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يکي از منابع درآمدي دولتها ،درآمدهاي مالياتي است .مشکالت اجتماعي و فرهنگي جامعه ،ضعف
سرمايه اجتماعي و شاخصهاي آن باعث شده است تا کنش مالياتي بهخوبي صورت نگرفته و
فرهنگ مالياتي در بين مردم شکل نگيرد .اين مقاله با هدف بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و
فرهنگ مالياتي در شهرهاي غرب استان مازندران انجام شده است .روشتحقيق ،پيمايشي و ابزار
پرسشنامه است .کليه مؤديان مراجعهکننده به اداره مالياتي شهرهاي نوشهر و چالوس بهعنوان
جامعه آماري انتخاب شدند که بر اساس آمار سال  8031برابر  30533نفر ميباشند .روش
نمونهگيري طبقهاي و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 033نفر است .يافتهها نشان ميدهد
ميانگين سرمايه اجتماعي و فرهنگ مالياتي بيش از حد متوسط است .بين ميزان سرمايه اجتماعي و
فرهنگ مالياتي رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد .يعني با افزايش سرمايه اجتماعي بيشتر شود،
تمايل مؤديان به پرداخت ماليات بيشتر ميشود .بين ابعاد سهگانه سرمايه اجتماعي (ساختاري،
شناختي و ارتباطي) و ابعاد فردي و سازماني فرهنگ مالياتي نيز رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد.
نتايج رگرسيون چندمتغيره نشان ميدهد که  03/3درصد از تغييرات فرهنگ مالياتي توسط سرمايه
اجتماعي تبيين ميشود .براي تقويت و ارتقاي فرهنگ مالياتي توجه به سرمايه اجتماعي و بهويژه
سرمايه اجتماعي شناختي ضروري است تا فرار مالياتي در بين مؤديان کمتر صورت گيرد.
فرهنگ مالياتي ،سرمايه اجتماعي ،سرمايه اجتماعي شناختي و فرار مالياتي.
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ماليات يکي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاريهاي اقتصادي براي تأمين منابع مالي دولت
محسوب ميشود .اين ابزار بهعلت جايگاه تأثيرگذار در تأمين منابع ﻻزم براي انجام دادن
وظايف حکومتي ،اقتصادي ،رفاهي و غيره مورد توجه نﻈريهپردازان سياستگذاري قرار گرفته
است (کمالي .)00 :8035 ،از اين رو ماليات از عوامل پر اهميت بهمنﻈور حفظ و بقاي پويايي
يک جامعه است (عﻈيمي آراني .)331 :8010 ،فرهنگ مالياتي متأثر از فرهنگ عمومي
جامعه است و روابط مردم از عوامل سياسي و اقتصادي تأثير ايدﺋولوژيک ميپذيرد .در چند
دهه اخير به فرهنگ مالياتي توجه ويژهاي شده است .علت افزايش توجه به فرهنگ مالياتي
در سالهاي اخير را ميتوان وجود نارسايي در نﻈام مالياتي کشورها دانست .اين نارساييها
را ميتوان در سه گروه مشکالت فرهنگي و اجتماعي ،مشکالت قوانين مالياتي و مشکالت
اجرايي طبقهبندي کرد (راداو واديم .)3338 ،يکي از مشکالت اجتماعي و فرهنگي جامعه،
ضعف سرمايه اجتماعي و شاخصهاي آن است که فرهنگ مالياتي را دچار مشکل ميکند.
تا زماني که مردم نحوه مصرف مالياتها در کشور و رفاه و آباداني ناشي از آن را بهطور
ملموس و عيني در زندگي روزمره خود شاهد نباشند ،انگيزهاي براي همراهي با نﻈام مالياتي
در آنها شکل نخواهد گرفت .مالياتها در نﻈامهاي اقتصادي کشورهاي توسعهيافته ،نهتنها
ابزار تأمينکننده مصارف بودجه دولت محسوب ميشوند ،بلکه در اجراي سياستها و
راهبردهاي اقتصادي تعيين شده نيز نقش بارزي ايفا ميکنند (روزن .)05 :3335 ،تقوﯾت
فرهنگ مالياتي مستلزم وجود اعتماد بين دولت و مؤديان است .برقراري اين اعتماد و تقويت
فرهنگ مالياتي ،مستلزم شفافيت اقتصادي است(کمالي.)381 :8035 ،
در اين مقاله با دو مفهوم فرهنگ مالياتي و سرمايه اجتماعي سروکار داريم .فرهنگ
مالياتي را ميتوان مجموعهاي از طرز تلقي ،بينش و عکسالعمل اشخاص در قبال سيستم
مالياتي دانست .بهعبارت ديگر ،مجموعهاي از طرز تلقي ،بينش ،برداشت ،آرمانها ،ارزشهاي
اجتماعي ،قوانين جاري و ميزان آگاهي مردم از ماليات ،فرهنگ مالياتي را ميسازد
(جاللآبادي و عزيزخاني .)3 :8010 ،منﻈور از سرمايه اجتماعي منابع واقعي يا بالقوهاي
است که حاصل شبکهاي بادوام از روابط کمابيش نهادينه شده آشنايي و شناخت متقابل -يا

...

به بيان ديگر ،با عضويت در يک شبکه گروه -است (بورديو .)8010 ،کاپالن و لينچ ،سرمايه
اجتماعي را نوعي انباشت سرمايه و شبکههايي معرفي کردهاند که همبستگي اجتماعي ،تعهد
اجتماعي ،و در نتيجه نوعي عزت نفس و توسعه را در جامعه بوجود ميآورد (لينچ و کاپالن،8
.)331 :8331
فرهنگ مالياتي خاص يک کشور را ميتوان به همه مؤسسات رسمي و غيررسمي
مرتبط با سيستم مالياتي ملي و عملکرد آن شامل وابستگيها و روابط ايجاد شده توسط
تعامالت مداوم در نﻈر گرفت (طاهرپور .)18 :8010 ،تحوﻻت سريع در نﻈامهاي اقتصادي
باعث شده ويژگيهاي مادي فرهنگ مالياتي شامل به روز شدن قوانين مالياتي و مدرن
کردن روشهاي عملياتي با رشد فناوري توسعه ﯾابد .اما بخش معنوي فرهنگ مالياتي به
آن دليل که به موارد کيفي و تحوﻻت جامعهشناختي بازميگردد ،به کندي رشد ميکند
(گرايينژاد و چپردار )13 :8030 ،و در برخي اوقات رشد آن منفي است .در اين حالت ،پديده
پسافتادگي در فرهنگ مالياتي شکل ميگيرد .از جمله مواردي که در وضعيت پسافتادگي
فرهنگي رخ ميدهد ،احساس تبيض بين مالياتدهندگان است .اﯾن عامل را ميتوان در
توزيع ناعادﻻنـه درآمد ،تـالش براي اسـتفاده بيشتر از ترفـندهاي قانوني و غـيرقانوني و
بيتفاوتي نخبگان جامعه نسبت به مسئله استراتژيک ماليات جستجو کرد .از طرف ديگر،
احساس تبعيض نسبت به اجراي قانون در يک فرايند زماني به باورهاي گروههاي اجتماعي
تبديل ميشود (ثاقبفرد .)8 :8010 ،فرهنگ مالياتي در کشور ما پايين است (محسني
تبريزي و ديگران8010 ،؛ کمالي8035 ،؛ کوزهگر کالجي8010 ،؛ لشگريزاده و عزيزي،
8033؛ طاهرپور8010 ،؛ قبلهوي8010 ،؛ مسيحي و محمدنژادعالي زميني8030 ،؛ صالحي و
ديگران8030 ،؛ همراهي و کهن منصورخاني8030 ،؛ رزمي و کاووسي8030 ،؛ ﻻري دشت
بياض ،قاﺋم مقامي و کهرمي8035 ،؛ شهبازي و محبوبي ،8033 ،حيدري و ديگران8030 ،؛
خادم حسيني و خادم حسيني8030 ،؛ شهبازي و محبوبي )8033 ،و افراد به دﻻيل مختلف از
دادن ماليات فرار ميکنند .غالباً در کشورهاي در حال توسعه برخي از گروهها از دادن ماليات
سر باز ميزنند .در نﻈام مالياتي کشور ما فرهنگ پرداخت ماليات بهطور داوطلبانه بر اساس
1- Lynch & Kaplan

خوداظهاري پايين است؛ چرا که سيستم مالياتي کارساز و مؤثر نيست ،همﭽنين اعتماد
متقابل هم بين مأموران تشخيص و مؤديان مالياتي وجود ندارد (قبلهوي .)01 :8010 ،بهنﻈر
نويسندگان مقاله فرهنگ مالياتي در کشور کارا نيست به طوري که برخي (ثاقبفرد)8010 ،
از پديده پس افتادگي در فرهنگ مالياتي سخن به ميان ميآورند .سوال اساسي اين است که
رابطه بين سرمايه اجتماعي و فرهنگ مالياتي چگونه است؟ و هر يک از ابعاد سه گانه
سرمايه اجتماعي (شناختي ،رابطهاي و ساختاري) چه نقشي در فرهنگ مالياتي مؤديان استان
مازندران دارند؟

تحقيقات پيشين نشان ميدهد که عوامل مختلفي بر کنش مالياتي و تمکين مالياتي افراد
اثرگذار هستند .در جوامع برخوردار از سطوح باﻻي سرمايه اجتماعي ،ميزان فرار مالياتي
کمتر است و افراد گرايش بيشتري به اراﺋه ماليات به دولت دارند .بررسي پيشينههاي تجربي
در زمينه موضوع نشان ميدهد که جامعهشناسان کمتر به موضوع سرمايه اجتماعي و کنش
مالياتي يا فرهنگ مالياتي پرداختهاند .هرچند که مطالعه مفهوم سرمايه اجتماعي به کرات
صورت گرفته ،اما کنش مالياتي کمتر و بهندرت از سوي جامعهشناسان (رزمي و کاووسي
( ،)8030بهروان و ديگران ( ،)8035محسني تبريزي و ديگران ( ،)8013حيدري و
ديگران( )8030و جيمنز و لير ( )3380بررسي شده است .بيشتر تحقيقات توسط صاحبنﻈران
رشتههاي مديريت و اقتصاد انجام شده است .اين مهمترين خالء در زمينه موضوع مورد
مطالعه است و محقق درصدد آن است تا با نگاه جامعهشناختي به موضوع فرهنگ مالياتي
بهعنوان يکي از کنشهاي اقتصادي افراد جامعه بپردازد و نقش سرمايه اجتماعي و مولفههاي
آن به خصوص اعتماد را بر کنش مالياتي مورد بررسي قرار دهد.
مسيحي و محمدنژادعالي زميني ( )8030به احساس نگرش مثبت به شغل و تناسب
محيط شغلي کارگزاران مالياتي ،ضمانت اجرايي و تکريم ارباب رجوع و حفظ و حراست از
شأن کارگزاران اشاره دارند .ﻻري دشت بياض ،قاﺋم مقامي و کهرمي ( )8035به عوامل
فرهنگي ،اقتصادي و مؤلفههاي سياسي -قانوني ،صالحي و ديگران ( )8030به عدالت و
کارکرد سازمان ،صداقت و احساس مسئوليت مؤديان و نيز تمايل به پرداخت ماليات ،حيدري
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و ديگران ( )8030به عوامل نهادي(ساختاري) و عوامل مربوط به کنشکران (عامليت)،
محسني تبريزي و ديگران  )8013به همکاران صنفي ،التزام به دين ،رسانهها ،وجود سنت
مالياتدهي در خانواده ،روحيه قانونگرايي در خانواده ،عوامل برونسازماني و عوامل برون
سازماني ،توکلي و ديگران ( )8030به سرمايه اجتماعي ،خادم حسيني و خادم حسيني
( )8030به سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي ،همراهي و کهن منصورخاني ( )8030به
عوامل برون سازماني و عوامل درون سازماني توجه دارند و بهروان و ديگران ()8035
معتقدند که عقالنيت ابزاري ،اعتماد به مسئوﻻن سازمان امور مالياتي و عدالت نﻈام ماليات
بر ارزشافزوده در کنش مالياتي تأثير دارند .لشگريزاده و عزيزي ( )8033بر اين اعتقادند
که سطح فرهنـگ مالياتي در ميان مـردم پايينتر از حد مـتوسط است؛ و عواملي مانـند
بياطالعي مردم از اهميت پرداخت ماليات ،ساده سازي متون قوانين مالياتي و منطقي کردن
مراحل اخذ ماليات ،آموزش مردم با قوانين و مقررات مالياتي ،افزايش عدالت و کارکرد
سازمان مالياتي و صداقت و احساس بر ارتقاي فرهنگ مالياتي ثأثيرگذار است .اسدي و
رجبي ( )8030به فرهنگ مالياتي و رزمي و کاووسي ( )8030به سرمايه اجتماعي و اخالق
مالياتي ،عرب باقراني ( )8030به سرماﯾه اجتماعي ،ابوحمزه و ميرزايي ( )8030به فرهنگ
سازماني ،گرايينژاد و چپردار ( )8038به وضعيت اقتصادي ،رومان برگر )3333( 8به اصالح
نﻈام مالياتي ،التوني )3333( 3به اصالح سيستم مالياتي ،جيمنز و لير )3380( 0به هنجارهاي
اجتماعي ،اعتماد به دولت و انصاف ،چن ،جابيلدادو ،کاپيسترانو و ين )3385( 0به اعتماد به
فناوري و اعتماد به دولت ،تورگلر )3330( 5به اعتماد به دولت و نﻈام حقوقي و نهادهاي
دموکراتيک ،تورگلر ( )3330به اعتماد ،تئو ،سريواستاوا و چيانگ )3331( 0به اعتماد به دولت
و کيفيت خدمات و جهانبخشي و باوندپور ( )8030به ضعف فرهنگي در تأخير در وصول
ماليات اشاره ميکند.
1- Berger ،Roman
2- Eltony
3- Jimenez and Iyer
4- Chen, J.V., Jubilado, R., Capistrano, E. & Yen
5- Torgler
6- Teo, T., Srivastava, S. &Jiang

مفهوم سرمايه اجتماعي بهطور کلي از دو واژه «سرمايه و اجتماع» تشکيل شده است.
وجود واژه اجتماع در اين مفهوم تأکيد بر اين دارد که اين منابع دارايي شخصي و فردي
نيستند اين مفهوم در شبکه روابط قرار دارند .واژه سرمايه نيز تأکيد بر آن دارد که سرمايه
اجتماعي ماهيتي زاينده داشته و مانند سرمايه انساني يا مالي مولد است (شارعپور 8013 :و
صديقبناي .)3331 ،بهنﻈر کلمن ،سرمايه اجتماعي بهطور خاصي از پيوندهاي خويشاوندي
بروز ميکند .وي بيان ميکند که ريشههاي مؤثرترين اشکال سرمايه اجتماعي به روابط
ايجاد شده در دوران کودکي برميگردد (جان فيلد .)818:8011 ،پاتنام مطرح ميکند که
«سرمايه اجتماعي به وجوهي از سازمان اجتماعي مثل شبکهها و هنجارها و اعتماد جمعي
باز ميگردد که همکاري و هماهنگي که براي منابع متقابل آسان ميکند( ».پاتنام.)8013 ،
به عقيده بيکر ،سرمايه اجتماعي به منابع فراواني که در ميان يا از طريق ،شبکههاي
فردي يا سازماني قابل دسترس هستند اشاره دارد اين منابع شامل اطالعات ،نﻈريات،
راهنماييها ،فرصت کسب و کار ،سرمايههاي مالي ،قدرت ،حمايت احساسي ،خيرخواهي،
اعتماد و همکاري ميباشد (ازکيا وغفاري .)315: 8010 ،پس سرمايه اجتماعي مجموعه
هنجارهاي موجود در نﻈامهاي اجتماعي است که موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي آن
جامعه گرديده است و موجب پايين امدن سطح هزينههاي تبادﻻت و ارتباطات ميگردد
(فوکوياما .)8013 ،به اعتقاد پاتنام ( ،)3333سرمايه اجتماعي سه بعد دارد -8 :شبکهها ،که
همان روابط اجتماعي و تعامالت افراد باهم است و بهعنوان جزء اساسي سرمايه اجتماعي
محسوب ميشود-3 .هنجار همياري ،که مالک سرمايه اجتماعي است -0 .اعتماد ،که از
عناصر ضروري براي تقويت همکاري است و حاصل پيشبيني پذيري رفتار ديگران است
که اعتماد شخصي و اعتماد تعميم يافته را در بر ميگيرد.
در يک دستهبندي کلي سرمايه اجتماعي به سه بعد ساختاري ،شناختي و ارتباطي تقسيم
ميشود که هريک از اين ابعاد کلي خود شامل شاخصهاي گوناگوني ميباشد .چهار رويکرد
عمده را در سرمايه اجتماعي ميتوان از همديگر تفکيک نمود .اين رويکردها شامل رويکرد
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بر گرفته از تئوري توسعه و اصول اخالقي ،رويکرد سرمايه فکري ،ضوابط مديريت شرکتي و
رويکرد مسئوليت اجتماعي و اصول اخالقي ميشود (بوﺋيو.)830 :3330 ،8
بر اساس نﻈر جورج زيمل 3فرآيندهايي نﻈير تقسيم کار فزاينده ،عقالنيت مفرط ،سلطه
روزافزون و نﻈاير آن سبب پيدايش دلزدگي و احتياط در روابط اجتماعي موجود در کالن
شهر شده است .نتيجه چنين شرايطي ،ناپايداري روابط و کاهش اعتماد اجتماعي
است(مساﺋل اجتماعي ايران .)330 :8010 ،جورج زيمل توجهي به فرهنگ مالياتي نداشته
است ،با مرور بر نﻈريات وي در مقاله کالنشهر و حيات ذهني و همچنين کتاب فلسفه پول،
مي توان به نوع کنشهاي انساني که مدنﻈر زيمل هست پي برد .به نﻈر زيمل ،فرآيندهايي
نﻈير تقسيم کار فزاينده ،عقالنيت مفرط ،سلطه روزافزون و نﻈاير آن سبب پيدايش دلزدگي
و احتياط در روابط اجتماعي موجود در کالنشهر شده است .بنابراين افراد وقتي روابط
اجتماعي مناسب و يا داراي اعتماد به يکديگر باشند ،کنشهاي مالياتي را بهدليل اعتماد به
دولت و يا مسئوﻻن نﻈام مالياتي انجام ميدهند.
ماکس وبر در کتاب اخالق پروتستان و روحيه سرمايهداري ،يک نوع کنش عقالني را
که موجب رشد و توسعه سرمايهداري در اروپا شده را بررسي کرده است .عقالنيت در نﻈر او
نشانه عصر حاضر است و جامعه سنتي از آن بهرهاي کافي ندارد .عقالنيت فرايندي است که
از طريق آن هر ناحيهاي از مناسبات انساني در معرض محاسبه و اداره قرار ميگيرد .او
عقالنيت را در تمام ابعاد ،شناسايي ميکند .نﻈرش اين است که دين خود ميتواند
سرچشمهاي براي رشد عقالنيت باشد و يکي از سرچشمههاي عقالنيت در جوامع غربي
عبارت است از تغييرات فرهنگي ويژهاي که اخالق پروتستان آن را به ارمغان آورده است.
اخالقي که اعتقاد به اصالت فرد ،سخت کوشي ،رفتار عقالني و اعتماد به نفس را مورد
تأکيد قرار ميدهد (ريتزر .)8010 ،در برخي از تحقيقات (بهروان و ديگران)813 :8030 ،
رابطه بين عقالنيت ابزاري و کنش مالياتي قابل مشاهده است .از نﻈر وبر وقتي افراد
کنشهاي عقالني انجام ميدهند ،ممکن است کنشها در زمينه پرداخت ماليات نيز عقالني
1- Boiue
2- George Simmel

باشد .بهعبارت ديگر اگر از عقالنيت ابزاري استفاده نمايند ممکن است دچار فرار مالياتي
شوند .پس ميتوان گفت که بين عقالنيت مؤديان و فرار مالياتي آنها رابطه وجود دارد .به
طوري که مؤديان داراي عقالنيت ابزاري باﻻ ،از دادن ماليات فرار ميکنند و به عبارت ديگر
فرهنگ مالياتي مناسبي نخواهند داشت.
آنتوني گيدنز 8نﻈريه ساختيابي را با توجه به دو عامل ساختار و عامليت بررسي کرده
است .طبق نﻈريه ساختاربندي ،قلمرو مطالعات علوم اجتماعي بررسي عملکردهاي اجتماعي
است که در پهنه زمان و مکان نﻈم پيدا کردهاند (پارکر .)831 :8010 ،گيدنز نياز به اعتماد
به نﻈام هاي انتزاعي به معناي عام و نﻈامهاي تخصصي به معناي خاص را بهعنوان يک
نياز مطرح کرده و بر مسئله بودن آن تأکيد ميکند و در کودکي مقداري از اعتماد در کودک
تلقيح ميشود (ريتزر .)101 :8013 ،و از نﻈر او با وجود فاصلهگيري زماني و مکاني در
ارتباط با ديگران ،اين اعتماد مهمتر هم ميشود .گيدنز قدرت را بخش اصلي منطق
اجتماعي ميداند .هر چه قدرت کارگزار بيشتر باشد ،نقش تعيينکنندگي آن در مقايسه با
ساختارها بيشتر خواهد بود(پيترسون .)83 :8010 ،يعني اگر مؤدي احساس قدرت بيشتري
کند کنش مالياتيش را خودش تعيين ميکند نه ساختارها (بهروان و ديگران.)830 :8035 ،
فوکوياما 3معتقد است که سرمايه اجتماعي از رابطه ميان افراد بهوجود ميآيد .روابطي
که ميان افراد جامعه شکل ميگيرد اگر به اندازه کافي قوي باشد ،ميتواند باعث به وجود
آمدن سرمايه اجتماعي گردد .مهمترين منابع سرمايه اجتماعي مدنﻈر فوکوياما ،عبارت از
خانواده و هنجارهاي اجتماعي است (فوکوياما .)31-830 :8015 ،سرمايه اجتماعي چيزي
است که در اين روابط وجود دارد و افراد و جامعه از آن در جهت پيشبرد اهداف خود بهره
ميبرند (شارعپور .)038 :8010 ،از نﻈر فوکوياما روحيه مالياتي تحت تأثير عناصر سرمايه
اجتماعي چون نگرش به ماليات؛ هنجارهاي شخصي ،اجتماعي و ملي؛ ادراک از عدالت نﻈام
مالياتي ،اعتماد به نهادهاي حکومتي ،ماهيت مبادله مالياتي بين مؤديان و دولت و برداشت از
اعمال قدرت توسط مسئوﻻن است.
1- Anthony Giddens
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از نﻈر پارسونز نﻈام اعتقادي کارکرد سکون را از طريق انتقال فرهنگ (هنجارها و
ارزشها) به کنشگران انجام ميدهد و بدينسان ،فرهنگ را ملکه ذهن آنها ميسازد.
کارکرد يکپارچگي را عرف اجتماعي انجام ميدهد و همين عرف است که عناصر گوناگون
سازنده جامعه را هماهنگ ميسازد .بر اساس تحليل پارسونزي ،کنش عبارت از تمامي رفتار
انسان اعم از فردي يا جمعي ،آگاه يا ناخودآگاه در سازمان است .بنابراين اصطالح کنش و
کنش مالياتي و در ابعاد وسيع کلمه نه فقط شامل رفتارهاي بيروني قابل مشاهده بلکه شامل
تفکرات ،احساسات ،تمايالت و اميال کنشگران در سازمان نيز مي شود (گيروشه:8015 ،
 .)803ميتوان از نﻈرات پارسونز چنين نتيجه گرفت که در صورتي که نﻈام اجتماعي
کارکردها و وظايف خودش را بهخوبي انجام دهد ،مردم و مؤديان مالياتي نياز متناسب با آن
کنش مالياتي خواهند داشت و از فرار مالياتي جلوگيري ميکنند .اما در صورتي که چهار
خرده نﻈام اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي از انجام کارکردهاي خود اجتناب نمايند،
لذا از مؤديان نيز نمي توان انتﻈار داشت تا فرهنگ مالياتي و کنش مالياتي درخور توجهي
داشته باشند .پس با رويکرد ساختي کارکردي پارسونز ميتوان به تبيين کنش مالياتي
مؤديان پرداخت.
در چند دهه اخير به فرهنگ مالياتي توجه ويژهاي شده است .علت افزايش توجه به
فرهنگ مالياتي در سالهاي اخير را ميتوان وجود نارسايي در نﻈام مالياتي کشورها دانست.
اين نارساييها را ميتوان در سه گروه مشکالت فرهنگي ،مشکالت قوانين مالياتي و
مشکالت اجرايي طبقهبندي کرد (راداو واديم .)3338 ،8فرهنگ مالياتي خاص يک کشور را
ميتوان بهعنوان تمامي موسسات رسمي و غيررسمي مرتبط با سيستم مالياتي و عملکرد آن
شامل وابستگيها و روابط ايجاد شده توسط تعامالت مداوم در نﻈر گرفت که از گروهها و
عواملي مانند مسئولين مالياتي ،مالياتدهندگان ،سياستگذاران ،کارشناسان مالياتي و
دانشگاهيان تشکيل شده است (بيرگر نر . )3 :3338 ،3براي اجراي عدالت مالياتي سه
ديدگاه وجود دارد .اين سه ديدگاه عبارت اند از .8 . :نﻈريه قدرت پرداخت :براساس اين
1- Radaev; Vadim
2- Birger Nerre

نﻈريه هر کس که قدرت توانايي بيشتري در پرداخت انواع ماليات داشته باشد ،بايستي
ماليات بيشتري بپردازد .3 .نﻈريه نفع حاصله از خدمات :بر اساس اين نﻈريه ،پرداخت انواع
ماليات با منافع حاصله از خدمات دولت متناسب است .مشکلي که اين روش دارد ،عدم
اندازهگيري درست و صحيح استفاده افراد از خدمات است .0 .نﻈريه عدالت مالياتي در
راستاي عدالت اجتماعي :بر اساس اين نﻈريه ،قدرت مالياتبندي بر توزيع مجدد درآمد از
طبقات باﻻتر به طبقات پايين تر اجتماع مبتني است و تقريبا همه بار مالياتي ،بر دوش
طبقات ثروتمند جامعه تحميل مي شود (رنگريز و خورشيدي.)03-03 :8010 ،
يکي از نﻈرياتي که به تبيين فرار مالياتي و عدم تمکين مالياتي است ،نﻈريه اقتصادي
جرم گري بکر 8است .افرادي مانند بيکر به نقش عامالن اجتماعي و رفتار آنها در تبيين
فرار مالياتي تأکيد ميکنند .در اين ديدگاه انسانها موجوداتي هستند که داراي علم و نيت
هستند و رفتار آنها مبتني بر دليل ،سنجش و ارزيابي محاسبهگرايانه است .اعتماد مهمترين
مؤلفه در فرهنگ و تمکين مالياتي محسوب ميشود ،يعني مؤديان بايد باور کنند که ماليات
پرداختي آنان در جهت توسعه و رفاه اجتماعي هزينه ميشود .مقبوليت و پذيرش دولت از
سوي مؤديان عامل مهمي در ايجاد باور و اطاعت از قوانين مالياتي محسوب ميشود.
تمکين مالياتي 3شامل همه هزينهها و زحماتي است که مؤدي بايد براي پرداخت ماليات به
طور کامل و سر موعد متحمل شود (فرهنگ .)8303 :8050 ،تمکين مالياتي به مفهوم پاي
بندي مؤديان به تکاليف مالياتي خود مي باشد .مؤديان قوانين مالياتي کشور را تا چه ميزان
رعايت ميکنند يا رعايت نميکنند .اين رعايت از جمله شامل اعالم درآمد ،تسليم اظهارنامه
و پرداخت بدهي مالياتي در زمان مقرر ميباشد (توکل .)810 :8013 ،مدل هاي تمکين
مالياتي را به چند دسته مدل مي توان تقسيم نمود .مدل اقتصادي(افزايش موقعيت مالي
مؤدي مدنﻈر است .در اين مدل مؤدي به ارزيابي موقعيت پرداخته و هزينههاي بالقوه عدم
تمکين را با منافع بالقوه آن مورد مقايسه قرار ميدهد .چهار متغير ريسک شناسايي شدن،
جريمهها ،نرخ مالياتي و سطح درآمدي در اين الگو مطرح است) ،مدل عدم اطمينان (در
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راستاي منطق مدل اقتصادي است و ضمن حفظ فرضيﺔ افزايش منافع مالي اين نکته را نيز
اضافه ميکند که در دنياي واقعي اطالعات مربوط به مقررات جريمهها و ريسک حسابرسي
معموﻻً کامل نيست و بنابراين مؤديان مجبورند بيشتر به مشاهدات خود متکي باشند) ،مدل
هنجارهاي تمکين(استانداردهاي رفتار مؤدي تحت تأثير فرهنگ مالياتي قرار گرفته و عوامل
اجتماعي بر رفتار مؤدي تأثير ميگذارند) و مدل اينرسي در زمينه فرهنگ مالياتي (مبتني بر
تعارض شناختي است)(صالحي و ديگران.)813-811 :8030 ،
با توجه به پيشينه تجربي تحقيق و همچنين بررسي ادبيات نﻈري تحقيق ميتوان به
رابطه اعتماد و فرهنگ مالياتي اشاره کرد .فرهنگ مالياتي يا کنش مالياتي داراي سه بعد
کارکرد و عدالت سازماني ،صداقت و احساس مسئوليت مؤديان و همﭽنين تمايل به پرداخت
ماليات است (صالحي و ديگران .)8030 ،در نﻈريات رويکرد اقتصادي جرم گري بکر،
ساختار کنشي پارسونز و نﻈريه ساختاربندي گيدنز تبيين کنش مالياتي مؤديان به خوبي مي-
تواند صورت پذيرد .در اين پژوهش تمايل بر اين است تا رفتار مالياتي مؤديان شهرهاي
غرب استان مازندران با استفاده از نﻈريه تلفيقي ساختاربندي آنتوني گيدنز صورت پذيرد و
اين ديدگاه که به ترکيب بعد کالن جامعه (ساختار نهادهاي اجتماعي) و بعد خرد (کنش
انساني) ميپردازد ،بهعنوان چارچوب نﻈري تحقيق انتخاب شده است .ساختار جامعه زمينه
را براي اعتمادسازي ،اعتماد اجتماعي به دولت و سازمان امور مالياتي ،مشارکت اجتماعي
افراد ،آگاهي داده به اعضاي جامعه و در نهايت انسجام و همبستگي اجتماعي اعضا فراهم
ميکند .در صورتي که نحوه اجتماعي شدن افراد توسط ساختارهاي جامعه بهخوبي صورت
گيرد ،در نتيجه اعتماد اجتماعي متقابل بهوجود آمده و افراد کنش مالياتي متناسب و مطلوب
را انجام ميدهند .پس از نﻈر آنتوني گيدنز توجه به ترکيب ساختار و عامليت باعث افزايش
اعتمادپذيري ،افزايش ريسکپذيري ،کاهش محيط مخاطرهآميز و در نهايت سبب کنش
مالياتي و افزايش فرهنگ مالياتي مؤديان استان مازندران ميشود.

فرضيه کلي اين است که بين سرمايه اجتماعي و فرهنگ مالياتي (کنش مالياتي) مؤديان
رابطه معنادار وجود دارد.

 -8بهنﻈر ميرسد بين سرمايه اجتماعي شناختي و فرهنگ مالياتي مؤديان رابطه معنادار
وجود دارد.
 -3بهنﻈر ميرسد بين سرمايه اجتماعي ارتباطي و فرهنگ مالياتي مؤديان رابطه معنادار
وجود دارد.
 -0بهنﻈر ميرسد بين سرمايه اجتماعي ساختاري و فرهنگ مالياتي مؤديان رابطه معنادار
وجود دارد.
 -0بين اعتماد بنيادين و فرهنگ مالياتي مؤديان استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد.
 -5بين اعتماد تعميميافته و فرهنگ مالياتي مؤديان استان مازندران رابطه معنادار وجود
دارد.
 -0بين اعتماد نهادي و فرهنگ مالياتي مؤديان استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد.
 -1بين مشارکت رسمي و فرهنگ مالياتي مؤديان استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد.
 -1بين مشارکت غيررسمي و فرهنگ مالياتي مؤديان استان مازندران رابطه معنادار وجود
دارد.
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روش تحقيق ،مبتني بر پارادايم اثباتگرايي و رهيافت کمي است که با روش پيمايشي
انجام شده است .با توجه به نوع متغيرها و فرضيات مورد نﻈر ﻻزم شد تا از روش پيمايش
استفاده شود و روابط بين متغيرها از طريق ضرايب همبستگي مورد بررسي قرار گيرد.
اطالعات براساس پرسشنامه جمعآوري گرديده است .ابتدا پرسشنامه اوليه تنﻈيم و پس از
آزمون آن ( ،)pre-testپرسشنامه نهايي تدوين شد .سپس با به کارگيري پرسشگران مجرب
از طريق مراجعه به مؤديان واقع در جمعيت نمونه ،پرسشنامههاي مربوطه با تکنيک

1- Survey
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مصاحبه حضوري ،تکميل شده و با استفاده از برنامه نرمافزار  SPSSتجزيه و تحليل شد.
جامعه آماري شامل مجموعه مؤديان مراجعه کننده به اداره مالياتي استان مازندران
(شهرهاي نوشهر و چالوس) ميباشند که بر اساس آمار سال  8031برابر  30533نفر است.
با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه  010نفر بوده که اين مقدار را براي کاهش خطاي
ناشي از نمونهگيري و احتمال ناقص بودن برخي از پرسشنامهها ،به  033نفر افزايش داده شد.
روش نمونهگيري نمونهگيري طبقهاي است .روش نمونهگيري در دو مرحله صورت
گرفته است که ابتدا بر اساس نمونهگيري طبقهاي ،سهم هر طبقه(واحدهاي صنفي
شهرهاي چالوس و نوشهر) از تعداد نمونهها مشخص گرديد و سپس با نمونهگيري تصادفي
ساده مشخص شد که در دورن هر طبقه تعداد نمونه ها انتخاب شد .براي ارزيابي ميزان
اعتبار از اعتبار صوري استفاده شد .جهت سنجش قابليت اعتماد 8و پايايي ،از ضريب آلفاي
کرونباخ استفاده شده که براي سرمايه اجتماعي و فرهنگ مالياتي برابر با  3/103و 3/131
است.

بانک جهاني سرمايه اجتماعي را پديدهاي ميداند که حاصل اثرگذاري
نهاد اجتماعي ،روابط انساني و هنجارها بر کميت و کيفيت تعامالت اجتماعي است .تجارب
اين سازمان نشان داده است که سرمايه اجتماعي ،تاثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه
کشورهاي مختلف دارد (توسلي و موسوي .)03-8 :8010 ،سرمايه اجتماعي وجوه گوناگون
سازمانهاي اجتماعي نﻈير اعتماد ،هنجارها و شبکهها است که ميتواند با ايجاد و تسهيل
امکانات هماهنگ ،کارآيي جامعه را بهبود بخشند (پاتنام .)003 :8330،سرمايه اجتماعي جمع
منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد که ناشي از شبکه روابط متقابل متعلق به فرد يا واحد
اجتماعي است ،ميباشد .سرمايه اجتماعي هم شامل شبکه و هم شامل داراييهايي است که
احتمال بسيج شدن آن از طريق شبکهها وجود دارد (نهاپيت و گوشال .)58 :8331 ،گوشال و

1- reliability

نهاپيت سرمايه اجتماعي را به سه بعد ساختاري ،شناختي و ارتباطي تقسيم کردهاند(عباسي
اسفجير و ديگران.)8035 ،
 :شامل الگوي پيوندهاي ميان اعضاء گروه و ترکيب سازماندهي اين
اعضاء است (نهاپيت و گوشال .)58 ،8331 ،اين بعد از سرمايه اجتماعي با مشارکت اجتماعي
در دو حوزه مشارکت رسمي و مشارکت غيررسمي قابل اندازهگيري است .شبکههاي رسمي
شامل آن دسته از روابط و پيوندهايي است که افراد را به موسسه ها و نهادهاي رسمي مانند
سازمانهاي داوطلبانه و نﻈاير آن مرتبط ميکند .شبکههاي غيررسمي شامل پيوندها و
روابطي است که افراد جامعه را به نهادهاي غيررسمي مانند خانواده ،خويشاوندان و غيره
جهت مشارکت در فعاليتهاي جمعي مرتبط ميکند (خوشفر .)800-803 :8011 ،در
مشارکت رسمي ،ميزان مشارکت مؤديان در تشکلهاي رسمي و در مشارکت غيررسمي،
ميزان مشارکت مؤديان در تشکل هاي غيررسمي مدنﻈر است.
 :به کيفيت تعامالت و ارتباط اعضاء در درون يک گروه اشاره دارد .در اين
بعد شاخصهايي نﻈير اعتماد و ارتباط متقابل مطرح است (نهاپيت و گوشال .)53 :8331 ،در
واقع اين بعد به ارتباط همکاراني که همديگر را دوست دارند مربوط ميشود (حسنزاده،
 .)8010براي سنجش بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي از شاخص شبکه روابط اجتماعي استفاده
شد.
کنش متقابل اجتماعي اشاره به وضعيتي دارد که در آن تأثير
رفتارهاي کنشگر بر رفتارهاي ديگري قابل تشخيص است .آنﭽه که در کنش متقابل
اجتماعي بيشتر نمود دارد ،انتقال اطالعات ،رسيدن به فهم مشترک از يک موضوع ،دريافت
بازخورد ،ايجاد شبکه روابط اجتماعي ،ارزيابي رفتار خودي و مقايسه آن با رفتار ديگران
ومواردي جزء آن است (چوآ .)3333 ،در اين پژوهش بهمنﻈور سنجش سطح تعامل ميزان
صميميت و مشورت با دوستان در کار گروهي ،احساس لذت بردن با دوستان ،تبادل نﻈر از
طرق مختلف و در مجموع کليه پيوندهاي اجتماعي بين مؤديان با ساير اعضاي جامعه
پرداخته ميشود.

...

 :اين بعد از سرمايه اجتماعي کمتر قابل اندازهگيري بوده و ميتوان آن را
ارزشهاي مشترک در ميان اعضاي يک گروه دانست (نهاپيت و گوشال.)53 :8331 ،
ارزشها ،نگرشها ،باورها و غيره در اين بعد قرار دارند .سرمايهاي است که از طريق همين
امور ،همکاري و فعاليتهاي جمعي داراي منافع متقابل را ترغيب ميکند (حسيني:8010 ،
 .)81اين بعد سرمايه اجتماعي با مفهوم اعتماد اجتماعي قابل سنجش است .آنتوني گيدنز
اعتماد را عامل احساس امنيت ميداند که موجود انساني منفرد را در نقل و انتقالها ،در
بحران و در حال و هوايي آکنده از خطرهاي احتمالي قوت قلب ميبخشد (گيدنز:8011 ،
 .)00اعتماد اجتماعي مفهومي است که در فرايند روابط اجتماعي بين افراد و سازمان هاي
اجتماع با همديگر تبلور مييابد .براي سنجش اعتماد اجتماعي از گويههايي در ارتباط با
اعتماد بين فردي يا تعميميافته (اعتماد بين شهروندان) و اعتماد انتزاعي يا نهادي (اعتماد
مردم به دستگاه هاي اجرايي) و ميزان خود اعتمادي که بيانگر ميزان اعتماد افراد به خود
است(اعتماد بنيادين يا امنيت وجودي) ،استفاده ميشود.

بعد شناختي اعتماد اجتماعي
سرمايه
اجتماعي

اعتماد بنيادين يا امنيت وجودي
اعتماد تعميميافته
اعتماد نهادي يا انتزاعي

مشارکت اجتماعي رسمي (مانند مشارکت سياسي و
مشارکت
بعد ساختاري
مشارکت در انجمنها)
اجتماعي
مشارکت اجتماعي غيررسمي (مانند مشارکت در امور
مذهبي ،مشارکت در کارهاي خيريه و مشارکت هميارانه)
شبکه روابط اجتماعي
بعد ارتباطي روابط اجتماعي

مجموعهاي از طرز تلقي ،بينش و عکسالعمل اشخاص در قبال سيستم
مالياتي دانست (محسني تبريزي و ديگران .)8013 ،اين طرز تلقي بهطور قطع با يک قانون
مناسب و نيز عملکرد ماموران مالياتي در به کارگيري قانون در مراجعه به مؤديان مالياتي
نقش اساسي دارد .فرهنگ مالياتي داراي دو بعد سازماني و فردي و داراي چهار مولفه يا

شاخص کارکرد و عدالت سازماني ،صداقت و احساس مسئوليت سازماني مؤديان ،دانش
مالياتي و همچنين تمايل به پرداخت ماليات است (صالحي و ديگران8030 ،؛ ايماني خوشخو
و اميرمستوفيان .)833-803 :8031 ،اين تقسيم بندي بر اساس تحقيق (صالحي و ديگران،
 )8030عيناً اقتباس شده است و صداقت و احساس مسئوليت سازماني مؤديان را مدنﻈر دارد
و بههمين خاطر بهعنوان مولفه بعد سازماني فرهنگ مالياتي در نﻈر گرفته شد.

بعد سازماني
فرهنگ
مالياتي

بعد فردي/کنشگر

کارکرد و عدالت سازماني
صداقت و احساس مسئوليت
دانش مالياتي
تمايل به پرداخت ماليات

يافتهها نشان داد که حدود  05/5درصد در سن بيشتر از  03تا  03سال بوده و داراي
بيشترين فراواني بودهاند .همﭽنين تعداد  31نفر معادل  1درصد از افراد در سن  33-33سال
قرار داشتهاند و داراي کمترين فراواني ميباشند .همﭽنين حدود  85/0درصد در سنين -03
 03سالگي ،حدود  08درصد در سنين باﻻي  03سالگي و  88/0درصد در سنين 53-53
سالگي قرار دارند .حدود  11درصد متأهل بوده و  83درصد مجرد هستند .حدود  03/5درصد
داراي تحصيالت ليسانس بوده و در حالي که  0درصد از پاسخگويان داراي تحصيالت دکترا
بودهاند .حدود  30درصد نيز از تحصيالت فوق ليسانس برخوردارند .تقريباً  11/3درصد مرد
بوده و  38/1درصد زن ميباشند .حدود ( 03/1درصد) ميزان درآمد ماهيانهاي بين چهار تا
شش ميليون تومان داشتهاند .حدود  30/8درصد درآمد بيش از هشت ميليون و  33درصد
نيز درآمد شش تا هشت ميليون تومان داشتهاند .حدود  81/0درصد ميزان درآمد ماهيانه
خانوارشان دو تا چهار ميليون تومان بوده است .حدود  03/3درصد در مناطق مربوط به مرکز
شهرهاي مورد مطالعه نوشهر و چالوس سکونت داشتهاند .حدود  33/5درصد در منطقه

...

باﻻي شهر ،و  33/0درصد نيز در مناطق پايين شهر سکونت داشتهاند .و حدود  83درصد
ساکن در نقاط روستايي هستند.
يکي از سواﻻت مندرج در پرسشنامه ،صنف شغلي است که از بين شش صنف لوازم
خانگي ،مشاور امالک ،سوپر مارکت ،پوشاک ،چلوکبابيها و غذاخوري و در نهايت صنف
پالژ و ويالي اجارهاي اطالعات ﻻزم به دست آمده است .بررسي صنف شغلي نشان ميدهد
که اکثر افراد يعني حدود يک سوم ( 00درصد) در صنف سوپر مارکت و خرده فروشي
فعاليت داشته ،حدود  81/0درصد در صنف پالژ و ويالي اجارهاي و  85/1درصد نيز در
صنف پوشاک فعال ميباشند .اکثر افراد ( 51/5درصد) در در فعاليتهاي خدماتي شاغل
بوده ،حدود  80/0درصد در فعاليتهاي تعاوني و  3/5درصد نيز در فعاليتهاي صنعتي قرار
دارند .حدود  80درصد در فعاليتهاي مربوط به بخش کشاورزي هستند.

سرمايه اجتماعي شناختي
سرمايه اجتماعي ساختاري
سرمايه اجتماعي ارتباطي
ميزان تمايل به پرداخت ماليات
ميزان دانش مالياتي

0/33
3/03
8/10
0/13
0/11

بررسي متغيرهاي اصلي نشان ميدهد که ميانگين سرمايه اجتماعي ارتباطي در بين
افراد نسبتاً پايين بوده و ميانگين آن برابر با  8/10است .ميانگين سرمايه اجتماعي ساختاري
در بين افراد نسبتاً پايين بوده و ميانگين آن برابر با  3/0است .اما سرمايه اجتماعي شناختي
باﻻتر از حد متوسط بوده و برابر با  0/33است .ميانگين دانش مالياتي در بين افراد باﻻ بوده
و ميانگين آن از عدد  5برابر با  0/11است .ميانگين تمايل به پرداخت مالياتي در بين افراد
باﻻ بوده و ميانگين آن از عدد  5برابر با  0/13است .ساير ابعاد فرهنگ مالياتي نيز در حد
متوسط رو به باﻻ است .در مجموع حدود  83درصد ميزان فرهنگ مالياتي پاييني برخوردار
هستند .در بين حدود  33درصد فرهنگ مالياتي در حد متوسطي است و در بين حدود 53
درصد فرهنگ مالياتي در حد زيادي قابل مشاهده است.

درصد

فراواني درصد

فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني
کم
متوسط

15
33

81/1
33/5

05
33

88/3
30

03
50

3/1
80/3

10
31

33/1
30/5

833
881

03/0
33/0

زياد
جمع

305
033

51/1
833

300
033

05/1
833

031
033

11
833

383
033

50/1
833

808
033

03/0
833

در اين مقاله يک فرضيه کلي تحقيق و تعداد هشت فرضيه جزﺋي وجود دارد .در ابتدا به
تبيين فرضيه کلي و سپس به بررسي فرضيه هاي فرعي پرداخته مي شود.
فرضيه کلي اين است که بين سرمايه اجتماعي و فرهنگ مالياتي(کنش مالياتي) مؤديان
استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به سطح سنجش کمي در متغيرهاي
سرمايه اجتماعي و فرهنگ مالياتي ،براي بررسي رابطه متغيرها از ضريب همبستگي
پيرسون استفاده گرديد .بررسي رابطه متغيرها گوياي اين است که بين دو متغير همبستگي
مثبت و مستقيم معناداري وجود دارد .بدين صورت که هر چه ميزان سرمايه اجتماعي بيشتر
شود ،ميزان فرهنگ مالياتي افزايش مييابد و هر چه ميزان سرمايه اجتماعي کمتر شود،
ميزان فرهنگ مالياتي کاهش مييابد .اين همبستگي مثبت با احتمال بيش از  33درصد
معنادار است .پس کنشهاي مالياتي در بين مؤديان مالياتي که از سرمايه اجتماعي باﻻتري
برخوردار هستند ،بيشتر به چشم ميخورد .ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه اجتماعي و
فرهنگ مالياتي برابر با  3/103و سطح معناداري آن صفر است.
فرضيه نخست اين بود که بين سرمايه اجتماعي شناختي و فرهنگ مالياتي مؤديان
رابطه معنادار وجود دارد .نتايج نشان داد بين سرمايه اجتماعي شناختي و فرهنگ مالياتي
آنان رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد .هر چه سرمايه اجتماعي شناختي بيشتر شود ،ميزان
فرهنگ مالياتي افزايش مييابد و برعکس هر چه سرمايه اجتماعي شناختي کمتر شود،
ميزان فرهنگ مالياتي کاهش مييابد.

...

سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي ارتباطي
سرمايه اجتماعي شناختي
اعتماد بنيادين
اعتماد تعميميافته
اعتماد نهادي
سرمايه اجتماعي ساختاري
مشارکت رسمي
مشارکت غيررسمي

3/103
3/003
3/100
3/131
3/130
3/131
3/530
3/510
3/350

3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333

همبستگي مثبت و معنادار
همبستگي مثبت و معنادار
همبستگي مثبت و معنادار
همبستگي مثبت و معنادار
همبستگي مثبت و معنادار
همبستگي مثبت و معنادار
همبستگي مثبت و معنادار
همبستگي مثبت و معنادار
همبستگي مثبت و معنادار

ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان سرمايه اجتماعي شناختي و فرهنگ مالياتي برابر
با  3/100و سطح معناداري آن صفر است .متغير سرمايه اجتماعي شناختي داراي سه بعد
بوده که رابطه هر سه اين ابعاد با متغير وابسته فرهنگ مالياتي مثبت و معنادار ميباشد .بعد
اعتماد بنيادين باﻻترين ضريب همبستگي را با متغير وابسته داشته و ضريب همبستگي
پيرسون بين آنها برابر با  3/131است .همﭽنين بعد اعتماد تعميم يافته کمترين همبستگي را
با فرهنگ مالياتي در بين ابعاد سرمايه اجتماعي شناختي را به خود اختصاص داده است با
اين وجود رابطه هر سه بعد سرمايه اجتماعي شناختي با متغير وابسته فرهنگ مالياتي مثبت
و معنادار و در حد باﻻيي است.
فرضيه دوم اين است که بين سرمايه اجتماعي ارتباطي و فرهنگ مالياتي مؤديان رابطه
معنادار وجود دارد .ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه اجتماعي ارتباطي و فرهنگ
مالياتي برابر با  3/003و سطح معناداري آن صفر است .هر چه سرمايه اجتماعي ارتباطي
بيشتر شود ،ميزان فرهنگ مالياتي افزايش مييابد و هر چه سرمايه اجتماعي ارتباطي کمتر
شود ،ميزان فرهنگ مالياتي کاهش مييابد.
در فرضيه سوم آمده است که بين سرمايه اجتماعي ساختاري و فرهنگ مالياتي مؤديان
رابطه معنادار وجود دارد .ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه اجتماعي ساختاري و

فرهنگ مالياتي برابر با  3/530و سطح معناداري آن صفر است .ضريب همبستگي پيرسون
بين مشارکت رسمي و فرهنگ مالياتي برابر با  3/510و سطح معناداري آن صفر است.
همﭽنين جدول فوق نشانگر آن است که رابطه مثبت و معناداري بين مشارکت غيررسمي
با فرهنگ مالياتي قابل مشاهده است .هر چه سرمايه اجتماعي ساختاري باﻻتر باشد ،ميزان
فرهنگ مالياتي بيشتر ميشود و هر چه سرمايه اجتماعي ساختاري پايينتر باشد ،ميزان
فرهنگ مالياتي کاهش خواهد يافت.
بين اعتماد بنيادين و فرهنگ مالياتي مؤديان رابطه معنادار وجود دارد.

فرهنگ مالياتي
بعد فردي
دانش مالياتي
تمايل به پرداخت ماليات
بعد سازماني
کارکرد و عدالت سازماني
صداقت و احساس مسئوليت

3/131
3/038
3/003
3/588
3/131
3/531
3/180

3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333

تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه

ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان اعتماد بنيادين و فرهنگ مالياتي برابر با  3/131و
سطح معناداري آن صفر است .هر چه ميزان اعتماد بنيادين بيشتر شود ،ميزان فرهنگ
مالياتي افزايش مييابد و برعکس هر چه ميزان اعتماد بنيادين کمتر شود ،ميزان فرهنگ
مالياتي کاهش مييابد.
اعتماد بنيادين با ابعاد فردي فرهنگ مالياتي و مؤلفههاي آن و همچنين بعد سازماني
فرهنگ مالياتي و ابعاد دوگانه آن نيز رابطه مثبت و معناداري را نشان ميدهد .بهعبارت
ديگر در صورتي اعتماد بنيادين در جامعه باﻻ باشد ،ابعاد فردي و سازماني فرهنگ مالياتي
نيز رو به افزايش خواهد بود .مولفه صداقت و احساس مسئوليت با همبستگي  3/180و
مؤلفه تمايل به پرداخت ماليات با همستگي  3/588به ترتيب بيشترين و کمترين همبستگي
را با اعتماد بنيادين داشتهاند.

...

بين اعتماد تعميم يافته و فرهنگ مالياتي مؤديان رابطه معنادار وجود دارد.

فرهنگ مالياتي
دانش مالياتي
تمايل به پرداخت ماليات
بعد فردي

3/130
3/515
3/503
3/510

3/333
3/333
3/333
3/333

تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه

کارکرد و عدالت سازماني
صداقت و احساس مسئوليت
بعد سازماني

3/101
3/533
3/138

3/333
3/333
3/333

تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه

ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان اعتماد تعميميافته و فرهنگ مالياتي برابر با
 3/130و سطح معناداري آن صفر است .هر چه اعتماد تعميميافته بيشتر شود ،ميزان
فرهنگ مالياتي افزايش مييابد و برعکس هر چه اعتماد تعميميافته کمتر شود ،ميزان
فرهنگ مالياتي کاهش مييابد.
اعتماد تعميميافته با ابعاد فردي فرهنگ مالياتي و مؤلفههاي آن و همچنين بعد سازماني
فرهنگ مالياتي و ابعاد دوگانه آن نيز رابطه مثبت و معناداري را نشان ميدهد .بهعبارت
ديگر در صورتي اعتماد تعميميافته در جامعه باﻻ باشد ،ابعاد فردي و سازماني فرهنگ
مالياتي نيز رو به افزايش خواهد بود .مولفه کارکرد و عدالت سازماني با همبستگي  3/101و
مؤلفه صداقت و احساس مسئوليت با همستگي  3/533بهترتيب بيشترين و کمترين
همبستگي را با اعتماد تعميم يافته داشتهاند.
بين اعتماد نهادي و فرهنگ مالياتي مؤديان استان مازندران رابطه معنادار
وجود دارد.

فرهنگ مالياتي
دانش مالياتي
تمايل به پرداخت ماليات
بعد فردي
کارکرد و عدالت سازماني
صداقت و احساس مسئوليت
بعد سازماني

3/131
3/553
3/013
3/503
3/011
3/005
3/100

3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333

تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه

ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان اعتماد نهادي و فرهنگ مالياتي برابر با  3/131و
سطح معناداري آن صفر است .بين اعتماد نهادي و فرهنگ مالياتي آنان رابطه مثبت و
مستقيم موجود است .يکي ديگر از ابعاد سرمايه اجتماعي شناختي ،اعتماد نهادي است.
اعتماد نهادي با ابعاد فردي فرهنگ مالياتي و مؤلفههاي آن و همچنين بعد سازماني فرهنگ
مالياتي و ابعاد دوگانه آن نيز رابطه مثبت و معناداري را نشان ميدهد .بهعبارت ديگر در صورتي
اعتماد نهادي در جامعه باﻻ باشد ،ابعاد فردي و سازماني فرهنگ مالياتي نيز رو به افزايش
خواهد بود .مولفه کارکرد و عدالت سازماني با همبستگي  3/011و مؤلفه تمايل به پرداخت
ماليات با همستگي  3/013بهترتيب بيشترين و کمترين همبستگي را با اعتماد نهادي داشتهاند.
بين مشارکت رسمي و فرهنگ مالياتي مؤديان رابطه معنادار وجود دارد.

فرهنگ مالياتي
دانش مالياتي
تمايل به پرداخت ماليات
بعد فردي
کارکرد و عدالت سازماني
صداقت و احساس مسئوليت
بعد سازماني

3/510
3/503
3/083
3/538
3/513
3/001
3/510

3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333

تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه

...

ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان مشارکت رسمي و فرهنگ مالياتي برابر با 3/510
و سطح معناداري آن صفر است .هر چه مشارکت رسمي بيشتر شود ،ميزان فرهنگ مالياتي
افزايش مييابد و برعکس هر چه مشارکت رسمي کمتر شود ،ميزان فرهنگ مالياتي کاهش
مييابد.
مشارکت رسمي با ابعاد فردي فرهنگ مالياتي و مولفههاي آن و همچنين بعد سازماني
فرهنگ مالياتي و ابعاد دوگانه آن نيز رابطه مثبت و معناداري را نشان ميدهد .بهعبارت
ديگر در صورتي مشارکت رسمي در جامعه باﻻ باشد ،ابعاد فردي و سازماني فرهنگ مالياتي
نيز رو به افزايش خواهد بود .مؤلفه کارکرد و عدالت سازماني با همبستگي  3/513و مولفه
تمايل به پرداخت ماليات با همستگي  3/083به ترتيب بيشترين و کمترين همبستگي را با
مشارکت رسمي داشتهاند.
بين مشارکت غيررسمي و فرهنگ مالياتي مؤديان رابطه معنادار وجود دارد.
آخرين فرضيه فرعي اين تحقيق ،معتقد است که بين مشارکت غيررسمي و فرهنگ
مالياتي مؤديان رابطه معنادار وجود دارد .سطح سنجش اين دو متغير مستقل و وابسته فاصله
اي است .ضريب همبستگي پيرسون بين مشارکت غيررسمي و فرهنگ مالياتي برابر با
 3/350و سطح معناداري آن صفر است .هر چه مشارکت غيررسمي بيشتر شود ،ميزان
فرهنگ مالياتي افزايش مييابد و برعکس هر چه ميزان مشارکت غيررسمي کمتر شود،
ميزان فرهنگ مالياتي کاهش مييابد.

فرهنگ مالياتي
دانش مالياتي
تمايل به پرداخت ماليات
بعد فردي
کارکرد و عدالت سازماني
صداقت و احساس مسئوليت
بعد سازماني

3/350
3/838
3/303
3/315
3/315
3/530
3/000

3/333
3/333
3/003
3/333
3/313
3/333
3/333

تأييد فرضيه
تأييد فرضيه
رد فرضيه
رد فرضيه
رد فرضيه
تأييد فرضيه
تأييد فرضيه

متغير سرمايه اجتماعي ساختاري داراي دو بعد مشارکت رسمي و مشارکت غيررسمي
است .مشارکت غيررسمي با بعد فردي فرهنگ مالياتي رابطه معناداري ندارد ولي با مولفه
دانش مالياتي از رابطه مثبت و معناداري برخوردار است .مشارکت غيررسمي با بعد سازماني
فرهنگ مالياتي رابطه مثبت و معناداري را نشان ميدهد .بهعبارت ديگر در صورتي مشارکت
غيررسمي در جامعه باﻻ باشد ،بعد سازماني فرهنگ مالياتي نيز رو به افزايش خواهد بود.
مقدار اين همبستگي برابر با  3/000است.
نتايج رگرسيون نشان ميدهد که مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه اجتماعي و
فرهنگ مالياتي برابر با  3/103بوده که نشاندهنده رابطه در حد باﻻي بين دو متغير است.
مقدار ضريب تعيين  3/033است .يعني  03/3درصد از تغييرات فرهنگ مالياتي توسط
سرمايه اجتماعي تبيين ميشود .ضريب رگرسيوني نشان ميدهد که سرمايه اجتماعي در
سطح بيش از  33درصد معنادار است و به ازاي هر واحد تغيير در ميزان سرمايه اجتماعي،
حدود  3/103واحد در ميزان فرهنگ مالياتي تغيير بهوجود ميآيد .بنابراين سرمايه اجتماعي
اثرگذاري زيادي بر فرهنگ مالياتي دارد.
T
B

مقدار ثابت
سرمايه اجتماعي
خالصه مدل
ANOVA

83/00
3/001
R
3/103
F
130/33

Beta

3/103
مجذور R
3/033
Sig
3/333

T

Sig

3/333
0/38
3/333
33/3
تعديل شده مجذور R
3/038
دوربين واتسون
8/31

در تبيين فرار مالياتي که از آن نوان يک دو راهي اجتماعي تعبير ميشود ،دو ديدگاه اساسي
وجود دارد .يکي ديدگاهي که به نقش عامالن اجتماعي و رفتار آنها تأکيد ميکند مانند

...

نﻈريه اقتصادي جرمگري بيکر ،مدل اقتصادي استاندارد فرار مالياتي ،نﻈريه اقتصاد فايده
باور و رويکرد اقتصاد کالسيک .در اين ديدگاه انسانها موجوداتي هستند که داراي علم و
نيت هستند و رفتار آنها مبتني بر دليل ،سنجش و ارزيابي محاسبهگرايانه است .اين ديدگاه
سوژه محور است و انسان را موجودي عقالني در نﻈر ميگيرد (ليتل .)00 :8010 ،در اين
ديدگاه بر مقايسه منافع و لذت حاصل از فرار مالياتي و جرايم و رنج حاصل از آن توسط
مؤديان تأکيد شده و آن را مبناي انتخاب دو گزينه تمکين و فرار در نﻈر ميگيرند .دومين
ديدگاه به کنش متقابل اجتماعي بين مؤديان مالياتي و مسئوﻻن امور مالياتي تأکيد ميکند.
در اينجا سرمايه اجتماعي به نهادها ،هنجارها و شبکههايي که همکاري را ارتقا ميدهند،
اشاره شده است .نﻈرات جيمز کلمن ،فرانسيس فوکوياما ،آنتوني گيدنز ،ماکس وبر و پير
بورديو در اين گروه قرار ميگيرند.
نتايج نشان ميدهد که بين سه بعد سرمايه اجتماعي با فرهنگ مالياتي همبستگي و
ارتباط معناداري وجود دارد .در بعد ساختاري ،ميزان مشارکت مؤديان در شبکههاي اجتماعي
رسمي و غيررسمي نقش بارزي در افزايش فرهنگ مالياتي داشته و زمينه را براي افزايش
دانش مالياتي و احساس مسئوليت در قبال دادن ماليات افزايش داده است .همﭽنين در بعد
شناختي سرمايه اجتماعي ،زمينه براي اعتماد مؤديان به دولت و سازمان مالياتي افزايش يافته
و موجب تقويت فرهنگ مالياتي شده است .در بعد ارتباطي نيز بايد اشاره کرد که شبکه
روابط اجتماعي مؤديان باعث افزايش کنشهاي مالياتي مؤديان شده است .بههمين دليل
سه بعد شناختي ،ساختاري و ارتباطي سرمايه اجتماعي ارتباط مثبت و متقابلي با فرهنگ
مالياتي داشته است .نتايج بهدست آمده با يافتههاي صالحي و ديگران8030 ،؛ همراهي و
کهن منصورخاني8030 ،؛ رزمي و کاووسي8030 ،؛ ﻻري دشت بياض ،قاﺋم مقامي و
کهرمي8035 ،؛ شهبازي و محبوبي ،8033،حيدري و ديگران8030 ،؛ خادم حسيني و خادم
حسيني 8030 ،و همچنين بهروان و ديگران ( ،)8035محسني تبريزي و ديگران ( )8013و
جيمنز و لير 3380 ،هماهنگ و همسو است .مقدار ضريب همبستگي برابر با  3/103بوده که
نشاندهنده رابطه در حد باﻻي بين سرمايه اجتماعي و ميزان فرهنگ مالياتي است .حدود
 03/3درصد از تغييرات ميزان فرهنگ مالياتي توسط سرمايه اجتماعي قابل تبيين است.

طبق نﻈريات اراﺋه شده در مقاله نيز سرمايه اجتماعي و ابعاد آن مانند اعتماد ،مشارکت و
شبکه روابط اجتماعي زمينه را براي کنش مالياتي ،ارتقاي فرهنگ مالياتي و در نهايت
کاهش فرار مالياتي فراهم ميسازد .در ديدگاه پاتنام و کلمن و فوکوياما ،سرمايه اجتماعي
موجب ميشود ،تا همکاري و تعامل ميان اعضاي گروههاي اجتماعي به سهولت انجام
گرفته و هزينههاي عمل کاهش يابد .سرمايه اجتماعي عنصري مطلوب براي انجام
همکاريهاي درونگروهي است و هرچه ميزان آن باﻻتر باشد دستيابي گروه به اهداف خود با
هزينه کمتري انجام ميگيرد .اگر در گروهي به سبب نبود ويژگيهاي مانند اعتماد و
هنجارهاي مشوق مشارکت ،سرمايه اجتماعي به اندازه کافي فراهم نباشد ،هزينههاي
همکاري افزايش خواهد يافت و تحقق عملکرد بستگي به برقراري نﻈامهاي نﻈارتي و
کنترل پرهزينه پيدا خواهد کرد .در مقابل وجود سرمايه اجتماعي به ميزان کافي و مناسب
سبب برقراري انسجام اجتماعي و اعتماد متقابل شده و هزينههاي تعامالت و همکاريهاي
گروهي کاهش مييابد و در نتيجه عملکرد گروه بهبود مييابد .به عبارت ديگر ساختار
جامعه زمينه را براي اعتمادسازي ،اعتماد اجتماعي به دولت و سازمان امور مالياتي ،مشارکت
اجتماعي افراد ،آگاهي داده به اعضاي جامعه و در نهايت انسجام و همبستگي اجتماعي اعضا
فراهم ميکند .در صورتي که نحوه اجتماعي شدن افراد توسط ساختارهاي جامعه به خوبي
صورت گيرد ،در نتيجه اعتماد اجتماعي متقابل به وجود آمده و افراد کنش مالياتي متناسب و
مطلوب را انجام ميدهند .پس از نﻈر آنتوني گيدنز توجه به ترکيب ساختار و عامليت باعث
افزايش اعتمادپذيري ،افزايش ريسک پذيري ،کاهش محيط مخاطرهآميز و در نهايت سبب
کنش مالياتي و افزايش فرهنگ مالياتي مؤديان استان مازندران ميشود.
بنابراين ميتوان نتيجهگيري نمود که افزايش سرمايه اجتماعي با توجه به سه بعد
ساختاري ،شناختي و ارتباطي آن ،ميتواند زمينه را براي افزايش فرهنگ مالياتي تقويت
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