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 سرآغاز

 و نقش آن 1هزینه تدارك کاالهاي عمومی تأمین اهمیت مالیات در
در توزیع مجدد درآمد، از مباحث مـورد توجـه اقتـصاددانان بخـش              

الزمه تدارك بهینه کاالهاي عمومی و بهبود توزیـع         . عمومی است 
پرداخـت مالیـات یکـی از       . درآمد توجه به تمکین از مالیـات اسـت        

معه است و موجب رونق اقتـصادي، تحقـق   عوامل رشد و توسعه جا  
. شود عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می         

توان بـسیاري از مـشکالت       با وصول مالیات عادالنه از مودیان، می      
اجتماعی و اقتصادي کشور ازجمله کسري بودجـه سـاالنه، تـورم و             

یـق توزیـع     از طر  2بیکاري را رفع و زمینه ایجـاد عـدالت اجتمـاعی          
پدیده فرار مالیاتی کـه برگرفتـه از         ).1(دوباره درآمدها را فراهم کرد    

عنـوان یـک ضـد ارزش        باشـد؛ بـه    اي می  عدم رعایت اخالق حرفه   
تواند تهدیدي جدي براي فرهنگ مالیاتی و بـه تبـع آن تـداوم               می

زندگی اجتماعی و تحقق رفاه اجتمـاعی باشـد و بـه همـین علـت                

  )مقالۀ پژوهشی(
اي حسابداران، جنسیت و تمکین  رابطه بین اخالق فردي، اخالق حرفه

  مالیاتی
  ، زینب اعظمی*بهنام کرمشاهی

  ع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانگروه حسابداري مجتم
 )25/10/95: ، تاریخ پذیرش26/7/95: تاریخ دریافت(

  دهیچک

اند و از نقطه نظر اخالقی و   اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه فرار مالیاتی جنبه تأمین مالی عمومی و اقتصادي آن را مورد بررسی قرار داده:زمینه
رو در این پژوهش رابطه اخالق فردي و اجتناب از پرداخت مالیات مورد بررسـی قـرار گرفتـه        ازاین. متر به این موضوع پرداخته شده است      فلسفی ک 

  . است
  

حجـم  . باشـد  هاي علوم اداري شهر کرمـان مـی    جامعه آماري شامل دانشجویان رشته.پس رویدادي است از نوع کاربردي  پژوهش حاضر:روش
ابـزار مـورد اسـتفاده در    . صورت تصادفی از جامعـه انتخـاب شـدند    باشد که به  نفر می520 هاي پژوهش  شده به منظور بررسی فرضیهنمونه تعیین

ها اسـتفاده   ها و آزمون فرضیات از میانگین نمرات داده شده و مقایسه میانگین منظور تجزیه و تحلیل داده      باشد و به    پژوهش پرسشنامه استاندارد می   
  .شد

  

هاي وصول شـده ناکـارآ تـشخیص دهنـد،       هاي پژوهش حاضر، چنانچه افراد دولت را در تخصیص منابع دریافتی و مالیات    براساس یافته  :ها  فتهیا
هـا همچنـین حـاکی از ایـن اسـت کـه        یافتـه . داننـد  نمـی  تر دانسته و دولت را حائز شرایط اخذ مالیات از خود اجتناب از پرداخت مالیات را اخالقی

  .جویان رشته حسابداري در مقایسه با دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت بازرگانی کمتر به اجتناب از پرداخت مالیات تمایل دارنددانش
  

گیري کرد که اگر دولت به مردم اطمینان دهد که منابع مالیاتی گردآوري شـده در   توان نتیجه هاي پژوهش حاضر، می  براساس یافته : گیري  نتیجه
شود، مودیان مالیاتی فرار از پرداخـت مالیـات را رفتـاري بـه دور از         هاي مولد اقتصاد پرداخت می      مت رسانی بیشتر به آنها و سایر بخش       راستاي خد 

  . هاي اخالقی خواهند دانست ارزش
  

  هاي شخصی اخالق فردي، اجتناب از پرداخت مالیات، فساد سیاستمداران، انگیزه :کلید واژگان
 

________________________________________________________________________________________  
  behnamkaramshahi @ gmail.com  :نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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دلیــل  روز و تــشدید فــرار مالیــاتی بــهضــرورت شــناخت عوامــل بــ
هاي اخالقی و ارائه راهکارهایی در این خصوص         توجهی به جنبه   بی

 یکـی از  3فـرار مالیـاتی  . باشـد  بحثی در خور مطالعه و بررسـی مـی      
شود که ازجمله  ترین مشکالت هر نظام مالیاتی محسوب می      اساسی

اخـالق در   توان به خالء ناشـی از        عوامل اصلی ایجاد کننده آن می     
یـابی   لذا ضرورت دارد ضمن ریـشه     . بین مودیان مالیاتی اشاره نمود    

ثر در شیوع این پدیده مخرب اقتصادي، جهت رفع آن نیز      ؤعوامل م 
  )2(ریزي شود  برنامه

هاي مـالی   شمار زیادي از افراد در اغلب موارد بدون توجه به انگیزه          
 اقدام بـه پرداخـت      شوند، مواجه می  آنها   که از جانب نظام مالیاتی با     

نمایند و پذیرش مالیـاتی و یـا بـه عبـارتی             هاي مشمول می   مالیات
وسـیله   توان فقط بـه  پیروي و گردن نهادن به قوانین مالیاتی را نمی    

اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه ). 3(مالحظات مالی تشریح نمود  
ی  و اقتصادي را مـورد بررسـ  4مالی عمومی تأمین   فرار مالیاتی جنبه  

اند و از نقطه نظر اخالقی و فلسفی مطالعات کمی در ایـن              قرار داده 
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه           زمینه صورت گرفته است و این موضوع      

بـا ایـن    . باشند گرا می  دانان، قانون  اقتصاددانان سودمند گرا و حقوق    
 و دینی   5هاي اندکی نیز فرار مالیاتی را از بعد اخالقی         حال، پژوهش 
ترین نیازهاي جامعه    اخالق از ضروري  . اند ه قرار داده  آن مورد مطالع  

انسانی است و بسیاري از مشکالت فردي و اجتماعی ریشه اخالقی      
بر این اساس به نـوعی اخـالق حلقـه گـم شـده بـسیاري از                 . دارد

 شود کـه در صـورت شـناخت       در نظر گرفته می   ها    نظریات و تئوري  
اند بیش از پـیش مـورد       تو  می گذاري آن بر مقوالت اجتماعی،    تأثیر  

مروري بـر تحقیقـات انجـام شـده و ادبیـات            ). 4(استفاده قرار گیرد  
دهد که سه دیدگاه      و فرار مالیاتی نشان می     6مربوط به اخالق دینی   

در باور اول، اجتناب از پرداخـت        .باره وجود دارد   و باور اصلی در این    
 ایـن   در خصوص . مالیات همیشه یا در اکثر مواقع غیراخالقی است       

منطق اول این اسـت     . باور سه منطق اساسی و زیربنایی وجود دارد       
کند پرداخت  که شخص وظیفه دارد هر آنچه را که دولت مطالبه می

این بـاور بـه خـصوص در جوامـع دموکراتیـک وجـود دارد،               . نماید
جوامعی که باور قوي این است که شخص بایـد از قـانون اکثریـت           

صوص وظیفه اخالقی بودن پرداخـت      منطق دوم در خ   . تبعیت نماید 

مالیات این است کـه اشـخاص نـسبت بـه اعـضاي دیگـر جامعـه                 
زیربناي این باور این اسـت کـه افـراد نبایـد تنهـا              . مسئولیت دارند 

مصرف کننده خدمات ارائه شده توسط دولت باشند و بایـد در ازاي             
منطق سوم ایـن اسـت      . خدمات دریافتی وجه آن را پرداخت نمایند      

شخاص براي پرداخت مالیات در برابر خداونـد وظیفـه دارنـد و             که ا 
خداوند دستور داده است که مالیـات پرداخـت شـود و ایـن بـاور در       

باور دوم در ارتباط بـا پرداخـت مالیـات          . بسیاري مذاهب وجود دارد   
زیربناي این باور این است که مردم هیچ        . یک باور آشوبگرانه است   

ات ندارند زیـرا دولـت را حـائز شـرایط           اي براي پرداخت مالی    وظیفه
دارد کـه دولـت بـراي دریافـت         داند و اظهار می    دریافت مالیات نمی  

در ایـن   . نـدارد  7گونـه مـشروعیت اخالقـی      مالیات از اشخاص هیچ   
عنـوان قـرار داد اجتمـاعی میـان شـخص و       وضعیت هیچ چیزي به   

ها با زور و بـدون رضـایت شـخص     دولت وجود ندارد و همه مالیات   
 در برخـی  8در بـاور سـوم اجتنـاب از پرداخـت مالیـات        . اند اخذ شده 

شرایط ممکن است اخالقی و تحت شرایط دیگـري غیـر اخالقـی             
این دیدگاه هم در ادبیات موضوع و هم مطابق با نتایج برخی         . است

   ).5(ها دیدگاه غالب است از پیمایش
امـل  نگرشی که مالیات دهندگان نسبت به فـرار مالیـاتی دارنـد، ع            

به عبارتی، هر چه فرار مالیاتی در       . هاست موثر بر اخالق مالیاتی آن    
شود  نظر مالیات دهندگان عمل زشت و ناپسند تلقی شود، باعث می       

. شان کمتـر شـود   باالتر و به تبع فرار مالیاتی آنها  که اخالق مالیاتی  
در مطالعه یک محقق، به چهار جنبه بـسیار مهـم در توضـیح فـرار           

  :شاره داردمالیاتی ا
باور نداشته باشند که دولت پاسخگوي      ها    بنگاه/تا زمانی که افراد   . 1

هاي آنهاست، حتی اگر دولت صادق باشد، تـالش خواهنـد            خواسته
  .هایشان فرار کنند کرد که از مالیات

ها به دولت اعتماد نداشته باشند، مایل به  بنگاه/ تا زمانی که افراد. 2
  .واهند بودهایشان نخ پرداخت مالیات

 آنهـا   ها باور کنند کـه مالیـات پرداختـی         بنگاه/ تا زمانی که افراد   . 3
رود، تمایل بیشتري به      می منصفانه بوده و به صورت عادالنه به کار       

  .هاي خود خواهند داشت پرداخت مالیات
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هاي دیگـر    بنگاه/ ها تصور کنند که افراد     بنگاه/ تا زمانی که افراد   . 4
هم در فـرار از پرداخـت مالیاتـشان          آنها   ی دارند، سعی در فرار مالیات   
  ).6. (تالش خواهند کرد

ــطح     ــاتی و س ــاب مالی ــین اجتن ــه بررســی رابطــه ب ــق، ب دو محق
 افـراد در چهـارده کـشور اروپـاي مرکـزي و             9مندي فـردي   رضایت

نـشان داد کـه بـین        آنهـا    نتایج حاصل از تحقیـق    . شرقی پرداختند 
.  افراد رابطه منفی وجـود دارد      مندي اجتناب مالیاتی و سطح رضایت    
منـدي فـردي افـراد بـاالتر باشـد،           به عبارتی هر چه سطح رضایت     
  ).7(اجتناب مالیاتی کمتر خواهد بود

دو پژوهشگر نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی رابطه بـین             
هـاي   آگاه سازي مالیات دهندگان، اجتماعی کردن مالیات، مجـازات   

 بـا کیفیـت     11هاي قابل قبـول و پـذیرش مالیـاتی         ، هزینه 10مالیاتی
نتـایج حاصـل از     . گر پرداختنـد   خدمات به عنوان یک متغیر میانجی     

اي  حاکی از آن است که کیفیت خدمات نقـش واسـطه           آنها   تحقیق
مالیاتی، هاي  کامل در رابطه با آگاه سازي مالیات دهندگان، مجازات  

دو محقـق، در  ). 8(هاي قابـل قبـول و پـذیرش مالیـاتی دارد         هزینه
 12پژوهشی رابطه اخالق شرکتی، مسئولیت اجتماعی و ماکیاولیـسم        

هـاي فـرار     هـا و برنامـه      با تمایل مدیران مالی به مشارکت در طرح       
هـاي پـژوهش     براسـاس یافتـه   . مالیاتی، را مورد بررسی قرار دادنـد      

ها، بین میزان اعتقاد مدیران مالی به اخالق شـرکتی و پـذیرش              آن
هاي فرار مالیاتی،    با برنامه  آنها   ت اجتماعی و میزان مخالفت    مسئولی

همچنین، بین میزان گـرایش ماکیاولیـستی       . رابطه منفی وجود دارد   
مدیران مالی و میزان اعتقاد آنها بـه اخـالق شـرکتی و مـسئولیت               

 و نیز بین میزان گرایش ماکیاولیـستی مـدیران مـالی و             13اجتماعی
هاي فرار مالیاتی، رابطـه منفـی وجـود          مهبا برنا  آنها   میزان مخالفت 

اخـالق مالیـاتی بـر تمکـین         تأثیر   پژوهشگران در تحقیقی  ). 9(دارد
نتـایج  . مالیاتی مودیان شهر اصـفهان را مـورد بررسـی قـرار دادنـد      

دهد که متغیرهاي نگرش نسبت به  نشان می آنها حاصل از پژوهش
 و سیـستم    فرار مالیاتی، هنجارهاي اجتمـاعی و اعتمـاد بـه دولـت           

و متغیـر سـن در      % 95مالیاتی، حقوقی و قضایی در سطح اطمینان        
. اثر مثبت و معناداري بر اخالق مالیـاتی دارنـد       % 90سطح اطمینان   

متغیر اخالق مالیاتی اثر مثبـت و       % 95همچنین، در سطح اطمینان     
  ).1(معناداري بر تمکین مالیاتی دارد

اي مشاغل نیـز عـاملی     اخالق حرفه آئین، 14عالوه بر نگرش فردي   
جـا کـه داشـتن اخـالق یکـی از            از آن . باشد تاثیرگذار بر اخالق می   

باشـد،   نیازهاي الزم براي دستیابی به اهداف عالی یک سازمان می         
رو در یک سازمان یا نهاد اداري و یـا یـک مجموعـه کـاري                 ار این 

و تمام افراد شاغل در آن نهاد باید پایبند به مسائل اخالقـی باشـند           
حسابداران نیز از این امر مستثنی نیستند و باید به تمامی مـسائل و              

آئـین رفتـار    . جوانب مربوط به اخالق در حیطه کاري پایبند باشـند         
ــه ــه گــسترده  حرف ــصمیم اي حــسابداري، دامن ــري اي از ت هــاي  گی
ها و سیاسـت   هاي مربوط به انتخاب روش گیري  و تصمیم  15اخالقی
تـصمیم گیـري    ). 10(شـود     شـامل مـی    ها در حـسابداري را     گذاري

اخالقی عبارت است از به کـارگیري اصـول و مـوازین اخالقـی در              
حسابداران به عنوان گزارش کننده ). 11(ارزیابی صحت یک تصمیم

و واسط مالی بین شرکت و بازار سرمایه، داراي مسئولیت خطیـري            
اعمــال غیراخالقــی حــسابداران ضــمن . در برابــر جامعــه هــستند

 نمودن اعتماد عموم به حرفه حسابداري و گزارشگري، در          مخدوش
اخـالق در  . کننـد   مـی عملکرد کارایی نظام مالیاتی نیز اخالل ایجاد   

حــسابداري آنچنــان ضــرورت دارد کــه موضــوع آمــوزش اخــالق  
 1989 مطـرح شـد و در سـال      1980حسابداري در دانشگاه از سال      

از آمـوزش   توصیه شد درس اخالق حسابداري بـه عنـوان بخـشی            
  ).12(ها ایجاد گردد  اي در دانشگاه حسابداران حرفه
  : هاي اخالق حسابداري را به شرح زیر بیان نمودند محققان ویژگی

 .کند صداقت و قابلیت اعتماد ایجاد می .1
اي را در انطباق با مقررات شرکت و  وظایف حرفه .2

 . کند استانداردهاي اخالقی هدایت می
 . کند باق با قوانین هدایت میاي را در انط وظایف حرفه .3
 .کند محافظت می) پنهانی(از اطالعات محرمانه  .4
 .کند براي حرفه اعتبار ایجاد می .5
 .شود براي منافع عمومی احترام قائل می .6
 .برد تضاد منافع را از بین می .7
 ). 8(کند براي سازمان تعهد و وفاداري ایجاد می .8
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هـستند کـه حـساسیت      الذکر آشکارا بیانگر این واقعیت       مطالب فوق 
باالي حرفه حسابداري و نقش آن در ایفاي مـسئولیت پاسـخگویی        

اي حـسابداران در سـطح بـاال         مستلزم رعایت اخالق فردي و حرفه     
آمـوزش و بـسترسازي رشـد        تـأثیر    دو محقق به بررسـی    . باشد می

اخالقــی طــی دوران تحــصیل دانــشجویان حــسابداري پرداختنــد، 
هـا طـی دوران      ه وجـود ایـن آمـوزش      نـشان داد کـ     آنها   هاي یافته

منجـر  ) و نه به صورت مـوقتی (تحصیل با یک دید مستمر و مداوم  
به کاهش فـرار مالیـاتی و تمایـل بـه بـروز رفتارهـاي اخالقـی در            

  ). 13(شود   میدانشجویان
تواند بـا اخـالق مالیـاتی رابطـه      جنسیت نیز از عواملی است که می      

کننـد کـه زنـان از اخـالق          یبیشتر محققان عنـوان مـ     . داشته باشد 
تري نسبت به مردان برخوردارند و به شـکل مرسـوم            مالیاتی عمیق 

هـاي اخالقـی و الگوهـاي        زنان بـه قـوانین اجتمـاعی، محـدودیت        
کارانـه در زنـدگی بیـشتر از مـردان پایبنـد هـستند امـا بـا             محافظه

گیـري اسـتقالل در بـین زنـان          هاي فردي و شکل    گسترش آزادي 
الیاتی در بین زنان و مردان در حال کـاهش اسـت            شکاف تمکین م  

)14 .(  
هاي تجربی فوق، هدف از انجـام        با توجه به مبانی نظري و پیشینه      

اي  این تحقیـق تبیـین رابطـه بـین اخـالق فـردي، اخـالق حرفـه               
  . حسابداران، جنسیت و تمکین مالیاتی است

  
  هاي جمعیت شناختی  ویژگی.1جدول
  یدرصد فراوان  فراوانی  متغیر

  جنسیت  57/0  281  زن
  43/0  211  مرد

  45/0  221  حسابداري
  34/0  167  مدیریت
  18/0  89  اقتصاد

رشته 
  تحصیلی

  03/0  15  بدون جواب
  06/0  30  دکترا

  27/0  133  کارشناسی ارشد
  مقاطع

  67/0  329  کارشناسی
  

  روش

و  ماهیـت  نظـر  از و اسـت  کاربردي هدف، برحسب پژوهش حاضر
 جامعـه  .باشـد   مـی پـس رویـدادي  هاي  پژوهش نوع زا روش اجراء

هـاي علـوم اداري شـهر کرمـان          آماري شـامل دانـشجویان رشـته      
 بـین   پرسـشنامه  520بـه منظـور انتخـاب نمونـه تعـداد           . باشـد  می

هاي علوم اداري شهر کرمـان بـه طـور تـصادفی             دانشجویان رشته 
ل  عدد پرسشنامه به صورت کامـ   492 توزیع شد که در نهایت تعداد     

هـاي جمعیـت     ویژگـی ) 1(جـدول شـماره     . و صحیح دریافـت شـد     
 پاسـخ دهنـده     492از  . دهد شناختی مربوط به پژوهش را نشان می      

 492انـد و همچنـین از ایـن           نفر مرد بوده   211زن و    آنها    نفر 281
 نفــر در رشــته 167 نفـر در رشــته حـسابداري،   221پاسـخ دهنــده  

   .باشند به تحصیل می نفر در رشته اقتصاد مشغول 89مدیریت و 
اي و  هاي تحقیق از طریـق مطالعـات کتابخانـه     ابزار گردآوري داده  

 نفـر از اعـضاي نمونـه و         5پرسشنامه در اختیار    . باشد پرسشنامه می 
همچنین استادان مجرب و صاحب نظر در این حوزه قرار گرفـت و             

مقـدار ضـریب آلفـاي      . رسـید  تأییـد    روایی محتوایی پرسشنامه بـه    
بنـابراین  ،  باشـد   مـی  914/0خ براي پرسشنامه مطـرح شـده        کرونبا

  . پرسشنامه از اعتبار باالیی برخوردار است
هـاي آمـار     در نهایت اطالعات به دست آمـده بـا اسـتفاده از روش            

مـورد  ) هـا  مقدار میانگین و مقایسه میـانگین     (توصیفی و استنباطی    
  . تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  
  ها  یافته

 دسـته تقـسیم   3ن فرضیات میانگین نمرات را بـه   براي آزمون کرد  
  : شود می

 باشـد، بـدین     5/2 یا کمتـر از      5/2اگر میانگین نمرات داده شده      ) 1
معناست که اجتناب از پرداخـت مالیـات همیـشه یـا اغلـب اوقـات                

  . اخالقی است
 باشد،  5/5 یا کمتر از     5/2اگر میانگین نمرات داده شده بیشتر از         )2

 اجتناب از پرداخت مالیات برخـی مواقـع اخالقـی    بدین معناست که 
  .است
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 باشـد، بـدین     5/5 یا بیشتر از     5/5اگر میانگین نمرات داده شده      ) 3
معناست که اجتناب از پرداخت مالیات هرگز یا تقریباً هرگز اخالقی           

 7نمـره   . باشد اي لیکرت می    گزینه 7پرسشنامه داراي طیف    . نیست
. باشـد   موافق مـی    به معناي کامالً   1 به معناي کامال مخالف و نمره     

ها به ترتیب میانگین نمرات داده شـده         پرسش) 2(در جدول شماره    
. دهـد  نشان می ) 2(همانطور که جدول شماره     . اند آورده شده  آنها   به

باشد که نشان     می 93/4ها   میانگین کل نمرات داده شده به پرسش      
خت مالیات را در    دهنده این است که پاسخ دهندگان اجتناب از پردا        

تحقیـق مبنـی    ) 1(لذا فرضیه شماره    . دانند برخی مواقع اخالقی می   
بر این که پاسخ دهندگان اجتناب از پرداخت مالیات را در برخـی از              

ترین حالت براي اقـدام      موجه. شود می تأیید   دانند،  می موارد اخالقی 
ـ  به اجتناب از پرداخت مالیات که کمترین نمـرات را اخـذ کـرده           د، ان

االت مطرح شـده در خـصوص فـساد سیاسـتمداران،           ؤمربوط به س  
و همچنــین ناکــارآیی دولــت در وصــول  آنهــا خــانواده و دوســتان

بنـابراین بـر اسـاس    . باشـد  ها و استفاده از منابع مالیاتی مـی        مالیات
تحقیق مبنی بر این که افراد در مـواردي         ) 2(نتایج پژوهش فرضیه    

ناکارایی دولت در استفاده از منـابع و    که پرسش مربوط در ارتباط با       
 فساد دولت باشد، اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی تر است، تاییـد           

براي آزمون فرضیه سوم، میانگین نمرات داده شده به هر          . گردد می
بـه طـور مجـزا      ) 2(ها و مردها در جدول شـماره         پرسش توسط زن  

 کـه در جـدول      همانطور. شوند آورده شده است و با هم مقایسه می       
 پرسـش و    8مشخص است، میانگین نمـرات مردهـا در         ) 2(شماره  

 پرسـش بـاالتر اسـت و در یـک مـورد             6ها در    میانگین نمرات زن  
 ( tهمچنین نتیجـه آمـاره      . باشد میانگین نمرات داده شده برابر می     

073/0 t=   05/0و p> (   لـذا فرضـیه   . کنـد  مـی  تأییـد   این یافته را
بـیش از مردهـا از اجتنـاب        هـا     که زن بر این   یتحقیق مبن  )3(شماره  

  .شود می کنند، رد  میمالیاتی پرهیز
 براي آزمون فرضیه چهارم، میانگین نمرات داده شده به هر پرسش          

هـاي حـسابداري و مـدیریت و اقتـصاد در            توسط دانشجویان رشته  
به طور مجزا آورده شده است و بـا هـم مقایـسه             ) 3(جدول شماره   

مشخص است، میـانگین    ) 3(ورکه در جدول شماره     همانط. شوند می
 پرسـش  12نمرات داده شده توسط دانشجویان رشته حسابداري در      

هـاي   باالتر از میانگین نمرات داده شده توسـط دانـشجویان رشـته           
  . مدیریت و اقتصاد است
و t =983/1( هـا     مقایـسه میـانگین گـروه      tهمچنین نتیجه آمـاره     

05/0 p< (  بنـابراین براسـاس نتـایج بـه        . کند میید   تأی این یافته را
تحقیق مبنی بر این کـه دانـشجویان رشـته          ) 4(دست آمده فرضیه    

حسابداري در مقایسه با دانشجویان رشته اقتصاد و مـدیریت کمتـر            
  گردد  تأیید میاجتناب مالیاتی تمایل دارند،هاي  به فعالیت

  
  بحث 

 کارکردهـاي   مالیات یکـی از توانمنـدترین ابزارهـاي اقتـصادي بـا           
عـواملی  . گـردد  گوناگون است که باعث تنظیم اقتصاد جامعـه مـی         

پــذیري  ماننـد، برخـورد نامناســب بـا مالیـات دهنــدگان، مـسئولیت     
شهروندان، قوانین شفاف و قابل درك، عادالنه بودن قوانین، عـدم           
شفافیت و ضعف در سیستم اجرایی، عدم وجـود عـدالت اجتمـاعی،         

ستم ناکارآمـد سـازمان مالیـاتی، نـرخ         احساس دین به جامعـه، سیـ      
مالیاتی باال، عدم وجود متخصصین کارآمد و با تجربه، بی اعتمادي           

هاي مالیاتی، فراگیر بودن فرار مالیاتی، مقاومت در          مردم به سیاست  
و  هــاي نادرســت اخــذ مالیــات، فــساد مــسئوالن  پرداخــت، روش

عدالتی مالیاتی، ازجملـه عوامـل تأثیرگـذار بـر تمکـین مالیـاتی               بی
پژوهش حاضر به بررسی تعدادي از عوامل مؤثر بر اخـالق           . هستند

هاي تحقیق نـشان      نتایج حاصل از آزمون فرضیه    . پردازد مالیاتی می 
دهد که مؤدیان مالیاتی اجتناب از پرداخت مالیات را در برخی از             می

هـاي تحقیـق حـاکی از آن          همچنین یافتـه  . ددانن  موارد اخالقی می  
ترین حالت براي اجتناب از       است که از دیدگاه پاسخ دهندگان موجه      

پرداخت مالیات هنگامی است که انتظار رود که بخش با اهمیتی از            
هاي وصولی به جیب سیاستمداران فاسد، فامیـل و آشـنایان             مالیات

هـا    تحلیـل داده  همچنین بـر اسـاس نتـایج حاصـل از           . رود آنها می 
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توان دریافت که هنگامی افراد به این نتیجه برسند که سیـستم              می
باشـد و بخـش بزرگـی از          وصول مالیات ناعادالنه و نامناسـب مـی       

صورت بهینه مـصرف نمـی        رود و به    هاي وصولی به هدر می      مالیات
. داننـد  تـر مـی   گردد، افـراد اجتنـاب از پرداخـت مالیـات را اخالقـی         

توان دریافـت     دست آمده می    ه به میانگین نمرات به    همچنین با توج  
هاي وصولی صرف جنگی   که هنگامی که بخش بااهمیتی از مالیات      

شود که به نظر افراد ناعادالنه است، نیز افـراد اجتنـاب از پرداخـت               
دست آمده از این پـژوهش بـا    نتایج به. دانند تر می   مالیات را اخالقی  

کنـگ مطابقـت    ي در هنـگ   نتایج پژوهش انجـام شـده پژوهـشگر       
تـر از   هـا بـیش   همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکـه زن   ). 7(دارد

نمایند، مورد تأییـد قـرار نگرفـت     مردها از اجتناب مالیاتی پرهیز می    
هاي فـردي   تواند مؤید این مطلب باشد که با گسترش آزادي    که می 
 گیري استقالل در بین زنان، شکاف تمکین مالیاتی در بـین            و شکل 

نتـایج حاصـل از ایـن       ) 14(زنان و مـردان در حـال کـاهش اسـت          
پژوهش با نتایج پژوهشی بر روي مودیـان مالیـاتی شـهر اصـفهان        

  ).1(مطابقت دارد 
همچنین نتایج حاکی از آن است که دانشجویان رشـته حـسابداري            
در مقایسه با دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت تمایل کمتري بـه            

  . الیات دارنداجتناب از پرداخت م
نتایج حاصل از این تحقیق کمک شایانی به سازمان امـور مالیـاتی             

هاي کارا و اثر بخش براي ارتقاي اخـالق و تمکـین             در ارائه روش  
  توانـد در    هـاي ایـن تحقیـق مـی        همچنـین یافتـه   . کنـد  مالیاتی می 

  
  
  
  
  
  
  

گذاري مقامـات مالیـاتی بـراي ارتقـاي فرهنـگ و اخـالق                سیاست
بنـابر نتـایج حاصـل از کـار پیـشنهاد           . مرثمر واقع گـردد   مالیاتی مث 

شـود، دولـت نحـوه مـصرف همـه وجـوه دریـافتی را در قالـب                می
هاي مالی و در ایفاي مسئولیت پاسخگویی خود، به صـورت             صورت

واضح و شفاف به عموم مردم ارائه کنند تا آنها از مصرف صحیح و              
صورت شفاف بـودن    اثربخش منابع اطمینان حاصل نمایند، زیرا در        

دخل و خرج منابع دولت، افراد فرار از پرداخـت مالیـات را اخالقـی               
سازي منابع مصرف مالیات باعـث کاهش  همچنین شفاف . دانند  نمی

همچنین بـا   . گردد  فساد و ترغیب بیشتر افراد به پرداخت مالیات می        
عنوان گزارش دهنده و واسـط مـالی          توجه به این که حسابداران به     

رکت و بازار سرمایه، داراي مسئولیت خطیري در برابر جامعه          بین ش 
باشد و اعمال غیراخالقی آنها ضـمن مخـدوش نمـودن اعتمـاد           می

مردم به حرفه حسابداري در کارایی نظام مالیاتی نیز اخـالل ایجـاد           
گــردد در ســر فــصل دروس دانــشجویان  کننــد، پیــشنهاد مــی مــی
 حـسابداري، چنـد واحـد       هاي مرتبط با امور مالیاتی همچـون        رشته

در پایـان ایـن     . اي گنجانـده شـود      درسی تحت عنوان اخالق حرفه    
تـرین محـدودیت ایـن تحقیـق،          بخش الزم به ذکر است که اصلی      

  . محدودیت ذاتی مربوط به استفاده از پرسشنامه است
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 دوم، سوم، اولهاي   نتایج آزمون فرضیه. 2جدول

  مرد  زن  کل  گزاره  ردیف
هاي وصولی به جیب سیاسـتمداران فاسـد      پرداخت مالیات اخالقی است اگر بخش با اهمیتی از مالیات         اجتناب از     1

  .برود آنها و فامیل وآشنایان
9/2 1/3  6/2  

  8/2  3/3  1/3  .اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر سیستم وصول مالیات ناعادالنه و نامناسب باشد  2
  2/4  7/3  9/3  .روند هاي وصول شده به هدر می قی است اگر بخش بزرگی از مالیاتاجتناب از پرداخت مالیات اخال  3
هاي وصولی صرف جنگی بـشوند کـه بـه           اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر بخش با اهمیتی از مالیات             4

  .نظر من عادالنه نیست
1/4 9/3  4/4  

هـایی هزینـه     هـاي وصـول شـده در پـروژه          مالیـات  اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر بخش بزرگی از           5
  .موافق نیستم آنها شوند که من با می

1/4 8/3  42/4  

  08/5  3/4 6/4  .اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر من استطاعت مالی پرداخت آن را نداشته باشم  6
  7/5  8/4 2/5  .هاي مالیات بسیار باشنداجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر نرخ  7
  4/5  1/5 2/5  .هاي وصولی کم باشد اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر سودآوري مالیات  8
شـوندکه بـه مـن       هایی هزینه مـی    هاي وصول شده در پروژه     اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است، اگر مالیات         9

  .رسانند منفعت نمی
5/5 8/5  1/5  

 زیرا دولت واجـد شـرایط اخـذ مالیـات از     . اخالقی است حتی اگر نرخ مالیات باال نباشد     اجتناب از پرداخت مالیات     10
  .من نیست

8/5 7/5  6  

هاي وصول شده به صـورت عاقالنـه و هدفمنـد هزینـه      اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است حتی اگر مالیات        11
  .شوند می

8/5 2/6  2/5  

  3/5  2/6 8/5  .کنند گر همه اقدام به این کار میاجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است ا  12
  6/5  1/6 9/5  .شوند هاي ارزشمند هزینه می هاي وصول شده در پروژه اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است حتی اگر مالیات  13
 اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است حتی اگر بدین معنا باشد کـه اگـر مـن مالیـات کمتـري پرداخـت کـنم،                14

  .دیگران باید مالیات بیشتري پرداخت کنند
6 8/5  3/6  

شـوندکه بـه    هایی هزینـه مـی   هاي وصول شده در پروژه اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است حتی اگر مالیات        15
  .رسانند من منفعت می

1/6  1/6  12/6  

  95/4  92/4  93/4  میانگین  16
  

   نتایج آزمون فرضیه چهارم. 3جدول 
  سایر  حسابداري  کل  گزاره  ردیف

هاي وصولی به جیب سیاسـتمداران فاسـد      اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر بخش با اهمیتی از مالیات             1
  .برود آنها و فامیل وآشنایان

9/2 4/3  5/2  

  7/2  5/3  1/3  .اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر سیستم وصول مالیات ناعادالنه و نامناسب باشد  2
  01/3  5  9/3  .روند هاي وصول شده به هدر می اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر بخش بزرگی از مالیات  3
هاي وصولی صرف جنگی بـشوند کـه بـه           اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر بخش با اهمیتی از مالیات             4

  .نظر من عادالنه نیست
1/4 8/4  5/3  

هـایی هزینـه     هـاي وصـول شـده در پـروژه         ت اخالقی است اگر بخش بزرگی از مالیـات        اجتناب از پرداخت مالیا     5
  .موافق نیستم آنها شوند که من با می

1/4 7/4  6/3  

  9/3  5/5 6/4  .اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر من استطاعت مالی پرداخت آن را نداشته باشم  6
  88/4  6/5 2/5  .هاي مالیات بسیار باال باشندرخاجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر ن  7
  1/5  35/5 2/5  .هاي وصولی کم باشد اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر سودآوري مالیات  8
شـوندکه بـه مـن       هایی هزینه مـی    هاي وصول شده در پروژه     اگر مالیات ،  اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است       9

  .رسانند منفعت نمی
5/5 5  9/5  

 زیرا دولت واجـد شـرایط اخـذ مالیـات از     .اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است حتی اگر نرخ مالیات باال نباشد          10
  .من نیست

8/5 1/6  5/5  

هاي وصول شده به صـورت عاقالنـه و هدفمنـد هزینـه      اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است حتی اگر مالیات        11
  .شوند می

8/5 2/6  64/5  
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  6  6/5 8/5  .کنند جتناب از پرداخت مالیات اخالقی است اگر همه اقدام به این کار میا  12
  6/5  2/6 9/5  .شوند هاي ارزشمند هزینه می هاي وصول شده در پروژه اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است حتی اگر مالیات  13
ه اگـر مـن مالیـات کمتـري پرداخـت کـنم،       اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است حتی اگر بدین معنا باشد کـ          14

  .دیگران باید مالیات بیشتري پرداخت کنند
6 2/6  8/5  

شـوند کـه بـه     هایی هزینه می  هاي وصول شده در پروژه     اجتناب از پرداخت مالیات اخالقی است حتی اگر مالیات          15
  .رسانند من منفعت می

1/6  6  2/6  

  65/4  28/5  93/4  میانگین  16
  
  

  گیري نتیجه

توان دریافت که شـفاف      مطابق با نتایج حاصل از این تحقیق می       
تواند کمـک شـایانی در        می سازي در نحوه مصرف منابع مالیاتی     
کـه   به عبارتی در صـورتی    . ارتقاي اخالق مالیاتی در جامعه نماید     

دولت خواستار افزایش پذیرش مالیاتی و سـپس نگهداشـت ایـن     
ت به شهروندان خویش    بایس  می سطح از پذیرش در جامعه است،     

 اطمینان دهد که منابع مالیاتی در جهت خدمت رسانی بیشتر بـه           
 مولـد اقتـصادي مـورد مـصرف قـرار       هاي    و کمک به بخش   آنها  
گیرد، در این صورت دیگر مودیـان مالیـاتی فـرار از پرداخـت           می

کنند و این امـر بـا دسترسـی     مالیات را امري اخالقی قلمداد نمی    
عات مربـوط بـه ترجیحـات افـراد، افـزایش           بیشتر دولت به اطال   

خـود میـسر    هـاي     اعتمادسازي و شفاف سازي دولـت در برنامـه        
حسابداران نیز در جلوگیري از پدیده فرار مالیاتی نقـشی         . شود   می
بدیل دارند، نهادینه کردن اخالق در حسابداران، مانع تعامل و           بی

دم هـا در جهـت عـ     بـا مالکـان و مـدیران شـرکت         آنها   همکاري
  .شود پرداخت مالیات می

  

 اخالقیهاي  مالحظه

 اخـالق امانتـداري   استفاده مورد منابع معرفی با پژوهش این در

شـده   محتـرم شـمرده   آثـار  مـؤلفین  معنوي حق و رعایت علمی
   .است

  

 

 سپاسگزاري

دانند که از همکاران  پژوهشگران تحقیق حاضر بر خود الزم می
و همه دانشجویانی که در محترم، خصوصاً سرکار خانم صالحی 

  . اند، تشکر و قدردانی نمایند پژوهش حاضر شرکت کرده
  

  واژنامه

       Public goods .1   کاالهاي عمومی
 Social justice .2   عدالت اجتماعی

  Tax evasion .3  فرار مالیاتی 

  Public finance .4  تامین مالی عمومی
    Ethic dimension .5      بعد اخالقی
 Religious Ethics .6      اخالق دینی

 Moral legitimacy .7    مشروعیت اخالقی
        Tax avoidance .8  اجتناب از پرداخت مالیات

   Personal satisfactory .9    رضایت مندي فردي
 Tax punishments .10    هاي مالیاتی مجازات

   Tax acceptance .11   پذیرش مالیاتی
  Machiavalianism .12      اولیسمماکی

  Social responsibility .13     مسئولیت اجتماعی
 Individual attitudes .14  نگرش فردي
     Ethical decisions .15  هاي اخالقی تصمیم گیري
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