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الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا          

هُمْ  وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ( 262)يَحْزَنُونَ 

 .سورة البقرة  (262)وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ 
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بالبناء األفقي والعمودي ، الشامل ، والتخصصي  يتكامل بناء علم النفس            

 ..يف جماالت معينة ، سواء كان بشكل منفرد أو ضمين للعلوم واملعارف 

ها ، وما يتم إجنازها تزمن خالل الدراسات والبحوث اليت إجنوبهذا التوجه و           

جلاته بشكل دوري ، هلي خري دليل على سعة هذا العلم وأهميته البالغة ، مبعا

 ..واإلكلينيكية اإلنسانية والكونية ، النظرية منها والتطبيقية 

شؤشراته ، ما خيص مب اجلديد ويف هذه الدراسة سيكون موضوعه احليوي          

، وجمريات احلياة السلوكية الدول والشعوب واألمم ة على مسرية الفاعلومشؤثراته 

 ..سواء كان ذلك بشكله املباشر أو غري املباشر 

ومنه ما يتعلق بالضريبة والرسوم واجلباية ، هذا العامل الغريب الرهيب الذي ال           

تعرف فيه احلكومات ، سوى جين األموال لتخطي أزماتها ، أو رمبا احلرب على 

 ..شعوبها ، أو احلرب على القطاعات املختلفة لبلدانها 

بشكل واسع أو حمدود ، فإّن وسواء كان احلرب على الناس أو األنشطة            

الضرائب والرسوم ، ال تهلك إال الفقراء وأصحاب الدخول احملدودة أو الدخول غري 

 ..املنتظمة 

 وقفةال كانت،  جمرياتهخماطر وتهديدات وحتديات  واملوضوع ، وألهمية            

س ، علم النف باهتمامات ما يعاجله،  النفس –لدراسة متعلقة بالفكر  العلمية

 ( ..علم النفس الضرييب ) الذي ومسته ؛   بفرعه

دراسة املوضوع ، احليوي  ةوجدير بالذكر ، فإنين شعرت بضرورة استقاللي         

 ..على مد احلياة ، ليكون اجلنني يف رحم حبث جيمع بني الرتاث واملعاصرة 

البالغة ، بطاقاته  ومنوذج من هذا الرتاث العربي اإلسالمي العظيم ، هو نهج           

الفكرية والعلمية واملعرفية واحلكمية ، املتمثلة فيه احلقائق اليت ال لبس فيه ، 

إال حينما خنلط أو ال نستطيع استيعاب وحتليل النص فيه ، لعجز األدوات واآلليات 

 ..حمدودية معينه ما له من اليت ميتلكها اإلنسان ، و
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من وعمقه واتساعه األصيل املستقي بأصالته  فنهج البالغة ، هذا النص           

النبوية املباركة اليت ال تنضب ، وهي املمتدة ما دامت احلياة  –املدرسة القرآنية 

ألزمات عمق احللول الوقائية للمشاكل واممتدة بنبضها واستدامتها ، لتضع 

على والعالجية ، لبناء تواصل حقائق السعادة  الدنيوية وما بعدها ، بال تعدي 

، وبعمق األسس والبناء ، واإلنسانية حقوق الناس ، الفردية واجلمعية واجملتمعية 

 ..النفسي السوي ، املنبثق من سالمة واستقامة الفكر ، لقويم السلوك 

ومن خالل هذه الدراسة املختصرة ، وما يشمله من تفرعات ذات عالقة عميقة ،          

ثل ؛ بعلم النفس الضرييب ، اليت وضعت بذرته أرجو أن أضع أسس هلذا الفرع املتم

إنسانية الضرائب وإدارتها بين ) األوىل ضمن حبوثي ودراساتي ، ومنها حبثي املوسوم ؛ 

 ( .. نهج البالغة والفكر المعاصر

متمنيًا من العلي القدير ، أن يكون إضافة نوعية ملكتباتنا العربية ،           

 ..اصرة واالستفادة من توجهاته املع

 ..  قوالتوفيومن اهلل السداد

 

 

 

 

 الدكتور. أ
 

 

 العراق/ النجف األشرف 
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 املبحث األول
 لنظم الضريبية املدخل ل

 علم النفس الضريبيو
 

، هلا يف عاملنا املعاصر املخطط هلا مبنظور إنساني ، والسيما  Tax للضريبة       

هد ال جت ، بشرط أن اإلستثنائية وأعتيادية االيف الظروف سواء كانت ، همية األ

 ..الناس على حتمل أعباء دفعها 

 تها ، حينما تتوجه وتعتمد مبعاجلاتويبني مشؤشر ضعف احلكومة وقدرا        

اإلضافية على الناس ، أزماتها املالية وعجزها املالي على فرض الضرائب والرسوم 

، لدولة ة ظروف استثنائية لمبنية على معاجل،  لكون فلسفة هكذا ضرائب

ن القوة االقتصادية للدولة بقوة إتغفل وتوعز ذلك حلماية الدولة من االنهيار ، و

اجلامعة بني الدولة واحلكومة واجملتمع  التنموية جمموعة األنشطة االستثمارية

 ..أشكال ما تنجزه من الناتج القومي أو الوطين  وتنوع بتعددوواجلماعة والفرد ، 

أصبح قانون الضرائب يف معظم البلدان معقًدا بشكل متزايد وصعب الفهم و       

، الضرائب لتغيري متكرر خيضع قانون  ، حيث حتى بالنسبة خلرباء الضرائب

ومع  ، اجلديدة يف األعمال والتكنولوجياحياول املشرعون التعامل مع التطورات و

، ا بني الدول فا كبريتالاخ ، على نطاق عاملي ، ذلك ، خيتلف قانون الضرائب

 ..س اخليارات والتفضيالت السياسية ه يعكلكون

قد  يف بلد آخر، وبلد ما قانون  يفا ممنوعنوع من الضرائب قد يكون  لذا         

ا متييز يف بعض البلدان بني انتهاكات القانون هناك أيضو غري ممنوع ، يكون

وصمة صرامة وقوبات أشد وأكثر ع املدني والقانون اجلنائي ، حيث حيمل األخري

ا من القانون املدني والسوابق كما تستخدم العديد من الدول مزجي ، عار عامة

سريعة يف ما القضائية يف تشريعاتها الضريبية ، وقد يشؤدي ذلك إىل حتوالت 

.. قانونيالوغري  قانونيال سلوكاليشكل 

 

 

                                                 
1 - FEE fosters the debate with stakeholders  , " The Tax Policy Debate: A Matter for 

Society as a Whole " , Federation of European Accountants , 2015 , P : 6 . 
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خالقيات أخالقيات العمل وأذا البد من أن يكون هناك رابط فاعل بني ول         

الثقافة الضريبية وتطبيقاتها ، وهو ما  ك كل األطراف ضمنة ، يشرتالضريب

وطوعية األداء ، الفرض الضرييب  : عاجلها اإلسالم بشكل مستدام جيمع بني

عن التحايل أو التهرب الضرييب ، وذلك قائم على بشفافيته البعيد ، والدفع الضرييب 

احلقوق عند احلدود عدم تقادم اجبات واملردود الدنيوي األخروي ، وثقافة احلقوق والو

، وهو يبني مدى أهمية وتأثري املعاجلات الدنيوية ، بل متتد إىل العامل األخروي 

 ..النفسية ، وتوجهاتها األدائية الطوعية وبنفس وسلوك ذاتي مسشؤول  –الفكرية 

املشؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب  أمري توجيهاتجانب مما نقتبسه من وبهذا         

( حق اهلل  :الفرض الضرييب ) احلقوق جباية لواحد من عماله على ( عليه السالم)

بشرطه وشروطه البنائية اإلنسانية الذي يعود مبكاسبه املتعددة على اجملتمع 

 :دافع الفرض الضرييب ، حيث يقول ذات و

اهلِل ِفي  ُكْم َحقَّـْآلُخَذ ِمن, ُه ـُتـَفياهلِل َوَخِل ْرَسَلِني إَلْيُكْم َوِليَُّأ... )        
, ال : َفإْن َقاَل َقاِئٌل . وُه إىل َوِليِِّه َؤدُّـُْمَواِلُكْم ِمْن َحقٍّ َفتَفَهْل هلِل ِفي َأ, ْم ـُْمَواِلكَأ

ْو وِعَدُه َأـُْو تُه َأـَِخيفـُْن تْنَعَم َلَك ُمْنِعٌم َفاْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغْيِر َأَوإْن َأ, َراِجْعُه ـَُفال ت
ْو إِبٌل َكاَن َلُه َماِشَيٌة َأ ْنَفإ, ٍة ْو ِفضَََّهٍب َأ ْعَطاَك ِمْن ذُخْذ ِما َأـَْرِهَقُه فـُْو تَتْعِسَفُه َأ

ُدُخوَل  ال َتْدُخْل َعَلْيَهاـََتْيَتَها فَفإَذا َأ, ْكَثَرَها َلُه َأ َفإنَّ, ِبإْذِنِه  َفال َتْدُخْلَها إالَّ
 .  (ٍط َعَلْيِه َوال َعِنيٍف ِبِه ِـُّمَتَسل

  :مما يتضح نرى  ، النص املباركمضامني عند تتبع جانب من وعمومًا ، و          

 واملخولة بتسلم الضرائب اجلهة املوجهة للجباية .. 

 ية اجلباية ، وذات اجلباية املوارد البشرية الداخلة ضمن عمل.. 

  وشفافيتها وعدم استخدام القوة يف اجلباية انيتهاوإنسخطوات اجلباية .. 

  (اهلِل  َحقَّ)وما يتمثل يف ثبات النظم الضريبية بتوجه التشريع اإلهلي  ،

إلنسان وذلك يتحقق تفويض امنه ، وأوال  ( امللك هلل )على مبدأ  املبين

 .. ويشمله ذلك احلقالعطاء ومنه التوزيع على من يستحق ،  بالسعي للرزق

 النفس ، وعلم النفس ، ب :، ما أهمية االعتناء يف جباية الضرائب يتضح ا مم

، وعلم النفس التنظيمي ، وعلم النفس االقتصادي وعلم النفس الضرييب 

 ..اجلبائي  واإلداري ، وعلم النفس

  إنسانية استيعاب وطوعية أداء ودفع الفرض الضرييب ، واحرتام دافعها.. 

                                                 
 
 . 383ص / نهج البالغة  - 
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، وخمتصرها علم النفس  –لية جانب من املنظومة الضريبية وميكن تبيان فاع        

 :املبسط املبني باملخطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النفسية –يبني جانب من املنظومة الضريبية (    )خمطط 

 

وهنا يقف علم النفس بني الفكر والسلوك ليشارك يف حل األزمات           

ومنه ما يشمل معاجلته ملوضوع  تها ،اعلى كل املستويات وإنساني، وواملشاكل 

 تحملالضريبة واإلسهام يف التخطيط الضرييب ، ومن باب النفس وعلم النفس ، لي

احلد من و ، الضريبةووظائف مبهام أسباب ومشؤثرات  ، علم النفس الضرييب ؛ ختصص

 ..الدولة  –استقرار اجملتمع  املشرعة ضد املخاطر والتحديات والتهديداتمستوى 

 :موضوعات هذا املبحث ، احملاور اآلتية  معاجلات ولذا سيكون        

 ..مدخل ومفاهيم : أواًل 

 .علم النفس الضرييب : ثانيا 

 . علم النفس الضرييب والتشريعات والقوانني: ا ثالث

 . العوامل األساسية للضريبة وعلم النفس الضرييب: ًا رابع

 . احلقوق والضرائب وعلم النفس الضرييب: ًا خامس

 . اإلنفاق واملنتوج والضريبة والنفس: سادسًا 

 . املزيج الضرييب وعلم النفس الضرييب: سابعًا 

 

 

 

 

 

 السلوك الفكر النفس

 

  علم النفس الجبائي
 

النظم 

 الضريبية
 

 علم النفس الضريبي

 
 

علم النفس 

التنظيمي 

 واإلداري
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 مدخل ومفاهيم: أوال 
 

بني الدولة واملواطن والضريبة ، عالقة تارخيية منبثقة منذ انبثاق  وتربز        

،  ا وإسرتاتيجياتهاسياسية ، البدائية واملتطورة بفلسفتهاهليمنة ال –مشؤشرات الدولة 

لتخط مفهوم جيمع بني الوظائف الضريبية واألهداف الضريبية من جهة ، والنظام 

الضرييب وإدارة وجباية الضريبة مبنحى ما تراه سياسة الدولة أو احلكومة 

 ..وفلسفتها وتوجه النظام االقتصادي فيها 

، عدالة فرض الضريبة وأخالقية العبء الضرييب من جهة ، و مستوى يظهرعنده و        

 ..جهة أخرى املساواة من  متطلبات ورمبا

واألعقد حينما تكون ازدواجية يف فرض الضرائب ، من حيث كونها مفروضة         

دة ، أو املنتوجات غري تامة رعلى املنتوجات من السلع واخلدمات واملعلومات املستو

ية وكل ما يدخل ضمن العمليات الصنع املستوردة ، أو املواد اخلام واملواد األول

 ..اإلنتاجية 

فرض الضرائب على املنتوج الوطين من حيث كونه منتوج معايري وكذلك        

استخراجي أو حتويلي ، مبا فيه املنتوج التام الصنع ، أو غري تام الصنع ، أو نصف 

 ..مواد خام كونه املصنع ، أو 

اجية فرض الضرائب وتوجيهاتها اإلنفاقية ، والنظر مبوضوعية جلدوى ونتاج وإنت        

ومستوى ما يشؤثر على املواهب واالبتكار واإلبداع والتنمية والتطوير ، وما ينجر 

 ..على احلوافز الشخصية لإلنتاج 

املوقف احليادي جتاه ما يتعلق بوضمن فلسفة الضرائب يف الدول الرأمسالية ،         

على لالستعانة بها  عدالة توزيع العبء الضرييب ،و األنشطة االقتصادية ، والضريبة

اإلنفاق العام وإشباع احلاجات العامة ، وطورته ملعاجلة التفاوت يف توزيع الدخول 

 ..والثروات ، وحتقيق أهداف اجتماعية واقتصادية 

نة أداة مرأو املتجهة حنو ذلك ، تعده  أما فلسفة الضرائب  يف النظم اإلشرتاكية        

اج ومعايري ـوأداة من أدوات الرقابة على االنتدوات التوجيه االقتصادي ، من أ

، وتعد الضريبة مال مجاعي خبالف الرأمسالية اليت تعده مال فردي ، وما الكفاءة 

ينجر ذلك على الوسيلة واألهداف وتبعاته الفنية والتنظيمية واإلدارية واجلبائية ، 

لقرارات السياسية اليت ، وتبعات اتارخيي ال –وبه يكون نتيجة للتطور الفلسفي 

..تتخذها السلطة احلاكمة على الناس وإدارة الدولة 

  

 

                                                 
 
/ الدار الجامعية للطباعة والنشر / النظم الضريبية / حامد عبد المجيد دراز . يونس أحمد البطريق ، د. د: راجع ي - 

 .. 33 -26 ص/  983  /لبنان  –بيروت 



    

والضريبة حينما تأخذ جمال فرضها على أصحاب رؤوس األموال واملشاريع        

املتنوعة واملستثمرين ، يكون هناك أشكال هلا ، منها الضريبة التصاعدية ، 

اة ، والضريبة املستمرة ، والضريبة الطارئة ، والضريبة والضريبة املفروضة باملساو

 .إخل ... املشؤقتة 

وحقيقة وجود الضريبة يف النظم اإلسالمية ، هلا فلسفتها املستمدة من          

، والنظر إنسانيًا لألمور والظروف الثابتة واملتغرية ، وما يستمد التشريع اإلهلي 

، وما ( عليهم السالم)لشريفة وأقوال األئمة توضيحه من خالل األحاديث النبوية ا

 ..، وما يقره ما يصل إليه العلماء يف ضوء ذلك يصل إليه االجتهاد 

وتتعدد أشكال فرض الضرائب بنظام ضرييب له صفة ما حيتاجه من العدالة         

 ..وما يقتضيه التكافشؤ وما يتطلبه من املساواة 

ب رؤوس يء ، بل هناك ضرائب تقع على أصحاالضريبة ال تفرض على كل شو        

الشرع على رأس املال واألرباح ، وال تفرض على اإلرث ،  األموال بشكل حدده

ويكون الفرض الضرييب بشرطه وشروطه ، ورمبا كان يف زمن السلم غري ما 

جيري يف زمن احلرب ، ويف الظروف االعتيادية والرخاء ، غري ما جيري يف الظروف 

احلوادث والطوارئ اليت متر على البالد والناس ، كما هو عليه الطارئة ك

 .إخل ... بالفيضانات والزالزل والقحط 

وال يتم إغفال حقيقة ؛ بأن الضرائب يف اإلسالم واجبة بتشريعها ، طوعية         

بأدائها ، وهو عامل نفسي يعزز ما حيمل من إنسانية عالية ، ومما يعين بأن الثقافة 

 ..أخروي  –على أداء الضريبة وعدم التحايل ، هو مكسب دنيوي  القائمة

ولكل له إحساسه النفسي يف الظروف الزمانية واملكانية واملوقفية ، وله         

وكون الفرض على ، ، ولدافع الضريبة عليه  الضرييبتأثرياته النفسية للمفروض 

 .. الشخص أو األموال املنقولة وغري املنقولة ، أو كالهما

وهنا مما يربز الشعور باالستقرار النفسي ، والشعور مبواطن العدالة واملساواة        

اليت بدورها تولد مناخ وبيئة نفسية عالية االستقرار والتجاوب والتعاطي مع احلدث 

والتغيريات والطوارئ ، وعدم الشعور بالضغوطات النفسية والقلق النفسي على ما 

ب أو الرسوم أو التربعات ، وما يتمثل يف دفع اخلمس والزكاة يتم دفعه ألداء الضرائ

 ..والصدقات ومرد املظامل 

أما الضريبة يف التشريعات الوضعية ، فإنها مما تعين الفرض النقدي الذي يدفعه        

املواطن أو الشخص للدولة من أجل أهداف معينة تكفل بها احلكومة ، وبتوجه 

..ط فيه مقابل لدافع الضريبة إيديولوجي حمدد ، وال يشرت

  

 

فريضة نقدية تستأديها هي ارب للمفهوم املتقدم ؛ مقويف مفهوم آخر للضريبة         

وطبقا لقواعد حمددة بصورة إجبارية ونهائية ، الدولة من خالل اهليئات التابعة هلا 
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من األشخاص املكلفني بها بهدف تغطية النفقات العامة وحتقيق الرفاهية 

..قتصادية واالجتماعية دون أن يقابل دفعها التزام حمدد اال

 

 

 اتساعومع ذلك ، فقد مت  ، العام نفاقرض على الدخل أو الثروة لالالضرائب هي ف         

ترتبط و.  هذا من قبل احملاكم على املدى األوسع بكثري من األغراض العامة

.. اإلنفاق ارتباًطا وثيًقابالضرائب 

 

 

 :وذلك ضمن خمطط اآلتي  ن إمجال خمتصر خلصائص الضريبةوميك       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني خمتصر خلصائص الضريبة(   ) خمطط 

 

الشخص الدافع للضريبة ، والدولة وويتطابق كالهما بالفرض النقدي ،          

 ..جباية مشؤسساتها املكلفة بذلك ، للضرائب أهداف و

هي فرض واجب األداء ، طوعي ؛ ( اإلسالمية ) هلية لتشريعات اإلوالضريبة يف ا        

الدفع ، ورمبا على البعض واجب الدفع ، من أجل حتقيق أهداف عامة للدولة ، 

أخروي ،  –ومردوده حيقق للناس خدمات عامة ، وملشؤدي الضرائب مردود دنيوي 

فالدنيوي مشمول به مع الناس ضمن تشريعات الدولة ، واألخروي ما يكتسب من 

..لثواب وجزاء اهلل سبحانه  ا
  

 

                                                 
 
 .مصر / جامعة بنها  –كلية التجارة / مركز التعليم المفتوح / المحاسبة الضريبية / وفاء يحيى أحمد حجازي . د - 

2- Harvey, Kerric, " Encyclopedia Of Social Media and Politics " , Volume 1, SAGE 

Publications, Inc., London - United Kingdom , 4014,  P : 1228 . 
3
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 . 337 -229ص / لبنان  –بيروت / نشر دار الغدير للطباعة وال/ الطبعة اللانية /    
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ِمْنُه  َنَّ ُْخذ َوال َتأ, ّن َعَلْيِه َكاِرهًا ازَّـَْجتـَُمْسِلمًا َوال ت َروَِّعنَّـَُوال ت )والدليل ؛         
ْن ِزْل ِبَماِئِهْم ِمْن َغْيِر َأـَْا َقِدْمَت َعلى احَليِّ َفان إذـَف, َماِلِه  ْكَثَر ِمْن َحقِّ اهلِل ِفيَأ
َم ِـَّسلـُتـَوَم َبْيَنُهْم فـُقـَى تَـِّة َوالَوَقاِر ؛ َحتـَِكيناْمِض إَلْيِهْم ِبالسَّ مَّـُث, ْبَياَتُهْم َ َأ َخاِلطـُت

ْرَسَلِني إَلْيُكْم َوِليُّ َأ, ِعباَد اهلِل : وَل ـَُتق مَّـُث, ِة َلُهْم ِحيََّـَّوال ُتْخِدْج ِبالت, َعَلْيِهْم 
ْمَواِلُكْم ِمْن َفَهْل هلِل ِفي َأ, ْم ـُْمَواِلكاهلِل ِفي َأ ُكْم َحقَّـْآلُخَذ ِمن, ُه ـُتـَفياهلِل َوَخِل

( وُه إىل َوِليِِّهَؤدُّـَُحقٍّ َفت
 

 . 

ثقافة الضريبة وثقافة الفرض بإنسانية ؛  مما يعين أن الدين اإلسالمي يعتين         

لك ؛ استقامة الفكر الواضح ، واستقرار واألداء وثقافة طوعية األداء والدفع ، وآثار ذ

 .. السلوكقويم  ما يشؤدي إىل منه، و وطمأنينة النفس

وعموما ؛ هناك فلسفة وإسرتاتيجية ملختلف أنشطة احلياة يف اإلسالم ، ومما         

بالضريبة يف اإلسالم ، وميكن تبيان املختصر : خيص مدار الدراسة املتعلق 

 :باملعادلة اآلتية 

 طوعي التنفيذ واألداء= ما يتوجب الدفع = يبة الضر

وخمتصر مبسط مما يتعلق جبوانب من مضامني ؛ الضرائب ، علم النفس         

لَا ) ، و ( حق اهلل ) الضرييب ، فإن احلق الشـرعي يف اإلسـالم ، مما ينطلق فيه من ؛ 

 :وى ، منه على مست(  يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى

 ..الدولة واحلكومة  -

 ..املشؤسسات اخلريية غري احلكومية  -

 ..اجملتمع واجلماعات واألفراد  -

الواجب الدفع ، الطوعي التنفيذ واألداء ، ومنه ما : ويكون ذلك على أساس        

 :يكون 

 ..منصوص ؛ كواجب الدفع ، وطوعي التنفيذ واألداء  -

 ..داء استحبابا منصوص ؛ مستحب الدفع ، وطوعي التنفيذ واأل -

ويربز على أساسه ، ما يتطلب الكشف عن حقيقة ما ميتلكه الشخص من        

 ..أموال منقولة وغري منقولة ، ونسبة ما يتطلبه أو يستوجب دفعه 

النفس ، بأن تكون هلا ثقافة جودة  –وهو ما يبين ويشؤهل مفصلية الفكر         

واألداء الطوعي املتبادل للحقوق والواجبات ،  احلياة وسعادتها ، وثقافة جودة التنفيذ

                                                 
 
 . 383ص / نهج البالغة  - 
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واستيعاب ما يتطلبه من األداء العالي املستدام للضريبة ، واستيعاب جودة النظم 

 ..األداء  –الضريبية ، أين ما كان الفرد ضمن الدور 

األدائية عند البيئة الضريبية ،  –وتعدد مواقعه الوظيفية ( الدور ) وحلقة         

كال والعوامل ، وما يتعلق بالدفع الواجب والتنفيذ واألداء الطوعي بكل األش

بثقافته العالية ، تشمل الدولة واحلكومة واجملتمع واجلماعات واألفراد ، سواء 

 ..يتمثل بشخصهم احلقيقي أو شخصهم املعنوي أو االعتباري 

ل ، وبشكل عام ؛ تفرض الضرائب على الدخل واالستهالك ورؤوس األموا       

 :أهمها باآلتي من بني وميكن حتديد 

  ضرائب على االستهالك.. 

  الضرائب على الرتكات.. 

  الضرائب على العقارات.. 

  ورمبا يف عاملنا املعاصر الشخص املعنوي ، الشخص الطبيعي : دخل ضرائب ،

 ..يشمل الشخص االفرتاضي أو الرقمي 

؛ الضرائب املباشرة ، ه ومضامني توجبوبهذا ميكن أن تفرض الضرائب وتكون          

 ..والضرائب غري املباشرة 

ميكن البحث وحاور وضع بعض املفاهيم ذات العالقة مب على العموم  ؛ يتطلبو      

 :اآلتي إمجاهلا ب

  تها احلاكمة اوحبسب فلسفة الدولة وأيديولوجي،  بنيت: النظم الضريبية

الفرض املكلف بالدفع ويد حتدمن خالله ما يتم وتشريعاتها وقوانينها ، 

املرسومة ، كما هو هداف من خالله األلتحقيق وتوقيته وموقعه ، ، الضرييب 

 ..ا تغطية اخلدمات أو األعباء العامة يف دولة م عليه

  يتم من خالهلا تنفيذ األنشطة الضريبية على وفق : إدارة النظم الضريبية

احلضارية  –داف اإلنسانية املخطط له بوساطة املوارد البشرية لتحقيق األه

 .. ، وحبسب فلسفة وسياسة احلكومات ونظمها املرسومة 

  القدرة املناسبة على أن جتعل الدولة من : أخالقيات النظم الضريبية

الضرائب جتسد العدالة واملساواة والتكافشؤ اإلنساني من جهة ، وحتقيق 

عي ومحاية أقصى ما ميكن من خدمات عامة ، مبا فيها الضمان االجتما

 ..الناس وحقوقهم من جهة أخرى 

  الوسط املتكون ، بشكل رئيسي ، من املكان والناس : البيئة الضريبية

 .. وأنشطتهم ، وعالقته بالفرض الضرييب 

اليت ( الضريبة البيئية ) وبطبيعة احلال ختتلف البيئة الضريبية ، عن           

ئي من أنشطة تكون خملفاتها مقابل ماجيري يف الوسط البياألخرية متثل 
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كمية من امللوثات الصلبة والسائلة والغازية املهددة للصحة العامة ، والذي 

احلد من التلوث ، أو الوقاية منها ، أو  إىل يفرض عليها الضرائب ألسباب تهدف

 ..معاجلتها 

ي الضرائب البيئية األشخاص الذين مت وضعهم يف مكانهم ذغالًبا ما تشؤ        

لسيارات ابيل املثال ، التكلفة املرتفعة لوقود ، على س(  الفقراء )ماية حل

والتدفئة هلا تأثري أكرب على حياة الفقراء ، كما تفعل املخططات مثل 

ورسوم ، كثر تلويثا األزيادة الرسوم الضريبية على السيارات القدمية 

ألنها  ،غالًبا ما حتجم احلكومات عن التنظيم و ، التخلص من القمامة

لى سعيها لتحقيق أن تشؤثر التشريعات البيئية عبطريقة أو بأخرى ختشى 

غالًبا ما تنتقد املنظمات القوانني والقواعد اليت حتكم و ، النمو االقتصادي

على البيئة ، حيث يشكو رؤساء هذه املنظمات  ةشؤثرعية املاملمارسات الصنا

ات لوضعها يف معدات من أنهم مضطرون الستثمار مئات اآلالف من اجلنيه

يستاء أصحاب املشؤسسات  ، التلوث أو يف مصادر بديلة للطاقةمكافحة 

وغالًبا ما حياولون مقاومة التنظيم ، حيث ، ( خاصة الشركات الصغرية)

يزعمون أن استيعاب تكلفة الرسوم املفروضة حلماية البيئة أو األشخاص 

.  فسةجيعلهم أقل قدرة على املنا، الذين يعيشون فيها 
 

 

  يدرس اجلزء الداخلي للشخصّية مع ما يّتصل بالعقل  :علم النفس

وما يعانيه من ، وما يتأثر بالظروف احمليطة به ،  رالباطن أو الالشعو

 ةصّورليات املوما تنتجه اإلدراكات والدوافع والفعا، املشكالت 

، والثابتة بالسلوك احلاصل من مجلة العوامل املستقلِّة والتابعة 

..سبيا واملتغرية ن
  

 

  يدرس كل ما له عالقة بالضريبة مقرتنا بالنفس : علم النفس الضرييب

واجلزء الداخلي للشخصية احلقيقية أو الطبيعية ؛ املتمثلة باألفراد ، 

 ..والشخصية املعنوية أو االعتبارية ؛ املتمثلة باملشؤسسات أو املشاريع 

  وب أو نهج يهدف بشكل أسل: هندسة وإعادة هندسة النظم الضريبية

املواكبة وكيفية جوهري ، رفع مستوى كفاءة األداء ، وذلك بالتحسينات 

، أو واألزمات الوطنية والعاملية املتوقعة والطارئة ملا جيري من تقلبات الظروف 

 ..اجملتمع  –ما يطرأ من التغيريات على مسرية الدولة 

                                                 
1- Parsons, Elizabeth  & Maclaran, Pauline  , " Contemporary Issues in Marketing and 

Consumer Behaviour ", 1
st
 Ed., Elsevier, Burlington, USA , 2009 , P : 148 . 

2
 /العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / علم النفس في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 3 ص 
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   التنمية املستدامةSustaimable Development :  اجتاه يستهدف من

خالل التنمية ، احلفاظ على خمتلف احلقوق املباشرة وغري املباشرة ، 

واملنظورة وغري املنظورة ، كما هو عليه إمكانية إعادة استعمال املوارد 

،  بشكل مستمرالطبيعية بداًل من إنضابها ، ومحاية البيئة من التلوث 

..ستقبلية ومحاية حقوق األجيال يف كل مكونات احلياة امل

 

 

  ــاد ــة  Economicsاالقتص ــن ، يف اللغ ــد م ــق   :القص ــتقامة الطري . أي اس

و ما عاَل مقتصد وال َيِعيُل ، َأي . َأن ال ُيْسِرَف وال ُيَقتِّر : والقصد يف املعيشة 

..ما افتقر من ال ُيْسِرُف يف اإلنفاق وال ُيَقتُِّر 

 

 

   ــاد ــم االقتص ــري   : Economics عل ــوض يف تفس ــذي خي ــاة ال دورة احلي

االقتصادية وما يتعلق بأحداثها وطبيعة ظواهرها ، وربطها مبا يتحكم بها 

من األسباب والعوامل العامة ، للوصول إىل أمور متعددة ، منها فهـم احلاجـات   

وإمكانيات سلوك إشباعها ، بأساليب تعاظم نفع املوارد النادرة واستثمارها 

..التكنولوجي اإلنتاجي 

 

 

األفـراد   مـن  Micro – Economicsما ُيعـا  االقتصـاد اجلزئـي    ه منو        

واملشاريع ، وما يتعلق بقوى العرض والطلب ، واألسعار ، وموقف املستهلك أو 

الزبون ، واختيار سلعة دون أخرى من جهة ، وما ُيقابله من موقـف املنـتج ومـا    

التحليـل  يتجه مبشؤشـراته ملسـتوى دوافـع االنتـاج ، ومـا يتطلبـه مـن تـوازن         

 .. االقتصادي اجلزئي 

يف حتليلـه   مـا ُيعـا   و Macro – Economicsاالقتصـاد الكلـي    و         

االقتصادي لإلجراءات املالية والنقديـة واالسـتقرار والنشـاط ومعـدل النمـو      

؛ كاملسـتوى   ىخـر ل االقتصـاد القـومي أو الـوطين األ   االقتصادي ، ومشاك

ـ  تـاج واالسـالعام لألسعار واإلنت ادي ـخدام الكلي ، وتوازن التحليـل االقتص

..الكلي 
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   ــا و ــه م ــول من ــن الق ــأميك ــادي ب ــنفس االقتص ــم ال  Economics ّن عل

Psychology    ؛ يدرس هذه اجلوانب من زاوية االجتاه الفكـري ، والـدواخل

النفسية ، والتأثريات املوجَّهة واملوجِّهـة للسـلوكيات االقتصـادية ، ولكـل     

ه ؛ مسـتهلك وزبـون ومنـتج وبـائع ومشـرتي ، ومـا       شخص متمثل يف كون

يتعلق بقنوات التوزيع والتسويق وملختلف االجتاهات ، مـع عـدم إغفـال مـا     

اجملتمع من أبعـاد ثقافيـة وحضـارية وأخالقيـة وإنسـانية ،       –حيمله الفرد 

..الدخل  –ومشؤثرات القدرات املالية 

 

 

يت تواجه الدول ، وتتقدم ذلـك املشـكلة   والّبد من معاجلة املشاكل املختلفة ال          

ــق   Economics Problem االقتصــادية  ــا يتعل ــا م ــبابها وعناصــرها ، ومنه بأس

للمـوارد ، ومـا    Relative Scarcityباملشكلة احملوريـة أال وهـي النـدرة النسـبية     

 .. يتطلب من حلول فاعلة للوسائل الكفيلة املوصلة إلشباع احلاجات 

عها يف منّوع السلوك االقتصادي ؛ وما حيل ضمن تفاصيل الدخل جتتمع مجيو         

ـ ـذبواإلستهالك واالدخـار واالسـتثمار ، ومـا حيـدث مـن ت      ات فيهـا ، مـن زيـادة أو    ـذب

نية ومكانيـة  ا، وتضخم وعجز وانتعاش ، وحاجات ورغبات وإشباعات ، زم نقصان

 ..الضرائب ومشؤثراتها وما هلا من عالقة مع ما يرتتب من فرض وموقفية ، 

 

 

 علم النفس الضريبي:  ثانيا
 

أروقـة احليـاة    ضـمن  Psychologyعلـم الـنفس   يدخل مع ما تقدم ، وتكامال        

يدرس اجلـزء الـداخلي للشخصـّية مـع مـا يّتصـل        بأنه؛ ، وكما مت اإلشارة  املتعددة

ن ومــا يتــأثر بــالظروف احمليطــة بــه ، ومــا يعانيــه مــ، بالعقــل البــاطن أو الالشــعور 

بالسلوك احلاصل  ةمصّور، املشكالت ، وما تنتجه اإلدراكات والدوافع والفعاليات 

 ..من مجلة العوامل املستقلِّة والتابعة 

وانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية ، وما فاعليته ضمن اجليربز بومنه ما         

، وعلم  ؛ علم النفس السياسيفروع يشؤدي للتوجه السلوكي ، فيكون بتخصصه 

 ..النفس االجتماعي ، وعلم النفس االقتصادي 

أو يكون إىل من علم النفس االقتصادي جانب مما ينبثق ميكن القول أن و         

 الذي يعتين بدراسة وحتليل Tax Psychology النفس الضرييبعلم جانبه هو ؛ 
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احلكومية قبل أو أثناء أو بعد فرض السلطات  ة ،السلوكي – ةالنفسي اتالتأثري

على ) ، وغري املباشرة ؛ ( على الدخل ) للضرائب على الناس ، بشقيها املباشرة ؛ 

..معينة ف وفلسفة وإسرتاتيجية اهدأ، املبين على ( السلع واخلدمات 

 

 

وم الرسوم ، حيث إن الرسمفهوم وبطبيعة احلال خيتلف مفهوم الضرائب عن          

مة معينة ، قابلة للتجزئة أو التجديد من دفع يف مقابل حصول الفرد على خدت

..الناحية الفنية 

 

 

رسوم ، على نفسية ال يشؤثر النظام الضرييب وما يتم من فرضوبذلك رمبا         

 ا ؛الشخص احلقيقي أو املعنوي ، وبدوره يشؤثر على الدورة االقتصادية ، مبا فيه

ا االدخار واالستثمار ، ورمبومستوى  الدخل واالستهالك ، واملستوى العام لألسعار ،

، واالدخار يف البنوك أو املصارف ، أو يشؤثر على االقرتاض  اك الصرييفيشؤثر على احلر

 :وهو جانب مما يتضمنه النص املبارك .. وحركة البورصات 

(اِج َري اْسِتْجالِب اخَلْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفْرِض َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَك ِفْلَو )

 

 

الضرييب ، الذي جيمع بني  راء التشريعوالبناء الفلسفي للنظام الضرييب وما و          

، وحموره سالمة البيئة ، واالقتصادية اجلوانب ؛ اإلنسانية ، والنفسية ، واالجتماعية 

علم النفس  معاجلات إسرتاتيجية تكميلية يسهم فيهاالنفسية ، وما يرتتب من 

، (  ْرِضاَرِة اأَلِعِم) ؛ وحموره اإلسرتاتيجي الفاعل زه الضرييب ، ومرك –البيئي 

 ،(  ْرِضاَرِة اأَلِعِم) مستقبل ؛ من ، وما يقابله (  َنَظُرَك) ؛ التخطيطية ومضامينه 

 ( .. اِجَراْسِتْجالِب اخَل) ؛  ، يف(  ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَكَأ)  عمقه ؛و

َك ال ذِل نَّأَل )؛  ي املستدام واملستمرالفلسفي للتخطيط اإلسرتاتيج واملنظور          
ْهَلَك َأَو, الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأَمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَماَرِة ؛ َوبالِعَم ُيْدَرُك إالَّ

 .(  ياًلَقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد الِعَب

ْهَلَك َأَو, الَد ْخَرَب الِبَأ) ما يتضمنه علم النفس الضرييب ؛ نتائج وسلسلة           
أثر  من ، والعالقة اجلدلية بني ؛ اخلراج ، والبالد ، والعباد ، وما يتحقق(  اَدالِعَب

، واالقتصادي مستوى العمارة ، وهنا يرتبط مستقبل التنمية باالستقرار النفسي 

ى التحسس وما يفرزه املوقف ، واحلالة أو املشكلة أو األزمة ، ومهارة القائد مبستو
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 املعاجلات والتحسني املستمرالوقاية و، وما يتطلب من  النفسي ؛ اجلمعي واجملتمعي

 ..البيئة النفسية للناس اهلادف حلماية 

 حراك وامتداد مهاراتوترسيخ عملية البشرية والنفسية ، وتعزيز التنمية           

 :ي النفس –حلقات التتابع الضرييب التحسس ، وتأثري  –املعرفة 

ْرٍض اَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍب َأاْنِقَط ِوَأ, ًة ِعلَّ ْواًل َأإْن َشَكْوا ِثَقَف )         
ْن َيْصُلَح ِبِه ا َتْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ, ا َعَطٌش ْجَحَف بَهَأ ْوَأ, ا َغَرٌق اْغَتَمَرَه

وَن ِبِه ُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف, ْنُهْم ْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعٌء َخفََّعَليَك َشْي ال َيْثُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمَأ
, اِئِهْم َمَع اْسِتْجالِبَك ُحْسَن َثَن, الَيِتَك وَتزينِي َو, اَرِة ِبالِدَك ي ِعَمَك ِفْيَلَع
َخْرَت ِعْنَدُهْم ا َذِبَم, ِتِهْم ُمْعَتِمدًا َفْضَل ُقوَّ, يِهْم ِل ِفْدَتَبجُِّحَك باْسِتفاَضِة الَعَو

, ِرْفِقَك ِبِهْم ْدَتُهْم ِمْن َعْدِلَك َعَلْيِهْم َوا َعوَّوالثَِّقَة ِمْنُهْم ِبَم, اِمَك َلُهْم ِمْن إْجَم
ْنُفُسُهْم ْلَت ِفيِه َعَلْيِهْم ِمْن َبْعُد اْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأا َعوَّا إَذوِر َماأُلُم ا َحَدَث ِمَنَمَفُربَّ

ْرِض ِمْن إْعَواِز َتى َخَراُب اأَلا ُيْؤَمإنََّو, ْلَتُه ا َحمَّاَن ُمْحَتِمٌل َمالُعْمَر إنَِّبِه ؛ َف
ُسوِء َظنِِّهْم َو, ْنُفِس الُوالِة على اجَلْمِع اِف َأا إلْشَرْهُلَها ُيْعِوُز َأَمإنََّو, ا ْهِلَهَأ

( اِعِهْم  بالِعَبِرِة اْنِتَفِقلََّو, اِء بالَبَق

 

 .  

مما تولده بتحسسها علم النفس الضرييب ، واجتاهاته اإلنسانية ، تبدأ دور و         

العبء النفسي الفردي واجلمعي واجملتمعي ، وما يولده من  مستوى الضريبة من

 ..احلكومة  –واجز نفسية بني الناس والدولة ح

 تأثري ية منلتوازن الوقائي املخطط له ، واحلمامن العمل باالبد  ،منه وجانب          

لضريبة فسية ، ومدى التوجه التشريعي التنموي واإلنساني لالن –الضغوطات املالية 

َعَليَك  ال َيْثُقَلنََّو) ، (  ًةِعلَّ ْواًل َأَشَكْوا ِثَق) ، (  اَدْهَلَك الِعَبَأَو) بني ؛ ومدارها الكائن 
 ( .. ْنُهْمْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَشْيٌء َخفَّ

هو ما يبني أهمية التوازن يف النظم الضريبية ، وما حتمله فلسفة و         

، ضمن دائرة كل معين  يةالنفسالبيئة تها باوإسرتاتيجية الضرائب وعالق

ساني وأخالقي بعطاء مساحة بالضريبة ، وعظمة التعامل معه ، حينما يكون إن

 :النفس 
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ْعَطاَها َطيَِّب َفَمْن َأ, ْهِل اإلْسالِم ْرَبانًا أَلالِة ُقَكاَة ُجِعَلْت َمَع الصَّالزَّ إنَّ)          
َحٌد َها َأَفال ُيْتِبَعنَّ. اِر ِحَجازًا َوِوَقاَيًة َوِمَن النَّ, اَرًة َها ُتْجَعُل َلُه ُكفََّفإنَّ, ْفِس ِبَها النَّ

َيْرُجو ِبَها , ْفِس ِبَها َطيِِّب النَّْعَطاَها َغْيَر َمْن َأ َفإنَّ, َفًة َعَلْيَها َلَه َوال ُيْكِثَرنَّ, َنْفَسُه 
َطِويُل , الَعَمِل  ْجِر َضالَُّمْغُبوُن اأَل, ِة السُّنَِّبَفْهَو َجاِهٌل , ْفَضُل ِمْنَها َما ُهَو َأ

( َدِمالنَّ

 

 . 

فسية املتمثلة ضمن النص مما يسع البحث من اجملاالت الن مهمة بيان جوانبتو          

اِر َوِمَن النَّ, اَرًة َها ُتْجَعُل َلُه ُكفََّفإنَّ, ْفِس ِبَها ْعَطاَها َطيَِّب النََّأ َفَمْن )املبارك ؛ 
َطيَِّب  )ومدى ارتباط اجلانب الدنيوي باالمتداد األخروي عند ؛  ،(  ِحَجازًا َوِوَقاَيًة

املالي  – ، هذا العمق النفسي( منها ) ، وليس ؛ ( بها ) ، والرتكيز على ؛ (  ْفِس ِبَهاالنَّ

َوال  )، ( َحٌد َنْفَسُه َها َأَفال ُيْتِبَعنَّ )للمبادرة يف األداء والوفاء ومساحتها، والدليل ؛ 
 .. (َفًة َعَلْيَها َلَه ُيْكِثَرنَّ

آللية العطاء ووجوبه ، وهو ما يشغل يف وهنا يتبني مدى الدقة والعمق النفسي        

 ..م النفس الضرييب مضامينه معاجلات علم النفس ، ومنه عل

 

 

 علم النفس الضريبي والتشريعات والقوانني : ًا ثالث
 

التوجه النفسي حنو شراء املنتوجات املنخفضة األسعار ، رغم  استكماال ، فإن        

اخنفاض اجلودة ، لكن هدفه إشباع مستمر أو طارئ ، وهو ما حيقق أقل ضغوط 

 ..للضرائب والرسوم 

ون للتشريعات والقوانني توجه حيمل اجلانب اإلنساني الذي والبد أن يك        

 لنظر إىل الظروف احمليقة بالناسيسبق الفرض الضرييب ، مبعنى آخر ، يتطلب ا

والبيئة وما يلحق تقلبات طبيعية وطارئة ، حتى وإن اقتضى األمر إىل اختاذ قرار 

عليه )شؤمنني اإلمام علي استثنائي ملدينة أو مقاطعة أو دولة ، كما يوجه به أمري امل

 :لواحد من والته بالقول ( السالم
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, اِج َرْسِتْجالِب اخَلاي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفْرِض َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَك ِفْلَو )         
, الَد لِبْخَرَب ااَرٍة َأَمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَماَرِة ؛ َوبالِعَم  َك ال ُيْدَرُك إالَّذِل نَّأَل
( ياًلَقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو

  

 . 
وانني وقرارات متناهية الدقة تشريع ُيبنى عليه ق، هو  النص املبارك ذاتو          

روف إستثنائية ، يتجنب فيه املسشؤول تتحسس مبا يعانية الناس من ظ واجلودة ، اليت

 .. هأعلى مما يتحملونب ةضريبيال ةالياملء اعبس األيل النامحت األعلى يف

 ال ُيكلِّف خفض الضرييب املعاصر ، بأنه –؛ التوجه االقتصادي  باختصار ويرى        

ا ، ولكنه غالب يف الوقت احلالي فحسب الضرائب أقلَّ بكثرٍي مما يعتقد أيُّ شخٍص

ب ُيمِكنه الضرائ خفضو،  ما يكون الوسيلَة املثلى ملساعدة الفقراء كذلك

، والتجربة العاملية  جديد يف علم االقتصاد وتوجه ، املشاكل واألزماتمعاجلة كل 

فضال عن رفع مستوى االدخار  ،  ةقتصادي اال يةنمالت حفزتالضرائب  يف خفض

لعمل واالستثمار ، وحتسن معدالت الضريبة اهلامشية لواالستثمار  ، واخنفاض 

وأصبحت ، كبري ، واخنفاض معدل التضخم وثباته السياسة النقدية إىل حد 

، ورمبا ينعكس ذلك اخلفض الضرييب على اخلفض من  التجارة أكثر حرية

وحيد من أنشطة السوق السوداء ، التحايل احملاسيب والقانوني ، التهرب وعمليات 

..واالجتاه حنو التوازن بني العائدات والضرائب 

  

 

ه من االهتمام جبوانب عديدة واستثنائية يف النظم ويدلل على ما يتطلب          

والطاقات املنظورة وغري املنظورة األعباء حتمل ضريبية ، منها ما يتعلق جبوانب ال

 ..للناس ، يعين التحسس باملعاناة اجلمعية واجملتمعية 

 وما ينجر ذلك من االهتمام بالتأثريات النفسية للضرائب ، ومنه أمر يبني مدى         

  بناء النظم الضريبية ، مبا فيهيف( علم النفس الضرييب ) أهمية االهتمام الضمين بـ 

الظروف اإلستثنائية ، ومدى أهمية التحسس اإلنساني واحلضاري يف بناء النظم 

 ..الضريبية واختاذ القرارات الضريبية وجباية الضرائب 

ومنهم اإلنسان ودوره  وبهذا فإن اإلسالم يراعي ظروف كافة املخلوقات ،       

 :اإلنساني على أساس املعادلة القائمة على اجلعل ، وخمتصر جانب منها هو 
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فال يفرض التشريع اإلسالمي على اإلنسان تكاليف أعلى من مستوى قدرات           

اإلنسان ، فقدرات اإلنسان هي اليت حتدد ما يتم تكليفه ، وهو ما ميتد أيضًا 

 ..العقلية والنفسية واجلسدية ، كما هو عليه قدراته  لقدراته املالية

وأساسًا يبدأ التكليف يف اإلسالم من العقل ، فاجملنون ال يكلف كما          

يكلف به العاقل ، والعاقل غري السوي بأزماته النفسية واملالية ، ال يكلف مثل 

ه على احلمل العاقل السوي ، مبا فيه تدرج تكامل األعضاء اجلسدية ، كمقدرت

 .وما إىل ذلك .. والسري 

وهو ما يدلل على عدم ثبات النظم الضريبية على وترية واحدة ، بل يتوجب         

النظر لعمارة البالد والعباد ، ومنه ما يدلل على أهمية علم النفس الضرييب لبناء 

 ..التشريعات الوضعية وما ُيبنى عليها من قوانني 

 

 

 اسااسية للضريبة وعلم النفس الضريبيالعوامل األ: ًا رابع
 

تربز العوامل األساسية للفرض الضرييب وسلوكياتها الفاعلة ضمن          

السياسات العامة واخلاصة ، وما حتققه من فوائد ومنافع مباشرة  –اإلسرتاتيجية 

 ..وغري مباشرة ، ومنظورة وغري منظورة 

ة ضمن منظومة ضريبية تتصف فحينما يكون الشعور والتعزيزات قائم        

بعدالة فرض الضريبة يف مواطن العدالة ، ومساواة فرض الضريبة يف املواطن اليت 

جانبهاكداعم ، تتطلبها املساواة اليت ختتلف عن العدالة لكنها تقوم إىل 

رض من ضرائب وما يقابلها من أداء ومردودات على الفرد والتكافشؤ بني ما يف

 ..واجملتمع 

علم النفس الضرييب الدور الكفيل يف استيعاب احلكومة  هنا يأخذو       

للضريبة دون جور وظلم ، واملستهدف املفروض عليه الضريبة ، والبيئة الداخلية 

ة باستقرار وامتصاص التوتر الذي اجملتمع ، والسبل الكفيل –واخلارجية للدولة 

لثقافة واإلقناع وعدم دثه الفرض الضرييب ، ومنه ما ميثل حقيقة التوعية واحي

 ..استغفال املواطن جلباية الضريبة 

ْرٍض اَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍب َأاْنِقَط ِوَأ, ًة ِعلَّ ْواًل َأإْن َشَكْوا ِثَقَف )          
ُلَح ِبِه ْن َيْصا َتْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ, ا َعَطٌش ْجَحَف بَهَأ ْوَأ, ا َغَرٌق اْغَتَمَرَه

( ْنُهْمْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَعَليَك َشْيٌء َخفَّ ال َيْثُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمَأ

  

 . 
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وبهذا فإن مقدار الفرض الضرييب فيه استثناءات ؛ حتمي الناس من عدم اإليفاء ،          

 ..وحتمي احلكومة من اإلخالل خبططها اإلنفاقية يف البناء واإلعمار 

الفساد املالي واإلداري ، واملظلومية ، جتعل من ظهور أسباب جهة أخرى فإن ومن         

أو التهرب الضرييب ، وظهور الرشوة للتحايل على النظم الضريبية وتشريعاتها ، 

 ..بالتحايل على القانون والتعليمات وذلك أو الدفع املنقوص  ، بعدم الدفع

، ، هلا جدواها واستدامتهاحبقيقتها وفلسفتها لذا يف اإلسالم ، النظم الضريبية ،          

واإلنسانية العوامل النفسية والسلوكية ب تبنى عليه ، هو االهتماممما  مهم جانبو

احلق الضرييب الثقافية والتوعوية واإلقناعية ، فعندها يكون بداعم اجلوانب و

ر الفرد أخروي ، حينها يشع –، ومرجعه وأجره دنيوي جوب الدفع ، طوعي األداء و

من جهة ، وبالعدالة واملساواة والتكافشؤ واجلودة يف التطبيقات وإنسانيته مبواطنته 

 ..واألداء ومحاية الناس من جهة أخرى 

زيادة نسبة الضريبة وأيضًا البد من أن تضع احلكومة نصب عينيها ، أن          

يعين خفض االستهالكية يشؤدي إىل اخنفاض يف مستوى الرفاهية االجتماعية ، و

القوة الشرائية ، ويعين ضغوط على الدخل ، والسيما الدخل الثابت والدخل احملدود 

، ويعين تراجع يف االدخار ، ويعين تراجع يف االستثمار ، ويعين  بذبوالدخل املتذ

 ..تفاقم الضرائب تكون بيئة طاردة لرؤوس األموال 

يف هندسة وإعادة  ةرئيسيامل المن العوأن تكون الضريبة عامل  ولذا يتطلب         

هندسة االقتصاد الوطين ، ومنه ما يتعلق حبماية الدورة االقتصادية الرشيقة اليت 

تبعد عن االقتصاد كل التحديات والتهديدات واملخاطر ، وتبعد الشوائب والتطفل 

 ..وما شابه ذلك مما يضعف االقتصاد ومكوناته على االقتصاد 

يب واخلدمات احلكومية ، البد من أن تكون حلقة واضحة واهليكل الضري         

اجملتمع ، ومنه ما يتحقق سالمة فاعلية اجلدوى من االنفاق  –وداعمة لالقتصاد 

االستهالكي ، وحيقق ما يدعم االنفاق االستثماري والتوازن االقتصادي واستدامة 

 .. التنمية والتطوير 

 

 

 الضريبي احلقوق والضرائب وعلم النفس :ًا خامس
 

واستكماال ملا تقدم ، تظهر حماور متعددة ، منها ما ميكن أن جتتمع           

الواجبات من جهة ، وما يرتتب من وبشكل رئيسي ، كما هو عليه احلقوق 

الضرائب والنظم الضرييب ، ومشؤثراتها النفسية ، ومنها ما يتعلق بشكل حيوي 

 ..الضرائب  –الضرائب ، والواجبات  – الواجبات ، واحلقوق –ضمن مفصلية ؛ احلقوق 
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وميكن االعتماد على خمطط سبق تشكيله ووضعه يف دراسة سابقة ،          

ومنه العمل على حتويره لتبيان اجلوانب اإلنسانية الداخلة من خالل احلقوق 

:والضرائب والنفس ، وتبيانه كاآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ت وعلم النفسالواجبا –خمتصر للحقوق (   ) خمطط 

 

املخطط كقطب داعم للمنظومة ، ومشؤشراتها مكونات وتربز احلقوق يف            

النفس ، وما يعقب من حراك سلوكي ، إجيابي أو سليب  –على مفصلية الضريبة 

 ..أو متذبذب 

ولكون الضريبة مصدر رئيسي من مصادر إيرادات الدولة ، فإنها تتطلب أن         

تطلبات اإلنفاق العام من جهة وحتقيق جناح السياسة املالية تغطي كحقوق مل

للدولة ؛ كمعاجلة مالية أو تغطية مالية يف امليزانية ، كما هو عليه التضخم 

والعجز ، ومنه ما يتحقق إسهام علم النفس الضرييب يف دعم بيئة تكفل متطلبات 

 ..محاية احلقوق ، مبا فيه ما خيص اخلدمات العامة 

احلقوق مبستوى املسشؤولية يف حتقيق العدالة  –لذا البد من أن تكون الضريبة          

العالية ، واحليلولة دون ظهور  والتكافشؤ ، وحتقق مستوى الشفافيةواملساواة 

َوُظْلُم الضَِّعيِف َأْفَحُش ) ، حقق االستقرار األمين تيفساد املالي واإلداري ، لمشؤشرات ال
( !الظُّْلِم 

 

 .. 
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 اإلنفاق واملنتوج والضريبة والنفس :ًا اساداس
 

لإلنفاق بوجهيه ؛ اإلنفاق االستهالكي واإلنفاق االستثماري ، السبيل           

الرضى ،  –الرغبة ، وتعزيز فاعليته باإلشباع  –الستدامة املنتوج وتوجهه حنو احلاجة 

 ..التحسني  –وسبيل استمراريته باجلودة 

التنمية والتطوية مستوى وتوج عالقة بني املنتج واملستهلك املن –ولإلنفاق          

ا تتجه املشؤثرات النفسية مبختلف ، مب، وعالمة مميزة ال ميكن إغفاهلا واالستدامة 

أشكاهلا ، ومنها املتمثلة بالضرائب املباشرة وغري املباشرة ، والنظام الضرييب 

 ..وفلسفته وسياسته وإسرتاتيجيته 

االنفاق ال يتحقق سالمته إال بسالمة ما متليه النفس ، ومنه ما  –خل وسبيل الد        

 ..يكون ضمن جمريات االقتصاد السلوكي والسلوك االقتصادي 

االستجابات من خالل إشباع  –وطبيعة التعزيزات داعمة حيوية لتوجهات النفس        

 ..احلاجات وخفض مستوى التوتر 

، وذلك لتوتر النفسي الفردي واجلمعي ، سبب اوميكن أن تكون الضرائب          

 ..تكرار إحلاح احلاجة دون إشباع  وإشباع احلاجة أ تغطية عدمظلم توجهاتها ول

, َحقًّا  ي ُكلِّ ِنْعَمٍةهلِل ِف إنَّ )؛  العالقة بني النعمة واحلقوق بتبيانويربز عمق         
 .  (ِفيِه َخاَطَر ِبَزواِل ِنْعَمِتِه  َرَوَمْن َقصَّ, ا اُه َزاَدُه ِمْنَهدََّفَمْن َأ

ومن بني مشؤشرات النص املبارك ، أهمية الوعي وبناء ثقافة األداء الطوعي           

املرتتبة على النعمة اإلهلية ، احملددة بنسبة أو غري ( الضريبة ) للحقوق املالية 

 ..احملددة يف التشريع اإلهلي 

داء الطوعي للحقوق املرتتبة على النعمة اإلهلية ، يقع واخنفاض مستوى دقة األ         

 ..بني التقصري واملخاطرة وزوال النعمة 

ولو تتبعنا سالمة الدورة االقتصادية املتمثلة ؛ بالدخل واالستهالك واالدخار        

، لرأينا أي ( الدخل ) املرتتبة على النعمة ( احلق ) واالستثمار ، وموقع الضريبة 

و انكماش يف حلقة من هذه احللقات ستشؤثر على احللقات الالحقة ، اخنفاض أ

 ..وتشؤثر مبجملها على انسيابية الدورة االقتصادية 

 عودويظهر التباين الضرييب بني التشريع اإلهلي والتشريع الوضعي ، كونه ي        

التشريعات احلقيقية العادلة واملتوازنة املستدامة املرسومة يف  باملنافععلى اإلنسان 

انسيابية تنمية وتطوير  ، وأبرز ما حتمله ؛ األخروي –اإلهلية على املستوى الدنيوي 

 .. الفكر والنفس والسلوك ، وما حيمله من ثقافة التطوع اإلجيابي املنتج 
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التوزيع وتقديم  –وهنا يظهر متطلبات سالمة مفصلية احلق أو الضريبة          

ة بالعرض نعكس على مستوى آلية السوق املتمثلاخلدمات العامة ، وبدوره ي

، وينعكس على مستوى االنفاق  والطلب ، أو ما خمطط له بشكل شامل

االستهالكي واإلنفاق االستثماري ، وينعكس على مستوى التنمية والتطوير ، 

واِل َر ِفيِه َخاَطَر ِبَزَوَمْن َقصَّ) االقتصادية ؛  –يتأثر مستوى الرفاهية االجتماعية به و
 ..، مبا فيه ما يتعلق باجلانب النفسي ( ِنْعَمِتِه

دخرات تشري الدالئل على حدود ضبط النفس إىل أن املومن جهة ذات عالقة ،          

هل ميكن هلذه النتائج أن تساعد يف النماذج و ،ميكن أن تكون صعبة نفسيًا

ا ما تعتمد النماذج لبغاو رى الدراسة والتحقق من ذلك ،وجت؟  النظرية لفخاخ الفقر

إذا على سبيل املثال ،  ، التقليدية لفخاخ الفقر على عدم اليقني يف االستثمار

ب عوائد كبرية ـا لكسثمارية ، مبلغا معينا منفردتطلبت املشروعات االست

ومع قيود السيولة ، قد ال يتمكن  ، للغاية ، فقد يكون هناك طبيعة معززة للفقر

. ا يكفي لالستفادة من الفرص االستثماريةالفقراء من االدخار مب

  

 

جمريات تأثري و، اإلنفاق واملنتوج والضريبة وبهذا تكون عالقة جدلية بني ؛       

على ذلك وعلى اخلط البياني اإلستثماري وسبل تعزيزه بشكل فاعل  النفس

 ..ومثمر واستدامته 

 

 

 املزيج الضريبي وعلم النفس الضريبي: ًا اسابع
 

، وما له من متطلبات   Tax Mixويربز جانب آخر يتمثل باملزيج الضرييب           

تطلب من تأهيل وفاعلية وانسيابية كفيلة بناءات األهمية التكاملية ، وما ي

 ..باستدامة البيئة الضريبية ، واستدامة التطلعات اإلنسانية 

ضريبة على الدخل ، ومنه ما يتمثل بشكل مباشر وغري مباشر يف ؛ نسبة ال          

ونسبة الضريبة على االستهالك ، ونسبة الضريبة على االدخار ، ونسبة الضريبة 

 ..على االستثمار 

وميكن القول بأن مكونات املزيج الضرييب تتمثل بنوع الضريبة ومركز           

 :الفلسفي واإلسرتاتيجي ، يف األمور الرئيسية اآلتية  األساسفرضها و

                                                 
1 - Diamond, Peter &Vartiainen, Hannu ( Editors ), " Behavioral Economics and Its 

Applicatio " , Printed in the United States of America, 2007 , P : 104 . 
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 وجهة الفرض وجباية الضرائب  إلهلية ، أو التشريعات الوضعيةالتشريعات ا ،

 ..احلكومة ، أو مشؤسسات دينية  –كأن تكون املتمثلة بالدولة 

  املبلغ أو مقدار الضريبة وختصصها الضرييب.. 

  اجلهات املفروض عليهم الضرائب واألداء الضرييب.. 

 املقدمة ونوعها وطبيعتها وجودتها  العامة اخلدمة.. 

 ا يرتتب من مستوى ونسبية ؛ املساواة والعدالة والتكافشؤ م.. 

  االجتماعية ، واملستوياتها االقتصادية ، يف البيئة  –العوامل النفسية

 ..الضريبية 

  بيئة الضرائب وإدارتها وتنظيمها ، وما يتطلب من استدامتها واستمرارية

 ..دورتها احلياتية 

 يبة ونظمها اليت تبدأ من الدولة والوعي وثقافة الضر والرتويج اإلعالم

واحلكومة ، وحمورها األساسي اجملتمع واجلماعة والفرد ، وما يتعلق 

 ..باألنشطة التنموية ، مصدر استدامة منظومة الضرائب واملزيج الضرييب 

  البناء التكاملي جلودة املزيج الضرييب ، وما ينطبق عليه من معايري

يقة بعيدة عن اهلدر والضياعات إنسانية منتجة لدورة اقتصادية رش

 ..واملخلفات ، ومنها ما يتعلق باآلثار النفسية ، وسبل معاجلة علم النفس هلا 

وبدور كل ما تقدم ذكره ، مشؤشر على إمكانية استدامة املزيج الضرييب مبا         

االقتصادي ، وما ينجر مبتطلباته وعنايته بالصياغة  –حيققه علم النفس الضرييب 

التخطيط اإلسرتاتيجي ، وما ينجم يف ضوءه ذلك من القرارات املنسجمه مع أو 

، وميكن االقتصادي  –متطلبات احلياة اليت حتافظ على جودة النسيج االجتماعي 

 :تبيان منظومته باملخطط املبسط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 منظومة(   ) خمطط 

 املزيج الضرييب وعلم

 النفس الضرييب

 

التخطيط 

اإلسرتاتيجي 

 للضرائب

صنع 

واختاذ 

 القرارات

الضريبية 

وما يتعلق 

 بها

مستوى 

جودة 

النسيج 

االجتماعي 

– 
 االقتصادي

 
 

 علم النفس الضرييب

 

 املزيج الضرييب
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 ثانياملبحث ال
 م النفس الضريبي عل

 وبعض فروع علم النفس
 

لم النفس فروع عدة حديثة األسس والبناء ، تعا  أمور بطبيعة احلال ، لع            

خمتلفة ، وفرع من فروعه هو ؛ علم النفس الضرييب ، املعا  ملشاكل وأزمات احلياة 

من العلوم  الضرائب ، ولذا سيكون وضع خمتصر جلوانب –ومنها ما يتعلق بالنفس 

 :الفرعية لعلم النفس ذات العالقة ، ومنها اآلتي 

 . علم النفس األخالقي وعلم النفس الضرييب: أواًل 

 . وعلم النفس الضرييب علم النفس العاطفي: ثانيًا 

 . علم النفس اجلبائي وعلم النفس الضرييب: ثالثًا 

 . وعلم النفس الضرييب علم النفس القانوني: رابعًا 

 . اجليونفسي وعلم النفس الضرييب:  خامسًا

 

 

 علم النفس األخالقي وعلم النفس الضريبي: أواًل 
 

الفعل أو السلوك ويكامل صوره ، هو ما يتبني من ذكره وما يرتبط باملتقدم           

كون ج عن انعكاسات جمموعة عوامل مستقلة وتابعة ، منها ما يتعلق مبناتال

تعلق بعدم التوجيه القسري أو اإلجباري من قبل جهة يا ، والسيما مالنفس  –الفكر 

 أو شخص معنوي متمثال ، ، كأن يكون شخص حقيقي متمثال باإلنسانمعينة 

 ..مبشؤسسة ، ألداء أمر معني 

والبد من اإلشارة إىل أن مفهوم وتطبيقات األخالق خيتلف من شعب آلخر ، ورمبا          

ك تبعًا لألسس والبناءات الفكرية القائمة ، من بيئة اجتماعية إىل أخرى ، وذل

كوناته بني ورمبا تتغري مع تغري الثقافات واحلضارات ، وحتى اختالف جوانب من م

 ..التشريعات والقوانني 
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احلالل واحلرام ، واحلق والباطل ، : ويبدأ يف اإلسالم مفهوم األخالق من            

األخالقيات اليت حددها الشرع والتشريعات نه ومن غريه تبنى والعدالة والظلم ، وم

 ..اإلهلية ، منها املتمثلة بالقرآن الكريم واألحاديث النبوية املقدسة 

بشكل أوسع حتى ما هو حرام ، األخالقيات أما خارج احلدود اإلسالمية تشمل           

، فتحسب له حسابات وما شاكل ذلك يف إنتاج اخلمر أو حلوم اخلنازير هو كما 

ومعايري اجلودة وغريها ، وجيرم من ينتج حتى هذه املنتوجات إن مل تكن 

مبواصفات معينة حتددها القوانني والتعليمات ، وبهذا كانت أخالقيات العمل 

واملهن تطول كل نشاط جتاري وصناعي وزراعي وخدمي ومعلوماتي ، وإن كان 

 ..باإلنسان والبيئة  مبنظور اإلسالم حمرم ويضر 

ما يعاجله علم النفس ، وفرعيه ؛ علم النفس  ويربز بالنسبة ملوضوع احملور ،         

، وما يعا  األخالقيات الضريبية ، مبا فيه  وعلم النفس الضرييب، األخالقي 

 ةاملتمثلواألخالق ،  –مفاهيمها املتداخلة واملتعلقة جبميع األطراف املعنية بالضريبة 

ومشؤسساتها يف اجلباية واالستيفاء ، والقوة  (احلكومة ) جبهة الفرض الضرييب 

 ..من جهة الواجب عليه دفع الضريبة  الدافعة لالمتثال الضرييب

فهم علم النفس األخالقي هو جمال متناٍم داخل علم النفس ، والذي يهدف إىل ف          

م استكشاف طريقتني خمتلفتني يتو ، يء سبب تصرف الناس بشكل جيد وس

من خالل املشاعر األخالقية يف التجربة األوىل ومن خالل :  ق املشاركنيأخال مبعايري

األخالق من  ه ملعيارخنتار ما كما هو احلال  ، احلكم األخالقي يف التجربة الثانية

أهميته كمحدد لألحكام  لهقية حيث يظهر اجتاه حديث خالل املشاعر األخال

 التمييز واالختيار ا علىادركون قيقي أن يتطلب السلوك األخالو ، األخالقية

 .. ا له أهمية أخالقيةمبصدار أحكام أخالقية ، أي احلكم على أن شيء إل

ستخدم مصطلحات مثل إالتعبري عن األحكام األخالقية ،  وبهذا يكون         

 ، غري الفاضلالصواب واخلطأ ، اجليد والسيئ ، العادل وغري العادل ، الفاضل و

تركز التجربة الثانية بعد ذلك ، و ع ما جيب على املرء فعلهاحلكم األخالقي يدفو

على احلكم األخالقي مباشرة ، دون الرتكيز بشكل خاص على أي من 

. مكوناتها املختلفة

  

 

ظهرت سيكولوجية العواطف األخالقية من فكرة أن املشاعر األخالقية يتم           

على اختيار أفضل اسرتاتيجية يف  التطور ، ملساعدة الناستوجه تطويرها من خالل 

يشؤدي إىل وجود عالقة قوية بني العواطف واألخالق ،  و ماوه ، التفاعالت اإلنسانية

                                                 
1 - Malezieux, Antoine, " Essays in Economic Psychology of Tax Evasion Behavior ", 

Université de Lorraine, France ,  23 June 2017 , P : 42 . 
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مييز برينز و ،واملشاعر اليت ينظر إليها على أنها إما ختدم السبب ، أو مكملة هلا 

:  ثالثة أنواع من املشاعر األخالقية ؛ونيكولز 

 

 

 السلوك اجليد من الناحية األخالقية "اليت تعزز  املشاعر املشؤيدة للمجتمع  "

 .(  والتعاطف والقلق والرمحة يعاطفالالتقمص )

 ة ذاتيا اللوم الذاتي اليت تثري املشاعر السلبية املوجه املشؤدية إىل املشاعر

 .(  الشعور بالذنب والعار)

  آلخرين ، أي املشاعر السلبية املوجهة حنو ا خرلوم اآلاملشؤدية إىل املشاعر

 (.  االحتقار والغضب واالمشئزاز)

خنتار أن ندرج فقط املشاعر األوىل والثانية واملشؤيدة للمجتمع ، يف حتليلنا و         

 . ألن النوع الثالث يبدو أكثر صعوبة يف التهرب الضرييب

علم النفس األخالقي وعلم وما تقدم يصب في توجهه نحو مستوى تكاملية ا        

، وما جيري ضمن النظم الضريبية والسياسات الضريبية من جهة ،  رييبالنفس الض

وما يتجه به املكلف بدفع الضرائب من التهرب الضرييب أو التحايل على القانون 

ومعاجلة ذلك بالرشوة أو التهرب الضرييب ، ورمبا يعزى ذلك إىل مستوى الوعي 

الة ومساواة وتكافشؤ الفرض والثقافة الضريبية ، أو يف أحسن األحوال إىل عدم عد

 ..، وما جيري من أخالقيات بني ؛ ما هو افرتاضي ، وما هو على أرض الواقع  الضرييب

سمات الشخصية الفردية والصفات املميزة باملعنويات الضريبية ورمبا هنا ل         

ثريها هلا تأ، النزاهة  –واالختيار العقالني ، وما يكون من امتثال املبادئ األخالقية 

 . .مزيد من االلتزام مستوى دفع باجتاه يف ال

وأمر بالغ األهمية ، أال وهو حتديد األخالق ومساته ، لتنمية واستدامة اجلانب          

 ..األخالقي والسلوك اليومي ، وإعادة النظر باالحنراف السلوكي غري املقصود 

لوصول إىل ف يتم دجمها لات وكيمن الضروري أن نفهم ما هي تلك الصفلذا          

، ومنه السلوك األخالقي للحيلولة  السلوكيات املالية مستوى مناسب من أخالقيات

. دون التهرب الضرييب 

 

 

ومع ذلك ، إذا كانت مسات الشخصية األخالقية هذه غري مرتبطة بتلك           

أو  مثل قواعد حتصيل )؛ السلوكيات ، فيجب الرتكيز على البيئة املشؤسسية 

 اليت إما أن تقلل التهرب أو جتعل هذه السمات األخالقية بارزة(  الضرائبجباية 

ومعاجلة هلذا السلوك السليب الذي حيد من اإلقدام على األداء العالي الضرييب ، وعده 

 ..كسمة وجزء من بناء الشخصية 

 

                                                 
1 – I bid , P : 43 . 

2 - I bid , P : 41 . 
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 وعلم النفس الضريبي  علم النفس العاطفي: ثانيًا 
 

حينما تصل العواطف إىل مرحلة القدرة على جملال آخر ، نرى  واستكماال          

تنظيم وإدارة الذات واحمليط ودقة تطبيقاتها يف اجملال املستوعب للحياة ودوره فيها ، 

خاطر ص ، واحليلولة دون الوقوع مبالفر –تسهم بذكاء يف استثمار نقاط القوة 

 ..التحديات  –الضعف 

األنشطة واملستويات الرمسية  خمتلف تفاعلي علىما ينطبق بشكل وهو           

 .. ، الفردية واجلمعية واجملتمعية ، الرحبية وغري الرحبيةوغري الرمسية 

ما منها التطورات العاطفية عرب احلياة ؛ البسيطة واملعقدة ، وا يشمل ؛ ممومنه         

امل الرقمي قبل التكنولوجيا وما بعد التطور التكنولوجي ، وما قبل العيكون 

، التعلم والرتبية والتعليم  ؛ مكتسباتما جيري منه من مل الرقمي ، ووما بعد العا

، اإلنسانية  عملياتعلى فلسفة ال ةالبالغ اتالتأثريمن هلا وما واملهارات واخلربات ، 

،  العاطفة واالستجابة والتعزيز يف بيئةز والدافع واحملفاملنبه احلاجة و وجمريات

 ما يتحقق منو، وفطرتها وجتاربها املادية وغري املادية والنفسية اطفة وإدراك الع

 .. ات، والقدرة على صنع واختاذ القرار الذكاء العاطفي استثمار

 ودواخله املقرتن باإلنسان علم النفس العاطفيضمن تبيانه ومنه ما جيري          

ا يتحقق من ردود أفعاله ه ومتييزه واختياره ، ومنه ماتومشاعره ومواقفه واستيعاب

النفس العاطفية  –املرتجم للفكر وما ينجر على السلوك ،  اإلجيابية والسلبية

 ..ومستوى التفاعالت االجتماعية 

رها ، مبشؤثرات يوميكن أن تكون أساليب إدراك العاطفة وتنميتها وتطو         

ب العصيب دوره يف اجلانب احلسي املنظور واملقروء واملسموع ، ولرمبا يأخذ اجلان

 ..والثقايف اإلدراك احلسي والعاطفي 

وعلم  ويأتي الدور والعمل املتكون من خالل املوائمة بني علم النفس العاطفي         

توجهات والتقاء مستويات ما جيمع علم النفس بني ر ؛ آخ، مبعنى  النفس الضرييب

النظم الضريبية مأخذها  ومطابقة اجلانب العاطفي واجلانب الضرييب ، حينها تأخذ

كسياسات وإسرتاتيجيات وقرارات منصفة ، النفسي التفاعلي ومستوى االستجابة 

اجتاه فرض  من الناس ردود أفعال سلبية أن حتدث نفسيًا ، دون تتبناها احلكومة ، 

، ومنه ما نراه يف الضريبة ، بظروفها ؛ التوقيتية واملوقعية واملوقفية ، وحيثياتها 

 ..الطارئة الظروف 

وميكن وضع جوانب مما تقدم ضمن خمطط خمتصر ومبسط ، يبني فاعلية         

الضريبة والرسوم املزمع جبايتها من الناس حبسب ما حتدده  –منظومة العاطفة 

 :متويل االنفاق وطبيعته احلكومة ، وما ترغب من دعائمها 
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 فة وعلم النفسيبني العالقة بني الضريبة والعاط(  5) خمطط 

 

وبهذا رمبا تكون الضريبة بسيطة لكنها غري مدروسة أو ظاملة بأوجه            

عاطفية متعددة ، لذا ال يتعامل معها الناس أو دافع الضريبة بشكل متعاون ، 

 ..فيتمرد ويتحايل ويتهرب من دفع الضريبة 

واالقناع املدروس ، ونشر الوعي ، واإلعالم احملايد ، الثقافة  ؛ ويأتي دور فاعلية         

وفهمها بشكل شفاف حيقق الضريبة  –عن طريق علم النفس مبجريات العاطفة 

 ..التعاون املشرتك واالستجابة 

بتلك العدالة والعالقات ( عليه السالم)أمري املشؤمنني اإلمام علي وحرص           

 :ظف اجلباية قوله لعامله أو موعند توجه ، واألداء العالي اإلنسانية 

ْكَثَر ِمْن ِمْنُه َأ َنَّ ُْخذ َوال َتأ, ّن َعَلْيِه َكاِرهًا ازَّـَْجتـَُمْسِلمًا َوال ت َروَِّعنَّـَُوال ت )      
( ... َماِله َحقِّ اهلِل ِفي

 

 . 

يف موقف آخر مبضامني جيمع بني علم النفس ( عليه السالم)ويضيف            

مبا يتناسب مع التشريعات اإلهلية ، وذلك يتضح ، وفي الضرييب وعلم النفس العاط

  :عند قوله 

ْرٍض اَلَة َأإَح ْوَأ,  ٍةَبالَّ ْواَع ِشْرٍب َأاْنِقَط ِوَأ, ًة ِعلَّ ْواًل َأإْن َشَكْوا ِثَقَف .. )          
ْن َيْصُلَح ِبِه َأ ا َتْرُجوْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ, ا َعَطٌش ْجَحَف بَهَأ ْوَأ, ا َغَرٌق اْغَتَمَرَه

.. ( ْنُهْمْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَعَليَك َشْيٌء َخفَّ ال َيْثُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمَأ

  

 . 

دفع ه العواطف للمواطن أو من يتطلب مناملشاعر والنفسية ووالبد من محاية          

تقديم ع توزيعها على مستحقيها يف العطاء مالضريبة أو حق اهلل يف أمواله ، ليتم 

                                                 
 
 . 383ص / نهج البالغة  - 
2
 . 436ص /  المصدر نفسه - 

 النفس العاطفة الضريبة

علم النفس 

 العاطفي

علم النفس 

 الضرييب
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، بكل ما يتطلب على وفق ما افرتضه اهلل على أعلى مسشؤول يف  اخلدمات العامة

الدولة إىل األقل منه مسشؤولية ، وما يتطلب سلوكه اجتاه الرعية بكل عدل 

 ..ومساواة ، بال متييز 

 

 

 وعلم النفس الضريبي علم النفس اجلبائي: ثالثًا 
 

علم النفس الضرييب ،  أو إىل جانب نيدخل علم النفس اجلبائي ضم            

العتبارات إدارية وتنظيمية ، ورمبا تعلق بعلم النفس اإلداري وعلم النفس 

التنظيمي ، وعمق عالقتها مع علم النفس االجتماعي واألسري ، لكونه يتعلق 

 ..مبوقف الفرد واألسرة واجملتمع 

ء اجلباية ، يكون أصحاب ومما يشرتك عند وضع اخلطط وتنفيذ وأداء إجرا          

 :العالقة الرمسية وغري الرمسية هم 

   احلكومة صاحبة طلب التشريع.. 

  الربملان املوافق على التشريع.. 

  أو املشؤيد للتشريع املوافق للدستور القضاء األعلى املصادق على التشريع.. 

  الفرد املتأثر بالتشريع وقرار فرض الضرائب والرسوم.. 

 ة حبياتها اليومية مبستوى الفرض الضرييب األسرة املتأثر.. 

  اجملتمع املتأثر مبستوى مستقبله التنموي واالستدامة.. 

 املعلومات ، القطاعات املتنوعة املنتجة واملستوردة للبضائع واخلدمات و

االستثمار ، وبذاتها حتمل اجملتمع أي فرض  املتأثرة باتساع أو حمدودية

 ..ضرييب ، مباشر وغري مباشر 

  االستثمارات الداخلية واخلارجية ، وما يتمثل بتأثريه على جذب أو طرد أو

 ..هروب أو جتميد رؤوس األموال 

  ؛ االستهالك وفاعلية وانسيابية سلوك الدخل ، وما يتم من مستوى خطط

 ..واالدخار واالستثمار  

جلبائي علم النفس اوهكذا وبشكل خمتصر مفيد ، نرى العالقة الفاعلة بني         

وما الضريبة  االستعدادات النفسية تدخل ضمن ، ولذا فإن وعلم النفس الضرييب

، حيرص كل ( عليه السالم)بايتها ، لذا كان أمري املشؤمنني اإلمام علي يتطلب جل

احلرص على التوجه النفسي الستيعاب ذات الضريبة وما يتعلق جببايتها ، حيث 

 :يقول للموظف العامل على جبايتها 
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ْكَثَر ِمْن ِمْنُه َأ َنَّ ُْخذ َوال َتأ, ّن َعَلْيِه َكاِرهًا ازَّـَْجتـَُمْسِلمًا َوال ت َروَِّعنَّـَُوال ت )        
َ  َخاِلطـُْن تِزْل ِبَماِئِهْم ِمْن َغْيِر َأـَْا َقِدْمَت َعلى احَليِّ َفان إذـَف, َماِلِه  َحقِّ اهلِل ِفي

, َم َعَلْيِهْم ِـَّسلـُتـَوَم َبْيَنُهْم فـُقـَى تَـِّة َوالَوَقاِر ؛ َحتـَِكينإَلْيِهْم ِبالسَّاْمِض  مَّـُث, ْبَياَتُهْم َأ
 .. (ِة َلُهْم ِحيََّـَّوال ُتْخِدْج ِبالت

. 

والنص املبارك يتضمن جوانب عدة ، منها ما يكون ضمن علم النفس اجلبائي           

ظ على املشاعر وكرامة اإلنسان ، والدليل وأسلوب التعامل اإلنساني املناسب احملاف

، حينما يسأل موظف اجلباية الشخص ( عليه السالم)ما يواصل قوله على ذلك ، 

 :املتطلب اجلباية منه 

, ال : َفإْن َقاَل َقاِئٌل . وُه إىل َوِليِِّه َؤدُّـُْمَواِلُكْم ِمْن َحقٍّ َفتَفَهْل هلِل ِفي َأ ... )          
 . (  ... ِجْعُهَراـَُفال ت

وهكذا ميتزج عند اجلباية ، احلرص على املشاعر اإلنسانية ، وطوعية          

االستجابة وأداء احلقوق ، وأدب وأخالقية اجلباية ، وحسن التعامل خبصوصية 

 ..السلوك اإلداري والتنظيمي ومهارة التعامل مع اآلخر 

 

 

 بيعلم النفس القانوني وعلم النفس الضري: ًا رابع
 

علم النفس ، أال وهو علم النفس  يف اجملال الضرييب دور فرع آخر من فروعويأتي          

 ..حمور دراستنا ،  علم النفس الضرييباملصاحب لو   Legal Psychology القانوني

القانون من جهة وجمريات  –له جماله يف دراسة النفس  وعلم النفس القانوني         

يمية من جهة أخرى ، ليكون يف فاعليته يشمل حبث اجلانب أنشطة حياتية وتنظ

املشؤسسات القانونية واألشخاص اهتمامه بالتجرييب والنفسي للقانون ، فضاًل عن 

وما يتعلق وتطبيقاته ، باملبادئ االجتماعية واملعرفية املعنيني بالقانون وتفاصيله 

..لقانون مسائل النظام القانوني ، وفهم علماء النفس لالقانون وب

 

 

                                                 
 
 . 383ص  /نهج البالغة  - 
2
 :يراجع  - 

- Cutler, Brian L., " Encyclopedia of Psychology and Law" , SAGE Publications, Inc., 

Califor nia , 2008 , P : 292 . 

- Carson, David  & Bull, Ray  " Handbook of Psychology in Legal Contexts " , 2nd Ed. , 

John Wiley & Sons Ltd,West Sussex , England, 2003, P : 11 . 
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والبد من أن يكون وجه من وجوه اهتمامات علم النفس القانوني هو ما خيص           

الضريبة وعلم النفس الضرييب ، مبعنى آخر أن اهتمام علم النفس مبشؤثرات وطبيعة 

وشكل واستهداف الضريبة وما يتطلب من تطبيقاتها القانونية على املعين أو 

طلب من شفافية يف جباية الضرائب ، وما يرتتب من املستهدف بها ، وعلى ما يت

 ..على الناس  ةها النفسياتانعكاساتها وتأثري

،  واألحكام التشريعات والقوانني: يعين أن هناك علم النفس وعلى جانبيه          

واالقتصاد ومنه الضريبة وما يتعلق بها ، نفسيًا وقانونيًا ، وما تتطلب اجلباية من 

تبادل بني احلكومة والناس املستهدفني بالضرائب والبيئة الضريبية االلتزام امل

 ..والقانونية والنفسية 

وميكن إمجال ما تقدم يف خمطط خمتصر ومبسط للمنظومة البيئة           

، وجمرياتها من خالل معاجلات دراسة علم املشرتكة بني القانون والضريبة والنفس 

 :ة الضريبية ، وكاآلتي النفس للبيئة القانونية والبيئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني فاعلية وانسيابيةمنظومة البيئة املشرتكة(  6) خمطط 

 بني القانون والضريبة والنفس 

 

وميكن االستفادة منه يف بناء النظم الضريبية وفلسفتها ، وبداعم احلقوق            

م ، لكي ال يكونوا والواجبات من جهة ، ومحاية حقوق الناس والبيئة النفسية هل

ظلم ن خالل التسلط والتعسف واجلور والضرييب م –ضحية اإلجرام النفسي 

  ..احلكومات  للناس 

البيئة 

 الضريبية

البيئة 

 القانونية

البيئة 

 النفسية

علم النفس 

 القانوني

علم النفس 

 الضرييب
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ويف التشريعات اإلسالمية ، تنظر باألساس ؛ امللك هلل والتفويض لإلنسان على           

شُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْ) أسس الرزق والسعي ؛ 

 .سورة امللك  (51)وَإِلَيْهِ النُّشُورُ 

وعلى أساس ذلك يكون جباية وتوزيع حق اهلل عز وجل على ضعاف الناس من          

الفقراء واملساكني وكل من ال قدرة له على مكاسب احلياة والعيش فيما يصون 

 ..الكرامة 

 

 

 ونفسي وعلم النفس الضريبياجلي: خامسًا 
 

وتظهر صورة أخرى حملاور الدراسة والبحث ، حيث أن هناك تأثري اجلغرافية على           

النفس الفردية واجلمعية واجملتمعة ، وميكن أن تتمثل يف ؛ اجليوسيكولوجي 

Geopsychology  ) مبا فيه ما ( اجلغرافية النفسية )  ، أو   (اجليونفسي ) ، أو ،

علق بتأثري بيئة املدينة وبيئة الريف وبيئة الصحراء ، بسهوهلا وجباهلا وبرها يت

وحبرها وموقعها وثرواتها ، على نفس املخلوقات ومنها النفس البشرية ، وما تغري 

مزاج اإلنسان وتقلباته النفسية وتأثرياته على مستوى املنتوج السلعي واخلدمي 

 ..واملعلوماتي والفكري 

أرى أن هناك عالقة هرمية وثيقة وارتباط فاعل بني كل من ؛ اجليوضرييب و          

Geotax   واجليوسيكولوجي ،Geopsychology  وعلم النفس الضرييب ،Tax 

psychology  مبا فيه ما يتعلق بالنظم الضريبية ، وما يسهم ذلك يف مستوى ،

بية ، واجلباية جتاوب كل األطراف املعنية بالفرض الضرييب ، واإلدارة الضري

 ..الضريبية ، وما يعقبها من مستوى مقابلتها مع اخلدمات العامة وما يرتهن بها 

وميكن إمجال ذلك باملخطط املبسط واملختصر للتفاعل بني هذه املكونات         

 :دافع الضريبة وكاآلتي لشخص الواالنطباعات والتعزيزات النفسية ل

 

  

 

 

 

 

 الضرييب والنفسي ومستوى اخلدمات العامة يبني الرتابط(  7) خمطط 

مستوى 

اليدمات 

 العامة
 علم النفس الضريبي

 الجيوسيكولوجي

 الضريبيالفرض  الجيوضريبي

 النظم واإلدارة الضريبية

 الجباية الضريبية
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 ثالثاملبحث ال
 الضريبة السلوكية والسلوك الضريبي

 

تتأثر الضريبة ونظمها بشكل متبادل مع السلوك االقتصادي ، وصورة منه ما           

ينتج بشكل متبادل عن الركود االقتصادي كنتيجة تتابع اخنفاض حراك 

صادية واهلبوط يف النمو االقتصادي ، ومشؤشر من حلقات ومكونات الدورة االقت

الدخل ، أو ما يكون خالف  –مشؤشراته ، حينما يكون اإلنتاج يفوق االستهالك 

 .. ذلك ، أو ما يتصف باالستقرار االقتصادي 

 بالتشريعات الوضعية ، حتليل القانون السلوكي واالقتصادي ورمبا يكون         

 ..واملساواة والتكافشؤ مع اخلدمات العامة  العدالة ةوال يستوعب بالضرورال يعين 

الضرييب ، أي الظروف اليت تطرأ على  –وعندها يتحكم التعويم االقتصادي          

احلكومة ، هي اليت تتحكم حبراك واجتاه النظم ومستوى  –مسرية الدولة 

فئات  الضريبة وصنع قراراتها ، ومراكز فرض الضريبية كقطاعات اقتصادية ، أو

جمتمعية ، أو عشوائية الضريبة اليت ال تعرف فئة معينة ، فتطول بالسوك الضرييب 

 ..االقتصاد  –كل فئات اجملتمع 

 :استكماال ملا تقدم ، يتطلب يف هذا املبحث التطرق إىل احملاور اآلتية و وهلذا       

 .السلوك : أواًل 

 .السلوك الرشيد والسلوك الرشيق : ثانيًا 

 . الضريبة السلوكية:  ثالثًا

 . السلوك الضرييب: رابعًا 

 . الضريبة السلوكية والسلوك الضرييب: خامسًا 

 . علم النفس الضرييب بني الضريبة السلوكية والسلوك الضرييب: سادسًا 
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 السلوك: أواًل 
 

ميتد يف كل مفاصل وتفاصيل احلياة ، ويكون  Behaviourالسلوك          

العقل جزء  –فعل مبين على أسس املوقف واملوقع والتوقيت ، والبيئة كفعل أو رد 

 ..الواعي من منظومة فاعلية السلوك 

والسلوك هو االستجابة الكلية احلراكية والغددية اليت يقوم بها الكائن           

احلي كنتيجة ملا يواجه من املواقف ، وأي تغري يف مستوى نشاط الفرد يكون ردا 

..ات مباشرة وغري مباشرة واردة عن بيئته على تنبيه

  

 

إنساني قائم على  بأنه جيري جمرىوحينما يكون السلوك عقالني ، يعين          

فلسفة وأسس ونظريات وإسرتاتيجية ، ورمبا مبين على توجه سلوكي 

اإلشباع ،  –تكتيكي الحتواء أو معاجلة موقف معني يكون جانب منه الرغبة 

 .. واخلربات واملشؤهالتالقدرات واملهارات  ضمن دخلالعقالنية ي عموم تفاصيلهاو

وال يقف السلوك على اإلنسان واملخلوقات العاقلة ، بل يتعداه إىل املخلوقات          

غري العاقلة اليت جيري على أسس ال عقالنية وغريزية وميتلكها الرغبة والقوة 

 ..إشباع حاجة طلب لغرض ، البهيمية اجتاه موقف 

تائجه أو غري منظور ، وطوعي وغري نورمبا يكون السلوك العقالني منظور ب          

بتأثره طوعي ، ومباشر وغري مباشر ، وله تأثريه اآلني ورمبا املستقبلي ، ورمبا يشمل 

 .. البيئة الداخلية والبيئة اخلارجيةوتأثريه 

التقليدية والرقمية عن عالقتها وال تنأى االتصاالت والعالقات التقليدية وغري          

 ..ي والسلوك اجلمعي واجملتمعي بالسلوك ، ويشمل به السلوك الفرد

، ورمبا ورقمي عاملي على مستوى وبتوجه مضامني العوملة يكون السلوك           

برتاكمه يتعدى ذلك إىل أن يكون توجهه وتأثريه كوني ، كغزو الفضاء ، 

جم عن ما خمطط وغري خمطط له ، وعن التأثريات اإلرادية وتغري املناخ الكوني ، النا

 ..والتأثريات الال إرادية ، واألساسية والثانوية 

علم النفس وعلوم األحياء ، ورمبا يدخل يف ولذا من العلوم اليت اهتمت به           

 ..التخصصات الفيزياوية والكيمياوية 

التأثريات الوراثية على السلوك  وهناك فرع ضمن فروع علم النفس يدرس         

أو علم الوراثة السلوكية ،   Behavioural Geneticsيسمى الوراثة السلوكية 

 ..ويدرس تأثري املورثات ، وما جيري من الصفة املكتسبة والصفة غري املكتسبة 

                                                 
 
 /االقتصادية والتجارية  –موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د: ينظر  - 

 .  7ص  /المصدر نفسه 
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وتأثريات املتغريات   Behavioural Dynamicsال ننسى ديناميات السلوك و            

، ولرمبا كان الفعل توجهاتها بنمط الدوافع الذي يكمن  خلف السلوك على 

عناصر تشكل منه ُكاًل واحدًا ، مثل مركبًا ومعقدًا متكون من جمموعة 

ركوب السيارة وتشغيلها وميكانيكية حراكها والتوجه واالنتباه ملا يدور 

ضًا أي، وهناك   Behavioural Patternا ، ويسمى بالنمط السلوكي ـحوهل

.. Behavioural Determinants & Field  حمددات وجمال السلوك

 

 

وميكن أن يكون السلوك متأثر بعوامل عدة تتمثل جمملها بالفطرة           

برؤى ذاتية وتنتج ية والبيئية ، واليت تبنى الفكر والتأثريات النفسية والوراثو

 ..وموضوعية يتبناها الفرد 

         
 

 ك الرشيد والسلوك الرشيقالسلو: ثانيًا 
 

خالقي ، األخالقي وغري ؛ السلوك األميكن النظر إىل السلوك على أساس            

، والسلوك الواعي وغري الواعي ، والسلوك العقالني سوي السوي وغري السلوك الو

، والسلوك السلمي والعدواني ، والسلوك التقليدي وغري التقليدي وغري العقالني 

 .إخل .. والرقمي 

إزالة كل من التوجه حنو السلوك الرشيد ، أما  لتهذيب السلوك البدمنه وو           

غري سوي املعوقات والصراعات والعنف وكل ما هو الشوائب واهلدر وب؛ حلقة مشؤثرة 

 .. سليب على السلوك البد من التوجه حنو السلوك الرشيقو

نابع من سالمة الوعي والفكر الرشيق السلوك الرشيد و وُكال من السلوك          

التبسيط والتفاعل الوصول بالسلوك إىل  ايهدفومنه ، وسوي النفس وسالمتها 

أفضل وأنسب نشاط منه التوجه بو، األخالقية اجلودة واملرونة واالنسيابية مبعايري 

دائي ، وما يقابله من تقييم السلوك الوظيفي األراك قويم احلو، وظيفي وتصميم 

التوصيف والوصف واملواصفات  ؛ ويم السلوك األدائي املبين على أسس تكامليةوتق

بواسطة الذات أو للسلوك الوظيفي والوظيفة السلوكية ، وتوظيفها للوصول ، 

 .. لألهداف املرسومةاآلخرين 

: جانب منه وبهذا تكون النظرة ويكون التوجه الرشيد والرشيق على أسس            

والبناء اإلسرتاتيجي ، كل حسب فلسفته وأهدافه / كي أو البناء التكتي

 ..وصياغته وتطبيقاته اآلنية واملستقبلية 
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التطرف  بعيد عنو، وقائي وعالجي الرشيق ،  –ويكون السلوك الرشيد           

والتغيريات بعقالنية وذكاء التغريات والقسوة ، واالجتاه حنو متطلبات  والتعصب

، والسبل  من وقت آلخر يف إمكانيات االستجابة التعمق منه، ونقدي إصالحي 

 ..املتناقض  السليب  Behavioural Oscillationالتذبذب السلوكي  املبتعد عن

ترشيق وترشيد السلوك الضرييب والضريبة  ؛ وهو بذاته ما خيدم اجتاه وتوجهات          

 ..ا ماليت سنناقش جوانب خمتصرة منه، السلوكية 

 

 

 الضريبة السلوكية:  ثالثاً 
 

، وأخذ وعطاء مناسب وغري لكل نشاط ضريبة منظورة وغري منظورة            

لوك ، لتكون هناك الضريبة ـ، وهو ما يرتتب ويصدق على السمناسـب 

السلوكية ، ومنه ما يتعلق باألخالق والقيم ، ومنه ما يتعلق حبراك معني يهدف 

 ..إىل حتقيق غاية معينة 

والضريبة السلوكية قد تصدر من جهة رمسية أو جهة غري رمسية ، ليشؤخذ          

يه من لاجتاهها موقف وفعل ورد فعل ، سواء كان إجيابيًا أو سلبيًا ، وما يرتتب ع

اجلهة املعنية بذلك ، من خالل رصدها ومجع املعلومات والبيانات تعزيزات حتددها 

 ..ناسبة هلا عنها ، ودراستها وحتليلها، ووضع احللول امل

، ويشؤثر ذات الصلة بالسلوك البشري ورمبا يشؤثر ذلك على االقتصاد السلوكي           

 .. وحراكها على خصوصية الدورة االقتصادية وجماالتها وسعتها

ويربز جمال الضريبة السلوكية بني االقتصاد السلوكي والتحليل           

االت املرتبطة باالقتصاد ، وما تكون السلوكي وإثراء التفكر والتفكري يف اجمل

، وما جيري جمرى حتليل مستوى الرفاهية والتعزيزات عليه الرغبة وامليول والقدرة 

ما يتعلق ، والتفضيل املرونة و، ومبدأ املتوافرة االقتصادية واخليارات  –االجتماعية 

، ومديات اآلثار  التقييم الوظيفي والتقويم األدائي املعياري املتابعة وما جيري من ب

 ..املرتتب عليه 

ي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفْرِض َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَك ِفْلَو )ومنه ما يتضمنه ؛         
َمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر اَرِة ؛ َوبالِعَم  َك ال ُيْدَرُك إالَّذِل نَّأَل, اِج َرْسِتْجالِب اخَلا

(ياًل َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأِعَم

 

 . 
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املقابل ملستويات ، مشؤشرات مستويات االستهالك واالدخار واالستثمار أيضًا و           

عند السلوك ويتبني ، وما يلتقي أو القومي الدخل الفردي والدخل الوطين 

 ..فة جوانب مما يتعلق بالضريبة السلوكية الضرييب ، ومنه معر –االقتصادي 

        

 

 السلوك الضريبي: رابعًا 
 

هو السلوك الضرييب أال ويستكمل ويتداخل مع ما تقدم ذكره ، ووجه آخر            

دده جهة الفرض الضرييب والنظم التقليدي وغري التقليدي والرقمي ، اليت حت

من جهة عليا تنتهي إىل الدولة وما الضريبية ، وبطبيعة احلال تكون مفروضة 

تتخذه من قرارات تبدأ من فلسفة معينة لتصب يف غايات وأهداف ، ورمبا 

 ..إسرتاتيجيات وسياسات تقوم عليها النظم الضريبية 

، اإلنسان واملمتلكات املنقولة وغري املنقولة  ، وتشمل الضريبة بسلوكها         

القرار احلكومي والفعل ورد الفعل السلوكي من لتحدد اجلانب املادي واملعنوي ، و

 ..اجلهات املعنية بذلك 

وللسلوك الضرييب وتوجهاته ، أوجه نفعية وغري نفعية ، أو رمبا تكون          

 ..مبقابل أو بدون مقابل ألداء ودفع الضريبة 

والسلوك الضرييب جير إىل خفض أو رفع مستوى معني ، كأن يكون الدخل ،          

 ..أو اإلنفاق االستهالكي ، أواإلنفاق  االستثماري ، أو جمال االدخار 

ورمبا يشؤثر السلوك الضرييب على مستوى السلوك االقتصادي واجتاهاته يف          

العرض والطلب واملزيج التسويقي ، وعلى اجلدوى االقتصادية ، وجمريات الثقافة 

رب التهمستوى تعاون ، ومشؤداه إىل لستوى االضريبية واالقتصادية ، وما ميتد مل

 ..الدولة  –الضرييب وعدم الثقة باحلكومة 

معينة ، متنوعة وأنشطة اقتصادية ورمبا يشؤثر على جهات معينة أو قطاعات            

أو منتوج معني ، فيغري بذلك توجه الدورة االقتصادية ، ورمبا يشؤثر على مفصلية 

وجانب منه ما يتعلق بالنظرة اإلسرتاتيجية  ،االجتماعية  –الدورة االقتصادية 

رًا على ، وبشكل أوسع ؛ مشؤثللتنمية املستدامة واملستمرة بتوجهاتها الرشيقة 

 ..صنع القرارات واختاذها واحلكومة  سياسات

حملة عامة عن  Sendhil Mullainathanسينديل مواليناثان  يعطيو            

وهو جيادل  ، كية على التنمية االقتصاديةالتطبيقات احملتملة لألفكار السلو

بأن العمل يف األدبيات السلوكية حول املدخرات وقوة اإلرادة احملددة ميكن 

الرؤى حول  فضاًل عن ، خار والسلوك يف البلدان الناميةترمجته إىل فهم مشؤسسات االد
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سلوكي هلا بعض الروابط املباشرة لفهم التعليم ، ويبدو أن النهج ال ، ضبط النفس

 ، يضيف بعض البصرية إىل جمموعة كبرية من األحباث حول نشر االبتكار

تأثري سياسات التنمية بشكل  تقييم( ومتى)ميكن أيًضا فهم مسألة كيفية و

كن أن يكون علم النفس يتكهن مواليناثان حول جماالت حمددة ميو ، أفضل

التفضيالت االجتماعية ، مصائد الفقر ، والصراع ، و: عند  ا يف املستقبلفيها مفيد

.. ساد ، والبحث يف علم نفس الفقراءوالف

 

 

احلال ، يتطلب أن ال نغفل هنا عن حتديات وخماطر حراك التفكري وبطبيعة            

املتغريات واملفاجئات  تصاد غري السلوكي ، ومدى تأثرياتغري السلوكي واالق

املقارنة مع أسس وقواعد ما جيري ب وكية ، ومدى عدم مطابقته وموافقةالسل

 ..معينة تبنى مثاًل على أساس نظريات االحتماالت 

 –ميكن أن جنمل ما يتعلق مبراكز الضعف ما ووما تقدم ذكره ،          

الفرص ، مبا له عالقة بالفكر االقتصادي وسوي  –التحديات املواجهة ملراكز القوة 

 :ط املبسط املختصر اآلتي اقتصاد النفس وقويم السلوك االقتصادي ، باملخط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصادي –خمتصر ومبسط ملواطن السلوك الضرييب (  8 )خمطط 

                                                 
1 - Diamond, Peter &Vartiainen, Hannu ( Editors ), " Behavioral Economics and Its 

Applicatio " , Printed in the United States of America, 2007 , P : 4 . 

 

 

 السلوك –النفس  –اقتصاد الفكر 

 

 

 

 –مراكز القوة 

 الفرص

 

 الناس كأفراد ومجاعات وجمتمعات

 السياسة الضريبية

والنظم الضريبية 

 وتشريعاتها وقوانينها

 

 

 

مراكز الضعف 

 التحديات –

الفكر 

 القتصاديا

الفكر غري 

 االقتصادي

السلوك 

 االقتصادي
السلوك 

غري 

 االقتصادي



 43 

 

السلوك  –تكون املشؤثرات املتبادلة والفاعلة عند مواطن  ؛ الفكر بذلك مما و           

 ..السلوك غري االقتصادي  –االقتصادي ، الفكر 

من االستجابة إلعادة  السلوكي –للحراك االقتصادي  وضوح الصورةقد مينع و         

 ..غري احملتملة احملتملة والضريبة  تكافشؤ ر منعياامل ذاتلتوزيع االحتمالي با

 

 

 الضريبة السلوكية والسلوك الضريبي: خامسًا 
 

وامتثااًل ملا تقدم ، وتكاماًل للموضوع ، يظهر هناك تداخل وامتزاج ورمبا           

تكامل القرارات ومستوى التعاون ما جيري حنو بني الفعل ورد الفعل ، وازدواجية 

وتأثرياته اآلنية ، من خالل مفصلية الضريبة السلوكية والسلوك الضرييب 

 ..واملستقبلية 

وأدواره توجه السلوك ومواقعه ومواقفه وتوقيتاته وما جيمع السلوك و          

والثقافة الضريبية ، وما والنظم الضريبية ، هو اجملال الضرييب ومشؤشراته وآثاره 

الثقافة التنظيمية ، وما جيري من تعزيزات كائنة بني فارض الضريبة  يرتتب على

واملفروض عليه دفع الضريبة والقناة اجلامعة بينهما مبستوى فاعلية ومرونة 

 الضريبة ، –السلوك ومفصلها قطابها بية جباية الضريبة ، وما يتأثر باستوانسيا

 ..واجلدوى املبنية على هذا الفرض ونظمه 

ضعف ، والبيئة القوة والالبيئة الداخلية مبا حتمله من نقاط  ؛ دخل بهذاوت         

 ،فرص استيفائية جبائية والتحديات القائمة على االمتناع اخلارجية مبا حتمله من 

جمريات النفس ، وامتداد ما يرتجم من  –ما يتحقق من فاعلية الفكر مبعنى 

 ..بني الضريبة السلوكية والسلوك الضرييب  السلوك 

ُكْم ـْآلُخَذ ِمن, ُه ـُتـَفيْرَسَلِني إَلْيُكْم َوِليُّ اهلِل َوَخِلَأ )ومضمونه يظهر ضمن ؛          
َفإْن َقاَل .  وُه إىل َوِليِِّهَؤدُّـُْمَواِلُكْم ِمْن َحقٍّ َفتَفَهْل هلِل ِفي َأ, ْم ـُْمَواِلكاهلِل ِفي َأ َحقَّ

ْو ُه َأـَِخيفـُْن تْنَعَم َلَك ُمْنِعٌم َفاْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغْيِر َأَوإْن َأ, َراِجْعُه ـَُفال ت, ال : َقاِئٌل 
(...   ْعَطاَكُخْذ ِما َأـَْرِهَقُه فـُْو تْو َتْعِسَفُه َأوِعَدُه َأـُت

  

 . 

السلوك بشكل عام ، وانسيابية وهو ما ميثل عمق تهذيب الفكر والنفس و          

السلوك الضرييب وطوعية األداء حلق واجب الدفع لواجب التوزيع وإعادة التوزيع الذي 
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جيمع بني التوازن االقتصادي ومكون من مكوناته التنظيمية وأنظمته الفرعية 

املتمثلة بالدخل أوال ، وما ينبثق منه ، من استهالك وادخار واستثمار ، وحقوق 

ن يتم مجعه إلعادة التوزيع وسالمة الدورة االقتصادية التنموية املستدامة لآلخري

استدامة النفس يف العطاء و –الفكر واملستمرة على أساس إنسانية تطبيع 

 ..يف العطاء ومساحته الكائنة  املنافعواستدامة إسرتاتيجية النتائج 

م الضريبية خمتصر ومبسط لفاعلية النظجممل ووميكن وضع خمطط           

 :وتأثريها على العالقات السلوكية وكاآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمتصر ومبسط لفاعلية النظم الضريبية (  9 )خمطط 

 وتأثريها على العالقات السلوكية

 

وخبصوصية تفاعل وانتظام السلوك الضرييب والضريبة السلوكية ، البد من            

بادل مع اإلنسان كمجتمع ومجاعة أن تستوعب النظم الضريبية بشكل مت

وأفراد ، ورمبا يكون الفرد بريادته وقيادته ركيزة مهمة للحراك االقتصادي 

احلكومة املنظم احليوي هلذا السلوك  –واالجتماعي والسياسي ، لتكون الدولة 

بشقيه بشكل منتظم من خالل النظم الضريبية ، وبشكل رشيد ورشيق ، له 

ي ، مع عدم إغفال البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية ، والبيئة توجهه الوقائي والعالج

، منطلقة من إنسانية التعامل مع ، ورمبا البيئة الرقمية احمللية والبيئة العاملية 

 ..السلوك  –الضرائب ، وجمريات الظروف  –الناس 

 

 احلكومة –الدولة 

 

 

 

السلوك 

 الضرييب

 

 الناس كأفراد ومجاعات

 لم النفس الضرييبع

 النظم الضريبيةو

 

 

 

الضريبة 

 السلوكية
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 علم النفس الضريبي : اساداسًا 
 بني الضريبة السلوكية والسلوك الضريبي

 

ويتطلب استكماال ملا تقدم ذكره ، العالقة وموقع علم النفس مبا فيه علم             

، وما حتققه من  الضريبة السلوكية والسلوك الضرييبالنفس الضرييب بني 

تعزيزات إجيابية لقيام النظم الضريبية على أسس العدالة واملساواة والكفاءة ، 

 ..مناسبة  مبنظور توقييت وموقعي وموقفي ، ليكون نتائجه

الضريبية الكفيلة يف محاية الناس من  –اجلدوى االقتصادية قق ومنه ما حت         

الظلم ، والسيما منهم الضعيف والفقري واملسكني ، ليكون عند نقاط التقاء يف 

ما يقابل الضريبة من جهة ، والقدرة على أداء الضريبة بشرطها  ثمارالرمحة وجين 

( !ُظْلُم الضَِّعيِف َأْفَحُش الظُّْلِم َو) وشروطها ومشؤداها ؛ 

 

 . 

التداخل النفسي أن تأخذ أي حكومة بنظر االعتبار ، املشؤثرات ومن والبد         

وفاعليتها مبا يرتتب من ضرائب والنظم الضريبية ، لتشؤدي بفعلها ، والسلوكي 

أسس على ة ، ، مبا فيه الدولفعال املناسبة اليت حتمي فيها مصا ح اجلميع األردود 

فرض الضرائب املقابلة ألخذ  عدالة احلقوق والواجبات ، ومساواة الرمحة عند

ومستوى تذبذب ، والقوة الشرائية والقدرات ، مستوى الدخل ؛ باحلسبان مسألة 

 ..وانتشارها بني الناس ، ومستوى البطالة األسعار 

, اِج َرْسِتْجالِب اخَلاي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفَأْرِض اَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَك ِفْلَو )          
, الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأَمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَماَرِة ؛ َوبالِعَم  َك ال ُيْدَرُك إالَّذِل نَّأَل
(ياًل َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو

 

 . 
االختيار ة ، منها ما يتعلق بالقدرات على التمييز وجوانب متعددربز وت         

، ومتابعتها ، واالستفادة من تقييمها الضريبة  –القتصاد فصلية االسلوكي مل

 :ما بني الوظيفي وتقوميها األدائي 

 م وبطء ى ارتفاع الضرائب وتزايد التضخاالستمرار يف سياسة  تعتمد عل

 ..  النمو

 لتعزيز منو أكرب ، ض الضرائب والقيود أو تغيري املسار واالجتاه خلف

 . .  أكثر أقل ومدخرات ٍموتضخ
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؛ ، الذي يقوم على فكرة  كانت تلك هي الفرتة اليت ظهر فيها منحنى الفر و          

ا يف معدالت الضريبة اهلامشية املرتفعة من شأنه تشجيع االدخار أن خفضا حاد 

ي ُيمكِّن احلكومة من التمتُّع بإيرادات  واإلنتاجية والنمو االقتصادي إىل احلد الذ

يقل معدل اإلنفاق على اخلدمات االجتماعية  ، فضاًل عن ما ، وليس أقل أكثر

والشكل األفضل  ، وبرامج دعم الدخل بشكٍل تناسيبٍّ مع انتعاش االقتصاد

 ا متمثال يف وظيفة  جيدة ذات دخلية االجتماعية سيكون دومللرفاهية والرعا

 ..  مرتفع

 

 

ساتها على أوجه السلوك الضريبة وانعكا –ويربز بني الفكر والنفس          

 ،التمكني النفسي ما يعززه و، برأس املال النفسي ؛ ما يسمى ، وحموره ومواقعه 

كمستقبل ،  مبرونه وفاعلية ذاتية ويتفائل به وما يثق الذي جيعل له ما يأمله

واملثابرة األداء والكفاءة  انسيابية ، ويكون دعامته يف رضىو ومعتقد والتزام

ما هو عليه كبصور متعددة ، وتكون مرتمجة والعطاء والفاعلية واملرونة 

، منها يف جماالت متنوعة ميكن االستفادة منها و،  سلوكيات املواطنة التنظيمية

..اجملال الضرييب واإلنساني 

 

 

على رأس املال واألسرية اعية تشؤثر التنشئة االجتمميكن أن  ومن جهة أخرى ،         

، وجمرياته ضمن علم النفس ، بشقيه اإلجيابي والسليب السلوكي  –النفسي 

ومدى تفاعله ضمن علم النفس الضرييب ، وما حيققه من تعاون مشرتك ،  اإلجيابي

 ..الضريبية  النفسية للحماية من العبء الضرييب والضغوطات

ُهْم َمَنُعوا نَّْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َأَما َأَفإنَّ) ؛ لكن للحق املتبادل مكانته          
( َتَدْوُهـَْخُذوُهْم ِبالَباِطِل َفآقَوَأ, اَس احَلقَّ َفاْشَتَرْوُه النَّ

 

 . 

ال ِغَنى َو, ِبَبْعٍض  ا إالَّاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نََّأ )وهذا يشؤكد ؛          
( ٍضَعْن َبْع اِبَبْعِضَه

 

 . 

مشؤثراته مع السلوك االقتصادي واالقتصاد أوجه ويرتبط حمور املوضوع و          

ك ، فضاًل عن إدارة السلو ، والتنمية االقتصادية واقتصادية التنمية السلوكي 

ومستوى إدارة جباية الضرائب ، ومدى قناعة وموثوقية مشؤدي والسلوك اإلداري ، 

 ..نظورة وغري املنظورة ومنافعه املالضرائب 

 

 

                                                 
 
 .   ص / المصدر نفسه / مارك سكاوزن  - 
2
 ..للمؤلف دراسة في هذا المجا   - 
3
 . 466ص / نهج البالغة  - 
4
 .  43ص / المصدر نفسه  - 
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 رابعاملبحث ال
 ألدائي للضريبةا –نظام التصميم الوظيفي تكامل 

 

له آخر موضوع ومعاجلة  دراسة وحتليلوتواصال ملا تقدم تبيانه ؛ يتطلب           

حيتم من خالله له مضامني جديدة تكاملية يف هذا اجملال ، األهمية البالغة ، و

ألدائي ا –نظام التصميم الوظيفي أال وهو ؛ للضريبة ، رتاتيجي واإلسالتوجه الفلسفي 

وبشكل خمتصر ومبسط  ، حيتاجله ، وما يشمل من أنظمة فرعية  للضريبة

:احملاور اآلتية  ضمن وذلكالتطرق إليها ، 

 

 

 .حتليل الوظيفة الضريبية : أوال 

 .ة يتقييم الوظيفة الضريب: ثانيا 

 . تقويم األداء الضرييب: ثالثا 

 . ألدائي للضريبةا –نظام التصميم الوظيفي تكاما : رابعا 

 

املدخالت  ؛ مبين هذا النظام على نظرية النظام وأجزاءه الفرعيةأساسا ؛ و         

والعمليات واملخرجات ، وما يعقب النتائج املتالحقة لألنظمة الفرعية من املعلومات 

 ..لمعلومات لأو التغذية العكسية ، املرتدة والبيانات 

اجلزئي والتغيري ومواكبة التغري  ، من إعادة الدراسة والتحليل تحققما يمنه و          

النظام مبادياته وال إلعادة هندسة ، ستفيد منه اجلهة املعنية الشامل ، ورمبا ت

مادياته وما يتضمنه من اجلوانب النفسية ، ورمبا يدخل ضمن التغيري  ، التقنيات 

 ..وارد البشرية ، وما يتعلق بالتوابع املتكاملة معها والبيئة وامل

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
/ هاشم حسين ناصر المحنك . د: تم بناء الفكرة للنظام الضريبي هذا ، على مضامين دراسة سابقة للباحث ، يراجع  - 

 . 987 / العراق  –النجف األشرف / مطبعة القضاء / م األداء ودوره في المشاريع اإلنتاجية نظام تصميم العما وتقوي
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 ةيالضريب الوظيفة حتليل: أوال 
 

األدائي للضريبة ،  –أول نظام فرعي قائم ضمن نظام التصميم الوظيفي  وهو         

دقة تفاصيل وفهم حقائق ، الضريبة الوظيفة دراسة وحتليل  هتمثل فييمما و

ميكن تبيان و ..وجودتها وحمتوياتهاووجوبها ووجودها فرض الضريبة الضريبة و

 :اآلتي بجوانب منه وحتديدها 

  مهامها وأهميتها حتديد ووتعريفها ؛ توصيف عناصر الضريبة األولية

 ..وقيمتها وقيمها اإلنسانية وتوجهاتها الفنية والعملية والسلوكية 

  بالواجبات ه ما يتعلق مبا فيبكل اجتاهاتها ، ؛  الضريبة وصفحتديد

وين الدقيق للضريبة ، ملعرفة التك ،واملسشؤوليات الضريبية والصالحيات 

  ..ستمد من دقة توصيف عناصر الضريبة ودقتها ت

  وما  هة التطبيق واألداءجب الضريبة ؛ مبا فيها ما يتعلق مواصفاتحتديد ،

، ، ومتطلباتها  ، ومن ينطبق عليه جبايتها يتعلق مبوارها البشرية

صورتها مع وصف الضريبة ، وعندهما جتمع الضريبة وتطابق ل وتكام

بتفاصيل ذات الضريبة ، وتفاصيل ما يتعلق باجلهة املرتتب : بني ما يتعلق 

عليها الضريبة واملتوجب منها دفع الضريبة ، واجلهة املستوفية للضريبة 

 ..اقية وجبايتها ، واجلهة املستفيدة من الضريبة ألداء مهامها اخلدمية واإلنف

 ينطبق عليه اجلباية واألداء  لظروف الضريبية من توقيت وموقع ماا.. 

 حتسني بيئة منه املوقف الضرييب الذي أدى إىل تشريع جباية الضريبة ، و

 ..، وما يرتتب من خالهلا على النفس الضريبة وحيثياتها 

ألول حتليل وتبدأ مكونات النظام املتكامل بفروعه ، ومنه النظام الفرعي ا       

 :الوظيفة الضريبية اإلنسانية وما بعده ، من 

ْرٍض اَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍب َأاْنِقَط ِوَأ, ًة ِعلَّ ْواًل َأإْن َشَكْوا ِثَقَف )          
َح ِبِه ْن َيْصُلا َتْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ, ا َعَطٌش ْجَحَف بَهَأ ْوَأ, ا َغَرٌق اْغَتَمَرَه

( ْنُهْمْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَعَليَك َشْيٌء َخفَّ ال َيْثُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمَأ

  

 

ضمن املخطط املختصر   ، وميكن إمجال ما تقدم ذكره ، وما يتطلب إضافته        

 :حتليل الوظيفة الضريبية ، وكاآلتي أال وهو للنظام الفرعي ؛ 

 

 

                                                 
 
 . 436ص /  نهج البالغة - 
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 يبني خمتصر النظام الفرعي ؛ حتليل الوظيفة الضريبية(  0 ) خمطط 

 

 

 ةيالضريبالوظيفة تقييم : ثانيا 
 

لنظام التصميم  ؛ ، النظام الفرعي الثاني عد تقييم الوظيفة الضريبيةوُي          

 ..األدائي للضريبة  –الوظيفي 

واملهارات درات تنمية الق تطلبة منيما و تقييم الوظيفة الضريبية يتضمنو        

 ..فاعلية مكوناتها ونتائجها املادية و الضريبة وظيفة لذات

وبطبيعة احلال ، دقة نتائج عمليات حتليل الوظيفة الضريبية ، يشؤدي إىل         

 ..تكاملية دقة تقييم الوظيفة الضريبية وفاعلية دورها 

خطط املختصر  وميكن إمجال ما تقدم ذكره ، وما يتطلب إضافته ضمن امل        

 :للنظام الفرعي ؛ تقييم الوظيفة الضريبية ، وكاآلتي 

 

 الضريبية الوظيفة تحليا 

 

   Inputsالمدخالت 

جمىىىىىع المعلومىىىىىات  

والبيانىىىات ا الكميىىىة 

وغيىىىىىىىىىر الكميىىىىىىىىىة   

الياصىىة بالفعاليىىات  

الوظيفيىىة للضىىرائب 

 .. ودراستها

 

  Processes  العمليات

تفتيىىىىىىىىف الوظىىىىىىىىائف   - 

الضىريبية إلىى عناصىىرها   

 .األولية ودراستها 

تحديىىىد طبيعىىىة ومهىىىام  -2

كىىا عنصىىر بشىىكا يمكىىن   

معرفىىىة متطلباتهىىىا الكليىىىة  

يىىىىىىىىة والقىىىىىىىىدرات  والجزئ

المتطلىىىىب توافرهىىىىىا فىىىىىي  

المكلىىىىىىىىىىف بالضىىىىىىىىىىريبة  

 .. ونوعها

 

  Outputsالميرجات 

( تشىىىىىىىري  ) توصىىىىىىىيف  - 

بيىىان  بت: الوظيفىىة الضىىريبية   

حقىىائق محىىددة مىىن متطلبىىات  

 .الوظيفة الضريبية 

وصىىىىىىىىىىىىف الوظيفىىىىىىىىىىىىة   -2

بىىىىين واجبىىىىات  : الضىىىىريبية 

ومسىىىىىىىىىىؤوليات وشىىىىىىىىىىروط 

يبية واألدوات الوظيفة الضىر 

 ... المستيدمة 

مواصىىىىىىىىفات الوظيفىىىىىىىىة   -3

ة المتعلقىىىىىىىىىىى: الضىىىىىىىىىىىريبية 

بىىىالمفروض عليىىىه الضىىىريبة  

 .وقدرات االستيفاء 

 المعلومات المرتدة
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 يبني خمتصر النظام الفرعي ؛ تقييم الوظيفة الضريبية(    ) خمطط 

 

 

 األداء الضريبيتقويم : ثالثا 
 

وميثل هذا اجلزء ، النظام الفرعي الثالث للنظام الرئيسي ؛ نظام التصميم           

ويتضمن األشخاص كإدارة جباية الضريبة ، األدائي للضريبة ،  –وظيفي ال

إلدارة مهام  األدائية ، وما يتطلب من تنمية القدراتواألشخاص اجملبى منهم الضريبة 

 ..بداعم إنساني   ، ويكون جودة مسريته مشؤشر الضريبة وجبايتها

، مبين على أسس وجودة جه ونتائوالبد من أن يكون جودة هذا النظام الفرعي          

 :السابقني ، أال وهما ما سبق من النظامني الفرعيني 

  حتليل الوظيفة الضريبية. 

 تقييم الوظيفة الضريبية . 

وميكن إمجال ما تقدم ذكره ، وما يتطلب إضافته ضمن املخطط املختصر          

 :للنظام الفرعي ؛ تقويم األداء الضرييب ، وكاآلتي 

 

 

 

  Tax Function Evaluationتقييم الوظيفة الضريبية 

 

  Outputsالميرجات 

وضع معد  الضىرائب  

المتالئمىىىىىىىىىىة بعدالىىىىىىىىىىة 

ومسىىىاواة وتكىىىافؤ مىىىع    

طبيعىىىىىىىىىىىة الوظيفىىىىىىىىىىىة 

 ..بية الضري

 

 

   Inputsالمدخالت 

وضىىىىىىىىىىع توصىىىىىىىىىىيف  

ووصىىىف ومواصىىىفات  

الوظيفىىىىىىىة الضىىىىىىىريبية 

والحقىىىائق ا ووضىىىعها   

 ..وبشكا متسلسا 

 

 

  Processes  العمليات

تقىىىىىدير القيمىىىىىة الماديىىىىىة   

للوظيفىىىىىىىىىة الضىىىىىىىىىريبية 

وعالقة األجراء ببعضىها  

الوسىىىىىائا الميتلفىىىىىة ،  وب

والنظر للمساواة والعدالة 

 والتكافؤ بشكا إنساني

  

 

 المعلومات المرتدة



 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني خمتصر النظام الفرعي ؛ تقويم األداء الضرييب(     )خمطط 

 

وهنا يف هذا النظام الفرعي تتبلور صورة ومكونات النتائج املتمثلة            

التنفيذ ، وما يشؤشر من تقويم األداء الضرييب ، وتبيان  –باملخرجات املعلوماتية لألداء 

، وما يتطلب من التغيري والتحسني املستمر ، السلوك الضرييب ومستوى جودته 

نفسية مناسبة لالستقرار النفسي واألمن اجملتمعي ،ومدى   –ليحقق بيئة فكرية 

 ..انعكاسه على واقع أمن الدولة 

 

 

 ا ألدائي للضريبة –نظام التصميم الوظيفي تكامل : رابعا 
 

األدائي للضريبة ،  –م الوظيفي تبيانه ، لفروع نظام التصميبعد هذا املتقدم و           

يتالزم النظام مع عملية التصميم بسبب ما جيمعهما من املبادئ والتنظيم وما 

والتنسيق والتقدم التقين وما يرتتب من القوانني واللوائح والقدرات واملهارات 

 المعلومات المرتدة

  Tax Performance Appraisal ضريبيالتقويم األداء 

   Inputsالمدخالت 

المعلومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات 

والحقائق والبيانات 

ومعرفىىىىة الوظيفىىىىة 

الضىىىىىىىريبية كىىىىىىىا  

حسىىىىب موقعهىىىىىا ،  

باالسىىىىىىىىتناد إلىىىىىىىىى 

تحليىىىىىىىىا وتقيىىىىىىىىيم  

الوظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائف 

 ..الضريبية 

 

  العمليات

Processes  

تقىىدير مىىدى إسىىهام   

م األفىىىىىىراد وأدائهىىىىىى

لتحقيىىىىىىق أهىىىىىىداف  

الضـرائىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـب 

، وغاياتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

بالوسىىائا المالئمىىة  

 ..والمسموح بها 

  

 

 Outputsالميرجات 

تحديىىىد مسىىىتوى مطابقىىىة مىىىا   - 

 .ميطط له وما تم تنفيذه 

تحديد نقاط اليلىا والضىعف    -2

لىىىىىىدى العىىىىىىاملين واحتياجىىىىىىاتهم 

التدريبيىىىىىة ، ومىىىىىا يقابلىىىىىه مىىىىىن  

 ..الضرائب ونظمها 

، تحديد المواهب لدى األفراد -3

لترشىىىيحهم لمناصىىىىب أعلىىىىى أو  

 .جبايةالأكلر مالئمة لتطبيق 

ضع نظام مناسب أو مالئم و -4

للمكافئىىىات والحىىىوافز الياصىىىىة   

 .. بالنظم الضريبية
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إخل ، .. وتفاعل العناصر وعملية التكوين واالبتكار والفكر اإلنساني واخلربات 

 .. األداء والتنفيذ  –يتعلق بالوظيفة  ومنه ما

 هتكاملنظام التصميم ويمكن أن يكون ف،  أما ما خيص موضوع الدراسة         

داعم للنظم الضريبية ، وبتطوره ومالئمته ميكن أن يكون الركن املالئم 

واإلنساني اهلادف لتحقيق العدالة واملساواة والتكافشؤ ، جبانبيه العلمي النظري 

والفين ، وبرتابط واإلداري  يقي ، وبذات الوقت يدعم اجلانب الفلسفيوالتطب

وانسيابية وفاعلية ومرونة األنظمة الفرعية ، ووضع وترية متناغمة بني 

 ..اإلسرتاتيجية والسياسة الضريبية 

سرتاتيجية أوجه وبدائل مناسبة إلالنظام ، ميكن وضع  وعلى أسس هذا         

اتيجية للضريبة ، وما تتطلبه من صياغة وتطبيقات ، التخطيط واخلطة اإلسرت

 ..تعلق بالضريبة قييم وظيفي وتقويم أدائي بكل ما يعنيه ويومتابعة وت

القدرات واملهارات وتطوير تنمية استدامة مقومات  من حدوبذلك ميثل أو يبني وا         

وبعيد عن التهرب والكفاءات االستيعابية هلذه املهام ، ليكون أداء الضريبة طوعي 

ضمن الظلم وعدم الرضى التعسف واجلور والضرييب الذي من أسبابه الشعور ب

األهداف والعالج األمين  وفاعلية الضريبة ضمناملدخالت واملخرجات لسلوك 

 ..واالجتماعي 

كما هو عليه ما يتضمنه جانب من النص املبارك لبناء ثقافة طوعية األداء           

لواحد من العاملني على  التعليمات املوجهة يف ، ةوالعالجي ةالوقائيقافة الث، الضرييب 

 :  ، وذلك بالقول جباية الضريبة

, ْم ـُْمَواِلكاهلِل ِفي َأ ُكْم َحقَّـْآلُخَذ ِمن, ُه ـُتـَفيْرَسَلِني إَلْيُكْم َوِليُّ اهلِل َوَخِلَأ )          
َفال , ال : َفإْن َقاَل َقاِئٌل . وُه إىل َوِليِِّه َؤدُّـَُفت ْمَواِلُكْم ِمْن َحقٍَّفَهْل هلِل ِفي َأ

ْو َتْعِسَفُه وِعَدُه َأـُْو تُه َأـَِخيفـُْن تْنَعَم َلَك ُمْنِعٌم َفاْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغْيِر َأَوإْن َأ, َراِجْعُهـُت
(...   ْعَطاَكُخْذ ِما َأـَْرِهَقُه فـُْو تَأ

  

 . 

مل على منظومة بنائية متكاملة للنظم اجلبائية الضريبية ، وهو ما يشت          

اجلامعة بني الدولة واحلكومة من جهة ، واألفراد واجملتمع ، وَمْن ختصه الضريبة 

 ..األدائي للضريبة  –واجتاهاتها اإلنسانية ، ومهام منظومة نظام التصميم الوظيفي 

نظام ن األنظمة الفرعية لوميكن إمجال ومجع خمططات ما تقدم ذكره م         

املخطط املبسط  هملا جيم ضمنوذلك األدائي للضريبة ،  –التصميم الوظيفي 

 :واملختصر اآلتي 
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ي للضريبة جماله التكاملي األدائ –وحينما يأخذ نظام التصميم الوظيفي         

حقق لضريبة بتوجهاتها اإلنسانية ، سيا –املستدام ، واملستوعب ملتطلبات النفس 

، املبين على ثقة واستجابة وتعزيز للتعاون املشرتك بني احلكومة والناس متبادلة 

 ..واملشرتكة بني احلكومة والناس املنافع أساس الثقافة الضريبية املتبادلة 
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 امساملبحث اخل
 الضغوطات النفسية للضرائب 

 والتطور التقني واحلضاري 
 

وميكن يف هذا املبحث أن يكون التوجه لتسليط الضوء على جمال           

الضغوطات النفسية للضرائب ، وعلم النفس الضرييب ، وما جيري من حتوالت 

به على االجتاه احلضاري املادي وغري املادي التقنيات والتكنولوجيا ، وما تشؤثر 

والنفسي ، وما يشؤثر على املسرية اإلنسانية وتفاعالتها املتنوعة ، لذا سيكون 

 :ضمن املبحث مناقشة خمتصرة للمحاور اآلتية 

 . الضغوطات النفسية للضريبة: أواًل  

 . الضغوطات النفسية والتهرب الضرييب: ثانيًا 

 . ضرييب والرهاب الضرييباالرهاب ال:  ثالثًا

 . الضغوطات النفسية لعوملة الضرائب: ًا رابع

 . التقنيات احلديثة وعلم النفس الضرييب: ًا خامس

 . االقتصاد الرقمي والضريبة الرقمية وعلم النفس الضرييب: ًا سادس

 

 

 الضغوطات النفسية للضريبة: أواًل 
 

اتها ، نتطلع إىل موضوع ؛ الضغوطات واستكماال للمحاور املتقدمة ومعاجل          

النفسية اليت متثل كل ما جيري على الفرد من عوامل خارجية تشؤثر على أحاسيسه 

وتوقعاته ، فتولد حالة من القلق والتوتر ومقارباته وتطلعاته املستقبلية ومقارناته 

ط ، ويرجع مستوى كل ذلك واخنفاض املعنوية وتراجع قوة الشخصية واالحبا

 ..مستوى الضغط النفسي على الفرد أو اجلماعة  إىل وغريه

ويلعب مستوى الوعي والثقافة ومتاسك الشخصية والذكاء ، الدور الكبري          

يف حتمل العبء ، ووضع احللول املناسبة بتوقيتاتها ومواقعها ومواقفها ، ومنه اختاذ 
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النامجة عن  ، ملادية والنفسيةالتدابري املناسبة لتخفيف األضرار واآلثار املادية وغري ا

 ..تلك الضغوطات النفسية 

 وخفته اليت متتصابتداء السشؤال بطيب التودد يتمثل مضامينه عند و           

 :بال حتكم وشدة  ،لضريبة احلق الضغوطات النفسية  النامجة عن استيفاء ا

َفال , ال : َفإْن َقاَل َقاِئٌل . ُه إىل َوِليِِّه وَؤدُّـُْمَواِلُكْم ِمْن َحقٍّ َفتهلِل ِفي َأ )؛  هل           
ْو َتْعِسَفُه وِعَدُه َأـُْو تُه َأـَِخيفـُْن تْنَعَم َلَك ُمْنِعٌم َفاْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغْيِر َأَوإْن َأ, َراِجْعُهـُت
(...   ْعَطاَكُخْذ ِما َأـَْرِهَقُه فـُْو تَأ

  

 . 

ن يف طبيعة معرفة احلق واستخراج األموال ، ما بني ؛ الوقع الكاموهو ما خيفف          

يتحلى ، وبشروط (  َمَعُه ْنَعَم َلَك ُمْنِعٌم َفاْنَطِلْقَوإْن َأ )، (  َراِجْعُهـَُفال ت, ال : َقاِئٌل ) 

 ( .. ْرِهَقُهـُْو تْو َتْعِسَفُه َأوِعَدُه َأـُْو تُه َأـَِخيفـُْن تِمْن َغْيِر َأ )املوظف جابي األموال ؛ 
العمق اإلنساني جلباية  تطبيقات يفال مثيل له الذي اجتاه  وحيقق أمسى      

 ..يف عاملنا املعاصر الضرائب 

ُخْذ ـَف) اإلنساني واألخالقي واملهين جلباية احلقوق ؛ الثقايف وهذا التوجه وعند          
العمق هلل عز وجل ، واحلساب مع ا، لكون بال مسائلة من احلق العام ، (  ْعَطاَكِما َأ

، له امتداد املسشؤولية يف اإلسالم وسريانه ألداء احلقوق واستدامته اإلسرتاتيجي 

 ..األخروية  –الدنيوية 

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا ) سورة البقرة ، /  5  من اآلية (  وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)          

ورة البقرة  ، ـس( 0  )كَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِريٌ الزَّ

سورة /  0 من اآلية (  وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا )

 .. املزمل

وتعاظمة ليتمد ، ضغوطات النفسية على الفرد بهذا للضريبة وقعها املتنوع بالو        

لعنف على مستوى الدولة اتساعه إىل اجملتمع ، فيولد الرفض والصراعات ورمبا ا

 ..واجملتمع 

حلها وأخطرها حينما ال يوجد هلا حلول فتتعاظم املشكلة لتصبح أزمة يصعب           

، وهو ما نشهده مع دخول العامل السياسي احمللي والوطين ليتعداه إىل خارج احلدود 

 ..من صراعات يف عاملنا املعاصر  ، بسبب الضرائب الظاملة 
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 الضغوطات النفسية والتهرب الضريبي  :ثانيًا 
 

إن الضغوطات النفسية نامجة عن عوامل خارجية وبيئية ف؛ واستكماال          

ضغوطاتها على اجملتمع بأشكال خمتلفة تسبب  عطة على الفرد ، واتساضاغ

الفردية بذلك على الشخصية  ا، مشؤثر السلبية وردود األفعالمستوى معني من التوتر 

يشؤدي إىل رمبا وعند جتاوز القدرات واستقرارها وتوازنها ، واجلمعية واجملتمعية 

  ..اجتاه السلوك ونتائجه فقدان السيطرة على 

تطبيق جراء من وذلك ، ة خمتلفوأزمات مشاكل من  الدول هتواجهما  منهو          

يف حتديد الضريبة واخلطط نظمها الضريبية ، والسيما عندما ال متتلك القدرات 

تنظيم القوانني ما يتطلب من قفها ، واقعها ومواها ومواتواملشمول بالضريبة وتوقيت

والواجبات ، وما يعاني منه الناس من ظروف أو وإنسانيتها ، ومدى مراعاة احلقوق 

ور بالظلم ، ومستوى الوعي مشاكل أو أزمات اقتصادية وضغوطات نفسية ، وشع

 ..الرأي العام اجتاهات و

إال  Tax Evasionوبهذا ال يكون التهرب الضرييب أو التهرب من دفع الضريبة         

 :عن أسباب ومعوقات عدة ، منها ما يتعلق بأمور 

  التشريعات الوضعية الضريبية وغري املدروسة واليت ال تأخذ التوجهات

 ..اإلسرتاتيجية 

 واملشمول بالضريبة والرسوم  لدفع الضرييب وجبايتها ،ثقافة ا.. 

  ذات الثقافة الضريبية اليت جتمع الدولة مع الناس يف بيئة داخلية متكاملة

 ..ب والتعاون املشرتك وبيئة خارجية على أساس بناء الشخصية واالستيعا

  الشعور بالظلم يف فرض الضرائب اليت ال مربر هلا مستوى.. 

 رهاب الضرييب والرهاب الضرييب وصول الناس إىل مرحلة الشعور باإل.. 

  الشعور بالفوارق الضريبية بني خمتلف الطبقات االجتماعية.. 

 نية الوطين مبشؤثرات الضرائب واملشؤثرات الوط مستوى تباطشؤ االقتصاد

 ..والعاملية 

  تراجع طلب سوق العمل وتراجع مستوى التوظيف ، وتأثري النظم الضريبية.. 

  تراجع القطاعات وأنشطتها االقتصادية واالجتماعية ، وضغوطات النظم

 ..الضريبية 

  االجتماعية مبقابل النظم الضريبية  –مستوى اجلدوى االقتصادية .. 
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 قبلية توقعات الناس املستالنظم الضربية و.. 

  اعتماد الدولة وانصباب توجهاتها على الضرائب والرسوم ، دون االهتمام

 .. واخلدمات العامة بالتنمية االقتصادية والرتبوية والتعليمية

  عدم اهتمام الدولة أو حمدودية اهتمام تشريعاتها باجلانب اإلنساني.. 

 هتمام بسالمة الدولة على معاجلة أزماتها املالية ، دون اال توجه انصباب

حلقات دوران االقتصاد الوطين ، وما يتطلبه من محاية خمتلف القطاعات 

وأنشطتها وتكاملها ، حلماية سالمة الدخل الوطين الداعم الرئيسي 

تنفيذ اخلطط احلكومية واستقامة واإلسرتاتيجي لتماسك الدولة و

 ..وسالمة املشؤسسات احلكومية 

 د مرورها بالضائقة املالية ، والسيما يف اهتمام الدولة بالفرض الضرييب عن

دول االقتصاد احلر ، ورمبا االقتصاد املختلط ، ونادرًا ما يكون ذلك يف 

لكونها هي اليت تتحكم ( التوجه االشرتاكي ) الدول املخططة مركزيًا 

بالعوامل املتعددة للدولة والسيطرة على وسائل اإلنتاج وعلى العامل 

 ..االقتصادي 

وبطبيعة احلال ، هذا ما ينطبق على التشريعات والقوانني الوضعية ، وليس          

 –على حقيقة التشريعات اإلسالمية اليت تتسع حلماية وبناء احلياة الدنيوية 

اإلنساني ، وما يتطلب من بناء منظومة  –األخروية ، وما تعده من التوجه البنائي 

حلياة الواسعة ، وبناء منظومة الثقافة احلالل واحلرام الواسعة والشاملة ألنشطة ا

النفس والسلوك ، وبناء وعي احلرية وثقافتها اإلنسانية بالطوعية السمحة 

املتكاملة مع اآلخر ، وبناء نظم العدل واملساواة على أساس أخالقي داعم للمنظومة 

اء املتكاملة بني الدولة واجملتمع ، يعين االهتمام باجلانب النفسي واستقراره وبن

الطمأنينة ، واحليلولة دون تذمر الناس وتأثري الرأي العام ، واهلدف هو اإلنسان ، 

وأساسه وإسرتاتيجياته املستمر واملستدامة هو محاية الناس ومصاحلهم ومستقبلهم 

توجيهات أمري املشؤمنني ذلك من اهتمام و ما يتضمن  واستمرارية احلياة ، والدليل

 ( :عليه السالم)اإلمام علي 

ْعَطاَها َطيَِّب َفَمْن َأ, ْهِل اإلْسالِم الِة ُقْرَبانًا أَلَكاَة ُجِعَلْت َمَع الصَّالزَّ إنَّ ُثمَّ )          
َحٌد َها َأَفال ُيْتِبَعنَّ. اِر ِحَجازًا َوِوَقاَيًة َوِمَن النَّ, اَرًة َها ُتْجَعُل َلُه ُكفََّفإنَّ, ْفِس ِبَها النَّ

َيْرُجو ِبَها , ْفِس ِبَها ْعَطاَها َغْيَر َطيِِّب النََّمْن َأ َفإنَّ, َفًة َعَلْيَها َلَه ِثَرنََّوال ُيْك, َنْفَسُه 
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َطِويُل , الَعَمِل  ْجِر َضالَُّمْغُبوُن اأَل, ِة السُّنَِّبَفْهَو َجاِهٌل , ْفَضُل ِمْنَها َما ُهَو َأ
 ( َدِمالنَّ

 . 

كاملها البنائي مع البنى الفوقية لدفع الفرض أو ربز أهمية البنى التحتية وتوت          

الضريبة دون انتقاص ودون التهرب منها ، ومنه ما يتعلق بالوعي وبناء الثقافة 

نفسي وسلوكي راسخ ، بتوجه وحتقيق   –الشاملة ، وما حيققه من بناء أخالقي 

 ( .. ْفِس ِبَهاْعَطاَها َطيَِّب النََّأ )متكامل ؛ 

ترويض  هو ،بذاتها يف اإلسالم ، يف إعطاء احلقوق طيب النفس سفة من فلو          

والتشبث مباديات احلياة ،  للحيلولة دون التعلق يةية وعالجئوقاوجلسات نفسية 

ومحاية النفس من اجلشع وحب االمتالك ، ومحاية النفس من اهلالك يف سبيل 

 ..لتقتري والشح النفسي لبخل وااجلمع األعمى واالكتناز املالي البشع الذي يولد ا

أسس وبناء إنسانية وثقافة ( عليه السالم)وضع اإلمام علي من جانب آخر ، و          

احليلولة بطواعية آلية املنهج الطوعي يف دفع الضرائب أو احلقوق الواجبة الدفع ، و

 أو التحايل على ما افرتضه اهلل عز وجل يفدون التهرب من دفعها أو االستنقاص منها 

السمحاء الشاملة بالتكافل والتضامن ، ومنه ما يتعلق باألمن اجملتمعي  تشريعاته

انسيابية  مراحلتكون يف ذات جباية احلقوق أو الضرائب على املمتلكات ، و

، ميكن ترتيبها على السلوكية  –النفسية ومناهجها التفاعلية  النص املبارك

لناس واحليوانات عند استيفاء حق الشكل اآلتي الستيعابها بدقة وتبيان حقوق ا

 : من رزقه هلم فيما امتلك الناس ( الضريبة ) اهلل تعاىل 

  (ّن َعَلْيِه َكاِرهًا ازَّـَْجتـَُمْسِلمًا َوال ت َروَِّعنَّـَُوال ت.  

 َماِلِه  ْكَثَر ِمْن َحقِّ اهلِل ِفيِمْنُه َأ ُْخَذنَّ َوال َتأ.  

 ْبَياَتُهْم َ َأ َخاِلطـُْن تِزْل ِبَماِئِهْم ِمْن َغْيِر َأـْانَا َقِدْمَت َعلى احَليِّ َف إذـَف.  

 َم َعَلْيِهْم ِـَّسلـُتـَوَم َبْيَنُهْم فـُقـَى تَـِّة َوالَوَقاِر ؛ َحتـَِكيناْمِض إَلْيِهْم ِبالسَّ مَّـُث ,
  .ِة َلُهْم ِحيََّـَّوال ُتْخِدْج ِبالت

 ُكْم ـْآلُخَذ ِمن, ُه ـُتـَفيَلِني إَلْيُكْم َوِليُّ اهلِل َوَخِلْرَسَأ, ِعباَد اهلِل : وَل ـَُتق مَّـُث
  .ْم ـُْمَواِلكاهلِل ِفي َأ َحقَّ

 وُه إىل َوِليِِّه َؤدُّـُْمَواِلُكْم ِمْن َحقٍّ َفتَفَهْل هلِل ِفي َأ . 

  َراِجْعُه ـَُفال ت, ال : َفإْن َقاَل َقاِئٌل.  
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 ْو َتْعِسَفُه وِعَدُه َأـُْو تُه َأـَِخيفـُْن تِلْق َمَعُه ِمْن َغْيِر َأْنَعَم َلَك ُمْنِعٌم َفاْنَطَوإْن َأ
  .ٍة ْو ِفضَََّهٍب َأ ْعَطاَك ِمْن ذُخْذ ِما َأـَْرِهَقُه فـُْو تَأ

 ْكَثَرَها َلُه َأ َفإنَّ, ِبإْذِنِه  ْو إِبٌل َفال َتْدُخْلَها إالََّكاَن َلُه َماِشَيٌة َأ ْنَفإ.  

 ٍط َعَلْيِه َوال َعِنيٍف ِبِه ِـّال َتْدُخْل َعَلْيَها ُدُخوَل ُمَتَسلـََها فَتْيَتَفإَذا َأ . 

 َها َبِهيَمًة َوال ُتْفِزَعنَّ َرنَِّـّفـَنـَُوال ت.  

 ََّصاِحَبَها ِفيَها  َوال َتُسوَءن. 

 َّا اْخَتاَرُه ِلَم ال َتْعِرَضنَّـَإَذا اْخَتاَر فـَف, َخيِّْرُه  َواْصَدِع امَلاَل َصْدَعْيِن ُثم .
ِلَما  ال َتْعِرَضنَّـََفإَذا اْخَتاَر ف, َخيِّْرُه  مَّـُث, اْصَدِع الَباِقَي َصْدَعْيِن  مَّـُث

اٌء ِلَحقِّ اهلِل ِفي َماِلِه ؛ ـَى َيْبَقى َما ِفيِه َوفَـّال َتَزاُل َكذِلَك َحتـَف. اْخَتاَرُه 
( اهلِل ِمْنُه َفاْقِبضْ َحقَّ

 
 . 

متتلك أدق النظم الضريبية الوضعية يف العامل ، مثل هكذا نص ،  فهل         

وهكذا تطبيق إنساني ، لتقاسم احلقوق ، ووضع كل حق منها يف موضعه 

املناسبة هلا ، وضمن منهاج احلق اإلهلي ، ووصول كل ذي حق حقه بشكل غري 

منقوص حتى يف التعامل النفسي والسلوكي واألخالقي وما يكون عليه ضمن 

 ..لعالقات اإلنسانية واستدامتها ا

وعندما تكون الثقافة غري منقوصة اجتاه االستجابة لدفع الفرض بكل            

مساحة النفس ، ودون التهرب الضرييب ، سيكون حافز ودافع واستجابة لألداء ، 

وأبسط ما ميكن استيعابه من جباية هذه األموال النقدية والسلعية ، هو الوعي ؛ 

 ..اجتاهاتها الرمسية وغري الرمسية اجلباية ، وقنوات التوزيع ، بكل  لقنوات

ومنه ما سيحقق من انسيابية حلقات الدورة االقتصادية ، دون اختناقات ،          

وحتقق انسيابية التنمية املستدامة واملستمرة ، والتحول ملرحلة التطوير الشامل ، 

ستغناء عن حلقات معينة لرتشيق منظومة وبناء منظومة االكتفاء الذاتي ، أو اال

االقتصاد الوطين ، وما حيققه من رفع مستوى الدخل ، واملستوى املعاشي ، والرفاهية 

االجتماعية ، وتطور املشاريع واملشؤسسات ؛ مبنتوجاتها للسلع  –االقتصادية 

يف ؛ االستهالكية والسلع اإلنتاجية ، واستثماراتها األفقية والعمودية ، بوجهيها 

 ..قيام املشاريع اجلديدة ، وتوسيع املشاريع القائمة ، وتكاملها 
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 االرهاب الضريبي والرهاب الضريبي :ثالثًا 
 

والضغوطات النفسية والظلم وبهذا التوجه يف محاية حقوق الناس من التعسف           

س بالشكل ، إلعادة توزيعها على النا( الضرائب  ) عند جباية حق اهلل يف األموال 

، وإعادة توزيعها بشكل غري مباشر عن طريق تقديم العادل واملتكافئ املباشر 

 ..تشغيل املوارد البشرية عن طريقها توافر فرص عمل وو، اخلدمات العامة 

تشغيل فرص و، وبشفافية خدمات عامة وحتسينها ؛ هناك تقديم مبعنى            

، االقتصادية  –و الرفاهية االجتماعية ، وتطبيقات التوجه حنوحراك سوق العمل 

 ..وتنميتها وتطويرها واستدامتها ودعم حلقات الدورة االقتصادية 

املساواة  آخر للنظم الضريبية ، أال وهو مستوىيظهر جانب هنا استكماال ؛ و         

ة ، ومدى التحسس والتعامل والعدالة للضريبة اليت تبدأ من بناء املنظومة الضريبي

على الفكر بدورها املشؤثر بالضغوطات املشؤثرة  التنظيمي املناخو هذه البيئة ضمن

والنفس والتحسس ، وانعكاساته التنفيذية على السلوك الفردي واجلمعي 

الوظيفي واألدائي املوقفي بني اإلرهاب والرهاب ،  واجملتمعي ، وما يرتتب على البناء

يرتتب عليه من التوقعات املستقبلية ، بني املشؤسسة الضريبية ودافع الضريبة ، وما 

 ..وما يرتتب على اإلسرتاتيجيات التنموية املستدامة 

ما تصل إليه الضرائب والرسوم وسيادة القانون بني العدالة ، التحديات تكمن و        

ومرتاكمات الال  السليب والظلم ، ولذا جيب أن ال يصل الناس إىل مرحلة الشعور

ب بني الوعي والال وعي ، للوصول إىل البيئة واملناخ اجملحف شعور ، أو ما يرتت

للحقوق من جهة ، ومستوى القدرة على دفع الضرائب والرسوم املباشرة وغري املباشرة 

 ..بال ضغوط اقتصادية 

وحينما تتعدى الضريبة والرسوم ؛ املسشؤولية والثقافة والقدرات والتوقعات        

تتعدى ما يتطلبه من محاية اإلنسان من كل وكرامة اإلنسان وحقوقه ، و

االقتصادي ، وعدم  –التهديدات ، لتجعله يف حالة وبيئة عدم االستقرار النفسي 

التأكد من املستقبل ، وضمن مرحلة حمرجة وعدم الطمأنينة ، ودائمية االصطدام 

و بالضرائب والرسوم ، وتكون املنطقة الرخوة بني اجملتمع والدولة واجنرافها حن

 ..االحندار األخالقي اجملتمعي منه ما يرتتب من الفساد اإلداري واملالي ، و

تها ومشاكلها املالية واخلطورة حينما تعد الدولة ، أقصر الطرق حلل أزما        

فرض الضرائب والرسوم ، وباخلصوص ما يكون مستهدف  وخططها ، عن طريق

واملستقبلية على احلياة اإلنسانية وعشوائي وغري مدروس من حيث مشؤثراتها اآلنية 
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( !َوُظْلُم الضَِّعيِف َأْفَحُش الظُّْلِم ) واالجتماعية واملستقبلية ؛ 

 

، وما جير من  

الويالت وشكل من أشكاهلا االحنراف السلوكي واقرتاف اجلرائم وتعدد 

 ..أشكاهلا املتمثلة باجلنح واجلنايات 

 : رتفاع خطورة مستوى مرحليت واألخطر منه ، ما يتفاقم عند ا         

  اإلرهاب الضرييب الذي تلوح به اجلهة احلاكمة للدولة ، أو ما تصنعه

يف فرض  ا يتموتتخذه الدولة أو اجلهة احلاكمة من قراراتها على وفقه

الضرائب والرسوم على الناس ومدخوالتهم ، وما يرتتب عليه من إستهالك 

.. واملستوى العام لألسعار 
 

 

  جو اخلوف والرهبة النفسية ، بيئة والضرييب ، الذي يبقي املواطن يف الرهاب

واخلوف من كل تغيري يف سياسة الدولة ، ورمبا يشؤدي ذلك إىل انتهاج 

املناورة الدفاعية اليت يلجأ إليها  وهو Phobic Defenseالدفاع الرهابي 

..الشخص ليتجنب كل ما يثري خوفه وقلقه الرهابي 
 

 

لعباد ، وعلى متعدد التوجهات والتأثريات على مستقبل البالد وا فيكون         

اجملتمع ، وبني مكونات ومستويات  –الدولة  مستقبل العالقات املفصلية بني

 ..وطبقات اجملتمع ذاته ، وما يرتتب من استغالل وظلم ال ُيحمد عقباه 

عات بني مكونات ومنه ما يتولد من صراعات بني الدولة واجملتمع ، وصرا           

البيئـة ة الداخلية وـاجملتمع ، وبني القطاعات املختلفة يف الدولة ، وبني البيئ

اخلارجية ، ورمبا يتعدى ذلك ليكون عرب احلدود ، ورمبا عابر للقارات ، كما 

حيدث يف عاملنا املعاصر من إرهاب يف كل مناحي احلياة ، وأثره املرضي النفسي 

 ..على الشعوب 

وحلماية احلقوق والواجبات دون املرور مبنطقة اإلرهاب الضرييب والرهاب           

الفكرية للخوض يف املهام بكل ما حيمله من  –الضرييب ، البد من بناء الشخصية 

إنسانية ، ويظهر املضمون الوقائي والعالجي ، وما حيمله من العالقات اإلنسانية 

ف املهنية بكل انسيابية ومرونة وفاعلية ، وأخالقيات العمل واخلربة ومعاجلة املواق

جتمع بها إنسانية السلوك التنظيمي بني اإلدارة واجلباية واملهنية دون املساس 

باحلقوق والواجبات املتبادلة ، وهو جانب من مضامني قول أمري املشؤمنني اإلمام علي 

 ( :عليه السالم)
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َصالِحِهْم ي َصالِحِه َوِف إنََّف, َلُه ْها ُيْصِلُح َأَماِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو)  -

اَس النَّ نَّأَل, ِبِهْم  اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمْن ِسَوَو, اُهْم الحًا ِلَمْن ِسَوَص

(ْهِلِه َألى اخَلَراِج َواٌل َعُكلَُّهْم ِعَي

  

 . 

تنظيمي الداري واإلتعاون الواإلنسانية عالقات مستوى للوالتفقد أرفع           

 ...قيادي لتجاوز احلواجز اليت ختلق اإلرهاب والرهاب بني الدولة والناس لاو

واحلواجز الطبقية تأخذ اجتاهاتها الرمسية وغري الرمسية ، يعين تعامل  -

اٌت ال َيْصُلُح َة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو )الدولة معه ، وتعامل اجملتمع معه ؛ 

( .. ٍضا َعْن َبْعَنى ِبَبْعِضَهال ِغَو, ِبَبْعٍض  ا إالََّبْعُضَه

 

، ومما يتضمنه هو  

ـَد ورهبة وإرهاب  جتاوز القيود الرمسية ، وما يتولد من ضغوطات وُعـق

بكل التوجهات اإلنسانية وانسيابيتها ومعاجلتها ومشاكل الطبقية ، 

ا ال َيْصُلُح َبْعُضَه) ، من خالل ؛  حية البعيدة عن املشاكل واألزماتاإلصال

، مبا فيه ما يتعلق بالتعاون (  ٍضا َعْن َبْعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍض  إالَّ

 ..االقتصادي  –االجتماعي والعالقات وتكاملية طبقات البناء 

العطاء بانسيابية ومرونة وفاعلية العطاء ، دون ضغوط وال خوف وال رهبة ،  -

َها َفإنَّ, ْفِس ِبَها َب النَّْعَطاَها َطيَِّفَمْن َأ )كما هو عليه أداء الزكاة ؛ 

َوال , َحٌد َنْفَسُه َها َأَفال ُيْتِبَعنَّ. اِر ِحَجازًا َوِوَقاَيًة َوِمَن النَّ, اَرًة ُتْجَعُل َلُه ُكفَّ

َيْرُجو ِبَها َما , ْفِس ِبَها ْعَطاَها َغْيَر َطيِِّب النََّمْن َأ َفإنَّ, َفًة َعَلْيَها َلَه ُيْكِثَرنَّ

َطِويُل , الَعَمِل  ْجِر َضالَُّمْغُبوُن اأَل, ِة السُّنَِّبَفْهَو َجاِهٌل , َضُل ِمْنَها ْفُهَو َأ

 ( َدِمالنَّ

 . 

( ..... ِص ِبِهْم َخْيرًاْووَأ, َاِت اَعي الصَِّنَذِواِر َوجَّاْسَتْوِص بالتُّ ُثمَّ ) -

 

 . 
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ومحايتهم  لكونهم مصدر اجلباية الضريبية والتنمية وتطوير البلد ،         

مما خييفهم على أمواهلم ، لكي ال يتعرضون لتهديد أمنهم وأمانهم ، ومنه 

ما يتعلق بتعرضهم لالرهاب الضرييب والرهاب الضرييب ، مما يشؤدي ذلك إىل 

أن تكون البيئة طاردة لرؤوس األموال وطاردة الستقطاب االستثمارات 

العمل وسوق  سوقتراجع والتنمية والتطوير ، وانعكاس ذلك على ؛ 

، املهددة الستقرار البالد والناس ، واملهدد مستوى البطالة ارتفاع املعرفة ، و

 ..ملستقبل التنمية املستدامة 

آلية بناء روح الطمأنية بني الدولة واجملتمع ، بال رهبة وال كيفية تفعيل و -

, َعَلْيِه َكاِرهًا  ّنُمْسِلمًا َوال َتْجَتازَّ َوال ُتَروَِّعنَّ )؛ ، تتحق بالتوجه إرهاب 

َفإَذا َقِدْمَت َعلى احَليِّ َفاْنِزْل , َماِلِه  ْكَثَر ِمْن َحقِّ اهلِل ِفيِمْنُه َأ َوال َتْأُخَذنَّ

ِكيَنِة َوالَوَقاِر ؛ اْمِض إَلْيِهْم ِبالسَّ ُثمَّ, ْبَياَتُهْم ْن ُتَخاِلَط َأِبَماِئِهْم ِمْن َغْيِر َأ

( ... ِة َلُهْمِحيََّوال ُتْخِدْج ِبالتَّ, َفُتَسلَِّم َعَلْيِهْم  ى َتُقوَم َبْيَنُهْمَحتَّ
 

 . 

، دون الوصول بالتوجه اإلسرتاتيجي وهكذا ميكن أن حتقق النظم الضريبية           

إىل مرحلة ومنطقة ؛ اإلرهاب الضرييب ، والرهاب الضرييب ، واستدامة وترسيخ 

تنظيم اإلنسانية ، وانسيابية  متطلباتهاالجتماعي و –استتباب األمن االقتصادي 

جباية الضرائب وإدارتها ، واالستقرار النفسي والطمأنينة ومساحة النفس يف األداء 

 ..الضرييب 

والعظيم يف منظومة وإنسانية اإلسالم ، حتقيق طوعية وأخالقية األداء املالي          

ضرائب أو رسوم أو وعمق إنسانيته التضامنية ، بكل صفاته سواء كان بصفة 

 :صدقات ، ودليل من األدلة القرآنية املباركة 

هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُ )          

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ( 262)حْزَنُونَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَ

نُ بِاللَّهِ  وَلَا يُْْمِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ( 262)

لَ  ََيْءٍ مِمَّا وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَ

الَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ( 262)كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِريٌ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ

 .سورة البقرة  (261)

،  نسانياإلالسلوك و؛ الفكر والنفس  ن ثقافة العطاء بتكاملتكووعندها           

تزرع الطمأنينة لدى كل األطراف الداخلة ضمنها ، حينها وبكل مساحة العطاء ، 

دعم واملالية واألخالقية يف واالجتماعية وتكون مراكز القوة االقتصادية 

أين ما كان  اإلنسان ، كرامة وحقوق نوالنفسي ، وص –قرار االقتصادي االست

اإلنسان من املوقع الطبقي ، وبأي اجتاهاته صوب احلاجة واإلشباع ، املادي وغري املادي 

والنفسي ، واألدوار اإلنفاقية املنظورة وغري املنظورة ، البعيدة عن العقد النفسية 

 ..والفوارق الطبقية ، ومواطن ما يرتتب من الضرائب 

 

 

 لضرائب ا ةلعوملالنفسية  اتالضغوط: رابعًا 
 

وتربز العوملة لتسهم يف رفع مستوى القلق والضغوطات النفسية ، ومدارها         

 ..وقطبها ، الفرض الضرييب والنظم الضريبية العابرة للحدود ، وازدواجيتها 

وبشكل وبآخر ، رمبا كان سائدًا هذا التهديد عرب التاريخ ، ليدخل اإلنسان يف        

 ..تقليدي وغري التقليدي ، ويف عاملنا املعاصر الرقمي منه العبودية والرق ، ال

هناك الضريبة الواقعة على الدولة من قبل الدول األخرى املستوردة وعمومًا فإن          

واملصدرة للسلع ، والسيما منها السلع االستخراجية والتحويلية ، ويقع ذلك التأثري 

ها على ذات الدولة اتعن تأثري النفسي والسلوكي على شعب تلك الدولة فضاًل

، لتكون احلكومة يف موقف يرثى هلا اجتاه الشعب ، واستقالهلا وكيانها 

 ..فيتزعزع مستوى املعنوية ومستوى الثقة املتبادلة بني احلكومة والشعب 

ويف عاملنا املعاصر ، نرى عبء سلبيات العوملة يقع على الشعوب بسبب ارتباط          

جموعة تكون مرتبطة مبأو  ،بالعملة القيادية الرئيسية وتذبذبها صرف العمالت 

من العامل  ةها املمتداتحمدودة من العمالت العاملية اليت جتعل تبعية الشعوب وتأثري

املمتد إىل العامل السياسي ، النفسي والسلوكي و الفكري االقتصادي إىل العامل

 ..واالجتماعي ، فتهدد بذلك أمن واستقرار الشعوب 

وهو ما يأخذ باجتاهه منحى الضرائب وظلمها على الناس احملدودي الدخل أو         

أصحاب الدخول املتذبذبة ، وأنا أراها نوع من أنواع الضرائب املباشرة وغري املباشرة 

لتكون تابعة ومنقادة لسطوة البلدان الظاملة اليت من خالهلا تفرض على الشعوب 

 ..، وهو ما يرفضه اإلسالم مقابل يذكر دون املتسلطة على الرقاب 
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَ  وَجَعَلْنَاكُمْ َُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ )          

 .ت سورة احلجرا (52)أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ 

 

 

 علم النفس الضريبيو نيات احلديثةالتق: ًا خامس
 

، وتدخل فاعليتها  كبري والواسع يف احلياة املعاصرةللتقنيات احلديثة الدور ال          

استدامة واستمرارية نشطة ، وال ميكن االستغناء عنها يف ضمن خمتلف األ

، بطابعها الكمي ت صنع واختاذ القرارا مبا فيه ما يتعلق ويسهم يفاألعمال ، 

التقليدية وغري ، ومنه ما خيص االقتصاد والضرائب ونظم الضرائب وغري الكمي 

 ..وما يتطلب من جبايتها التقليدية ، 

حمور من احملاور ، وتعد التكنولوجيا حتديد الضرائب واجلباية ، تسهم فيهما و         

ت العاملية ، وما يتحقق من الداعمة واملتكاملة مع مهام االتصاالت وشبكة االتصاال

 يأخذ علم النفس موقعه يف توجه وجمالاالستعداد والتعزيز والتفاعل ، وما 

 ..االستقرار النفسي 

، وعلم النفس واالقتصاد وبذا تظهر العالقة بني علم النفس والعامل الرقمي         

 ..باية ، وعلم النفس والضرائب ونظمها ، وعلم النفس واجلوأنشطته املتنوعة 

علم النفس الرقمي ، وعلم النفس : وحينها يكون التخصص مشرع عند          

 ..األمن احلماية واألمان ، يتطلب مستوى من الضرييب ، وعلم النفس اجلبائي 

تشمل ذات العامل الرقمي ومستخدميه لألغراض املتنوعة ، لالضريبة تظهر و           

 ..أو ضريبة غري مباشرة / بة مباشرة و وعند ذلك تكون الضريبة إما ضري

 

 

 االقتصاد الرقمي والضريبة الرقمية : ًا اساداس
 وعلم النفس الضريبي

 

ربز يف عاملنا املعاصر ، مفاهيم جديدة تقرتن بالتقنيات والتكنولوجيا ت            

 Digital االقتصاد الرقميوالعامل الرقمي ، ومن بني هذه املفاهيم اجلديدة هو 

Economy   والضريبة الرقمية ،Digital Tax   والفجوة الرقمية ،digital gap .. 
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فاالقتصاد الرقمي يتمثل بقطاع االنشطة االقتصادية ، وينصب باألساس على          

تكنولوجيا املعلومات ومراحل صناعة املعلومات ، ومنها التدريب والتدريس 

احلاسوب وبراجمها ، وكذلك كل ما والثقافة من جهة وما يتعلق بصناعة أجزاء 

يستخدم من العامل االفرتاضي لتحقيق مكاسب اقتصادية ، وما التسويق الرقمي أو 

 ..االلكرتوني والبيع إال صورة من الصور التطبيقية الرقمية 

: العناصر األساسية لالقتصاد الرقمي هيو          

  

 

 ت املعلومات واالتصاالت لتكنولوجيا والدقيق الرقمنة واالستخدام املكثف

(ICT ).. 

 تدوين املعرفة .. 

  حتويل املعلومات إىل سلع.. 

 طرق جديدة لتنظيم العمل واإلنتاج .. 

أما الضريبة الرقمية فهي ما تفرض على الشركات التكنولوجية من جهة ،          

ميكن استثمار التكنولوجيا واتصاالتها الرقمية يف كل تفاصيل النظم  وما

يبية والتحاسب الضرييب وااللتزام الضرييب وحتسني أداء اجلهاز الضرييب الضر

 ..واجلباية الضريبية 

والتطوير والرفاهية النمو  كما هو عليه،  إجيابياتالقتصاد الرقمي ول          

متاسك  رمبا حيقق مبنظور إسرتاتيجيواالجتاه حنو تقليص الفجوة الرقمية ، 

وهو ما ،  التحديات –كن السلبيات هلا مفصلية الضعف ل الفرص ، –مفصلية القوة 

حتديات القرارات األخذ بنظر االعتبار ما جيري من  – صانعي السياساتيتطلب من 

 –املعلومات السرتاتيجية  بالتوازي مع النظر، ية ملعاة والوطنيالسياسة الضريبية ال

ا يتعلق باملزيج موالتقنيات الرقمية  وما يتم من توظيفالسياسة الضريبية ، 

ة يقابلها اإلنفاق احملقق جدوى السياسة ـ، لكون النظم الضريبيالضرييب 

حتديًا ومعوقًا للتنمية املستدامة الرشيقة ، ومنه ما الضرائب وإال تصبح ،  الضريبية

ضرائب  يتمثل كعامل نفسي ضاغط على الناس واملستثمرين ، كما هو عليه

 ..وقطاعات اقتصادية معينة  ضيوضرائب املمتلكات واألراالعمل 

التنمية  الرشيقة ، ميكن أن تدعمإن تطوير التقنيات الرقمية لذا ف          

ات تزاملاال وما حتققه منالفاعلة وذلك مبراعاة النظم الضريبية االقتصادية 

أهمية و ، اإليراداتبتنويع اخلسائر  لتعويض عنوادافعي الضرائب لالضريبية 

بالعدالة واملساواة والتكافشؤ لتخفف زز النمو واالستثمار ، تصميم أنظمة تع

 ةمتدالرقمية املضريبة والرها االقتصاد الرقمي التحديات الضريبية اليت أثاضغوط 

                                                 
1 - S. Kehal, Harbhajan & P. Singh, Varinder, Digital economy : impacts, influences, 

and challenges , Idea Group Publishing, London , 2005 , P : 3 . 
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واالدخار  االستهالكوانسيابية جمرياته داخل منظومة ؛ دخل ىل حراك البتأثريها إ

 ..واالستثمار  

الضريبة ، ومنها  –مفصلية االقتصاد وبشكل عام ؛ ميكن أن تكون          

االقتصاد الرقمي والضريبة الرقمية ، عامل قوة واستثمار فرص ، حينما ينظر بعمق 

الضريبة يف ضوء علم النفس الضرييب ، ودون  –إسرتاتيجي وبداعم دراسة الدخل 

تكنولوجيا املعلومات تطورات إغفال قواعد الضرائب الدولية ، وما جيري من 

وحتت خط خط الفقر ، على أن ال يظلم باخلصوص من كان ضمن  التواالتصا

 ..والشرحية الواسعة منها الفقر ، وهم عامة الناس 

وبالرغم مـن كـل مـا مت ذكـره مـن تطـورات  فاعلـة ومـشؤثرة ، لكـن يبقـى                      

 :باألساس ومهما تطورت احلياة 

ا َعْن ِضَهـَْبعـِى بـَال ِغنَو, ٍ  ِبَبْعض  ا إاّلُ َبْعُضَه حــُاٌت ال َيْصلَة َطَبَقيَِّعالرَّ نََّأ )           
( ٍضـَْبع

 

 . 

لذا يتطلب من الدول بشكل عام ، والدول النامية بشكل خاص ، أن تنظر إىل           

علـم الـنفس الضـرييب    اتساع بيئة االقتصاد الرقمي والضريبة الرقمية ، وما يتطلبه 

 ..حلماية من اتساع الفجوات وحتدياتها الواسعة االهتمام وا ومنه الرقمي ،

ومن بني ما يتطلبه األمر ، االهتمام باملهارات واملواهب واإلمكانيـات واخلـربات              

والتدريبات اخلاصة بالتقنيات الرقمية وما يتطلبه من صيانة دورة حيـاة املعلومـات   

ومواصفاتها بشكل تنمـوي   ووصفهابتوصيفها البيئة الرقمية  حتليلوالبيانات ، و

، وما يتطلـب مـن تقيـيم    مستدام ومستمر ، وباخلصوص ما خيص االقتصاد الرقمي 

ــا    ــة ونتائجه ــة الرقمي ــويم أداء البيئ ــتكماله بتق ــة ، واس ــة الرقمي ــي للبيئ ، وظيف

بشـكل فاعـل يف املكـان والتوقيـت واملوقـف      واضـح و ليكون كل مـا مطلـوب   

صاد والضـريبة الرقميـة يف ظـل فاعليـة معاجلـات      ، الداعم النسيابية االقتاملناسب 

 ..علم النفس الضرييب 
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 سادساملبحث ال
 الضرائب وعلم النفس الضريبي واجملتمع

 

ومنه ما يرتتب ا يتعلق بالضرائب يربز جانب مما تقدم ذكره ، واستكماال مل          

َفإْن َقاَل  )، ضع للضريبة اليت ختعلى االقرار الضرييب الذي حيدد ما قيمة املبالغ 
ْو ُه َأـَِخيفـُْن تْنَعَم َلَك ُمْنِعٌم َفاْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغْيِر َأَوإْن َأ, َراِجْعُهـَُفال ت, ال : َقاِئٌل 

(...   ْعَطاَكُخْذ ِما َأـَْرِهَقُه فـُْو تْو َتْعِسَفُه َأوِعَدُه َأـُت

  

، وعند تتبع كل مجلة فيها ،  

 ..ني واضحة إلنسانية االقرار  الضرييب الطوعي وعمق فلسفته تتحسس مضام

علم النفس الضرييب ، وما له من عالقة باجملتمع وما يتأثر به من منه ما يتعلق بو         

 :جراء النظم الضريبية ، ولذا سيكون حماور هذا املبحث اآلتي 

 . األمن الضرييب واألمن اجملتمعي: أوال 

 . ألمين للضريبة ومستقبل احلياة اإلنسانيةالعامل ا: ثانيًا 

 . خماطر تعزيز الضريبة الظالـمة على اجملتمع: ثالثًا 

 . الصدمة النفسية للضرائب والرسوم: رابعًا 

 .علم النفس الضرييب والتعليم : خامسًا 

 

 

 األمن الضريبي واألمن اجملتمعي: أوال 
 

القدرة  ألمن الضرييب وما حتققه مناومة لبناء منظاجملتمع  –وتنشط الدولة            

نشر ثقافة املناسبة على توافر ؛ العدالة واملساواة والتكافشؤ من جهة ، والقدرة على 

الوعي الضرييب وجباية الضرائب دون التهرب منها ، مع ما يتحقق مقابله من األمن 

 ..اجملتمعي واخلدمات وأمن الدولة 

ما ينصب على ما حتققه الضريبة من استقرار أمين  التوازن بنيومنه بناء           

واالستقرار ، ، واألمن اجملتمعي من مشؤثرات فرض الضريبة الكلمة بكل ما تعنية 
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االقتصادي ، واحليلولة دون توليد الصراعات والعنف واالرهاب  –االجتماعي 

عليه )، ومضمون أعمق من ذلك ؛ ما يوجه به أمري املشؤمنني اإلمام علي الضرييب 

 :واليه على مصر ، بالقول ( السالم

الحًا َصالِحِهْم َصي َصالِحِه َوِف إنََّف ,َلُه ْها ُيْصِلُح َأَماِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو)         
لى اٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ نَّأَل, ِبِهْم  اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمْن ِسَوَو, اُهْم ِلَمْن ِسَو
 .  (ْهِلِه َأَواخَلَراِج 

ومما نرى يف هذا النص املبارك وما يكمله ، عمق الفكر اإلنساني ،         

وامتداداته لتعزيز االستقرار النفسي الذي ينبثق منه ما يتولد من سلوك إنساني 

األداء ، وما يعقبه من تنفيذ متعدد االجتاهات  –بقدراته العالية يف الوظيفة 

ي يبدأ مبوضوعية من ذات الفرد بالتزامن مع التوجهات التنموية والتطويرية الذ

مما جيري على أرض الواقع ، الدولة  –اجلمعية واجملتمعية ، وما تتحمله احلكومة 

ة وتكافشؤ ا، بكل ما حتمله من عدالة ومساو(  َلُهْهُيْصِلُح َأ) والوسيلة واهلدف ؛ 

جمريات والتنفيذ ، ووضمان وتكافل ، ليقف بتحسس إنساني عند الواجب واألداء 

،  (ْهِلِه َألى اخَلَراِج َواٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ نَّأَل )؛ اإلسرتاتيجية فلسفته حراكه و

، (  اُهْمالحًا ِلَمْن ِسَوَصالِحِهْم َصي َصالِحِه َوِف إنََّف) إسرتاتيجيته ؛ سريان و

 ( . ِبِهْم اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمْن ِسَوَو) ؛ واإلصالح ودورة الصالح 

والسلوك  ، علم النفس الضرييب؛ وهكذا مما يتضمنه النص املبارك ، عمق            

اجتماعية السلوك ، ومنه ما  –اقتصادية مفصلية الضرييب ، والسلوك االقتصادي ، و

 ..من االجتماعي ، واألمن االقتصادي واأل، األمن الضرييب ؛ يف جماالت ينصب 

الدفع  لزامياإل احلكومي فرضالالضرائب هي الفكر املعاصر ، فإن  ضمنأما           

تقريًبا ، تستمد  دولةيف كل و، دولة الشركات يف أي أو / على املواطنني و  املرتتب

سيشعر معظم و ، لتمويل اخلدمات العامةمن الضرائب احلكومة غالبية إيراداتها 

ذلك ، أصبحت  فضال عن ، ضرائببتأثري عدد كبري من ال، خالل حياتهم ، األفراد 

الضرائب أداة قوية لواضعي السياسات حول العامل الستخدامها يف حتقيق األهداف 

يف الواليات مثاًل نتيجة لذلك ، فإن نظام الضرائب و ، االقتصادية واالجتماعية

تأثري على كل القرارات التجارية واالستثمارية اليت الويف أماكن أخرى له  املتحدة

.. اختاذهايتم 
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وال ننسى واقع ما جيري يف خمتلف دول العامل من تعسف ضرييب للدولة على           

الناس ، والتجريم الذي يطول الفقري والغين ، ومنه ما يعيشه الناس يف عاملنا املعاصر 

تلك النظم الضريبية  تدمر من فرض الضرائب عند أي مشكلة حكومية حتى لو 

هذا وذاك ، ما يقرتفه أصحاب رؤوس األموال والتجار من حتميل أمة بكاملها ، وفوق 

 ..الضرائب على عامة الناس عن طريق منتوجاتهم السلعية واخلدمية واملعلوماتية 

وجانب من ترمجة ذلك ، القيمة املضافة اليت تطوهلا الضريبة ، حيث يتم           

ي أو اخلدمي ، وميتد به تقييمها بشكل متزايد حبسب زيادة قيمة املنتوج السلع

إىل مراحل اإلنتاج أو التوزيع ، ورمبا يستند معدل الضريبة على موقع املستهلك 

على ؛ الفاتورة االئتمانية ، يف ذلك وحمددات سعر البيع ، ومن األساليب املعتمدة 

يف نهاية إعداد التقارير ، مرورا باألنشطة التجارية ، ومجيع واحلسابات أو الطرح 

عات اخلاضعة للضريبة مطروحًا منه مجيع املشرتيات اخلاضعة للضريبة  ، املبي

 ..والفرق احلاصل منه يتم املعدل اخلاضع لضريبة القيمة املضافة 

وبطبيعة احلال ؛ هذا ما يشؤثر وميتد ليهدد األمن الفكري واالستقرار النفسي          

االقتصادي ، بل  –ماعي واحلراك السلوكي ، ويهدد بدوره استقرار األمن االجت

 ...جماالت استقرار األمن بشكل عام ، ومنه ما يتسع من تعاظم اجلرائم وتنوعها 

 

 

 العامل األمني للضريبة ومستقبل احلياة اإلنسانية: ثانيًا 
 

واستكمااًل ملا تقدم ، تأخذ سياسة الدولة يف اجملال الضرييب والنظم الضريبية           

اجملتمع ومنظور  –ما يرتبط باجلوانب األمنية للدولة  وتطبيقاتها ، ومنه

 ..اإليديولوجية احلاكمة ، وما خيطها الدستور والقوانني 

فالرأمسالية بشكل خمتصر ؛ تنظر للضريبة يقابلها ما تقدمة الدولة من           

خدمات ومحاية اجملتمع واستتباب أمنه ، ومحاية احلدود من االعتداءات اخلارجية ، 

 ..فضاًل عن االستقرار الداخلي 

واالشرتاكية بفلسفة سياستها متثل نظام اقتصادي مبلكية الدولة لوسائل           

 ..االنتاج ، وتوزيعها بشكل ما تراه ملصلحة النظام 

ريبة بأنها تشمل لفلسفتني ترى ضرورة النظر إىل الضواألنظمة اليت جتمع بني ا         

ونسبية ما متتلكه من وسائل اإلنتاج ، وما حتققه من على ما تقدمه الدولة 

 ..التنمية الشاملة للدولة 

املنظور اإلسالمي ، فإن الضرائب ونظمها جتمع بني اعتبارات وأنشطة  أما يف         

الدولة واحلكومة ، وأنشطة الفرد واجلماعة واجملتمع ، ولرمبا مشل املستثمر من 
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ى على الثوابت والقيم واألخالقيات اإلسالمية خارج احلدود ، على أن ال يتعد

 ..  (ْو َنِظرٌي َلَك ِفي اخَلْلِق َأ, ٌخ َلَك ِفي الدِّيِن ا َأإمَّ) اإلنسانية ؛ 

، لكل ما أمين  –وبشكل عام ؛ ينظر اإلسالم للضرائب على أساس إنساني          

بني أهداف الضريبة  من أمن اجتماعي وأمن اقتصادي ، ومن حيمله من إنسانية وأمن ؛

أن تكون للوقاية والعالج ، وليس لتوليد املشاكل واألزمات اجملتمعية 

واالقتصادية واحلياتية ، وبالذات محاية الضعيف من كل ما يثقل عليه من أعباء 

ومشاكل احلياة وحاجاتها وما يتطلب من إشباعها بشكل إنساني حيفظ 

 ..كرامة الناس وأمنهم وأمن بالدهم 

ومن تشعبات ذلك ، االهتمام بالعامل األمين للضريبة وتأثراتها النفسية          

 ..لوكية ، النابعة عن مستوى الفكر وضغوطاتها احلياتية ، وتوجهاتها الس

لذا حيرص اإلسالم على أن ال تكون الضريبة جتمع ما بني القلق النفسي          

نساني املهدد ألمن اجملتمع ومتاسكه ، واضطراباتها واملشؤدية إىل احنراف السلوك اإل

وهو من مهام وإسهامات علم النفس الضرييب املواصل الستدامة استقامة التنمية 

 ..املساوية بتطبيقاتها اإلنسانية  –الفكرية باجتاه أمن ومستقبل احلياة العادلة 

 

 

 ة على اجملتمعمـتعزيز الضريبة الظالخماطر : ثالثًا 
 

العدالة  مستويات تقع الضريبة املفروضة على الناس بنينا املعاصر ؛ يف عاملو          

، توجهاتها  مبا تأخذ عدالة الضريبة أو مساواتها، ور والتكافشؤ والظلم واملساواة

السلوكي يف منطقة الظلم ، وذلك حينما  –فرض الضريبة بتأثريها النفسي ب

تكون مالئمة ملا جيري  أو ال، ال تكون مدروسة تكون هلا ازدواجية الفرض ، و

اقتصادية ، وال يتمكن الناس من حتملها بسبب  –على الناس من ضغوطات نفسية 

املستوى املنخفض لدخل الفرد والدخل الوطين والقومي ، سواء كانت هذه الضريبة 

بشكلها املباشر على الدخل ، أو غري ورمبا على ذات الفرد املفروضة على الناس 

 ..املباشر  

إن حجة اجلدال حول القانون واالقتصاد لصا ح معاجلة مسائل التوزيع من خالل           

هي احلجة القائلة ، النظام الضرييب وليس من خالل القواعد القانونية غري الضريبية 

بأن أي نتيجة توزيعية مرغوبة ميكن حتقيقها بتكلفة أقل من خالل النظام 

بطبيعة احلال ، فإن السعي و ،القانونية  يةالتوزيعالل القواعد الضرييب وليس من خ
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زيادة  رمبا لتحقيق أهداف التوزيع من خالل النظام الضرييب ليس بال تكلفة ؛

الفرتاضات ا وفقعلى لكن  ، الضرائب على األثرياء متيل إىل تشويه حوافز العمل

.. االقتصادية التقليدية ، ينطبق الشيء نفسه على القواعد القانونية للتوزيع

  

  

وجمريات ذلك يتحملها اجملتمع وتنميته ، ومحاية القيم واألخالقيات ضمن       

مسرية احلياة االجتماعية وأنشطتها اليت تدعم اخلدمات العامة ، كما هو مثاًل ؛ ما 

حيققه التكافل االجتماعي ، وما حتققه مشؤسسات أو منظمات اجملتمع املدني ، 

 ..االجتماعية واإلنسانية  وسبل االرتقاء باجملتمع وأنشطته

ْرٍض اَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍب َأاْنِقَط ِوَأ, ًة ِعلَّ ْواًل َأإْن َشَكْوا ِثَقَف )          
ْن َيْصُلَح ِبِه ا َتْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ, ا َعَطٌش ْجَحَف بَهَأ ْوَأ, ا َغَرٌق اْغَتَمَرَه

( ْنُهْمْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَعَليَك َشْيٌء َخفَّ ْثُقَلنَّال َيُرُهْم ؛ َوْمَأ

  

  

ودقة هذا التوازن يف األسس والبناء للنظم الضريبية ، تولد الطمأنينة واالبتعاد           

، فيشعر الناس تداخل مستقبل حياتهم بقوة ومتاسك عن خماطر الضريبة الظاملة 

عروا حبماية احلكومة ملصريهم ، ودورة احلياة الدولة ومشؤسساتها ، فضال عن ما يش

 ..احلكومة  –اإلنسانية املستدامة بني متاسكهم ومتاسك الدولة 

َوَلْم , اَد ْهَلَك الِعَبَأَو, الَد ـِْخَرَب الباَرٍة َأَمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَمَو)           
  ( ياًلَقِل ْمُرُه إالََّيْسَتِقْم َأ

 

لتهديدات وخماطر الظلم احلكومة  –الدولة  ضرورة متابعة وهنا مما يربز ،          

مراعاة مسببات معوقات التنمية ما مير به اجملتمع ، وراعاة الضرييب ، وذلك مب

 ..اجملتمع  –االجتماعية ، اليت يكون مردودها السليب على أمن الدولة 

 

 

 الصدمة النفسية للضرائب والراسوم: رابعًا 
 

الفرد الوقع الصادم لنفسية ، لضريبة والرسوم لتتابع ارتفاع مستوى فرض او            

 الشكلثقلها على الكاهل األسري ، وامتداده بواجلماعة واجملتمع ، وتأخذ 

، وما ينجر على واستقراره اجملتمع  –على أمن األسرة  ، املتباين واملختلف يف وطئته

 ..الرفاهية االجتماعية 
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ما اخلرب وشدة وقع تقرتن باليت الصدمة النفسية بمبا يتعلق ، هنا  هأقصدا ممو         

وصراعات املشؤدي إىل ردود أفعال وسلوكيات ، احلاد التوتر حيدثه من إرباك نفسي و

 ..رمبا تهدد ذات الفرد ومن حييط به 

يشؤثر على انتكاس مستوى الصحة النفسية الفردية واجلمعية ، ومنه رمبا        

على إضعاف متاسك  االجتماعية – دانيًا راينا مدى مشؤثر التغريات االقتصاديةومي

وانهيارها لفقدان مستواها املعاشي أو الفردية واجلمعية واجملتمعية ، الشخصية 

..االجتماعي  –املستوى االقتصادي 

 

 

ضريبة ، األعباء اليت ال يتحملها املفروض عليه الومن أسباب ذلك رمبا يعود إىل           

مستوى الوعي أو التوقيت غري املناسب ، أو تالحق الفرض الضرييب وتعدد أبوابه ، أو 

وقوة البناء الثقايف ومدى االستعداد الستقبال اخلرب املشؤمل وشدته على النفس 

 ..الفردية واجلمعية ، ورمبا مشؤثراته على املستويات اجملتمعية 

معاجلات الصدمة النفسية ( عليه السالم) يويضع أمري املشؤمنني اإلمام عل         

 :جلباية الضرائب والرسوم بتعليماته للكادر العامل على جباية الضرائب بقوله 

ْكَثَر ِمْن ِمْنُه َأ َنَّ ُْخذ َوال َتأ, ّن َعَلْيِه َكاِرهًا ازَّـَْجتـَُمْسِلمًا َوال ت َروَِّعنَّـَُوال ت )      
َ  َخاِلطـُْن تِزْل ِبَماِئِهْم ِمْن َغْيِر َأـَْا َقِدْمَت َعلى احَليِّ َفان إذـَف, َماِلِه  َحقِّ اهلِل ِفي

, َم َعَلْيِهْم ِـَّسلـُتـَوَم َبْيَنُهْم فـُقـَى تَـِّة َوالَوَقاِر ؛ َحتـَِكيناْمِض إَلْيِهْم ِبالسَّ مَّـُث, ْبَياَتُهْم َأ
 .. ( .ِة َلُهْم ِحيََّـَّوال ُتْخِدْج ِبالت

الفزع ، وهو انفعال ينتج عن تهديد مثري للخوف ، ويتحقق عند ظهور : والروع          

، اإلنسان فزع أو خوف ومنه ، واملفاجئ له ، اخلطر اخلارجي أو اخلطر احمليط باملخلوق 

 ..، واخلوف الطارئ واخلوف املستمر رضي املوف اخلطبيعي والوف يشمل اخلوهناك 

الضرائب تشؤدي إىل التوتر النفسي وردود األفعال اخلطرة ،  واالكراه يف جباية         

 ..مما يولد الصراع الداخلي واخلارجي 

لذا فإن التوجه الضرييب البد أن يكون بعيدا عن اإلكراه وما يفزع دافع ؛          

الضريبة أو حق اهلل ، الذي هو مردوده ومردود خدماته العامة للناس ، وكذلك 

حدود ونسبة ومقدار ، البد أن ال تتجاوزه احلكومة ، لكي ال للضريبة أو احلق 

 ..تصل إىل مستوى الظلم الضرييب على الناس 

عند هذا احلد من محاية الناس ، بل يتعداه إىل املشاعر والذكاء  وال يقف          

مستوى ما جباية الضريبة ، واإلنساني للموظف القائم على سلوك الالعاطفي ، و

ضريبية ال –نفسية البيئة ال ودة مناسبة للموقف والظرف ، ليولدم ه منيتجه ب
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ناسبة ، المتصاص الغضب أو التذمر ، ولكي ال يتحول للتوجه يف ارتكاب امل

 ..املعاصي والعنف املتبادل 

السلوك اليت يتصف  –من النص املبارك ، ما أهمية بناء الشخصية وأيضًا يربز            

ما و حتى على بناء العالقات واحلراكالضرائب ، وميتد بعنايته بها املكلف جبباية 

تبادل التحية والسالم ، ومنه ما يشؤشر بشكل عميق ألهمية يتطلب من كيفية 

 ..مستوى أخالقيات العمل والوظيفة 

 

 

 علم النفس الضريبي والتعليم: خامسًا 
 

االجتماعي ، التأثري البالغ  –ي ملفصلية العامل االقتصادوتواصاًل ملا تقدم ، فإن            

على ؛ التوجه باستدامة التنمية والتطوير بشكل عام ، واستدامة تنمية وتطوير 

واملهارات ، التعلم والرتبية والتعليم بشكل خاص ، ومنه ما يتعلق بسوق العمل 

 ..وسوق املعرفة واالبتكارات واملواهب 

وعه باجلوانب املعرفية والتعلمية ويعتين علم النفس ضمن جمموعة من فر          

والرتبوية والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية ، لريفد مسرية احلياة مبناهج ختدم 

 ..اإلنسان والبيئة ومشاريعه املتنوعة ، واالسهام يف دعم تنظيمها وإدارتها 

فسية ومنه ما يتعلق مبستوى النظم الضريبية املشؤثرة على توجهات الناس الن          

الفردية واألسرية واجملتمعية ، اجتاه التعلم والتعليم وسبل التواصل  ، والسلوكية

 ..التنموي ، والوعي ألهمية التعليم وبيئته األخالقية  –الثقايف والرتبوي 

تسلسل هرمي وبناء التعليم يف إنشاء  وعنده يكون الوعي مبستوى ما يسهم         

أن يشبه  ألفرادولذا مما يتطلب من ا ، حلضارة نفسهاى أثناء إنتاج قيم اللقدرة حت

، بشكل للناس أن يدفعوا حيث ميكن ، مكان السوق كالنظام التعليمي 

قسائم اخلدمات التعليمية ه من فراتو ونغبمقابل ما يرمباشر وغري مباشر ، 

وسيلة الستخدام هذا املبدأ مع احلفاظ على الضرائب العامة كأساس مالي ك

ومنه تنويع أنظمة التعليم إىل جانب ما يناسب من الال مركزية للحفاظ ،  للنظام

على قوام املسرية التنموية للرتبية والتعليم املواكبة لتطورات التقنيات 

..واألخالقيات التعليمية 

 

 

                                                 
 
 :يراجع على سبيا الملا   - 

- Hawkesworth, Mary & Kogan, Maurice, " Encyclopedia of Government and Politics", 1
st
 

Ed., By Routledge, USA and Canada, 1992 , P : 141 . 
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يف دعم  من العمقهلا ، ملا التعليم  –سياسة الرفاهية البد من دقة صياغة و           

ي الذي جيمع بني القدرات املواجهة لكل الظروف اليت تعيق التوجه االستقرار النفس

 ..حنو التعليم ، ومنه ما يتعلق بالضرائب والرسوم ومستوى تأثرياتها النفسية 

فحينما تكون األسرة حباجة إىل املتطلبات األساسية للعيش ، وتفرض عليها           

تعليمي والتسرب من املدارس من الضرائب ، حتما سيشؤدي ذلك إىل عدم االنتظام ال

 ..أجل توافر احلاجات األساسية 

احلكومة أن تنهض باجملال الرتبوي والتعليمي ،  –وهنا إذا ما أرادت الدولة          

ليس التوجه يف واالجتماعية ،  –تأخذ بنظر االعتبار مستوى الرفاهية االقتصادية 

املختلفة ، ومنها خصخصة  ظلم الناس بالضرائب والرسوم وخصخصة القطاعات

 ..القطاع التعليمي الذي هو شريان احلياة والبناء احلضاري 

وهو مما يتطلب االهتمام باجلانب النفسي والسلوكي واألخالقي يف البناء           

 ..الدولة  –الرتبوي والتعليمي ، لبناء اإلنسان 

, اِج َرْسِتْجالِب اخَلاي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفَأ ْرِضاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَك ِفْلَو )          
, الَدـِْخَرَب الباَرٍة َأَمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَم؛ َو اَرِةبالِعَم  َك ال ُيْدَرُك إالَّذِل نَّأَل
  ( ياًلَقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو

 . 

هالك الناس ، ال يأتي إال من سياسات احلكومات وجورها وخراب البالد و         

السلطوية ، والتصعيد يف النظم الفئوية واحلزبية وظلمها ومحاية مصاحلها 

الضريبية بشكل أعمى ، دون النظر إىل ما يدعم سبل احلضارة ، ومنها الداعم 

عليمي ، النفسي والرتبوي واألخالقي والتعليمي ، فاستدامة التنمية والتطوير الت

 ..احلكومة وقطاعاتها املتنوعة  –يعين استدامة لعمق إسرتاتيجيات الدولة 

وعلى العموم فمستوى التعليم وجودته واتساع نطاقه بني الناس ، ال يعود           

مبنافعه الواسعة على البيئة يعم ميتد لمبنافعه على جهة معينة دون أخرى ، بل 

احلكومة بني الدول واحلكومات  –مكانة الدولة الداخلية والبيئة اخلارجية ، و

األخرى ، وما تفعله النظم الضريبية اجلائرة ، حتما له تأثريه الواسع على مستقبل 

 ..البالد والناس 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 . 436ص / المرجع نفسه   - 
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 سابعاملبحث ال
 الضرائب وعلم النفس الضريبي واالقتصاد

 

استيعاب ل يف مدى يتمث ؛االقتصاد قوة  استكماال ملا سبق تبيانه ، فإن          

واستثمار مصادر الثروة واستعماالتها بأفضل وجه لتحقيق تعاظم املنافع األنشطة 

 ..واألزمات االقتصادية واإلشباعات ، مما حيمي الدولة من املشاكل 

دارة االقتصاد مبا يتالئم مع واضحة املعامل إلمستدامة إسرتاتيجيات لذا يتطلب          

، لكي ال يتوجه االقتصاد باجتاه وحتقيق األهداف املرسومة  ،األخالقيات والقيم 

 .. هدر املوارد والطاقات ، والسيما منها النادرة

ر باألنشطة كل ما يض املتجه باستبعادوهنا يربز االقتصاد الرشيق            

د االزدواجية يف العمل االقتصادي ، ومنه االزدواجية ابعومكونات االقتصاد ، واست

 ..، وما يسهم يف معاجلة أمور عدة عن طريق علم النفس الضرييب بية الضري

 :للمحاور اآلتية  وبهذا يكون دراسة املبحث املختصر        

 .النفسي والضرائب  –احلراك االقتصادي : أوال 

 . سعر الصرف والضريبة واملشؤثرات النفسية: ثانيًا 

 لنفسيةالقوة الشرائية والضريبة واملشؤثرات ا: ثالثًا 

 الضريبة على سلوك الدخل –تأثري علم نفس اخلرب : رابعًا 

 . الضريبة اجلاذبة لالستثمار والطاردة له: خامسًا 

 . النظام الضرييب واجلبائي ودعائمه النفسية هندسة وإعادة هندسة: سادسًا 

 

 

 النفسي والضرائب –احلراك االقتصادي : أواًل 
 

عه النفسي والسلوكي ، أال وهو احلراك االقتصادي يربز جانب آخر له وق           

وجمريات ما يشؤثر على مستوى اإلنتاج وبناء البالد واإلنسان ، وما ميتد للتوقعات 

املستقبلية وجمريات اجلانب اإلسرتاتيجي واالقتصاد السياسي واالقتصاد 

 السلوكي وما يشؤثر على صنع القرار االقتصادي واختاذه ؛ للشخص الطبيعي أو

 ..تنوعة احلقيقي املتمثل باألفراد ، والشخص املعنوي املتمثل باملشاريع امل
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وهذا االجتاه احلراكي يتبلور فهمه من خالل علم االقتصاد وعلم النفس            

والسلوكيات ، ورمبا يأخذ حمطاته عرب ؛ مركز حراك الفكر والقرار ، ومركز 

حراك األفعال واألعمال واألنشطة ،  حراك النفس ، ومركز حراك السلوك ، ومركز

ومركز النتائج احلاصلة من هذا احلراك ، ليكون مركز املعلومات املرتدة أو 

، وميكن إمجال ذلك باملخطط املختصر املبسط معلومات التغذية العكسية لل

 :اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني خمتصر منظومة (   ) خمطط 

 مراكز حراك االقتصاد والسلوك االقتصادي

 

النفسية مدار الدراسة ، مما تتأثر به  –وملنظومة احلراك ومراكزها االقتصادية            

بشكل إجيابي أو سليب ، ما تتجه به الضرائب والنظام الضرييب املقابل للحراك 

االجتماعي وجمرياتها النفسية الفردية واجلمعية واجملتمعية ، وال  –االقتصادي 

وغري ة عن احلراك االقتصاد العاملي ، التقليدي منه يبتعد ذلك يف مواطن معين

والرقمي ، وسبل التسويق االقتصادي مبنظوماته املختلفة واملتنوعة ، التقليدي 

، وحتى يشمل منه  واستعداداته مبختلف حراكه النفسي – والتسويق الضرييب

 ..التوجه اإلعالمي وما يتضمنه من اإلعالن والدعاية واإلشاعة 

االجتماعي ،  –وهنا مما يتشكل من أنظمة فرعية للحراك االقتصادي           

االقتصاد ، الضرائب ، الفكر ، النفس ، السلوك ، ولكل منهم : مراكز كل من 

جمال دراسته وحتليله وحبثه ، وما تلتقي منه عند االستنتاجات ، والتوقعات أو 

اخلطط ،  –اتيجيات التنبشؤات ، والتوصيات واملقرتحات ، ليتم صياغة اإلسرت

جمريات التقييم الوظيفي لالقتصاد ونظام دعائم ووجمريات التطبيقات ، و

النفس ،  –النفس ، وجمريات التقويم األدائي لالقتصاد ونظام الضرائب  –الضرائب 

 ..ومنه التغذية والعكسية ، ومستقبل البالد والعباد 

احلراك 

 االقتصادي

حراك 

الفكر 

 اروالقر

حراك 

 النفس

حراك 

 السلوك

حراك 

األفعال 

واألعمال 

 واألنشطة

نتائج 

 واستنتاجات

 املعلومات املرتدة
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ظام وفاعلية ومرونة وانسيابية منظومة وبهذا البد من االنتباه إىل أهمية انت          

، لتاخذ عملها داخل املنظومة الشاملة  والضرائب، النفسي  –احلراك االقتصادي 

للدولة وأنشطتها التنموية والتطويرية املستدامة واملستمرة باالهتمام بالفكر 

 ..السلوك االقتصادي  –االقتصادي والنفس 

االقتصادي بتوجهات السلوك  –النفسي  وعظيم ما يتضمنه هذا احلراك         

احلكومة ، منها مشؤثرات النظام الضرييب ،  –االقتصادي ، وما جيري من نظم الدولة 

 : وهو من وجهة أخرى يربز يف مضامني اآلية املباركة

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ( 22)تَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَ  عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَ)           

 .سورة اإلسراء  (23)الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِريًا بَصِريًا 

 ( :صل اهلل عليه وآله وسلم)ويروى عن رسول اهلل حممد            

(غنى النفس  ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى) 

 

 

ولو تتبعنا مضمون احلراك بني الكثرة والغنى والنفس ، لرأينا ما أهمية           

ودقة السلوك االقتصادي احلراك االقتصادي واالستيعاب والقناعة ، وجمريات 

 ..، الشامل لكل الظروف املكانية والزمانية واملوقفية  الرشيق

لبنائية احلياتية يف هذا اجملال ، ما يتضمنه قول سس واملناهج ااألومن روائع            

 ( :عليه السالم)أمري املشؤمنني اإلمام علي 

 ( َما َعاَل َمِن اقـْتـََصَد )

 

االقتصادية وحراكاتها املتنوعة  –وهو ما ميثل قمة االستعدادات النفسية           

ر ، سواء كان مبنظور واملختلفة اليت تبدأ من الدخل واالستهالك واالدخار واالستثما

اإلنفاق اإلستهالكي أو االنفاق االستثماري ، ومبا حتمله استدامة وتوجهات 

امتداداتها مدى ، و الرشيق( االقتصاد  –النفس ) مكون مفصلية ودقة عقالنية 

السلوكية يف ظل النظام الضرييب وفلسفاته وإسرتاتيجياته املبنية  –النفسية 

 ..اكم واملسرية احلكومية إلدارة الدولة على إيديولوجية الفكر احل

اجملتمع ، والعميق والرشيق بدقته  –وجيري ذلك اجملرى احلراكي لالقتصاد           

وحتسسه اإلنساني ، يف مضمون من مضامني توجيهات أمري املشؤمنني اإلمام علي 

 :عند قوله ( عليه السالم)

                                                 
 
األميرة للطباعة والنشر / تحف العقو  عن آ  الرسو  / أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 

 . 38ص /    23/ لبنان  –بيروت / والتوزيع 
2
 . 494ص / نهج البالغة  - 
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الحًا َصـالِحِهْم صَـ  ي َصالِحِه َوِف إنََّف ,َلُه ْهْصِلُح َأا ُيَماِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو)       
لـى  اٌل َعاَس ُكلَُّهـْم ِعيَـ  النَّـ  نَّأَل, ِبِهـْم   اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمْن ِسـوَ َو, اُهْم ِلَمْن ِسَو
ْسـِتْجالِب  اي ْبَلَغ ِمـْن َنَظـِرَك فِـ   ْرِض َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَك ِفْلَو. ْهِلِه َأاخَلَراِج َو

ــ نَّأَل, اِج َراخَلــ ــْدَرُك إالَّذِل ــِر ِعَمــ اَرِة ؛ َوبالِعَمــ  َك ال ُي ــْن َطَلــَب اخَلــَراَج بَغْي اَرٍة َم
 ْواًل َأإْن َشـَكْوا ِثقَـ  فَـ . ياًل َقلِـ  ْمـُرُه إالَّ َوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِبَأ

ا ْجَحَف بهَـ َأ ْوَأ, ا َغَرٌق ْغَتَمَرَهاْرٍض اَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ ْوٍب َأاَع ِشْرْنِقَطا ِوَأ, ًة ِعلَّ
َعَليـَك َشـْيٌء    ال َيـْثُقَلنَّ ُرُهْم ؛ َومْـ ْن َيْصـُلَح ِبـِه أَ  ا َتْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ, َعَطٌش 

وَتزينِي , اَرِة ِبالِدَك ي ِعَمَك ِفْيَلَع وَن ِبِهُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف, ْنُهْم ْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَخفَّ
, يِهْم ِل فِـ ْدْسِتفاَضـِة العَـ  اَتَبجُِّحـَك ب َو, اِئِهْم ْسـِتْجالِبَك ُحْسـَن َثنَـ   اَمـَع  , الَيِتَك َو

ا والثَِّقـَة ِمـْنُهْم ِبمَـ   , اِمَك َلُهـْم  ا َذَخْرَت ِعْنَدُهْم ِمْن إْجَمِبَم, ِتِهْم ُمْعَتِمدًا َفْضَل ُقوَّ
ْلـَت  ا َعوَّا إَذوِر مَـ اأُلُم ا َحَدَث ِمَنَمَفُربَّ, ِرْفِقَك ِبِهْم ْدَتُهْم ِمْن َعْدِلَك َعَلْيِهْم َوَعوَّ

, ْلَتـُه  ا َحمَّاَن ُمْحَتِمـٌل مَـ  الُعْمـرَ  إنَّْنُفُسُهْم ِبِه ؛ َفْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأاِفيِه َعَلْيِهْم ِمْن َبْعُد 
ْنُفـِس  اِف َأا إلْشـرَ ْهُلَها ُيْعِوُز َأَمإنََّو, ا ْهِلَهْرِض ِمْن إْعَواِز َأَتى َخَراُب اأَلا ُيْؤَمإنََّو

 .   (اِعِهْم  بالِعَبِر ْنِتَفاِة ِقلََّو, اِء ُسوِء َظنِِّهْم بالَبَقَو, الُوالِة على اجَلْمِع 

النفسـية ،   –وبهذا تنطلـق حمـددات الـنظم الضـريبية مـن البيئـة االقتصـادية                 

، (  َلـهُ ْها ُيْصـِلُح أَ مَـ ِب ( ) اِجْمـَر اخَلـرَ  ْد َأَتَفقَّـ َو) حراكها ، انتظام ستوى سالمتها ووم

َمـْن  َو) ، (  اُهْمالحًا ِلَمـْن ِسـوَ  َصالِحِهْم َصَصالِحِه َو) وحتليلها الواقعي الفلسفي ؛ 
 ْمـُرُه إالَّ َوَلـْم َيْسـَتِقْم أَ  ,  اَدْهَلَك الِعبَـ َأَو, الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأَطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَم

 ( .. ياًلَقِل

يـربز ضـمن ؛   والنظر إىل مواطن احلـراك ؛ االقتصـادي ، الضـرييب ، اجملتمعـي ،              

ْفَت َخفَّ )اخلراج ، البالد ، العباد ، والتخطيط اإلسرتاتيجي يكمن ضمن جانب من ؛ 
 ال َيـْثُقَلنَّ َو )، وتوازن احلراك الشـامل عنـد ؛   (  ُهْمُرْمْن َيْصُلَح ِبِه َأا َتْرُجو َأَعْنُهْم ِبَم

 ( .. ْنُهْمْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَعَليَك َشْيٌء َخفَّ
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ُه إنَّـ َف )املنتجة عند ؛  اإلسرتاتيجية املستمرة ويستمر هذا احلراك بسالمة دورته           
سـتدامة إدارة احلـراك   وهـو مـنهج ال  ، (  اَرِة ِبـالِدكَ ي ِعمَـ َك فِـ يْـ َلوَن ِبـِه عَ ُذْخٌر َيُعوُد

وَتـزينِي  ) اجتماعي ، ال يقف عند حدود معينة ، بل يتعداه إىل ؛  –بفكر اقتصادي 
، وهو منهج لبنـاء الـدول املسـتدامة بالتنميـة والتطـوير الشـامل ، احملقـق         ( الَيِتـكَ َو

 ..للشعوب الكرامة والرفاهية بكل أشكاهلا البنائية 

 

 

 لصرف والضريبة واملؤثرات النفسيةاسعر ا: ثانيًا 
 

ه على اجلانب النفسي للفرد اتله تأثري ، قديم جديد ، يظهر جانب آخر           

، أال وهو سعر الصرف لعملة معينة اجتاه ، ويهز عروش ودول واجلماعة واجملتمع 

يقف عند العمالت العاملية ، ويف عاملنا املعاصر يتجاوز ذلك إىل املستوى العاملي ، وال 

 ..هذا احلد بل يتعداه من املشؤثر التقليدي إىل املشؤثر غري التقليدي والرقمي 

الكائن على العملة وتذبذباتها ،  ةه الضريبياتورمبا يأخذ سعر الصرف اجتاه          

وبذات الوقت الفرض القائم على األرباح من جراء تقلبات سعر الصرف ، وال يقف عند 

االستهالك ، سواء كانت املنتوجات متمثلة  – املنتوجات هذا احلد بل ميتد إىل

بالسلع أو اخلدمات أو املعلومات ، أو العرض والطلب على العملة الوطنية والعملة 

 ..األجنبية ، وما يقابله من العرض والطلب على املنتوجات الوطنية واملستوردة 

نية أو عملة دولة معينة ، وميثل سعر الصرف مستوى قوة أو قيمة العملة الوط        

..اجتاه قيمة العمالت العاملية أو العمالت األجنبية 

 

 

يشؤدي التفاوت املتزايد بني أسعار الصرف الرمسية والسوق السوداء ونقص و         

يتدهور العجز يف املوازنة بسبب استمرار ارتفاع و ، الثقة العام إىل هروب رأس املال

.. عن حتصيل الضرائبنفاق والتخلف مستويات اإل

 

 

ددة منها ما خيص وهنا تظهر لتقلبات صرف العملة واخنفاضها ، جوانب متع         

تسرق بشكل غري مباشر من دخل الدولة ذاتها ، والتوجه بسياستها الضريبية إىل أن 

احلكومي ومنه ما ينجم من الفرد احملدود أو الثابت ، كما هو عليه دخل املوظف 

 ..العامل بدخله املتذبذب  ما يتحمله ، أوالدخار االستهالك وا
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قدراتها املادية ف من ، فتضِع اجتاه دول أخرى وشعبها أو ما خيص الدولة          

ستقرار يف جمريات السلوك العدم ابدوره مشؤثر على وواملعنوية والنفسية ، 

ا يرتتب عليه ، وماالقتصادي والتنظيمي ، وتراجع وعدم استقرار الدورة االقتصادية 

 ..من مستويات الضرائب املباشرة وغري املباشرة 

 

 

 القوة الشرائية والضريبة واملؤثرات النفسية: ثالثًا 
 

هناك القدرة الشرائية واقرتانها بالفرد وإمكانياته املالية ومستواه من الفقر و          

ما يقابلها من منتوجات والغنى ، والقوة الشرائية واقرتانها بالعملة الوطنية للدولة و

واملستوى العام لألسعار ، وحمددات األجور والتكاليف واألرباح وكمية النقد 

 ..والنقد املتداول 

وبشكل عام ؛ عند ذلك يأخذ النظام الضرييب دوره ليحدد مستوى فرض          

الضرائب وأنواعها وأشكاهلا ، كما هو عليه فرض الضرائب على الدخل ، أو على 

ع ونشاط معني ، ليأخذ االنكماش أو االنتعاش االقتصادي ، ومستوى تنشيط قطا

قطاع اقتصادي معني أو احلد من نشاطه ، وعنده يف الدولة املتقدمة ، يكون التوجه 

على أساس اجلدوى ، كالنظرة إىل اجلدوى االقتصادية أو اجلدوى االجتماعية ، 

 ..ورمبا اجلدوى السياسية وسياسة الدولة 

ويأتي دور النفس ومستوى املشؤثرات النفسية يف اجملال االقتصادي ، ومنه اجملال          

الضرييب ونظمها ومشؤثراتها النفسية ، ومستوى انعكاسه على الدخل واالدخار 

 ..واالستهالك ، وجمريات اإلنفاق االستهالكي واإلنفاق االستثماري 

, اِج َرْسِتْجالِب اخَلاي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفْرِض َأاأَل اَرِةي ِعِمَيُكْن َنَظُرَك ِفْلَو)           
( اَرِةبالِعَم  َك ال ُيْدَرُك إالَّذِل نَّأَل

 

 . 

ا اٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو )املكمل الستدامة إسرتاتيجية ؛            
( .. ٍضْن َبْعا َعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍض  إالَّ

 

. 

ودورة االقتصاد أو حراك االقتصاد والسلوك االقتصادي الذي يبدأ من النظم          

احلكومة ، وميتد للمجتمع واألسرة والفرد ، ويتحدد منه ما  –االقتصادية للدولة 

جيمع بني مستوى القوة الشرائية ونوع الضريبة ، كما هو عليه الضريبة 

 ..، والوحيدة ، الضرائب املتعددة  التصاعدية ، والنسبية
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 على اسلوك الدخلالضريبة  –تأثري علم نفس اخلرب : رابعًا 
 

ويربز جانب آخر يف اجملال الضرييب ، أال وهو مشؤثرات اخلرب ، ومنه خرب الفرض          

الضرييب ، وجمرياته على الدورة االقتصادية وسالمة السلوك االقتصادي واالقتصاد 

الدخل ، وبدوره ما االستهالك واالدخار يف جمال سعة ومنه سلوك السلوكي ، 

 ..ينصب يف جمال االستثمار والبناء واإلعمار 

شؤدي إىل توليد بيئة طاردة لالستثمار ، وما يرتتب ورمبا خرب الفرض الضرييب ي         

 عليها من تأثريات نفسية لدى املستثمر ، وحتى على الرواتب واألجور ، وانعكاسه

على دخل الفرد والدخل القومي أو الوطين ، أو حتى ما يشؤدي اخلرب بتأثريه الكائن 

على مستوى مدينة أو على مستوى قطاع اقتصادي ، كالقطاع الزراعي أو القطاع 

 ( :عليه السالم)يقول  واإلشاعةالصناعي أو القطاع التجاري ، وخبصوص تأثري اخلرب

  ( ْوٍلُ ِمْن َص َفذـْنَقْوٍل َأ ُربَّ ) 
مضامني واسعة وعميقة ، منها ما خيص اجلانب النص املبارك ، وحيمل          

ما يتعلق باحلروب النفسية ، وما  وأ، ، وتصريح ملسشؤول معني اإلعالمي واإلعالني 

 ..يتعلق بالعالقات اإلنسانية ، والتأثري النفسي على اآلخر  

تصال ، ومنه ما يتعلق بالقول ذاته ويدخل ضمنه نظرية النظام ونظرية اال         

 ..ومصدره ، وهدفه ، ومصدره رمسي وغري رمسي 

وتشمل على السلطات ، أي املستويات الرمسية منه ما يتعلق اخلرب بو          

 ..التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وأي مستوى سلطوي قيادي وإداري 

قبلية أو عشائرية أو أو وى رأس قوم وأي املستويات غري الرمسي على مست           

 .إخل .. دينية 

، استقطابي جاذب ، أو طارد أو نافر ، ومشؤثراته النفسية وطبيعة مشول القول             

ورمبا يصدر من جهة صديقة أو جهة عدوة ، وعلى أي املستويات الفردية واجلمعية 

 ..سعة النفوذ للنفس ما يشمل على واجملتمعية ، و

تصريح أو إشاعة أو دعاية أو إعالن ، حول خمتلف خرب أو وميكن أن يكون          

ب أو الرسوم ومستوى مشوهلا ، بدورها أمور احلياة ، ومنها ما يتعلق بفرض الضرائ

 ..تشؤثـر على الدخل وحراكه بشكل مباشر أو غري مباشر  

ة من مصدر املنشأ بضاعة مستوردفرض الضرائب والرسوم على خرب  ا يشؤثرورمب         

تنجر على املواد األولية والداخلة وهكذا .. واملصدر للسلع واخلدمات واملعلوماتية 

 وأضمن العمليات االنتاجية ، وبدوره رمبا يشؤثر على ضرائب متعلقة مبنتوج وطين 

 ..بذلك بلدان هلا عالقة 
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دور الكبري على وهنا يلعب علم النفس االقتصادي وعلم النفس الضرييب ، ال          

 ..نفس املعين باملوضوع ، ومدى قدرته حتمل عبء الضرائب والرسوم 

واخلبز  لى الدقيقعمثاًل عند رفع الضريبة ، وكما نرى يف بعض دول العامل           

 ..الفوضى واالضطرابات ، والعنف والتضحيات بسبب ذلك واحملروقات ، حتدث 

ه الدور يف دراسة وحتليل األسباب النفسية ولعلم النفس الضرييب ، ل          

 ..والضغوطات النفسية بسبب الضرائب والرسوم 

ورمبا يرضخ ويصمت الناس على فرض الضرائب والرسوم ، ألسباب كثرية          

على الرغم من الفاقة والفقر ، وهذا أيضًا حيتاج إىل الدراسة والتحليل ومعرفة 

 ..أسباب قبول الفرض الضرييب 

فرض  التقلبات االقتصادية ، أو ما جيري من وأيضًا يلعب العامل النفسي يف          

، أو عندما تظهر السلم بصورة أخرى يف زمن و، ب واحلر نشوب الرسوم والضرائب عند

 ..بوادر االضطرابات اإلقليمية والعاملية 

فشل  أساس فرض الضرائب والرسوم ، دليل علىفإن وعلى العموم ،           

على الرغم مما اكلها االقتصادية واالجتماعية ، احلكومات ملعاجلة أزماتها ومش

اسهل وأسرع طريقة جلباية األموال ، وهو أسلوب له  بعض احلكومات تعدها

، لكونه سيشؤثر على خمتلف املشاريع خماطره حتى وإن رضخت الشعوب 

 ..والكساد  ورؤوس األموال وهروبها أو تآكلها بالتضخم ،االقتصادية 

يسبب فضاًل عن ما يشؤثر على دافع الضريبة وحتايله وتهربه من دفع الضرائب ، و        

تفاقم أو اتساع رقعة الفساد اإلداري واملالي ، واستشراء الرشاوى واحملسوبية وعدم 

 ..العدالة االجتماعية 

نفس الضرييب نفس اخلرب وعلم اليان جانب من مهام وتفاعل ؛ علم وميكن تب         

 :النتظام سلوك الدخل باملخطط املختصر واملبسط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني (  5 ) خمطط 

 جانب من تفاعل علم 

 علم  نفس اخلرب و

 النفس الضرييب

االستراتيجية 

 –ادية االقتص

 األمنية

الحاجات 

 اإلنسانية

 الضغوطات 

 النفسية -الضريبية 

التنمية 

 االجتماعية

 

تنمية 

 البيئة

علم 

نفس 

 اخلرب

علم 

النفس 

 الضرييب
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 اجلاذبة لالاستثمار والطاردة لهالضريبة : خامسًا 
 

بشكل وجه آخر للمشؤثرات النفسية للضرائب وما يتطلب متابعتها وعالجها          

الداخلية  Investment جوهري ومستمر من أجل أن ال يصل إىل بيئة االستثمار

 .. واخلارجية 

اِف ا إلْشَرْهُلَها ُيْعِوُز َأَمإنََّو, ا ْهِلَهْرِض ِمْن إْعَواِز َأَتى َخَراُب اأَلا ُيْؤَمإنََّو)           
 .  (اِعِهْم  بالِعَبِر ْنِتَفاِة ِقلََّو, اِء َقُسوِء َظنِِّهْم بالَبَو, ْنُفِس الُوالِة على اجَلْمِع َأ

أمور عدة ،  احلكومة وقوتها من خالل –معامل الدولة  تتحدد ومن جهة أخرى ؛          

تنموية مستدامة  اجملتمع ، وما تضعه من خطط –تعلق حبماية أمن الدولة منها ما ي

لية إسرتاتيجية فاعلة ومستمرة ، وبتوجهها املسشؤول تكون هلا نظرة آنية ومستقب

 :هناك ، أن بكل املعايري ، وبهذا يظهر مبا خيص الضريبة 

  الضريبة اجلاذبة لالستثمار والتمويل ورؤوس األموال ، وتتصف الضريبة

بكونها مراعية للظروف ، ومتوازنة وذات مقبولية وعادلة نسبيا ، وفيها 

بالتكافشؤ مع ما املستهلك ، وتتصف  –مواطن املساواة ، ومحاية املنتج 

تقدمه احلكومة من اخلدمات العامة ومحاية مجيع الناس ، مبا فيهم 

املستثمر واملمول وصاحب رأس املال ، ورمبا ميتد للتشجيع ودعم مفصلية 

 ..االجتماعية  –االستثمار مع مراعاة الرفاهية االقتصادية  –االدخار 

  ، فإنها تتصف بالتعسف الضريبة الطاردة لالستثمار والتمويل ورأس املال

وتكون ضاغطة على املستثمرين واملمولني وأصحاب رؤوس ، والظلم 

األموال ، ورمبا تكون الضرائب مزدوجه وغري متوازنة وغري ذات مقبولية 

املستهلك بشكل كفء وفاعل  –وغري عادلة ، وال يتم محاية املنتج 

 تهتم احلكومة االستثمار ، وال –وعادل ، ورمبا ميتد اجلور إىل االدخار 

االجتماعية ، وال يهمها غري فرض الضرائب  –بالرفاهية االقتصادية 

 ..ص املفروض عليه الضريبة اشخوجبايتها ومالحقة األ

ومن بني ما يربز من خالل ذلك ، أهمية النظرة للضريبة على أساس العامل           

قدرات دراسة السلوكي القائم على استقامة الفكر وعلميته ، و –النفسي 

وحتليل تنظيم الضرائب من الناحية الفنية ، والسيما ما يتعلق ويقع بني فرض 

 ..االستيفاء  –الضرائب وقابلية التسديد 
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وهو مما يسهم يف دعامته واستدامته ، علم النفس بشكل عام ، وواحد من          

إليه احلكومة ،  فروعه أال وهو  علم النفس الضرييب ، ليحقق التقارب بني ما تنظر

بإدارة  ةوما يقنع به دافع الضريبة ، وما ميتلك من قدرات ومهارات إنسانية املتمثل

جباية الضرائب ، حبيث يكون العامل احملوري يف التنمية االستثمارية املستقطبة و

واجلاذبة لرؤوس األموال واستثمارها واتساع مساحة التمويل لكل القطاعات 

وجدوى اعية ، ومبا حتمله من إسرتاتيجية اجلدوى االجتم –االقتصادية 

 ..اإلسرتاتيجية الفاعلة واملستمرة بالكفاءة واملالئمة والتحسني 

والبناء املتوازن يف البيئة االستثمارية ، يتحقق من خالل استيعاب نقاط القوة          

، لذا يقول يهم اليت جتمع بني الدولة واملستمثر على أساس توليد روح الطمأنينة لد

 ( :عليه السالم)أمري املشؤمنني اإلمام علي 

امُلِقيِم ِمْنُهْم : ِص ِبِهْم َخْيرًا ْووَأ, َاِت اَعي الصَِّنَذِواِر َوجَّْسَتْوِص بالتُّا ُثمَّ )         
, اِفِق اُب امَلَرَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَنُهْم َمَوإنََّف, امُلَتَرفِِّق ِبَبَدِنِه َو, اِلِه امُلْضَطِرِب ِبَمَو
ْيُث ال َحَو, َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو, َبْحِرَك ي َبرَِّك َوِف, اِرِح امَلَطاِعِد َوا ِمَن امَلَبُبَهُجالََّو

, اِئَقُتُه اُف َبُهْم ِسْلٌم ال ُتَخإنََّف, ا َهال َيْجَتِرُؤوَن َعلْيَو, ا اِضِعَهاُس ِلَمَوَيْلَتِئُم النَّ
( اِشي ِبالِدَكي َحَوِفوَرُهْم ِبَحْضَرِتَك َوْد ُأُمَفقََّتَو. ى غاِئَلُتُه َوُصْلٌح ال ُتْخَش

 

 . 

، واملكاسب وبشكل عام ، مما ميكن إمجال ما جيمع بني الضريبة والقلق           

 :احملاور اآلتية 

 ..الضريبة والقلق احلكومي يف فرضها على اجملتمع  -

 ..الضريبة والقلق النفسي للمستهلك  -

 ..لضريبة والقلق النفسي للمنتج ا -

 ..الضريبة والقلق النفسي للمستورد  -

 .. الضريبة والقلق النفسي ألصحاب رؤوس األموال -

 ..الضريبة والقلق النفسي لالدخار يف املصارف  -

 ..الضريبة والقلق النفسي للمستقبل  -

 ..الضريبة والقلق النفسي على التنمية والتطوير  -

 .. من الفساد اإلداري واملاليالضريبة والقلق النفسي  -

 .. الضريبة والقلق النفسي لألداء -

 .. الضريبة والقلق النفسي للتاجر  -

 .. السوق واملشاريع اإلنتاجية اكالضريبة والقلق النفسي حلر -
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 ي َطَلـبِ ْخَلَق َبَدَنـُه فِـ  َأ َرُجٌل, ْخَيَبُهْم َسْعيًا َأَو, اِس َصْفَقًة ْخَسَر النََّأ إنَّ) و        
َوَقِدَم على , ا ِبَحْسَرِتِه َفَخَرَج ِمَن الدُّْنَي, اَدِتِه اِديُر َعلى إَراِعْدُه امَلَقَوَلْم ُتَس, اِلِه َم

 .  (ِة ِبَتِبَعِتِه اآلِخَر
وهكذا جتمع رؤيا مجيع األطراف وتصوراتهم الواقعية واملفتعلة بني ؛ الفرض            

وهنا لإلعالم دوره الفاعل يف إيصال الضرييب والقلق النفسي للمستقبل ، 

املعلومات والبيانات الالزمة لبناء الثقة املتبادلة بني مجيع األطراف ، واستيعاب 

االقتصادية ومحاية الناس أين ما كان دورهم يف  –حقيقة اجلدوى الضريبية 

منظومة احلياة ، وما جيمعهم من تضامن وتكافل ، داخل الدولة واحلدود اإلقليمية 

 ..العاملية و

 جمال الدعم اإلستثماري الكفيل يف وال ننسى سوق العمل وسوق املعرفة يف           

استدامة قويم السلوك االقتصادي ، ومبعاجلاته املتنوعة ، ومنه معاجلات علم النفس 

 ..ومشؤثرات الفرض الضرييب وإنسانية النظم الضريبية 

 

 

 هنداسة وإعادة هنداسة: اساداسًا 
 1ريبي واجلبائي ودعائمه النفسيةالنظام الض

 

وانب اإلنسانية وما اجلا تقدم ذكره ، وما اتضح من أهمية واستكماال مل          

 مع النظم اوتفاعله النفسي هاعمقو االقتصاديةيتطلب من امتزاجها مع األنشطة 

 وجباية األموال ، وذلك عن طريق البناء التنظيمي واإلداري ، مبا متليه ةالضريبي

سية اجلباية وتوجهاتها النف –الضريبة  أهداف هندسة وإعادة هندسة منظومة

املستوعبه ألهداف الضريبة وثقافتها اإلنسانية بني الدولة والناس ، وهو ما يولد 

 ..الفساد اإلداري واملالي الضرييب ، والتعاون البعيد عن الظلم 

ستمرة وعملياتها اإلنتاجية ، لذا املأنشطتها البيئة وتغيريات و ياةحلا ديناميةلو         

فـتح قنـاة   و،  Reengineeringإعـادة اهلندسـة   و هندسـة  كـل نشـاط إىل  حيتاج 

رفـع مسـتوى   اخلارجية ، والعمل على حتقيـق  البيئة بني البيئة الداخلية و ة تفاعلي
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، واإلسـهام يف خفـض التكـاليف وتلبيـة     مستوى اجلودة لرفع  وحتسينهاالكفاءة 

 ..، واحلد من األخطاء واالحنرافات التنفيذية واألدائية اعها احلاجات وإشب

ــو           ــمليه ب ــة  ش ــادة اهلندس ــى إع ــتفكري عل ــادة ال ــدث ؛ إع ــاج أح ــذي حيت  ال

التوجهـات  مسـار األنشـطة اجلوهريـة ، ومنهـا دعـم      لتحـديث  ، والبيانات املعلوماتية 

 لتحـديثات ا لوصـول إىل لوصـياغة وتصـميم جـذري     ، التخطيطية بشكل جوهري

 ..التحسينات الفورية و

 دعـم فسح اجملال يف التعاون وو، الدعم احلقيقي   وبهذا يتطلب من احلكومات         

نظــم وتكنولوجيــا املعلومــات مــا يتطلــب مــن حتــديث ، و قــدرات املــوارد البشــرية

 ..االجتماعية املستدامة  –لرفد القدرات واملهارات للتنمية االقتصادية املعلومات 

النظم الضريبية وإدارتها بالتزامن مع إعادة هندسة  وما خيص الدراسة ، يتطلب         

، واحلد من تقادم  الـنظم  إدارة جباية الضرائب ، وذلك للحد من الفساد اإلداري واملالي 

 ..التطورات االقتصادية ومنوها ومواكبة الضريبية ، 

التنفيـذي ،   –ألداء التخطيطـي  حتسـني السياسـات وا  ومن جهـة أخـرى يتطلـب             

أداء تحسـني  لوضع تصـميم جديـد   و، يجية هادفة ة وإسرتاتوبنظرة جوهرية لوظيف

وعملياتها املتنوعة مع مواكبة التطـور التكنولـوجي ،    لنظم الضريبية واجلبائيةا

ستثمار قـدرات أنظمـة ومعاجلـات احلاسـوب وتكنولوجيـا      سبل ناجحة اللتحقيق 

ل لتحديد مبالغ الضرائب وسبل جبايتهـا ألكرتونيـا ، دون   ، كما حيص املعلومات

.. تدخل العنصر البشري بشكل مباشر

 

 

بية واجلبائية حبسب الظـروف الـيت تواجههـا الدولـة علـى      وتتحدد النظم الضري          

االقتصــادية العامــة ،  الظــروفتضــمنه تمــا فضــال عــن ،  العــاملياملســتوى احمللــي و

 وما يرتتب على املستوى العـام لألسـعار ومسـتوى   ،  يةلسلوكا – يةلنفساملشؤثرات او

مستوى جمريات ، و التفاعل اجملتمعياالستثمار و مستوىوالبطالة ووالعجز التضخم 

 ..  لدميومة املشاريع وائد واألرباحالف

البيئـة االقتصـادية    تأثر النظم الضريبية واجلبائية مبا متر بـه تبطبيعة احلال و        

يات توجهات الدولة ومشؤسسـاتها التخطيطيـة والتنفيذيـة ، وتوجهـات مـا      وإسرتاتيج

يعا  إعادة اهلندسة االقتصادية ومستوى الكفاءة االقتصادية وتوجهاته النفسية 

 ..لإلشباع ، وما يشؤثر على مستويات العرض والطلب 

مبـا   السـلوك ، مـن املسـتهلك النهـائي     –وتبدأ هندسة وإعادة هندسة الضريبة           

ــة   ــات احلاج ــن نزع ــه م ــتقراره ا –حيمل ــتوى اس ــباع ، ومس ــه اإلش ــي وتطلعات لنفس

 ( :عليه السالم)قوله ، حيث  املستقبلية ، ودعم ذلك مستوى الدخل أو الرزق
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. ِرْزٌق َتْطُلُبُه , َوِرْزٌق َيْطُلُبَك , َفِإْن َأْنَت َلْم َتْأِتِه َأَتـاَك  : َأنَّ الرِّْزَق ِرْزَقاِن  )       
 ( !َما َأْقَبَح اْلُخُضوَع ِعْنَد اْلَحاَجِة , َواْلَجَفاَء ِعْنَد اْلِغَنى 

 . 

ــتوى            ــدخلومس ــرزق أو ال ــة  – ال ــريبية  الرفاهي ــنظم الض ــدد لل ــو احمل ــدى ، ه وم

الدخل هـو احملـرك لالقتصـاد ، ومـا يرتتـب       نية تطبيقاتها ، وبطبيعة احلال ؛إمكا

، والبـد مـن أن يكـون     و نوع حمدد من أنواع الضرائب الضريبة املقطوعة أ عليه من

ماية النفس من االحنرافـات السـلوكية ، أو علـى أقـل     تطبيقات الضرائب تنظر حل

 ..اجملتمع وحقوق التحايل على القانون احليلولة دون تقدير ؛ 

 –النفسـية ، علـى مسـتوى الفـرد      –والتوازن اهلندسـي لألنشـطة االقتصـادية              

 :تمع ، يبدأ من بناء ثقافة القناعة املستدامة اجمل

ِإنََّما َلَك ِمْن ُدْنَياَك , َمـا َأْصـَلْحَت ِبـِه َمْثـَواَك , َوِإْن ُكْنـَت َجاِزعـًا َعَلـى َمـا          )         
( َتَفلََّت ِمْن َيَدْيَك , َفاْجَزْع َعَلى ُكـلِّ َمـا َلـْم َيِصـْل ِإَلْيـكَ     

  

َوَمـِن اْقَتَصـَر َعَلـى     ) ، 
( َقْدِرِه َكاَن َأْبَقى َلُه

 

 .. 

األعبـاء املتعـددة ،    الشـخص  وتتعدد األدوار واألنشطة االقتصـادية ، ليتحمـل            

 ..الضرائب املفروضة من الدولة  أعباء ومنها ما يتعلق بتحمل

وجانب آخر يتعلق جبباية الضرائب والرسوم ، وما تتطلبـه مـن هندسـة وإعـادة              

تعـدد  االقتصادي ، والبناء الثقايف املشـرتك امل  –لى أسس البناء اإلنساني هندستها ع

 ..بشخوصه وموضوعاته وأدواره 

مبســتوياته  فهنــاك دور الدولــة يف فــرض الضــرائب ، ودور مــا يتحملــه املوظــف        

كمخطط وصاحب قـرار وتنفيـذي ، ودور موظـف جبايـة      اإلدارية العليا ، وأدواره ؛

ب ، ودور املســتهدف أو املعــين بالضـرائب والرســوم ، وهــو جانــب ممــا  الرسـوم والضــرائ 

 :يتضمنه النص املبارك 

الحًا َصـالِحِهْم صَـ  ي َصـالِحِه وَ ِف إنََّف, َلُه ْها ُيْصِلُح َأَماِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو )          
لـى  اٌل َعاَس ُكلَُّهـْم ِعيَـ  النَّـ  نَّأَل, ِبِهـْم   اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمْن ِسـوَ َو, اُهْم ِلَمْن ِسَو
( ْهِلِهَأاخَلَراِج َو

  

  . 
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 إسرتاتيجي على أساس اهلندسة من جهة وإعادة اهلندسة من جهة أخرى ،  وتوجه           

اَرِة ي ِعمِـ َيُكْن َنَظُرَك ِفْلَو )؛ املسشؤوليات الكائنة ضمن و األدوار واالجتاهات وبتعدد
( اِجَري اْسِتْجالِب اخَلَنَظِرَك ِفْبَلَغ ِمْن ْرِض َأاأَل

  

 . 

غاياتهــا ضــريبية ، بال –قتصــادية الفلســفة االمــن عمــق  ومــا يكامــل ذلــك           

أهدافها ونتائجها اآلنية واملسـتقبلية الـيت تفتقـر إليهـا كـل األنظمـة الوضـعية ،        و

 اإلمام علي قول أمري املشؤمنني سته وإعادة هندسته اإلنسانيةوالدليل ، ما يتضمن هند

 ( :عليه السالم)

ْخـَرَب  اَرٍة َأَمْن َطَلَب اخَلـَراَج بَغْيـِر ِعمَـ   اَرِة ؛ َوبالِعَم َك ال ُيْدَرُك إالَّذِل نَّأَل )           
 ِوَأ, ًةِعلَّـ  ْواًل َأإْن َشـَكْوا ِثقَـ  َف. ياًل َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو, الَد الِب

, ا َعَطـٌش  ْجَحَف بَهَأ ْوَأ, ا َغَرٌق ْرٍض اْغَتَمَرَهاَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍب َأاْنِقَط
ْفـَت ِبـِه   َعَليَك َشـْيٌء َخفَّ  ال َيْثُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمْن َيْصُلَح ِبِه َأا َتْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ

, الَيِتـَك  وَتزينِي َو, اَرِة ِبالِدَك ي ِعَمَك ِفْيَلوَن ِبِه َعَيُعوُد ُه ُذْخٌرإنََّف, ْنُهْم امَلُؤوَنَة َع
ُمْعَتِمدًا َفْضـَل  , يِهْم ِل ِفْدَتَبجُِّحَك باْسِتفاَضِة الَعَو, اِئِهْم َمَع اْسِتْجالِبَك ُحْسَن َثَن

ْدَتُهْم ِمـْن  ا َعـوَّ ْنُهْم ِبمَـ والثَِّقـَة مِـ  , اِمَك َلُهـْم  ا َذَخْرَت ِعْنَدُهْم ِمْن إْجَمِبَم, ِتِهْم ُقوَّ
ْلَت ِفيِه َعَلْيِهْم ِمْن ا َعوَّا إَذوِر َماأُلُم ا َحَدَث ِمَنَمَفُربَّ, ِرْفِقَك ِبِهْم َعْدِلَك َعَلْيِهْم َو

َتى ْؤا يُـ مَـ إنََّو, ْلَتـُه  ا َحمَّاَن ُمْحَتِمـٌل مَـ  الُعْمـرَ  إنَّْنُفُسـُهْم ِبـِه ؛ فَـ   َبْعُد اْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأ
ْنُفِس الـُوالِة علـى   اِف َأا إلْشَرْهُلَها ُيْعِوُز َأَمإنََّو, ا ْهِلَهْرِض ِمْن إْعَواِز َأَخَراُب اأَل

( اِعِهْم  بالِعَبِرِة اْنِتَفِقلََّو, اِء ُسوِء َظنِِّهْم بالَبَقَو, اجَلْمِع 

 

 . 

مــن مــشؤثر بــة املرتت يــربز مــن خطـورة الضــغوطات النفســية مــا ،  يتضــحممـا  و           

 .. االقتصادية زماتاألإرباك نظام السلوك االقتصادي وعواقب الضريبة ، و

الضـرائب والرسـوم موضـوعية قائمـة علـى      أن تكون إدارة جبايـة   لذا يتوجب          

ي َصـالِحِه  فِـ  إنَّفَـ , َلـُه  ْها ُيْصِلُح َأَمِب )؛ البناء ومحايته من االنهيار املستقبلي أسس 
اَس النَّـ  نَّأَل, ِبِهْم  اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمْن ِسَوَو, اُهْم الحًا ِلَمْن ِسَوَص َصالِحِهْمَو

 . ( ْهِلِهَألى اخَلَراِج َواٌل َعُكلَُّهْم ِعَي
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وبنــاء إعــادة اهلندســة الضــريبية بــني اإلصــالح والصــالح والوقايــة والعــالج             

ــق ؛  ــَو )ليتحق ــْل ــَغ ِمــْن َنَظــِرَك ِفــ ْرِض َأِة اأَلاَري ِعِمــَيُكْن َنَظــُرَك ِف ي اْســِتْجالِب ْبَل
ــ نَّأَل, اِج َراخَلــ ــْدَرُك إالَّذِل ــ َك ال ُي ــِر ِعَمــ  اَرِة ؛ َوبالِعَم ــَراَج بَغْي ــَب اخَل ــْن َطَل اَرٍة َم

 ( . ياًلَقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِبَأ

الوقايــة مــن اخلــراب واهلــالك ، يتحقــق مســتوى إعــادة هندســة الــنظم وبــني            

 باشــر وغــري املباشــر ، ومســتوى خمــاطر مســتجداتامل الضــريبية ، بشــقي الضــريبة

متطلبـات التطبيقـات   و، والسـلوكية  النفسية منها املتعلقة باملشؤثرات ؛ ، املتغريات 

 :تي كما يتبني من املخطط اآلوإال كانت العواقب ، اإلنسانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستثماري –يبني خماطر السلوك الضرييب (   6  ) خمطط 

 

اجلبـائي   –إسـرتاتيجية النظـام الضـرييب    هندسـة إنسـانية    أهمية ويظهر مدى         

ـ للحيلولـة دون سـلبية   ، وإعادة هندسـته   ،  ضـريبية ال – ةالنفسـي  وانـب اجل شؤثراتم

علـى الـدخل    ذلـك  اتتهديد، و ات االستثمارانعكاسها على السلوك االقتصادي وو

..القومي أو الوطين 

 

 

لبنـى التحتيـة ، والسـيما مهـارات     التوجه الضرييب واجلبائي حيتـاج إىل ا لذا فو          

 بـه مبختلف مسـتوياتهم التخطيطيـة والتنفيذيـة ، و   املوارد البشرية   وأمانة وخربات

 :قوله  ما يتضمنههو ، و( عليه السالم)أمري املشؤمنني اإلمام علي  اهتم

ِم اِنغَـ امَلاِء َوالـدِّمَ َو وجِِالُفـرُ َعلـى  ي اِلوَن الـوَ كُـ ْن َيي َأغِـ َبْنال َي ُهنَُّتْم َأْمِلَع ْدَقَو )         
ُل اهِـ ال اجَلَو, َمُتـُه  ْهاِلِهْم َنَومْـ ي َأوَن فِـ كُـ فَت, يـُل  ِخنَي الَبِمِلسْـ ِة امُلاَمإَماِم َوَكْحاأَلَو
مـًا  ْوَذ َقخِـ تََّيِل َفُف للـدُّوَ اِئال احَلَو, اِئِه َفَجُهْم ِبَعَطْقَيي َفاِفال اجَلَو, ِلِه ْهَجُهْم بِِِِِضلَُّيَف

                                                 
 
 . 85ص / نفسه  صدرالم/ د في نهج البالغة االقتصا علم/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

تدمير البناء 

االقتصادي 

 بالضرائب
 

َطَلَب الَيَراَ  

 اَرٍةبَغْيِر ِعَم

 الَدْخَرَب الِبَأ

 

 اَدْهَلَك الِعَبَأ

 

ْمُرُه ْم َيْسَتِقْم َأَل

 ياًلَقِل إالَّ
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, اِطِع وَن امَلقَـ ا ُدَهَوَيقَِِف ِب,  وقُِِقَهَب باحُلْذَيِم َفْكي احُلي ِفِشَتْرال امُلَو, ٍم ْووَن َقُد
 ( َةِة فُيهِلَك اأُلمَّلسُّنَُّل ِلال املَُُُعطَِّو

 . 

 حـق اهلل يف األمـوال  والبد من بناء منظومـة ثقافيـة للتطـوع واملبـادرة يف دفـع                 

 ( :عليه السالم)تحقق التوازن بني النعمة والواجبات واحلقوق ، حيث يقول ل

ِفيـِه َخــاَطَر  َر َوَمـْن َقصَّــ , ا اُه َزاَدُه ِمْنَهــدََّفَمـْن أَ , َحقًّــا  ي ُكــلِّ ِنْعَمـةٍ هلِل فِـ  إنَّ )          
(ِبَزواِل ِنْعَمِتِه 

 

 ، 

ا َجاَع َفِقرٌي َفَم: اِء اَت الُفَقَرْقَواِء َأْغِنَياِل اأَلْمَوي َأاَنُه َفَرَض ِفْبَحاهلَل ُس إنَّ )و             
( اَلى َساِئُلُهْم َعْن ذِلَكاهلُل َتَعَو, ا ُمتَِّع ِبِه َغِنيٌّ ِبَم إالَّ

 

  .. 

الـيت  الضـريبية   –هندسـة الـنظم املاليـة    من النص املبـارك ، مجاليـة   مما يتضو         

يلتقي عندها الغين والفقري ، ليأخذ كل ذي حق حقه بـال  و تكمن ضمن األموال ،

 .. عدالة التوزيع ومنو األموالوبال ظلم ، وتتحقق هندسة وإعادة هندسة  أذًى

الــدورة االقتصــادية  تكامـل ووهـو مــا يـدعم منظومــة الضـريبة التكامليــة             

Economic Cycle ــع ــة مـ ــانية  فاعليـ ــات اإلنسـ ــرية ، العالقـ ــا األسـ مبناحيهـ

        .. لتنمية االقتصاديةواالجتماعية ، الداعمة ل

خطورة النظم الضريبية ، حينما ال يشؤخذ بنظر هنا يظهر جانب مهم من و         

:االقتصاد الكلي وإدارتها وما يرتتب من  االعتبار

 

 

 وما خيص الضرائب واإلنفاق  ؛ املالية  لسياسةا.. 

  ؛ وما خيص أسعار الفائدة واالئتمان النقدية السياسة.. 

  ؛ ومشؤثرات العرض والطلب ، أو التخطيط املركزي  الصرف سعرسياسات.. 

لكون ما يرتتب على سياسة االقتصاد الكلي من ؛ االدخار واالستثمار ،           

عليه املوازنة احلكومية ، بالرغم من تفاوت  األسعار ، وما تقوممالة والناتج ووالع

توجهات أهداف سياسة االقتصاد الكلي ، وتوجهات التنمية املستدامة ، وما يكون 

 عليه بني ؛ عوائد الضريبة ، وفرص العمل ، والدخل الوطين أو القومي ومدى محاية

ترياد والتصدير ومعاجلاتها ، والرسوم بني االس الدخول املتدنية ، وموقع الضرائب

 ..وازدواجية جباية الضرائب والرسوم 
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ما للعوملة من صعوبات وحتديات وتأثريات بالغة ويف خضم هذا كله ال نغفل           

على الدول النامية واملتخلفة ، وما يشؤدي إىل هروب رؤوس األموال والتهرب من 

، وما جيري من لضرائب والرسوم الضرائب والعجز عن استيفائها من املشمولني با

 ..حتديات الفساد اإلداري واملالي 

بني الدول  وسعتهاما يولد ذلك من أشكال الفجوات االقتصادية فضاًل عن          

ما بني ذات واملتباينة املتقدمة والدول النامية ، بل وحتى تظهر الفجوات الواسعة 

بق بني التوجهات الرقمية وامتالك الدول املتقدمة ، والسيما العامل خيوض التسا

 ..مساحات من الفضاء الكوني والفضاء املعلوماتي املتعاظم 

ومنه ما يدخل يف عاملنا من تكنولوجيا اجليل اخلامس ، الذي يعد شريان           

 ..االقتصاد املعاصر احملفوف باملخاطر واملهدد الستقرار الدول والشعوب وأمنها 

ب عليه من حتكم مبصادر مسرية احلياة ، وما ينجر ذلك على نظم وما يرتت          

الضرائب وتعسفات الضرائب الرقمية وغري الرقمية ، وما ينجر من تأثرياتها 

 ..الفكرية والنفسية والسلوكية واإلنسانية 

 

ينتهي مدار الدراسة املقتضبة ، مبباحثها وحماور ها ، راجيا من العلي وبهذا           

 ..ر ، أن أكون قد وفقت يف إضافة الشيء اجلديدة ملكتبتنا اإلنسانية القدي

 

 ..واهلل تعاىل ولي التوفيق 
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 ثامناملبحث ال
 التوصيات واملقرتحاتاالاستنتاجات و

 

 بيان مـا خنلـص إليـه   ت، سيتم وبعد كل ما تقدم ذكره ضمن حماور املباحث           

 :اآلتي ضمن 

 .االستنتاجات : أواًل 

 .التوصيات واملقرتحات : ثانيًا 

 

 

 االاستنتاجات: أواًل 
 

كـن  ، ميواستكماال ملتطلبات البحث ، ومـن خـالل حمـاور املباحـث املتقدمـة                 

 : حتديد من بني أهم االستنتاجات 

يتكامل بناء علم النفس بالبناء األفقي والعمودي ، الشامل ، والتخصصي يف  - 

ومنه ما منفرد أو ضمين للعلوم واملعارف ، جماالت معينة ، سواء كان بشكل 

 ( ..علم النفس الضرييب )  املتمثل يفيتعلق بالضريبة والرسوم واجلباية ، 

ضريبة املخطط هلا مبنظور إنساني ، والسيما يف عاملنا املعاصر ، هلا األهمية ، لل - 

سواء كانت يف الظروف االعتيادية أو اإلستثنائية ، بشرط أن ال جتهد الناس على 

 ..حتمل أعباء دفعها 

مشؤشر ضعف احلكومة وقدراتها ، حينما تتوجه وتعتمد مبعاجلات أزماتها املالية  - 

ي على فرض الضرائب والرسوم اإلضافية على الناس ، لكون فلسفة وعجزها املال

هكذا ضرائب ، مبنية على معاجلة ظروف استثنائية للدولة ، وتوعز ذلك حلماية 

الدولة من االنهيار ، وتغفل إن القوة االقتصادية للدولة بقوة جمموعة األنشطة 

تمع واجلماعة والفرد ، االستثمارية التنموية اجلامعة بني الدولة واحلكومة واجمل

 ..وبتعدد وتنوع أشكال ما تنجزه من الناتج القومي أو الوطين 

أصبح قانون الضرائب يف معظم البلدان معقًدا بشكل متزايد وصعب الفهم حتى  - 

حياول والضرائب لتغيري متكرر ، خيضع قانون  ، حيث بالنسبة خلرباء الضرائب

ومع ذلك ،  ، يدة يف األعمال والتكنولوجيااجلداملشرعون التعامل مع التطورات 
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ه ، لكونفا كبريا بني الدول اختال ، على نطاق عاملي ، خيتلف قانون الضرائب

 .. وإيديولوجياتهاس اخليارات والتفضيالت السياسية يعك

غري  قد يكون يف بلد آخر، وقانون بلد ما  يفا ممنوعنوع من الضرائب هناك  -5

دان بني انتهاكات القانون املدني ا متييز يف بعض البلهناك أيضممنوع ، و

وصمة عار صرامة وعقوبات أشد وأكثر  والقانون اجلنائي ، حيث حيمل األخري

ا من القانون املدني والسوابق القضائية كما تستخدم العديد من الدول مزجي ، عامة

سريعة يف ما يشكل يف تشريعاتها الضريبية ، وقد يشؤدي ذلك إىل حتوالت 

 .. قانونيالوغري  قانونيالسلوك ال

هناك رابط فاعل بني أخالقيات العمل وأخالقيات الضريبة ، يشرتك كل  -6

األطراف ضمن الثقافة الضريبية وتطبيقاتها ، وهو ما عاجلها اإلسالم بشكل 

الفرض الضرييب ، وطوعية األداء والدفع الضرييب ، البعيد : مستدام جيمع بني 

لضرييب ، وذلك قائم على ثقافة احلقوق والواجبات بشفافيته عن التحايل أو التهرب ا

، وعدم تقادم احلقوق عند احلدود الدنيوية ، بل متتد  األخروي –واملردود الدنيوي 

النفسية ،  –إىل العامل األخروي ، وهو يبني مدى أهمية وتأثري املعاجلات الفكرية 

 ..وتوجهاتها األدائية الطوعية وبنفس وسلوك ذاتي مسشؤول 

، والتفويض فيما  ( امللك هلل) اإلسالمية من مبدأ يف التشريعات دأ حراك احلياة يب -7

؛ الضريبة ،  ( اهلل َحقَّ)اكتسبه اإلنسان من الرزق احلالل الطيب ، ويف هذه األموال 

بشكل حدده التشريع اإلسالمي ، مع مراعاته اإلنسانية واألخالقية ، وهو ما تضمن 

 ..بالغة ثقافته ووضح جوانب رئيسية منه ؛ نهج ال

جلباية احلقوق الضريبية جهات معينة هلا حق اجلباية أو التخويل جلبايته ،  – 8

، مع املساواة والعدالة والتكافشؤ ما مت جبايته حبسب ما حدده الشرع من  وتوزيع

 ..تغطية اخلدمات العامة والظروف الطبيعية واالستثنائية  ةمراعا

رد البشرية الداخلة ضمن عملية اجلباية واملواتحلى جهة اجلباية تالبد من أن  -9

بأخالقيات وسلوكيات حتقق تطبيق إنسانية وأخالقية فرض وجباية الضرائب 

  ..ية النفسبشرطها وشروطها ، مع االعتناء باجلوانب 

، وعلم النفس علم النفس ، وعلم النفس الضرييب العناية بأهمية هناك  -0 

، وذلك يف اجلبائي  داري ، وعلم النفس، وعلم النفس التنظيمي واإلاالقتصادي 

التطبيقات الضريبية وجبايتها ، والتوافق بني الفكر والسلوك ليشارك يف حل 

 .. األزمات واملشاكل ، وعلى كل املستويات

تربز بني الدولة واملواطن والضريبة ، عالقة تارخيية منبثقة منذ انبثاق مشؤشرات  -  

، البدائية واملتطورة بفلسفتها أو السلطوية سياسية اهليمنة ال –الدولة 

وإسرتاتيجياتها ، لتخط مفهوم جيمع بني الوظائف الضريبية واألهداف الضريبية من 
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جهة ، والنظام الضرييب وإدارة وجباية الضريبة مبنحى ما تراه سياسة الدولة أو 

، وعنده يظهر مستوى العبء احلكومة وفلسفتها وتوجه النظام االقتصادي فيها 

 .. الضرييب من جهة ، وأخالقية وعدالة فرض الضريبة

النظر مبوضوعية جلدوى ونتاج وإنتاجية فرض الضرائب وتوجيهاتها يتطلب  -  

اإلنفاقية ، ومستوى ما يشؤثر على املواهب واالبتكار واإلبداع والتنمية والتطوير ، 

 ..وما ينجر على احلوافز الشخصية لإلنتاج 

، النظم  نظم الضريبية وفلسفتها يف ؛ الدول الرأمساليةهناك اختالف بني ال -  

اإلشرتاكية ، والنظم اليت متزج بني الرأمسالية واإلشرتاكية ، والنظم اإلسالمية ، 

من حيث الشكل واملضمون ، ورأينا إعتناء اإلسالم بفرض الضرائب مبين على 

ا مت ذكره حلضاري ، وموالبناء ا، ، واملواقف والبيئية األسس اإلنسانية واألخالقية 

 ..لبحث يف ان احملاور املتقدمة ضم

يدرس علم النفس الضرييب كل ما له عالقة بالضريبة مقرتنا بالنفس واجلزء  -   

الداخلي للشخصية احلقيقية أو الطبيعية ؛ املتمثلة باألفراد ، والشخصية املعنوية 

  ..أو االعتبارية ؛ املتمثلة باملشؤسسات أو املشاريع 

أسلوب أو نهج يهدف وبشكل جوهري : هندسة وإعادة هندسة النظم الضريبية  - 5 

رفع مستوى كفاءة األداء ، وذلك بالتحسينات وكيفية املواكبة ملا جيري من 

تقلبات الظروف واألزمات الوطنية والعاملية املتوقعة والطارئة ، أو ما يطرأ من 

 ..اجملتمع  –التغيريات على مسرية الدولة 

، على نفسية والضرائب رسوم ال يشؤثر النظام الضرييب ، وما يتم من فرض - 6 

 ا ؛الشخص احلقيقي أو املعنوي ، وبدوره يشؤثر على الدورة االقتصادية ، مبا فيه

ا ومستوى االدخار واالستثمار ، ورمب الدخل واالستهالك ، واملستوى العام لألسعار ،

لبنوك أو املصارف ، أو يشؤثر على االقرتاض ، واالدخار يف ا اك الصرييفيشؤثر على احلر

 .. البورصات  كاوحر

ال يفرض التشريع اإلسالمي على اإلنسان تكاليف أعلى من مستوى قدرات  - 7 

اإلنسان ، فقدرات اإلنسان هي اليت حتدد ما يتم تكليفه ، وهو ما ميتد أيضًا 

 ..والنفسية واجلسدية  الضريبية ، مع عدم إغفال قدراته العقلية –لقدراته املالية 

 

 

 :التوصيات واملقرتحات : ثانيًا 
 

ضــمن آخــر مطــاف البحــث ولتكاملــه ، ومــن خــالل مــا مت التوصــل إليــه مــن  و         

 :اآلتي ؛  ن بني أهم التوصيات واملقرتحاتاالستنتاجات ، يتطلب حتديد م
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ـ   رعايـة العلمـاء واملبـدعني   ميكن اقرتان الضرائب ب  -  وتنميـة   زينوالطلبـة املتمي

بشكل دوري ومستدام ومسـتمر ، عـن طريـق املشؤسسـات العامـة      القدرات وتطوير 

واخلاصة واملختلطة ، وذلك بتخفيض نسبة الضرائب عنهم أو إعفاء ضرييب مبقابـل  

 ..الدعم لالخرتاعات واالبتكارات والدراسات 

األخالقي البد أن يكون للتشريعات والقوانني توجه حيمل اجلانب اإلنساني و - 

الذي يسبق الفرض الضرييب ، مبعنى آخر ، يتطلب النظر إىل الظروف احمليقة بالناس 

رار والبيئة وما يلحق تقلبات طبيعية وطارئة ، حتى وإن اقتضى األمر إىل اختاذ ق

 ..معينة دولة  يفاستثنائي ملدينة أو مقاطعة 

والواجبات واملنافع  يتطلب االهتمام جبانب اجلودة الضريبية اليت ال تغفل احلقوق - 

احلضارية البنائية لالقتصاد واجملتمع ، وما ينجر ذلك من متطلبات  –اإلنسانية 

االهتمام بالتأثريات النفسية للضرائب ، يف بناء النظم الضريبية واختاذ القرارات 

 ..الضريبية وجباية الضرائب 

ب النظر لعمارة يتطلب عدم ثبات النظم الضريبية على وترية واحدة ، بل يتوج - 

البالد والعباد ، ومنه ما يدلل على أهمية علم النفس الضرييب لبناء التشريعات 

 ..الوضعية وما ُيبنى عليها من قوانني 

وكياتها الفاعلة ضمن النظر للعوامل األساسية للفرض الضرييب وسل -5

مباشرة السياسات العامة واخلاصة ، وما حتققه من فوائد ومنافع  – اتاإلسرتاتيجي

 ..وغري مباشرة ، ومنظورة وغري منظورة 

البد من أن يأخذ علم النفس الضرييب الدور الكفيل يف استيعاب احلكومة  - 6

للضريبة دون جور وظلم ، مبا فيه ما يتعلق بالبيئة الداخلية والبيئة اخلارجية 

الفرض  اجملتمع ، والسبل الكفيلة باستقرار وامتصاص التوتر الذي حيدثه –للدولة 

ل املواطن يف استغفاالضرييب ، ومنه ما ميثل حقيقة التوعية والثقافة واإلقناع وعدم 

 .. ائبجباية الضر

يتطلب األخذ بنظر االعتبار الضرائب وتأثريها على تقليص أو اتساع مساحة  -7

الفساد املالي واإلداري ، والتهرب الضرييب ، وظهور الرشوة للتحايل على النظم 

 ..وتشريعاتها  الضريبية

البد من أن تضع احلكومة نصب عينيها ، أن زيادة نسبة الضريبة  - 8

االستهالكية يشؤدي إىل اخنفاض يف مستوى الرفاهية االجتماعية ، ويعين خفض 

القوة الشرائية ، ويعين ضغوط على الدخل ، والسيما الدخل الثابت والدخل احملدود 

تثمار ، ويعين تفاقم ، ويعين تراجع يف االس والدخل املتذبذب و تراجع يف االدخار

 ..بيئة طاردة لرؤوس األموال  ولديالضرائب 

حلقة واضحة وداعمة ك واخلدمات احلكومية ، النظر للهيكل الضرييب - 9

اجملتمع ، ومنه ما يتحقق سالمة فاعلية اجلدوى من االنفاق  –لالقتصاد 
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اق االستثماري والتوازن االقتصادي واستدامة االستهالكي ، وحيقق ما يدعم االنف

 .. ويعا  بيئتها  جتاهاتالالتنمية والتطوير ، وبدوره حيد من اجلرائم مبختلف ا

االقتصادي ،  –يتطلب استدامة املزيج الضرييب مبا حيققه علم النفس الضرييب  - 0 

ينجم يف  وما ينجر مبتطلباته وعنايته بالصياغة أو التخطيط اإلسرتاتيجي ، وما

ضوء ذلك من القرارات املنسجمه مع متطلبات احلياة اليت حتافظ على جودة النسيج 

 ..االقتصادي  –االجتماعي 

يتطلب وضع نظام ضرييب بعيد عن االزدواجية ، ويشجع على تنمية التعلم  -  

والرتبية والتعليم ، وتنمية املهارات واخلربات واملواهب ، وكل ما يشجع على 

حيقق جودة  تثناءات ضريبية ملنـراعات ، كأن تعطي اسـرات واالختاالبتكا

 ..يادة املنتوج رمنتوج ، أو يعتين ب

مبدع ، بدعم مشاريعه واستثناءه من الضرائب أو م كل االعتناء بالشباب ، ومنه -  

ما يدعم سوق العمل منه على أقل تقدير خفض الضرائب عنه بشكل كبري ، و

 ..وسوق املعرفة واالبتكارات 

وضع نظام للضريبة وجبايتها ، على أن ال يشؤثر على نفسية املستثمر من جهة ،  -  

واملواطن من جهة أخرى ، مع االعتناء والتحفيز بطوعية وشفافية دفع الضرائب ، مع 

 ..ختفيضات واضحة وتسهيل خدمات معينة 

لعامة ، ونشر االعتناء بدور فاعلية ؛ الثقافة ، واإلعالم احملايد ، والعالقات ا -  

الضريبة  –الوعي ، واالقناع املدروس عن طريق علم النفس مبجريات العاطفة 

 ..وفهمها بشكل شفاف ليحقق التعاون املشرتك واالستجابة 

االعتناء باألسرة واجملتمع كداعمة لبناء ثقافة الصدق والشفافية يف كل  -5 

لة وذات بناء متكافئ ال يثقل تعامل الفرد ، ومنها ما يتعلق بالنظم الضريبية العاد

 ..كاهله على مستقبل احلقوق والواجبات 

يدعم النظم ، لكونه األدائي للضريبة  –بناء نظام التصميم الوظيفي البد من  -6 

الضريبة ،  –الضريبية على أساس إنساني وأخالقي ومستوعب ملتطلبات النفس 

ا تفرز العوملة ، وم اإلرهاب الضرييب والرهاب الضرييبواحليلولة دون الوصول إىل بيئة 

الصحة النفسية ما يشؤثر على الرقمية ، و اتلفجوقلبات سعر الصرف ، وامشؤثرات تو

 ..مستقبل تكنولوجيا اجليل اخلامس من  اجملتمع بيئةمحاية والعقلية ، و

يتطلب االعتناء بالتوجهات الضريبية ونظمها ، وذلك بالتمييز بني الضريبة  - 7 

ط ، ومعاجلة ذلك ضمن اخلط  الضريبة الطاردة لالستثمارو اجلاذبة لالستثمار

 .. املرسومة حلماية التنمية والتطوير املستدامني 

 

 تعاىل 
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 املصادر واملراجع
 

 : العربية املصادر واملراجع: أوالً 
 .القرآن الكريم + 

ضبط نّصه صبحي الصا ح / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب + 

 .967 / لبنان / بريوت  / دار الكتاب اللبناني /  ط/ 

/ لبنان  –بريوت / دار الفكر للطباعة والنشر /   مج/ لسان العرب / ابن منظور   - 

   99 /   ط

مطابع دار الششؤون / التعريفات / أبو احلسن علي بن حممد بن علي اجلرجاني  - 

 العراق/ بغداد / وزارة الثقافة واإلعالم / الثقافية العامة 

/ الطبعة الثانية /   ج/ منهاج الصاحلني ؛ العبادات واملعامالت / أبو القاسم اخلوئي  - 

 . لبنان –بريوت / دار الغدير للطباعة والنشر 

حتف العقول عن آل / بن احلسني بن شعبة احلراني  أبو حممد احلسن بن علي - 

 .  0 / لبنان  –بريوت / األمرية للطباعة والنشر والتوزيع /  الرسول

إدارة الششؤون / األمم املتحدة / لنمو سياسات االقتصاد الكلي وا/ جاياتي غوش  -5

 . 007  -يونيو / نيويورك ( / UNDESA)االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة 

شركة كاظمة للنشر / النظريات والسياسات النقدية واملالية / سامي خليل . د -6

 .  98 / الكويت / والرتمجة والتوزيع 

/ مطبعة املعارف /   ط/ تصادي احلديث القاموس االق/ سعيد عبود السامرائي . د - 7

 . 980  -979 / العراق  –بغداد 

 –إنكليزي / موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد املنعم احلفين . د - 8

 . 978 / لبنان  –بريوت / دار العودة /   ج / عربي 

/ باعة دار الضياء للط/   ط/ العالقات االقتصادية الدولية / علي حامت القريشي . د -9

 .  0 / العراق  –النجف األشرف 

دار النهضة /   ط/ علم النفس والتحليل النفسي / فرج عبد القادر طه وآخرون . د - 0 

 .لبنان  –بريوت / العربية للطباعة والنشر 
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قوة االقتصاد ؛ كيف يغري جيل جديد من االقتصاديني / مارك سكاوزن  -   

/ مشؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  /  ط/ شيماء طه الريدي : ترمجة / العامل 

 .6 0 /  مصر –القاهرة 

/ دار الزهراء /   ط/   ج/ هداية املسرتشدين / حممد علي املوسوي احلمامي  -   

 .لبنان   –بريوت 

إنسانية الضرائب وإدارتها بني نهج البالغة / هاشم حسني ناصر احملنك . د -  

 . 7 0 / العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / املعاصر  والفكر

دار أنباء للطباعة / علم االجتماع يف نهج البالغة / اصر احملنك هاشم حسني ن. د -  

 .العراق  –النجف األشرف / والنشر 

دار أنباء للطباعة / علم االقتصاد يف نهج البالغة / هاشم حسني ناصر احملنك . د -5 

 . العراق –النجف األشرف / والنشر 

البالغة والفكر علم النفس االقتصادي بني نهج / هاشم حسني ناصر احملنك . د -6 

 . 7 0 / النجف األشرف العراق / دار أنباء للطباعة والنشر  /املعاصر 

دار أنباء للطباعة / علم النفس يف نهج البالغة / هاشم حسني ناصر احملنك . د -7 

 .العراق  –النجف األشرف / والنشر 

 -موسوعة املصطلحات اإلدارية واالجتماعية / حسني ناصر احملنك هاشم  .د -8 

 . 007 / لبنان  –بريوت / مكتبة لبنان ناشرون / القتصادية والتجارية ا

نظام تصميم العمل وتقويم األداء ودوره يف / هاشم حسني ناصر احملنك . د -9 

 . 987 / العراق  –النجف األشرف / مطبعة القضاء / املشاريع اإلنتاجية 

والفكر  هندسة وإعادة هندسة االقتصاد/ هاشم حسني ناصر احملنك . د -0 

النجف / دار أنباء للطباعة والنشر / االقتصادي بني نهج البالغة والفكر املعاصر 

 . 7 0 / العراق  -األشرف 

/ مركز التعليم املفتوح / احملاسبة الضريبية / وفاء حييى أمحد حجازي . د -  

 .مصر / جامعة بنها  –كلية التجارة 

الدار / النظم الضريبية / از حامد عبد اجمليد در. يونس أمحد البطريق ، د. د -  

 .  98 / لبنان  –بريوت / اجلامعية للطباعة والنشر 
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 

 

 الصفحة التفاصيـــــــل

 9 النفسية –يبني جانب من املنظومة الضريبية (   ) خمطط 

    يبني خمتصر خلصائص الضريبة(   ) خمطط 

    علم النفسالواجبات و –خمتصر للحقوق (   ) خمطط 

 7  منظومة املزيج الضرييب وعلم النفس الضرييب(   ) خمطط 

    يبني العالقة بني الضريبة والعاطفة وعلم النفس(  5) خمطط 

يبني فاعلية وانسيابيةمنظومة البيئة املشرتكة بني (  6) خمطط 

 القانون والضريبة والنفس

 5 

اخلـدمات  يبني الرتابط الضـرييب والنفسـي ومسـتوى    (  7) خمطط 

 العامة

 6 

    االقتصادي –خمتصر ومبسط ملواطن السلوك الضرييب (  8) خمطط 

خمتصر ومبسط لفاعليـة الـنظم الضـريبية وتأثريهـا     (  9) خمطط 

 على العالقات السلوكية

   

ــط  ــة  (  0 ) خمط ــل الوظيف ــي ؛ حتلي ــام الفرع ــر النظ ــبني خمتص ي

 الضريبية

 9 

ــط  ــي  (    ) خمط ــام الفرع ــر النظ ــبني خمتص ــة ي ــيم الوظيف ؛ تقي

 الضريبية

50 

  5 يبني خمتصر النظام الفرعي ؛ تقويم األداء الضرييب(    ) خمطط 

 األدائي للضريبة –خمتصر لنظام التصميم الوظيفي  (   ) خمطط 

 املتكامل

5  

يبني خمتصر منظومة مراكز حراك االقتصاد (   ) خمطط 

 والسلوك االقتصادي

78 

علم  النفس  م  نفس اخلرب ويبني جانب من تفاعل عل(  5 ) خمطط 

 الضرييب

8  

  9 اإلستثماري –يبني خماطر السلوك الضرييب (   6  ) خمطط 
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 الصفحة لـــــــــــــيـالتفاص

 5 املقدمة

  املدخل للنظم الضريبية وعلم :  املبحث األول: املبحث األول

 النفس الضرييب

7 

 0  مدخل ومفاهيم: أواًل 

 7  .النفس الضرييب  علم: ثانيا  :ثانيًا 

 0  . علم النفس الضرييب والتشريعات والقوانني: ثالثًا 

    . العوامل األساسية للضريبة وعلم النفس الضرييب :رابعًا 

    . احلقوق والضرائب وعلم النفس الضرييب: خامسًا 

 5  . اإلنفاق واملنتوج والضريبة والنفس: سادسًا 

 6  . الضرييب املزيج الضرييب وعلم النفس: سابعًا 

  8  . علم النفس الضرييب وبعض فروع علم النفس: املبحث الثاني 

 8  . علم النفس األخالقي وعلم النفس الضرييب :أواًل 

    . وعلم النفس الضرييب علم النفس العاطفي: ثانيًا 

    . علم النفس اجلبائي وعلم النفس الضرييب: ثالثًا 

    . النفس الضرييبوعلم  علم النفس القانوني: رابعًا 

 6  . اجليونفسي وعلم النفس الضرييب: خامسًا 

  7  . الضريبة السلوكية والسلوك الضرييب: املبحث الثالث 

 8  .السلوك : أواًل 

 9  .السلوك الرشيد والسلوك الرشيق : ثانيًا 

 0  .الضريبة السلوكية : ثالثًا 

    .السلوك الضرييب : رابعًا 

    .كية والسلوك الضرييب الضريبة السلو: خامسًا 

علم النفس الضرييب بني الضـريبة السـلوكية والسـلوك    : سادسًا 

 .الضرييب 
 5 

 ا ألدائـي   –تكامـل نظـام التصـميم الـوظيفي     : الرابـع   املبحث

 للضريبة

 7 
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 8  .حتليل الوظيفة الضريبية : أوال 

 9  .تقييم الوظيفة الضريبية : ثانيا 

 50 .تقويم األداء الضرييب : ثالثا 

  5 . ألدائي للضريبةا –نظام التصميم الوظيفي تكاما : رابعا 

 الضغوطات النفسية للضرائب والتطور التقين  :اخلامس  املبحث

 .واحلضاري 
55 

 55 . الضغوطات النفسية للضريبة: أواًل 

 57 . الضغوطات النفسية والتهرب الضرييب: ثانيًا 

  6 . االرهاب الضرييب والرهاب الضرييب:  ثالثًا

 65 . الضغوطات النفسية لعوملة الضرائب: ًا رابع

 66 . التقنيات احلديثة وعلم النفس الضرييب: ًا خامس

 66 االقتصاد الرقمي والضريبة الرقمية وعلم النفس الضرييب: ًا سادس

 69 . الضرائب وعلم النفس الضرييب واجملتمع :السادس  املبحث 

 69 . األمن الضرييب واألمن اجملتمعي: أوال 

  7 . العامل األمين للضريبة ومستقبل احلياة اإلنسانية: ثانيًا 

  7 . خماطر تعزيز الضريبة الظالـمة على اجملتمع: ثالثًا 

  7  . الصدمة النفسية للضرائب والرسوم: رابعًا 

 75 علم النفس الضرييب والتعليم: خامسًا 

 77 . الضرائب وعلم النفس الضرييب واالقتصاد :السابع  املبحث 

 77 .النفسي والضرائب  –احلراك االقتصادي : أوال 

  8 .سعر الصرف والضريبة واملشؤثرات النفسية : ثانيًا 

  8 . القوة الشرائية والضريبة واملشؤثرات النفسية: ثالثًا 

  8 . الضريبة على سلوك الدخل –تأثري علم نفس اخلرب : رابعًا 

 85 . له الضريبة اجلاذبة لالستثمار والطاردة: خامسًا 

النظام الضرييب واجلبائي ودعائمه  هندسة وإعادة هندسة: سادسًا 

 . النفسية

87 

 9 االستنتاجات واملقرتحات والتوصيات:  ثامناملبحث ال  

  9 االستنتاجات : أواًل 

 96 املقرتحات والتوصيات: ثانيًا 

 99 : املراجعاملصادر و

 99  املراجع العربيةاملصادر و: أواًل 

 00  األجنبية املراجعو صادرامل:  ثانيًا

  0  حمتويات البحث من األشكال واملخططات
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PROF . DR. HASHIM HUSSAIN NASSIR  AL – MUHANNAK 

  الدكتور هاشم حسني ناصر احملنك الربوفيسور
 يف اسطور

 
  العراق / درس االبتدائية والثانوية يف النجف األشرف.. 

 ه اجلامعية يف اجلامعة املستنصـرية  درس يف جامعة بريوت العربية ، وأكمل دراست

 .. 986  – 985 العراق عام  –

    حصل على شهادات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف وشـهادات

 :التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

 لكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر حاصل على ا.. 

  حاصل على هوية املشؤلف الدولي.. 

  جامعة ماليا ، املاليزية : على وسام الباحث املبادر من موقع أريد حاصل. 

    كتـاب وموسـوعة ومعـاجم منشـورة ويف دورهـا للنشـر ، ويف       (  00 ) له أكثـر مـن

 ..خمتلف التخصصات 

  علمي وطين ودولي ويف خمتلف التخصصات ، داخل  مشؤمتر(  60) مشارك بأكثر من

 ..العراق وخارجه 

  حبث وموضوع  ، داخل وخارج العراق (  00 ) منشور له أكثر من.. 

         منشور له الكثري مـن القصـص القصـرية والشـعر يف الصـحف واجملـالت ، وضـمن

 ..كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

 حوث والقصـص والشـعر  علـى مواقـع يف     منشور له الكثري واملنوع من الكتب والب

 ..االنرتنت 

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

 مركز دراسات دار أنباء/  مشؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر .. 

 جامعة الكوفةالششؤون العلمية، و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة بابل: سابقًا عمل يف  :

،   99 احد من مشؤسسي املركز ، ومدير املركز وكالة مركز دراسات الكوفة ، وو

 ..ويف كلية الفقه / وعمل يف رئاسة جامعة الكوفة / ومدير اإلدارة 
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