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جامعه، ضعف  يو فرهنگ ياست. مشکالت اجتماع ياتيمال يها، درآمدهادولت ياز منابع درآمد يکي
صورت نگرفته و  يخوببه ياتيآن باعث شده است تا کنش مال يها و شاخص يه اجتماعيسرما

و  يه اجتماعين سرمايرابطه ب ين مقاله با هدف بررسيرد. اين مردم شکل نگيدر ب ياتيفرهنگ مال
ابزار  وتحقيق، پيمايشي . روشه استغرب استان مازندران انجام شد يدر شهرها ياتيفرهنگ مال
عنوان نوشهر و چالوس به يشهرها ياتيکننده به اداره مالمراجعه مؤديانه ي. کلاستپرسشنامه 

باشند. روش ينفر م 30533برابر  8031اب شدند که بر اساس آمار سال جامعه آماري انتخ
دهد  يها نشان م افتهينفر است.  033و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ياطبقه يريگ نمونه

و  يه اجتماعيزان سرماين ميش از حد متوسط است. بيب ياتيو فرهنگ مال يه اجتماعين سرمايانگيم
شتر شود، يب يه اجتماعيسرما شيبا افزا يعنيم وجود دارد. يثبت و مستقرابطه م ياتيفرهنگ مال

، ي)ساختار يه اجتماعيگانه سرمان ابعاد سهيشود. بيشتر ميات بيبه پرداخت مال مؤديانل يتما
م وجود دارد. يز رابطه مثبت و مستقين ياتيفرهنگ مال يو سازمان ي( و ابعاد فرديو ارتباط يشناخت

ه يتوسط سرما ياتيرات فرهنگ مالييدرصد از تغ 3/03دهد که يچندمتغيره نشان مون يج رگرسينتا
ژه يوو به يه اجتماعيتوجه به سرما ياتيفرهنگ مال يت و ارتقايتقو يبرا .شودين مييتب ياجتماع
 رد.يکمتر صورت گ مؤديانن يدر ب ياتياست تا فرار مال يضرور يشناخت يه اجتماعيسرما

 .ياتيو فرار مال يشناخت يه اجتماعي، سرمايه اجتماعي، سرماياتيرهنگ مالف 
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لت دومنابع مالي  نيتأماي بردي قتصاا يهاياستگذاريسي هااربزا ن يتراز مهم يکيات يمال
م دادن نجااي ابرزم منابع ال نيدر تأم ررگذايتأث گاهيجاعلت بهار بزا نياد. شو ميب محسو

گرفته ار قراري ستگذسيادازان پرهيتوجه نظررد مو رهيغو فاهي ، ري، اقتصاديحکومت فيوظا
 ييايپو يمنظور حفظ و بقات بهياز عوامل پر اهم مالياترو  اين(. از 00: 8035، ي)کمال ستا
فرهنگ عمومي از متأثر مالياتي (. فرهنگ 331: 8010، يآران يمي)عظ ک جامعه استي

د. در چند يرپذ يميک ژئولويدا تأثيردي قتصاو ا يسياسمل اعودم از بط مرو رواست اجامعه 
 ياتيش توجه به فرهنگ ماليشده است. علت افزا يا ژهيتوجه و ياتير به فرهنگ ماليدهه اخ
ها  يين نارسايکشورها دانست. ا ياتيدر نظام مال ييتوان وجود نارسا ير را مياخ يهادر سال

و مشکالت  ياتين مالي، مشکالت قوانيو اجتماع يفرهنگ توان در سه گروه مشکالت يرا م
جامعه،  يو فرهنگ ياز مشکالت اجتماع يکي(. 3338م، ي)راداو واد کرد يبند طبقه يياجرا

کند.  يرا دچار مشکل م ياتيآن است که فرهنگ مال يها و شاخص يه اجتماعيضعف سرما
طور از آن را به يناش يه و آبادانها در کشور و رفا  اتيکه مردم نحوه مصرف مال يتا زمان

 ياتيبا نظام مال يهمراه يبرا يا زهيروزمره خود شاهد نباشند، انگ يدر زندگ ينيملموس و ع
تنها  افته، نهي توسعه يکشورها ياقتصاد يها ها در نظام اتيدر آنها شکل نخواهد گرفت. مال

ها و  استيس يدر اجراشوند، بلکه  يکننده مصارف بودجه دولت محسوب م نيابزار تأم
ت ی(. تقو05: 3335)روزن،  کنند يفا ميا يز نقش بارزيشده ن  نييتع ياقتصاد يراهبردها
 تقويتد و عتماا ايناري ست. برقرا مؤديانو لت دو بيند عتماد اجوم ومستلزمالياتي فرهنگ 
 (. 381: 8035، يکمالست)دي اقتصااشفافيت م مستلز، مالياتيفرهنگ 

م. فرهنگ يسروکار دار يه اجتماعيو سرما ياتيبا دو مفهوم فرهنگ مال ن مقالهيدر ا
ستم يالعمل اشخاص در قبال س نش و عکسي، بياز طرز تلق يا توان مجموعه يرا م ياتيمال
 يها، ارزشهانما، آرشتدابر، بينش، تلقيز طراي از  مجموعه، ديگررت عبادانست. به ياتيمال

 سازد ميرا  مالياتيفرهنگ ، مالياتدم از گاهي مرآ نميزاري و جا قوانين، جتماعيا
 يا ا بالقوهي يمنابع واقع يه اجتماعي(. منظور از سرما3: 8010، يزخانيو عز يآباد )جالل

ا ي -و شناخت متقابل يينه شده آشنايش نهاديبادوام از روابط کماب يا است که حاصل شبکه
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ه ينچ، سرماي(. کاپالن و ل8010و، ي)بورد است -ک شبکه گروهيت در يگر، با عضويان ديبه ب
، تعهد ياجتماع ياند که همبستگ کرده يمعرف ييها ه و شبکهيانباشت سرما يرا نوع ياجتماع
، 8نچ و کاپالني)ل آورد يعزت نفس و توسعه را در جامعه بوجود م يجه نوعي، و در نتياجتماع
8331 :331 .) 

 سميرغيرو سمي ت ره همه مؤسسابان تو مير را کشوک يص خا مالياتيهنگ فر
توسط ه شد ايجادبط و رواها  بستگيواشامل د آن عملکرو ملي  مالياتي سيستممرتبط با 

دي قتصاي اها منظادر  سريعت (. تحوال18: 8010ر، )طاهرپو نظر گرفتاوم در مدت تعامال
رن مدو  مالياتي قوانينن شدروز شامل به  مالياتيفرهنگ دي ما هايويژگيشده باعث 

به  مالياتيفرهنگ ي ما بخش معنو. ایابدتوسعه وري شد فناا رب عملياتيي ها دن روشکر
 کند شد ميي ربه کنددد، ميگرزشناختي با جامعهت تحوالو  کيفيارد که به مو دليلآن 
ده ي، پدحالت نيادر ست. امنفي آن شد ت رقااوبرخي ( و در 13: 8030نژاد و چپردار،  يي)گرا
گي دفتااپس تيوضعدر که اردي جمله مو. از دگيرشکل مي ياتيمالفرهنگ در  يافتادگ پس

ان در تو ميرا عامل  نیاست. ن اهندگادتبيض بين مالياتس حسا، اهدد ميرخ فرهنگي 
و  قانونييرـغو قانوني ي ندهاـترفاز  بيشترده تفاـساي ابرش الـت، مددرآه ـالندناعا توزيع

، ديگرف طرد. از جستجو کر ماليات يکتژاسترائله جامعه نسبت به مسن تي نخبگاوتفابي
 ياجتماع يها وهگري هاورماني به بازيک فرايند ن در قانواي جرانسبت به  تبعيضس حساا

 ي)محسن ن استييدر کشور ما پا ياتي(. فرهنگ مال8: 8010فرد،  )ثاقب شود  يل ميتبد
، يزيزاده و عز ي؛ لشگر8010، يگر کالج ؛ کوزه8035، ي؛ کمال8010گران، يو د يزيتبر

و  ي؛ صالح8030، ينيزم يو محمدنژادعال يحي؛ مس8010، يو ؛ قبله8010؛ طاهرپور، 8033
دشت  ي؛ الر8030، يو کاووس ي؛ رزم8030، يو کهن منصورخان ي؛ همراه8030گران، يد
؛ 8030گران، يو د يدري، ح8033 ،يو محبوب ي؛ شهباز8035، يو کهرم ياض، قائم مقاميب

ل مختلف از ي( و افراد به دال8033، يو محبوب ي؛ شهباز8030، ينيو خادم حس ينيسخادم ح
ات يها از دادن مال از گروه يدر حال توسعه برخ يکنند. غالباً در کشورها يات فرار ميدادن مال
س سااطلبانه بر ر داوطوبهت خت مالياداما فرهنگ پرر مالياتي کشوم نظازنند. در  يسر باز م
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د عتمااچنين هم، مؤثر نيستز و سارکه سيستم مالياتي کاا چر؛ ستاپايين  ريظهاداخو
نظر (. به01: 8010، يو )قبله اردندد جوومالياتي ن يادمؤو تشخيص ران متقابل هم بين مأمو

( 8010فرد،  )ثاقب يکه برخ يست به طوريدر کشور کارا ن ياتيسندگان مقاله فرهنگ مالينو
ن است که يا يآورند. سوال اساس يم انيم به سخن مالياتيفرهنگ ر د يافتادگ ده پس ياز پد

ک از ابعاد سه گانه يچگونه است؟ و هر  ياتيو فرهنگ مال يه اجتماعين سرمايرابطه ب
استان  مؤديان ياتيدر فرهنگ مال ي( چه نقشيو ساختار يا ، رابطهي)شناخت يه اجتماعيسرما

مازندران دارند؟

افراد  ياتين ماليو تمک ياتيبر کنش مال يدهد که عوامل مختلفين نشان ميشيقات پيتحق
 ياتيزان فرار مالي، ميه اجتماعيسرما ياثرگذار هستند. در جوامع برخوردار از سطوح باال

 يتجرب يها نهيشيپ يات به دولت دارند. بررسيبه ارائه مال يشتريش بيکمتر است و افراد گرا
و کنش  يه اجتماعيشناسان کمتر به موضوع سرمادهد که جامعهينه موضوع نشان ميدر زم

به کرات  يه اجتماعياند. هرچند که مطالعه مفهوم سرما پرداخته ياتيا فرهنگ مالي ياتيمال
 يو کاووس ي)رزم شناسان جامعه يندرت از سوکمتر و به ياتيصورت گرفته، اما کنش مال

و  يدري(، ح8013گران )يو د يزيتبر ي(، محسن8035) نگراي(، بهروان و د8030)
قات توسط صاحبنظران يشتر تحقيشده است. ب ي( بررس3380) ريمنز و لي( و ج8030گران)يد

نه موضوع مورد يدر زم ءن خاليترن مهميت و اقتصاد انجام شده است. ايريمد يهارشته
 ياتيبه موضوع فرهنگ مال يتشناخ مطالعه است و محقق درصدد آن است تا با نگاه جامعه

 يهاو مولفه يه اجتماعيافراد جامعه بپردازد و نقش سرما ياقتصاد يهااز کنش يکيعنوان به
 قرار دهد. يمورد بررس ياتيآن به خصوص اعتماد را بر کنش مال

( به احساس نگرش مثبت به شغل و تناسب 8030) ينيزم يو محمدنژادعال يحيمس
م ارباب رجوع و حفظ و حراست از يو تکر يي، ضمانت اجراياتيمال کارگزاران يط شغليمح

( به عوامل 8035) يو کهرم ياض، قائم مقاميدشت ب يشأن کارگزاران اشاره دارند. الر
( به عدالت و 8030) گرانيو د ي، صالحيقانون -ياسيس يها و مؤلفه ي، اقتصاديفرهنگ

 يدريات، حيل به پرداخت ماليز تمايو نان يت مؤديکارکرد سازمان، صداقت و احساس مسئول
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ت(، ي)عامل ( و عوامل مربوط به کنشکراني)ساختاري( به عوامل نهاد8030) گرانيو د
ها، وجود سنت  ( به همکاران صنفي، التزام به دين، رسانه8013 گرانيو د يزيتبر يمحسن
زماني و عوامل برون سا گرايي در خانواده، عوامل برون دهي در خانواده، روحيه قانون ماليات

 ينيو خادم حس ينيخادم حس، يه اجتماعيسرما به (8030) گرانيو د يسازماني، توکل
( به 8030) يو کهن منصورخان ي، همراهيه فرهنگيو سرما يه اجتماعي( به سرما8030)

( 8035) گرانيتوجه دارند و بهروان و د يو عوامل درون سازمان يعوامل برون سازمان
ات يو عدالت نظام مال ياتي، اعتماد به مسئوالن سازمان امور ماليت ابزاريقالنمعتقدند که ع

ن اعتقادند ي( بر ا8033) يزيزاده و عز ير دارند. لشگريتأث ياتيافزوده در کنش مال بر ارزش
ند ـمان يتوسط است؛ و عواملـتر از حد م ردم پايينـگ مالياتي در ميان مـکه سطح فرهن

هميت پرداخت ماليات، ساده سازي متون قوانين مالياتي و منطقي کردن اطالعي مردم از ابي
مراحل اخذ ماليات، آموزش مردم با قوانين و مقررات مالياتي، افزايش عدالت و کارکرد 

و  يرگذار است. اسديسازمان مالياتي و صداقت و احساس بر ارتقاي فرهنگ مالياتي ثأث
به سرمايه اجتماعي و  اخالق  (8030) يکاووس و يو رزم ياتي( به فرهنگ مال8030) يرجب

( به فرهنگ 8030) ييرزايابوحمزه و م، اجتماعي هیسرما( به 8030) يعرب باقرانمالياتي، 
( به اصالح 3333) 8برگر، رومان يت اقتصادي( به وضع8038) نژاد و چپردار يي، گرايسازمان

 ي( به هنجارها3380) 0ريمنز و لي، جياتيستم مالي( به اصالح س3333) 3ي، التونياتينظام مال
( به اعتماد به 3385) 0ني، اعتماد به دولت و انصاف، چن، جابيلدادو، کاپيسترانو و ياجتماع
ي هادنهاو حقوقي م نظاو لت دوبه د عتما( به ا3330) 5گلررتوو اعتماد به دولت،  يفناور

( به اعتماد به دولت 3331) 0انگيواستاوا و چيد، تئو، سرعتما( به ا3330) گلررتو ،کيدموکرات
ر در وصول يخأدر ت ي( به ضعف فرهنگ8030) و باوندپور يو کيفيت خدمات و جهانبخش

 کند. يات اشاره ميمال
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ل شده است. يتشک« ه و اجتماعيسرما» از دو واژه يطور کلبه يه اجتماعيمفهوم سرما
 يو فرد يشخص ييمنابع دارا نين دارد که ايد بر اين مفهوم تأکيوجود واژه اجتماع در ا

ه يد بر آن دارد که سرمايز تأکيه نين مفهوم در شبکه روابط قرار دارند. واژه سرمايستند اين
و  8013 پور:)شارع مولد است يا مالي يه انسانينده داشته و مانند سرمايزا يتيماه ياجتماع

 يشاونديخو يوندهايز پا يطور خاصبه يه اجتماعينظر کلمن، سرما(. به3331، يبناقيصد
به روابط  يه اجتماعين اشکال سرمايمؤثرتر يها شهيکند که ر يان ميب يکند. و يبروز م

کند که  ي(. پاتنام مطرح م818:8011لد، ي)جان ف گردديبرم يجاد شده در دوران کودکيا
 يها و هنجارها و اعتماد جمع مثل شبکه ياز سازمان اجتماع يبه وجوه يه اجتماعيسرما»

 (.8013)پاتنام،  «کند. يمنابع متقابل آسان م يکه برا يو هماهنگ يگردد که همکار يباز م

 يها ق، شبکهيا از طريان يکه در م يبه منابع فراوان يه اجتماعيکر، سرمايده بيبه عق
ات، ين منابع شامل اطالعات، نظريقابل دسترس هستند اشاره دارد ا يا سازماني يفرد

، يرخواهي، خيت احساسي، قدرت، حمايمال يها هيت کسب و کار، سرماها، فرص ييراهنما
مجموعه  يه اجتماعي(. پس سرما315 :8010، يا وغفاري)ازک باشد يم ياعتماد و همکار

آن  ياعضا يسطح همکار ياست که موجب ارتقا ياجتماع يها موجود در نظام يهنجارها
 گردد يتبادالت و ارتباطات م ياه نهين امدن سطح هزييده است و موجب پايجامعه گرد

ها، که شبکه-8سه بعد دارد :  يه اجتماعي(، سرما3333) (. به اعتقاد پاتنام8013اما، ي)فوکو
 يه اجتماعيسرما يعنوان جزء اساسو تعامالت افراد باهم است و به يهمان روابط اجتماع

اعتماد، که از  -0است.  يه اجتماعي، که مالک سرماياريهنجار هم-3شود. يمحسوب م
گران است يرفتار د يريپذ ينيبشياست و حاصل پ يت همکاريتقو يبرا يعناصر ضرور

 رد.يگ يافته را در بر ميم يو اعتماد تعم يکه اعتماد شخص

م يتقس يو ارتباط ي، شناختيبه سه بعد ساختار يه اجتماعيسرما يکل يبندک دستهيدر 
کرد يباشد. چهار رويم يگوناگون يهاامل شاخصخود ش ين ابعاد کليک از ايشود که هريم

کرد يکردها شامل روين روياک نمود.يگر تفکيتوان از همد يم يه اجتماعيعمده را در سرما
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و  يت شرکتيري، ضوابط مديه فکريکرد سرماي، رويتوسعه و اصول اخالق يبر گرفته از تئور
 (.830: 3330 ،8ويشود )بوئ يم يو اصول اخالق يت اجتماعيکرد مسئوليرو

ت مفرط، سلطه ينده، عقالنيم کار فزاير تقسينظ ييندهايفرآ 3مليبر اساس نظر جورج ز
موجود در کالن  ياط در روابط اجتماعيو احت يش دلزدگيداير آن سبب پيروزافزون و نظا

 يروابط و کاهش اعتماد اجتماع يداري، ناپايطين شرايجه چنيشهر شده است. نت
نداشته  ياتيبه فرهنگ مال يمل توجهي(. جورج ز330: 8010ران، يا ياست)مسائل اجتماع

ن کتاب فلسفه پول، يچنو هم يات ذهنيدر مقاله کالنشهر و ح يات وياست، با مرور بر نظر
 ييندهايمل، فرآيبه نظر ز برد. يمل هست پيکه مدنظر ز يانسان يهاتوان به نوع کنش يم

 يش دلزدگيداير آن سبب پي، سلطه روزافزون و نظات مفرطينده، عقالنيم کار فزاير تقسينظ
روابط  ين افراد وقتيشهر شده است. بنابراموجود در کالن ياط در روابط اجتماعيو احت

ل اعتماد به يدلرا به ياتيمال يها گر باشند، کنشيکدياعتماد به  يا دارايمناسب و  ياجتماع
 دهند.يانجام م ياتين نظام مالا مسئواليدولت و 

را  يک نوع کنش عقالني، يدارهيه سرمايدر کتاب اخالق پروتستان و روحماکس وبر
ت در نظر او يکرده است. عقالن يدر اروپا شده را بررس يدارهيکه موجب رشد و توسعه سرما

است که  ينديت فرايندارد. عقالن يکاف يا از آن بهره ينشانه عصر حاضر است و جامعه سنت
رد. او يگيدر معرض محاسبه و اداره قرار م ياز مناسبات انسان يا هيق آن هر ناحياز طر
تواند ين خود مين است که ديکند. نظرش ا يم ييت را در تمام ابعاد، شناسايعقالن

 يت در جوامع غربيعقالن يها از سرچشمه يکيت باشد و يرشد عقالن يبرا ياسرچشمه
پروتستان آن را به ارمغان آورده است. که اخالق  يا ژهيو يرات فرهنگييعبارت است از تغ

و اعتماد به نفس را مورد  ي، رفتار عقالنيکه اعتقاد به اصالت فرد، سخت کوش ياخالق
( 813: 8030گران، ي)بهروان و د قاتياز تحق ي(. در برخ8010تزر، ي)ر دهد يد قرار ميتأک

افراد  ير وبر وقتقابل مشاهده است. از نظ ياتيو کنش مال يت ابزارين عقالنيرابطه ب
 يز عقالنيات نينه پرداخت ماليها در زم دهند، ممکن است کنشيانجام م يعقالن يها کنش

                                                           
1- Boiue 

2- George Simmel   



 
 
 
 

 

 ياتيند ممکن است دچار فرار مالياستفاده نما يت ابزاريگر اگر از عقالنيعبارت دباشد. به
ارد. به آنها رابطه وجود د يان و فرار مالياتيتوان گفت که بين عقالنيت مؤديشوند. پس م

گر يکنند و به عبارت د يباال، از دادن ماليات فرار م يعقالنيت ابزار يان دارايکه مؤد يطور
 نخواهند داشت. يمناسب ياتيفرهنگ مال

کرده  يت بررسيرا با توجه به دو عامل ساختار و عامل يابي ه ساختينظر 8دنزيگ يآنتون
 ياجتماع يعملکردها يبررس يتماع، قلمرو مطالعات علوم اجيه ساختاربندياست. طبق نظر

(. گيدنز نياز به اعتماد 831: 8010)پارکر،  اند دا کردهياست که در پهنه زمان و مکان نظم پ
ک يعنوان خاص را به يبه معنا يتخصص يها عام و نظام يبه معنا يانتزاع يبه نظام ها

از اعتماد در کودک  يرمقدا يکند و در کودک ينياز مطرح کرده و بر مسئله بودن آن تأکيد م
در  يو مکان يزمان يگير (. و از نظر او با وجود فاصله101: 8013تزر، ي)ر شود يح ميتلق

منطق  يشود. گيدنز قدرت را بخش اصل يتر هم من اعتماد مهميگران، ايارتباط با د
ا سه بيآن در مقا يکنندگ داند. هر چه قدرت کارگزار بيشتر باشد، نقش تعيين يم ياجتماع

 ياحساس قدرت بيشتر ياگر مؤد يعني(. 83: 8010ساختارها بيشتر خواهد بود)پيترسون، 
 (.830: 8035گران، ي)بهروان و د کند نه ساختارها يکند کنش مالياتيش را خودش تعيين م

 يد. روابطيآ يوجود مان افراد بهياز رابطه م يه اجتماعيمعتقد است که سرما 3امايفوکو
تواند باعث به وجود يباشد، م يقو يرد اگر به اندازه کافيگ يمعه شکل مان افراد جايکه م

اما، عبارت از يمدنظر فوکو يه اجتماعين منابع سرمايترگردد. مهم يه اجتماعيآمدن سرما
 يزيچ يه اجتماعي(. سرما31-830: 8015اما، ي)فوکو است ياجتماع يخانواده و هنجارها

شبرد اهداف خود بهره يافراد و جامعه از آن در جهت پ ن روابط وجود دارد وياست که در ا
ه يتحت تأثير عناصر سرما ياما روحيه مالياتي(. از نظر فوکو038: 8010 پور،)شارع برند يم

؛ ادراک از عدالت نظام يو مل ي، اجتماعيشخص يچون نگرش به ماليات؛ هنجارها ياجتماع
و دولت و برداشت از  مؤديانن يب يدله ماليات، ماهيت مبايحکومت ي، اعتماد به نهادهايماليات

 اعمال قدرت توسط مسئوالن است.
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)هنجارها و  ق انتقال فرهنگيکارکرد سکون را از طر ياز نظر پارسونز نظام اعتقاد
سازد. يسان، فرهنگ را ملکه ذهن آنها منيدهد و بد يها( به کنشگران انجام مارزش

ن عرف است که عناصر گوناگون يدهد و هم يجام مان يرا عرف اجتماع يکپارچگيکارکرد 
رفتار  ي، کنش عبارت از تماميل پارسونزيبر اساس تحلسازد.  يسازنده جامعه را هماهنگ م

ن اصطالح کنش و يا ناخودآگاه در سازمان است. بنابراي، آگاه يا جمعي يانسان اعم از فرد
قابل مشاهده بلکه شامل  يرونيب يهاع کلمه نه فقط شامل رفتاريو در ابعاد وس ياتيکنش مال

 :8015روشه، ي)گ شود يز ميال کنشگران در سازمان نيالت و اميتفکرات، احساسات، تما
 يکه نظام اجتماع يجه گرفت که در صورتين نتيتوان از نظرات پارسونز چني(. م803

متناسب با آن  ازين ياتيمال مؤديانانجام دهد، مردم و  يخوبف خودش را بهيکارکردها و وظا
که چهار  يکنند. اما در صورت يم يريجلوگ ياتيخواهند داشت و از فرار مال ياتيکنش مال

ند، يخود اجتناب نما ياز انجام کارکردها يو اقتصاد ي، فرهنگياسي، سيخرده نظام اجتماع
 يدرخور توجه ياتيو کنش مال ياتيتوان انتظار داشت تا فرهنگ مال يز نمين مؤديانلذا از 

 ياتين کنش مالييتوان به تبيپارسونز م يکارکرد يکرد ساختيداشته باشند. پس با رو
 ان پرداخت.يدؤم

ش توجه به يشده است. علت افزا يا ژهيتوجه و ياتير به فرهنگ ماليدر چند دهه اخ
کشورها دانست.  ياتيدر نظام مال ييتوان وجود نارسا ير را مياخ يهادر سال ياتيفرهنگ مال

و  ياتين مالي، مشکالت قوانيتوان در سه گروه مشکالت فرهنگ يها را م ييارسان نيا
ک کشور را يخاص  ياتي(. فرهنگ مال3338، 8مي)راداو واد کرد يبند طبقه ييمشکالت اجرا

و عملکرد آن  ياتيستم ماليمرتبط با س يررسميو غ يموسسات رسم يعنوان تمامتوان به يم
ها و  اد شده توسط تعامالت مداوم در نظر گرفت که از گروهجيها و روابط ايشامل وابستگ

و  ياتيگذاران، کارشناسان مال استيگان، س دهنداتي، مالياتين ماليمانند مسئول يعوامل
سه  ياتيعدالت مال ياجرا يبرا ( .3: 3338، 3رگر نري)ب ل شده استيان تشکيدانشگاه

ن ي. نظريه قدرت پرداخت: براساس ا8.  دگاه عبارت اند از:ين سه ديدگاه وجود دارد. ايد
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 يستيات داشته باشد، بايدر پرداخت انواع مال يشتريب ييه هر کس که قدرت تواناينظر
ه، پرداخت انواع ين نظري. نظريه نفع حاصله از خدمات: بر اساس ا3شتري بپردازد. يات بيمال
ن روش دارد، عدم يکه ا يات با منافع حاصله از خدمات دولت متناسب است. مشکليمال

در  ياتي. نظريه عدالت مال0ح استفاده افراد از خدمات است. يدرست و صح يريگ اندازه
ع مجدد درآمد از يبر توز يبنداتيه، قدرت مالين نظري: بر اساس ايعدالت اجتماع يراستا

، بر دوش ياتيبا همه بار مالين تر اجتماع مبتني است و تقرييطبقات باالتر به طبقات پا
 (.03-03:  8010، يديز و خورشي)رنگر شود يل ميطبقات ثروتمند جامعه تحم

 يه اقتصادياست، نظر ياتين ماليو عدم تمک ياتين فرار مالييکه به تب ياتياز نظر يکي
ن ييها در تبکر به نقش عامالن اجتماعي و رفتار آنيمانند ب ياست. افراد 8جرم گري بکر

ها موجوداتي هستند که داراي علم و نيت دگاه انسانين دير اکنند. ديتأکيد م ياتيفرار مال
مهمترين د عتماانه است. ايگراابي محاسبهيها مبتني بر دليل، سنجش و ارزهستند و رفتار آن

ت کنند که مالياور بايد بان ياديعني مؤد، شوميب تمکين مالياتي محسوو فرهنگ در مؤلفه 
از لت ش دوپذيرو مقبوليت د. شوجتماعي هزينه مياه فاو رجهت توسعه ن در ناآختي داپر

د. شو ميب نين مالياتي محسواقواز طاعت ور و اباد يجادر اعامل مهمي ن يادمؤي سو
به ت خت مالياداپراي بايد بردي ست که مؤاحماتي و زها شامل همه هزينه 3تمکين مالياتي

ي پام ن مالياتي به مفهو(. تمکي8303: 8050، )فرهنگ دسر موعد متحمل شوو کامل ر طو
ان تا چه ميزر را نين مالياتي کشواقون يادمي باشد. مؤد به تکاليف مالياتي خون يادمؤي بند

نامه رظهااتسليم ، مدم درآعالاجمله شامل از عايت رين اکنند.  عايت نميرکنند يا  عايت مير
تمکين  يل ها(. مد810: 8013، )توکل باشدمير مقرن مادر زخت بدهي مالياتي داپرو 

يش موقعيت مالي افز)ايم نمود. مدل اقتصاديتوان تقس يرا به چند دسته مدل ممالياتي 
م عده بالقوي هاهزينهو خته دايابي موقعيت پرارزبه دي مؤل ين مددر است. دي مدنظر امؤ

ن، يسک شناسايي شدرمتغير ر هد. چهاد ميار مقايسه قررد موه آن با منافع بالقورا تمکين 
)در  نطمينام اعدل مد، ست(ح الگو مطراين ي در امددرآسطح و مالياتي خ نر، ها مهجري
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نيز را ين نکته ايش منافع مالي افزاضمن حفظ فرضية و ست دي اقتصال امنطق مدي ستارا
يسک حسابرسي و رها  جريمهرات به مقرط مربوت طالعااقعي ي وانيادر دکند که  ضافه ميا

، مدل متکي باشند(د خوات ند بيشتر به مشاهدرمجبون يادين مؤابنابرو معموالً کامل نيست 
مل اعورفته و گار تحت تأثير فرهنگ مالياتي قردي مؤر فتاي رهااردستانداتمکين)ي هارهنجا

بر  ي)مبتن ياتينه فرهنگ ماليدر زمينرسي ل امدو ند( ارگذ تأثير ميدي مؤر فتارجتماعي بر ا
 (. 813-811: 8030 گران،يو د ياست()صالح يتعارض شناخت

توان به يق ميتحق يات نظريادب ين بررسيچنق و هميتحق ينه تجربيشيبا توجه به پ
سه بعد  يدارا ياتيا کنش مالي ياتياشاره کرد. فرهنگ مال ياتيرابطه اعتماد و فرهنگ مال

ل به پرداخت ين تمايو همچن مؤديانت ي، صداقت و احساس مسئوليکارکرد و عدالت سازمان
بکر،  يجرم گر يکرد اقتصاديات روي(. در نظر8030گران، يو د ي)صالح ات استيمال

-يم يبه خوب مؤديان ياتين کنش مالييدنز تبيگ يه ساختاربنديپارسونز و نظر يساختار کنش
 يشهرها مؤديان ياتين است تا رفتار ماليل بر اين پژوهش تمايرد. در ايتواند صورت پذ

رد و يدنز صورت پذيگ يآنتون يساختاربند يقيه تلفياده از نظرغرب استان مازندران با استف
)کنش  ( و بعد خردياجتماع ي)ساختار نهادها ب بعد کالن جامعهيدگاه که به ترکين ديا

نه يق انتخاب شده است. ساختار جامعه زميتحق يعنوان چارچوب نظرپردازد، بهي( ميانسان
 ي، مشارکت اجتماعياتيلت و سازمان امور مالبه دو ي، اعتماد اجتماعياعتمادساز يرا برا

اعضا فراهم  ياجتماع يت انسجام و همبستگيجامعه و در نها يداده به اعضا يافراد، آگاه
صورت  يخوبجامعه به يشدن افراد توسط ساختارها يکه نحوه اجتماع يکند. در صورت يم
متناسب و مطلوب  ياتيکنش مالوجود آمده و افراد متقابل به يجه اعتماد اجتماعيرد، در نتيگ

ش يت باعث افزايب ساختار و عامليدنز توجه به ترکيگ يدهند. پس از نظر آنتون يرا انجام م
ت سبب کنش يز و در نهايآمط مخاطرهي، کاهش محيريپذسکيش ري، افزايرياعتمادپذ

 شود.  ياستان مازندران م مؤديان ياتيش فرهنگ ماليو افزا ياتيمال

 مؤديان( ياتي)کنش مال ياتيو فرهنگ مال يه اجتماعين سرماين است که بيا يه کليضفر
 رابطه معنادار وجود دارد. 



 
 
 
 

 

رابطه معنادار  مؤديان ياتيو فرهنگ مال يشناخت يه اجتماعين سرمايرسد بينظر مبه -8
 وجود دارد.

رابطه معنادار  مؤديان ياتيرهنگ مالو ف يارتباط يه اجتماعين سرمايرسد بينظر مبه -3
 وجود دارد.

رابطه معنادار  مؤديان ياتيو فرهنگ مال يساختار يه اجتماعين سرمايرسد بينظر مبه -0
 وجود دارد.

 استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد. مؤديان ياتين و فرهنگ ماليادين اعتماد بنيب -0

استان مازندران رابطه معنادار وجود  مؤديان ياتيمالافته و فرهنگ يمين اعتماد تعميب -5
 دارد.

 استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد. مؤديان ياتيو فرهنگ مال ين اعتماد نهاديب -0

 استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد. مؤديان ياتيو فرهنگ مال ين مشارکت رسميب -1

استان مازندران رابطه معنادار وجود  مؤديان ياتيو فرهنگ مال يررسمين مشارکت غيب -1
 دارد.

 8يشيماياست که با روش پ يافت کميو ره ييگرام اثباتيبر پارادا يق، مبتنيروش تحق
ش يمايات مورد نظر الزم شد تا از روش پيرها و فرضيانجام شده است. با توجه به نوع متغ

رد. يقرار گ يمورد بررس يب همبستگيق ضرايرها از طرين متغياستفاده شود و روابط ب
م و پس از يه تنظيده است. ابتدا پرسشنامه اوليگرد يآور اطالعات براساس پرسشنامه جمع

پرسشگران مجرب  يرين شد. سپس با به کارگيتدو يي(، پرسشنامه نهاpre-testآزمون آن )
ک يمربوطه با تکن يها ت نمونه، پرسشنامهيان واقع در جمعيدؤق مراجعه به مياز طر
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ل شد. يه و تحليتجز SPSSافزار  ل شده و با استفاده از برنامه نرمي، تکميمصاحبه حضور
 استان مازندران ياتيمراجعه کننده به اداره مال مؤديانشامل مجموعه  يجامعه آمار

نفر است.  30533برابر  8031باشند که بر اساس آمار سال  نوشهر و چالوس( مي ي)شهرها
 يکاهش خطا ين مقدار را براينفر بوده که ا 010ه به فرمول کوکران حجم نمونه  با توج

   ش داده شد.ينفر افزا 033ها، به از پرسشنامه يو احتمال ناقص بودن برخ يريگاز نمونه يناش

گيري در دو مرحله صورت  است. روش نمونه ياطبقه يريگنمونه يريگروش نمونه
 يصنف ياي، سهم هر طبقه)واحدها گيري طبقه اس نمونهگرفته است که ابتدا بر اس

گيري تصادفي    ها مشخص گرديد و سپس با نمونه چالوس و نوشهر( از تعداد نمونه يشهرها
زان يم يابيارز يساده مشخص شد که در دورن هر طبقه تعداد نمونه ها انتخاب شد. برا

 يب آلفاي، از ضرييايو پا 8عتماداستفاده شد. جهت سنجش قابليت ا ياعتبار از اعتبار صور
 131/3و  103/3برابر با  ياتيو فرهنگ مال يه اجتماعيسرما يکرونباخ استفاده شده که برا

 است.

 

 يداند که حاصل اثرگذاريم يادهيرا پد يه اجتماعيسرما يبانک جهان
است. تجارب  يت تعامالت اجتماعيفيت و کيبر کم و هنجارها ي، روابط انسانينهاد اجتماع

بر اقتصاد و توسعه  ير قابل توجهي، تاثيه اجتماعين سازمان نشان داده است که سرمايا
وجوه گوناگون  يه اجتماعي(. سرما03-8: 8010، يو موسو ي)توسل مختلف دارد يکشورها
ل يجاد و تسهيتواند با ايها است که مر اعتماد، هنجارها و شبکهينظ ياجتماع يسازمانها

جمع  يه اجتماعي(. سرما003: 8330)پاتنام، جامعه را بهبود بخشند ييامکانات هماهنگ، کارآ
ا واحد ياز شبکه روابط متقابل متعلق به فرد  يمنابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد که ناش

است که  ييهايياراهم شامل شبکه و هم شامل د يه اجتماعيباشد. سرما ياست، م ياجتماع
(. گوشال و 58: 8331ت و گوشال، ي)نهاپ ها وجود داردق شبکهيج شدن آن از طرياحتمال بس

                                                           
1- reliability 



 
 
 
 

 

 ياند)عباس م کردهيتقس يو ارتباط ي، شناختيرا به سه بعد ساختار يه اجتماعيت سرماينهاپ
 (.8035گران، ير و دياسفج

ن يا يب سازماندهيترکان اعضاء گروه و يم يوندهايپ يشامل الگو: 
 يبا مشارکت اجتماع يه اجتماعين بعد از سرماي(. ا58، 8331ت و گوشال، ياعضاء است )نهاپ

 يرسم يهااست. شبکه يريگقابل اندازه يررسميو مشارکت غ يدر دو حوزه مشارکت رسم
انند م يرسم ياست که افراد را به موسسه ها و نهادها ييوندهايشامل آن دسته از روابط و پ

وندها و يشامل پ يررسميغ يهاکند. شبکهين مرتبط مآر يداوطلبانه و نظا يهاسازمان
ره يشاوندان و غيمانند خانواده، خو يررسميغ ياست که افراد جامعه را به نهادها يروابط

(. در 800-803: 8011)خوشفر،  کنديمرتبط م يجمع يهاتيجهت مشارکت در فعال
، يررسميو در مشارکت غ يرسم يهاان در تشکليدؤکت مزان مشاري، ميمشارکت رسم

 مدنظر است. يررسميغ يدر تشکل ها مؤديانزان مشارکت يم

ن يک گروه اشاره دارد. در ايت تعامالت و ارتباط اعضاء در درون يفيبه ک: 
. در (53: 8331ت و گوشال، ي)نهاپ ر اعتماد و ارتباط متقابل مطرح استينظ ييهابعد شاخص

زاده،  )حسن شود يگر را دوست دارند مربوط ميکه همد ين بعد به ارتباط همکارانيواقع ا
استفاده  ياز شاخص شبکه روابط اجتماع يه اجتماعيسرما يسنجش بعد ارتباط ي(. برا8010

 شد.

ر يثأدارد که در آن ت يتياشاره به وضع يکنش متقابل اجتماع
ص است. آنچه که در کنش متقابل يقابل تشخ يگريد ير بر رفتارهاکنشگ يرفتارها
افت يک موضوع، دريدن به فهم مشترک از يشتر نمود دارد، انتقال اطالعات، رسيب ياجتماع

گران يسه آن با رفتار ديو مقا يرفتار خود يابي، ارزيجاد شبکه روابط اجتماعيبازخورد، ا
زان يمنظور سنجش سطح تعامل من پژوهش بهي(. در ا3333)چوآ،  جزء آن است يوموارد

، احساس لذت بردن با دوستان، تبادل نظر از يت و مشورت با دوستان در کار گروهيميصم
جامعه  ير اعضايبا سا مؤديانن يب ياجتماع يوندهايه پيطرق مختلف و در مجموع کل

 شود. يپرداخته م
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توان آن را  يبوده و م يريگ اندازهکمتر قابل  يه اجتماعين بعد از سرمايا: 
(. 53: 8331ت و گوشال، ي)نهاپ ک گروه دانستي يان اعضايمشترک در م يها ارزش
ن يق همياست که از طر ياهين بعد قرار دارند. سرمايره در ايها، باورها و غ ها، نگرش ارزش

: 8010، ينيحس) کنديب ميمنافع متقابل را ترغ يدارا يجمع يهاتيو فعال يامور، همکار
دنز يگ يقابل سنجش است. آنتون يبا مفهوم اعتماد اجتماع يه اجتماعين بعد سرماي(. ا81

ها، در منفرد را در نقل و انتقال يداند که موجود انسانيت مياعتماد را عامل احساس امن
: 8011دنز، ي)گ بخشديقوت قلب م ياحتمال يآکنده از خطرها ييبحران و در حال و هوا

. اعتماد اجتماعي مفهومي است که در فرايند روابط اجتماعي بين افراد و سازمان هاي (00
هايي در ارتباط با  هييابد. براي سنجش اعتماد اجتماعي از گو اجتماع با همديگر تبلور مي

ا نهادي )اعتماد ي يافته )اعتماد بين شهروندان( و اعتماد انتزاعيميا تعمياعتماد بين فردي 
هاي اجرايي( و ميزان خود اعتمادي که بيانگر ميزان اعتماد افراد به خود ه دستگامردم به 

 شود.  (، استفاده مييت وجوديا امنين يادياست)اعتماد بن

 
 
ه يسرما

 ياجتماع

 
 يبعد شناخت

 
 ياعتماد اجتماع

 

 يت وجوديا امنين ياديتماد بناع
 افتهيمياعتماد تعم

 يا انتزاعي ياعتماد نهاد

مشارکت  يبعد ساختار
 ياجتماع

و  ياسي)مانند مشارکت س يرسم يمشارکت اجتماع
 ها(مشارکت در انجمن

)مانند مشارکت در امور  يررسميغ يمشارکت اجتماع
 ارانه(يت همه و مشارکيريخ ي، مشارکت در کارهايمذهب

 يشبکه روابط اجتماع يروابط اجتماع يبعد ارتباط 

ستم يالعمل اشخاص در قبال سنش و عکسي، بياز طرز تلق يا مجموعه 
ک قانون يطور قطع با به ين طرز تلقي(. ا8013گران، يو د يزيتبر يدانست )محسن ياتيمال

 ياتيمال مؤديانقانون در مراجعه به  يريکارگ در به ياتيز عملکرد ماموران ماليمناسب و ن
ا يچهار مولفه  يو دارا يو فرد يدو بعد سازمان يدارا ياتيدارد. فرهنگ مال ينقش اساس



 
 
 
 

 

، دانش مؤديان يت سازماني، صداقت و احساس مسئوليشاخص کارکرد و عدالت سازمان
خوشخو  يماني؛ ا8030 گران،يو د ي)صالح ات استيل به پرداخت مالين تمايچنو هم ياتيمال

گران، يو د ي)صالح قيبر اساس تحق يم بندين تقسي(. ا833-803: 8031ان، يرمستوفيو ام
را مدنظر دارد  مؤديان يت سازمانياقتباس شده است و صداقت و احساس مسئول ناًي( ع8030

 در نظر گرفته شد. ياتيفرهنگ مال يعنوان مولفه بعد سازمانن خاطر بهيهمو به

 
فرهنگ 

 ياتيمال

 يکارکرد و عدالت سازمان يبعد سازمان
 تيصداقت و احساس مسئول

 ياتيدانش مال /کنشگريبعد فرد
 اتيل به پرداخت ماليتما

 يسال بوده و دارا 03تا  03 شتر ازيدرصد در سن ب 5/05ها نشان داد که حدود افتهي
سال  33-33درصد از افراد در سن  1نفر معادل  31ن تعداد ياند. همچنبوده ين فراوانيشتريب

-03ن يدرصد در سن 0/85ن حدود يباشند. همچنيم ين فراوانيکمتر ياند و داراقرار داشته
 53-53ن يدرصد در سن 0/88و  يسالگ 03 ين بااليدرصد در سن 08، حدود يسالگ 03

درصد  5/03درصد مجرد هستند. حدود  83متأهل بوده و  درصد 11قرار دارند. حدود  يسالگ
الت دکترا يتحص يان دارايدرصد از پاسخگو 0که  يسانس بوده و در حاليالت ليتحص يدارا

درصد مرد  3/11باً يسانس برخوردارند. تقريالت فوق ليز از تحصيدرصد ن 30اند. حدود  بوده
ن چهار تا يب يا درصد( ميزان درآمد ماهيانه 1/03باشند. حدود )يدرصد زن م 1/38 بوده و
درصد  33ون و يليش از هشت ميدرصد درآمد ب 8/30اند. حدود  ون تومان داشتهيليشش م

انه يزان درآمد ماهيدرصد م 0/81اند. حدود  ون تومان داشتهيليز درآمد شش تا هشت مين
درصد در مناطق مربوط به مرکز  3/03ون تومان بوده است. حدوديليخانوارشان دو تا چهار م

درصد در منطقه  5/33اند. حدود  مورد مطالعه نوشهر و چالوس سکونت داشته يشهرها
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درصد  83اند. و حدود  ن شهر سکونت داشتهييز در مناطق پايدرصد ن 0/33شهر، و  يباال
 هستند. ييساکن در نقاط روستا

ن شش صنف لوازم ياست که از ب يج در پرسشنامه، صنف شغلاز سواالت مندر يکي
ت صنف يو در نها يها و غذاخوري، مشاور امالک، سوپر مارکت، پوشاک، چلوکبابيخانگ

دهد  ينشان م يصنف شغل ياي اطالعات الزم به دست آمده است. بررسپالژ و ويالي اجاره
 يدرصد( در صنف سوپر مارکت و خرده فروش 00) ک سوميحدود  يعنيکه اکثر افراد 

ز در يدرصد ن 1/85اي و درصد در صنف پالژ و ويالي اجاره 0/81ت داشته، حدود يفعال
شاغل  يخدمات يهاتيدرصد( در در فعال 5/51) باشند. اکثر افراد يصنف پوشاک فعال م

قرار  يصنعت يهاتيعالز در فيدرصد ن 5/3و  يتعاون يهاتيدرصد در فعال 0/80بوده، حدود 
 هستند. يمربوط به بخش کشاورز يهاتيدرصد در فعال 80دارند. حدود 

 33/0 يشناخت يه اجتماعيسرما
 03/3 يساختار يه اجتماعيسرما
 10/8 يارتباط يه اجتماعيسرما

 13/0 اتيخت مالل به پردايزان تمايم
 11/0 ياتيزان دانش ماليم

ن يدر ب يارتباط يه اجتماعين سرمايانگيدهد که مينشان م ياصل يرهايمتغ يبررس
 يساختار يه اجتماعين سرمايانگياست. م 10/8ن آن برابر با يانگين بوده و مييافراد نسبتاً پا

 يشناخت يه اجتماعياست. اما سرما 0/3ن آن برابر با يانگين بوده و ميين افراد نسبتاً پايدر ب
ن افراد باال بوده يدر ب ياتين دانش ماليانگياست. م 33/0باالتر از حد متوسط بوده و برابر با 

ن افراد يدر ب ياتيل به پرداخت مالين تمايانگياست. م 11/0برابر با  5ن آن از عدد يانگيو م
ز در حد ين ياتير ابعاد فرهنگ ماليت. سااس 13/0برابر با  5ن آن از عدد يانگيباال بوده و م

برخوردار  ينييپا ياتيزان فرهنگ ماليدرصد م 83متوسط رو به باال است. در مجموع حدود 
 53ن حدود ياست و در ب يدر حد متوسط ياتيدرصد فرهنگ مال 33ن حدود يهستند. در ب

 قابل مشاهده است. ياديدر حد ز ياتيدرصد فرهنگ مال



 
 
 
 

 

 درصد يفراوان درصد يفراوان درصد يفراوان درصد يفراوان درصد يفراوان

 0/03 833 1/33 10 1/3 03 3/88 05 1/81 15 کم

 0/33 881 5/30 31 3/80 50 30 33 5/33 33 توسطم

 0/03 808 1/50 383 11 031 1/05 300 1/51 305 اديز

 833 033 833 033 833 033 833 033 833 033 جمع

وجود دارد. در ابتدا به  يه جزئيق و تعداد هشت فرضيتحق يه کليک فرضين مقاله يدر ا
 شود. يپرداخته م يفرع يه هايفرض يو سپس به بررس يه کلين فرضييتب

 مؤديان( ياتي)کنش مالياتيو فرهنگ مال يه اجتماعين سرماين است که بيا يه کليفرض
در متغيرهاي  ياستان مازندران رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به سطح سنجش کم

، براي بررسي رابطه متغيرها از ضريب همبستگي ياتيو فرهنگ مال يه اجتماعيسرما
ستفاده گرديد. بررسي رابطه متغيرها گوياي اين است که بين دو متغير همبستگي پيرسون ا

شتر يب يه اجتماعيزان سرماين صورت که هر چه ميوجود دارد. بد يم معناداريمثبت و مستق
کمتر شود،  يه اجتماعيزان سرمايابد و هر چه مي يش ميافزا ياتيزان فرهنگ ماليشود، م

درصد  33ش از يمثبت با احتمال ب ين همبستگيابد. اي يمکاهش  ياتيزان فرهنگ ماليم
 يباالتر يه اجتماعيکه از سرما ياتيان ماليدؤن ميدر ب ياتيمال يهامعنادار است. پس کنش

و  يه اجتماعين سرمايخورد. ضريب همبستگي پيرسون بيشتر به چشم ميبرخوردار هستند، ب
 ي آن صفر است. دار و سطح معنا 103/3برابر با  ياتيفرهنگ مال

 مؤديان ياتيو فرهنگ مال يشناخت يه اجتماعين سرماين بود که بيه نخست ايفرض
 ياتيو فرهنگ مال يشناخت يه اجتماعين سرمايج نشان داد بيرابطه معنادار وجود دارد. نتا

زان يشتر شود، ميب يشناخت يه اجتماعيم وجود دارد. هر چه سرمايآنان رابطه مثبت و مستق
کمتر شود،  يشناخت يه اجتماعيابد و برعکس هر چه سرماي يش ميافزا ياتيالفرهنگ م

 ابد. ي يکاهش م ياتيزان فرهنگ ماليم
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 مثبت و معنادار  يهمبستگ 333/3 103/3  يه اجتماعيسرما

 مثبت و معنادار  يهمبستگ 333/3 003/3  يارتباط يه اجتماعيسرما

 مثبت و معنادار  يهمبستگ 333/3 100/3 يشناخت يه اجتماعيسرما

 مثبت و معنادار  يهمبستگ 333/3 131/3 نيادياعتماد بن

 مثبت و معنادار  يهمبستگ 333/3 130/3 افتهيمياعتماد تعم

 مثبت و معنادار  يهمبستگ 333/3 131/3 ياعتماد نهاد

 مثبت و معنادار  يهمبستگ 333/3 530/3 يساختار يه اجتماعيسرما

 مثبت و معنادار  يهمبستگ 333/3 510/3 يمشارکت رسم

 مثبت و معنادار  يهمبستگ 333/3 350/3 يررسميمشارکت غ

برابر  ياتيو فرهنگ مال يشناخت يه اجتماعيزان سرماين ميضريب همبستگي پيرسون ب
سه بعد  يدارا يشناخت يه اجتماعير سرمايداري آن صفر است. متغ و سطح معنا 100/3با 

باشد. بعد يمثبت و معنادار م ياتير وابسته فرهنگ مالين ابعاد با متغيبوده که رابطه هر سه ا
 يب همبستگيه و ضرر وابسته داشتيرا با متغ يب همبستگين ضرين باالتريادياعتماد بن

را  ين همبستگيافته کمتريم ين بعد اعتماد تعمياست. همچن 131/3ن آنها برابر با يرسون بيپ
را به خود اختصاص داده است با  يشناخت يه اجتماعين ابعاد سرمايدر ب ياتيبا فرهنگ مال

مثبت  يتاير وابسته فرهنگ ماليبا متغ يشناخت يه اجتماعين وجود رابطه هر سه بعد سرمايا
 است. ييو معنادار و در حد باال

رابطه  مؤديان ياتيو فرهنگ مال يارتباط يه اجتماعين سرماين است که بيه دوم ايفرض
و فرهنگ  يارتباط يه اجتماعين سرمايرسون بيمعنادار وجود دارد. ضريب همبستگي پ

 يارتباط يماعه اجتيداري آن صفر است. هر چه سرما و سطح معنا 003/3برابر با  ياتيمال
کمتر  يارتباط يه اجتماعيابد و هر چه سرماي يش ميافزا ياتيزان فرهنگ ماليشتر شود، ميب

ابد. ي يکاهش م ياتيزان فرهنگ ماليشود، م
 مؤديان ياتيو فرهنگ مال يساختار يه اجتماعين سرمايه سوم آمده است که بيدر فرض

و  يساختار يه اجتماعين سرمايرابطه معنادار وجود دارد. ضريب همبستگي پيرسون ب



 
 
 
 

 

داري آن صفر است. ضريب همبستگي پيرسون  و سطح معنا 530/3برابر با  ياتيفرهنگ مال
داري آن صفر است.  و سطح معنا 510/3برابر با  ياتيو فرهنگ مال ين مشارکت رسميب

 يررسمين مشارکت غيب ين جدول فوق نشانگر آن است که رابطه مثبت و معناداريهمچن
زان يباالتر باشد، م يساختار يه اجتماعيقابل مشاهده است. هر چه سرما ياتيفرهنگ مال با

زان يتر باشد، منييپا يساختار يه اجتماعيشود و هر چه سرما شتر مييب ياتيفرهنگ مال
 کاهش خواهد يافت.  ياتيفرهنگ مال

 دار وجود دارد.ان رابطه معنايدؤم ياتين و فرهنگ ماليادين اعتماد بنيب 

 

 ه يد فرضييتأ 333/3 131/3 ياتيفرهنگ مال

 هيد فرضييتأ 333/3 038/3 يبعد فرد

 هيد فرضييتأ 333/3 003/3 ياتيدانش مال

 هيد فرضييتأ 333/3 588/3 اتيل به پرداخت ماليتما

 هيد فرضييتأ 333/3 131/3 يبعد سازمان

 هيد فرضييتأ 333/3 531/3 يکارکرد و عدالت سازمان

 هيد فرضييتأ 333/3 180/3 تيصداقت و احساس مسئول

و  131/3ر با براب ياتين و فرهنگ مالياديزان اعتماد بنين ميضريب همبستگي پيرسون ب
زان فرهنگ يشتر شود، مين بياديزان اعتماد بنيداري آن صفر است. هر چه م سطح معنا

زان فرهنگ ين کمتر شود، مياديزان اعتماد بنيابد و برعکس هر چه مي يش ميافزا ياتيمال
 ابد.ي يکاهش م ياتيمال

 ين بعد سازمانيچنآن و هم يهالفهؤو م ياتيفرهنگ مال ين با ابعاد فرديادياعتماد بن
عبارت دهد. بهيرا نشان م يز رابطه مثبت و معناداريو ابعاد دوگانه آن ن ياتيفرهنگ مال

 ياتيفرهنگ مال يو سازمان ين در جامعه باال باشد، ابعاد فرديادياعتماد بن يگر در صورتيد
 و 180/3 يت با همبستگيش خواهد بود. مولفه صداقت و احساس مسئوليز رو به افزاين
 ين همبستگين و کمتريشتريب بيبه ترت 588/3 يات با همستگيل به پرداخت ماليلفه تماؤم

 اند.ن داشتهياديرا با اعتماد بن



 
 
 

  

...  

  

 رابطه معنادار وجود دارد. مؤديان ياتيافته و فرهنگ ماليم ين اعتماد تعميب

 

 ه يد فرضييتأ 333/3 130/3 ياتيفرهنگ مال

 هيد فرضييتأ 333/3 515/3 ياتيدانش مال

 هيد فرضييتأ 333/3 503/3 اتيل به پرداخت ماليتما

 هيد فرضييتأ 333/3 510/3 يبعد فرد

 

 تأييد فرضيه 333/3 101/3 کارکرد و عدالت سازماني

 تأييد فرضيه 333/3 533/3 صداقت و احساس مسئوليت

 تأييد فرضيه 333/3 138/3 بعد سازماني

برابر با  ياتيافته و فرهنگ ماليميزان اعتماد تعمين ميضريب همبستگي پيرسون ب
زان يشتر شود، ميافته بيميداري آن صفر است. هر چه اعتماد تعم و سطح معنا 130/3

زان يافته کمتر شود، ميميابد و برعکس هر چه اعتماد تعمي يش ميافزا ياتيفرهنگ مال
 ابد.ي ياهش مک ياتيفرهنگ مال

 ين بعد سازمانيچنآن و هم يهالفهؤو م ياتيفرهنگ مال يافته با ابعاد فرديمياعتماد تعم
عبارت دهد. بهيرا نشان م يز رابطه مثبت و معناداريو ابعاد دوگانه آن ن ياتيفرهنگ مال

هنگ فر يو سازمان يافته در جامعه باال باشد، ابعاد فرديمياعتماد تعم يگر در صورتيد
و  101/3 يبا همبستگ يش خواهد بود. مولفه کارکرد و عدالت سازمانيز رو به افزاين ياتيمال
ن ين و کمتريشتريب بيترتبه 533/3 يت با همستگيلفه صداقت و احساس مسئولؤم

 اند.افته داشتهيم يرا با اعتماد تعم يهمبستگ

ان مازندران رابطه معنادار ان استيدؤم ياتيو فرهنگ مال ين اعتماد نهاديب
 وجود دارد.



 
 
 
 

 
 

 ه يد فرضييتأ 333/3 131/3 ياتيفرهنگ مال

 هيد فرضييتأ 333/3 553/3 ياتيدانش مال

 هيد فرضييتأ 333/3 013/3 اتيل به پرداخت ماليتما

 هيد فرضييتأ 333/3 503/3 يبعد فرد

 هيد فرضييتأ 333/3 011/3 يکارکرد و عدالت سازمان

 هيد فرضييتأ 333/3 005/3 تيصداقت و احساس مسئول

 هيد فرضييتأ 333/3 100/3 يبعد سازمان

و  131/3برابر با  ياتيفرهنگ مالو  يزان اعتماد نهادين ميضريب همبستگي پيرسون ب
آنان رابطه مثبت و  ياتيو فرهنگ مال ين اعتماد نهاديداري آن صفر است. ب سطح معنا

است.  ي، اعتماد نهاديشناخت يه اجتماعيگر از ابعاد سرمايد يکي. استم موجود يمستق
فرهنگ  يازمانن بعد سيچنآن و هم يهالفهؤو م ياتيفرهنگ مال يبا ابعاد فرد ياعتماد نهاد

 يگر در صورتيعبارت ددهد. بهيرا نشان م يز رابطه مثبت و معناداريو ابعاد دوگانه آن ن ياتيمال
ش يز رو به افزاين ياتيفرهنگ مال يو سازمان يدر جامعه باال باشد، ابعاد فرد ياعتماد نهاد

ل به پرداخت يالفه تمؤو م 011/3 يبا همبستگ يخواهد بود. مولفه کارکرد و عدالت سازمان
 اند.داشته يرا با اعتماد نهاد ين همبستگين و کمتريشتريب بيترتبه 013/3 يات با همستگيمال

 رابطه معنادار وجود دارد. مؤديان ياتيو فرهنگ مال ين مشارکت رسميب

 

 ه يد فرضييتأ 333/3 510/3 ياتيفرهنگ مال

 هيد فرضييتأ 333/3 503/3 ياتيدانش مال

 هيد فرضييتأ 333/3 083/3 اتيل به پرداخت ماليتما

 هيد فرضييتأ 333/3 538/3 يبعد فرد

 هيد فرضييتأ 333/3 513/3 يکارکرد و عدالت سازمان

 هيد فرضييتأ 333/3 001/3 تيصداقت و احساس مسئول

 هيد فرضييتأ 333/3 510/3 يبعد سازمان
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 510/3برابر با  ياتيو فرهنگ مال يزان مشارکت رسمين ميضريب همبستگي پيرسون ب
 ياتيزان فرهنگ ماليشتر شود، ميب يداري آن صفر است. هر چه مشارکت رسم و سطح معنا

کاهش  ياتيزان فرهنگ ماليکمتر شود، م يبد و برعکس هر چه مشارکت رسماي يش ميافزا
 ابد. ي يم

 ين بعد سازمانيچنآن و هم يهاو مولفه ياتيفرهنگ مال يبا ابعاد فرد يمشارکت رسم
عبارت دهد. بهيرا نشان م يز رابطه مثبت و معناداريو ابعاد دوگانه آن ن ياتيفرهنگ مال

 ياتيفرهنگ مال يو سازمان يدر جامعه باال باشد، ابعاد فرد يسممشارکت ر يگر در صورتيد
و مولفه  513/3 يبا همبستگ يلفه کارکرد و عدالت سازمانؤش خواهد بود. ميز رو به افزاين

را با  ين همبستگين و کمتريشتريب بيبه ترت 083/3 يات با همستگيل به پرداخت ماليتما
 اند.داشته يمشارکت رسم

 رابطه معنادار وجود دارد. مؤديان ياتيو فرهنگ مال يررسمين مشارکت غيب
و فرهنگ  يررسمين مشارکت غيق، معتقد است که بين تحقيا يه فرعين فرضيآخر

ر مستقل و وابسته فاصله ين دو متغيسطح سنجش ارابطه معنادار وجود دارد. مؤديان ياتيمال
برابر با  ياتيو فرهنگ مال يررسميغن مشارکت ياست. ضريب همبستگي پيرسون ب يا

زان يشتر شود، ميب يررسميداري آن صفر است. هر چه مشارکت غ و سطح معنا 350/3
کمتر شود،  يررسميزان مشارکت غيابد و برعکس هر چه مي يش ميافزا ياتيفرهنگ مال

 ابد. ي يکاهش م ياتيزان فرهنگ ماليم

 

 ه يد فرضييتأ 333/3 350/3 ياتيفرهنگ مال

 هيد فرضييتأ 333/3 838/3 ياتيدانش مال

 هيرد فرض 003/3 303/3 اتيل به پرداخت ماليتما

 هيرد فرض 333/3 315/3 يبعد فرد

 هيرد فرض 313/3 315/3 يارکرد و عدالت سازمانک

 هيد فرضييتأ 333/3 530/3 تيصداقت و احساس مسئول

 هيد فرضييتأ 333/3 000/3 يبعد سازمان



 
 
 
 

 

 يررسميو مشارکت غ يدو بعد مشارکت رسم يدارا يساختار يه اجتماعير سرمايمتغ
با مولفه  يندارد ول ياررابطه معناد ياتيفرهنگ مال يبا بعد فرد يررسمياست. مشارکت غ

 يبا بعد سازمان يررسميبرخوردار است. مشارکت غ ياز رابطه مثبت و معنادار ياتيدانش مال
مشارکت  يگر در صورتيعبارت ددهد. بهيرا نشان م يرابطه مثبت و معنادار ياتيفرهنگ مال

ش خواهد بود. يز رو به افزاين ياتيفرهنگ مال يدر جامعه باال باشد، بعد سازمان يررسميغ
 است. 000/3برابر با  ين همبستگيمقدار ا

و  يه اجتماعين سرمايب يب همبستگيدهد که مقدار ضريون نشان ميج رگرسينتا
ر است. ين دو متغيب يدهنده رابطه در حد باالبوده که نشان 103/3برابر با  ياتيفرهنگ مال
توسط  ياتيت فرهنگ مالراييدرصد از تغ 3/03 يعنياست.  033/3ن ييب تعيمقدار ضر

در  يه اجتماعيدهد که سرما يب رگرسيوني نشان ميشود. ضرين مييتب يه اجتماعيسرما
، يه اجتماعيزان سرماير در مييهر واحد تغ يدرصد معنادار است و به ازا 33ش از يسطح ب
 يتماعه اجين سرمايد. بنابرايآ يوجود مر بهييتغ ياتيزان فرهنگ ماليواحد در م 103/3حدود 
 دارد.  ياتيبر فرهنگ مال ياديز ياثرگذار

 
T
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 يدگاه اساسيشود، دو د ير ميتعب ياجتماع يک دو راهينوان که از آن  ياتين فرار مالييدر تب
کند مانند  يکه به نقش عامالن اجتماعي و رفتار آنها تأکيد م يدگاهيد يکيوجود دارد. 
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ده يه اقتصاد فاي، نظرياتياستاندارد فرار مال يبيکر، مدل اقتصاد يگرجرم يده اقتصاينظر
ها موجوداتي هستند که داراي علم و  دگاه انسانين ديک. در ايکرد اقتصاد کالسيباور و رو

دگاه ين ديانه است. ايگرا ابي محاسبهينيت هستند و رفتار آنها مبتني بر دليل، سنجش و ارز
ن ي(. در ا00: 8010تل، ي)ل رديگ يدر نظر م يعقالن يسان را موجودسوژه محور است و ان

م و رنج حاصل از آن توسط يو جرا يسه منافع و لذت حاصل از فرار مالياتيدگاه بر مقايد
ن يگيرند. دوم ينه تمکين و فرار در نظر ميانتخاب دو گز يد شده و آن را مبنايکأان تيمؤد

کند.  يد ميکأت ياتيو مسئوالن امور مال ياتيان ماليمؤد بين يدگاه به کنش متقابل اجتماعيد
دهند، يرا ارتقا م يکه همکار ييها به نهادها، هنجارها و شبکه يه اجتماعينجا سرمايدر ا

ر يدنز، ماکس وبر و پيگ ياما، آنتونيس فوکويمز کلمن، فرانسياشاره شده است. نظرات ج
 رند.يگ ين گروه قرار ميو در ايبورد

و  يهمبستگ ياتيبا فرهنگ مال يه اجتماعين سه بعد سرمايدهد که بيشان مج نينتا
 ياجتماع يهادر شبکه مؤديانزان مشارکت ي، ميوجود دارد. در بعد ساختار يارتباط معنادار

ش يافزا ينه را برايداشته و زم ياتيش فرهنگ ماليدر افزا ينقش بارز يررسميو غ يرسم
ن در بعد يش داده است. همچنيات افزايدر قبال دادن مال تيو احساس مسئول ياتيدانش مال

 افتهيش يافزا ياتيبه دولت و سازمان مال مؤدياناعتماد  ينه براي، زميه اجتماعيسرما يشناخت
د اشاره کرد که شبکه يز باين يشده است. در بعد ارتباط ياتيت فرهنگ ماليو موجب تقو
ل ين دليهمشده است. به مؤديان ياتيمال يهاش کنشيباعث افزا مؤديان يروابط اجتماع

با فرهنگ  يارتباط مثبت و متقابل يه اجتماعيسرما يو ارتباط ي، ساختاريسه بعد شناخت
و  ي؛ همراه8030گران، يو د يصالح يهاافتهيدست آمده با ج بهيداشته است. نتا ياتيمال

و  يائم مقاماض، قيدشت ب ي؛ الر8030، يو کاووس ي؛ رزم8030، يکهن منصورخان
و خادم  يني؛ خادم حس8030گران، يو د يدري، ح8033،يو محبوب ي؛ شهباز8035، يکهرم

( و 8013) گرانيو د يزيتبر ي(، محسن8035) گرانين بهروان و ديچنو هم 8030، ينيحس
بوده که  103/3برابر با  يب همبستگيهماهنگ و همسو است. مقدار ضر 3380ر، يمنز و ليج

است. حدود  ياتيزان فرهنگ ماليو م يه اجتماعين سرمايب يبطه در حد باالدهنده رانشان
 ن است.ييقابل تب يه اجتماعيتوسط سرما ياتيزان فرهنگ ماليرات مييدرصد از تغ 3/03



 
 
 
 

 

و ابعاد آن مانند اعتماد، مشارکت و  يه اجتماعيز سرمايات ارائه شده در مقاله نيطبق نظر
ت يو در نها ياتيفرهنگ مال ي، ارتقاياتيکنش مال يرانه را بيزم يشبکه روابط اجتماع

 يه اجتماعياما، سرمايدگاه پاتنام و کلمن و فوکويسازد. در ديفراهم م ياتيکاهش فرار مال
به سهولت انجام  ياجتماع يها گروه يان اعضايو تعامل م يشود، تا همکار يموجب م

انجام  يمطلوب برا ينصرع يه اجتماعيابد. سرمايعمل کاهش  يها نهيگرفته و هز
گروه به اهداف خود با  يابيزان آن باالتر باشد دستياست و هرچه م يگروه درون يهايهمکار

مانند اعتماد و  يها يژگيبه سبب نبود و يرد. اگر در گروهيگ يانجام م ينه کمتريهز
 يها نهيفراهم نباشد، هز يبه اندازه کاف يه اجتماعيمشوق مشارکت، سرما يهنجارها

و  ينظارت يهانظام يبه برقرار يافت و تحقق عملکرد بستگيش خواهد يافزا يهمکار
و مناسب  يزان کافيبه م يه اجتماعيدا خواهد کرد. در مقابل وجود سرماينه پيکنترل پرهز
 يهايتعامالت و همکار يها نهيو اعتماد متقابل شده و هز يانسجام اجتماع يسبب برقرار

گر ساختار يابد. به عبارت دي يجه عملکرد گروه بهبود مينت ابد و دري يکاهش م يگروه
، مشارکت ياتيبه دولت و سازمان امور مال ي، اعتماد اجتماعياعتمادساز ينه را برايجامعه زم

اعضا  ياجتماع يت انسجام و همبستگيجامعه و در نها يداده به اعضا يافراد، آگاه ياجتماع
 يجامعه به خوب يشدن افراد توسط ساختارها يماعکه نحوه اجت يکند. در صورت يفراهم م

متناسب و  ياتيمتقابل به وجود آمده و افراد کنش مال يجه اعتماد اجتماعيرد، در نتيصورت گ
ت باعث يب ساختار و عامليدنز توجه به ترکيگ يدهند. پس از نظر آنتون يمطلوب را انجام م

ت سبب يز و در نهايآمط مخاطرهي، کاهش محيريسک پذيش ري، افزايريش اعتمادپذيافزا
 شود. ياستان مازندران م مؤديان ياتيش فرهنگ ماليو افزا ياتيکنش مال

با توجه به سه بعد  يه اجتماعيش سرماينمود که افزا يريگجهيتوان نتين ميبنابرا
ت يتقو ياتيش فرهنگ ماليافزا ينه را برايتواند زميآن، م يو ارتباط ي، شناختيساختار

زان اعتماد يش در مي، افزامؤديان يزان مشارکت اجتماعيگر باال رفتن ميعبارت د. بهدينما
 ياکنندهنيينقش تع ياجتماع يوندهايو پ يت شبکه روابط اجتماعين تقويچنو هم ياجتماع

 در استان مازندران دارد. مؤديان ياتيش کنش ماليان و افزايدؤم ياتياز فرار مال يريدر جلوگ
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 ،( 8030) ييرزايم ينا و محمدمهديابوحمزه، مـ 

 ياو حرفه ي، گرگان، انجمن علميگذارهيو سرما يت ماليري، مديحسابدار ين کنفرانس مليسوم
 ان گلستان.يرانيران و حسابداران ايمد

ن يسوم ،( 8030) يما رجبيمحدثه و ندهي، سياسدـ 
 شگران مهر اشراق.يت، تهران، موسسه همايريو مد يحسابدار يالمللنيکنفرانس ب

ران و يمطالعات اارشد رشته  ينامه کارشناساني، پا( 8030) ي، مهديآقابرارـ 
 ، دانشگاه تهران.نژاديعباس مصل يي، به راهنمايعموم يگذاراستيس

ثر بر آن ؤم يشناختو عوامل جامعه ياتي( کنش مال8035) محسن، اوجاقلو کمال ين، نوغانيبهروان حسـ 
 30 ؛8035.  ات بر ارزش افزوده شهر زنجان(،يان مشمول ماليمؤد ي)مطالعه مورد

(03.) 813-383. 

ان يک يگردآور ،(، 8010ر )يو، پيبوردـ 
 رازه .يان، تهران ، نشر شين خاکباز و حسن پويتاجبخش، ترجمه افش

ه ير سرمايتأث ي( بررس8038) ييرزاياشرف م؛ ييالهام رضا؛ ينديزپور ليعبدالصمد عز، عبداهلل، يتوکلـ 
استان قم(،  ياتي)مورد مطالعه: اداره کل امور مال يه فکريسرما يها بر مؤلفه ياجتماع

 .311-305  ،8030، زمستان (3)8، 

،  (8030) ن باوندپوري، طاهره و اميجهانبخشـ  
 يهاشگامان پژوهشي، شرکت پت در هزاره سوم، رشتيريو مد يحسابدار يالمللنين کنفرانس بياول
 ن.ينو

نظامند بر مطالعات فرهنگ  ي( مرور8030) مانيا يمحمدتق؛ يمحسن رنان، يد قاسميوح، محمد، يدريح ـ
، 8030ز و زمستان يي، پا(3)0، ران، يو عوامل موثر بر آن در ا ياتيمال
15-880 . 

( 8030) ، فاطمهينيحسه و خادمي، راضينيحسخادم ـ
ش ين همايپنجم 

 ران.ي، تهران، ارانيا يحسابدار ت ويريمد يمل

http://ut.ac.ir/fa/thesis?ThesisSearch%5Bmajor_info.name%5D=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
http://ut.ac.ir/fa/thesis?ThesisSearch%5Bmajor_info.name%5D=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mossalanejad
https://jscm.ut.ac.ir/?_action=article&au=345345&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://jscm.ut.ac.ir/?_action=article&au=345357&_au=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jscm.ut.ac.ir/?_action=article&au=345358&_au=%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jscm.ut.ac.ir/issue_7193_7219_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+265-287%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+139-287.html
http://sociology.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=72642&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://sociology.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=45815&_au=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF++%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://sociology.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=69906&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://sociology.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=72643&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C++%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://sociology.tabrizu.ac.ir/issue_960_1018_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+85-116%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-192.html
http://confpaper.com/event/122/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://confpaper.com/event/122/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
 
 
 

 
 يرفتار اخالق يبررس (8030) ، زهراينيان حسيو مرو ي، علياض، محمود؛ عبديدشت ب يد؛ الريخادم، حمـ 

(، 13)مسلسل  30، شماره مدرن،  پست يدگاه اخالقياز د ياتيان بزرگ ماليمؤد
 .05-88زمستان، 

( 8030) ، شرارهيدمحمدجواد و کاووسي، سيرزمـ 
 .10-10، 8030، تابستان 3، شماره 83، دوره 

 ياتين ماليبر تمک ياتير عوامل فرهنگ مالي( تأث8030) د و استوار، مستورهيفرد، سعيزي؛ پروي، مهديصالح ـ
 - 380 8030ز يي( پا18)مسلسل  ست و سومي، شماره ب، ياتيان امور مالين مؤديدر ب
815. 

 ( 8010) ي، عليشوره دل ياوري ياهلل و عل بي، حبيطاهرپور کالنتر ـ
 .يتهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصاد

( »8010) ، حسنيآرانيقامت ـ
 پرورش. و  آموزش ي، تهران، موسسه عال«

( 8010) ، غالمرضايوقبلهـ 
 ، طرح پژوهش.

 ل، تهران.ي، انتشارت ن( 8050) فرهنگ، منوچهرـ 

، ، يمالياتفرهنگ  تيتقودي در قتصاا تيشفافسي نقش ر( بر8035) ، محمديکمالـ 
 .333-333، 00شماره 

ران، يدر ا ياتيمال يعوامل مؤثر بر درآمدها يررس( ب8038) نژاد، غالمرضا و چپردار، الههييگراـ 
 . 33-03، 8038ز يي، پا(33)0، 

 ياتيعوامل مؤثر بر فرار مال يبررس (8035) قاسم ،يکهرم و کامران ،يمقاممحمود، قائم ،اضيدشت ب يالرـ 
 ،8035. ، يفرهنگ يها د بر مؤلفهيبا تأک يدر استان خراسان جنوب

8 (8: )803-800. 

ران، يدر ا ياتيفرهنگ مال ي( عوامل موثر بر ارتقا8033) ، محمديزيم و عزيزاده، مر يلشگرـ 
 .8033، تابستان (33)1، 

http://ecj.iauctb.ac.ir/issue_110232_110237_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+69-92%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+9-225.html
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ش فرهنگ يعوامل مؤثر بر افزا ي( بررس8013) يزاده، مرتضاکبر، عباس يجانيرضا، کميعل يزيتبريمحسنـ 
 81 ،8013. ر( استان البرز، يالتحر)صنف لوازم ان بخش مشاغليان مؤديدر م يتايمال
(3.) 

دگاه ياز د ياتيعوامل موثر بر فرهنگ مال ي( بررس8030) ، ابوالقاسمينيزم ي، محمد و محمدنژادعاليحيمسـ 
، ن، ات بر ارزش افزوده شهر تهراياداره کل مال ياتيو کارشناسان مال مؤديان

 .8030، بهار (31ياپي( )پ8)3

د يات با تأکيعوامل مؤثر بر فرار از پرداخت مال ي( بررس8033) زاده، رضاين و تقي، امي؛ رستمي، مهديمرادـ 
 ، تابستان، شماره هجدهم.، يبر عوامل فرهنگ

، شماره ، يه اجتماعيسرما يسازمو مفهو يه مفهومي( کارپا8015) رطاهري، ميموسوـ 
30. 

ان و کارشناسان يدگاه مؤدياز د ياتيعوامل مؤثر بر فرار مال ي( بررس8038) و همکاران ي، مهدينصراصفهانـ 
 .00-31، (8)8، ، ياتيات ماليامور مال

( 8030) يخانوسف، کهن منصوري، مهرداد و يهمراهـ 
 ين کنفرانس مليچهارم 
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