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 چکيده

پذیرش مالیاتی  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اخالق مالیاتی با    مقدمه:

 . تعاونی های فعال شهر یاسوج می باشد

)میدانی(    پژوهش حاضر از نظر هدف، کابردی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشیروش پژوهش:  

تعاونی    245می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تعاونی های فعال شهر یاسوج به تعداد  

از   استفاده  با  نمونه  مورگان  تشکیل می دهند که حجم  آمد.برای گردآوری    150جدول  بدست 

همکاران) و  مقیمی  اجتماعی  سرمایه  پرسشنامه  از  حیدری 1385اطالعات  مالیاتی  اخالقی   ،)  

( استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از  1393( و پذیرش مالیاتی پژوهش نیا)1394)

 روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد.    spssنرم افزار  

بین اخالق مالیاتی و پذیرش  .  بین سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی رابطه وجود داردیافته ها:  

  بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی رابطه وجود دارد. .  مالیاتی رابطه وجود دارد

بین بعد شناختی سرمایه   اجتماعی و پذیرش مالیاتی رابطه وجود دارد. بین بعد ساختاری سرمایه

به فرار مالیاتی و پذیرش    افراد  بین نگرش  اجتماعی و پذیرش مالیاتی رابطه وجود دارد. نسبت 

بین اعتماد    بین هنجارهای اجتماعی و پذیرش مالیاتی رابطه وجود دارد.  مالیاتی رابطه وجود دارد.

 . ت و پذیرش مالیاتی رابطه وجود داردافراد نسبت به دول 

  . سرمایه اجتماعی، پذیرش مالیاتی، اخالق مالیاتی :يديکل  واژگان
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 2، محمد بهرامی 1ناهيد بنوان
 مدیریت دولتی گرایش مالی کارشناسی ارشد   1

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج  2

 

 نام نویسنده مسئول:
 ناهيد بنوان 

 سرمایه اجتماعی و اخالق مالياتی بين بررسی رابطه 

 با پذیرش مالياتی تعاونی هاي فعال شهر یاسوج

 8/12/1399تاریخ دریافت:  

 5/2/1400تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه 

توجه  مورد  مباحث  از  درآمد،  مجدد  توزیع  در  آن  نقش  و  عمومی  کاالهای  تدارك  هزینه  تأمین  در  مالیات  اهمیت 

کاالهای عمومی و بهبود توزیع درآمد توجه به پذیرش از مالیات است.  اقتصاددانان بخش عمومی است. الزمه تدارك بهینه  

عدالت   تحقق  آن،  ارتقای شاخصهای  و  اقتصادی  رونق  و موجب  است  توسعه جامعه  و  عوامل رشد  از  یکی  مالیات  پرداخت 

ن بسیاری از مشکالت  شود. با وصول مالیات عادالنه از مؤدیان، میتوا  اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می

اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه ساالنه، تورم و بیکاری را رفع و زمینه ایجاد عدالت اجتماعی از طریق توزیع  

ترین وسایل برای تأمین موفقیت سازمان مالیاتی کشورها، عالوه بر انسجام دستگاه مالیاتی    دوباره درآمدها را فراهم کرد. مناسب

وم اجرای درست قانون و ضوابط، افزایش انگیزه های درونی و جلب همکاری و همفکری مؤدیان است. این امر می تواند  به مفه

آنان را مجاب سازد که پذیرش از مالیات را روشی منطقی در افزایش منافع اقتصادی و برخورداری از مواهب اجتماعی بدانند  

 (. 1394)صامتی و همکاران، 

و    2کند: پذیرش اجرایی   در تعریف مفهوم پذیرش، آن را به دو بخش تقسیم می  1تصادی و توسعهسازمان همکاری اق

پذیرش اجرایی به قوانین اجرایی کشور مورد نظر و پذیرش فنی به پذیرش در گزارش دهی، پذیرش  .  3پذیرش تکنیکی و فنی 

مالیات یا پرداخت آن باز می گردد )رزمی و کاوسی،  فرآیندهای مورد نظر قانون و پذیرش مقررات تکنیکی الزم در محاسبات  

(. در برابر پذیرش مالیاتی، مسأله عدم پذیرش مالیاتی از سوی مؤدیان مطرح است. باید توجه داشت اجتناب مالیاتی و  1394

رار مالیاتی، عدم  فرار مالیاتی هر دو مصادیقی از عدم پذیرش هستند با این تفاوت که اجتناب مالیاتی، عدم پذیرش قانونی و ف

 (.  همان منبعپذیرش غیر قانونی محسوب می شود )

  "باور به مشارکت در جامعه به وسیله پرداخت مالیات"،  "تعهد اخالقی افراد به پرداخت مالیات"به عنوان   4اخالق مالیاتی 

عبارتی دیگر، اخالق مالیاتی نوعی تعهد  و وجود انگیزش درونی افراد یا تمایل آنان برای پرداخت مالیات تعریف می شود. به  

اخالقی برای پرداخت مالیات بوده، که نمی توان آن را مشابه فرار مالیاتی و یا اندازه اقتصاد سایه ای به عنوان یک متغیر مقداری  

 (.5،2011قلمداد نمود )تکلی 

مفهوم   با  مالیاتی  اخالق  مالیات دهندگان"همچنین  دار"اخالق  نزدیکی  ارتباط  عنوان ،  به  را  اصطالح  این  د، محققان 

 ،6نماید )کونتریسا و رموندون  هنجارهایی دانسته اند که رفتار افراد به عنوان مالیات دهندگان را در ارتباط با دولت کنترل می

2013.)  

مرتبط با پذیرش  توان به عنوان یک ویژگی مهم و بنیادی    براساس دیدگاه بسیاری از صاحب نظران اخالق مالیاتی را می 

مالیات و حلقه مفقوده بین نظریات و داده های گردآوری شده در نظر گرفت و در نهایت معمای پذیرش مالیاتی را حل نمود  

دهد اخالق مالیاتی به عنوان انگیزش  (. همچنین شواهد پژوهشی قابل توجهی نیز وجود دارد که نشان می 2009، 7)کومینگز

 (.  همان منبعتواند درجه پذیرش مالیاتی افراد را تبیین نماید )  مالیات می پرداخت درونی افراد برای

دهد    اگر اخالق مالیاتی به عنوان توضیح چرایی باال بودن نرخ پذیرش مالیاتی فرض شود، ارزیابی آنچه آن را شکل می

لیاتی بدون هیچگونه توضیحی دربارة  نیز حائز اهمیت است. این امر در حالی است که در بیشتر مطالعات انجام شده، اخالق ما

مالیات دهندگان و یا به عنوان  "ورای ترجیحات"چگونگی افزایش و یا حفظ آن به عنوان یک جعبه سیاه، بخشی از رفتارهای 

بخش ناشناخته مؤثر بر فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است. در محدود پژوهشهای انجام شده، محققان با تأکید بر این که 

های اقتصادی نباید تنها از دیدگاه سنتی نئوکالسیک مورد ارزیابی قرار گیرد، درصدد برآمدند پیوندی میان اقتصاد و    یدهپد

 (.  2012روانشناسی اجتماعی ایجاد نمایند )هال، 
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 9عیای است به ارتباط میان افراد، شبکه های اجتما  اشاره   8براساس دیدگاه برخی از صاحب نظران، سرمایه اجتماعی

و متقابل و اعتماد ناشی از آنها که ظرفیت مشارکت برای نیل به مقاصد شخصی را افزایش می دهد. بر    10هنجارهای رفتاری

(. به عبارت 2009اساس اندیشه صاحب نظران، جوهره سرمایه اجتماعی اعتماد مبتنی بر هنجارهای عمومی است )کومینگز،  

دهد به خاطر جبران بالفاصله از سوی وی نبوده، بلکه ناشی از انتظارات مبهمی    می  دیگر، وقتی کسی کاری برای دیگری انجام

 (.  همان منبعباشد )  مبنی بر اینکه دیگران به احتمال زیاد در آینده آنرا جبران خواهند نمود، می

ای آن از سطح  مشارکت در شبکه های اجتماعی یکی دیگر از ابعاد حائز اهمیت سرمایه اجتماعی است. جوامعی که اعض

 باالیی از مشارکت برخوردار می باشند، از امکان بیشتری برای ایجاد روابط دو سویه و خلق اعتماد میان فردی برخوردارند. 

  اعتماد نه تنها برای مشارکت در شبکه های مشارکت مدنی ضروریست بلکه برای ادامه روابط اجتماعی نیز حیاتی می 

نشوند سست و به تدریج محو شده، انتظارات و وظایف در طول زمان کمرنگ می شوند. از این  باشد. روابط اجتماعی اگر حفظ 

شوند که همانند هر منبع دیگری وقتی انباشته شود می توان در موقع نیاز از آن    رو روابط اجتماعی دارایی افراد محسوب می

 (.  2012نماید )هال،  برداشت نمود، منبعی که دیگر اهداف ناممکن را امکان پذیر می 

با توجه به اهمیت مالیات در هر جامعه ای و با توجه به اینکه مالیات می تواند موجب توسعه و پیشرفت کشور شود و 

امروزه دولت توجه زیادی به مالیات دارند در این تحقیق سعی گردید به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اخالق مالیاتی با  

های فعال شهر یاسوج پرداخته شود. حال این سوال برای محقق مطرح می باشد که آیا بین سرمایه   پذیرش مالیاتی تعاونی

 اجتماعی و اخالق اسالمی با پذیرش مالیاتی تعاونی های فعال شهر یاسوج رابطه معنی داری وجود دارد؟
 

 نظري تحقيق مبانی 

یکرد سازمانی در  سه بعد به صورت زیر بیان کرده اند  ( عناصر مختلف سرمایه اجتماعی را با رو1998ناهاپیت و گوشال )

 (: 1385)مشبکی و قلیچ لی، 

 بعد ارتباطی   - 1

این بعد توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر بخاطر سابقه تعامالت خود برقرار می کنند و مهمترین 

 جنبه های آن عبارتند از : 

   11الف( اعتماد

بسیار مهم و حیاتی در فراهم آوردن ارتباطات متقابل اثربخش میان اعضا می باشد. مواردی مانند میزان اعتماد عامل  

اعتماد اعضا به یکدیگر، تمایل به همکاری با افراد با نظر مخالف در یک واحد و میزانی که اعضا روی گفته همکاران خود حساب 

اعضای یک واحد اجتماعی است. تحقیقات نشان می دهند در جایی که     می کنند، نشان دهنده میزان اعتماد متقابل در میان

  12روابط مبتنی بر اعتماد در سطح باالیی وجود دارد، افراد تمایل زیادی برای تبادل اجتماعی و تعامل همکارانه دارند. میستال 

   )همان منبع(.( می گوید: اعتماد تامین کننده ارتباطات و گفتمان است1996)

 ات و انتظاراتب( الزام

( الزامات را از هنجارهای عمومی  1990الزامات نشان دهنده یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی در آینده است. کلمن )

 . شده متمایز می سازد و آن را به عنوان انتظارهای ایجاد شده در درون روابط شخصی خاص در نظر می گیرد

 ج( هنجارها 

 
8 Social Capital 
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توانند   می  همکاری  استارباكهنجارهای  آورند.  وجود  به  فکری  سرمایه  ایجاد  برای  قوی  ای  اهمیت 1995)   13پایه   )

هنجارهای اجتماعی صدا قت و کار گروهی را به عنوان ویژگی های کلیدی سازمان های دانش محور یادآور می شود. هنجار 

 های تعاملی از قبیل: روحیه انتقادی، تحمل شکست، کار گروهی و ... 

 14د( هویت 

یندی است که در آن افراد احساس می کنند که با افراد یا گروهی از افراد دیگر، عضو یک گروه واحد هستند.  آهویت فر

( دریافتند که احساس همانندی کردن با یک گروه یا جمع،  1385( )نقل از: مشبکی و قلیچ لی،  1996)  15کرامر و همکاران 

ایش می دهد. به همین ترتیب احتمال فرصت تبادل اطالعات افزایش می یابد. در  نگرانی درباره فرایند ها و نتایج جمعی را افز

مقابل، جایی که گروه ها هویت های متمایز و مغایر هم دارند، ممکن است موانع عمده ای در برابر تسهیم اطالعات، یادگیری  

 . (1385مشبکی و قلیچ لی، )و ایجاد دانش به وجود آید
 

 بعد ساختاري   - 2

ری سرمایه اجتماعی به الگوی ارتباطی اعضای یک گروه یا واحد اجتماعی اشاره دارد  یعنی اینکه شما به چه بعد ساختا

 :کسانی و چگونه دسترسی دارید و این بعد شامل جنبه های زیر است

  16الف( روابط شبکه ای 

روابط شبکه در بر دارنده شیوه های خاصی است که اعضای واحد اجتماعی با یکدیگر مرتبط شده اند و با یکدیگر همکاری  

می نمایند. پیشنهاد اصلی تئوری سرمایه اجتماعی این است که روابط شبکه ای امکان دسترسی به منابع مثل دانش را فراهم  

نال های اطالعاتی هستند که میزان زمان و سرمایه گذاری مورد نیاز برای گرد آوری  می سازند. روابط اجتماعی، ایجاد کننده کا 

 اطالعات را کاهش می دهند.  

    17ب( ترتیبات شبکه 

ای یک جنبه    ترتیبات شبکه تعیین کننده الگوهای روابط میان اعضای واحد اجتماعی است. ترتیبات کلی روابط شبکه

د که می تواند بر توسعه سرمایه فکری تاثیر بگذارد. برای مثال سه ویژگی ساختار شبکه،  مهم سرمایه اجتماعی را شکل می ده

تراکم، روابط و سلسله مراتب همگی از طریق تاثیر بر میزان تماس یا قابلیت دسترسی اعضای شبکه باعث انعطاف پذیری و  

 سهولت تبادل اطالعات می شوند. 

    18ج( سازمان مناسب

ر دارنده میزان نزدیکی و شباهت افراد در یک واحد اجتماعی است. سازمان های اجتماعی مناسب  سازمان مناسب در ب

می توانند یک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابعشان از جمله اطالعات و دانش را فراهم کنند و از طریق ابعاد شناختی و  

تبادل تضمین کنند، اما این سازمان ها ممکن است مانع    رابطه ای سرمایه اجتماعی، ممکن است انگیزش و قابلیت را برای

تبادل شوند، تحقیقات نشان می دهند که چگونه فعالیت های جاری سازمانی ممکن است گروه های سازمانی را به عوض  

 زند. هماهنگ ساختن، از همدیگر جدا سازند یا به عوض قادر ساختن به یادگیری و ایجاد سرمایه فکری، آنها را محدود سا
 

 بعد شناختی  - 3

اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیر ها، تفسیر ها و سیستم های معانی مشترك در میان گروه ها است و  

 شامل ادراك، باور ها و تصورات فرهنگی و اجتماعی است و مهمترین جنبه های آن عبارتند از:  
 

 
13 Starbak 
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 الف( زبان و کد های مشترك 

ن مشترك بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تاثیر می گذارد. اول اینکه زبان کارکرد مستقیم و مهمی  به دالیل مختلفی زبا

در روابط اجتماعی دارد، زیرا ابزاری است که از طریق آن افراد با یکدیگر بحث می کنند، اطالعات را مبادله می کنند، از یکدیگر  

. دوم اینکه زبان بر ادراك ما تاثیر می گذارد. سوم اینکه زبان مشترك  سوال می پرسند و در جامعه امور تجاری انجام می دهند 

قابلیت ترکیب اطالعات را افزایش می دهد. کد ها همچنین یک چارچوب مرجع برای مشاهده و تفسیر ما از محیط فراهم می  

 کنند. 

 ب( حکایات مشترك 

ن ها و استعاره ها ابزارهای قدرتمندی در اجتماعات  عالوه بر زبان و کدهای مشترك، محققان معتقدند اسطوره ها، داستا 

برای ایجاد، تبادل و نگهداری مجموعه های غنی معانی فراهم می کنند. ظهور حکایت های مشترك در یک اجتماع باعث خلق  

هیل می  و انتقال تفسیرهای جدیدی از رویدادها شده و ترکیب اشکال مختلف دانش را، که عموما به صورت پنهان هستند، تس

 کند. 

کنند. در    علوم دیگر مانند جامعه شناسی و روانشناسی براهمیت رفتار مبتنی بر مالحظات اخالقی و معنوی تأکید می 

تجزیه و تحلیل اقتصادی، ارزشهای درونی به عنوان متغیرهای برونزا، که تحت تأثیر قیمت یا قوانین نیستند، در نظر گرفته می  

)بیکر،   اقتصاددانان همچون هیرشمن   .(1985،  19فرو هیرشلی  1976شوند  این حال، دیدگاه  ( 1977)  21( و سن1965)20با 

 رابطه بین انگیزش درونی و بیرونی را در محاسبات در نظر گرفت.  

( اثبات کرد که انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی رابطهای برای توضیح رفتار پذیرش مالیاتی است.  1997فری )

مالیاتی را به عنوان نوع خاصی از انگیزش درونی در نظر می گیرد. انگیزه درونی یک تأثیر روانی بر اقتصاد است بدون  او اخالق  

 . آنکه چارچوب انتخاب عقالنی در نظر گرفته شود. روش او شامل اثر تراکمی انگیزش درونی درتحلیلهای پذیرش مالیاتی است

با افزایش نظارت و جریمه برای عدم پذیرش، متوجه خواهید شد که انگیزش بیرونی افراد افزایش یافته است و از سوی 

دیگر، به ایجاد انگیزهای درونی برای پرداخت مالیات منجر می شود. بنابراین، اثر خالص یک سیاست مالیاتی به شدت نامشخص 

شود، مالیات دهندگان احساس می کنند که آنها به خوبی می توانند فرصت طلب است. اگر انگیزه درونی به رسمیت شناخته ن

 باشند. این امر، ارتباط بین سیاستهای ابزاری در حفظ یا زیان انگیزش درونی را به حساب میآورد.  

ادق بفهمند  ( ادعا میکند که اگر مالیات دهندگان ص1997انگیزش درونی بستگی به کاربرد سیاستهای ابزاری دارد. فری )

که سیاست سختگیرانه برای هدایت شدن مالیات دهندگان متقلب وضع شده است، انتظار نمی رود که اخالق مالیاتی ایجاد  

 )همان منبع(. می شود به حفظ اخالق مالیاتی کمک می کند   عمل غیراخالقی و ایجاد عدالت و برابری شود. مقرراتی که مانع  

ای محسوب می گردد. مالیات و     ات یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی هر جامعهاز زمان های قدیم تا کنون مالی

پرداخت به موقع مالیات موجب پویایی و رشد اقتصادی آن جامعه می گردد. این در حالی است که بسیاری از جوامع دارای 

ن است که به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی  افرادی هستند که بخواهند ازز پرداخت مالیات فرار کنند. در این تحقیق سعی بر ای

و اخالق مالیاتی با پذیرش مالیاتی پرداخته شود. نظریه های مورد بررسی نشان دهنده این است که سرمایه اجتماعی دارای 

 سه بعد می باشد که این ابعاد شامل بعد ارتباطی، بعد ساختاری و بعد شناختی سرمایه اجتماعی می باشد.  

 

 هش پيشينه پژو
( در تحقیقی با عنوان تأثیر اخالق مالیاتی بر پذیرش مالیاتی، مطالعه موردی شهر اصفهان 1394صامتی و همکاران )

نشان دادند که متغیرهای نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و  
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اثر مثبت و معناداری بر اخالق مالیاتی دارند.همچنین، در    %90طح اطمینان  و متغیر سن در س  %95قضایی در سطح اطمینان  

 متغیر اخالق مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر پذیرش مالیاتی دارد. 95سطح اطمینان  %

 ( در تحقیقی با عنوان رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و پذیرش مالیاتی: نقش میانجیگر اخالق مالیاتی1394رزمی و کاوسی )

( متغیر اخالق مالیاتی  03/5( و معنی داری )49/0ه های تحقیق نشان داد متغیر سرمایه اجتماعی با ضریب استاندارد )یافت

 ( با پذیرش مالیاتی رابطۀ مثبت دارد. 16/6( و معناداری )86/0افراد رابطه دارد. همچنین اخالق مالیاتی با تخمین استاندارد )

خود به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در دانشگاه  ( در تحقیق  1393مجیبی و نبوی )

آراد اسالمی واحد فیروزکوه رابطه معنی داری وجود دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی بیانگر رابطه مستقیم و مثبت این دو 

 مولفه است. 

ش مالیاتی، اولین شاهد مبنی بر یک رابطه علی« آورده  ای با عنوان »اخالق مالیاتی و رفتار پذیر( در مقاله2012)22هال 

کنند.  است که تحقیقات اخیر در خصوص فرار مالیاتی، به اهمیت مالحظات اخالقی برای توضیح رفتار پذیرش مالیاتی تأکید می

الق مالیاتی و رفتار  برای تبیین بحث باید عوامل شکل دهنده اخالق مالیاتی را شناسایی کنیم هرچند هنوز رابطه علّی بین اخ

اش اولین شواهد مبنی بر وجود رابطه علّی بین اخالق مالیاتی و پذیرش مالیاتی  پذیرش مالیاتی ثابت نشده است. او در مقاله

کند. رفتار برونگرا و تغییرپذیر اخالق مالیاتی که توسط بخشی از اخالق مالیاتی موروث اجداد آمریکایی به دست  را ارائه می

ای، اولین شاهد مبنی بر وجود رابطه علّی بین اخالق مالیاتی و اندازه  ت، با روش تخمین حداقل مربعات دو مرحلهآمده اس

دهد که اخالق مالیاتی باالتر اندازه تولیدات اقتصاد زیرزمینی را کاهش  ها نشان میتولیدات زیرزمینی است. در واقع، این تخمین 

تواند به توضیح دهد که اخالق مالیاتی میدهد. این امر نشان میالق مالیاتی را افزایش میدهد. این شواهد اهمیت مطالعه اخمی

این مسئله که چرا افراد با وجود اینکه احتمال حسابرسی و نرخ جریمه پایین است ولی باز هم به پرداخت مالیات مبادرت می  

ای اقتصادی و هم هنجارهای اجتماعی )یا مالحظات اخالقی(  هورزند، کمک کند. به طور کلی، نتیجه این فرض را که هم انگیزه

 کند. شود، ثابت میموجب تحریک رفتار افراد می

پایان2011)23ساموئل اش تحت عنوان »تحلیل اخالق مالیاتی و پذیرش مالیاتی در نیجریه« معتقد است که  نامه( در 

ر حالی که مالیات دهندگان ممکن است جواب محسوسی در  مالیات اشاره به سهم اجباری اعمال شده از سوی دولت دارد. د

برند. ظهور حکومت  ها با زندگی در یک جامعه سالم و امن و فرهیخته نفع میازای سهم خود دریافت نکنند. با این حال آن

های انتخاباتی    ده، تمرکز بیشتری بر روی سه موضوعِ تولید درآمد به اندازه کافی و مواجه شدن با وع 1999دموکراتیک در سال  

از نظر تأمین نیازهای اساسی و ایجاد زیرساخت برای توانمندسازی اقتصادی مردم اعمال کرده است. برای دستیابی به این  

اهداف، یک اخالق مالیاتی باال برای افزایش پذیرش مالیاتی مورد نیاز است. هدف از این مطالعه تعیین اثر اخالق مالیاتی بر  

ها در مطالعات  آوری دادههای مالیاتی دولت در نیجریه است. ابزار جمع الیات دهندگان در تطابق با سیاستپذیرش مالیاتی م 

ارتباط معناداری بین پذیرش مالیاتی و اخالق مالیاتی وجود دارد. وی   مقطعی پرسشنامه است. نتیجه نشان داده است که 

ات دهندگان، به ویژه در مرحله تشکیل پرونده، وجود دارد، اظهارنامه  کند که احتیاج به ارائه خدمات قوی به مالیپیشنهاد می

مالیاتی تحت نظارت دقیق و یا به طور مشترك با یک مقام ارشد مالیاتی بررسی شود به طوری که با اعمال نفوذ این قدرت  

 مالی به حقوق کسی تجاوز نشود. 

عنوان »اخالق مالیاتی، چارچوب شیب ناپایدار و پذیرش    ای تجربی تحت( در مقاله2011)24گابریل ریو و گائتانولیزی

های مقطعی به منظور آزمون هر دو نقش اخالق  مالیاتی« به دنبال دو جریان مهم از ادبیات پذیرش مالیاتی، به توسعه تحلیل 

های  استفاده از داده  اند. وی با های عمده چارچوب شیب ناپایدار پرداختهبینیهای پذیرش مالیاتی و پیشمالیاتی بر تصمیم

های مذهبی، به طور معنادار و  های ارزش جهانی نشان داد که متغیرهای فرهنگ، همچون اعتماد افقی و وابستگینظرسنجی 

مثبت نه به اخالق مالیاتی، بلکه به اعتماد عمودی وابسته است. وقتی که در رگرسیون اخالق مالیاتی در مقابل اعتماد عمودی 
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کند که اعتماد عمودی مجرایی است  شود. وی پیشنهاد میشود، فقط این حالت از لحاظ آماری معنادار میفرهنگ کنترل می

گذارد. همچنین، افزایش مقبولیت فساد منجر به افزایش اندازه اقتصاد پنهان  که از طریق فرهنگ ملی بر اخالق مالیات اثر می

شود، در حالی که اعتماد به قدرت و مقامات مالیاتی  ناپایدار تأیید می  های تجربی در چارچوب شیبرو، یافتهشود. از اینمی

دار با اندازه اقتصاد پنهان وابسته است. به ویژه اینکه، اعتماد به  )در واقع، شاخص قدرت مقامات مالیاتی( به طور منفی و معنی

ارد. در عوض، ارتباط بین اخالق مالیاتی و نماینده  مقامات مالیاتی نسبت به قدرت مقامات مالیاتی اثر بیشتری بر اقتصاد سایه د

باشد. این نتایج قوی برحسب مشخصات متمایز مدل هستند. یک داللت  فرار مالیاتی در این مطالعه از لحاظ آماری معنادار نمی

قامات مالیاتی  سیاسی مهم این است که دولت باید از تأسیس فضای پلیس و دزد با مالیات دهندگان اجتناب کند. در عوض، م

 باید سعی کنند تا اعتماد شهروندان خود را به دست آورند.

 

 فرضيات پژوهش 

 اصلی   ضياتفر

 بین سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی رابطه وجود دارد.

 بین اخالق مالیاتی و پذیرش مالیاتی رابطه وجود دارد.

 فرضيات فرعی 

 مالیاتی رابطه وجود دارد.بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و پذیرش 

 بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی رابطه وجود دارد.

 بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی رابطه وجود دارد.

 نسبت به فرار مالیاتی و پذیرش مالیاتی رابطه وجود دارد. افراد بین نگرش

 مالیاتی رابطه وجود دارد.بین هنجارهای اجتماعی و پذیرش 

 بین اعتماد افراد نسبت به دولت و پذیرش مالیاتی رابطه وجود دارد.

 

 روش پژوهش 
جامعه آماری شامل    آوری دادها پیمایشی)میدانی( میباشد.   این پژوهش از نظر هدف پژوهشی کاربردی و از نظر جمع

تعاونی    150جدول مورگان  با استفاده از    حجم نمونه  باشد کهتعاونی می    245به تعداد   تعاونی های فعال شهر یاسوج  کلیه

روش گردآوری .  شد  با توجه به ماهیت جامعه آماری از روش تصادفی ساده استفاده   و  گیری  برآورد گردید. همچنین جهت نمونه

مربوط   ع آوری اطالعاتجم ای و میدانی تقسیم نمود. در ارتباط با    دسته کتابخانه  توان به دو  در این پژوهش را می  اطالعات

،  برای تأیید یا رد فرضیات پژوهش اطالعاتای و در خصوص گردآوری    به ادبیات موضوعی و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه

(، برای  1385متغیر سرمایه اجتماعی از پرسشنامه مقیمی و همکاران). بدین منظور، جهت سنجش  از پرسشنامه استفاده گردید

از پرسشنامه حیدری )سنجش متغیر اخالق م پژوهش  1394الیاتی  از پرسشنامه   پذیرش مالیاتی  برای سنجش متغیر  ( و 

های آن، نوبت به تجزیه و تحلیل   ها به سؤال  های آزمودنی  آوری پرسشنامه و پاسخ  بعد از جمع  ( استفاده گردید.1393نیا)

رسد.    میاس پی اس اس  افزار    سب با استفاده از نرمهای به دست آمده از طریق روشهای آماری توصیفی و استنباطی منا  داده

فراوانی،درصد، میانگین و انحراف معیار پرداخته شده و در سطح استنباطی   ی نظیرهای  ی شاخص  درسطح توصیفی به محاسبه

 . از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده خواهدشد

 

 روایی و پایایی 

 متخصصان و خبرگان از نفر 10 دیدگاه از آن، روایی از بیشتر اطمینان و  ها  پرسشنامه سازی  بومی  و روایی تعیین جهت

 پژوهش، طرح در موردنظر ابعاد سنجش برای شده  ارائه های  شاخص محتوای روایی بر اصل، در  ارزیابی این .است شده استفاده

 :است آمده 1 جدول در آن نتایج که است شده استفاده کرونباخ آلفای از نیز پرسشنامه پایایی  برای .داشت تمرکز
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 : ضرایب آلفاي کرونباخ 1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 79/0 سرمایه اجتماعی

 81/0 بعد ارتباطی 

 83/0 بعد ساختاری 

 77/0 بعد شناختی 

 91/0 اعتماد افراد نسبت به دولت 

 89/0 هنجارهای اجتماعی افراد

 80/0 نسبت به فرار مالیاتی نگرش افراد 

 78/0 اخالق مالیاتی 

 81/0 پذیرش مالیاتی 

 

 سطح در پایایی ازنظر ها  داده این که شود  می ادعا ، می باشد    7/0اینکه آلفای کرونباخ تمامی متغیرها باالی    به توجه با

 .د و مورد تایید می باشنددارن قرار خوبی بسیار

 

 یافته هاي پژوهش 
  ارائه  مربوط بیشینه و کمینه معیار، انحراف میانگین، شامل  پژوهش متغیرهای از هرکدام توصیفی آمار ابتدا بخش این در

 .گردد می

 : آمار توصيفی 2جدول

 انحراف معیار میانگین  

 59/0 49/2 سرمایه اجتماعی

 59/0 49/2 بعد ارتباطی 

 64/0 78/2 بعد ساختاری 

 78/0 48/2 بعد شناختی 

 78/0 84/2 افراد نسبت به دولت اعتماد 

 76/0 79/2 هنجارهای اجتماعی افراد

 73/0 82/2 نگرش افراد نسبت به فرار مالیاتی 

 66/0 76/2 اخالق مالیاتی 

 59/0 38/2 پذیرش مالیاتی 

 

مالیاتی دارای ، اعتماد افراد نسبت به دولت دارای بیشترین میانگین و پذیرش  شود  می مشاهده 2 جدول در که همانگونه

 کمترین میانگین می باشد 
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 نمرات توزیع بودن نرمال آزمون

 : آزمون نرمال بودن توزیع نمرات 3جدول

 سطح معناداری متغیرها

 733/0 سرمایه اجتماعی

 359/0 بعد ارتباطی 

 472/0 بعد ساختاری 

 760/0 بعد شناختی 

 736/0 اعتماد افراد نسبت به دولت 

 185/0 اجتماعی افرادهنجارهای 

 585/0 نگرش افراد نسبت به فرار مالیاتی 

 267/0 اخالق مالیاتی 

 085/0 پذیرش مالیاتی 

 

  می نتیجه  بنابراین باشد،  می 05/0 از بیشتر آماره مقادیر معناداری سطح شود  می مشاهده 3 جدول در که همانگونه

 استفاده همبستگی ضریب از متغیرها رابطه تعیین برای توان  می  و هست نرمال متغیرها نمرات پراکندگی  توزیع که  گیریم

 .نمود

 

 فرضيات تحقيق 

 بين سرمایه اجتماعی و پذیرش مالياتی رابطه وجود دارد. فرضيه اصلی اول:  

به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این آزمون 

 این نتایج نشان دهنده این است که سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی دارای رابطه مثبت و معنی   .آمده است  4در جدول  

. بنابراین با افزایش میزان مسئولیت اجتماعی، پذیرش مالیاتی نیز  (r( )0001/0  =p=  562/0)باشد    می  %99داری در سطح  

 گیرد.    این فرضیه مورد تایید قرار می لذایابد.   افزایش می

 : همبستگی سرمایه اجتماعی و پذیرش مالياتی 4جدول 

 توصیف همبستگی  (p)داری سطح معنی ( r)ضریب همبستگی  متغیر

 باال  0001/0 562/0** سرمایه اجتماعی

  %95معنی داری درسطح : *      %99**: معنی داری در سطح               

 

 بين بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و پذیرش مالياتی رابطه وجود دارد.فرضيه فرعی اول:  

به منظور بررسی رابطه بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.  

این نتایج نشان دهنده این است که بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی    .آمده است  5نتایج این آزمون در جدول  

. بنابراین با افزایش بعد ارتباطی سرمایه  (r( )0001/0  =p=  538/0)باشد    یم  %99داری در سطح    دارای رابطه مثبت و معنی

 گیرد.  این فرضیه مورد تایید قرار می لذایابد.  اجتماعی ، پذیرش مالیاتی نیز افزایش می
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 : همبستگی بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و پذیرش مالياتی5جدول 

 توصیف همبستگی  ( pداری )معنیسطح  ( rضریب همبستگی ) متغیر

 باال  0001/0 538/0** بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی 

 % 95معنی داری درسطح : *      %99**: معنی داری در سطح          

    

 سرمایه اجتماعی و پذیرش مالياتی رابطه وجود دارد.  ساختاريبين بعد  فرضيه فرعی دوم:  

سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.    ساختاریبه منظور بررسی رابطه بین بعد  

مالیاتی  سرمایه اجتماعی و پذیرش    ساختاریاین نتایج نشان دهنده این است که بعد    .آمده است  6نتایج این آزمون در جدول  

سرمایه   ساختاری. بنابراین با افزایش بعد  (r( )0001/0  =p=  645/0)باشد    می  %99داری در سطح    دارای رابطه مثبت و معنی

 گیرد.  این فرضیه مورد تایید قرار می لذایابد.  اجتماعی ، پذیرش مالیاتی نیز افزایش می

 سرمایه اجتماعی و پذیرش مالياتی ساختاري: همبستگی بعد 6جدول 

 توصیف همبستگی  ( pداری )سطح معنی ( rضریب همبستگی ) متغیر

 متوسط  0001/0 645/0** سرمایه اجتماعی  ساختاریبعد 

 % 95معنی داری درسطح : *      %99**: معنی داری در سطح          

 

 سرمایه اجتماعی و پذیرش مالياتی رابطه وجود دارد.  شناختیبين بعد  فرضيه فرعی سوم:  

سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.    شناختیبه منظور بررسی رابطه بین بعد  

الیاتی  سرمایه اجتماعی و پذیرش م  ساختاریاین نتایج نشان دهنده این است که بعد    .آمده است  7نتایج این آزمون در جدول  

سرمایه   شناختی. بنابراین با افزایش بعد (r( )0001/0 =p=  812/0)باشد  می %99داری در سطح  دارای رابطه مثبت و معنی

 گیرد.  این فرضیه مورد تایید قرار می لذایابد.  اجتماعی ، پذیرش مالیاتی نیز افزایش می

 سرمایه اجتماعی و پذیرش مالياتی شناختی : همبستگی بعد 7جدول 

 توصیف همبستگی  ( pداری )سطح معنی ( rضریب همبستگی ) متغیر

 باال  0001/0 812/0** سرمایه اجتماعی  شناختیبعد 

 % 95معنی داری درسطح : *      %99**: معنی داری در سطح          

 

 وجود دارد. بين اخالق مالياتی و پذیرش مالياتی رابطه فرضيه اصلی دوم:

و پذیرش مالیاتی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این آزمون   اخالق مالیاتیبه منظور بررسی رابطه بین  

داری   و پذیرش مالیاتی دارای رابطه مثبت و معنی  اخالق مالیاتی این نتایج نشان دهنده این است که  .آمده است 8در جدول 

یابد.    ، پذیرش مالیاتی نیز افزایش میاخالق مالیاتی  . بنابراین با افزایش  (r( )0001/0  =p=  571/0)باشد    می  %99در سطح  

 گیرد.  این فرضیه مورد تایید قرار می  لذا

 و پذیرش مالياتی  اخالق مالياتی: همبستگی 8جدول 

 توصیف همبستگی  ( pداری )سطح معنی ( rضریب همبستگی ) متغیر

 باال  0001/0 571/0** اخالق مالیاتی 

 % 95معنی داری درسطح : *      %99**: معنی داری در سطح          
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 نسبت به فرار مالياتی و پذیرش مالياتی رابطه وجود دارد.   افراد  بين نگرشفرضيه فرعی چهارم:  

نسبت به فرار مالیاتی و پذیرش مالیاتی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده   افراد  به منظور بررسی رابطه بین نگرش

نسبت به فرار مالیاتی و پذیرش   افراد این نتایج نشان دهنده این است که نگرش .آمده است 9شد. نتایج این آزمون در جدول 

  افراد   . بنابراین با افزایش نگرش( r( )0001/0  =p=  540/0)باشد    می   % 99داری در سطح    مالیاتی دارای رابطه مثبت و معنی 

 گیرد.  این فرضیه مورد تایید قرار می  لذایابد.  ، پذیرش مالیاتی نیز افزایش می  نسبت به فرار مالیاتی 

 نسبت به فرار مالياتی و پذیرش مالياتی  افراد  : همبستگی نگرش9جدول 

 همبستگی توصیف  ( pداری )سطح معنی ( rضریب همبستگی ) متغیر

 باال  0001/0 540/0** نسبت به فرار مالیاتی  افراد نگرش

 % 95معنی داری درسطح : *      %99**: معنی داری در سطح          

 

 و پذیرش مالياتی رابطه وجود دارد.   افراد بين هنجارهاي اجتماعیفرعی پنجم:  

و پذیرش مالیاتی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج    افراد  به منظور بررسی رابطه بین هنجارهای اجتماعی

و پذیرش مالیاتی دارای   افراد  این نتایج نشان دهنده این است که هنجارهای اجتماعی  .آمده است  10این آزمون در جدول  

)r=  537/0)باشد    می  %99داری در سطح    رابطه مثبت و معنی  )0001/0  =p)  با بنابراین   .  ، اجتماعی  افزایش هنجارهای 

 گیرد.  این فرضیه مورد تایید قرار می لذایابد.  پذیرش مالیاتی نیز افزایش می

 و پذیرش مالياتی  افراد : همبستگی هنجارهاي اجتماعی10جدول 

 توصیف همبستگی  ( pداری )سطح معنی ( rضریب همبستگی ) متغیر

 باال  0001/0 537/0** افراد هنجارهای اجتماعی 

 % 95معنی داری درسطح : *      %99**: معنی داری در سطح          

 

 بين اعتماد افراد نسبت به دولت و پذیرش مالياتی رابطه وجود دارد.فرضيه فرعی ششم: 

به منظور بررسی رابطه بین اعتماد افراد نسبت به دولت و پذیرش مالیاتی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج  

این نتایج نشان دهنده این است که اعتماد افراد نسبت به دولت و پذیرش مالیاتی دارای   .آمده است  11این آزمون در جدول  

. بنابراین با افزایش اعتماد افراد نسبت به دولت،  (r( )0001/0  =p=  381/0)باشد    می  %99داری در سطح    رابطه مثبت و معنی

 گیرد.  می  این فرضیه مورد تایید قرار لذایابد.  پذیرش مالیاتی نیز افزایش می

 : همبستگی اعتماد افراد نسبت به دولت و پذیرش مالياتی 11جدول 

 توصیف همبستگی  ( pداری )سطح معنی ( rضریب همبستگی ) متغیر

 متوسط  0001/0 381/0** اعتماد افراد نسبت به دولت 

 % 95معنی داری درسطح : *      %99**: معنی داری در سطح          

 

 پيش بينی پذیرش مالياتی با استفاده از ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد اخالق مالياتینتایج رگرسيون خطی  

از تحلیل رگرسیونی چندگانه به روش   های اثرگذار بر پذیرش مالیاتی تعاونی های شهر یاسوج  به منظور تبیین سازه

 اطالعات مربوط به این تجزیه و تحلیل را نشان میدهد.   12بهره گرفته شده است. جدول  همزمان 
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بعد    -2،  (1X)بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی  -1دهد، متغیرهای مستقل عبارتند از:    نشان می   12همانگونه که جدول  

اجتماعی اجتماعی  -3،  (2X)ساختاری سرمایه  به فرار مالیاتی  -4،  (3X)بعد شناختی سرمایه  افراد نسبت    - 5،  (4X)نگرش 

 (. 6X)اعتماد افراد نسبت به دولت - 6و (5X)هنجارهای اجتماعی

 نتایج تحليل رگرسيون چندگانه پيش بينی پذیرش مالياتی با استفاده    :12جدول 

 از ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد اخالق مالياتی 

 T P خطای استاندارد B Beta متغیر

 0001/0 071/2 223/0 - 129/1 عدد ثابت 

 007/0 740/2 077/0 257/0 210/0 ارتباطی بعد 

 025/0 270/2 091/0 202/0 207/0 بعد ساختاری 

 005/0 895/2 077/0 289/0 223/0 بعد شناختی 

 0001/0 509/4 100/0 584/0 451/0 نگرش افراد نسبت به فرار مالیاتی 

 009/0 644/2 075/0 261/0 199/0 هنجارهای اجتماعی 

 001/0 313/3 091/0 423/0 301/0 نسبت به دولت اعتماد افراد 

F= 660/18                               Sig= 0001/0 

 R=741/0  =2R                550/0 Adjust= 2R            520/0 

 های پژوهش  باشد. منبع: یافته  ی تحقیق، پذیرش مالیاتی می متغیر وابسته  

 

دار بودن مدل   ی معنی  دهنده  نشان  .(F( )0001/0  = Sig =  660/18)درصد    99محاسبه شده در سطح   F مقدار

فرار    رگرسیون می به  نسبت  افراد  نگرش  اجتماعی،  بعد شناختی سرمایه  و  بعد ساختاری  ارتباطی،  بعد  این مدل  در  باشد. 

 مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد افراد نسبت به دولت در پیش بینی متغیر وابسته )پذیرش اجتماعی( موثر می باشد.  

دار بودن مدل نهایی رگرسیون چندگانه در این    مده و معنیبه منظور برآورد تخمین، با توجه به اطالعات به دست آ 

 توان پذیرش اجتماعی را تخمین زد: ی ذیل می  (، با معادله12پژوهش )جدول 

 

Y=1/129+0/210X1+0 /207X2+0/223X3+0/451X4+0/199X5+0/301X6 

 

میزان ضریب بتای برای هر یک از متغیرهای مستقل نشان دهنده این است نگرش افراد نسبت به فرار مالیاتی بیشترین 

= 55/0درصد )  55دهد که متغیرهای پیشبین     نشان می12سهم را در پیش بینی پذیرش مالیاتی دارد. همچنین نتایج جدول  
2Rکند. بینی می   ( را پیش( از میزان نوسانات متغیر مالك )پذیرش مالیاتی  

 

 نتيجه گيري
نیروی  نا ملموس مانند سرمایه فکری، تجربیات، دانش و شایستگیهای  اند که دارایی های  امروزه سازمان ها دریافته 

انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم ها، ساختار، ارتباطات سازمانی و اطالعات موجب موفقیت و بقای  

آنها می شود. یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای 

در این پژوهش سعی شده رابطه است.   آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی 

بررسی و ارزیابی شود. یافته    تعاونی های فعال شهر یاسوجدر بین  با پذیرش مالیاتی  سرمایه اجتماعی و اخالق مالیاتی  بین  

مالیاتی رابطه مثبت و معنی    پذیرش بین سرمایه اجتماعی و  های حاصل از فرضیه اصلی اول پژوهش حاکی از آن است که  

میزان پذیرش مالیاتی نیز افزایش می یابد.  با افزایش میزان سرمایه اجتماعی  این رابطه به این معنا است که  داری وجود دارد.
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همچنین میزان سرمایه اجتماعی نشان دهنده این است که فرد یا جامعه  به خوبی شرایط جامعه و نیازهای جامعه را درك  

می کند. همچنین در جوامعه ای که سرمایه اجتماعی باالتر باشد فرهنگ بهتری حاکم می باشد. وجود فرهنگ باال باعث می  

ردد فرهنگ مالیاتی نیز باالتر برود و افراد پرداخت به موقع مالیات را یک ضرورت برای جامعه بداند. بنابراین با ارتقا میزان گ

همچنین نتایج حاصل از فرضیه اول و دوم فرعی پژوهش نشان    سرمایه اجتماعی میزان پذیرش مالیاتی نیز افزایش می یابد.

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و  و همچنین بین    ی سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی بین بعد ارتباطدهنده آن است که  

هر چه میزان  بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی نشان دهنده آن است که    رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  پذیرش مالیاتی 

بیشتر میتواند استفاده کنند. همچنین در چنین  ارتباط افراد در جامعهای که حضور بیشتر باشد از توان فکری و بدنی این افراد  

محیطی افراد بیشتر از مشارکت دیگران استفاده میکنند در کنار دیگران حرفههای جدیدی میآموزند، توانایی ها فردی باعث  

ر گردد، باعث می  ارتقا درآمد تعاونی شده و راحتر مالیات را می پذیرند. عالوه براین اگر بین افراد ارتباطات باز و شفاف برقرا

گردد فرهنگ های موجود در جامعه را به خوبی درك کنند و در نهایت مالیات را به عنوان راه درآمد دولت برای مدیریت جامعه  

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی، در شبکه اجتماعی مناسب مستقر است و   بپذیرد و درنهایت پذیرش مالیاتی افزایش می یابد.

. هر نقطه اتصال یک فرد برای فرد دیگر مفید نیست. بنابراین  است  رابطان فعلی و توسعه روابط جدید   فرصتی برای نگهداری

نتایج حاصل فرضیه فرعی سوم حاکی  می بایست بررسی مفید بودن هر تماس در مراحل اولیه روابط به عنوان هدف قرار گیرد.  

بعد شناختی در واقع اشاره    جود دارد.  معنی  و  مثبت  اتی رابطهبین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاز آن است که  

ها است و شامل ادراك،    های معانی مشترك در میان گروه   به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها، تفسیرها و سیستم

اشند و همچنین افرادی ب  باورها و تصورات فرهنگی و اجتماعی است. افرادی که درسازمان در پی معرفی خود به سازمان می 

ت خود را لیاچشم میخورد نسبت به جامعه نیز تعهد باالتری دارند و به موقع ما  که تعهد نسب به سازمان در آنها بیشتر به

پرداخت می کنند. بنابراین بعد شناختی سرمایه اجتماعی با پذیرش مالیاتی رابطه مثبت دارد. پس میتوان با ارتقا بعد شناختی  

بین اخالق مالیاتی و    حاصل از فرضیه اصلی دوم حاکی از آن بود که  نتایج  . تماعی، پذیرش مالیاتی را بهبود بخشیدسرمایه اج

پذیرش مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. . اخالق مالیاتی نشان می دهد که آیا فرد در برابر تعهدش نسبت پرداخت  

یات یکی از راه های درآمد دولت برای اداره جامعه می باشد و بی شک اگر به مقع  مالیات وظیفه شناس می باشد یا خیر؟ مال

پرداخت نگردد دولت برای مدیریت جامعه با مشکالت فراوانی روبرو می گردد. اخالق مالیاتی در واقع مجموعه رفتاری است  

تراض نسبت به مبلغ آن یکی از این عوامل  که فرد در برابر مالیات از خود بروز می دهد. پذیرش میزان کل مالیات و عدم اع 

جامعه آن را نپذیرد درآمد دولت به شدت کاهش می یابد. یکی دیگر از اخالق مالیاتی زمان پرداخت است.    رمی باشد که اگ

ت  پرداخت به موقع مالیات از جمله عوامل مهم است چرا که اگر مالیات به موقع پرداخت نشود بودجه سالیانه دولت با مشکال

مواجه می گردد. اخالق مالیاتی باعث می گردد که فرد مالیات را بپذیرد. بنابراین بین اخالق مالیاتی و پذیرش مالیاتی رابطه 

بین نگرش افراد نسبت به فرار مالیاتی  نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم حاکی از آن بود که    مثبت و معنی داری وجود دارد.

نگرش و طرز تفکر افراد مهمترین عامل در رفتاری است که هر فرد   ثبت و معنی داری وجود دارد. م و و پذیرش مالیاتی رابطه

در جامعه از خود بروز می دهد. اگر فرد دارای طرز تفکر مثبت نسبت به مالیات باشد به موقع آن را پرداخت می کند. این  

اهی برای فرار از مالیات هستند که گاهی نیز موفق می  درحالی است بسیاری از مودیان در اصناف مختلف همواره به دنبال ر

نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم نشان    شوند. بنابراین نگرش نسبت به فرار مالیاتی با پذیرش مالیاتی رابطه معنی داری دارد.

افرادی که هنجارهای اجتماعی   داری وجود دارد. بین هنجارهای اجتماعی افراد و پذیرش مالیاتی رابطه مثبت و معنی داد که  

را رعایت می کنند هنجار ها و ناهنجاریها را به خوبی می شناسند و آنها را رعایت می کنند. این افراد مالیات را به عنوان یک 

.  داری وجود دارد  هنجار می شناسند و به آن پذیرش می کنند. بنابراین بین هنجارهای اجتماعی و پذیرش مالیاتی رابطه معنی 

مثبت و   بین اعتماد افراد نسبت به دولت و پذیرش مالیاتی رابطهو در نهایت نتایج فرضیه فرعی ششم حاکی از آن بود که  

همه افرادی که نسبت به مالیات پذیرش دارند به خاطر پیشرفت و توسعه کشور و جامعه است. این   معنی داری وجود دارد.

کند. اگر افراد به دولت    ی مردم در اختیار دولت قرار گرفته و سپس دولت آن را هزینه جامعه می درحالی است که مالیات ها
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اعتماد نداشته باشند در نهایت منجر به این می شود که افراد مالیات را پرداخت نمی کنند چون توجهی برای انجام این کار 

 نمی بینند. 

    

 پيشنهادات کابردي 

 تحقیق و به منظور استفاده بهتر سازمانها و تعاونی ها از این نتایج پیشنهاد می شود که:در راستای نتایج 

    ؛ فواید پرداخت مالیات به جامعه معرفی شود -1

 ؛ ابزارهای ارتباطی در تعاونی ها ارتقا داده شوند  -2

 ؛ کنندمشاغل را با دقت بیشتری طبقه بندی کرد تا مشاغل کم درآمد مالیات کمتری پرداخت  -3

 ؛ به جامعه داده شود که مالیات می تواند در کاهش فقر به جامعه کمک کند  نگرشاین  -4

 کنند؛ مالیات را به یک فرهنگ در جامعه تبدیل   -5

 ؛ از به روز ترین سیستم های مالیاتی استفاده کرد که امکان فرار از مالیات وجود نداشته باشد  -6

 . برای جامعه شفاف سازی کند دولت در هزینه کردن مالیات  -7
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