرش و
رفتار افراد می باشد که در نتیجه تغییر رفتار جامعه هدف به رفاه دست خواهد یافت کنه
در پژوهشهای پارکینسنون و همکناران  )2217و رابینسنتین و همکناران  )2212نینز
صراحتاً این موضوع مورد تأیید واقنع شنده اسنت .زارعنی وهمکناران  )1825والهیتننن
وهمکاران )2222آمیخته بازاریابی وارتباط آن با رفاه و سالمتی را بررسی کردند.در بعند
پیشنهاد و هزینه مشارکت نتای به دست آمده در این تحقیق بنا نتنای شنیر خندایی و
همکاران  )1824و الری دشت بیاض  )1824در خصنوص کناهش نوسنانات سنیکلی و
کاهش رفتار انتقام جویانه تطابق دارد .همچنین در دو بعند مکنان و ارتباطنات اجتمناعی
نتای حاصله در این پژوهش نیز با نتای به دست آمده در مطالعنات الری دشنت بیناض
 )1824یودیال وهمکاران  )2212و ثنایی پور  )1822کامال همسو اسنت .در دو بعند
عمومیت و شراکت نتای مطالعنه بنا نتنای منورفی )2222ثننایی پنور  )1822و الری
دشت بیاض  )1824مطابقت دارد و در نهایت در بعد سیاسنتگنذاری و سلسنله مننابع
نتیجه این پژوهش با نتای مطالعه ثنایی پور  )1822شیر خدایی و همکناران ، )1824
میرمحمنندی وهمکنناران )1822و الری دشننت بینناض  )1824بننهخصننوص در بعنند
سیاستگذاری مطابقت دارد .نتای حاصل از نگاشت شناختی آمیخته بازاریابی اجتمناعی
در پرداخت مالیات بهصورت داوطلبانه نشان میدهد کنه آمیختنه بازارینابی اجتمناعی و
ابعاد آن جایگاه مؤثری در پرداخت مالیات بهصورت داوطلباننه دارد .بنه نحنوی کنه هنر
هشت بعد آمیخته بازاریابی اجتماعی پیشنهاد ،هزیننه مشنارکت ،ارتباطنات اجتمناعی،
قابلیت دسترسی ،مشارکت ،سلسله منابع ،عمومیت و سیاستگذاری) بر دریافت مالینات
بهصورت داوطلبانه از مؤدیان مالیاتی مؤثر است همچنین مشخص شند کنه از بنین اینن
عناصر سیاستگنذاری بنا بیشنترین ارتبناط ،عمومینت و مشنارکت بنا ارتبناط کمتنر از
سیاستگذاری ،ارتباطات اجتماعی و پیشنهاد در مرحله بعد و در نهاینت سلسنله مننابع،
قابلیت دسترسی و هزینه کمترین ارتباط را با دریافت مالیات بهصورت داوطلبانه داشتند
و اگر سازمان امور مالیاتی بتواند بستری برای گسترش این عوامل ایجاد کند بهخصنوص
در زمینه سیاست گذاری و مشارکت و عمومیت می تنوان شناهد افنزایش مینزان وصنول
مالیات از مؤدیان به صورت داوطلبانه بود و در نتیجه افزایش درآمد مالیناتی و در نهاینت
رسیدن به رفاه برای تمام افراد جامعه رسید.

نگاشت شناختی آمیخته بازاریابی اجتماعی دروصول مالیات داوطلبانه | 72

پیشنهادات
در انتها با توجه به اینکه مطالعه حاضر برای اولین بار در سطح ملی انجنام گرفتنه اسنت
پیشنهاداتی بهصورت نظری و کاربردی ارائه میشود.
 بر مبنای نتای بیان شده پیشنهاد میشود سازمان امور مالیاتی کشور در زمیننه
سیاستگذاری از جمله اصالح قوانین مالیاتی ،طراحی سیستم ارزیابی مالیناتی و
استقرار سامانه شفاف سازی و همچنین در زمینه مشارکت دادن افنراد نخبنه در
دستور کارنویسی ،درخواست همکاری با نهادهای فرهنگی و مندنی و همچننین
درخواست همکاری صنایع و وزارتخانهها با سازمان امور مالیاتی قدمهای بلنندی
بردارد تا بتوان میزان وصول مالیات را افزایش داد.
 انجام مطالعه در سازمان های دیگنر و مقایسنه بنا واحندهنای کوچنکتنر بنرای
شناسایی عوامل تاثیر گذار براهداف شرکت.
 اجننرای نتننای حاصننل از مطالعننه حاضننر در سننایر صنننایع و مقایسننه آنهننا بننا
یکدیگربرای ایجاد هم افزایی و پیگیری مسنائلی کنه باعنث ارتقنای سنازمانهای
مقایسه شده میباشد.
 انجام کلیه عوامل بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی و دیگر سنازمان هنا
تابتوان کلیه عوامل را بررسی کرد.
 استفاده از روش های تحلیلی دیگر برای تحلیل نتای این مطالعه بنرای رسنیدن
به نتای همسو
پینوشتها
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6. Hamaguchi
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12. Armstrong

11. Kotler
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Abstract

The social marketing that uses the principles of commercial
marketing, could change the attitude and behavior of
individuals in support of society’s welfare. The voluntary notpayment of taxes is one of the concerns of Iran’s economic
administration. Because, a large share of Iran’s budget revenue
(especially in recent years) to come to gather in tax, this study is
aimed at employing the principles of social marketing mix to
identify the factors contributing to voluntary tax payment by
taxpayers. Therefore, the main purpose of this study is to
examine the views of tax experts on how each of the social
marketing mix can be effective in collecting taxpayers' taxes
voluntarily. This conceptual mapping research is exploratory
and basic from goal and audience dimensions respectively. The
statistical population is the experts of the country's tax affairs
organization who have been selected based on convenience
sampling. The results show the prominent place of social
marketing mix from the view of experts and prioritization of
each element of social marketing mix in voluntary tax
collection. Therefore, all eight elements of marketing mix
(offer, participation cost, social communication, accessibility,
publicity, participation, Policy-making and resource chain) fully
maps the factors influencing voluntary tax collection, but,
among them, the role of policy-making, participation, and
publicity are more important.
Keywords: Taxes, social marketing, social marketing mix,
voluntary tax payments, obedience.
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