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  سرآغاز
 ارزش هـا، هنجارهـا و       يبـسیار هـاي     اخیر پژوهش هاي    در سال 
 يگیـر  متفاوت در میان کشورها و اثرات قابل انـدازه        هاي    یویژگ

یـک  . اند  قرار داده  ی را مورد بررس   يبر رفتار اقتصاد  ها    این تفاوت 
بـه  . اسـت  1یهایی، پذیرش مالیـات    زمینه مرتبط با چنین پژوهش    

رش مالیاتی یک مفهوم نظـري و چنـد   عقیده صاحب نظران، پذی   
، 2توانـد در سـه بخـش پـذیرش در پرداخـت       مـی جانبه است که  

). 1( بررسی شـود  4دهی و پذیرش در گزارش 3پذیرش در پرونده 
در تعریف مفهوم  )(5OECDسازمان همکاري اقتصادي و توسعه

 و  6پـذیرش اجرایـی   : کنـد   می پذیرش، آن را به دو بخش تقسیم      
پذیرش اجرایی به قوانین اجرایی کشور      . 7فنیپذیرش تکنیکی و    

مورد نظر و پذیرش فنی به پذیرش در گـزارش دهـی، پـذیرش              
فرآیندهاي مورد نظر قانون و پذیرش مقـررات تکنیکـی الزم در            

در برابر پـذیرش  ). 2(گردد  میمحاسبات مالیات یا پرداخت آن باز     
ح  مالیـاتی از سـوي مؤدیـان مطـر    8مالیاتی، مسأله عدم پـذیرش    

هـر دو    10و فـرار مالیـاتی     9باید توجه داشت اجتناب مالیاتی    . است
مصادیقی از عدم پـذیرش هـستند بـا ایـن تفـاوت کـه اجتنـاب                 
مالیـاتی، عـدم پـذیرش قــانونی و فـرار مالیـاتی، عـدم پــذیرش       

گر اخالق  نقش میانجی: پذیرش مالیاتی  اجتماعی وۀ سرمایۀرابط
  مالیاتی
  2∗، شراره کاوسی1دکتر سید محمدجواد رزمی

 مشهد فردوسی دانشگاه اقتصادي، و اداري علوم دانشکده اقتصاد، گروه

  مشهد فردوسی دانشگاه الملل بین پردیس

  )21/5/93، تاریخ پذیرش 23/3/93تاریخ دریافت (

  کیدهچ
رود، زیـرا شـواهد    شـمار مـی   ههاي پژوهشی مهمی ب  تبیین نقش اخالق مالیاتی در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی از حیطه         :زمینه

هـدف  . شدلیات باید متأثر از عواملی غیر از موارد ذکر شده در رهیافت اقتصاد جرم با                بسیاري وجود دارد که نشان می دهد تصمیم براي پرداخت ما          
  .گر اخالق مالیاتی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی است کلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی

  

 نفر 715 تحقیق را يجامعه آمار.  همبستگی است-ها، توصیفی   پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده   :روش کار 
.  انتخـاب شـدند    ی تـصادف  يگیر  نفر آنها از طریق نمونه     163دهند که      و زرگران شهرستان رشت تشکیل می      یازم خانگ  صنوف لو  یاز مؤدیان مالیات  

 ي معادالت سـاختار   يساز  ، تحت روش مدل    LISREL و   SPSSوسیله نرم افزارهاي     هآوري و ب    هاي مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع        داده
  . تجزیه و تحلیل شد

  

. با متغیر اخالق مالیاتی افراد رابطه دارد      ) 03/5(و معناداري ) 49/0(هاي تحقیق نشان داد متغیر سرمایه اجتماعی با ضریب استاندارد            فتهیا :ها یافته
  . مثبت داردۀبا پذیرش مالیاتی رابط) 16/6(و معناداري ) 86/0(همچنین اخالق مالیاتی با تخمین استاندارد 

  

 معنادار سرمایه اجتماعی بر پذیرش مالیاتی و همچنین نقش میانجی اخالق مالیاتی در رابطه میان این دو را در نتایج پژوهش رابطه :گیري نتیجه
  .کند جامعه پژوهش تأیید می

  
  لیاتی اخالق مالیاتی، سرمایه اجتماعی، پذیرش ما :کلید واژگان
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  kavosi_sh @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
 



 گر اخالق مالیاتی  میانجینقش: رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و پذیرش مالیاتی: شراره کاوسی و دکتر سیدمحمدجواد رزمی

 

 74

  .)3(شود  میغیرقانونی محسوب
دهنـدگان در پرداخـت       اند که مالیات    مطالعات متعددي نشان داده   

هاي کالسیک  کارتر از آن هستند که در مدل       لب درست مالیات اغ 
براسـاس  ). 4-6(شود به آن اذعان می12، اقتصاد جرم 11بازدارندگی

لیاتی ندارند و بـه   این نتایج مالیات دهندگان، تمایلی براي فرار ما      
. باشـند  لیـات نمـی     هاي فریبکاري در زمینه پرداخت مـا        دنبال راه 

انجام شده، این فرضـیه را کـه        همچنین نتایج برخی از مطالعات      
کننـدگان مطلوبیـت    ق، تنهـا بیـشینه    افراد بدون توجـه بـه اخـال      

بـه عبـارت دیگـر،      ). 7-9(نتقاد قرار داده است     باشند را مورد ا    می
هـاي   شمار زیادي از افراد در اغلب موارد بدون توجه بـه انگیـزه            

م بـه   شـوند اقـدا     مالی که از جانب نظام مالیاتی با آنها مواجه می         
لیـاتی یـا بـه        نمایند و پذیرش ما     هاي مشمول می    لیات  پرداخت ما 

توان فقط  لیاتی را نمی عبارتی، پیروي و گردن نهادن به قوانین ما
وسیله مالحظات مالی، بویژه آنهایی کـه تـا حـدودي اجبـاري              هب

حال سوال اساسی این است کـه چـرا          ).10(هستند، تشریح نمود  
هـاي کمتـري      و ممیـزي  ها    ه مجازات بیشتر مردم، حتی زمانی ک    

  . براي فرار مالیاتی وجود دارد، تمایل به پرداخت مالیات دارند
تعهـد اخالقـی افـراد بـه پرداخـت          «به عنوان    ،13اخالق مالیاتی 

 و »وسیله پرداخت مالیات هباور به مشارکت در جامعه ب«، »مالیات
 »لیات ماوجود انگیزش درونی افراد یا تمایل آنان براي پرداخت      «

 به عبارتی دیگر، اخالق مالیاتی نـوعی        .)11 -13(شود  می تعریف
تـوان آن را      تعهد اخالقی براي پرداخت مالیـات بـوده، کـه نمـی           

اي به عنوان یک متغیر  لیاتی و یا اندازه اقتصاد سایه  مشابه فرار ما  
 بـا مفهـوم     یهمچنـین اخـالق مالیـات     ). 14(مقداري قلمداد نمود  

، ارتباط نزدیکـی دارد، محققـان ایـن         »ندگاناخالق مالیات ده  «
عنـوان هنجارهـایی دانـسته انـد کـه رفتـار افـراد               هاصطالح را ب  

ــه ــرل   ب ــت کنت ــا دول ــاط ب ــدگان را در ارتب ــات دهن ــوان مالی  عن
  ).15(نماید می

  را ینظـران اخـالق مالیـات      یاري از صـاحب   براساس دیـدگاه بـس    
بـا پـذیرش     مـرتبط    ي مهم و بنیاد   یعنوان یک ویژگ   توان به  می

هاي گردآوري شـده در   مالیات و حلقه مفقوده بین نظریات و داده  
 -18(را حل نمود14نظر گرفت و در نهایت معماي پذیرش مالیاتی     

 همچنین شواهد پژوهشی قابل توجهی نیز وجـود دارد کـه            .)16
 ي افراد برا  یعنوان انگیزش درون   ه ب یدهد اخالق مالیات    می نشان

 افـراد را تبیـین   ید درجـه پـذیرش مالیـات   توان  می پرداخت مالیات 
عنوان توضـیح چرایـی بـاال      اگر اخالق مالیاتی به   ). 16-19(نماید

بودن نرخ پذیرش مالیاتی فرض شود، ارزیابی آنچه آن را شـکل            
ایـن امـر در حـالی اسـت کـه در            . دهد نیز حائز اهمیت است      می

گونـه   بیشتر مطالعات انجـام شـده، اخـالق مالیـاتی بـدون هـیچ          
یـک  عنـوان      بـه   افزایش و یا حفظ آن     ی چگونگ ة دربار یوضیحت

 مالیــات » ترجیحــاتيورا« ي از رفتارهــایجعبــه ســیاه، بخــش
 در یبخش ناشناخته مؤثر بـر فـرار مالیـات   عنوان   بهدهندگان و یا 

انجـام شـده،    هـاي     در محـدود پـژوهش    . نظر گرفته شده اسـت    
یـد تنهـا از     هـاي اقتـصادي نبا      کید بر این که پدیده    أمحققان با ت  

دیدگاه سنتی نئوکالسـیک مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد، درصـدد               
برآمدند پیوندي میان اقتصاد و روانشناسی اجتماعی ایجاد نمایند         

هاي   هاي پژوهشی آنان، هر دو گروه محرك        براساس یافته ). 20(
گیري اخالق مالیـاتی،      اقتصادي و هنجارهاي اجتماعی، بر شکل     

اشته و در میان عوامل اجتمـاعی مختلـف،         اي د   کننده  تاثیر تعیین 
 رغم نا متحمل بـودن کـشف   ی، عل یارتقاء سطح سرمایه اجتماع   

 فرار مالیاتی توسط دولت، افـراد را مجـاب بـه پرداخـت مالیـات              
  ). 21 و 20، 11، 7(نماید  می

 15نظـران، سـرمایه اجتمـاعی      براساس دیـدگاه برخـی از صـاحب       
و 16هـاي اجتمـاعی     ، شـبکه  اي است به ارتباط میـان افـراد         اشاره

 ناشی از آنها که ظرفیـت       18 متقابل و اعتماد   17هنجارهاي رفتاري 
بـر  . دهـد   مـی   را افـزایش   ی نیل به مقاصد شخص    يمشارکت برا 

نظران، جـوهره سـرمایه اجتمـاعی اعتمـاد          اساس اندیشه صاحب  
وقتـی   به عبارت دیگـر،   ). 22(مبتنی بر هنجارهاي عمومی است      

دهـد بـه خـاطر جبـران           انجـام مـی    کسی کاري بـراي دیگـري     
بالفاصله از سوي وي نبوده، بلکه ناشی از انتظارات مبهمی مبنی 
بر اینکه دیگران به احتمال زیـاد در آینـده آنـرا جبـران خواهنـد                

هاي اجتماعی یکی دیگر      مشارکت در شبکه  ). 23(باشد    نمود، می 
 جوامعی که اعـضاي   . از ابعاد حائز اهمیت سرمایه اجتماعی است      

باشـند، از امکـان       سطح باالیی از مـشارکت برخـوردار مـی         آن از 
بیشتري براي ایجاد روابط دو سویه و خلق اعتمـاد میـان فـردي        

مشارکت هاي    اعتماد نه تنها براي مشارکت در شبکه      . برخوردارند
 مدنی ضروریست بلکه براي ادامه روابـط اجتمـاعی نیـز حیـاتی            

ند سست و به تدریج محو      روابط اجتماعی اگر حفظ نشو    . باشد می
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از ایـن  . شوند شده، انتظارات و وظایف در طول زمان کمرنگ می      
شوند که همانند هـر       می رو روابط اجتماعی دارایی افراد محسوب     

تـوان در موقـع نیـاز از آن           منبع دیگري وقتی انباشته شـود مـی       
 پـذیر   برداشت نمود، منبعی که دیگـر اهـداف نـاممکن را امکـان            

  ). 23-24(نماید  می
با توجه به اهمیت پژوهش در زمینه اخالق مالیـاتی و نیـز بـا در         

در زمینه عوامـل مـؤثر بـر اخـالق       ها    نظر گرفتن کمبود پژوهش   
مالیاتی و رابطه آن با پیامدهاي مهمی همچون پذیرش مالیاتی و 
سرمایه اجتماعی و از همه مهم تـر کمبـود چنـین پژوهـشی در               

، )3( در کـشور   یخ پـذیرش مالیـات    ایران علی رغم پایین بودن نر     
 نقش میانجی گـر اخـالق مالیـاتی         هدف پژوهش حاضر، بررسی   

   .رابطه میان سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی استبر
  

  روش 
  

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي، به لحاظ درجـه کنتـرل و            
ــوع  نظــارت، از نــوع میــدانی و از جنبــه گــردآوري داده  هــا، از ن

جامعه آماري این پژوهش،    .  همبستگی است  -صیفیتحقیقات تو 
تمامی مؤدیان حقیقی صنوف لوازم خانگی و زرگران شهرسـتان          

، در اداره کـل امـور       1393باشند که تا پایان فـروردین         می رشت
تعداد این مؤدیـان    . باشند مالیاتی استان داراي پرونده مالیاتی می     

امعه محـدود در    گیري از ج    نفر بوده و براساس فرمول نمونه      715
 اي تـصادفی  گیري طبقه  سطح خطاي پنج درصد و با روش نمونه       

) جهت رعایت نسبت مؤدیـان صـنف لـوازم خـانگی و زرگـران             (
از ایـن تعـداد، حـدود    .  مؤدي بـرآورد شـد     163اي با حجم     نمونه

تـر از   داراي مدرك تحصیلی دیپلم و پایین  ) نفر106( درصد   6/67
 8/11راي مـدرك کارشناسـی،      دا)  نفـر  32( درصـد    6/20دیپلم،  
 نفـر داراي مـدرك دکتـري    1کارشناسی ارشـد و   ) نفر19(درصد  
 7مرد و ) نفر147( درصد مؤدیان نمونه  93از لحاظ جنسیت،    . بود

 درصـد   92حدود  . دهند  می زنان تشکیل ) درصد11(درصد آنها را    
متأهـل بـوده    ) نفر13( درصد   8از افراد نمونه، مجرد و      ) نفر145(
با ( سال   6/50الخره این که میانگین سنی مؤدیان نمونه        و با . اند

 سـال  33/20و میانگین سابقه شغلی آنهـا   ) 518/8انحراف معیار   
     .باشد  می)36/6با انحراف معیار (

هـاي مـورد نیـاز از        ین پـژوهش بـه منظـور گـرد آوري داده          در ا 
  : در این راستا . پرسشنامه استفاده شده است

) الءسـو ( اي  سـنجه  6اتی، پرسـشنامه    جهت سنجش اخالق مالی   
گـویی آن طیـف    اخالق مالیاتی لوبین و زاري که مقیـاس پاسـخ         

بطـور کامـل    =5به طور کامل مخالفم تا      = 1(اي    درجه 5لیکرت  
جهـت سـنجش پـذیرش      . است، بکار گرفتـه شـد     ) 20) (موافقم

پذیرش مالیاتی جیمز و الـی      اي     سنجه 4مالیاتی نیز از پرسشنامه     
بـه طـور   = 1(اي   درجه5گویی آن طیف لیکرت   اسخکه مقیاس پ  

اسـت، اسـتفاده    ) 25) (طور کامل مـوافقم    هب =5کامل مخالفم تا    
  . شد

بـراي سـنجش   هـا   براي اطمینان از مناسب بـودن ایـن پرسـش    
 بـه همـراه دیگـر    یاخالق و پذیرش مالیاتی، یک مطالعه مقدمات   

 يمشارکت در شبکه ها
  یاجتماع

 

  اعتماد
 

  دو سویهي رفتاريهنجارها

رمایه س
 اجتماعی

  پذیرش 
 مالیاتی

 اخالق مالیاتی

 مدل مفهومی تحقیق: 1نگاره 
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 شـواهد   . نفر از مؤدیان اجـرا شـد       30 ي پژوهش، بر رو   يابزارها
 سؤال بـراي  6حاصل از این اجراي مقدماتی حاکی از آن بود که      

 سؤال براي سنجش پذیرش مالیاتی،      4سنجش اخالق مالیاتی و     
) 82/0 و   89/0آلفاي کرونباخ بترتیب    ( از سازگاري درونی باالیی   

توسـط تنـی چنـد از       هـا     روایی محتوایی گویـه   . برخوردار هستند 
عـالوه بـر ایـن، در       . ید گردیـد  مربوطه تای هاي    متخصصان حوزه 

، بـراي بررسـی آزمـون اعتبـار         ) مـؤدي  158(گروه نمونه نهایی    
عاملی این پرسشنامه ها، سؤاالت مورد تحلیل عاملی اکتشافی با          

با توجه به نتایج حاصل از      . چرخش از نوع واریماکس قرار گرفت     
 KMOبـا (این تحلیل براي سؤاالت مربوط بـه اخـالق مالیـاتی            

 217، خـی دو آزمـون کرویـت بارتلـت برابـر بـا               805/0 برابر با 
)001/0 < p ( ــاالتر از ــژه ب ــادیر وی ــاتی ) 1و مق ــذیرش مالی و پ
، خی دو آزمون کرویـت بارتلـت برابـر بـا            8/0برابر با    KMOبا(

719/140 ) 001/0 < p (      بـا قاطعیـت   ) 1و مقادیر ویژه باالتر از 
تی بر روي یـک      سؤال اخالق مالیا   6توان استدالل نمود که،      می

  . سؤال پذیرش مالیاتی بر روي عامل دیگر قرار داد4عامل و 
 ، که دو بعد     19EVSجهت سنجش سرمایه اجتماعی پرسشنامه      

سنجد، استفاده    می را) 8) (ساختاري و شناختی  (سرمایه اجتماعی   
اجتمـاعی  هـاي     در این پرسشنامه مؤلفه مشارکت در شـبکه       . شد

هـاي    و مؤلفـه 15 تـا  11 سـؤاالت مرتبط با بعد ساختاري شـامل    
 رفتاري دو سـویه مـرتبط بـا بعـد شـناختی،            ياعتماد و هنجارها  

مقیاس پاسـخ گـویی آن نیـز    . باشند  می25 تا 16شامل سؤاالت  
بـه   = 5به طور کامل مخـالفم تـا     = 1( درجه اي    5طیف لیکرت   

 15براي اطمینان از مناسب بودن ایـن        . است) طور کامل موافقم  

اجتمـاعی،  هاي  نجش سه مؤلفه مشارکت در شبکه  سؤال براي س  
 رفتــاري دو ســویه، در مطالعــه مقــدماتی ياعتمــاد و هنجارهــا

اخـالق  هـاي    پرسشنامه سرمایه اجتمـاعی همـراه بـا پرسـشنامه         
 نفـر از مؤدیـان خـارج از      30مالیاتی و پذیرش مالیـاتی بـر روي         

شواهد حاصل از ایـن مطالعـه کـه بـر مبنـاي          . نمونه اجرا گردید  
همبستگی هر سؤال با کل نمرات هر مقیاس و نقش هـر سـؤال    

 سـؤال بـا آلفـاي     15در آلفاي کرونباخ بوده، حاکی از آن بود که          
 حــائز شــرایط مناســب بــراي ســنجش ســرمایه 74/0کرونبــاخ 

همچنین آلفاي کرونباخ براي مؤلفـه مـشارکت        . اجتماعی هستند 
 سـؤاالت اي  و بـر  ) 83/0( ، اعتماد )71/0( هاي اجتماعی   در شبکه 

. بوده اسـت  ) 78/0( رفتاري دو سویه     يمربوط به مؤلفه هنجارها   
گرچه مرکز تحقیقات پیمایش اروپاییان براساس مطالعات انجـام         
شده روایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی را تایید نموده است، براي    
تعیین روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و اعتبار عاملی نیـز بهـره             

 سؤال توسط سه تن از اساتید       15ی محتوایی این    روای. گرفته شد 
بـراي آزمـون    . آگاه به موضوع بررسی و مورد تایید قـرار گرفـت          

اعتبار عاملی این پرسشنامه نیز، تحلیل عاملی اکتشافی به شـیوه         
هاي اصلی و چرخش از نوع وریماکس انجـام و در نهایـت               مولفه

با توجه به این    .  استخراج شد  5/0سه عامل با بار عاملی باالتر از        
، خی دو آزمون کرویـت بارتلـت        771/0 برابر با  KMOکه مقدار 

ــا  ــر ب ــاالتر از ) p > 001/0 ( 174/748براب ــژه ب ــادیر وی  1و مق
 سـؤال   15توان با قاطعیـت اسـتدالل نمـود کـه             می بدست آمد، 

هــاي  مــشارکت در شــبکه(ســرمایه اجتمــاعی روي ســه عامــل 
  .قرار دارد) ري دو سویه رفتاياعتماد و هنجارها, اجتماعی

  هاي سرمایه اجتماعی مؤلفه آماره هاي توصیفی متغیرهاي اخالق مالیاتی، پذیرش مالیاتی و: 1جدول
 

  متغیرها
  تعداد

میـــانگین  
  نمونه

  میانه
انحراف 

  معیار
  حداقل  حداکثر

  متوسط
  نظري

  3  1/1  4/4  75/0  2/2  29/2  158  اخالق مالیاتی
  3  23/1  63/4  71/0  83/2  6/2  158  پذیرش مالیاتی
  3  33/1  57/4  82/0  3  9/2  158  سرمایه اجتماعی

  3  5/1  8/4  76/0  42/3  52/3  158  ی اجتماعيمشارکت در شبکه ها
  3  2/1  4  9/0  5/2  23/2  158  اعتماد

  3  4/1  28/4  65/0  62/3  1/3  158   رفتاري دو سویهيهنجارها
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بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـاي         هـا     حاصل از پرسـشنامه   هاي    داده
SPSS   و LISREL           5 استخراج گردیـد، بـا توجـه بـه ایـن کـه 

ـ  ) درصـد  3معـادل (پرسشنامه   دلیـل نقـص در پاسـخگویی از         ه، ب
 مـورد کـاهش    158تحلیل کنار گذاشته شد، تعداد مشاهدات بـه         

ه شیوه مدل سازي معـادالت سـاختاري        بها    در نهایت داده  . یافت
  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

  

  ها افتهی
 ي نمــرات مؤدیــان در هریــک از متغیرهــای توصــیفيهــا آمــاره

نتایج حـاکی   . نشان داده شده است   ) 1(پژوهش در جدول شماره     
میانگین اخالق مالیاتی، دربین آزمـودنی هـا، بـا          : ست که   ا  از آن 

طور تقریب در حد     به) 29/2(دست آمده    همتوسط ب توجه به مقدار    
میانگین بـه دسـت آمـده بـراي متغیـر پـذیرش             . قرار دارد  پایین

 و 63/4 بوده که با در نظر گرفتن حداکثر 6/2مالیاتی مؤدیان نیز   
.  پـایین تـر از مقـدار متوسـط، بـرآورد شـده اسـت               23/1حداقل  
ر گـرفتن   اجتمـاعی بـا در نظـ      هاي    مشارکت در شبکه  هاي    مؤلفه

، در حد متوسط رو به بـاال و         )52/3(مقدار متوسط به دست آمده      
 رفتاري دو سویه بـا در نظـر گـرفتن مقـدار متوسـط               يهنجارها

الزم به توضیح است که میانگین      . باشند  می ، درحد متوسط  )1/3(
 و  4بوده که با حـداکثر      ) 23/2(به دست آمده براي مؤلفه اعتماد       

.  در حـد پـایین بـرآورد شـده اسـت           ، به طور تقریـب    2/1حداقل  

 کـل، بـا توجـه بـه مقـدار           یهمچنین، میانگین سرمایه اجتمـاع    
، به طور تقریب در حـد متوسـط رو بـه    )9/2(متوسط بدست آمده  

  .باشد  میپایین
جدول زیر، رابطه بین متغیرهاي تحقیق را براساس همبـستگی،           

شـود، بـین متغیرهـاي        مـی  دهد همان گونه کـه دیـده        می نشان
  . قیق رابطه معناداري وجود داردتح

گیـري   هـاي انـدازه    براي تأیید برازش مناسب و قابل قبول مـدل        
هـاي    متغیرهاي تحقیـق و تأییـد بـرازش کلـی مـدل، شاخـصه             

متعددي به وسیله صاحب نظران آماري معرفی و مقادیر مطلوبی          
 3تـرین آنهـا در جـدول         نیز براي آنها تعیین شده است که مهـم        

 توجــه بــه ایــن کــه نتــایج مربــوط بــه تمــامی بــا. آمــده اســت
هاي مذکور در بازه مقادیر مطلوب قرار دارنـد، مـشخص            شاخص

گیري اخالق مالیاتی،   هاي پیشنهادي براي اندازه    شود که مدل   می
هـاي کلـی    پذیرش مالیاتی و سرمایه اجتماعی به لحاظ شاخـصه       

ي گیـرد و ایـن یعنـی آنکـه متغیرهـا         برازش، مورد تأیید قرار می    
  . کنند آشکار به خوبی متغیرهاي مکنون را تبیین می

 براي بررسی روابط بـین متغیرهـاي مـستقل و وابـسته، مـدل               
مفهومی تحقیق با روش معادالت ساختاري مـورد تحلیـل قـرار            

 در مدلسازي معادالت ساختاري از یک سو میزان انطبـاق    .گرفت
شـود    یهاي گردآوري شده و مدل مفهومی تحقیق بررسی م          داده

و از سوي دیگر معنادار بودن روابط در این مـدل بـرازش یافتـه               

  ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش: 2جدول
 

ــالق   متغیرها اخ
  مالیاتی

پـــذیرش 
  مالیاتی

سرمایه 
  اجتماعی

مـــشارکت در 
ــا  ــبکه ه  يش

  یاجتماع
  اعتماد

 يهنجارهـــا
رفتــــاري دو 

  سویه
            -  اخالق مالیاتی
          -  766/0**  پذیرش مالیاتی
        - 430/0** 575/0**  سرمایه اجتماعی

 يمـــشارکت در شـــبکه هـــا  
  یاجتماع

**405/0 **213/0 **369/0  -      

    -  234/0**  523/0** 758/0** 898/0**  اعتماد
  -  514/0**  456/0**  408/0**  717/0**  483/0**   رفتاري دو سویهيهنجارها

            n=158   

         ** p < 01/0   
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مناسب بـودن مـدل بـرازش شـده نیـز بـا             ). 26(گردد  آزمون می 
استفاده از معیارهاي مختلـف ارزیـابی گردیـد کـه نتـایج آن، در               

طورکه در ایـن     همان). 27( نشان داده شده است      4جدول شماره   
ه درجه آزادي به عنـوان  شود، نسبت خی دو ب     می جدول مالحظه 

ترین شاخص در تعیین برازش مدل، در ایـن الگـو در دامنـه      مهم
 کمتـر  3 کـه از مقـدار مجـاز    11/2معـادل   (مناسبی قرار داشـته     

 ،GFI ،AGFI،  CFIهاي  ، ضمن این که مقادیر شاخص)است
NNF، NNFI بوده که سطح رضایت بخش برازش 9/0باالتر از 

بارت دیگر اعتبار و برازندگی مناسـب       به ع . دهد  می مدل را نشان  
بـرازش مـدل    هـاي      شـاخص  يمدل، طبق برآورد انجام شده برا     

    .تایید شد
گیري و مـدل سـاختاري و       هاي اندازه  پس از بررسی برازش مدل    

 ۀهـا، بـه بررسـی و آزمـون فرضـی          داشتن برازش مناسـب مـدل     
 لذا نتایج حاصل از ضرایب معناداري،. پژوهش پرداخته شده است  

ضرایب استاندارد شده مسیرهاي مربوط به هر یک از متغیرهـا و            
. ارایـه شـده اسـت     ) 4(نتایج بررسی فرضیه پژوهش، در جـدول        

همانطور که نمایان است، رابطه بین سرمایه اجتماعی با اخـالق           
 درصـد معنـی     01/0مالیاتی و پذیرش مالیاتی، مثبت و در سطح         

رمایه اجتمـاعی در     سـطح سـ    يدار است بدین معنی که با ارتقـا       
. یابـد   مـی  جامعه، اخالق مالیـاتی و پـذیرش مالیـاتی نیـز ارتقـا            

براین سرمایه اجتماعی با اخالق مالیاتی و همچنین اخالق          عالوه
دار در   مالیاتی با پذیرش مالیاتی نیز داراي رابطـه مثبـت و معنـی            

گـر اخـالق      درصد بوده که حاکی از نقـش میـانجی         01/0سطح  

همچنین سـرمایه اجتمـاعی بـه       . هش حاضر است  مالیاتی در پژو  
 درصد از واریانس    7/43،  )49/0( تنهایی با ضریب بتاي استاندارد    

و در مرحله بعـدي، سـرمایه       . اخالق مالیاتی را تبیین نموده است     
 23اجتماعی و اخالق مالیاتی به ترتیب با ضرایب بتاي استاندارد           

یـاتی را تبیـین      درصد از واریانس پـذیرش مال      5/59 درصد،   86و  
همچنین اثرات غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر پذیرش       . اند نموده

محاســبه شــده کــه ) 42/0(مالیــاتی از طریــق اخــالق مالیــاتی 
     )p>001/0. (براساس آزمون سوبل معنادار است

 )2(تخمین پارامترهاي لیزرل در الگوي آزمـوده شـده در نگـاره   

شانگر معناداري رابطه میان    این پارامترها ن  . نشان داده شده است   
اخالق مالیاتی، سـرمایه اجتمـاعی و پـذیرش         (متغیرهاي مکنون   

کـه بـین هـر متغیـر مکنـون و متغیـر             بـوده، ضـمن این     )مالیاتی
نیز رابطـه وجـود   ) سؤاالتیا  ها    سنجه(گر مربوطه به آن      مشاهده

 . دارد
 

  بحث
 هــاي حاصــل از ایــن پــژوهش نــشان داد کــه الگوهــاي  یافتــه
بوده و  برخوردار خوبی برازش از) مشاهده متغیرهاي( گیري اندازه

 را پنهـان  متغیرهـاي  تواننـد  مـی  خـوبی  بـه  آشـکار  متغیرهـاي 

گیـري پـذیرش     ایـن نتیجـه در زمینـه انـدازه    .نمایند گیري اندازه
نظریات محققـان مختلـف در   و ها  مالیاتی و اخالق مالیاتی، یافته 

نـد بعـدي داشـته و       که متغیرهاي یاد شده ماهیت چ     خصوص این 
باشند را تاییـد    میی نیازمند مطالعات روان سنج    يگیر اندازه براي
گیري سرمایه اجتماعی نیز با نگرش       در زمینه اندازه  ).20(نماید می

  شاخص هاي نیکویی برازش اجزاي مدل پژوهش: 3جدول 
 

    متغیرها  
اخالق   ازمقدار مج  شاخص ها

  مالیاتی
پذیرش 
  مالیاتی

سرمایه 
  اجتماعی

  75/1  4/1  3/2  3کمتر از   نسبت خی دو به درجه آزادي
RMSEA 074/0 055/0  031/0  08/0کمتر از  

GFI  94/0 92/0  94/0 9/0باالتر از  
AGFI  92/0 91/0  9/0 9/0باالتر از  
CFI  89/0 91/0  96/0 9/0باالتر از  
NFI  91/0 94/0  95/0 9/0تر از باال  

NNFI  90/0 93/0  95/0 9/0باالتر از  
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نظــران حــوزه ســرمایه اجتمــاعی مبنــی بــر  تعــدادي از صــاحب
هـاي تـشکیل     گیري مستقیم این متغیر با استفاده از مؤلفـه         اندازه

 ي؛ و هنجارهـا   ی؛ اعتمـاد عمـوم    ی اجتماع يها شبکه(دهنده آن   
   .همسو است) یاجتماع

دست آمده براي متغیرهاي پذیرش مالیـاتی و اخـالق     میانگین به 
مالیاتی در نمونه مـورد بررسـی، مقـداري کمتـر از حـد متوسـط            

باشد که   آماري و سرمایه اجتماعی در حد متوسط رو به پایین می          
ایـن  . غیرهاي یاد شده در نمونه اسـت     بیانگر وضعیت نامناسب مت   

بـر ایـن کـه در      یافته با شواهد برخی از مطالعات پژوهشی مبنـی        
پذیرش مالیاتی و اخالق مالیاتی پایین       کشورهاي در حال توسعه   

بنـابراین الزم اسـت دولـت بـراي         ). 28(باشد منطبـق اسـت     می
باورهـاي مناسـب و مطلـوب مالیـاتی          وهـا     نهادینه کردن ارزش  

     .ندتالش ک

:  نشان داد کهي معادالت ساختارينتایج به دست آمده از مدلساز     
اي  سرمایه اجتماعی با اخالق مالیاتی و پـذیرش مالیـاتی رابطـه           

هـاي   ایـن یافتـه بـا نتـایج پـژوهش        مثبت و معنی دار داشته که     
گیـري   رفتار افراد به هنگام شکل    ). 7و11و18(پیشین همسو است  

بینی شـده    طورمعمول با رفتار پیش    به در جامعه،    یسرمایه اجتماع 
کــسب بیــشترین منفعــت ممکــن در (در نظریــه نئــو کالســیک 

در چنین شرایطی سـرمایه     . منطبق نیست ) ي اقتصاد يها  فعالیت
 عمـل کـرده و بـه        ي رفتـار  ياجتماعی بـه مثابـه قیـد و بنـدها         

کننـد    می به عبارتی افراد تالش   . دهد  می  آنان شکل  يها انتخاب
 اجتماع را   ي خود بلکه نیازها   ی و فیزیک  ي اقتصاد يانه تنها نیازه  

   ).21(نیز برآورده نمایند
از طرف دیگر بین اخالق مالیاتی و پذیرش مالیـاتی نیـز رابطـه              

ایـن یافتـه نیـز منطبـق بـا نتـایج        . دار بدست آمـد    مثبت و معنی  
هـا    با توجه به اینکه ارزش    ). 12و14و29(باشد مطالعات پیشین می  
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تواند رفتار آنها را تحت تأثیر قرار دهد، در           می دهاي افرا  و نگرش 
هـاي   صورت ارتقاي سطح اخالق مالیاتی در یک جامعه، هزینـه         

اخالقی رفتار غیرقانونی افزایش یافته و در نتیجـه انگیـزه افـراد             
عنـوان   هبراي فعالیت در اقتصاد پنهان کاهش و پذیرش مالیاتی ب      

  .پاداشی براي آنان افزایش خواهد یافت
هاي تحقیق نقشی که اخالق مالیاتی در رابطه بین      براساس یافته 

کند، نقش یک متغیر     سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی ایفاء می      
عنوان نوعی تعهد اخالقی   هدرواقع اخالق مالیاتی ب   . میانجی است 

هـاي   تاثیر سرمایه اجتماعی و مؤلفـه      براي پرداخت مالیات، تحت   
ه و سـپس باعـث ارتقـاي پـذیرش          تشکیل دهنده آن قرار داشـت     

عنوان بحثی جدید در حوزه اخـالق        هاین یافته ب  . شود مالیاتی می 
اعتماد . باشد و نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد          می مالیاتی مطرح 

 از ی تخصیص منـابع ناشـ  یبه دولت و نهادها به ویژه در چگونگ  
 داده و    را کاهش  ی فرار مالیات  ي فرد برا  ی درون يها  مالیات، انگیزه 

همچنین عضویت  . رود  ی به شمار م   ی پذیرش مالیات  ي برا یمحرک
 آنها را   ی، تعامل و وابستگ   ی اجتماع يها  دهندگان در شبکه    مالیات

 آنها را افزایش داده و بـا        يپذیر  به بدنه اجتماع و در نتیجه قانون      
همچنـین پرداخـت    . دهـد   یاین سازوکار تعهد اخالقی را شکل م      

شـود، یـک      ی مـ  ی تلق ینکه یک هنجار اجتماع   بر ای  مالیات عالوه 
 یاز این منظر به اخالق مالیات     . رود  یشمار م   نیز به  یهنجار اخالق 

شـود کـه سـرمایه        ی نگریـسته مـ    یعنوان یک پدیده اجتمـاع     به
ترتیـب سـرمایه     بدین. باشد  ی بر آن م   ی تاثیر مثبت  ي دارا یاجتماع
تـأثیر   ی نه تنهـا بـه طـور مـستقیم بـر پـذیرش مالیـات          یاجتماع

، از طریـق مـشروعیت      یگذارد بلکه به واسطه اخـالق مالیـات         یم

ــها  ــت ارزش ــشیدن و تقوی ــاعيبخ ــا ی اجتم ــروز رفتاره  ي از ب
  .کند ی مي جلوگیری مانند فرار مالیاتیغیرقانون

با توجه به محدود بودن پژوهش در زمینه عوامل مؤثر بر حفظ و             
بین هر یک از    ارتقاء اخالق مالیاتی و نقش میانجی آن در رابطه          

هاي سـرمایه اجتمـاعی و پـذیرش مالیـاتی، بررسـی ایـن               مؤلفه
   .گردد موضوعات توسط پژوهشگران عالقمند پیشنهاد می

  

  گیرينتیجه
پذیرش مالیاتی یک تصمیم پیچیده و متأثر از عوامـل گونـاگون            

خطر ممیزي و جریمه از جمله عواملی بوده که بـسیاري از      . است
کید داشـته و بـر   أري آن بر پذیرش مالیاتی ت     مطالعات بر تأثیرگذا  

این باورند که افزایش اقدامات الزام آور در جهت پرداخت مالیات           
لیـاتی    با این وجود سطوح پذیرش مـا      . شود  می منجر به بهبود آن   

ـ            وسـیله   همشاهده شده بسیار باالتر از آن سطحی است که تنها ب
این پژوهش نشان   نتایج حاصل از    . آور تضمین شود   اقدامات الزام 

 از طریق متغیـر اخـالق مالیـاتی         از آن دارد که سرمایه اجتماعی     
گونـه  لـذا اعمـال هر     .تواند بر پذیرش مالیاتی تأثیر گذار باشد       می

کاهش اعتماد مودیـان بـه نظـام مالیـاتی،       : سیاستی که منجر به   
ــه  يگــسترش هنجارهــا ــاتی و آســیب ب  زمینــه ســاز فــرار مالی

تواند به تضعیف اخـالق مالیـاتی و          می هاي اجتماعی شود،    شبکه
گذاري بر   در مقابل سرمایه  . یاتی منجر گردد  در نتیجه پذیرش مال   

هاي تشکیل دهنـده سـرمایه اجتمـاعی و تـالش در             روي مؤلفه 
ـ    جهت کسب و ایجاد آنها می  سـزایی در موفقیـت    هتوانـد تـأثیر ب

اگر دولت خواستار افـزایش پـذیرش       . سیستم مالیاتی داشته باشد   

  نتایج الگو سازي معادله ساختاري براي الگوي مفهومی پژوهش: 4جدول
  

 ریمتغ  اثر  مستقل ریمتغ
  وابسته

دو خی نسبت R2  جهینت t آماره  نیتخم
يآزاد درجه به

RMSE
A  

GFI  AG
FI 

CFI NFI 

 اخالق    اجتماعی یهسرما
  مالیاتی

49/0  02/5  ***  437/
0  

    

 پذیرش    اجتماعی سرمایه
  مالیاتی

23/0  35/2  ***  98/0  94/0  

 پذیرش    مالیاتی اخالق
  مالیاتی

86/0  16/6  ***  

595/
0  

11/2  084/0  93/0  9/0  

    

(***p < .001)  
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داشت این سطح از پذیرش در جامعه اسـت،           و سپس نگه   یمالیات
 وابـسته بـه خـود آغـاز     يبایست اصالحات را از درون نهادها      یم

 را مخــدوش ی کــه اعتمــاد اجتمــاعیترتیــب کــسان بــدین. کنــد
 کـه در آن  يا نمایند، باید مجازات شده و فرآیند ایجاد جامعـه       یم

ک یکدیگر هستند،   مالیات دهندگان و دولت در خلق ثروت، شری       
  .آغاز گردد

  
  اخالقیهاي  مالحظه

داري و رضـایت آگاهانـه       در پژوهش حاضر اصول اخالقی امانت     
  .مورد توجه قرار گرفته است
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