
 دکتر محمد حلاج و ندا خواجه فرد: نقش اخلاق در تصمیمات پذیرش مالیاتی 
 

 211 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
4 ،

99
11

 
ی 

ش
وه

پژ
ه 

قال
م

 

 نقش اخلاق در تصمیمات پذیرش مالیاتی

 
 *ندا خواجه فرد، دکتر محمد حلاج

 گروه حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 (51/15/79، تاریخ پذیرش:51/55/79تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

 رفتهار به  هایی است کههارزش و معنوي اصول رعایت به معنی اخلاق

 نادرسهت و بدین معنی که درست چیسهت است حاکم گ وه یا شخص

 باطنی و روحی از صفات ايمجموعه را همچنین  (. اخلاق1است ) کدام

 درونی خلقیات از رفتاري و اعمال صورت به که اندک ده تع یف انسانی

 از اخلهاق کنهد. افهنون به  ایهنمی پیهدا به وز و شودناشی می انسان

 الهی هدف انبیاي ت ینمهم یک منظ  از و است دینی مباحث ت ینمهم

 و دارد مفهومی م دم ب اي دین نه اخلاق بدون زی ا دهد،می تشکیل را
(. اخلاقی بودن رفتار یهک فه د  بهدین 2) یابدسامان می هاآن دنیاي نه

بدانهد. از ایهن رو در  خهود وظیفهه را گفهتن حقیقهت او کهه معناسهت
ن به اظهار مالیهات م بهو  حسابداري و گنارشگ ي مالی که بخش از آ

 ذهن در اخلاقی مباحث به اعتقاد است، اخلاقی عمل ک دن بیشت  بازتاب

 (. 3) شدهوضع  قوانین و مق رات از است تا ب گ فته ف د
 
 

 
 در منابع ت ینمهم از یکی مالیاتی شود که درآمدهايگونه بحث میاین

 یک عنوان به و بوده یافتهتوسعه کشورهاي ویژه به هادولت اکث  بودجه

و  حجهم شهود.می مطه   نیهن کشورها بنديرتبه در اقتصادي شاخص
 سهلامت معه ف بودجهه، منهابع قسهمت در مالیهاتی درآمهدهاي مینان

 هه  اقتصهادي سیستم قوت و نقطه شودمی شناخته حکومت اقتصادي

و  منهابع بهه اتکها ط یه  از اقتصادي نظام سلامت و شفافیت کشوري،
 از یکهی مالیهاتی در چنهین سهاختاري، فه ار .اسهت لیاتیما درآمدهاي

 ازجملهه کهه شهودمی محسوب مالیاتی نظام ه  مشکلات ت یناساسی

 بهین در اخلهاق از ناشهی خله  به توانمی آن ایجادکننده عوامل اصلی

 (.4ک د ) اشاره مالیاتی مؤدیان
 بهاور بهه مالیهات، پ داخهت به اف اد اخلاقی تعهدعنوان به مالیاتی، اخلاق

  اف اد انگینش درونی وجود و مالیات پ داخت لهیوسبه جامعه در مشارکت
 

 چکیده
تبیین کند. هدف پژوهش  را اف اد مالیاتی پذی ش درجه تواندمی مالیات ب اي پ داخت اف اد درونی انگینش عنوان به اتیمالی اخلاقزمینه: 

 حاض  ب رسی نقش اخلاق در تصمیمات پذی ش مالیاتی است. 

مؤدیان مالیاتی استان  : این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کارب دي و ب  مبناي روش از نوع همبستگی است. جامعه آماري پژوهش،روش

آوري و به گی ي به روش تصادفی از بین جامعه آماري انجام شده است. اطلاعات لازم توسط پ سشنامه جمعهستند. نمونه 59فارس در سال 
 سازي معادلات ساختاري تجنیه و تحلیل شده است. روش مدل

دار وجود گ ایی و ق اردادگ ایی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد. بین وظیفهگ ایی و عدالت اخلاقی رابطه مثبت و معنیبین وظیفه ها:یافته

دار وجود دارد . گ ایی رابطه مثبت و معنیگ ایی و نسبیتدار وجود دارد بین پیامددارد. بین پیامدگ ایی و عدالت اخلاقی رابطه مثبت و معنی
دار گ ایی و رفتار پذی ش مالیاتی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد. بین نسبیتمعنی بین عدالت اخلاقی و رفتار پذی ش مالیاتی رابطه مثبت و

دار وجود دارد. در مقابل بین وظیفه گ ایی و نسبیت گ ایی و همچنین وجود دارد بین ق اردادگ ایی و رفتار پذی ش مالیاتی رابطه مثبت و معنی
گ ایی و ناداري وجود ندارد. علاوه ب  این، در بین سه متغی  میانجی عدالت اخلاقی، نسبیتبین پیامدگ ایی و ق اردادگ ایی رابطه مثبت و مع

 گ ایی با رفتارپذی ش مالیاتی ت ثی گذار است.گ ایی و پیامدق اردادگ ایی، تنها متغی  عدالت اخلاقی ب  رابطه بین وظیفه

ی که یکی از معیارهاي ارزیابی عدالت اخلاق گ ا با توجه بهگ ا و وظیفههاي پژوهش حاکی از این است که اف اد پیامد: یافتهگیرینتیجه

 دارند. ق اردادگ ا و گ اتینسبی بیشت ي نسبت به اف اد اتیمال  شیپذاخلاقی است، 

 

 گ اییالیاتی، پیامدگ ایی، وظیفهاخلاق، پذی ش م :اژگانوکلید

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 mhallaj62@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکت ونیکی: 
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 مالیاتی . اخلاق(6و9) شودمی تع یف مالیات پ داخت ب اي هاآن تمایل یا
 تلقی بد حد چه تا مالیاتی ف ار شخص از دیدگاه یک که گی دمی نظ  در
 بالهات ي تیمالیها شهخص اخلهاق ه چه که معناست بدین این. شودمی

بنهاب این . دارد مالیات پ داخت ب اي بیشت ي تمایل احساس باشد، داشته
بایسهت واجهد شه ایط و توان گفت حسابداران، علاوه به  اینکهه مهیمی

اي باشند، باید از درجات بالایی از صهداقت و درسهتکاري صلاحیت ح فه
 (.7اي نین ب خوردار باشند. )ح فه
توان در قاله  ا عملک د مودیان مالیاتی را میاساس اخلاقی در ارتبا  ب 

 ایهن بها گ ایی و پیامدگ ایی توضیح داد. پیامهدگ اییدو رویک د وظیفه

اخلهاق  به  مقهدم کهه دارنهد وجهود هاییکه ارزش شودمی آغاز عقیده
 باشهد، نداشهته وجهود اخلاقی نادرستی و درستی هیچ اگ  حتی هستند؛

 بناب این؛ (8بود ) خواهند بد ینهاچ بعضی و خوب چینها بعضی همواره

 و اشهخا  اعمهال، اخلهاقی ارزش یها نظ یات پیامدگ ایانه، کیفیت در
 به وجود که است چیني آن نسبی ارزش غی اخلاقی به وابسته ها،منش

 (. 5هستند ) ایجادش دنبال به یا و آورندمی
 خود ذات از ب آمده افعال، نادرستی و شود که درستیبحث می گونهنیا

 بهه موجه  نه و است مستح  تحسین خوب فعل است، بناب این فعل

 م تبط گ اییکه وظیفه گفت توانمی دیگ  سوي از .خوب نتایج ایجاد

 آوردن و ف اهم به منظور باید شخص که درستی اعمال کشف با است

 (.11دهد ) انجام خوبی و ایجاد خی 
درآمهدهاي مالیهاتی، ههاي افهنایش ت ین راهت ین و اصولییکی از مهم

( . منظور از پذی ش مالیاتی 11تلاش ب اي افنایش پذی ش مالیاتی است)
این است که مؤدیان قوانین مالیاتی کشور را به چه مینان رعایهت کننهد 
که این رعایت شامل اعلام درآمد واقعی، تسلیم اظهارنامهه، نگههداري و 

و پ داخت بدهی مالیاتی  ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به م اجع مالیاتی
(. ه  اندازه پهذی ش  مالیهاتی در یهک سیسهتم 12در زمان مق ر است )

مالیاتی بیشت  باشد، مینان درآمدهاي وصهولی بخهش مالیهاتی افهنایش 
هاي کلان اقتصهادي ماننهد نسهبت مالیهات بهه تولیهد یابد و شاخصمی

یاتی پهیش ناخالص داخلی، نسبت درآمدهاي واقعی مالیاتی به درآمد مال
شده به بینی شده در بودجه و نسبت درآمدهاي مالیاتی داوطلبانه پ داخت

 (.11یابد )کل درآمدهاي مالیاتی وصول شده افنایش می
 مالیهاتی، فه ار کهاهش و مالیهاتی پذی ش ارتقاي ب اي راهکار اساسی

 مالیهاتی، نظهام سهاختار در مالیهاتی اخلهاق سهازيف هنگ و توسهعه

 اج ایی حلراه و است مالیاتی مؤدیان به خصو  و نانممی کارگناران،

 (. 4) .است یادشده هايبخش در اخلاقی رشد و آن تعالی شدن
بهه  تهوانمی را مالیاتی اخلاق نظ انصاح  از بسیاري دیدگاه ب  اساس
 حلقهه و پهذی ش مالیهات بها مه تبط بنیادي و مهم ویژگی یک عنوان

 درنهایت و گ فت نظ  در شدهدآوريگ  هايداده و نظ یات بین مفقوده

 (. 14و13حل ک د ) را مالیاتی پذی ش معماي
هاي درونی و بی ونهی پهذی ش انگینه»در این زمینه، پژوهشی با عنوان 
انجام دادند. نتایج بدست آمده حهاکی « مالیات: شواهدي از کشور آلمان

ثی  کم به  از این است که دستکاري عوامل بازدارنده )انگینه بی ونی(، ت 
کننهد هها همچنهین بیهان میانگینه ذاتی جهت پذی ش مالیات دارد. آن

هاي پولی افهنایش قابهل تهوجهی انگینه ب اي پذی ش مالیاتی با پاداش
 (.19ندارد )

ها، به ب رسی اث  اخلاق ب  عملکه د کارشناسهان مالیهاتی ب خی پژوهش
گ ایهی مهورد وظیفههها اخلاق را از دو جنبهه پیامهدگ ایی و پ داختند. آن

ها نشان داد کهه درزمینهه مالیهاتی، ب رسی ق ار دادند. نتایج پژوهش آن
گ ایی را نشان دادند. این در حهالی یابی وظیفهکارشناسان مالیاتی، جهت
گ ایی و پیامدگ ایی در زمینه اجتماعی به صهورت است که مینان وظیفه
داد کهه هنجارههاي  (. م ور نتایج پیشین نشان16تق یبی یکسان است )

تواند در یک کشور درحال توسعه منجه  اجتماعی و تصمیم آگاهانه، می
(. 17ها شهود )به افنایش اعلام و پ داخت مالیات، ب اي افه اد و شه کت

همچنین، که ف ار مالیاتی و اجتناب مالیاتی رفتار غی اخلاقی است و ایهن 
دنبهال  ت کهه بههرفتار عدم پ داخت، در مقابل رو  حاکمیت ش کتی اس

ههاي انجهام گ فتهه در (. پژوهش18داران است )حفاظت از منافع سهام
منفهی  ته ثی مثبهت سهن و درآمهد و  اث توان به میای ان نشان داد که، 

دهند که زنهان تحصیلات و قومیت اشاره ک د. همچنین، نتایج نشان می
دیگه ،  (. در پژوهشهی15د )نسبت به م دان اخلاق مالیهاتی بالهات ي دار

 اثه  دولت به اعتماد و محققان مشاهده ک دند که هنجارهاي اجتماعی

اخلهاق  به  معنهاداري و منفی اث  مالیاتی ف ار به نسبت نگ ش و مثبت
 رابطهه مالیهاتی تمکهین و مالیهاتی اخلهاق بین دارد. همچنین، مالیاتی

 (. 21دارد ) وجود مثبتی و معنادار
ي هاسهازه ازجملههجه با اینکه اخلاق در ادامه پژوهش هاي قبلی و با تو

در تصمیم پذی ش مالیاتی است پژوهش حاض  به  کنندهنییتعو  اث گذار
گی ي اخلهاقی )متغیه  مسهتقل( از ط یه  ارزیهابی ب رسی ارتبا  جههت

اخلاقی )متغی  میانجی(، با رفتار پذی ش مالیاتی )متغی  وابسته( پ داختهه 
گی ي گ ایی بهه منظهور انهدازهو وظیفهاست. که از دو متغی  پیامدگ ایی 

گی ي اخلاقی استفاده شده است. همچنین از ابعاد عدالت اخلهاقی، جهت
گی ي گ ایی و ق اردادگ ایی بهه عنهوان معیارههایی جههت انهدازهنسبیت

ارزیابی اخلاقی استفاده شده است. این متغی هها بهه عنهوان رابهط میهان 
بها رفتهار پهذی ش مالیهاتی قه ار  گ اییمتغی هاي پیامدگ ایی و وظیفهه

 گی ند.می
ایهن مهدل  بهه موجه در این پژوهش به ش   زی  است.  شدهارائهمدل 

گ ایی متغی هاي مستقل هستند که مت ث  از عهدالت پیامدگ ایی و وظیفه
متغی ههاي میهانجی، بها  به عنهوانگ ایی و ق اردادگ ایی اخلاقی، نسبیت

 تغی  وابسته، رابطه دارند:م به عنوانرفتار پذی ش مالیاتی 
شهده عادلانهه، عدالت اخلاقی درک اف اد در مهورد اینکهه رفتهار مشاهده

کنهد. ایهن گی ي میرا انهدازه منصفانه یا از نظه  اخلهاقی درسهت اسهت
هاي عمهومی ماننهد خهوب، بهد، باورهاي هنجهاري، از ط یه  اصهطلا 

(. 21شهوند )یستایش، ح ، باید و سناوار س زنش، بیهان مفضیلت، قابل
شهده به  اسهاس یهک دههد کهه رفتهار مشاهدهگ ایی نشهان مینسبیت

طور ذاتی در سیستم اجتماعی یها ف هنگهی دستورالعمل است یا اینکه به
 مورد نیاز است. موارد موجود در این بعد، ف ات  از ساختار جامعه گست ش

بهه  دههد. پیامهدهایافته و سنت و ف هنگ را نین مورد خطهاب قه ار می
شهود گ ایی اشاره دارند که شامل واکنش مثبت یا منفی اف اد مینسبیت
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ها باعث رضایت یا ناخشنودي کسانی است زمانی که تصمیم یا رفتار آن
 (.21اند )که در یک ف هنگ یا سنت باهم مشت ک

شهده، نقهت تعههدات دهد که آیا رفتهار مشاهدهق اردادگ ایی نشان می
گ ایی است که نشان بُعد ب  پایه مفاهیم وظیفهضمنی است یا خی ؟ این 

 (.21دهد اف اد یک وظیفه ذاتی نسبت به سای  اف اد جامعه دارند )می
  

 
 

 وهشژ: مدل مفهومی پ2نگاره

 

 روش

این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کارب دي و به  مبنهاي روش از نهوع 
اسهتان  همبستگی است. جامعه آماري این پهژوهش را مؤدیهان مالیهاتی

گی ي ایهن پهژوهش، دههد. روش نمونههتشکیل مهی 59فارس در سال 
ت کی  تصادفی از بین جامعه آماري است. تعهداد  به صورتگی ي نمونه

 اساس حجم نمونه با استفاده از اف اد در جامعه آماري نامحدود است و ب 

آمده از تحلیهل توصهیفی دسهتنتایج به .است نف  384 کوک ان ف مول
گهان بهه دهندهدههد کهه از بهین پاسه ههاي عمهومی نشهان میسؤال

درصهد از  6/68دهند؛ معادل درصد را زنان تشکیل می 2/94پ سشنامه، 
درصد  7/95سال به بالا و  41درصد آنها در بازه  35آنها مؤدیان حقیقی؛ 

درصهد داراي  7/99نین داراي تحصیلات لیسهان  بهوده انهد. همچنهین 
درصههد مؤدیههان  75میلیههون تومههان؛ معههادل  3ا تهه 9/1درآمههد در بههازه 

درصهد  7/95انهد؛ درآمدهاي خود را به سازمان امور مالیاتی گنارش داده
درصد اظهارنامهه مالیهاتی خهود را  9/82اند؛ پ داخت مالیات نداشتهپیش

انهد؛ و هاي تفصیلی خود را ارائهه دادهدرصد گنارش 8/69اند؛ ارائه ک ده
 اند.لی حساب سی شده داشتههاي مادرصد صورت 95
هاي این پژوهش با است. داده نامهپ سش پژوهش این گی ياندازه ابنار

نامه ب خی محققین و صاح  نظ ان است که ب  اساس استفاده از پ سش
(. په  از ت جمهه و 17شده اسهت )تایی ط احی 9مقیاس طیف لیک ت 

 اختیهار در ابتهدا ههاسازي، به منظور حصول اطمینان از روایی آنبومی

 نظ هاي س انجام و گ فت ق ار حسابداري و متخصصان نظ انصاح 

بهه  پ سشنامه نیهن اعمال شد. پایایی نهایی پ سشنامة در هاآن اصلاحی
هاي پ سشهنامه سهؤال ب اي که شد ب رسی ک ونباخ آلفاي معیار کمک
 ههاپ سشهنامه مناس  پایایی و روایی ت تی  دست آمد. بدینبه 513/1

 AMOS 24افهنار ها با استفاده از ن متجنیه و تحلیل داده .ت یید شد

، در ف ضیه دهم  ب اي آزمودن تاثی  یک متغی  میانجیانجام شده است. 
معنهاداري تعیین که ب اي استفاده شد  ، گودمن و آرویانلآزمون سوبِ از
این  .دثی  میانجی یک متغی  در رابطه میان دو متغی  دیگ  بکار می رو ت

 انجام گ دید.آنلاین  به صورت آزمون
 

 یافته ها
 آمار توصیفی 

 هايسؤال از آمده به دست با استفاده از آمار توصیفی، اطلاعات

تخصصی پ سشنامه مورد تجنیه و تحلیل ق ار گ فته که نتایج آن در 
 ، ارائه شده است: 1جدول شماره 

 

 سشنامههای تخصصی پرهای توصیفی سؤال: آماره2جدول 
 واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

 413/1 64272/1 8293/2 گ اییوظیفه

 342/1 989/1 37/2 پیامدگ ایی

 124/1 11155/1 7199/2 عدالت اخلاقی

 142/1 16872/1 9565/2 گ ایینسبیت

 113/1 11629/1 2436/3 ق اردادگ ایی

 118/1 19245/1 1311/3 رفتار پذی ش مالیاتی

 
 به م بو  هايسؤال توصیفی هايآمارهتوجه به جدول فوق، با 

گ ایی، یتنسبگ ایی، پیامدگ ایی، عدالت اخلاقی، متغی هاي وظیفه
 ق اردادگ ایی و رفتار پذی ش مالیاتی، به ش   زی  است: 

گ ایی، عدالت متغی  وظیفه به م بو  هايسؤال توصیفی هايآماره
 میانگین ایی و رفتار پذی ش مالیاتی، گ ایی، ق اردادگاخلاقی، نسبیت

دهد. در نتیجه ( است را نشان می9/2ت  از میانگین طیف )عدد بیش
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گ ایی، گ ایی، عدالت اخلاقی، نسبیتدهندگان به وظیفهپاس 
 هايآمارهق اردادگ ایی و رفتارپذی ش مالیاتی گ ایش دارند؛ همچنین 

که  37/2 میانگینیی، متغی  پیامدگ ا به م بو  هايسؤال توصیفی
دهد. در نتیجه ( است را نشان می9/2نندیک به میانگین طیف )عدد 

 دهندگان به پیامدگ ایی نین معتقدند؛پاس 
 که دهدمی نشان 1 جدول درها داده معیار انح اف از حاصل نتایج

گ ایی و پیامدگ ایی به طور نسبی مؤدیان استان فارس در زمینه وظیفه
گ ایی، که در زمینه عدالت اخلاقی، نسبیتدرحالی دارند یمشابه دیدگاه

 متفاوتی هايق اردادگ ایی و رفتار پذی ش مالیاتی به طور نسبی دیدگاه
 دارند.

 آمار استنباطی
ب اي ب رسی  اسمی نوف -کلموگ وفدر این پژوهش از آزمون معتب  

 2جدول  . با توجه بهشده استها استفادهف ض ن مال بودن داده

آزمون در  درصد است آماره 9ت  از ب اي تمام متغی ها بنرگ  sigمقدار
استدلال ک د که  توانمی . درنتیجه،گی دمیق ار ف ضیه اول  رد يناحیه

 .از توزیع ن مال ب خوردار هستندمتغی هاي پژوهش 
 

 اسمیرنوف -نتایج آزمون کلموگروف :1جدول 

 متغیرها
سطح  پارامتر توزیع نرمال

 دارییمعن
 نتیجه

 انحراف معیار میانگین

 داراي توزیع ن مال 4625/1 64272/1 8293/2 گ اییوظیفه

 داراي توزیع ن مال 3786/1 989/1 37/2 پیامدگ ایی

 داراي توزیع ن مال 4424/1 11155/1 7199/2 عدالت اخلاقی

 داراي توزیع ن مال 4128/1 16872/1 9565/2 گ ایینسبیت

 داراي توزیع ن مال 1182/1 11629/1 2436/3 اییق اردادگ 

 داراي توزیع ن مال 315/1 19245/1 1311/3 رفتار پذی ش مالیاتی

 
 

 ب ازش مدل مفهومی
هاي م بهو  بهه به ازش مهدل مفههومی ب رسهی در این قسمت تحلیل

زا اي بودن متغی ههاي درونهاي فاصلهشوند. در این تحلیل مف وضهمی
ها رعایهت شهده ماندهابط خطی بین متغی ها و استقلال باقیزا، روو ب ون

است. ابتدا مدل مفهومی پژوهش ارائه و سهس  به  اسهاس ایهن مهدل 
 هاي مفهومی، تحلیل ساختاري انجام شد. پ  از ب ازش مدل، شاخص

 
آمده به اي دسهتشده است. همهه مقهادی  بهخلاصه 3ب ازش در جدول 

دي، نیکهویی به ازش، ریشهه میهانگین هاي کاي دو ب  درجه آزاشاخص
تعهدیل یافتهه، در  –ايم بعات خطاي ب آورد و شاخص ب ازش مقایسهه

 .شودشده ق ار دارند، بناب این روایی سازه ت یید میمحدوده تع یف

 

 شدههای برازش مدل مفهومی بازتعریف: شاخص1جدول 

 آمدهدستمقدار به حد مجاز نام شاخص

 
 27/2 3کمت  از 

GFI )73/1 1/1تا  9/1بین  )نیکویی ب ازش 
RMSEA )113/1 18/1کمت  از  )ریشه میانگین م بعات خطاي ب آورد 

CFI 53/1 5/1بالات  از  تعدیل یافته( –اي)شاخص ب ازش مقایسه 

 
هاي ف ضهیه آزمهون نتایج ب رسی به رسید، ت یید به نهایی مدل که حال

 ب رسی ب اي معیار ت یناصلی اداري،معن شود. مقدارپ داخته می پژوهش

 داشته 56/1از  ت بنرگ مقداري باید که مدل است در متغی ها بین روابط

 باشد. 
 ، ارائه شده است: 4نتایج حاصل از آزمون ف ضیات در جدول شماره 

گ ایی، بها عهدالت اخلهاقی رابطهه گی ي اخلاقی وظیفهجهت ف ضیه اول:
 معنادار دارد.
-مهی 56/1ته  از و بیش 91/2نکه عدد معنی داري ب اب  با با توجه به ای

گی ي گی د. بناب این جههتباشد، ف ضیه اول پژوهش مورد تایید ق ار می
 گ ایی، با عدالت اخلاقی رابطه معنادار دارد.اخلاقی وظیفه

گ ایی رابطهه گ ایی، بها نسهبیتگی ي اخلهاقی وظیفههف ضیه دوم:جهت
 معنادار دارد.
شود عهدد معنهی داري در آزمهون ایهن ف ضهیه ه ملاحظه میهمانطور ک
است. از این رو ف ضیه دوم مورد پذی ش  56/1و کمت  از  725/1معادل 
گ ایی گ ایی، با نسبیتگی ي اخلاقی وظیفهگی د. بناب این جهتق ار نمی

 رابطه معناداري ندارد.
ی رابطهه گ ایی، بها ق اردادگ ایهگی ي اخلاقی وظیفههف ضیه سوم: جهت

 معنادار دارد.
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و  423/2با توجه به اینکه عدد معناداري در آزمون ف ضیه سوم ب اب  بها 
گیه د. بنهاب این است، این ف ضیه مهورد تاییهد قه ار مهی 56/1بیشت  از 
 گ ایی، با ق اردادگ ایی رابطه معنادار دارد.گی ي اخلاقی وظیفهجهت
 

 رضیات: نتایج حاصل از آزمون این ف1جدول شماره 
)عددد t آماره  فرضیات

 داری(معنی

سدددددطح 

 داریمعنی

ضددری  

 مسیر

1 91/2 112/1 68/1 

2 725/1 466/1 124/1 

3 423/2 119/1 954/1 

4 915/3 1 224/1 

9 12/2 134/1 169/1 

6 968/1 971/1 133/1 

7 229/4 1 613/1 

8 198/2 141/1 798/1 

5 928/2 111/1 119/1 

 
گی ي اخلاقی پیامدگ ایی، با عهدالت اخلهاقی رابطهه ف ضیه چهارم:جهت

 معنادار دارد.
همانطور که ملاحظه می شود، عدد معناداري در آزمون این ف ضیه ب اب  

است. ب  این اساس ف ضیه چهارم ت ییهد مهی  56/1و بالات  از  915/3با 
شود. بدین معنا که جهت گی ي اخلاقی پیامهدگ ایی بها عهدالت اخلهاقی 

 معنادار دارد. رابطه 
گ ایی رابطهه گ ایی، بها نسهبیتگی ي اخلاقی پیامهدجهت ف ضیه پنجم:
 معنادار دارد.

همانطور که ملاحظه می شود، از آنجاییکه عدد معناداري در آزمون ایهن 
است، ف ضیه پنجم تایید می شود. بناب این  56/1و بالات  از  12/2ف ضیه 
 گ ایی رابطه معنادار دارد. بیتگ ایی، با نسگی ي اخلاقی پیامدجهت

گی ي اخلهاقی پیامهدگ ایی، بها ق اردادگ ایهی رابطهه ف ضیه ششم:جهت
 معنادار دارد.

با توجه به اطلاعات فوق، چون عهدد معنهاداري در آزمهون ایهن ف ضهیه 
است، ف ضیه ششم مورد تایید ق ار نمهی  56/1و کمت  از  968/1معادل 
 گی د. 

 قی، با رفتار پذی ش مالیاتی رابطه معنادار دارد.ف ضیه هفتم: عدالت اخلا
عدد معنی داري  11با توجه به اطلاعات نشان داده شده در جدول شماره 

است . این نتهایج  229/4و معادل  56/1در آزمون ف ضیه هفتم بالات  از 
نشان دهنده تایید ف ضیه هفتم پژوهش است. بناب این عدالت اخلاقی، با 

 یاتی رابطه معنادار دارد.رفتار پذی ش مال
 گ ایی، با رفتار پذی ش مالیاتی رابطه معنادار دارد.ف ضیه هشتم:نسبیت

، چون عدد معنی داري 11ب  اساس اطلاعات ارائه شده در جدول شماره 
است، ف ضیه هشتم  56/1و بالات  از  198/2در آزمون این ف ضیه معادل 
رفتهار پهذی ش مالیهاتی رابطهه گ ایی، بها تاید می شود. بناب این نسبیت

 معنادار دارد.
 ف ضیه نهم: ق اردادگ ایی، با رفتار پذی ش مالیاتی رابطه معنادار دارد.

ب  اساس اطلاعات مندرج در جدول فوق از آنجائیکه عدد معنها داري در 
اسهت، ف ضهیه نههم  56/1و بالهات  از  928/2آزمون این ف ضیه معادل 

این ق اردادگ ایی، با رفتار پهذی ش مالیهاتی پژوهش تایید می شود. بناب 
 رابطه معنادار دارد.

گی ي اخلهاقی، از ط یه  ارزیهابی اخلهاقی، رابطهه ف ضیه دههم: جههت
 غی مستقیم با رفتار پذی ش مالیاتی دارد.

  .، نشان داده شده است9نتایج آزمون ف ضیه دهم در جدول 
 

 . نتایج آزمون معناداری اثرات میانجی1جدول 
  (P-Valueمقدار معناداری )  سیر ساختاریم

 آزمون گودمن آزمون آرویان آزمون سوبل 

 عدالت اخلاقی  <-گ ایی وظیفه
 رفتار پذی ش مالیاتی <-عدالت اخلاقی 

31/2 26/2 42/2 

 عدالت اخلاقی  <-پیامدگ ایی 
 رفتار پذی ش مالیاتی <-عدالت اخلاقی 

38/2 36/2 41/2 

 گ اییبیتنس <-گ ایی وظیفه
 رفتارپذی ش مالیاتی<-گ ایی نسبیت

152/1 182/1 117/1 

 ق اردادگ ایی <-گ ایی وظیفه
 رفتارپذی ش مالیاتی<-ق اردادگ ایی 

25/1 26/1 32/1 

 گ ایینسبیت <-پیامدگ ایی 
 رفتارپذی ش مالیاتی<-گ ایی نسبیت

62/1 62/1 62/1 

 ق اردادگ ایی <-پیامدگ ایی 
 رفتار پذی ش مالیاتی<-ق اردادگ ایی 

41/1 38/1 49/1 
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شهده به اي نقهش با توجه به اینکه عدد معناداري ه  سه آزمهون انجام
درنتیجهه  آمده اسهت؛دسهتبه 56/1ته  از میانجی عدالت اخلاقی بنرگ

گ ایی(، از ط ی  عدالت اخلاقی، گی ي اخلاقی )پیامدگ ایی و وظیفهجهت
ه غی مستقیم دارد. این در حهالی اسهت کهه با رفتار پذی ش مالیاتی رابط

عدد معناداري ه  سه آزمون انجام شهده به اي نقهش میهانجی نسهبیت 
بدسهت آمهده اسهت؛ در نتیجهه  56/1گ ایی و ق اردادگ ایی کوچکت  از 

گ ایی و ق اردادگ ایهی، بها رفتهار پهذی ش گ ایی، از ط ی  نسبیتوظیفه
عدد معناداري ه  سهه آزمهون مالیاتی رابطه غی مستقیم ندارد. همچنین 

بدست  56/1گ ایی و ق اردادگ ایی کوچکت  از ب اي نقش میانجی نسبیت
گ ایی و ق اردادگ ایی، آمده است؛ در نتیجه پیامدگ ایی، از ط ی  نسبیت

با رفتهار پهذی ش مالیهاتی رابطهه غی مسهتقیم نهدارد. نتهایج حاصهل از 
از این است که در بهین هاي انجام شده ب اي ف ضیه دهم، حاکی آزمون

گ ایی و ق اردادگ ایهی، تنهها سه متغی  میانجی عدالت اخلهاقی، نسهبیت
گ ایی بهها گ ایی و پیامههدمتغیهه  عههدالت اخلههاقی بهه  رابطههه بههین وظیفههه

 رفتارپذی ش مالیاتی ت ثی گذار است.
جهن ف ضهیه بناب این تمامی ف ضیه هاي مط   شده در این پژوهش به 

 . شود دوم و ششم تایید می
 

 بحث
ی رابطهه عدالت اخلهاق با ییگ افهیوظنتایج آزمون ف ضیه اول نشان داد 

باعهث افهنایش عهدالت  ییگ افههیوظ یاخلاق ي یگجهتدارد درنتیجه، 
ها، ب خهی از یافتههبها  هیف ض نیایج تاشود. نمی یاتیمال انیمؤداخلاقی 
 .(22سو است )هم

یی گ اتینسهب بها ییگ افهیظوآزمون ف ضیه دوم حاکی از این است که 
یی را گ افهیوظشود که یی اف اد باعث میگ اتینسبرابطه ندارد، در واقع 

مدنظ  ق ار ندهند و عدم پ داخت مالیات را بها ایهن خودبهاوري کهه بهه 
آزمون آمده از دستبه جیتاکنند. نیه میتوجدیگ ان آسیبی نخواهد رساند 

سهو هها همدیگ  پهژوهشآمده از دستبه جیبا نتا سهیدر مقا هیف ض نیا
 (. 21است )

یهی رابطهه دارد، ق اردادگ ا بها ییگ افهیوظآزمون ف ضیه سوم نشان داد 
در فضا و ف هنگ سازمان حاکم باشد، اف اد  ییق اردادگ ا یوقتدرنتیجه 

 جیبا نتها سهیدر مقا هیف ض نیآمده از ادستبه جیتاتعهد بیشت ي دارند. ن
 (. 23سو است )ش ب خی محققین، همه از پژوهآمددستبه

عهدالت  بها ییامدگ ایپنتایج آزمون ف ضیه چهارم دلالت ب  این دارد که 
یی افه اد بیشهت  امدگ ایپ یاخلاق ي یگجهتی رابطه دارد، ه چقدر اخلاق
 نیهآمده از ادسهتبه جیتهاها نین بیشهت  اسهت. نی آنعدالت اخلاق باشد،
سهو محققهین، ناهم آمده از پهژوهشدسهتبه جیتابا ن سهیدر مقا هیف ض
 (.21است )

یی رابطه گ اتینسببا  ییگ اامدیپنتایج آزمون ف ضیه پنجم نین نشان داد 
 یدرباره اخلاق است که در ه  عمله یدگاهید ییامدگ ایپدارد. ازآنجاکه 

به دنبال  یچه آثار و عواقب دیو د ستیآن نگ  يامدهایبه عواق  و پ دیبا

رفتهاري خهود  هايیمتصهمگ ایی رفتاري است کهه افه اد و نسبیترد دا
نظ  خود، صه ف یشخص یو رفتار را با اصول اخلاق میتصم انیتناس  م

ها . یافتههدهنهد، مهدنظ  قه ار میگ انیو رفتار ب اي د میاز تبعات تصم
 جیتهایی بالهات ي دارنهد. نگ اتینسهبدهد که افه اد پیامهدگ ا، نشان می

-آمده از پهژوهشدسهتبه جیبا نتا سهیدر مقا هیف ض نیمده از اآدستبه

 (. 21سو است )هاي خارجی، ناهم
تهوان گفهت با توجهه بهه نتهایج حاصهل از آزمهون ف ضهیه ششهم، مهی

 کندمی حکم پیامدگ ایی یی رابطه ندارد، درواقعق اردادگ ابا  ییگ اامدیپ
 اسهاس به  باید را غی ه و نهادها قوانین، ک دارها، ها،انتخاب يهمه که
بالایی دارند، تعههد  پیامدگ اییک د، بناب این اف اد که  ارزیابی هاآن نتایج

بها  سههیدر مقا هیف ضه نیهآمده از ادستبه جیتاندارد. ن ق اردادبالایی به 
 (.21سو است )هاي خارجی، همآمده از پژوهشدستبه جینتا

رفتهار  بها یعهدالت اخلهاقههد دنتایج آزمون ف ضیه هفتم نین نشان مهی
دهد که مؤدیان هاي پژوهش نشان میی رابطه دارد. یافتهاتیمال  شیپذ

هاي نامهرعایت اصول و آیینی بالات ي دارند، با عدالت اخلاقمالیاتی که 
 جیتای بیشت ي دارند. ناتیمال  شیرفتار پذ، اخلاقی م تبط با ح فه مالیات

بها ب خهی از آمده دسهتبه جیبا نتا سهیقادر م هیف ض نیآمده از ادستبه
دیگ   پژوهش جیبا نتا سهیدر مقاسو و هاي داخلی و خارجی همپژوهش
  (.33-24و  21و  18و  13)سو است ناهم ،محققین

  شیرفتهار پهذ با ییگ اتینسبنتایج آزمون ف ضیه هشتم نین نشان داد 
د خوب نچه را دوست دارنگ ا آی رابطه دارد، ه چند که اف اد نسبیتاتیمال
بهد  سهازگار نباشهد، ههاآنهاي شخصهی نامد و آنچه را بها خواسهتهمی
  شیپذدهند که نسبت گ ایی اف اد مانع ها نشان میولی یافته پنداردمی
ی نخواهد شد. شاید دلیل ایهن موضهوع پیامهدهاي عهدم پهذی ش اتیمال

مالیهاتی( باشهد. هاي مالیات )ج یمه( و منایایی پذی ش مالیات )معافیت
آمده از دسهتبه جیبها نتها سههیدر مقا هیف ضه نیهآمده از ادستبه جیتان

 (. 39و  34سو است )داخلی هم پژوهش
  شیرفتهار پهذ یهی بهاق اردادگ انتایج آزمون ف ضیه نهم نین نشهان داد 

 آن دارد کهه از پهژوهش نشهان نیهحاصل از ا جینتای رابطه دارد. اتیمال
به   توانهدمینیهن  یهیق اردادگ ایی، گ اتینسبی و اخلاقعدالت علاوه ب  

که منج  بهه  یاستیس ت ثی گذار باشد. لذا اعمال ه گونه یاتیمال  شیپذ
سهاز هنجارههاي زمینه گسهت ش ،یاتیدیان به نظام مالؤکاهش اعتماد م

ی حاصهل از دریافهت اجتماع هايرساندن به ارزش  یو آس یاتیف ار مال
  شیپهذعدم  درنتیجه و یاتیاخلاق مال فیاند به تضعتوشود، می مالیات
ب خهی از  جیبها نتها سههیدر مقا هیف ضه نیها جیتهان .شودمنج   یاتیمال

 (. 36سو است )هم هاپژوهش
ی )پیامدگ ایی و اخلاق ي یگجهتنتایج آزمون ف ضیه دهم نین نشان داد 

رفتهار  بها می مسهتقیغطور بهه ،یاخلهاق یابیهارز  یهاز ط گ ایی( وظیفه
طور که پیش از ایهن نیهن عنهوان شهد . همانرابطه دارد یاتیمال  شیپذ

گ ایی سنجیده شدند. ی با دو معیار پیامدگ ایی و وظیفهاخلاق ي یگجهت
عهدالت  گ ا با توجه بههدهد که اف اد پیامدگ ا و وظیفهها نشان مییافته
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ی اتیهالم  شیپهذی که یکی از معیارههاي ارزیهابی اخلهاقی اسهت، اخلاق
ها دارنهد. درواقهع یافتهه و ق اردادگه ا گ اتینسببیشت ي نسبت به اف اد 

و  ییامهدگ ایپ یعنهی یاخلهاق ي یگجههتدهد کهه دو معیهار نشان می
ی مؤدیان اتیمال  شیرفتار پذی و عدالت اخلاقگ ایی ب  رابطه بین وظیفه

بها  سههیدر مقا هیف ض نیآمده از ادستبه جیتامالیاتی ت ثی  مثبتی دارد. ن
 (. 16سو است )هم، پژوهش محققینآمده ازدستبه جینتا

با توجه به نتایج ب گ فته از آزمون ف ضیه هاي ایهن پهژوهش، پیشهنهاد 
 اتیهتا پ داخت مال آوردوجود  به ییبست هاشود سازمان امور مالیاتی می

 جهادیا یبهاور عمهوم نیو ا یمهم آحاد جامعه تلق فیو تکال فیجنو وظا
و  ی، احداث م اکن درمهانیو رفاه اجتماع تیص ف امن هااتیشود که مال

منهد آن به ه يایهو مه دم خهود از منا شود یی بنایو ز یعم ان يکارها
 يههااتیکه مال دیکشور به وجود آ کیدر م دم  یحس نیشوند، اگ  چن

بهته   یهیساختن ف دا يتوسط دولت به مص ف خود آنان و ب ا یافتیدر
با رغبت و مؤدیان مالیاتی صورت  ایندر  ها و ف زندانشان است،آن يب ا
  اقدام خواهند ک د. اتینسبت به پ داخت مال يشت یب لیتما

در انجام این پژوهش، مانند ه  پژوهش دیگ ي، محدودیت هایی ب اي 
و  يهاي ادارسههمتمحقهه  وجههود داشههت از جملههه اینکههه بههه دلیههل 

بود. همچنهین دشوار  یها کمبه آن یدست س مؤدیان، يهاي کارمشغله
ب  بهودن ی در سطح استان فارس، باعهث زمهاناتیمالپ اکندگی مؤدیان 

 پهژوهش نیهمهم ا يهاتیمحدوددیگ  از  آوري پ سشنامه گ دید.جمع
 ماتیکهه نقهش اخلهاق در تصهم یمیمنابع مسهتق گونهچیکه ه بود نیا
 ینشهد و حته افهتیرا موردب رسی ق ار دهد، در داخهل  یاتیمال  شیپذ

مسئله به دنبال خود  نیرابطه وجود دارد؛ که ا نیدر ا یکم یمنابع خارج
 پژوهشانتخاب روش  نیو همچن پژوهش نهیشیرا در بخش پ یمشکلات
 آورد.به وجود 

به عنوان موضوعاتی ب اي مطالعات  پایان موضوعات به ش   ذیل زی  در

 :شودمی آتی، پیشنهاد
یهت( بااهمیهف )وجهود بنهدهاي تح یی و گ افههیوظب رسی رابطه بهین 
 شده در بورس اوراق بهادار ته ان.هاي پذی فتهمالیاتی در ش کت

هاي در شهه کتاجتنههاب مالیههاتی و  ییگ افهههیوظ نیرابطههه بهه یب رسهه
 شده در بورس اوراق بهادار ته ان.پذی فته

هاي در شهه کتتمکههین مالیههاتی و  ییامههدگ ایپ نیرابطههه بهه یب رسهه
 شده در بورس اوراق بهادار ته ان.پذی فته

هاي در شهه کتتمکههین مالیههاتی و  یههیق اردادگ ا نیرابطههه بهه یب رسهه
 شده در بورس اوراق بهادار ته ان.پذی فته

 

 گیرینتیجه
هدف پژوهش حاض  ب رسی نقش اخلاق در تصمیمات پذی ش مالیهاتی 

ههاي پهژوهش است. در مجموع ب رسی نتایج حاصل از آزمهون ف ضهیه
هاي اول و سوم پژوهش مبنی به  وجهود رابطهه ان داد که در ف ضیهنش

، باعهث ق اردادگ ایهیی و عهدالت اخلهاقگ ایی بها دار وظیفهمثبت و معنا
اي به عدالت اخلاقی و ق اردادگ ایی داشته شود که مؤدیان توجه ویژهمی

توجهی ت ثی  قابهل ییگ افهیوظ یاخلاق ي یگجهتباشند. بدین معنا که 
دارد و باعهث افهنایش عهدالت اخلهاقی  یاتیهمال انیمؤد ییق اردادگ ا  ب

شود. ولی نتایج ف ضیه دوم، مبنی ب  عدم وجود رابطه می یاتیمال انیمؤد
یی گ اتینسبگ ایی، حاکی از آن است که با نسبیت ییگ افهیوظدار معنا

 داخت یی را مدنظ  ق ار ندهند و عدم پگ افهیوظشود که اف اد باعث می
مالیات را با این خودباوري که به دیگ ان آسیبی نخواهد رسهاند توضهیح 

هاي چهارم و پنجم پهژوهش مبنهی به  کنند. همچنین نتیجه ف ضیهمی
یی، گ اتینسبی و عدالت اخلاقیی با امدگ ایپدار وجود رابطه مثبت و معنا

ی خلهاقعهدالت ا یی اف اد بیشت  باشد،امدگ ایپدهد که ه چقدر نشان می
یی گ اتینسهبها نین بیشت  خواهد بود. افنون ب  این، اف اد پیامهدگ ا، آن

هاي هفتم، هشتم و نههم پهژوهش بالات ي نین دارند. به علاوه، از ف ضیه
یهی موجه  ق اردادگ ایی و گ اتینسهبی، عهدالت اخلهاقمبنی ب  اینکهه 

گ فت کهه توان نتیجه شود، میی مؤدیان میاتیمال  شیرفتار پذافنایش 
هاي نامهرعایت اصول و آیینی بالات ي دارند، با عدالت اخلاقمؤدیانی که 

ی بیشهت ي دارنهد. اتیهمال  شیرفتهار پهذ، اخلاقی م تبط با ح فه مالیات
 شیافهنا ی نخواهد شهد واتیمال  شیپذگ ایی اف اد مانع همچنین نسبت
 شهود.ن میبهه بهبهود آ منج  اتیآور در جهت پ داخت مالاقدامات النام

دههد کهه افه اد درنهایت نتیجه حاصل از ب رسی ف ضیه دهم نشان می
ی کهه یکهی از معیارههاي عدالت اخلهاق گ ا با توجه بهپیامدگ ا و وظیفه

 گ اتینسهبی بیشت ي نسبت به اف اد اتیمال  شیپذارزیابی اخلاقی است، 
 دارند. ق اردادگ ا و
 

 های اخلاقیملاحظه
داري فی منابع مورداستفاده، اصل اخلاقی امانتدر این پژوهش با مع 

علمی رعایت و ح  معنوي مؤلفین آثار محت م شم ده شده است و سای  
اصول اخلاقی علمی همچون رازداري و رضایت آگاهانه، رعایت شده 

 است.
 

 سپاسگزاری
دانند از کلیه حسابداران مالیاتی که نویسندگان این مقاله ب  خود لازم می

ل پ سشنامه همکاري ک دند و تمامی کسانی که در تکمیل این در تکمی
 پژوهش اینجان  را هم اهی نمودند، سساسگناري نمایند.

 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخلاق

 Deontological .2 وظیفه گ ایی

 Teleological .3 پیامدگ ایی

 Relativism .4 نسبیت گ ایی

 Contractualism .5 ق اردادگ ایی

 Moral equity .6 خلاقیعدالت ا

 Tax compliance behavior .7 رفتار پذی ش مالیاتی

 Moral assessment .8 ارزیابی اخلاقی

 Tax ethics .9 اخلاق مالیاتی

 Honesty .10 صداقت
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 Professional competence .11 ايصلاحیت ح فه

 Ethics principles .12 اصول اخلاقی

 Behavioral decision .13 تصمیم رفتاري

 Moral orientation .14 گی ي اخلاقیجهت

 Tax evasion .15 ف ار مالیاتی
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