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چکیده
متغیرهـاي فراوانـی در  توسط محققان حوزه هاي مالی، اثـر در تحقیقات مالی انجام شده 

حسابداري بررسی می شود. اما یکی از این متغیرهاي مهـم کـه مـی تـوان گفـت      مدیریت و
و سیستمهاي زیر مجموعه آن می گذارد، عامل فرهنگـی اسـت.   این حوزهبر بیشترین اثر را 

تفاوتهاي فرهنگی از قاره اي به قاره دیگر و از کشوري به کشور دیگـر و حتـی در سـطحی    
خردتر از شهري به شهر دیگر باعث ایجاد هنجارها، ارزشها و شیوه هاي مختلفی می گـردد  

ن حسابداري، مدیریت و سیستمهاي مالیاتی بجا مـی  و تاثیرات بسیار مهمی را در علومی چو
گذارد. در ایـن مقالـه بـه بررسـی ارتبـاط ابعـاد فرهنگـی هوفسـتد بـا ارزشـهاي سیسـتمهاي            
مالیاتی(عدالت و بی طرفی مالیاتی) پرداخته می شود. فرهنگ و تفاوتهاي آن در کشورهاي 

و شــیوه هــاي طراحــی مختلــف طبیعتــاً باعــث ایجــاد ناهمــاهنگی هــایی در روشــها، اعمــال
سیستمهاي مالیاتی خواهد شـد لـذا بـا مطالعـه ارتبـاط بـین ارزشـهاي فرهنگـی در جامعـه و          
ارزشهاي مالیاتی می توان بـه نتـایج مطلـوبی رسـید. ایـن پـژوهش برگرفتـه از چارچوبهـاي         
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) می باشد تـا بـدین وسـیله تـأثیر فرهنـگ بـر سیسـتمهاي مالیـاتی         1980» (دوفسته«فرهنگی 
و بررسی گردند. شناسایی

ابعاد فرهنگی، عدالت مالیاتی، بی طرفی مالیاتی، سیستم هاي مالیاتیواژه هاي کلیدي: 

مقدمه
همه دولت ها براي تامین هزینه هاي خود از طرق مختلف، درآمد ایجاد می کنند کـه یکـی   

داري و وجود تاثیرات فرهنگـی بـر حسـاب   .[3]از انواع آن، به مالیات ستانی اختصاص دارد
زیر مجموعه هاي حسابداري از قبیل سیستمهاي مالیاتی هر کشوري امـري مسـلم اسـت امـا     
چارچوب و مدلی براي این تاثیرات ضروري به نظر می رسد تا بـا ایـن مـدلها بـه بررسـی و      

در کشورهاي مختلف پرداخت. سیستم هاي مالیاتیآزمون ارتباط بین ارزشهاي فرهنگی بر
براي ارتباط ارزشهاي فرهنگی و حسابداري، هر بررسی در هر کشوري حال با وجود مدلی 

در این ارتباط در واقع نوعی نقد و بررسی و اصــالح یا بسط این مدل می باشد.
عوامل محیطـی نظیـر سیسـتم هـاي قـانونی، سیسـتم هـاي مالیـات، تـورم تـاریخی، وقـایع و            

فـات بـین المللـی در اعمـال     رویدادهاي اقتصادي و سیاسـی، بـراي کمـک بـه توجیـه اختال     
امـا عـامل محیطی دیگر که بعنوان عامل تاثیر گذار در .]21[حسابداري بکار برده می شوند

].14[اعمال حسابداري و گزارشگري مالی مشاهده شده، فرهنگ است
هرچند در رابطه با تاثیر فرهنگ بر سیستم هاي مالیاتی در تحقیقات حسابداري، مطالعات 

رفته است ولی مسلم است که فرهنگ بعنوان متغیري اساسی و داراي نقش کمی صورت گ
عمده در سیستم هاي مالیاتی می باشد. در این پژوهش از چارچوب فرهنگی هوفستد 

) براي توسعه مدل تئوریکی و ارتباط فرهنگ با سیستم هاي مالیاتی 1988) و گري (1980(
دگرایی، اجتناب از عدم اطمینان، فاصله استفاده شده است و فرضیاتی که ارتباط بین فر

بعنوان ارزشهاي ارزشهاي فرهنگی و عدالت و بی طرفیقدرت و مردمنشی را بعنوان
کلیدي سیستم هاي مالیاتی آزمون شده است.
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در این تحقیق اوالً مدل و نسخه جدیدي از چارچوب فرهنگی هوفستد و گري براي آزمون 
اتی بکار گرفته شده است تا شکاف عمده ادبیات تحقیق ارتباط فرهنگ بر سیستم هاي مالی

مرتبط با تحقیقات فرهنگی را پرکند ثانیاً تحقیق این موضوع را آشکار می کند که هر موقع 
سیستم هاي مالیاتی با ارزشهاي فرهنگی ترکیب و مطالعه شوند فهم محققان در درك 

ایش خواهد یافت.یاتی افزتفاوتها، رفع نقایص، چالشها و فرصتهاي سیستم هاي مال

بیان مسئله
در سالهاي اخیر گرایش شدیدي به استفاده از تئوریهاي رفتاري در تحقیقات حسابداري 
بوجود آمده است. بدون شک چنین مطالعاتی باعث غناي رشته حسابداري شده و آن را از 

].8[یک رشته خشک و کامالً فنی(تکنیکی) خارج می سازد
ي تاثیرات و ارتباط فرهنگ بر سیستم هاي مالیاتی در جوامع مختلف مـی توانـد   تحلیل آمار

به درك اختالفات بین المللی سیستم هاي مالیاتی کمک می کند. بنابراین کسب شناخت و 
سیستم هاي مالیـاتی در  و طراحیمطالعه درباره تاثیر و ارتباط ارزشهاي فرهنگی بر عملکرد

ود است با توجه به اینکه پژوهش حاضر اولین گام در رابطه بـا  یک جامعه نیازي کامالً مشه
ارتباط ارزشهاي فرهنگی با سیستم هاي مالیاتی در ایران می باشد لذا کسب چنـین شـناختی   

است که ارتباط بین ارزشـها یـا ابعـاد    پرسشایننیز مستلزم انجام تحقیق و رسیدن به جواب
.مالیاتی آن جامعه چیست؟فرهنگی هر جامعه با ارزشهاي سیستم هاي 

فرضیات تحقیق
را می توان پیشرو مطالعـات تـاثیرات فرهنگـی در علـوم انسـانی      1پرفسور گیرت هوفستد

دانست. کار هوفستد را در زمینه فرهنگ، جامع ترین تحقیق صورت گرفتـه تـا آن زمـان در    
ي شـده از تقریبـاً   زمینه اختالفات فرهنگی ملی می دانند. بر اسـاس بررسـی هـاي جمـع آور    

کشور، هوفستد چهار بعد ارزشی که هـر کشـور   39در 2کارمند شرکت آي بی ام116000

1	 - Geert Hofsted2 - IBM
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مـی توانــد در آن قـرار گیــرد را بصـورت ذیــل شناسـایی کــرد. ایـن ارزشــهاي اجتمــاعی و      
فرهنگی عبارتند از:

)اجتنـاب از  3) (Power Distance)فاصله قدرت 2) (Individualism)فردگرایی1
)  Masculinity)مرد منشی(Uncertainty Avoidance4)طمینان(عدم ا

مسـتقل ارزشهاي فرهنگی باال که بوسیله هوفستد مطالعه و بسط یافتـه انـد بعنـوان متغیرهـاي     
) در تحقیقــی نظــري و تجربــی 2007پــژوهش حاضــر مــی باشــند. همچنــین ریچاردســون ( 

نمود که به شرح زیر می باشند:ارزشهاي کلیدي سیستم هاي  مالیاتی هر کشوري را معرفی 
)(Neutrality) بی طرفی2)(Equity)عدالت1

مسـتقل پژوهش می باشند. حال با توجه به متغیرهـاي وابستهارزشهاي فوق بعنوان متغیرهاي 
یعنـی ارزشـهاي سیسـتم هـاي مالیـاتی فرضـیات       وابستهیعنی ارزشهاي فرهنگی و متغیرهاي

تحقیق بصورت ذیل می باشند:
.): بین فردگرایی و عدالت مالیاتی در ایران رابطه وجود دارد1(فرضیه

): بین فاصله قدرت و عدالت مالیاتی در ایران رابطه وجود دارد.2فرضیه (
): بین اجتناب از عدم اطمینان و عدالت مالیاتی در ایران رابطه وجود دارد.3فرضیه (
رابطه وجود ندارد.بین مردمنشی و عدالت مالیاتی در ایران ):4فرضیه (
): بین فردگرایی و بی طرفی مالیاتی در ایران رابطه وجود دارد.5فرضیه (
): بین فاصله قدرت و بی طرفی مالیاتی در ایران رابطه وجود دارد.6فرضیه (
): بین اجتناب از عدم اطمینان و بی طرفی مالیاتی در ایران رابطه وجود دارد.7فرضیه (
منشی و بی طرفی مالیاتی در ایران رابطه وجود دارد.): بین مرد8فرضیه (

- ) بصورت خالصه آمده است. این جدول مشابه مدل هوفستد1فرضیات فوق در جدول (
گري است با این تفاوت که به جاي ارزشهاي حسابداري از ارزشهاي مالیاتی بعنوان متغیر 

مستقل استفاده شده است.
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تحقیق) : خالصه فرضیات و مدل1جدول (
مالیاتیارزشهاي

ارزشهاي فرهنگی
بی طرفیعدالت

رابطه دارندابطه دارندرفرد گرایی 
رابطه دارندرابطه دارندفاصله قدرت

رابطه دارندرابطه دارنداجتناب از عدم اطمینان
رابطه دارندرابطه ندارندمرد منشی

ادبیات تحقیق
به دلیل اهمیت موضوع رفع اختالفات حسابداري از طریق شناسایی تاثیرات فرهنـگ در  
حسابداري تحقیقات و مطالعات و کنفرانسهایی در این مورد انجام شده است کـه مـی تـوان     

کـه  "به طرف چارچوبی مفهـومی بـراي تجزیـه تحلیـل فرهنـگ بـر حسـابداري        "به مقاله 
تـاثیر  "در مجلـه حسـابداري بـین المللـی چـاپ شـد و یـا مقالـه         )1989بوسیله آقاي پیررا (

که توسط آقایان دکتـر گـري   "تغییرات ارزشهاي فرهنگی برسیستمهاي ارزشی حسابداري 
میک و دکتر حمید پور جاللی نوشته شد، اشاره کرد. همچنین کنفرانس هایی در شـهرهاي  

در ایـن مـورد   1987ل در سـال  و بروکس1986، نیویورك در سال 1985آمستردام در سال 
برگزار شـده اسـت.همچنین بخـش عمـده اي از مقـاالت ارائـه شـده در دهمـین کنفـرانس          

در مالزي برگزار گردید به موضوع تـاثیر فرهنـگ بـر    1997حسابداران آسیا که در سپتامبر 
اما سرانجام پرفسـور هوفسـتد در تحقیقـی گسـترده از کارکنـان      حسابداري اختصاص دارد.

کشور جهان و تحلیل آماري نتـایج ایـن تحقیـق،    39ت چند ملیتی آي بی ام مستقر در شرک
ارائه داد. این تئوري در زمینـه هـاي مختلـف از    1تئوري مشهور خود را درباره ابعاد فرهنگی

جمله روانشناسی، تئوري سازمان، و اخیراً نیز در تحقیقات حسابداري کاربرد فراگیـر داشـته   
به بررسی و مطرح کردن نظریات و ابعاد فرهنگی هوفستد و مدل گـري و  در ادامه].7[است

نقد آنها خواهیم پرداخت و ارتباط ابعاد فرهنگی هوفسـتد را بـا ارزشـهاي حسـابداري و در     
.سطحی خردتر با ارزشهاي مالیاتی بررسی خواهیم کرد

1 - Cultural Dimensions
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طالعـات مآزمونهاي تجربی تئوري هوفستد و تئوري گري در خارج از ایران: 
گري و هوفستد درباره ارزشهاي فرهنگـی و ارزشـهاي حسـابداري و ارتبـاط آنهـا محققـان       
زیادي را بر آن داشت که این تئوریها را آزمون کنند کـه یـا درسـتی آنـرا اثبـات و یـا ایـن        
نظریات را رد نمایند. همچنانچه گري هیچگاه فرضـیات یـا آزمونهـاي تجربـی انجـام شـده       

ا به مرحله اجرا در نیاورد  و اثبات صحت و اعتبار آن به سـایر  براي حمایت از چارچوبش ر
. ایـن تئـوري توسـط دههـا  محقـق، آزمـایش و       ]14[محققان حسابداري محول شـده اسـت  

بررسی شد ونتایج ضد و نقیضی توسط آنها بدست آمده است که به چکیـده نتـایج بدسـت    
آمده از تحقیقات و مطالعات انجام شده می پردازیم:

گـري در راسـتاي   -تهاي متعددي در رابطـه بـا بسـط یـا اصـالح چـارچوب هوفسـتد       مشارک
؛ فیچنـر و  1989(براي مثـال پیـررا   شناخت تاثیر فرهنگ بر حسابداري صورت گرفته است

) این ادبیـات را  1999). چانچانی و مک گریگور (1995؛ و بایدون و ویلت 1994کیلگور 
گـري تکیـه داشـتند در    -ومی و تئـوریکی هوفسـتد  مورد بررسی قرار دادند و بر مباحث مفه

) در بررسی این ادبیـات، آزمـایش تجربـی ایـن     2004حالیکه آقایان داپنیک و ساکومیس (
تئوري را مد نظر قرار دادنـد و رابطـه فرهنـگ بـا اختالفـات جهـانی در زمینـه گزارشـگري         

) در 1988گـري ( حسابداري را نشان دادند. آنها تالش کردند تا مشخص کنند آیا سـاختار 
معرض تحقیقات و بررسی هاي کافی قرار گرفته است تا صحت و اعتبار آن ثابـت شـود یـا    

خیر.
) اولین آزمون تجربی در رابطه با چـارچوب گـري را انجـام داده و تمـام چهـار      1990ادي (

فرضیه را مورد بررسـی قـرار داد. ایـن روش تحقیـق جهـت آزمـون ایـن تئـوري، شـاخص          
داري براي سیزده کشور آسیایی را بوجود آورد و آنگـاه آنهـا را را بـا ابعـاد     ارزشهاي حساب

فرهنگی هوفستد ارتباط داد. علیرغم اینکه ارزش حسـابداري بوجـود آمـده و روش انـدازه     
گیري آنها چندان دقیق و موشکافانه نبوده و هیچ اعتبار مستقلی نداشت بطوریکه ایـن یافتـه   

انه هاي ارتباط که از قبل پیش بینی شده بود، محرز گردید.ها به سرعت رد شدند، اما نش
) براي آزمایش فرضیه هاي گري با در نظـر گـرفتن ابعـاد فرهنگـی     1995سالتر و نیسواندر (

هوفستد بعنوان متغیرهاي مستقل، از تحلیل رگرسیون اسـتفاده کردنـد. بـا بسـط و گسـترس      
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ل توجهی میان شش رابطه از روابطی کـه  کشور، آنها ارتباط قاب29) براي 1990مطالعه ادي(
گري بین ابعاد فرهنگی و ارزشهاي حسابداري فرض کرده بود یافت که این ارتبـاط بیـانگر   

آن بود که تنها برخی عناصر و اجزاي تئوري گري معتبر هستند.
) با استفاده از داده هاي مستقل مشابه در زمینه افشـاي  2000) ، جاگی و لو (1997وینگیت (

لی، به موضوع فرهنگ و افشاي حسابداري و عامل محیطی دیگر یعنی سیستم قـانونی، بـا   ما
استفاده از داده هاي حاصل از سـه کشـور داراي ضـابطه و سـه کشـور داراي قـانون عرفـی        
پرداختند. براي کشورهاي داراي ظابطه، تمامی متغیرهاي فرهنگی مهم و قابل توجه نبودنـد  

طه، تمامی متغیرهاي فرهنگی مهم و قابل توجه بودند. جاگی و و براي کشورهاي داراي ظاب
) در خصوص بعد پنهانکاري در 1988) نتیجه گرفتند که نه تنها فرضیه هاي گري(2000لو(

مقابل شفافیت معتبر و صحیح نبود بلکه شاخصه هاي فرهنگ هوفستد، که در اصل در دهـه  
همچنین به دلیل اینکه شاخصـه هـاي   بوجود آمد، نیز ممکن است منسوخ شده باشد. 1970

فرهنگی هوفستد، تنها از یک شرکت (شرکت آي بـی ام) گرفتـه شـده اسـت. لـذا ممکـن       
است نتواند تفاوت نگرش ها و موضع هاي هر یک از این کشورها را نشان دهد. ایـن یافتـه   

ري فرهنگ هـیچ تـاثی  ") اینطور نظر دهندکه 2000هاي ارائه شده باعث شد تا جاگی و لو(
یا تاثـیر کمی بر سطوح افشا می تواند داشته باشد در زمانی که سیسـتم قـانونی مـدنظر قـرار     

.]11["می گیرد
کشوري که آنها انجام داده بودنـد  39) تحقیق جاگی و لو را براي 2003به هر حال، هوپ (

بزرگتـر،  ادامه داد و با اسـتفاده از یـک نمونـه    1995الی 1993در دوره اي سه ساله از سال 
هنـوز  "نتایج حاصل از فرضیه گري را با هم ترکیب نمـود . او پیروزمندانـه بیـان کـرد کـه      

خیلی زود است که فرهنگ را بعنـوان یـک متغیـر بـراي سـطوح افشـاي گزارشـات سـالیانه         
.  "حذف کنیم

کارهاي تحقیقی اندکی در زمینه سیسـتم هـاي مالیـاتی    سیستم هاي مالیاتی و فرهنگ: 
) اظهار مـی دارد کـه کلـی    1995ی تا کنون به موضوع فرهنگ پرداخته اند. پیترز (بین الملل

ترین توضیح براي وجـود تفاوتهـاي سیاسـت مالیـاتی بـین کشـورهاي مختلـف اینسـت کـه          
سبکهاي ملی متفاوتی براي مالیات گذاري وجـود داشـته، و یـا اینکـه فرهنـگ سیاسـی هـر        
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وع راه حل را، به جاي راه حلی دیگر، بـراي  کشور به این سو گرایش دارد که دولت یک ن
) مهر تأییـدي اسـت بـر طـرح     1991مسئله مالیاتی اش مطرح نماید. یافته هاي تجربی پیترز (

کشـور  22پیشنهادي وي. او با استفاده از تحلیـل خوشـه اي، الگوهـاي مالیـات گـذاري در      
ــر 1965ســازمان توســعه و همکــاري اقتصــادي در ســال   ــورد مطالعــه ق ار داده و روش را م

) 1991پیدایش و تکامل این سیستم در کشورهاي فوق را مورد توجه قرار می دهـد. پیتـرز (  
آمریکـائی، اسـکاندیناوي، اروپـاي    -راه حلی چهار گانه براي ایـن مسـئله یافـت: انگلیسـی    

غربی، و التین. او همچنین مشاهده کـرد کـه تغییـرات بسـیار انـدکی رخ داده اسـت: همـان        
شناسائی شده بودند، تنها با تغییرات اندك و جزئی نیـز در  1965ه اي که در سال چهار دست

) ادعا می کند که این چهار دسته تأثیرات فرهنگ 1991باقی مانده بودند. پیترز (1987سال 
سیاسی، تأثیر انباشـته سـاختار اقتصـادي و اجتمـاعی، و گزینـه هـاي سیاسـی نزدیـک تـر را          

نمایش می دهند.  
) شواهدي را دال بر این پیدا می کند که سیستم هاي مالیـاتی کشـور از خـواص    1985روز (

مشترك کافی جهت تأیید عمومیت کلی برخوردار نمی باشند. بلکـه، سیسـتم هـاي مالیـاتی     
در کشورهاي مختلف، متفاوت بوده و محصول فرهنگ ملی هستند. تأثیرات خاص مالیـات  

) 1985مالیاتی شناسائی می شوند. و سـرانجام، روز ( تنها در مورد چندین منبع اصلی درآمد
مشاهده می کند که تفاوتهاي سیستم هاي مالیاتی کشور به واسطه سکون و ایستائی سیاسی، 

جاودانه می شوند.  
) 1985) و روز (1991ادبیات مربوط به مالیات فاقد مسیر و جهـت تئـوریکی اسـت. پیتـرز (    

ن مسئله فراهم کردند که به طور مستدل فرهنـگ را بـا   شواهد تجربی یکسانی را در مورد ای
جنبه هاي خاصی از سیستم هاي مالیاتی مرتبط می داند؛ اما آنها هیچ نظریـه فرهنگـی بـراي    

) تنها فرهنگ را در زمینه فرهنگ سیاسـی  1991تأیید ادعایشان ارائه نکردند. به ویژه، پیترز (
) از دیـدگاه تـاریخی در مـورد فرهنـگ     1985مورد مطالعه قرار می دهد، در حالیکـه روز ( 

) نظریه فرهنگی را بر اسـاس دیـدگاه داگـالس    1985تأمل می کند. و سرانجام ویدافسکی (
) ارائه می کند، اما این نظریه تنها در مورد بودجه بندي ملی کاربرد دارد. این مطالعـه  1970(

) بـه بررسـی و تحقیـق و    1988) و گـري ( 1980با استفاده از چارچوبهاي فرهنگی هوفستد (
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) تا چـه میزانـی مـی    1980تفحص در مورد این مسئله می پردازد که ابعاد فرهنگی هوفستد (
.]25[هددالیاتی بین المللی را توضیحمتواند تفاوتهاي موجود در سیستم هاي

تعریف واژه ها
ز برنامه ریزي جمعی ذهنی که اعضاي یک گروه را ا"ممکن است فرهنگ بصورت 

گرایش زیاد به ". هوفستد ارزشها را بصورت]16[تعریف گردد"دیگري متمایز می سازد
تعریف می کند. این "ترجیح دادن حاالت خاصی از موضوعات نسبت به سایر موضوعات

تعاریف است که بطور گسترده در تحقیقات حسابداري بکار برده شده اند تا چهارچوبی 
سابداري بین المللی بدست آید. اما تعاریف متغیرهايفرهنگی براي بررسی اختالفات ح

این پژوهش در ذیل آمده اند:استفاده شده در
فردگرا، وجود روابط خانوادگی در میـان کارکنـان، نـامطلوب    در سازمانهاي: فردگرایی

در مشاغل مهـم و  تلقی می شود. چون چنین روابطی می تواند منجر به انتصاب خویشاوندان
.]5[بروز تضاد منافع گردددر نهایت 

: فاصله قدرت معیاري است که اختالفـات موجـود در توزیـع قـدرت میـان      فاصله قدرت
(وسـعت) ) را نشـان مـی دهـد و مـنعکس کننـده دامنه     مافوق و زیردسـت افراد جامعه (افراد 

کـه  ه افراد ضعیف موجود در سازمانها می باشد. در جایینابرابریها در توزیع قدرت از دیدگا
زیردستان وابستگی کمتري به افراد مافوق خود دارند و روابط ایـن  فاصله قدرت کم است، 

دو با یکدیگر نزدیک و صمیمانه می باشد. در ایـن چنـین شـرایطی زیردسـتان براحتـی مـی       
توانند با افراد مافوق خود مشورت کرده و یا حتی به انتقاد و مخالفت با آنها بپردازند. اما در 

اصله قدرت زیاد است، زیردستان وابستگی زیادي به افراد مافوق خود دارند و جاهایی که ف
، زیردسـتان  روابط بین این دو نیز مستبدانه یا بعبارتی پدرسـرورانه اسـت. در چنـین شـرایطی    

یـا  دحتی امکان نزدیک شدن به روساي خود را ندارنـد چـه رسـد بـه اینکـه بخواهنـد انتقـا       
.]4[اشندمخالفتی نیز با آنها داشته ب

این صفت مشخص کننده میزان تحمل مردم یـک جامعـه از   اجتناب از عدم اطمینان :
موقعیت هایی است نامعلوم، نامشخص، مبهم و غیر قابل پیش بینی باشند. این ویژگـی نشـانه   

د کرد که از چنین موقعیـت هـایی پرهیـز کننـد. در     نمیزانی است که مردم جامعه سعی خواه
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اجتناب از عدم اطمینان آنهـا زیـاد اسـت، مـردم خواهـان نظـم و وجـود        فرهنگهایی که بعد
وضوح و روشنی در امور هستند. در فرهنگی که بعـد اجتنـاب از عـدم اطمینـان آن ضـعیف      
است ابهام به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی تلقی و به سادگی مورد قبول قرار مـی گیـرد   

د حوادث فردا تحمل شـود هـر روز بـه همـان     و بدون اینکه زحمتی براي فکر کردن در مور
].1[می شودصورتی که واقع شده پذیرفته

: مرد منشی معیاري است کـه میـزان گـرایش افـراد جامعـه بـه داشـتن رفتـاري         مرد منشی
جسورانه در برابر برخورد متواضعانه را نشان می دهد. بعبارت دیگـر مـرد منشـی بـه معنـاي      

لبی، قهرمان پروري و دالوري اسـت. در مقابـل، زن منشـی    گرایش افراد جامعه به برتري ط
ها و واضع و فروتنـی، مراقبـت از ضـعیفتر   به معناي گرایش افراد جامعه به برقراري ارتباط، ت

در جامعه مردانه انتظـار مـی رود افـراد قـاطع، جـاه طلـب، و       ].7[بهبود کیفیت زندگی است
بکوشند. در چنین جوامعی مردان به نفـوذ  رقابت گر باشند و براي موفقیت مالی و غیر مالی

و قدرت و بزرگی و سرعت احترام می گذارند و اهمیت مـی دهنـد و رسـیدن بـه موفقیـت      
تحسین برانگیز و پول و اشیا از اهمیت برخوردارنـد. در جوامـع زن سـاالر ارزشـهایی نظیـر      

مسـلط  همکاري میان افراد، حفظ محیط زیست، اهمیت قایل شـدن بـراي کیفیـت زنـدگی    
].1[است

به رغم انتقادهاي موجود، تعریفی که هوفستد از فرهنگ ارائه کرده اسـت و شـاخص هـاي    
. ایـن همـاهنگی از یافتـه    مربوط با آن، با نتایج مطالعه محققان بعد از او نیـز همـاهنگی دارد  

هاي هوفستد حمایت می کند و در کل، چارچوب نظري او را تبدیل به ابزار مناسـبی بـراي   
فرهنگ و روش ارزشمندي براي تجزیه تحلیل تاثیر فرهنگ بر رویه هاي مدیریت مـی  فهم

].2[سازد
معـرف متغیرهـاي وابسـته    کـه در این تحقیق ارزشهاي مرتبط با سیستم هاي مالیاتیهمچنین 

هستند عبارتند از:
عـدالت مالیـاتی از خصیصـه هـاي اساسـی سیسـتم هـاي مالیـاتی اسـت.          عدالت مالیاتی: 

نامیـده مـی شـود، کـه بـه      "توانایی براي پرداخـت "ردترین اصل در عدالت مالیاتی، پرکارب
موجب آن، افراد با مبالغ متفاوت درآمدي باید با نرخهاي متفاوتی مالیات را بپردازنـد. ایـن   
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دو جنبه دارد: عدالت افقی و عدالت عمودي. عـدالت مالیـاتی   » توانائی براي پرداخت«اصل 
می آید که در یک گروه درآمدي یکسـان مالیـات گـذاري بـا نـرخ      افقی هنگامی به دست 

یکسانی صورت گیرد. عدالت عمودي هنگـامی محقـق مـی شـود کـه مـردم بـا گروههـاي         
درآمدي متفاوت، نرخهاي متفـاوتی را بـراي مالیـات بپردازنـد. مالیـات گـذاري تصـاعدي        

دالت مالیـاتی عمـودي   تدریجی براي تمامی درآمدها از شرایط الزامی براي دسـتیابی بـه عـ   
است. این ادبیات بر عـدالت مالیـاتی عمـودي بـه عنـوان جنبـه مهـم و اصـلی بـراي توانـائی           
پرداخت تأکید می کند. ارزش عدالت مالیاتی به طریقی خودش را در سیستم هـاي مالیـاتی   
آشکار می سازد که بار مالیات تحمیلی به مردم از طریق نرخهاي مالیاتی توزیع شـده باشـد.   
تا جائیکه سیستم هاي مالیاتی بر اساس توان پرداختی مالیاتی قرار داشته باشـد، بـار تحمیلـی    

مالیاتی به طور منصفانه اي توزیع گشته است.  
بی طرفی مالیاتی یکی دیگر از مشخصه هاي اساسی سیستم هاي بی طرفی مالیاتی: 

سیستم هاي مالیاتی بر مالیاتی است. بی طرفی مالیاتی به تأثیرات (یا عدم تأثیرات) 
تصمیمات اقتصادي اشاره دارد. این مفهوم اینگونه استدالل می کند که هنگامی که مردم 
تصمیم دارند تا از منابع خودشان به طریق خاصی استفاده نمایند، سیستم هاي مالیاتی نباید 

ه مزایاي هیچ گونه موانع خاصی (مانند نرخ هاي مالیاتی باال) را تحمیل کرده یا هر گون
ویژه اي (مانند پاداشهاي مالیاتی) را براي طیف خاصی از  مردم فراهم آورند. در عوض، 
سیستم هاي مالیاتی باید براي تمامی مصرف کنندگان منابع بی طرف بوده  و به بازار این 

. ارزش بی طرفی مالیاتی با بنماینداز تمامی منابع موجود رااجازه را بدهند تا بهترین استفاده
ایجاد سطوح کارآیی خود را در سیستم هاي مالیاتی نشان می دهد. تا جائیکه سیستم هاي 
مالیاتی بی طرف باشند، احتمال آنکه نرخها یا انگیزه هاي مالیاتی از مسیر تصمیمات 
اقتصادي منحرف شوند اندك است؛ پس باید سیستم هاي مالیاتی کارآمدتري توسعه 

].6[بندیا
تحقیقروش



١٢

پیمایشی می - پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر ماهیت، تحقیقی توصیفی
کتابخانه اي استفاده شده و ابزار وري ادبیات تحقیق از روشهاي آباشد. براي جمع 

مربوط به آزمون فرضیات پرسش نامه می باشد.اطالعاتوريدآگر
لیاتی متغیرهاي تحقیق به انتخاب جامعه و نمونه آماري در پژوهش حاضر پس از تعریف عم

امور مالیاتی، روساي گروه مالیاتی و کارشناسان جامعه آماري تحقیق روسايپرداخته شد. 
. در تحقیق کاربردي حاضر براي ارشد مالیاتی سازمان امور مالیاتی آذربایجانشرقی بودند

پرسش نامه استفاده شده است. پرسش رسیدن به اهداف تحقیق و کمی کردن متغیرها از 
نامه اي که متغیرهاي فرهنگی را اندازه می گیرد همان پرسش نامه اي است که توسط خود 

اي ارزشهاي سیستم هاي مالیاتی از هوفستد طراحی شده است و براي کمی کردن متغیره
ن مالیاتی و پرسش نامه اي که در آن از تعاریف متغیرها و با استفاده از نظرات کارشناسا

مالی براي طراحی استفاده شد. پس از این که پرسش نامه ها توزیع و جمع آوري گردید 
اسمیرنوف نرمال بودن داده ها آزمون شد و از -با استفاده از آزمون کولموگروف

آزمونهاي آماري ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون براي آزمون فرضیات استفاده شد. 
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات بط با جامعه و نمونه آماري وجزئیات مرتدر ادامه

خواهد آمد.
جامعه و نمونه آماري

با توجه به اینکه پژوهش حاضر بدنبال ارتباط بین ابعاد فرهنگی هوفستد و ارزشهاي 
سیستم هاي مالیاتی می باشد لذا جهت جمع آوري اطالعات مربوط به متغیرهاي مستقل و 

سازمان امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی در راستاي امکانپذیر شدن و دسترسی به وابسته،
موضوع تحقیق انتخاب گردید.

بدین ترتیب جامعه آماري پژوهش حاضر عبارتند از: رؤساي امور مالیاتی(ممیزین کل 
سابق)، رؤساي گروه مالیاتی(سرممیز مالیاتی سابق) و کارشناس ارشد مالیاتی(ممیزین 

الیاتی سابق). بدلیل اینکه وجود تجربه و تخصص کافی الزمه پاسخ صحیح به سواالت م
پرسش نامه پژوهش می باشد لذا دو گروه کارشناس و کاردان مالیاتی از جامعه آماري 

حذف گردید.
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در این پژوهش از روش نمونه گیري تصادفی ساده، که براي هر یک از اعضا جامعه شانس 
ي انتخاب شدن قائل می شود، استفاده شده است.مساوي و مستقل برا

)(در صورتیکه نسبت موفقیت یا تایید فرضیه ها p و همچنین نسبت عدم موفقیت یا رد
)50(%درصد50هر کدام q)(فرضیه ها   qp در نظر گرفته شود، با تعیین خطاي

)96.1(درصد 95) و فاصله اطمینان 10d%(برآورد ده درصد   zt می توان
حجم نمونه مورد نظر را در این پژوهش براساس فرمول کوکران تعیین نمود.

73
)()(

)()(
22
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با توجه به فرمول باال و تسهیم بین گروههاي تشکیل دهنده جامعه، حجم نمونه هاي انتخاب 
) ارائه شده است.4ده در جدول شماره(ش

) : حجم نمونه انتخابی از جامعه آماري پژوهش4جدول(
رئیس امور عنوان شغلی

مالیاتی
رئیس گروه 

مالیاتی
کارشناس ارشد 

مالیاتی
جمع

1556238309تعداد جامعه
4145573تعداد نمونه

شود، با پذیرش خطاي برآورد ده انتخابنفر)73(در صورتیکه حجم نمونه بدین ترتیب
ا کرد که نمونه انتخابی، ویژگیهاي عدرصد می توان اد95درصد و با ضربب اطمینان 

جامعه آماري را دارد. بنابراین می توان نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها بوسیله این 
نمونه ها را، به کل جامعه آماري تعمیم داد.

آزمون فرضیات
ول(فردگرایی و عدالت مالیاتی)آزمون فرضیه ا

وجود دارد. با توجه به رابطهبراساس فرضیه اول پژوهش بین فردگرایی و عدالت مالیاتی
)، مالحظه می شود که ضریب همبستگی 5آزمونهاي آماري و با توجه به جدول شماره(

ت بدس253/0و سطح معنی داري 135/0پیرسون بین عدالت مالیاتی  و فردگرایی برابر 
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% می 5ست، لذا با توجه به اینکه سطح معنی داري آزمون بزرگتر از اآمده
).05.253(باشد sig پس بین فردگرایی و عدالت مالیاتی رابطه اي وجود ندارد و

وجود رابطه بین این متغیرها اشاره می کند، رد می شود.بهفرضیه اول تحقیق که

1شماره ) : نتایج آزمون فرضیه 5جدول ( Correlations
فردگرایی عدالت مالیاتی

فردگرایی Pearson Correlation 1 .135Sig.	(2-tailed) .253N 73 73
عدالت 
مالیاتی

Pearson Correlation .135 1Sig.	(2-tailed) .253N 73 73
آزمون فرضیه دوم(فاصله قدرت و عدالت مالیاتی)

پژوهش بین فاصله قدرت و عدالت مالیاتی رابطه وجـود دارد. بـا توجـه    براساس فرضیه دوم
)، مالحظه می شود که ضریب همبستگی پیرسون بین عدالت مالیـاتی   6به اطالعات جدول (
بدست آمـده اسـت، لـذا همبسـتگی     000/0و سطح معنی داري 460/0و فاصله قدرت برابر

چنـین  99/0. بنـابراین بـا اطمینـان بـیش از     مستقیم معنی داري بین دو متغیر فوق وجـود دارد 
نتیجه گیري می شود که بین عدالت مالیاتی  و فاصله قدرت رابطه مستقیمی وجود دارد. لذا 

ایـن  نمایـد، بنـابراین   تحقیق که وجود رابطه بین دو متغیـر را بیـان مـی   یه دومبا توجه به فرض
فرضیه تایید می گردد.

2) : نتایج آزمون فرضیه شماره 6جدول (
Correlations
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عدالت مالیاتی فاصله قدرت
عدالت 
مالیاتی

Pearson Correlation 1 .460**Sig.	(2-tailed) .000N 73 73
فاصله 
قدرت

Pearson Correlation .460** 1Sig.	(2-tailed) .000N 73 73**. Correlation -tailed).
آزمون فرضیه سوم(اجتناب از عدم اطمینان و عدالت مالیاتی)

براساس فرضیه سوم پژوهش بین اجتناب از عدم اطمینان و عدالت مالیاتی رابطه وجود 
ضریب همبستگی اسپیرمن)، مالحظه می شود که 7دارد. با توجه به اطالعات جدول (

و 214/0برابرو اجتناب از عدم اطمینانودن داده ها) بین عدالت مالیاتی وجه به نرمال نببات(
).05.068(بدست آمده است، لذا چون068/0سطح معنی داري  sig می باشد لذا

وهش که داللت بر وجود رابطهبین دو متغیر رابطه اي وجود ندارد. بنابراین فرضیه سوم پژ
غیر دارد، رد می شود.بین این دو مت

3) : نتایج آزمون فرضیه شماره 7جدول ( Correlations
عدالت مالیاتی اجتناب از عدم 

Spearman's rhoاطمینان عدالت 
مالیاتی

CorrelationCoefficient 1.000 .214Sig.	(2-tailed) .068N 73 73
اجتناب از 
عدم اطمینان

CorrelationCoefficient .214 1.000Sig.	(2-tailed) .068N 73 73
آزمون فرضیه چهارم(مردمنشی و عدالت مالیاتی)
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با توجه به براساس فرضیه چهارم بین مردمنشی و عدالت مالیاتی رابطه اي وجود ندارد.
) مالحظه می شود که ضریب همبستگی بین 8نتایج بدست آمده از آزمون آماري و جدول(

بدست آمده است و چون 995/0ی و عدالت مالیاتی صفر بوده و سطح معناداريمردمنش
بین این دو متغیر ارتباطی وجود ندارد بنابراین این ذا می باشد ل05/0این درصد باالتر از 

فرضیه پژوهش که بیانگر این بود که بین مردمنشی و عدالت مالیاتی ارتباط وجود ندارد، 
تایید می گردد.

4: نتایج آزمون فرضیه شماره )8جدول ( Correlations
مردمنشی عدالت مالیاتی

مردمنشی Pearson Correlation 1 .000Sig.	(2-tailed) .995N 73 73
عدالت مالیاتی Pearson Correlation .000 1Sig.	(2-tailed) .995N 73 73

تی)(فردگرایی و بی طرفی مالیاپنجمآزمون فرضیه 
فردگرایی و بی طرفی مالیاتی رابطه وجود دارد. بـا توجـه   بینپژوهشپنجمبراساس فرضیه 

مالحظه می شود که ضریب همبستگی پیرسون بین فردگرایی و بی )،9به اطالعات جدول (
بدســــت آمــــده اســــت،048/0و ســــطح معنــــی داري 208/0طرفــــی مالیــــاتی برابــــر

).05.048(چون sigگی مستقیمی بین دو متغیر فوق وجـود دارد. بنـابراین   لذا همبست
تحقیق تأیید می گردد و چنین نتیجه گیري می شود کـه بـین فردگرایـی و بـی     پنجمفرضیه 

طرفی مالیاتی رابطه مستقیمی وجود دارد.
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5) : نتایج آزمون فرضیه شماره 9جدول ( Correlations
فردگرایی بی طرفی مالیاتی

فردگرایی Pearson Correlation 1 .208Sig.	(2-tailed) .048N 73 73
بی طرفی مالیاتی Pearson Correlation .208 1Sig.	(2-tailed) .078N 73 73

(فاصله قدرت و بی طرفی مالیاتی)ششمآزمون فرضیه 
. بـا  پژوهش بین فاصله قدرت و بـی طرفـی مالیـاتی رابطـه وجـود دارد     ششمبراساس فرضیه 

)، مالحظه می شود که ضریب همبستگی پیرسـون بـین فاصـله    10توجه به اطالعات جدول (
بدست آمـده اسـت، لـذا    014/0و سطح معنی داري 287/0بی طرفی مالیاتی  برابروقدرت

همبستگی مستقیم معنی داري بین دو متغیـر فـوق وجـود دارد. بنـابراین بـا اطمینـان بـیش از        
می شود که بین فاصله قدرت و بی طرفی مالیـاتی رابطـه مسـتقیمی    چنین نتیجه گیري 95/0

مـی  تاییـد  ،داللت بر وجود رابطه بین دو متغیر داردکهتحقیقششمفرضیهپسوجود دارد 
گردد.

6) : نتایج آزمون فرضیه شماره 10جدول ( Correlations
بی طرفی مالیاتی فاصله قدرت

بی طرفی مالیاتی Pearson Correlation 1 .287*Sig.	(2-tailed) .014N 73 73
فاصله قدرت Pearson Correlation .287* 1Sig.	(2-tailed) .014N 73 73-tailed).
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(اجتناب از عدم اطمینان و بی طرفی مالیاتی)هفتمآزمون فرضیه 
پژوهش بین اجتناب از عدم اطمینان و بی طرفی مالیـاتی رابطـه وجـود    هفتمبراساس فرضیه

)، مالحظه می شود کـه ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن(     11دارد. با توجه به اطالعات جدول (
و 073/0باتوجه به نرمال نبودن داده ها) بین اجتناب از عدم اطمینان و بی طرفی مالیاتی برابر

).05.538(مده است، لذا چونبدست آ538/0سطح معنی داري  sig   می باشـد لـذا
پژوهش که داللت بر وجـود رابطـه   هفتمبین دو متغیر رابطه اي وجود ندارد. بنابراین فرضیه 

.ین این دو متغیر دارد، رد می شودب
7) : نتایج آزمون فرضیه شماره 11جدول ( Correlations

بی طرفی 
مالیاتی

اجتناب از عدم 
Spearman'srhoمیناناط بی طرفی مالیاتی CorrelationCoefficient 1.000 .073Sig.	(2-tailed) .538N 73 73

اجتناب از عدم 
اطمینان

CorrelationCoefficient .073 1.000Sig.	(2-tailed) .538N 73 73
(مردمنشی و بی طرفی مالیاتی)هشتمآزمون فرضیه 

پژوهش بین مردمنشی و بی طرفی مالیاتی رابطه وجود دارد. با توجه هشتمفرضیه براساس
)، مالحظه می شود که ضریب همبستگی 12به آزمونهاي آماري و با توجه به جدول شماره(

بدست 365/0و سطح معنی داري 108/0پیرسون بین مردمنشی و بی طرفی مالیاتی  برابر 
% می 5ه سطح معنی داري آزمون بزرگتر از آمده است، لذا با توجه به اینک

).05.365(باشد sig پس بین مردمنشی و بی طرفی مالیاتی رابطه اي وجود ندارد و
وجود رابطه بین این متغیرها اشاره می کند، رد می شود.بهتحقیق کههشتمفرضیه 
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8) : نتایج آزمون فرضیه شماره 12جدول ( Correlations
طرفی مالیاتیو بی مردمنشی

بی طرفی مالیاتی Pearson Correlation 1 .108Sig.	(2-tailed) .365N 73 73
مردمنشی Pearson Correlation .108 1Sig.	(2-tailed) .365N 73 73

خالصه نتایج
طور ) نتایج آزمون فرضیات بصورت خالصه شده آورده شده است. همان13در جدول(
فرضیه آن تایید شدند.4فرضیه رد و 4فرضیه پژوهش، 8داریم از ذیلکه در جدول

) : خالصه آزمون فرضیات13جدول(
ارزشهاي مالیاتی

ارزشهاي فرهنگی

بی طرفیعدالت
رد یا تاییدنتیجهفرضیهرد یا تاییدنتیجهفرضیه 

تایید+5رد10فردگرایی
تایید+6تایید+2فاصله قدرت

رد70رد30اجتناب از عدم اطمینان
رد80تایید40مردمنشی

نتیجه گیري
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براي توسعه مدل تئوریکی تأثیر فرهنگ بر سیستم هـاي مالیـاتی، از چـارچوب فرهنگـی     
) در این مطالعه مورد استفاده شـد. هشـت فرضـیه بصـورت     1988) و گري (1980هوفستد (

) را بـا  1980آزمون قرار گرفتند کـه ایـن فرضـیه هـا ابعـاد فرهنگـی هوفسـتد (       تجربی مورد
4ی طرفی مالیاتی مـرتبط مـی سـازند. نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش،        و بارزشهاي عدالت 

، با ارزش مالیاتی بی طرفی رابطـه دارد فرضیه موجود را تأیید کردند. فردگرائی 8فرضیه از 
و . داردمالیـاتی بل توجهی با ارزشهاي عـدالت، بـی طرفـی   در حالیکه فاصله قدرت رابطه قا

اي بـا هـیچ یـک از ارزشـهاي فرهنگـی هوفسـتد نـدارد.       اجتناب از عدم اطمینان نیـز رابطـه  
نـدارد. ایـن یافتـه شـواهد     هاي مالیـاتی رابطه اي با هیچ یک از ارزشـ نیزمرد منشیهمچنین

ابعاد فرهنگی و ارزشهاي مالیاتی در تجربی حاکی از آن را پیش روي ما می گذارد که بین 
مشاهده می شود. برقراري ارتباط بین ابعـاد فرهنگـی بـا    مختلفکشورهاي مختلف روابطی

ارزشهاي مالیاتی کار بسیار مفیدي براي سیاست گذاران می باشد زیـرا ایـن کـار اطالعـات     
سیسـتم  خاصی را در مورد چگونگی تأثیرگذاري احتمالی فرهنـگ بـر جنبـه هـاي مختلـف      

هاي مالیاتی پیش روي سیاست گذاران می گذارد. 

پیشنهادات کاربردي
در جهت نهادینه کردن ارزشهاي مطلـوب مالیـاتی، سـازمان مالیـاتی بایـد از آمـوزش و       

ــو   ــد و موضــوع مالیــات و اهمیــت آن را در مت ــز اســتفاده کن ــدایی، پــرورش نی ن مقــاطع ابت
ی وارد نماید. همچنین از جراید و صدا و سـیما نیـز مـ   متوسطه و حتی دانشگاه نیزراهنمایی،

باورها و ارزشهاي فرهنگ مالیات در جامعـه اسـتفاده   توان بعنوان ابزاري در جهت گسترش
نمود. فرهنگ مالیاتی هر کشور تحـت تـاثیر فرهنـگ ملـی و فرهنـگ سـازمانی قـرار دارد.        

گ مالیـاتی تـاثیر مـی گذارنـد،     ضمن شناسایی حوزه هایی که به فرهنـ مسئوالن مالیاتی باید 
جویـا باشـند. ویژگـی هـاي     تی آرمـانی را در بـین جامعـه   راههاي استقرار یک فرهنگ مالیا

لیاتی، ناعادالنـه نبـودن مالیـات و تبعـیض،     مالیاتی که بحث شد بطور مثال عبارتند از: فرار ما
پیشـرفته سـعی   عدم اعتماد به مسئوالن مالیاتی، دروغگـویی مودیـان و... کـه در کشـورهاي     

مالیات جایگزین کنند.فرهنگ کرده اند که ارزشها و باورهاي مناسبی را براي 
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Relationship Between Cultural Dimensions
with Equity and Neutrality in Tax Systems

abstractThe through the financial investigations conducted by thefinancial researchers, the effects of the frequency variable onthe management and accounting has been discussed. Howeverone of the most important factors which might affect this fieldof the study and it’s sub systems are cultural factors. Culturaldiversity from continent to continent, from country to countryand even in lower levels from a city to another city might leadto diversity in norms, values and procedures and might havesignificant effects on the sciences such as accounting,management and tax systems. This article investigated therelationship between hofsted cultural dimensions and taxsystem values (ie. Equity and tax neutrality). Culture andcultural differences in different countries naturally created inprocedures, tax payment and the methods of tax systemsdesigning, therefore through investigation of the relationshipbetween cultural values in a society and tax values the desiredresults can be obtained. This study based on the hofstedcultural	 framework	 (1980)	 in	 order	 to	 know	 the	 effect	 of	culture on tax systems and investigate these effects.
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