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ماليات یکی از مسائل مهم اقتصادی در هر جامعه است. هر جا كه ماليات باشد، اجتناب از آن نيز 
به خودی خود وجود خواهد داشت. تمکين مالياتی برای دولت ها در سراسر جهان به منظور تأمين 
بودجه، مهم است. هدف این پژوهش، مطالعه تأثير عوامل اجتماعی بر اجتناب مالياتی است. نمونه 
آماری شامل 550 نفر از حسابداران و مدیران مالی شركت ها و حسابرسان در بخش دولتی و خصوصی 
با  و  پرسش نامه جمع آوری شده  و  دلفی  روش  از طریق  پژوهش  داده های  است.  در سال 1396 
استفاده از مدل معادالت ساختاری به كمک نرم افزار ليزرل، مورد تحليل قرار گرفته است. یافته های 
این پژوهش حاكی از تأثير غيرمستقيم عوامل اجتماعی بر اجتناب  مالياتی است. ایدئولوژی سياسی 
به واسطه اعتماد عمومی، به طور غيرمستقيم بر اجتناب مالياتی تأثير منفی معنی داری دارد. هرچه 
قدرت محافظه كاری  اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد، اعتماد عمومی به دولت نيز افزایش می یابد و 
این منجر به كاهش اجتناب مالياتی می شود. نتایج این پژوهش اطالعات سودمندی را در خصوص 
عوامل اجتماعی تأثير گذار بر اجتناب مالياتی دراختيار استفاده كنندگان آن قرار داده و می تواند برای 
سازمان امور مالياتی در برنامه ریزی برای تدوین راهکارهای ارزان تر و مؤثرتر برای كاهش اجتناب 

ماليات دهندگان مورد استفاده قرار بگيرد.
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1- مقدمه
خط مشی توسعه در كشور ما در سالهای اخير به دليل گسترش تحریم های اقتصادی، كاهش شدید 
قيمت نفت و كسری بودجه حاصل از آن در پی تمركززدائی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و 
گرایش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالياتی است، لذا كاهش وابستگی هزینه های عمومی 
به منبع نفت و انجام اصالحات الزم برای افزایش منابع درآمدی مالياتی دولت و كاهش حجم فرار 
مالياتی را می توان یکی از اولویتهای مهم و ضروری در نيل به اهداف نظام اقتصادی كشور تلقی نمود. 
در چنين شرایطی خالء مطالعاتی از حيث سنجش و اندازه گيری كّمی حجم فرار مالياتی كه بيشترین 
حجم وصولی سازمان امور مالياتی را به خود اختصاص می دهد، اهميت بسزائی پيدا می كند )اميدی 

پور، پژویان،1396: 29(.
اعتماد به دولت در سراسر جهان، كاهش مداوم داشته است. نتایج نشان می دهد كه كاهش اعتماد 
به دولت و كاهش عدالت درک شده از نظام مالياتی منجر به كاهش اهداف تمکين به قوانين مالياتی 
شده است. تمکين مالياتی عبارت است از قبول و پرداخت داوطلبانه ماليات قانونی تشخيص داده شده 
در تشکيالت مالياتی و یا خوداظهاری به معنی تشخيص و محاسبه مأخذ مشمول ماليات و پرداخت 
آن توسط مؤدی، در كنار پایبندی داوطلبانه به متن و روح قانون و مقررات مالياتی است (عرب مازار 
و همکاران،1390 :27-70(. چنين اطالعاتی ممکن است به رفتار دولت ها كمک كند تا اقداماتی را 
كه می توانند برای بهبود تمکين مالياتی انجام دهند، درک كنند. اجتناب از ماليات درآمدهای دولت 
را كاهش می دهد و كميت و كيفيت عرضه كاالها و خدمات عمومی را تحت تأثير قرار می دهد. گریز 
از ماليات در كشورها باعث شده است تا درآمدهای مالياتی، همواره از آنچه برآورد می شود كمتر باشد 
و تمامی كشورها تالش خود را برای كاهش این پدیده به كار می گيرند و از طریق اصالح نظام مالياتی 
به چاره جویی برمی خيزند. وقتی شركت از پرداخت ماليات اجتناب می كند به نظر نمی رسد كه سهم 

منصفانه خود را از ماليات شركت به دولت می پردازد. 
یکی از موضوعات اصلی در بحث های سياسی فعلی، مفهوم عدالت مالياتی است. ادعاها و تقاضاهای 
متقابل در مورد این كه آیا نظام مالياتی جاری منصفانه است، انجام می شود. یکی از عوامل مؤثر بر 
ظرفيت مالياتی، نگرش، برداشت و رفتار مردم در ارتباط با ماليات است كه به فرهنگ مالياتی مشهور 
است. در یک نظام مالياتی عادالنه باید نشان داده شود كه هيچگونه تبعيضی وجود ندارد و آنکه از 
امکانات بيشتری در اقتصاد استفاده می كند، در هزینه های اقتصاد هم مشاركت بيشتری دارد. ماليات 
یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می رود كه افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی 
باید تقبل پرداخت آن را نمایند و شهروندان نباید بهای خدماتی را كه دریافت می كنند به عهده 
ماليات دهندگان سالهای آینده موكول كنند. عالوه بر این، حال و هوای سياسی فعلی در ایران نشان 
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می دهد كه بسياری از ماليات دهندگان نظام مالياتی را بسيار ناعادالنه می بينند و اعتماد كمی به دولت 
دارند. با توجه به حساسيت باالتر نسبت به تمکين و اعتماد به محيط سياسی امروز، توجه به تأثيرات 

عوامل اجتماعی در تصميمات مربوط به اجتناب با اهميت است.
اجتناب مالياتی به عنوان راهکار كاهش ميزان ماليات، تعلق گرفته به سود حاصل از عملکرد واحدهای 
تجاری، زنجيره ای از فعاليت ها و برنامه های استراتژیک كاماًل قانونی و پيش رونده در اخذ معافيت 
مالياتی است كه منجر به وجود آمدن فضای خاكستری در ارائه اطالعات و گزارش های مالی و مالياتی 
به افراد برون سازمانی می گردد )هانلون و هيتزمن،2010: 127(؛ در نتيجه اجتناب از پرداخت ماليات، 
در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولت هاست. كشور ما با آنکه از توان مالياتی بالقوه ای برخوردار 
است با این وجود هنوز بخش عمده ای از مؤدیان از پرداخت ماليات خودداری می ورزند و احساس 
می شود فاصله عميقی ميان توان بالقوه مالياتی و درآمد حاصل از ماليات درنتيجه عدم پرداخت به 

موقع ماليات وجود دارد.
بخش بعدی به تشریح  تئوری و فرضيه پرداخته است. سپس داده ها و طرح پژوهش، تجزیه تحليل ها 

و درنهایت مقاله با نتيجه گيری به پایان می رسد. 
2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

نقش ماليات در كاهش نابرابریهای اقتصادی از مباحث بحث انگيز به ویژه در دهه اخير بوده است. 
گسترش عدالت در كاهش نابرابری ها، در بين تمام جوامع به ویژه اندیشمندان دارای اهميت زیادی 
می باشد. اعتماد به دولت در حال رسيدن به سطح پایين است )نيوپورت، 2012: 12( شاید به این 
خاطر كه شهروندان درک می كنند كه سياستمداران به شركت ها و منافع ویژه توجه دارند. به این 
ترتيب، قوانين مالياتی پر از نقاط ضعف است كه بابت منافع ویژه ای است كه توسط البی گران وارد 
شده اند. ضرورت توجه بيشتر به نقش ماليات در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم 
درآمدی آن در كشور وجود دارد چراكه از یک سو با محدودیت ظرفيت منابع طبيعی و از سوی دیگر 
به دالیل گوناگون از قبيل ابداع روش های جدید توليد و دستيابی به جانشين های مناسب با نوسان 
تقاضا و قيمت ها در بازار جهانی روبه رو هستيم، از این رو نمی توان مدت طوالنی به درآمد فروش 
منابع نفتی اتکا كرد. در ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر 
لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای غير نفتی ) مالياتها و سایر درآمدها( از كل منابع بودجه تأكيد 
شده به گونه ای كه تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای 

مالياتی و سایر درآمدهای غيرنفتی تأمين شود.
متفاوت بودن نرخ ماليات در كشورهای مختلف موجب شده تا كشورهای زیادی در بيش از یک 
ماليات كمتر  نرخ  با  به كشورهایی  را  بتوانند سودشان  این طریق  از  تا  بپردازند  فعاليت  به  كشور 
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منتقل نمایند. این موضوع موجب كاهش درآمد مالياتی در كشورهای با نرخ ماليات زیاد می شود. 
از ماليات را در چارچوب نمایندگی ادبيات كه اجتناب  از  این حال یک جریان در حال ظهور   با 
ماليات  از  اجتناب  تکنولوژیهای  از  طلب  فرصت  مدیران  كه  می دهد  نشان  می كند،  بررسی   
انداز  چشم  می كنند.  استفاده  سهامداران  منافع  جای  به  خود  مدیریتی  منافع  پيشبرد  برای 
تركيبی دليل هزینه های  به  ماليات  از  اجتناب  نشان می دهد كه  ماليات  از  اجتناب  از   نمایندگی 

از ماليات و به عنوان مثال هزینه های تحمل  با فعاليتهای اجتناب   كه شامل هزینه های مرتبط 
شده برای برنامه ریزی مالياتی، جرائم تعيين شده توسط سازمان مالياتی و هزینه های غيرمالياتی و 
هزینه های نمایندگی است، هميشه مطلوب سهامداران نيست. فقدان جزئيات در مورد افشائياتی كه 
در مورد ماليات صورت می گيرد، این امکان را بر ای سرمایه گذاران بيرونی بسيار سخت می كند تا 
 بتوانند در مورد ماهيت اجتناب از ماليات و تعيين اینکه آیا اجتناب از ماليات با نوعی تبدیل رانت

 همراه است یا خير، قضاوت كنند.
3- ایدئولوژی سیاسی 

است.  مالياتی  اجتناب  در  اجتماعی  اعتماد  و  سياسی  ایدئولوژی  نقش  مورد  در  تحقيق  این 
یا گروه  اعتقادات و نگرش ها مانند جهان بينی یک طبقه  ایده ها، نظرات،  از  ایدئولوژی مجموعه ای 
ایدئولوژی ها  می كند،  پيدا  تغيير  واقعی  جهان  این  داخل  در  ارزش  مفهوم  وقتی  است.  اجتماعی 
هستند،  سنتی  قدیمی  ایدئولوژی های  از  شدن  جدا  حال  در  عالی  مؤسسات  می یابند.  تغيير  نيز 
سياسی ایدئولوژی  گذاشته است.  كنار  را  قدیمی  ایدئولوژی های  مشابه  طور  به  نيز   دولت 

 مجموعه اخالقی مشخص از ایده آل ها، اصول، دكترین ها، اسطوره ها و نمادهای یک حركت اجتماعی، 
یک بنياد، طبقه یا گروه بزرگ است كه توضيح می دهد اجتماع چگونه باید كار كند؛ و برخی طرح های 
كلی سياسی و فرهنگی را برای یک آرایه مشخص اجتماعی توصيه می كند. ایدئولوژی سياسی نوعی 
تفکر سياسی است كه بر مبنای برخی اصول اوليه از پيش پذیرفته شده شکل می گيرد، اصولی كه از 
نوعی جزميت و قطعيت برخوردار بوده و از هر گونه انتقادی مصون است. این گرایش فکری بيشتر 
به دنبال ایجاد تعهد و ایمان در بين پيروان خود بوده و به طور كلی، پيروان خود را از هرگونه تفکر و 
تعقل منع كرده و در نهایت، خواهان اطاعت محض آنها از نظام و دولت ایدئولوژیک است. به همين 
دليل تبليغات و مبلغين سياسی در این رویکرد از اهميت بسيار زیادی برخوردارند. مهمترین كاركرد 
ایدئولوژی سياسی، توانایی مشروعيت سازی آن است. ایدئولوژی سياسی این توانایی را دارد تا نظام 
سياسی حاكم را در ميان توده مردم مشروع جلوه داده و آنها را با ميل و رغبت كامل به اطاعت وادارد. 
ایدئولوژی های سياسی برای مسائل و مشکالت موجود در جامعه راه حل های بسيار ساده ارائه می دهند. 
نکته جالب توجه این است كه پيروان نظام های مبتنی بر ایدئولوژی های سياسی بدون هيچگونه تأمل 
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و دقت خاص، این راه حل ها را پذیرفته و به آنها عمل می كنند. ایدئولوژی های سياسی بسيار جزم گرا 
بوده و در اعمال دیدگاه ها و نظریات خود معموالً به خشونت متوسل می شوند. 

مورفی )2012( طی پژوهشی نشان داد حسابدارانی كه تمایل به افشای نادرست اطالعات حسابداری 
دارند، سطح فرصت طلبی در آنها باالست. این دسته از حسابداران بابت افشای نادرست اطالعات 
نگرانی و یا احساس پشيمانی نيز ندارند. او پيشنهاد می كند كه این موضوع می تواند باعث بروز تقلب 
در حرفه حسابداری شود. بنابراین نهادهای نظارت كننده بر حرفه حسابداری باید نظارت بيشتری بر 
حسابداران حرفه ای داشته باشند. از این مفروضات چنين برمی آید كه ایدئولوژی های سياسی، تمکين 
مالياتی آنها را متأثر می كند كه این امر به وسيله قضاوتهای اخالقی ماليات دهندگان، تعدیل می شود 

و ارتباط معنادار بين اعتماد عمومی و تمکين مالياتی، كاماًل منصفانه است.
تحقيقات فراوانی نشان می دهد كه ایدئولوژی در ابعاد سمت چپ )ليبرال( راست )محافظه كارانه( متفاوت 
است )بابيو،1996(. افرادی كه از نظر ایدئولوژیک، ليبرال هستند به ائتالف دموكراتيک و افرادی كه از 
نظر ایدئولوژیک، محافظه كارانه اند به ائتالف جمهوری خواه تقسيم شده اند. ليبرال ها تمایل به حمایت 
از تغييرات مترقی و تساوی حقوق بشر دارند، در حالی كه محافظه كاران از ثبات حمایت می كنند و 
سلسله مراتب قابل قبول را پيدا می كنند. در نتيجه، ایدئولوژی به گزینه های رفتاری دلخواه و نتایج در 
تصميم گيری های اجتماعی مربوط می شود، ليبرال ها پذیرش نتایج برابری بيشتر و محافظه كاران پذیرش 
نتایج نابرابر بيشتری دارند. ليبرال ها ممکن است انگيزه بيشتری برای فداكاری در مورد منافع شخصی 
خود داشته باشند تا نتيجه های یکسان و متقابل سودمند در تعامالت اجتماعی ایجاد كنند. عالوه بر این، 
از آنجا كه ایدئولوژی های محافظه كار با فردگرایی و اعتماد به نفس ارتباط دارند )فلدمن،1988: 416 
شلدون و نيکولز ،2009: 589(، این ارزش ها نگرانی های فردی را نسبت به نگرانی های جمعی ترجيح 
می دهند )فلدمن و زالر،1992: 268(. این استدالل با توجه به اینکه چگونه ایدئولوژی سياسی مربوط 
به جهت گيری ارزش اجتماعی است، در تحقيقات گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. تحقيقات 
 قبلی در ایاالت متحده )شلدون و نيکولز، 2009: 592( و هلندی و ایتاليایی )ون النگه و همکاران

، 2012: 279(، نشان می دهد كه محافظه كاران اهداف خود را بيشتر هدف قرار می دهند، در حالی كه 
ليبرال ها اهداف اجتماعی بيشتری را دنبال می كنند. بنابراین، انتظار می رود كه ليبرال ها در مقایسه 
با محافظه كاران بيشتر در معضالت اجتماعی همکاری كنند. اندیشه محافظه كارانه، اعتماد نسبت 
به نهادهای سياسی را افزایش می دهد، زیرا ميزان محافظه كاری دولت ملی افزایش می یابد؛ برنامه 

حزب های سياسی اغلب بر پایه ایدئولوژی  سياسی پایه ریزی می شود. 
برخالف دموكرات ها كه بسيار ليبرال و آزادی خواه هستند، جمهوری خواهان نوعاً در دسته محافظه كاران قرار 
می گيرند؛ البته این بدان معنی نيست كه همه مبانی سياسی ليبراليسم از نظر جمهوری خواهان رد 
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می شود، بلکه اشاره به این موضوع دارد كه تمایالت آن ها بيشتر به سمت ليبراليسم كالسيک سوق دارد. 
این جناح از اصول ثابت و پایدار محافظه كاری نظير دولت كوچک و ماليات كمتر جانبداری می كند.  
جمهوری خواهان به دیگران اعتماد دارند، در حالی كه در دموكرات ها این موضوع كمتر دیده می شود. 
 عالوه بر این، یک رابطه منفی ضعيفی بين ایدئولوژی ليبرال و اعتماد وجود دارد )اندرسون و همکاران

،2005: 107(. تحقيقات اخير نشان می دهد كه اقليت ها، افراد كم درآمد و زنان )به عنوان مثال، حوزه 
اصلی حزب دموكرات( تمایل كمتری به نگرش های اعتماد دارند )السينا و ال فرارا ،1999: 207(.

اگرچه اصطالح محافظه كاری گاهی اوقات برای تعریف یک نوع گرایش یا نگرش نسبت به زندگی 
اجتماعی به كار گرفته می شود، ولی به عنوان یک ایدئولوژی و یک جنبش سياسی بهتر می توان به 

تعریف، بررسی و شناخت آن پرداخت.
هدف  كه  است  مذهبی  و  اجتماعی  سياسی،  جهان بينی های  برای  كلی  واژه  یک  محافظه كاری 
اصلی آن نگهداری جامعه و ارزش های موجود است. محافظه كاری، ایدئولوژی سياسی معينی است 
كه همچون فراورده ای تاریخی در وضع تاریخی- اجتماعی مشخصی پدید آمده است؛ و بنابراین در 

شناخت ماهيتش باید آن وضع را در نظر گرفت.
ایدئولوژی  سياسی شامل 1- محافظه كاری اجتماعی 2- محافظه كاری مالی )اقتصادی( می باشد.

4- محافظه کاری اجتماعی 
محافظه كاری یک واژه كلی برای جهان بينی های سياسی، اجتماعی و مذهبی است كه هدف اصلی آن 
نگهداری جامعه و ارزش های موجود است. محافظه كاری بر قداست سنت ها، مالکيت، خانواده، مذهب، 

دولت و دیگر نهادهای جا افتاده و قدیمی تأكيد می كند.
محافظه كاری اجتماعی: گروهی از ایدئولوژی های سياسی متمركز بر حفظ باورها، گرایش ها و فلسفه 
به  از سازمان  اجتماعی  با ترقی خواهی اجتماعی است. هدف های محافظه كاری  سنتی در مواجهه 
سازمان و از كشور به كشور فرق می كند؛ بنابراین سياست ها یا مواضعی نيست كه بتوان آن ها را در بين 
محافظه كاران اجتماعی همگانی در نظر گرفت. مثاًل در سوئد محافظه كاری اجتماعی به معنای حفظ 
باورهای سنتی در عين حمایت از رفاه و اقتصاد مختلط است. هدف محافظه كاری اجتماعی نگهداری 
جامعه و ارزش های موجود است. مفهوم محافظه كاری یعنی تمایل به حفظ چيزها همان گونه كه 

هستند.
اوكشات  ایدئولوژی سياسی، اصول و مبانی فکری و فلسفی است. مایکل  به منزله  محافظه كاری 
فيلسوف سياسی محافظه كار در سده بيستم، محافظه كاری را چنين تعریف می كند: »محافظه كاری  
یعنی  ترجيح  امر معلوم  بر  امر  مجهول،  امر آزموده  بر  نيازموده،  امر موجود  بر  امر  مطلوب و امر 
محدود بر امر نامحدود« بدین سان،  پایبندی به امور مأنوس و  ترس  از آنچه  تجربه نشده  و  بدبينی  
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به آن جوهر محافظه كاری است )بشریه،1392: 46(.
ما برآنيم كه بررسی كنيم كه مسائل روانشناختی اجتماعی و فردی ماليات دهندگان می تواند تأثير 
قابل  توجهی بر تصميمات آنها داشته باشد و همچنين محافظه كاری اجتماعی به عنوان یکی از 
مؤلفه های ایدئولوژی سياسی می تواند تأثير بسزایی در اجتناب مالياتی داشته باشد؛ زیرا اشخاصی 
كه محافظه كاری اجتماعی باالیی دارند، معموالً با تردید و احتياط بيشتری قضاوت و تصميم گيری 
می كنند و خود را ملزم به رعایت اخالق می دانند. استراتژیهای مالياتی محافظه كارانه نيز برعکس 
صفات متهورانه نشان می دهند كه اهداف قانونمندند بدون اینکه توجهی به تفسيرهای اثر كاهش 

بيشتر ماليات داشته باشند یعنی در واقع به تفسير اثرات كاهش بدهی های مالياتی توجهی ندارند.
5- محافظه کاری اقتصادی

و  مالی است  قبال سياست  در  سياسی  اقتصاد  فلسفه  )اقتصادی(: یک  مالی  محافظه كاری 
 از مسئوليت پذیری مالی، كاستن از هزینه كرد دولت، بدهی دولتی كمين دفاع می كنند. ادموند برک
 استدالل می كرد كه دولت حق ندارد بدهی های بزرگ به بار بياورد و آن را بر دوش ماليات دهنده 
بگذارد. سياست مالی عبارت است از سياست دولت درباره سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت های 
انتقالی و ساختار مالياتی. در اقتصاد و علوم سياسی؛ سياست مالی از دو ابزار درآمد دولت )ماليات( و 
مخارج دولت)هزینه( برای تأثيرگذاری در اقتصاد استفاده می كند. تغييرات در سطح و تركيب ماليات 
و مخارج دولت می تواند متغيرهای تقاضای كل و سطح فعاليت های اقتصادی، الگوی تخصيص منابع، 
توزیع درآمد را در اقتصاد تحت تأثير قرار دهد. سياست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تأثير 

گذاری درفعاليت های اقتصادی دارد.
كننده  تعيين  و خصوصی سازی ویژگی های  كمتر،  اقتصاد، ماليات های  آزاد، مقررات زدایی  تجارت 
از نقطه نظر  )اقتصادی( هستند. محافظه كاری مالی در خصوص مسایل مالی  محافظه كاری مالی 
كالسيک ليبراليسم  می كند.  اقتصادی پيروی  ليبراليسم  كالسيک و  مشابه ليبراليسم   فلسفی 
محدود تحت  مدنی و دولت  از آزادی  كه  از ليبراليسم است  شاخه ای  سياسی،  ایدئولوژی  یک 
 حاكميت قانون، مالکيت خصوصی، دفاع می كند و بر بازار آزاد تأكيد می كند. ليبراليسم اقتصادی
 باور ایدئولوژیک به سازمان دهی اقتصاد به طور فردگرایانه است، به این معنا كه تصميمات اقتصادی به 
بيشترین اندازه ممکن توسط افراد و نه نهادها یا سازمان های جمعی گرفته شود. این باور دربرگيرنده 
گستره ای از سياست های اقتصادی گوناگون مانند آزادی حركت است، ولی همواره بر مبنای پشتيبانی 
شدید از اقتصاد بازار و مالکيت خصوصی در شيوه های توليد است. گرچه ليبراليسم اقتصادی می تواند 
تا اندازه معينی حامی مقررات گذاری دولتی باشد، ولی گرایش دارد هنگامی كه دخالت دولت در بازار 
آزاد جلوی تجارت آزاد و رقابت بازار را بگيرد، با آن مخالفت كند. با وجودی كه ليبراليسم اقتصادی 
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خواهان محدود نشدن بازار به وسيله دولت است، باور دارد كه دولت نقشی مشروع در تأمين كاالی 
عمومی دارد. خصوصی سازی وسيله ای برای افزایش كارایی )مالی و اجتماعی( عمليات یک موسسه 
اقتصادی است؛ زیرا چنين به نظر می رسد كه مکانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث 
بکارگيری بيشتر عوامل توليد، افزایش كارایی عوامل و درنتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كاالها و 

خدمات و كاهش قيمت ها خواهد گردید.
نتایج برخی تحقيقات نشان می دهد شركت های محافظه كار كوچک تر هستند، دارایی های نامشهود 
 بيشتر و دارایی های مشهود كمتر دارند، نرخ مالياتی مؤثر كمتری دارند و از تئوری مالی سلسله مراتبی
 پيروی می كنند. همچنين نتایج نشان می دهد كه شركت های محافظه كار قبل از سرمایه گذاری اقدام 
به افزایش وجه نقد و اهرم مالی می كنند. اشخاصی كه محافظه كاری اجتماعی باالیی دارند معموالً با 
تردید و احتياط بيشتری قضاوت و تصميم گيری می كنند و خود را ملزم به رعایت اخالق می دانند. 
ارزش اجتماعی به نوبه خود بر سيستم های قانونی هر جامعه و نيز ارزش های حسابداری آن جامعه اثر 
گذار است. همچنين ارزشهای اجتماعی به طور غير مستقيم بر سيستم های حسابداری اثر می گذارد. 
به عنوان نمونه در جامعه ای كه سطح محافظه كاری فرهنگی و اجتماعی باال باشد، انتظار بر آن است 
كه سطح محافظه كاری حسابداری نيز در حرفه و نظام حسابداری آن جامعه باال باشد. محافظه 
كاری فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک ارزش اجتماعی براخالق حرفه ای حسابرسان و حسابداران 
اثرگذار است. لذا انتظار می رود افرادی كه محافظه كاری اجتماعی باالیی دارند، رفتارهای حرفه ای 
محافظه كارانه تری در حرفه حسابداری داشته باشند.، اگر مشاوران و مدیران مالی اعتقاد داشته باشند 
كه منافع اقتصادي بلندمدت مشتریان یا كارفرمایان آنها با كسب شهرت از طریق رفتارهاي اخالقی و 
مسئوالنه فراهم می شود، كمتر احتمال دارد كه درگير طرح ها و برنامه هاي اجتناب مالياتی شوند زیرا 
چنين طرح ها و برنامه هایی ریسک ایجاد خسارت به شهرت واحد تجاري را افزایش می دهد. از سوي 
دیگر، فقدان هرگونه اعتقاد نسبت به اهميت اخالق و مسئوليت اجتماعی در واحد تجاري می تواند به 
راحتی منجر به توجيه اجتناب مالياتی به ویژه در هنگام مواجه با فشار مشتري یا كارفرما براي كاهش 

ماليات شود. 
ایدئولوژی محافظه كاری نه مثل ليبراليسم فردگرایانه و نه همانند سوسياليسم جمع گرایانه است، بلکه 
فرد به عنوان عضوی از اجتماع تلقی می شود و یک تعلق تاریخی دارد. هنجارهای اجتماعی كه اعضای 
یک جامعه را به هم پيوند می دهند، نتيجه تجارب، دانش و تربيت نسل های پيشين است و فرد موظف 

به رعایت آنهاست. اگرچه رعایت آن ها با عالیق و منافع شخصی فرد در تضاد باشد.
6- اعتماد عمومی

اعتماد به دولت می تواند تأثير قابل توجهی بر رفتار ماليات دهندگان داشته باشد. مایر و همکاران 
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)1995( استدالل كردند كه اهميت اعتماد به طور مداوم در حال افزایش است و مدلی را توسعه دادند 
كه حاكی از آن است كه عدالت قابل اعتماد درک شده معتمد بر ميزان اعتماد تأثير می گذارد و با ميل 
اعتمادكننده به اعتماد تعدیل می گردد؛ در نهایت، یک اعتماد كننده یک معتمد را زمانی درک می كند 

كه معتمد به مجموعه ای از ارزش های اخالقی )كه اعتماد كننده موافق آن است(، پایبند است
اگر ماليات دهندگان مشاهده كنند كه دولت با ماليات پرداختی شان به ایجاد امکانات اجتماعی در جهت 
افزایش برابری قدم برمی دارد، انگيزه آنها برای پرداخت ماليات بيشتر می شود. در مقابل، اگر مؤدی 
مالياتی احساس كند كه سيستم مالياتی ناعادالنه است و بار مالياتی زیادی دارد، هزینه های اخالقی 
برای رفتار صادقانه كاهش و فرار مالياتی به عنوان یک نوع مقاومت در برابر سيستم مالياتی توجيه پذیر 

می شود (آلم، مک كللند و شولز،1999(.
برای  انگيزه   )1( باشد:  مرتبط  مکانيزم  از طریق دو  به همدستی  است  ایدئولوژی سياسی ممکن 
دستيابی به نتایج مساوی و  یا )2( )عدم( اعتماد كه دیگران تشریک مساعی می كنند )پرایت و 
كيمل،1977: 92(. همانطور كه در باال ذكر شد، ایدئولوژی های ليبرال پيامدهای عدالت خواهانه 
می توانند  عادالنه  های  انگيزه  بنابراین  و   )37 نایپر،2009:  فدریکا،  )جاست،  دهند  می  ترویج  را 
را سبب شود.  اجتماعی  ارزش های  به جهت گيری  نگرانی نسبت  و  ایدئولوژی سياسی  بين  رابطه 
به همين ترتيب، رابطه بين ایدئولوژی سياسی و تشریک مساعی ممکن است به وسيله انگيزه ای 
عادالنه بدست آید. از آنجایی كه ایدئولوژی محافظه كارانه با باورهایی كه دیگران خودمنتفع و رقابتی 
هستند؛ معتقد است، محافظه كاران ممکن است انتظار نداشته باشند كه دیگران به گونه ای رفتار 
كنند كه منافع جمعی را ارتقا دهد )داكيت،2001: 41؛ داكيت و پارا، 2004: 237(. در یک وضع 
دشوار اجتماعی، انتظار از همکاری دیگران می تواند به عنوان معيار اعتماد به دیگران محسوب شود 
بنابراین،  و ون النگه،2013: 112(.  )باليت  است  به همکاری خود  به شدت مربوط  انتظارات  این  و 
پيش بينی می شود كه محافظه كاران در مقایسه با ليبرال ها انتظار همکاری كمتر از دیگران را دارند و 
 انتظارات )به عنوان معيار اعتماد به دیگران( روابط بين ایدئولوژی سياسی و همکاری )تشریک مساعی

) را ميانجی گری می كند.
اعتماد و همکاری برای دموكراسی سالم، پر جنب و جوش و كارآمد ضروری است. همکاری و اعتماد، 
زمانی كه افراد با شخص دیگری از حزب سياسی رقيب ارتباط برقرار می كنند به شدت كاهش می یابد. 
ليبرال ها و محافظه كاران تمایل بيشتری به همکاری بيشتر با اعضای گروه خود در مقایسه با اعضای 
گروه خارج دارند. این شواهد با این موضع مطابقت دارد كه طرفداری درون گروهی، تأثير ایدئولوژی 
سياسی بر رفتار اجتماعی را از بين می برد. هر دو حزب دموكرات و جمهوری خواه انتظار داشتند كه 
همکاری درون گروهی بيشتری نسبت به گروه های خارج از گروه انجام شود و این به این دليل است 
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كه آنها تمایل بيشتری به همکاری با اعضای گروه دارند)باليت و همکاران،2018: 797(. با این وجود، 
هر دو نوع محافظه كاران تمایل به كاهش تردید و تهدید دارند و اولویت بندی سنت گرایی، قاعده 
پيروی و پذیرش نابرابری را مطرح می كنند. ما به طور كلی ميدانيم كه اعتماد به حکومت معموال برای 

محافظه كاران پایين تر از ليبرال هاست )هاميلتون و بلنک،2015: 19(.
اعتماد یک عامل ارزیابی ذهنی است كه احتمال وقوع اقدامات خاص توسط طرف دیگر را انجام 
می دهد )گامبتا،1988(. این بدان معنی است كه یک محيط با اعتماد اجتماعی باال، اعتماد بين 
سهامداران شركت را افزایش می دهد. بنابراین تضاد نمایندگی و فرصت طلبی مدیر در محيط های با 
اعتماد اجتماعی باال، پایين است )دسای و دارماپاال،2006: 145 ؛ دسای و همکاران،2007: 591؛ 
اسلمرود، 2004: 877(. گایت، هویتاش و پراویت )2014( و پزنر، ساس و سين )2015( شواهدی 
ارائه می دهند كه  اعتماد اجتماعی به طور منفی با نظریه نمایندگی و فرصت طلبی مدیر در ارتباط 
است.  اساسا یک محيط با اعتماد اجتماعی باال، یک نگرش اجتماعی مثبت را ایجاد می كند و رفتار 
اخالقی را به منظور جلوگيری از تضاد نمایندگی در ميان سهامداران شركت ایجاد می كند )سيالدینی 

و گلدستين،2004: 591؛ سانستين،1996: 903(.
اگر تعامل بين مقامات و ماليات دهندگان با اعتماد متقابل و رویکرد خدمات مشتری مشخص شود؛ 
ماليات دهندگان احساس می كنند كه متعهد به قانون هستند و ماليات خود را صادقانه و خود به خود 
پرداخت می كنند بنابراین آنها تمکين مالياتی داوطلبانه را نشان می دهند. اما برعکس اگر بين دولت 
و شهروندان تعاملی نباشد، مقامات برای تنظيم رفتار شهروندان به قدرت خود روی می آورند كه در 
این حالت پيروی از ماليات از طریق انگيزه های خارجی مانند حسابرسی و جریمه ها افزایش می یابد. 
در هر دو مورد نتایج رفتاری ماليات دهندگان منجر به مشاركت باالی مالياتی می شود؛ در مورد اول 

به صورت داوطلبانه و در مورد دوم به صورت اجباری.
عمومی  اعتماد  از  نتيجه  یک  عنوان  به  را   )2013( هولتز  اعتماد  مدل سطحی  پژوهش،  این  در 
از  قبل  اعتماد،  جهت  و  اعتماد،  ارزیابی  كه  می كند  استدالل   )2013( هولتز  می كنيم.  معرفی 
طبقه  بعد  دو  به  را  عدالت   )2013( هولتز  می یابد.  توسعه  شود،  انجام  ارزشی  مبادالت  اینکه 
عدالت  ادراكات  رویداد.  بر  مبتنی  و  )واحد(  شخص  بر  مبتنی  عدالت  ادراكات  می كند:   بندی 
بر  اعتماد  نتيجه،  در  می گيرد.  قرار  اعتماد  روحی  وضعيت  تأثير  تحت  شخص)واحد(،  بر  مبتنی 
رویداد  بر  مبتنی  عدالت  ادراكات  می گذارد.  تأثير  ناعادالنه(  یا  )عادالنه  رویدادها  تفسير   چگونگی 
ممکن است مربوط به تجارب جمع آوری شده در حوادث قبلی باشد. با در نظر گرفتن این دو در كنار 
هم، می توان یک رابطه خوب و مثبت بين اعتماد و عدالت را در طول زمان دید. از آنجایی كه اعتماد 
به دولت بر مبنای شخص )واحد( است، قبل از شروع تبادل اجتماعی، اعتماد شکل می گيرد. در این 
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مورد، هولتز )2013( استدالل می كند كه اعتماد بر ادراک عدالت روان شناختی تأثير می گذارد. هولتز 
)2013( بر اساس نظریه ی عدالت فلور و كراپانزانو )2001( و ادبيات پردازش متقابل )كانمن، 1995: 
375( ادعا می كند كه وقایع از نظر  منصفانه بودن  یا غيرمنصفانه طبقه بندی نشده اند. در عوض، 
آنها بر اساس نهادی قابل اعتماد، از جهت عادالنه یا ناعادالنه تفسير می شوند. یعنی، عدالت پدیده 
ذهنی به تفاسير فردی است. طبق ادبيات پردازش متقابل، افراد با استفاده از یک استاندارد ارجاعی 
كه رویداد فعلی آن را مقایسه می كنند، تصميم می گيرند كه آیا یک تبادل عادالنه  یا ناعادالنه است.

مفهوم اعتماد درون چارچوب نظری با توجه به جنبه های ارتباطی آن مشخص می شود و به مفهوم 
»اعتماد اجتماعی« اشاره می كند )اكلل ،2003: 245(. این تعریف به عنوان یک نظریه عمومی افراد 
و گروه های اجتماعی است كه مقامات مالياتی خيرخواه هستند و به طور مطلوب برای سود مشترک 

عمل می كنند )كچلر و همکاران، 2008: 210(.
ناک وكيفرر )1997( در مقاله تجربی در ز مينه سرمایه اجتماعی، اعتماد را به عنوان یک شاخص 
سرمایه اجتماعی براقتصاد بررسی كرده اند. برای این منظور، آنها ارتباط بين اعتماد فردی، اصول 
همکاری مدنی و عملکرد اقتصادی را بررسی كردند و در تجزیه و تحليل تجربی خود، در درجه اول 
بر نقش اعتماد با این دید كه مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی است متمركز شدند و بر اساس 
تجزیه و تحليل خود برای 29 كشور ، نتيجه گرفتند كه اعتماد دارای یک اثر مهم در مجموع فعاليت 

اقتصادی است.
بوتازی و هلمن )2011 ( در ارتباط با اهميت اعتماد و ارتباط آن با اقتصاد و تجارت، اهميت اعتماد را 
برای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار دادند و این سؤال را مطرح كردند كه آیا اعتماد در ميان ملت ها 
بر تصميم به سرمایه گذاری در كشورهای مختلف تأثير می گذارد؟ نتایج پژوهش به این صورت است 

كه اعتماد ميان ملت ها تصميمات سرمایه گذاران را به طور قابل توجهی تحت تأثير قرار می دهد.
اگر تعامل بين مقامات و ماليات دهندگان با اعتماد متقابل و رویکرد خدمات مشتری مشخص شود؛ 
ماليات دهندگان احساس می كنند كه متعهد به قانون هستند و ماليات خود را صادقانه و خود به خود 
پرداخت می كنند بنابراین آنها تمکين مالياتی داوطلبانه را نشان می دهند. اما برعکس اگر بين دولت 
و شهروندان تعاملی نباشد، مقامات برای تنظيم رفتار شهروندان به قدرت خود روی می آورند كه در 

این حالت پيروی از ماليات از طریق انگيزه های خارجی مانند حسابرسی و جریمه ها افزایش می یابد.
اعتماد به عنوان نظریه اكتشافی، بينش اثرات كاهش اعتماد را فراهم می كند و به توضيح حمایت افراد 
از عملکرد دولت كمک می كند. این نظریه پيشنهاد می كند كه افراد از یک قاعده تصميم ساده برای 
تصميم گيری در مورد حمایت از فعاليت های دولتی استفاده می كنند )هچرینگتون ،2005: 125(. این 
استدالل می كند كه زمانی كه افراد دولت را مورد اعتماد می دانند، از اقدامات دولت حمایت می كنند 
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و هنگامی كه اعتماد كمی وجود دارد، از اقدامات دولت حمایت نمی كنند )رودولف،2009: 159(
برگ لند و كنگ )2013( نشان دادند هرگاه حسابرسان درک كنند كه اعتماد اجتماعی نسبت به 
شركت باال است، در آن صورت ریسک شركت پایين خواهد بود و در نتيجه حق الزحمه كمتری را 
پيشنهاد خواهند كرد. آن ها اعتقاد دارند كه ویژگی های اجتماعی بر كار حسابرسان و گزارشگری مالی 

تأثيرگذار هستند.
درک سنتی از رابطه اعتماد به نفس بيان می كند كه اعتماد به آرامی بر اساس یک سری از تعامالت 
مطلوب )یا منصفانه( با شخص دیگری ایجاد شده است )هولمز،1991: 57 ؛ هولتز، 2013: 1893 
و زاند، 1972: 229(. نتيجه بسياری از چنين معامالت عادالنه منجر به اعتماد بيشتری در نقطه ی 
مقابل می شود. بيشتر تحقيقات  اعتماد را  به عنوان یک نتيجه از توافق مطلوب با نقطه ی مقابل تعریف 
می كنند. با این حال، تحقيقات اخير، این قضيه كه اعتماد طول می كشد تا توسعه یابد و نتيجه آن یک 

سری از تبادل های مطلوب است را به چالش می كشد.
ابرل )2003( اعتماد را به عنوان یک ویژگی خاص در ارتباطات تعریف می كند یعنی تعامالتی كه 
طی آن افراد ویژگی های مثبت را به همدیگر نسبت داده و انگيزه های ذاتی برای حفظ ارتباط دارند. 
در اینجا فرض می شود كه تمکين مالياتی از طریق افزایش سطوح قدرت و اعتماد قابل دستيابی 
است. اعتماد اجتماعی ممکن است یک راه حل برای حل مشکالت مختلف جمعی ذاتی در جوامع 

دموكراتيک معاصر باشد ) والنيکا و همکاران،2010: 78(.
شواهد نشان می دهد كه اعتماد اجتماعی هزینه های اداری مدیریتی را كاهش می دهد و بنابراین به 
طور منفی با اجتناب ماليات شركت ها مرتبط است. اعتماد به عنوان یک متغير ارتباطی كه مبنایی 
برای همکاری داوطلبانه فراهم می كند، تعریف می شود. اگر اعتماد باال باشد، مؤدیان وظيفه شان را در 

تحقق نيازهای جامعه درک می كنند.
7- اجتناب مالیاتی

در ادبيات حسابداري، اجتناب مالياتی از دو بعد گسترده و محدود تعریف شده است. در بعد گسترده، 
اجتناب مالياتی به صورت »كاهش آشکار ماليات به ازاي هر ریال سود حسابداري قبل از ماليات« 
تعریف می گردد. طبق این تعریف تمام معامالتی كه بر بدهی مالياتی آشکار شركت اثر می گذارند در 
زمره اجتناب مالياتی قرار می گيرند و بين فعاليت هاي واقعی با مطلوبيت مالياتی، فعاليت هاي اجتنابی 
كه به منظور كاهش ماليات انجام می شوند و البی هایی كه براي كسب مزایاي مالياتی انجام می شوند، 
تفاوتی قائل نمی شود )جهرومی،1391: 36 (. طبق این تعریف، اگر اجتناب مالياتی را به صورت 
طيفی از استراتژي هاي برنامه ریزي مالياتی در نظر بگيریم، در یک سر طيف اجتناب مالياتی قانونی 
)نظير سرمایه گذاري در اوراق مشاركت( و در سر دیگر طيف اجتناب مالياتی غيرقانونی قرار می گيرد 
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)هانلون و هيتزمن،2010: 127(
اجتناب از پرداخت ماليات را استفاده قانونی از نظام مالياتی برای منافع  شخصی، به منظوركاهش 
ميزان ماليات قابل پرداخت به وسيله ابزارهایی كه در خود قانون است، تعریف كرده اند )جهرومی، 
1390 ؛ فروغی و محمدی، 1392 و خواجوی و كيامهر، 1395( بنابراین، از آنجایی كه اجتناب از 
پرداخت ماليات، فعاليتی به ظاهر قانونی است به نظر می رسد كه بيشتر از فرار مالياتی در معرض دید 
باشد و چون اجتناب از پرداخت ماليات در محدوده ای معين جهت استفاده از مزایای مالياتی است و 
به طور عمده قوانين محدودكننده ای در زمينه كنترل اجتناب از پرداخت ماليات وجود ندارد (حقيقت 
و محمدی، 1392(. بنابراین، به نظر می رسد بسياری از شركتها درگير اجتناب از پرداخت ماليات 
باشند و به همين دليل تعيين عوامل تأثيرگذار بر سطح اجتناب مالياتی در شركتها دارای اهميت 

زیادی است.
نظریه نارضایتی سياسی ادعا می كند كه وقتی شهروندان اعتماد به دولت را از دست می دهند، اعتقاد 
دارند كه بدهيهای مالياتی بسيار زیاد هستند. در نتيجه، عدم اعتماد به دولت ممکن است وسيله ای 

فراهم كند كه به موجب آن ماليات دهندگان فرار را توجيه كنند. )رودلف، 2009: 144(
موارد متعددي می توان برشمرد كه طی آن قانون شرایط ویژه اي براي ماليات دهندگان در نظر گرفته 
و مؤدیان نيز می توانند از شرایط در نظر گرفته شده یا ضعف قانون و مصوبات مربوطه به نفع خود 
استفاده نمایند. در ایران نيز مانند سایر كشورها به موجب قانون تخفيف ها و معافيت هاي مالياتی براي 
برخی صنایع، مناطق و افراد در نظر گرفته شده است. براي مثال به موجب ماده 133 قانون ماليات 
هاي مستقيم )ق.م.م(؛ فعاليت هاي كشاورزي معاف از ماليات می باشند. یا به موجب ماده 145 ق.م.م 
درآمد مربوط به سود سپرده هاي بانکی و سود سهام و اوراق مشاركت معاف از ماليات می باشند. به 
عنوان مثال دیگر، شركتی كه به توليد كاال اشتغال دارد و این كاال هم در داخل كشور و هم در خارج 
از كشور تقاضا دارد، فرصتی را براي كاهش ماليات شركت فراهم آورده است؛ زیرا طبق ماده 141 

ق.م.م درآمد حاصل از صادرات از جمله درآمدهایی است كه غيرمشمول ماليات می باشند.
ارزش های جهانی،تورگلر  از نظرسنجی  از اطالعات بدست آمده  استفاده  با  در یک سری مطالعات 
)2004،2003( دریافت كه اعتماد به دولت به طور مثبتی با تمایل افراد به پيروی از قوانين مالياتی 
در كشورهای مختلف ارتباط دارد. این رابطه پس از كنترل عوامل دیگری كه بر تأثير اخالق  مالياتی 
از جمله سن، درآمد، تحصيالت، جنسيت، وضعيت تاهل، و وضعيت اشتغال تأثير می گذارد، مثبت و 

معنی دار بود.
اعمال هر گونه سياستی كه منجر به اجتناب از ماليات شود منجر به تضعيف اخالق مالياتی و تمکين 
مالياتی می شود. شركتهایی كه گزارشگری مالی متهورانه دارند اجتناب مالياتی بيشتری نسبت به 
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شركتهایی كه دارای ثبات در گزارشگری هستند خواهند داشت. برخی محققان مانند هانلون و اسلمود 
)2009( دریافته اند كه استراتژیهای مالياتی متهوانه بر روی ارزش شركتها اثر منفی دارد در حالی 
كه برخی دیگر مانند گالمور، ميدو و تورنک )2014( دریافته اند كه هيچ اثر با اهميتی وجود ندارد. 
 برنامه های تصميم گيری در این خصوص باید به عنوان بخشی از ساختار مسئوليت اجتماعی شركتها

 در نظر گرفته شود. دنيل جوزف )2009( اشاره می كند كه مسئوليت پذیری اجتماعی مفهومی است 
كه از طریق آن شركت ها عوامل محيطی و اجتماعی را در عمليات شركت هایشان وارد می كنند. 
محققان استدالل می كنند، شركت هایی كه مسئوليت اجتماعی ضعيفی دارند بيشتر در مجاورت 
جذب استراتژی های مالياتی متهورانه اند )هوی، وو و ژانگ،2013: 2025 ؛ النيس و ریچاردسون، 
2015: 439(. هر چند تاكنون هيچ مطالعه ای این امر را بررسی نکرده است كه چگونه وسعت و حجم 
واكنش استفاده كنندگان به استراتژیهای مالياتی شركت به وسيله استنباط آنها از خصوصيات اخالقی 

شركت تحریک می شود. 
هر چند هر دو گروه چپ گرایان و راست گرایان اجتناب مالياتی و گزارشگری مالياتی متهورانه را محکوم 
می كنند اما بسياری از چپ گرایان اجتناب مالياتی را محکوم می كنند اما این امر برای سياستمداران 
راست گرا عادی است و بسياری از آنان اجتناب مالياتی را توجيه می كنند. این اجتناب مبتنی بر تئوری 
بنيادین اخالقی است كه وجود تفاوتهای سيستماتيک در تعلقات و وابستگی های اخالقی افراد با 

عقاید سياسی متفاوت را بيان می كند. 
در حالی كه اجتناب مالياتی یک تهدید جدی برای نشان دار كردن و یا برچسب زدن به ارتباطات 
ایجاد می كند. از دیدگاه تصميم گيری در مورد ماليات این تحقيق یک ارزیابی معقول از منافع بالقوه 

و ریسک های مرتبط با عدم اعتماد عمومی را ارائه می دهد.
تورگلر )2007( استدالل كرد كه رابطه ماليات دهندگان با دولت، از جمله اعتماد آنها به دولت، هنگام 
بررسی تمکين مالياتی، اهميت زیادی دارد. اعتماد به دولت رابطه مثبتی با تمایل افراد به رعایت 
قوانين مالياتی در كشورهای مختلف دارد. در ادبيات مالياتی سنتی، اعتماد به عنوان یک نتيجه عادالنه 
مدل سازی می شود. روسو، سيتکين برت و كامرر )1998( اعتماد را به عنوان »یک دولت روانشناختی 
كه شامل قصد پذیرش آسيب پذیری براساس انتظارات مثبت از اهداف دیگر است » تعریف می كنند. 
عالوه بر این، اعتماد به دولت و منصفانه بودن نظام مالياتی، یک تأثير متقابل در برآورده شدن ماليات 
در نظر گرفته شده دارد، به طوری كه انصاف درک سيستم ماليات به طور كامل تأثير اعتماد به دولت 

را در تصميمات تمکين می طلبد.
بوردینيون )1993( نتيجه گيری كرد كه ماليات دهندگان زمانی از پرداخت ماليات اجتناب می كنند 
كه اعتقاد دارند سطح كاالهای عمومی، خروجی، با توجه به بدهی مالياتی شان كافی نيست، یادر 



69 ارائه مدل رابطه ایدئولوژی سیاسی با اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش میانجی گری اعتماد اجتماعی...

شرایطی كه آنها بر این باورند برنامه ماليات غيرمنصفانه است.
هرچند، درآمدهای ناشی از اجتناب ماليات دهندگان، قابل توجه است؛ دولت ها به طور مداوم به دنبال 
راه هایی برای بهبود تمکين ماليات دهندگان هستند. اگر چه افزایش مجازات و افزایش ميزان مميزی 
می تواند تمکين مالياتی را افزایش دهد، اما برنامه های تمکين مالياتی برای پياده سازی هزینه های 
زیادی دارند. بدین ترتيب شناخت بسياری از عوامل مختلف كه بر تمکين ماليات تأثير می گذارد، 

می تواند به دولت ها كمک كند تا برنامه های جایگزین را توسعه دهند.
اگر اعتماد به دولت بهبود یابد، تمکين ماليات نيز می تواند بهبود یابد. نتایج این تحقيق ممکن است 
به سياستگذاران راجع به راه هایی برای بهبود تمکين مالياتی تأثيرگذار باشد. آكرولوف )1980( نشان 
می دهد كه وقتی افراد بيشتر از یک عادت اجتماعی معمولی پيروی می كنند، انگيزه های اقتصادی 
قوی برای پيروی از آداب و رسوم اجتماعی دارند. به طور كلی، با توجه به فضای قابل اطمينان و فشار 

گروهی، انگيزه برای مشاركت در اجتناب مالياتی برای افزایش انحراف مدیریتی، كم است.
یک شركت بر اساس سهم عادالنه خود به جامعه كمک نمی كند. یک محيط اعتماد اجتماعی خوب، 
رفتار اخالقی مدیران را تقویت می كند و برخی از انگيزه های مدیران را به طور كامل از مزایای راههای 
گریز ماليات كاهش می دهد. بنابر همه موارد مشاهدات مشابه دیگر، اجتناب از ماليات در یک محيط 
با اعتماد اجتماعی باال، كمتر رخ می دهد. كارهای نظری و تجربی در مورد اجتناب ماليات شركت و 
تضاد نمایندگی سهامداران و مدیران، نشان داده است كه اعتماد اجتماعی می تواند اجتناب ماليات 
شركت را كاهش دهد. تجزیه و تحليل های اضافی نشان می دهد كه تأثير منفی اعتماد اجتماعی بر 
اجتناب ماليات شركت ها برای شركت های دارای نظارت داخلی و خارجی ضعيف، چشم گيرتر است.
با توجه به مبانی نظری در خصوص ایدئولوژی سياسی و اجتناب  مالياتی كه پيش تر به آن اشاره گردید، 

مدل مفهومی پژوهش حاضر در نمودار )1( نشان داده  شده  است.
شکل )1(- مدل مفهومی پژوهش

منبع: یافته های پژوهش
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فرضیه های پژوهش
در این تحقيق یک مدل از این متغيرها و واسطه ها  نشان می دهيم كه چطور ایدئولوژی های سياسی 
افراد، واكنش آنها را نسبت به اجتناب مالياتی تعدیل می كند. بنابراین یک مطالعه و تحقيق و بررسی 
عميق تر راجع به روانشناسی مؤدیان نسبت به تمکين مالياتی ضروری و واجب به نظر می رسد تا این 

امر را روشن سازد كه چه عواملی می تواند یک واكنش منفی در مؤدیان ایجاد نماید.
فرضيه های پژوهش به شرح ذیل مطرح می گردد:

ایدئولوژی سياسی محافظه كارانه دارای اثر مستقيم بر روی اعتماد عمومی است.
اعتماد عمومی با اجتناب از پرداخت ماليات رابطه معکوس دارد.

ایدئولوژی سياسی محافظه كارانه با اجتناب از پرداخت ماليات رابطه معکوس دارد.
ایدئولوژی سياسی محافظه كارانه به واسطه اعتماد عمومی با اجتناب از پرداخت ماليات رابطه معکوس 

دارد.
روش شناسی پژوهش

این پژوهش با توجه به ماهيت، از نوع پژوهش های كاربردی به شمار می رود چراكه هدف آن یافتن راه 
حلی درباره یک مشکل مهم در جامعه، یک سازمان صنعتی یا اداری است. همچنين از نظر روش این 
پژوهش در زمره پژوهش های توصيفی- پيمایشی می باشد. چارچوب نظری و پيشينه پژوهش از راه 
استقرایی، و جمع آوری داده ها و نتيجه نهایی برای آزمون رد یا پذیرش فرضيه ها، از طریق پرسش نامه 
انجام می شود. ازآنجایی كه این پژوهش در یک محيط واقعی یعنی حسابداران و مدیران مالی شركتها 

و حسابرسان انجام خواهد شد، جزو پژوهش های ميدانی به شمار می رود.  
می  سياسی«  ایدئولوژیهای  مستقل»  متغير  و  مالياتی«  »اجتناب  وابسته،  متغير  پژوهش  این  در 
باشند و متغير »اعتماد عمومی«، به عنوان متغير ميانجی در نظر گرفته می شوند. برای اندازه گيری 
ایدئولوژیهای سياسی )محافظه كاری اجتماعی و اقتصادی( از پرسش نامه اِوقِت )2013( استفاده شده 
است كه شامل 12 سؤال بوده و سؤاالت شماره 1،3،4،7،8،11،12 مربوط به اندازه گيری محافظه كاری 
اندازه گيری محافظه كاری اقتصادی است. برای  اجتماعی و سؤاالت شماره 2،5،6،9،10 مربوط به 
اندازه گيری اعتماد عمومی از پرسشنامه استاندارد 7 سنجه ای اعتماد به دولت در طيف ليکرت 
استفاده شده است. برای اندازه گيری اجتناب مالياتی نيز از پرسشنامه استاندارد 7 سنجه ای تورگلر 
و اشنایدر )2005( و تکلی )2011( در طيف ليکرت )1= بسيار مخالف و 7= بسيار موافق( استفاده 

شده است.  
از آنجا كه برای تحليل داده ها از روش شناسي مدل یابي معادالت  ساختاري استفاده شده  است و این 
روش تا حدود زیادي با برخي از جنبه هاي رگرسيون چندمتغيري شباهت دارد، مي توان از اصول 
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تعيين حجم  نمونه در تحليل رگرسيون چندمتغيري براي تعيين حجم نمونه در مدل یابي معادالت 
 ساختاري استفاده  نمود. بر این اساس تعيين حجم نمونه مي تواند بين 5 تا 15 مشاهده به ازاي هر 
متغير اندازه گيري  شده، تعيين شود)هومن، 1388: 72(. بنابراین با توجه به اینکه تعداد گویه)سؤال(

نياز  های پرسش نامه مورداستفاده در پژوهش حاضر27مورد بود، حداقل به 135 )27*5( نمونه 
بوده كه بدین منظور تعداد550 عدد پرسش نامه بين حسابداران و مدیران مالی شركتها و حسابرسان 
جامعه آماری به صورت تصادفی توزیع گردید كه از 511 پرسش نامه برگشتی 480 مورد آن قابل 
استفاده بوده و داده های آن با استفاده از نرم افزار ليزرل1 بر اساس رویکرد حداكثر راست نمایی مورد 

تحليل قرارگرفت.
در پژوهش حاضر برای اندازه گيری پایایی ابزار پژوهش از معيار پایایی تركيبی2 استفاده شده  است. 
همچنين برای اندازه گيری روایی محتوا از روش دلفی و برای اندازه گيری روایی  همگرا از روش تحليل 
 عاملی  تایيدی3 با استفاده از معيارهای بارعاملی4 و ميانگين واریانس استخراج شده5 و برای اندازه گيری 
روایی  تشخيصی نيز از معيار فورنل و الركر استفاده شده  است. برای آزمون فرضيه های پژوهش نيز 
از روش مدل معادالت  ساختاری6 بهره گرفته  شده  است. با استفاده از مدل معادالت ساختاری، از 
یک طرف ميزان برازش الگوی مفهومی پژوهش با داده ها و شاخص های مورد نظر و از طرف دیگر 
فرضيه های پژوهش )تأثير متغيرها بر یکدیگر( مورد اندازه گيری قرارگرفته  است. اهم شاخص هایی كه 
برای سنجش برازش الگوی مفهومی پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، عبارت بود از: شاخص نيکویی 
 برازش7، ریشه خطای  ميانگين  مجذورات  تقریب8، شاخص تعدیل  یافته نيکویی  برازش9، شاخص 
برازش  هنجار شده10، شاخص برازش  تطبيقی11، شاخص برازش هنجارنشده12، ریشه ميانگين  مربعات 

 باقيمانده13 و شاخص برازش  افزایشی14.

1. Linear Structural Relations (LISREL)
2. Construct Reliablity (CR)  
3.Confirmatory Factor Analysis (CFA)
4. Factor Loading
5. Average Variance Extracted (AVE)
6. Structural Equation Model  (SEM)
7. Goodness Of Fit Index (GFI)
8. Root Mean Square Error Of Approximation (RMSEA)
9. Adjusted Goodness Fit Index (AGFI)
10. Normal Fit Index (NFI) 
11.Comparative Fit Index (CFI)
12. Not Normed Fit Index (NNFI)
13. Root Mean Of The Remaining Squares (RMR)
14. Incremental Fit Index (IFI)
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یافته های پژوهش
مشخصه های جمعيت شناختی اعضای نمونه نشان می دهد كه 303 نفر از مشاركت كنندگان، مرد)63 
از 30 سال، 244  نفر)24%( كمتر  نظر سن، 114  از  بوده اند.  نفر)37 درصد( زن  درصد( و 177 
نفر)50%( بين 30 تا 40 سال، 89 نفر)19%( بين 40 تا 50 سال و 33 نفر)7%( باالتر از 50 سال سن 
داشتند. از نظر مرتبه شغلی، 52 نفر )10%(  كمک حسابدار، 228 نفر)48%( حسابدار، 62 نفر)%12( 
رئيس حسابرسی، 71 نفر)15%( مدیرمالی،17 نفر )4%( حسابرس، 25 نفر)5%( حسابرس ارشد، 15 
نفر)3%( سرپرست حسابرسی، 9 نفر)2%( مدیرحسابرسی، 1 نفر)1%( شریک حسابرسی بوده اند. 77 
نفر)16%( در بخش دولتی و 403 نفر)84%( در بخش خصوصی مشغول به فعاليت بوده اند. از نظر 
مدرک تحصيلی،42 نفر)9%( كاردانی و پایين تر، 238 نفر)50%( كارشناسی، 48 نفر)10%( دانشجوی 
كارشناسی ارشد، 130 نفر)27%( كارشناسی ارشد، 15 نفر)3%( دانشجوی دكتری، 7 نفر)1%( دكتری 
بوده اند. از نظر وضعيت تاهل، 318 نفر)66%( متاهل و 162 نفر)34%( مجرد بوده اند.  از نظر سابقه 
كاری 118 نفر )25%( كمتر از 5 سال، 124 نفر )26%( بين 5 تا 10 سال، 117 نفر )24%( بين 10 
تا 15 سال، 65 نفر)14%( بين 15 تا 20 سال و 56 نفر)11%( باالتر از 20 سال سابقه كاری داشتند.  
به منظور تعيين پایایی سؤاالت پرسش نامه از روش سنجش سازگاری درونی پرسشنامه و روش 
پایایی تركيبی استفاده  شد و مقدار پایایی تركيبی برای هر دسته از سؤاالت، مورد اندازه گيری قرارگرفت. 
طبق یک قاعده سرانگشتی این مقدار باید بيشتر از 0/7 باشد تا از پایایی متغيرهای پژوهش نيز 
اطمينان حاصل نمود. هرچند در این خصوص نيز برخی از پژوهش گران مقدار پایایی تركيبی بيش تر 

از 0/6 را نيز قابل قبول می دانند. نتایج پایایی سؤاالت در جدول 2 ارائه گردیده است. 
برای اطمينان از روایی محتوا از نظرات 22 تن از استادان و خبرگان حوزه حسابداری وحسابرسی به 
روش دلفی بهره  گرفته  شد. برای اندازه گيری روایی  همگرای  سازه مدل مفهومی پژوهش، از روش 
تحليل  عاملی  تایيدی استفاده  گردید. روایی  همگرا بيانگر آن است كه شاخص های یک سازه، تا چه 
حد در تبيين واریانس مشترک سهم دارند. برای سنجش روایی  همگرا در تحليل  عاملی  تایيدی بایستی 
دو معيار بارعاملی و ميانگين واریانس استخراج شده درنظرگرفته شود. بارعاملی باید بزرگتر از 0/4 باشد 
و گویه های با بارعاملی كمتر از 0/4 می بایستی حذف گردند )هالند1 ،196:1999(. همچنين تایيد یا 
رد معناداری بارهای عاملی باید با توجه به به اعداد معناداری)T-Value( صورت بگيرد. بدین ترتيب 
كه در سطح خطای 0/05 بارعاملی كه مقدار T-Value آن بزرگتر از 1/96 یا كوچکتر از 1/96- باشد، 
معنی دار است. ميزان ميانگين واریانس استخراج شده )AVE( نيز باید بزرگتر از 0/4 باشد )مگنر و 

همکاران2 ،43:1996(. 
1. Hulland
2. Magner et al.
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از آنجایی كه متغير ایدئولوژی سياسی )شامل دو بعد محافظه كاری اجتماعی و محافظه كاری اقتصادی(، 
دارای ابعاد متفاوتی می باشند؛ ابتدا تحليل عاملی مرتبه اول را برای ابعاد هریک از این متغيرها آزمون 
نموده و سپس به تحليل عاملی همه متغيرهای پژوهش به صورت همزمان خواهيم  پرداخت. همان طور 
كه در جدول ذیل مشاهده می شود در خصوص متغير محافظه كاری اجتماعی، بار عاملی مربوط به 
سؤاالت 1 ،3 و درخصوص متغير محافظه كاری اقتصادی سؤاالت 1، 3 ، 4 كمتر از  0/4 بوده بنابراین 
این سؤاالت باید حذف شوند. از طرفی AVE محاسبه شده در تحليل عاملی برای محافظه كاری 
اجتماعی، كمتر از 0/40 بوده و لذا سوالت  4، 5، 6 مربوط به متغير مذكور كه سنجه ضعيف تری 
نسبت به بقيه سؤاالت برای این متغير بودند نيز حذف گردیده تا مقدار ميانگين واریانس استخراج 
شده )AVE( آن بهبود یابد. و مجددا تحليل عاملی برای متغير مذكور صورت بپذیرد. بعد از آزمون 
مجدد تحليل عاملی، بارعاملی مربوط به سؤاالت باقی مانده هردو بعد متغير ایدئولوژی سياسی بيشتر 
از 0/4 بوده كه از نظر آماری نيز معنی دار می باشند چون مقدار آماره T-Value آن ها بيشتر از 1/96 
می باشد. مقدار AVE نيز برای این ابعاد محاسبه گردید كه مقدار آن برای هرمتغير بيشتر از 0/4 
بوده و بيانگر روایی همگرا این متغيرها می باشد. نتایج تحليل عاملی ابعاد ایدئولوژی سياسی در جدول 

1 نشان داده شده است.
جدول )1(- نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول ایدئولوژی های سیاسی

AVEخطای استانداردآماره Tبارعاملیگویهمتغیر

محافظه كاری اجتماعی

0/6612/740/57سؤال 2
0/410

0/6212/210/61سؤال 7

محافظه كاری اقتصادی

0/7716/380/40سؤال 2
0/578

0/7515/970/44سؤال 5

الزم به ذكر است كه در روایی هم گرا باید مقدار ميانگين واریانس استخراج شده1 نيز بيشتر از 
0/4باشد كه AVE محاسبه شده در تحليل عاملی برای متغير اجتناب مالياتی مربوط به سؤاالت 1، 
3، 4، 6، 11، 13، 16، 17  كه سنجه ضعيف تری نسبت به بقيه سؤاالت برای این متغيرها بودند نيز 
حذف گردیده تا مقدار ميانگين واریانس استخراج شده )AVE( آن ها بهبود یابد. نتایج تحليل عاملی 

نهایی برای سؤاالت باقی مانده متغيرهای پژوهش در جدول 2 آمده است.

1. Ave
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جدول) 2(- نتایج تحلیل عاملی کلیه متغیرهای پژوهش

پایایی ترکیبی AVEخطاآماره Tبارعاملیگویهمتغیر
)CR(

ایدئولوژی سياسی

 محافظه 
كاری 

اجتماعی
0/8622/830/26

0/6360/777
 محافظه 
كاری 
اقتصادی

0/7316/360/47

اجتناب مالياتی

0/6214/350/62سؤال 2

0/4150/884

0/6214/550/62سؤال 5
0/7117/340/50سؤال 7
0/6716/090/55سؤال 8
0/7920/120/38سؤال 9
0/7117/120/50سؤال 10
0/4810/740/77سؤال 12
0/7217/730/48سؤال 14
0/7016/990/51سؤال 15
0/5111/400/74سؤال 17
0/4710/440/78سؤال 19

اعتماد عمومی

0/4610/250/79سؤال 1

0/5520/854
0/7518/710/44سؤال 2
0/9124/910/17سؤال 3
0/8823/810/23سؤال 4
0/6214/640/62سؤال 5
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برای محاسبه روایی تشخيصی بر اساس معيار فرونل و الركر، چنانچه مجذور ميزان ميانگين واریانس 
استخراج شده بيشتر از ارتباط)همبستگی( ميان دو متغير مکنون1 باشد، روایی تشخيصی وجود دارد. 
ماتریس  همبستگی  سازه های مدل  مفهومی پژوهش در جدول 3، نشان داده شده است. در قطر اصلی 
این ماتریس مجذور ميزان ميانگين واریانس استخراج شده و همبستگی بين سازه ها در پایين قطر 
اصلی نشان داده  شده  است. همان طور كه نشان داده شده است ميزان AVE برای همه سازه های مدل 
مفهومی پژوهش بيشتر از 0/4 بوده و همچنين مجذور ميزان ميانگين واریانس استخراج شده برای هر 

سازه از ارتباط بين سازه های دیگر نيز بيشتر است كه بيانگر روایی تشخيصی می باشد.
جدول )3(- روایی تشخیصی )فورنل و الرکر(

اعتماد عمومیاجتناب مالياتیایدئولوژی سياسی

0/636ایدئولوژی سياسی

0/0630/415اجتناب مالياتی

0/0030/0200/52اعتماد عمومی
در ادامه فرضيه های پژوهش مورد آزمون قرار خواهند گرفت. برای آزمون فرضيه پژوهش از روش 
معادالت ساختاری استفاده  شده  است. در آزمون فرضيه ها، ضریب مسير بيانگر ميزان تأثير و آماره 
بيانگر معنی داری آن است؛ به گونه ای كه ضریب مسير در  T-Value مربوط به آن ضریب مسير، 
صورتی معنی دار است كه آماره T-Value مربوط به آن ضریب مسير، بزرگتر از 1/96 و یا كوچکتر از 
1/96- باشد. نتایج روش مدل سازی معادالت ساختاری به منظور آزمون فرضيه های پژوهش، در حالت 

استاندارد در شکل 2 نشان داده  شده  است. 

1. Latent
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شکل )2( - آزمون فرضیه های پژوهش در حالت استاندارد )منبع: یافته های پژوهشگر(

نتایج حاصل از آزمون فرضيه های پژوهش نشان می دهد كه:
در فرضيه اول ادعا شده بود كه ایدئولوژی سياسی تأثير مثبت معنی داری بر اعتماد عمومی دارد. نتيجه 
آزمون این فرضيه نشان می دهد كه ایدئولوژی سياسی تأثير مثبت)0/12( بر اعتماد عمومی دارد. به 
عبارتی با هر واحد تغيير در ایدئولوژی سياسی ، متغير اعتماد عمومی به ميزان 0/12 واحد و هم جهت 
 T-Value با ایدئولوژی سياسی تغيير می كند. این تأثير از نظر آماری معنادار می باشد چرا كه آماره
برابر با )2/42( می باشد كه این ميزان از مقدار 1/96 بيشتر می باشد. بنابراین فرضيه تأثير ایدئولوژی 

سياسی بر اعتماد عمومی را نمی توان رد كرد.
در فرضيه دوم ادعا شده  بود كه اعتماد عمومی تأثير منفی معنی داری بر اجتناب مالياتی دارد. نتيجه 
آزمون این فرضيه نشان می دهد كه اعتماد عمومی تأثير منفی )0/15-( بر اجتناب مالياتی دارد. به 
عبارتی با هر واحد تغيير در اعتماد عمومی، متغير اجتناب مالياتی به ميزان 0/15 واحد و خالف جهت 
با اعتماد عمومی تغيير می كند. این تأثير از نظر آماری معنادار می باشد چرا كه آماره T-Value برابر 
با )2/96-( می باشد كه این ميزان از مقدار 1/96- كمتر می باشد. بنابراین فرضيه تأثير اعتماد عمومی 

بر اجتناب مالياتی را نمی توان رد كرد.
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در فرضيه سوم ادعا شده بود كه ایدئولوژی سياسی تأثير منفی معنی داری بر اجتناب مالياتی دارد. 
نتيجه آزمون این فرضيه نشان می دهد كه ایدئولوژی سياسی تأثير منفی )0/26-( بر اجتناب مالياتی 
دارد. به عبارتی با هر واحد تغيير در ایدئولوژی سياسی ، متغير اجتناب مالياتی به ميزان 0/26 واحد و 
خالف جهت با ایدئولوژی سياسی تغيير می كند. این تأثير از نظر آماری معنادار می باشد چرا كه آماره 
T-Value برابر با )5/81-( می باشد كه این ميزان از مقدار 1/96- كمتر می باشد. بنابراین فرضيه تأثير 

ایدئولوژی سياسی بر اجتناب مالياتی را نمی توان رد كرد.
در فرضيه چهارم ادعا شده بود كه ایدئولوژی سياسی به واسطه اعتماد عمومی تأثير معنی داری بر 
اجتناب مالياتی دارد. نتيجه آزمون این فرضيه نشان می دهد كه ایدئولوژی سياسی تأثير مثبت)0/12( 
عبارتی  به  دارد.  مالياتی  اجتناب  بر  منفی)0/15-(  تأثير  نيز  عمومی  اعتماد  و  عمومی؛  اعتماد  بر 
ایدئولوژی سياسی به واسطه اعتماد عمومی تأثير منفی)0/02-(=)0/12*0/15-( بر اجتناب مالياتی 
دارد. بنابراین با هر واحد تغيير در ایدئولوژی سياسی، متغير اجتناب مالياتی به واسطه اعتماد عمومی، 
به ميزان 0/02 واحد و خالف جهت با ایدئولوژی سياسی تغيير می كند. این تأثير از نظر آماری معنادار 
می باشد چرا كه آماره T-Value مسير ایدئولوژی سياسی به اعتماد عمومی برابر با )2/42( و آماره 
T-Value مسير اعتماد عمومی به اجتناب مالياتی برابر با )2/96-( می باشد كه هردو آماره از قدر 
مطلق 1/96 بيشتر می باشند. بنابراین فرضيه تأثير ایدئولوژی سياسی بر اجتناب مالياتی به واسطه 
اعتماد عمومی را نمی توان رد كرد. نتایج آزمون فرضيه های پژوهش به طور خالصه در جدول 4 نشان 

داده  شده  است.
جدول )4(- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

نتیجه آزمونآماره Tضریب مسیرفرضیهشماره

نمی توان رد كرد0/122/42تأثير ایدئولوژی سياسی بر اعتماد عمومی1

نمی توان رد كرد2/96-0/15-تأثير اعتماد عمومی بر اجتناب مالياتی2

تأثير ایدئولوژی سياسی بر اجتناب 3
نمی توان رد كرد5/81-0/26-مالياتی

تأثير ایدئولوژی سياسی به واسطه اعتماد 4
عمومی بر اجتناب مالياتی

0/122/42
نمی توان رد كرد

-0/15-2/96
نتيجه آزمون الگو در نمودار 3 نشان داده  شده  است. در این نمودار ميزان روابط علی بين متغيرهای 
مکنون نشان داده شده  است. در این مقاله عالوه بر مقادیر ضرایب مسير و بارهای عاملی مندرج بر روی 
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فلش های ترسيم شده در نمودار 2، تعدادی از شاخص های مهم برازش الگوی مفهومی نيز اندازه گيری 
شده است. الزم به یادآوری است كه مجموعه وسيعی از معيارها و شاخص های برازندگی وجود دارند 
كه می توانند برای اندازه گيری كل الگو مورد استفاده قرارگيرند. یک محقق باید از معيارهای مختلفی 
برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده كند، زیرا شاخص واحدی وجود ندارد كه به طور قطعی برای 
آزمون مدل، مورد قضاوت و ارزیابی قرار گيرد )كالنتری،1388: 53(. بر این اساس در جدول 5، به 
چند شاخص مهم سنجش برازش الگوی مفهومی اشاره می شود كه در این پژوهش مورد اندازه گيری 

قرار گرفته  است. 
شکل )3(- نتیجه آزمون برازش الگوی مفهومی )منبع: یافته های پژوهشگر(

منبع: یافته های پژوهش

همان طور كه در جدول 5 مشاهده می شود، مقادیر تمامی شاخص ها نشان دهنده برازش مناسب و 
قابل قبول الگوی مفهومی پژوهش می باشد. بنابراین همخوانی الگوی مفهومی با داده های گردآوری شده 

مورد تایيد واقع  می شود.
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جدول )5(- ارزیابی برازش کل الگوی مفهومی پژوهش

شاخص های برازش 
الگوی مفهومی

مقادیر محاسبه 
وضعیت برازشمقادیر توصیه شدهشده شاخص ها

Chi Square355/56ــــــــــــ

Df128ــــــــــــ

Chi Square/Df2/7783≤Chi Square/Dfقابل قبول

RMSEA0/0610/08≤RMSEAقابل قبول

GFI0/920/90≥GFIقابل قبول

NFI0/900/90≥NFIقابل قبول
CFI0/950/90≥CFIقابل قبول

منبع: یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر تأثير ایدئولوژی سياسی بر اجتناب مالياتی را مورد مطالعه قرارداده و به این پرسش 
پاسخ داده كه كه آیا ایدئولوژی سياسی محافظه كارانه افراد و اعتماد عمومی می تواند بر اجتناب مالياتی 
تأثير داشته باشد یا خير؟ یافته های پژوهش نشان داد كه ایدئولوژی سياسی به صورت مستقيم و  

غيرمستقيم اثر منفی و معنی داری بر اجتناب مالياتی دارند.
نتایج این پژوهش مشابه پژوهش ناک وكيفرر ) 1997 ( است كه در مقاله تجربی در ز مينه سرمایه 
اجتماعی، اعتماد را به عنوان یک شاخص سرمایه اجتماعی بر اقتصاد معرفی كرده اند و بر اساس 
تجزیه و تحليل خود برای 29 كشور، نتيجه گرفتند كه اعتماد دارای یک اثر مهم در مجموع فعاليت 
اقتصادی است. همچنين مشابه نحقيق الورا بوتازی و توماس هلمن )2011( در ارتباط با اهميت 
اعتماد و ارتباط آن با اقتصاد و تجارت است كه اهميت اعتماد را برای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار 
دادند؛ نتایج پژوهش به این صورت است كه اعتماد ميان ملت ها تصميمات سرمایه گذاران را به طور 
قابل توجهی تحت تأثير قرار می دهد. و نيز رودولف )2009( این استدالل می كند كه زمانی كه افراد 
دولت را مورد اعتماد می دانند، از اقدامات دولت حمایت می كنند و هنگامی كه اعتماد كمی وجود 
دارد، از اقدامات دولت حمایت نمی كنند. تورگلر ) 2003، 2004( نيز بر این باور است كه اعتماد به 
دولت، رابطه ی مثبتی با تمایل افراد به رعایت قوانين مالياتی در كشورهای مختلف دارد. وندیک و 
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وربون )2010( اثر ميانجی اعتماد بر روی رابطه بين عدالت و تمکين داوطلبانه را بررسی نمودند و 
اعتماد بر تمکين داوطلبانه مؤثر است و هرچقدر اعتماد به مسئوالن بيشتر باشد تمکين داوطلبانه 
افزایش می یابد، به عبارت دیگر زمانی كه مؤدیان مسئوالن را افرادی خيرخواه و صادق بدانند كه با 
آنها با احترام برخورد می كنند و در جهت اصالح امور عموم كار می كنند، تمایل به همکاری بيشتری از 
خود نشان می دهند. سایر مطالعات رابطه مثبت بين اعتماد به دولت و تمکين دركشورهای مختلف را 
از جمله ریچاردسون )2008( 47 كشور، سانگ و یاربو )1978( )1978 ایاالت متحده آمریکا و ووگل 
)1974( سوئد تأیيد كرده است. لکن این پژوهش، متضاد با تحقيق بليت و همکاران )2018( است كه 

بيان می كند بين ایدئولوژی سياسی محافظه كارانه و اعتماد همبستگی منفی وجود دارد.
شواهد نشان می دهد كه اعتماد اجتماعی هزینه های اداری مدیریتی را كاهش می دهد و بنابراین به 
طور منفی با اجتناب ماليات شركت ها مرتبط است. اعتماد به عنوان یک متغير ارتباطی كه مبنایی 
برای همکاری داوطلبانه فراهم می كند، تعریف می شود. اگر اعتماد باال باشد، مؤدیان وظيفه شان را در 
تحقق نيازهای جامعه درک می كنند. یک فضای هم افزا با رویکرد “خدمت به مشتری و ارباب رجوع” 
هم اعتماد و هم قدرت مسئوالن را افزایش می دهد؛ كه افزایش اعتماد متقاباًل به جّو هم افزا كمک 
می كند ( كچلر و همکاران، 2008: 225( انتظار بر این است كه یک محيط با اعتماد اجتماعی باال 
با اجتناب ماليات پایين تر همراه باشد و بالعکس. ماليات دهندگان استنباط های اخالقی را بر مبنای 
اعتماد متقابل به مقامات و رویکرد خدمات مشتری و مسئوليت اجتماعی استوار می سازند. اگر تعامل 
بين مقامات و ماليات دهندگان با اعتماد متقابل به مقامات و رویکرد خدمات مشتری مشخص شود؛ 
ماليات دهندگان احساس می كنند كه متعهد به قانون هستند و ماليات خود را صادقانه و خود به خود 

پرداخت می كنند بنابراین آنها تمکين مالياتی داوطلبانه را نشان می دهند.
این مطالعه دارای اهميت زیادی است. در ابتدا، برخالف مدل های پيشين اقتصادی مبتنی بر اجتناب 
ماليات دهندگان، این تحقيق بينش خود را در مورد تأثير عوامل غير اقتصادی نشان می دهد. تحقيقات 
روانشناسی نشان می دهد كه مسائل روانشناختی اجتماعی و فردی می تواند تأثير قابل توجهی بر 
تصميمات داشته باشد به طور خاص، این مطالعه نشان می دهد كه اعتمادعمومی به دولت و بالطبع 
تمکين مالياتی، مستقيما یا غيرمستقيم بر تصميمات مربوط به پرداخت ماليات و دوری از اجتناب 
مالياتی تأثير می گذارند. با توجه به تالش های دولت برای افزایش مداوم تمکين و كاهش هزینه های 
اداری ، چنين شواهدی از عوامل غير اقتصادی می تواند به دولت ها كمک كند تا هزینه های كمتر 
و برنامه های تمکين و كاهش اجتناب مالياتی را توسعه دهند. مأموران تشخيص ماليات باید با در 
نظرگرفتن سياست هاي بودجه اي دولت و همچنين سایر سياست هاي پولي و مالي و در نظر گرفتن 
مفهوم نرخ مؤثر مالياتي، نسبت به تشخيص درآمد مشمول ماليات شركتها اقدام كنند. در وهله بعدي 
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مميزان مالياتي مي توانند با اندازه گيري نرخ مؤثر مالياتي، اجتناب مالياتي یا فرار مالياتي شركتها را نيز 
مورد بررسي قرار دهند. در این باره مي توان این نکته را مد نظر قرار داد كه تفاوت زیاد نرخ مؤثر ماليات 

و نرخ قانوني به منزله وجود فرار مالياتي مي باشد.) حساس یگانه،گل محمدی،1390 :264-239(
این مطالعه نشان می دهد كه ایدتولوژی های سياسی افراد  بر تصميمات مربوط به اجتناب تأثير قابل 
توجه و مستقيم دارد و اعتماد به دولت تأثيری مستقيم و غيرمستقيم بر رعایت قوانين و اجتناب از 
ماليات دارد. با توجه به حساسيت باالتر نسبت به اعتماد به محيط سياسی امروز، توجه به تأثيرات این 
عوامل در تصميمات مربوط به اجتناب با اهميت است. اگر اعتماد به دولت بهبود یابد، تمکين ماليات 

و بالطبع اجتناب از ماليات نيز می تواند بهبود یابد
این پژوهش به تحقيقات مالياتی كمک می كند تا همزمان به مدل سازی تأثير مسائل اجتماعی در 
تصميم گيری های مربوط به اجتناب ماليات پرداخته شود. مدل های قبلی توسعه یافته ماليات دهندگان 
تنها مسائل اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهند. از آنجایی كه تئوری نشان می دهد كه این مسائل 
اجتماعی با هم مرتبط هستند، تحقيق باید تأثير مشترک این مسائل را در یک مدل واحد در نظر 
بگيرد. بينش حاصل از تجزیه و تحليل در این پژوهش ممکن است به دولت ها كمک كند تا تغييرات 

اجتماعی را كه به بيشترین تأثير در ایدئولوژی ماليات دهندگان تأثير می گذارد، مشخص كنند.
این تحقيق فرصت های زیادی را برای پژوهش های آینده نشان می دهد. به عنوان مثال، ادبيات تمکين 
مالياتی می تواند از عوامل تحقيقات آینده كه بر اعتماد به دولت تأثير می گذارند و یا تأثير انواع مختلف 
مداخالت دولتی بر اعتماد به دولت، عدالت ادراک شده سيستم مالياتی و اهداف تمکين ماليات بعدی 
را مورد بررسی قرار دهد. تحقيقات آینده همچنين می تواند روش های تغيير هنجارهای اجتماعی را 
بررسی كند. همچنين در پژوهش های آینده در مورد اجتناب مالياتی می توان انصاف، پيچيدگی قوانين 
مالياتی، نرخ ماليات، نگرش مشاغل مالياتی را به عنوان عوامل بالقوه هنجار اجتماعی برای كسب نتایج 

قوی تر مدنظر قرار داد.
از آنجا كه برنامه های مدون و معين طرح جامع مالياتی در حال اجرا می باشد؛ بدین لحاظ توصيه 
می شود تا همگام با اجرای مراحل مختلف طرح جامع مالياتی و به جهت آماده سازی پيش نيازهای 
الزم برای اجرای عملی آن، از هم اكنون واحد اداری خاصی در ستاد سازمان سازمان امور مالياتی برای 
مقوله تمکين مالياتی و اجتناب مالياتی ایجاد شود تا با هدف دستيابی به یک مدل  تمکين مناسب 
با شرایط كشور، از طریق انجام تحقيقات گوناگون و مطالعه درباره روشهای عملياتی اندازه گيری و 
ابزارهای ارتقاء تمکين، نسبت به تدوین استراتژی و برنامه كاری برای ارزیابی مستمر شاخص ها و 
عوامل مؤثر بر تمکين، تربيت نيروی انسانی متخصص در موضوع تمکين و اجتناب مالياتی و همچنين 

ایجاد پایگاه اطالعاتی ذیربط اقدام نماید.
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اگر دولت به مردم اطمينان دهد كه منابع مالياتی گردآوري شده در راستاي خدمت رسانی بيشتر به 
آنها و یا سایر بخش هاي مولد اقتصاد انجام می گيرد، مؤدیان مالياتی فرار از پرداخت ماليات را رفتاري 
به دور از ارزشهاي اخالقی خواهند دانست. تحقق این امر در سایه دسترسی بيشتر دولت به اطالعات 
در مورد ترجيحات افراد، اعتمادسازي و شفاف سازي دولت در مورد برنامه هاي خود از طریق رسانه هاي 
مختلف، بهبود وضعيت حاكميت قانون و برابري افراد در برابر قانون و سرانجام (همانطور كه وینتروب 

)2001 ( نيز بدان اشاره می كند) توسعه منطق دموكراسی ميسر می شود.
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