
بهینه سازی اجرای طرح جامع مالیاتی بر اساس شناسایی، تحلیل و اولویت بندی 
)FANP( عوامل مؤثر از طریق تكنیک تحلیل شبكه ای فازی

حسین بخشی1
محمدرضا عبدلی2 

محمد عطایی3

تاریخ دریافت: 1396/9/12، تاریخ پذیرش: 1397/12/8
چكیده

پویایی و تقویت نظاممند ساختارهای مالياتی كشور ها به عنوان یک استراتژی، همواره مورد بازنگری و اصالح 
قرار می گيرد، چرا كه نقش تأثيرگذار آن بر توسعه  اقتصادی كشور ها غير قابل انکار می باشد. طرح جامع مالياتی در 
كشور ما با این هدف و در راستای سياست های كالن دولت تدوین گردید و طی ساليان اخير بنا به دالیل مختلف 
و با استناد به گزارش های آماری نتوانسته طبق برنامه های تعيين شده رو به جلو حركت نماید و دچار مشکالت 
متعددی شده است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی علل مؤثر بر اجرای طرح جامع مالياتی بر اساس 
تکنيک تحليل شبکه ای فازی )FANP( می باشد. در این پژوهش كه به صورت روش شناسی تركيبی انجام گرفته 
است، در مرحله  كيفی تعداد 20 نفر از متخصصان امور مالياتی مشاركت داشتند كه در دو بخش، ارزیابی انتقادی كه 
اقدام به تعيين مؤلفه ها بر اساس تحقيقات گذشته نمودند و در بخش تحليل دلفی اقدام به تأیيد یا حذف شاخص ها 
به منظور برازش معيارهای تأثيرگذار بر اجرای بهينه طرح جامع مالياتی نمودند. در بخش كّمی  تعداد 200 نفر 
از مدیران سازمان امور مالياتی كه دارای تجربه و تخصص بودند با محققان مشاركت داشتند و بر اساس تحليل 
شبکه ای فازی )FANP( مشخص گردید نظام یکپارچه جامع مالياتی به عنوان یک معيار اصلی دارای اولویت در 
سياست گذاری های كالن برای اجرای بهينه طرح جامع مالياتی می باشد و در بعد شاخص ها نيز فرهنگ سازی 
مالياتی برای تمکين پرداخت های مالياتی باید به عنوان شاخص های خرد در سياست ها و برنامه ها مورد توجه ویژه 

قرار گيرد.
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1- مقدمه
طراحی هر نظام مالياتی باید بر اساس سه اصل عدالت، كارایی و توجيه اداری- اجرایی صورت پذیرد چرا كه 
وظيفه دولت به عنوان یک نهاد حاكميتی، توسعه  برابر و توازن در بين مردم یک كشور می باشد و ساختار نظام 
مالياتی كشور به عنوان یک اهرم در این زمينه می تواند بسيار حائز اهميت باشد )سيگل و همکاران1، 2018: 3(. 
اصل عدالت به معنای آنست كه اخذ ماليات با برداشت جامعه از عدالت منطبق باشد. همچنين منظور از كارایی 
در نظام مالياتی هر كشور توجه به این موضوع است كه اخذ ماليات نباید موجب هزینه های اضافی اجتنابپذیر 
برای دولت گردد و در دستيابی به اهداف رشد و توزیع عادالنه خللی وارد سازد )ليزیتزكی، 2018: 197(. به بيانی 
دیگر اخذ ماليات در صورتی موجه است كه منجر به افزایش كارایی در دسترسی به اهداف و استراتژی های هر 
نظام مالياتی گردد )اتکينسون و استيگليتز، 2015: 4( و در نهایت توجه اداری و اجرایی در طرح جامع مالياتی نيز 
اشاره به این موضوع دارد كه هزینه های اجرایی نظام، نسبتی مطلق با درآمدهای كسب شده داشته باشد )گلوسو 
و همکاران2، 2014: 27(. در واقع توجه به اصل یاد شده، الزمه یکپارچگی هر نظام مالياتی پویا است كه به طور 
هدفمند از طریق درآمدهای مالياتی به دنبال رشد و توسعه  كشور می باشد. در ایران طرح تحوالت اقتصادي به 
عنوان برنامه اي جامع براي رفع مشکالت نظام هاي كليدي و تحقق سند چشم انداز 20 ساله كشور و برنامه هاي 
توسعه اي به ویژه برنامه پنجم توسعه با توجه به سه ركن یاد شده، مطرح گردید، زیرا دستيابی به اهداف اقتصادي 
و متعالی اسناد مذكور همچون قرارگرفتن ایران در جایگاه اول اقتصادي، علمی  و فناوري در سطح منطقه آسياي 
جنوب غربی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، توزیع مناسب درآمد و ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه، دستيابی 
به اشتغال كامل و غيره با ساختار فعلی اقتصاد كشور ممکن نيست، چراكه بررسی شاخص هاي مختلف اقتصادي 

كشور حاكی از وجود فاصله معناداري ميان ظرفيت بالفعل و بالقوه اقتصاد كشور است )عسگری، 1392: 86(. 
عليرغم تالش های صورت گرفته طی سال های اخير برای توسعه نظام مالياتی كشور هنوز نظام مالياتی كشور 
با چالش های زیادی روبه رو است. سهم پایين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی، نسبت پایين ماليات به 
هزینه های جاری دولت، نسبت پایين ماليات به بودجه عمومی  كشور و سرانجام گستردگی معافيت های مالياتی 
و غيره جملگی از نقش ضعيف ماليات در اداره امور كشور، تأمين مالی بودجه دولت و همچنين تأثير اندک آن در 
سياست گذاری های اقتصادی و اجتماعی حکایت دارند كه به نوبه خود بر ضرورت تالش همه جانبه تمام اركان 
اقتصادی و تصميم گيری كشور به حل مشکالت و چالش های نظام مالياتی اشاره دارند )ایزد خواستی، 1396: 
192(. در واقع، تحول نظام مالياتی كشور در قالب طرح جامع مالياتی، به  عنوان یکی از محورهای هفت گانه 

1. Sigle et al
2. Golosov et al
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طرح تحوالت اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه ماليات ها در تأمين مالی دولت و كاهش اتکای بودجه دولت به 
عواید حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش مشاركت عمومی  و بدون تحميل بار مالياتی مضاعف بر پایه های 
موجود، فراهم آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجميع اطالعات مبادالت اقتصادی كشور، احصای درآمدها 
به خصوص درآمدهای پنهان و در نتيجه ایجاد شفافيت اقتصادی و به  تبع آن جلوگيری از فرار مالياتی تدوین 

شده است )شيخ حسنی و همکاران، 1397: 138(. 
در این پژوهش، فرآیندهای مالياتی مستقل از منابع مالياتی طراحی شده به  گونه ای كه برای هر منبع و پایه 
مالياتی قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتی خللی در فرآیندهای مالياتی ایجاد نمی شود؛ این بدان معناست كه 
در فرآیندها، محور نگاه، دیگر كسب وكارها نبوده و مؤدی مبنا و محور است )واعظی و محمدی، 1396: 49(. اما 
این سؤال مطرح است كه با توجه به تدوین سياست ها و استراتژی های طرح جامع مالياتی، چرا طبق آمار سازمان 
امور مالياتی در سال 1395 رشد دو درصدی در ارتقای سطح مسئوليت پذیری مالياتی اتفاق افتاده است )مركز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1396(. آیا راه كارهای الزمی برای ایجاد هماهنگی و تقویت فرهنگ 
تمکين مالياتی اندیشيده شده است؟ آیا زیرساخت های فنی اثربخشی الزم را برای اجرای طرح جامع مالياتی 
داشته است؟ تا چه ميزان از فرارهای مالياتی كاسته شده است؟ وجود بيشمار از این دست سؤاالت مبتنی بر آمار 
رسمی دولت، می تواند گویای این واقعيت باشد كه ضعف های ساختاری و عملکردی در نظام مالياتی كشور سد 
جدی بر سر راه اجرای اثربخش طرح جامع مالياتی در سطح كشور است. لذا این پژوهش تالش دارد با شناخت 
عوامل مؤثر برای اجرای بهينه طرح و با اتکاء به نظرات تخصصی، اولویت های تسهيل اجرای بهينه طرح جامع 
مالياتی را مشخص نماید تا از این طریق بتواند در كنار سایر پژوهش ها گامی در جهت تقویت و توسعه  نظام 

مالياتی كشور بر دارد.
2- مبانی نظری

ساختار و سیاست های مالیاتی
ساختار نظام مالياتی با توجه به كاركردهاي خود، نقش بسيار مهمی  در اقتصاد كشورها دارد. در متون ماليه 
عمومی  سه كاركرد درآمدي، اجتماعی و مدیریت اقتصادي را با درجه اهميت متفاوت براي نظام مالياتی متصور 
می باشند )مينيک و نوگا، 2010: 703(. هدف درآمدي در ساختار نظام مالياتی كشور ها، تأمين مالی بودجه دولت 
است كه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، زیرا ماليات ها از پایدارترین و با ثبات ترین منابع درآمدي دولت ها 
هستند كه حاصل كاركرد درونزاي اقتصاد كشورند. مهم ترین هدف از ساختار نظام مالياتی در بعد اجتماعی، 
تصحيح نابرابري هاي درآمدي و كاهش فاصله طبقاتی است، در حالی كه هدف آن در بعد اقتصادی، یک ابزار 
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سياست گذاري مهم، تثبيت نوسان هاي اقتصادي، هدایت و تخصيص منابع به بخش هاي موردنظر و كمک 
به تسریع فرایند توسعه بخشی یا منطقه اي می باشد )واندرهلوان و همکاران1، 2015: 763(. باید توجه داشت، 
ساختار ماليات ها و سياست هاي مالياتی در كشورهاي در حال توسعه چالش برانگيز است. در كشورهاي در حال 
توسعه بر خالف كشورهاي توسعه یافته، ماليات بر درآمد شركت ها، تعرفه هاي وارداتی و حق الضرب به عنوان 
منابع مهم درآمدي دولت است )ِكرچلتر و همکاران2، 2014: 89(. همچنين، دولت در كشورهاي فقير درآمد 
كمتري از ماليات بر درآمد اشخاص كسب می كنند و هنوز این چالش وجود دارد كه ترجيحات توزیعی باید به طور 
سيستماتيک در بين كشورهاي فقيرتر و ضعيف تر دنبال شود. همچنين، كشورهاي فقيرتر به طور متوسط دو سوم 
یا كمتر نسبت به كشورهاي ثروتمند درآمد مالياتی به صورت نسبتی از توليد ناخالص داخلی كسب می كنند. در 
حالی كه نياز بيشتري به سرمایه گذاري در زیرساخت هاي اقتصادي و آموزش و بهداشت در این كشورها وجود 
دارد )ليو، 2014: 69(. بنابراین، یک واكنش طبيعی به تفاوت هاي مربوط به پيش بينی سياست ها در كشورهاي 

در حال توسعه به این نتيجه منتهی می شود كه این سياست ها در كشورهاي در حال توسعه باید تغيير كند. 
عليرغم اهميت نظام هاي مالياتی، آسيب شناسی نظام مالياتی كشور در چارچوب اركان سه گانه آن )شامل 
قوانين و مقررات مالياتی، سازمان اجرایی یا دستگاه ماليات ستان و مؤدیان مالياتی( نشان دهنده نقاط ضعف 
هر یک از اركان است و این نقاط ضعف از علل ناكارآمدي نظام مالياتی می باشند )كالنتری بنگر و همکاران، 
1392: 61(. در ارتباط با قوانين و مقررات مالياتی می توان نارسایی هایی از قبيل پيچيدگی و عدم جامعيت، وجود 
معافيت هاي غير هدف دار، گسترده و در عين حال ناكارآمد، ضعف در ضمانت هاي اجرایی و محدودیت در 
پایه هاي مالياتی را احصاء نمود. در خصوص سازمان اجرایی یا دستگاه ماليات ستان به عنوان مجري قوانين و 
مقررات مالياتی نيز می توان به مشکالتی مانند ضعف در زیرساخت هاي فناوري اطالعات و به تبع آن عدم به 
كارگيري گسترده فناوري اطالعات در انجام امور، عدم وجود و بهره مندي از پایگاه جامع اطالعات مؤدیان، عدم 
ارتباط اطالعاتی و آماري ميان تشکيالت اجرایی، ساختار تشکيالت اجرایی گسترده و فرایندهاي ناكارآمد مالياتی 
را عنوان نمود )ليسی3، 2014: 25(. در ارتباط با مؤدیان مالياتی كه در واقع همان مخاطب دستگاه ماليات ستان 
می باشند عالوه بر مقوله شناسایی كه خود یکی از وظایف دستگاه ماليات ستان است، موضوع اصلی چگونگی و 
درجه تمکين مؤدیان می باشد. بررسی ها نشان دهنده وضعيت نامطلوب تمکين مالياتی به ویژه تمکين داوطلبانه 
آحاد مردم كشور نسبت به نظام مالياتی است كه ریشه آن عالوه بر نواقص موجود در دو ركن دیگر تا حدود 

1. Van der Hel-Van et al
2. Kirchler et al
3. Lisi et al
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زیادي در فرهنگ جامعه نهفته است.

اجرای طرح جامع مالیاتی
سيستم یکپارچه اطالعات مالياتی به عنوان قلب و هسته مركزي نظام مالياتی محسوب می شود و موفقيت هر 
نظام مالياتی تا حد زیادي در گرو ميزان توسعه سيستم اطالعات مالياتی آن می باشد )كالنتری بنگر و همکاران، 
1392: 62(. تنوع در روابط و فعاليت هاي اقتصادي، افزایش مبادالت اقتصادي و استفاده از تکنولوژي هاي جدید 
در انجام این مبادالت، نظام هاي مالياتی را در شناسایی دقيق منابع و صاحبان درآمد یا ثروت و نوع و ميزان این 
منابع با مشکل مواجه ساخته است و دیگر نمی توان با تکيه بر روش هاي سنتی اطالعات مربوط به فعاليت ها و 
مبادالت اقتصادي را در دنياي امروز رهگيري كرد و همچنين نظام مالياتی در فضاي عدم وجود نگاه یکپارچه به 
مؤدیان مالياتی، ضعف اطالعات مالياتی و فقدان اشراف اطالعاتی بر مؤدیان قادر به انجام صحيح وظایف قانونی 
محوله و نيز ارائه خدمات مناسب به مؤدیان مالياتی نبوده كه این امر به نوبه خود مسائلی چون نارضایتی مؤدیان، 
عدم تمکين مؤدیان، فرار مالياتی و كاهش درآمدهاي مالياتی را در پی خواهد داشت )برایسی و همکاران1، 
2016: 11(. یک سيستم اطالعات مالياتی منسجم كه به نحو مطلوبی طراحی و برنامه ریزي شده باشد، عامل 
مؤثري در بهبود روش هاي تشخيص و وصول ماليات، كاهش فرار مالياتی، كاهش فساد اداري، رفع تبعيض 
و افزایش كارایی و همچنين عاملی جهت تنظيم دقيق تر بودجه محسوب می شود. از این رو، اغلب كشورهاي 
دنيا در راستاي دستيابی به چنين سيستم اطالعات مالياتی تالش نموده اند و بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز 
به آن دست یافته اند. در كشور ما نيز فقدان یک نظام منسجم، هماهنگ و مکانيزه اطالعات مالياتی سبب پدید 
آمدن شکاف بين ظرفيت بالقوه مالياتی اقتصاد و ظرفيت بالفعل آن و محروم ماندن از درآمدهاي مالياتی باالتر 
شده است، ضمن اینکه وصول همين ميزان ماليات نيز هزینه هاي گزافی در تمام ابعاد اعم از هزینه هاي مادي، 
اجتماعی و اقتصادي براي كشور به همراه داشته است )آدام و همکاران2، 2015: 2(. بر این اساس، طرح جامع 
مالياتی مورد توجه تصميم گيران اقتصادي قرار گرفت. با توجه به توضيحات داده شده و توضيحات مندرج در بند 
»ب« ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف شد نسبت به طراحی و راه اندازي 

نظام جامع اطالعات مالياتی كشور اقدام نماید.
3- پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه در تحقيقات و پيشينه های تجربی محققان كشور های دیگر به یکپارچه سازی نظام مالياتی توجه 
و تمركز شده است، محقق با این رویکرد، پيشينه های تجربی پژوهش های مختلف را مورد بررسی قرار داده 

1. Bryce et al 
2. Adam et al
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است. چن و هوآنگ )2018( پژوهشی در مورد تأثير فاكتورهای اقتصاد كالن بر ماليات ضمنی در یک نظام 
یکپارچه مالياتی با رویکرد اقتصاد نوظهور در كشور چين انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد، ماليات های ضمنی 
عمدتاً هزینه قابل توجهی از یارانه های مالياتی در یک اقتصاد با رشد سریع و نظام یکپارچه مالياتی را به خود 
اختصاص می دهند. به عالوه، این تحقيق نشان داد كه ماليات های ضمنی در این نظام مالياتی باعث كاهش 
یارانه های مالياتی می شود. سيگل و همکاران1 )2018( تغيير به سمت استراتژی های مالياتی بر اساس اعتماد 
متقابل در راستای رعایت عدالت در نظام یکپارچه مالياتی كشور هلند را بررسی نمودند. داده های بدست آمده از 
سازمان های انتفاعی و غيرانتقاعی در كشور هلند نشان داد كه یک رابطه بين اعتماد و تمکين مالياتی وجود دارد. 
چنين به نظر می رسد كه یک رابطه منفی بين قدرت و پيروی داوطلبانه وجود داشته باشد، اما در این تحقيق 
هيچ رابطه معناداری بين قدرت و تمکين اجباری مشاهده نشد. به عالوه، در این تحقيق مشخص شد كه قدرت 
در رابطه بين اعتماد و پيروی داوطلبانه، نقش تعدیل كننده ای ایفاء می كند، به طوری كه هرچقدر ميزان قدرت 

بيشتر باشد، تأثير مثبت اعتماد بر تمکين داوطلبانه خود گزارش دهی را كاهش می دهد. 
آدام و همکاران2 )2015( پژوهشی درباره نقش نابرابری درآمد بر ساختار یکپارچه نظام ماليات ها و رشد 
اقتصادی در كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته انجام دادند. در این پژوهش كه داده های 20 كشور مورد 
بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد، كه نابرابری بيشتر درآمد در كشورها منجر به ماليات بيشتر بر سرمایه و آن 
نيز منجر به كاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. در تحقيقی دیگر، كاناوایر و همکاران3 )2013( در پژوهشی 
تأثير ساختار ماليات ها بر رشد اقتصادی در كشورهای آمریکای التين با استفاده از تکنيک خودرگرسيونی انجام 
دادند. نتایج حاصل از آن بيانگر این است كه درآمد مؤدیان مالياتی اثر مورد انتظار منفی بر رشد اقتصادي نداشته 
است. همچنين، ماليات بر درآمد شركت ها اثر منفی ضعيفی بر رشد اقتصادي داشته است. از طرف دیگر در 
پژوهش های داخلی این موضوع تا حدی مورد توجه قرار گرفت و بيشتر تحقيقات به صورت كّمی  و مبتنی بر 
بررسی تأثير و ارتباط ساختار نظام ماليات كشور با سایر معيارهای اقتصادی بودند و كمتر به جنبه های كيفی آن 
توجه نموده اند. به عنوان مثال شيرازی و نمایان )1394( پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثير اجرای طرح جامع 
مالياتی بر ارتقاء تمکين داوطلبانه مؤدیان مالياتی در سازمان امور مالياتی كشور انجام داده اند. ابزار جمع آوری 
اطالعات برای سنجش متغيرها پرسشنامه است. پرسشنامه محقق ساخته از 19 سؤال تشکيل شده است كه به 
بررسی ابعاد تمکين داوطلبانه مؤدیان با توجه به اجرای طرح جامع مالياتی می پردازد. فرضيات تحقيق با انجام 

1. Sigle et al
2. Adam et al
3. Canavire-Bacarreza et al
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آزمون Tمستقل به بوته آزمون قرار داده شدند و تأثير معنی دار و مثبت آن ها به اثبات رسيد؛ به این معنی كه 
اجرای طرح جامع مالياتی بر ارتقاء تمکين داوطلبانه مؤدیان مالياتی در سازمان امور مالياتی كشور تأثير مثبتی 
دارد. مهرآرا و اصفهانی )1394( در پژوهشی ارتباط ساختار ماليات ها و توزیع درآمد در منتخبی از كشورها در 
دوره زمانی 1995 تا 2012 را بررسی كردند. نتایج حاصل از آن بيانگر این است كه با افزایش سهم ماليات بر 
كاالها و خدمات از كل درآمدهاي مالياتی، توزیع درآمد بدتر می شود. همچنين افزایش ماليات بر مجموع درآمد 
باعث بهبود وضعيت توزیع درآمد شده است. در تحقيقی دیگر ایزد خواستی )1396( پژوهشی درباره تحليل 
اثرات اصالح سياست مالياتی بر متغيرهاي كالن اقتصادي انجام داد. در این پژوهش با رویکرد ماليه عمومی  و 
با استفاده از الگوي تعادل عمومی پویا با محدودیت  خرید پيشاپيش نقد )CIA( نتایح حاصل از كاليبره كردن و 
تحليل حساسيت الگو بيانگر این است كه در سناریوهاي مختلف كاهش نرخ ماليات تورمی  و افزایش نرخ ماليات 
بر مصرف، به همراه كاهش اندازه دولت و كاهش محدودیت نقدینگی بر  سرمایه گذاري باعث افزایش ذخيره 
سرمایه سرانه، توليد سرانه، مصرف سرانه، مانده هاي واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعيت یکنواخت شده 
است. شيخ حسنی و همکاران )1397( پژوهشی تحت عنوان تحليل خط مشي گذاري مالياتي در طرح نظام 

ماليات ایران انجام دادند. 
در این پژوهش با استفاده از رویکرد كيفي و استراتژي مطالعه موردي، نحوه ایجاد یا انتخاب تصميم هاي 
مالياتي تحليل شده است. یافته ها نشان مي دهد هرچند خط مشي هاي ماليات بر ارزش افزوده باید از اصول وضع 
شده براي ماليات پيروي كند یا در امتداد آن ها باشد، دالیل گوناگوني موجب مي شود كه در انتخاب گزینه هاي 
خط مشي مالياتي، این اصول نادیده گرفته شوند یا مغفول بمانند. بنابراین قبل از هرگونه تصميم گيري در این 

حوزه، باید سازگاري آن تصميم با اصول مالياتي بررسي شود.
4- روش تحقیق

این تحقيق از لحاظ نتيجه، جزء تحقيقات توسعه ای قلمداد می گردد، زیرا به دنبال شناسایی و تحليل موانع اجرای 
بهينه طرح جامع مالياتی و رتبه بندی آن ها به كمک تکنيک تحليل شبکه ای می باشد. از لحاظ هدف انجام، 
این تحقيق جزء تحقيقات اكتشافی است و بر این مبنا استراتژی تحقيق كيفی ما از نوع ميدانی است. در واقع 
رویکرد پژوهشي این مطالعه به لحاظ منطق گرد آوري داده ها از نوع استقرایی است؛ زیرا به بررسي پدیده اي مي 
پردازد كه نظریه جامعي درباره آن در سازمان امور مالياتی در مورد طرح جامع مالياتی وجود ندارد و یا مورد اجماع 
نيست. به عبارت دیگر از طریق رویکرد استقرایی و بر اساس انجام تحليل دلفی و تحليل شبکه ای و فازی ارائه 
می گردد. رویکرد این تحقيق در راستای روش تحليل كيفی، مبتنی بر توليد محتوا و تکثرگرایی می باشد. در واقع 
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در طرح های اكتشافی، معمواًل از طریق پژوهش كيفی به تدوین یک مدل فراگير پرداخته می شود.

سؤاالت پژوهش
با توجه به ماهيت پژوهش و استفاده از سه روش ارزیابی انتقادی، تحليل دلفی و تحليل فازی شبکه ای سه 

سؤال زیر در این پژوهش مد نظر می باشد:
چه عواملی در اجرای بهينه طرح جامع مالياتی مؤثر است؟. 1
تأثيرگذاری روابط درونزای هر یک از معيارهای اصلی و شاخص ها در اجرای بهينه طرح جامع مالياتی . 2

چگونه است؟
اولویت های معيارهای اصلی و شاخص ها در  اجرای بهينه طرح جامع مالياتی چگونه است؟. 3

روش گردآوری داده ها
در این پژوهش براي جمع آوري داده ها و اطالعات مورد نياز، با اتکاء به روش كتابخانه اي، ابتدا تحقيق های مشابه 
جمع آوری و دسته بندی شد و بر اساس روش ارزیابی انتقادی كه یک روش كيفی ارزیابی روش شناختی مطالعات 
انجام شده در این زمينه و تجربيات مشابه كشورهای دیگر می باشد، اقدام به انتخاب مؤلفه های پژوهش می گردد. 
برای این منظور روش ارزیابی انتقادی به عنوان یک روش امتيازی بسيار می تواند كمک كننده باشد. به عبارت 
دیگر، در این روش، پژوهشگر كيفيت روش شناختی مطالعات انجام شده را مورد ارزیابی قرار می دهد و بر مبنای 
امتيازی، با تعيين 10 معيار اهداف تحقيق، منطق روش تحقيق، طرح تحقيق، نمونه برداری، جمع آوری داده ها، 
انعکاس پذیری، دقت تجزیه و تحليل، بيان تئوریک و شفاف یافته ها و ارزش تحقيق به هر مطالعه در راستای 
موضوع امتياز می دهد. به عبارت دیگر، در این مرحله، پژوهشگر به هر یک از سؤاالت یک امتياز كمي مي دهد 
و سپس یک فرم ایجاد مي كند )فهيم نيا و همکاران، 1396: 6(. بر اساس مقياس 50 امتيازي برنامه مهارت هاي 
ارزیابي حياتي، پژوهش نظام امتياز بندي زیر را مطرح كرده و هر مقاله اي را كه پایين تر از امتياز خوب )پایين تر 
از 30( باشد را حذف مي كند. این برنامه،  شاخصي است كه به پژوهشگر كمک مي كند تا دقت، اعتبار و اهميت 
مطالعه هاي كيفي پژوهش را مشخص كند. بنابراین، با توجه به جدول زیر، ابتدا می بایست تحقيقات مرتبط با 
استفاده از روش امتياز دهی بر مبنای جدول زیر شناسایی و سپس عوامل مؤثر بر اجرای بهينه طرح جامع مالياتی 
مشخص گردد و در نهایت بر اساس تحليل شبکه ای )FANP( تالش گردد تا معيارهای مؤثر اولویت بندی 
گردد. نکته  قابل توجه اینست كه امتيازات بر اساس مشاركت 20 نفر از متخصصان مالياتی در رشته های فناوری 

اطالعات، مدیریت و حسابداری كه بر اساس نمونه گيری همگن انتخاب شده اند، صورت پذیرفته است.
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جدول )1(- ارزیابی انتقادی مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش

مكان تحقیق

معیار

مقاله
ف تحقیق

اهدا

ش تحقیق
منطق رو

طرح تحقیق

نمونه برداری

جمع آوری داده ها

س پذیری
انعكا

ت الحاقی
مالحظا

ت تجزیه و تحلیل
دق

ف یافته ها
ک و شفا

بیان تئوری

ش تحقیق
ارز

جمع

تحقيقات خارجی

434344434336زوریتا و همکاران1 )2018(
343333233330بن نگی و كالينز )2018(

454443444440سيگل و همکاران )2018(
453335333537چن و هوآنگ )2018(

554344454341كاستيلو و همکاران2 )2017(
353354555442مچوری و كياری3 )2016(
335553433539گاوارو و همکاران4 )2016(

533334533437های و یان )2015(
455534345543ماریا )2015(

453444543440ماندوال )2014(
345444454437كاناوایر و همکاران5 )2013(
223242213223موتاسکو و دانيوليتو )2013(

333332332227توسبيارا )2013(
531333333229آتاودی و اوجيکا )2012(

555554345546اوكول )2012(
453345555544پاليل و مصطفی )2010(

تحقيقات داخلی

523445455542نوذری و شهابی )1396(
444443244541مهدوی خو و همکاران )1396(
443544454441مدنی زاده و ابراهيميان )1396(

434443454438محمدی آزاد )1396(
223422245429علم الهدی )1395(

544554554445جنتی و مير محمدی )1395(
445545344543حميدی و همکاران )1395(

123332444329عسکری )1392(

منبع: یافته های تحقيق
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ذكر این نکته مهم است كه، با توجه به اینکه طرح جامع مالياتی یک طرح ملی است و در كشورهای دیگر 
نمونه های مشابه و سامانه های یکپارچه وجود دارد، لذا سایر تحقيقات با عنایت به ماهيت تحقيق در مورد 
سامانه های یکپارچه مالياتی در كشورهای دیگر مورد واكاوی و بررسی قرار گرفت. بر اساس جدول فوق كه 
توسط 20 نفر از افراد خبره مالياتی در رشته های فناوری اطالعات، مدیریت و حسابداری كه بر اساس نمونه گيری 
همگن انتخاب شده اند، امتياز بندی شد. از مجموع 22 مقاله كه در بازه زمانی 2010 تا 2018 ميالدی و 1392 
تا 1396 شمسی بررسی شدند، مشخص شد، 4 تحقيق موتاسکو و دانيوليتو  )2013(؛ توسبيارا )2013(؛ آتاودی 
و اوجيکا )2012( و علم الهدی )1395( حذف شدند و 18 مقاله برای تعيين معيار ها و شاخص های اجرای بهينه 
طرح جامع مالياتی مورد بررسی مجدد قرار می گيرند. جدول )2( فراوانی مؤلفه های مدنظر تحقيقات تأیيد شده را 

برای تعيين مؤلفه های فرعی نشان می دهد:
جدول )2(- توزیع فراوانی مؤلفه های فرعی اجرای بهینه طرح جامع مالیاتی

مكان تحقیق

معیار

مقاله

ی 
ت ها

زیرساخ
فنی

ی 
توانمند ساز
سانی

منابع  ان
ی 

فناور
ت

اطالعا
ت بر 

نظار
ی طرح

اجرا

توجه به حقوق 
شهروندان

مؤدیان مالیاتی

ت 
سئولی

م
اجتماعی

یكپارچگی 
نظام اجرا

تحقيقات خارجی

--*-****زوریتا و همکاران )2018(

----****بن نگی و كالينز )2018(

*--*---*گيتاریو )2017(

**-**---كاستيلو و همکاران1 )2017(

----***-مچوری و كياری )2016(

*-*-***-گاوارو و همکاران2 )2016(

**--***-های و یان )2015(

*-*----*ماریا )2015(

--*-****ماندوال )2014(

-*---*--اوكول )2012(

--*---*-پاليل و مصطفی )2010(
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مكان تحقیق

معیار

مقاله

ی 
ت ها

زیرساخ
فنی

ی 
توانمند ساز
سانی

منابع  ان
ی 

فناور
ت

اطالعا
ت بر 

نظار
ی طرح

اجرا

توجه به حقوق 
شهروندان

مؤدیان مالیاتی

ت 
سئولی

م
اجتماعی

یكپارچگی 
نظام اجرا

تحقيقات داخلی

--*-****نوذری و شهابی )1396(

*****-*-مهدوی خو و همکاران )1396(

-*-----*مدنی زاده و ابراهيميان )1396(

--*-****محمدی آزاد )1396(

*---*--*جنتی و مير محمدی )1395(

*-**---*حميدی و همکاران )1395(

---*--*-عسکری )1392(

10119115959جمع
1. Castillo et al
2. Gwaro et al

منبع: یافته های تحقيق

با توجه به امتيازهای فراوانی تحقيقات كسب شده، مشخص گردید، 5 مؤلفه فرعی یکپارچگی نظام اجرا، 
زیرساخت های فنی، توانمند سازی منابع  انسانی، توجه به انگيزه های مالياتی مؤدیان و نظارت بر اجرای طرح جامع 
مالياتی به عنوان معيارهای اجرای بهينه طرح جامع مالياتی محسوب می شوند كه می بایست برای تحليل دلفی 

در قالب چک ليست طراحی و در اختيار متخصصان قرار بگيرد.
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جدول )3(- مؤلفه های اجرای بهینه طرح جامع مالیاتی

مؤلفه 

اصلی
شاخص هامؤلفه های فرعی

اجرای بهينه طرح جامع مالياتی

نظام یكپارچه مالیاتی
)گيتاریو، 2017؛ كاستيلو و همکاران، 2017؛ گاوارو و 

همکاران، 2016؛  های و یان، 2015؛ ماریا، 2015؛ مهدوی 
خو و همکاران، 1396؛ جنتی و مير محمدی، 1395؛ حميدی 

و همکاران، 1395(

ارتقای سرعت خدمات آنالین
كسب دانش تخصصی از طریق مشاوره

توسعه سيستم اطالعات مالياتی
افزایش سطح شفافيت های اطالعاتی

ارائه  اطالعات مفيد و خالصه

انگیزه های مالیاتی مؤدیان
)زوریتا و همکاران، 2018؛ گاوارو و همکاران، 2016؛ ماریا، 
2015؛ ماندوال، 2014؛  پاليل و مصطفی، 2010؛ نوذری و 

شهابی، 1396؛ مهدوی خو و همکاران، 1396؛ محمدی آزاد، 
1396؛ حميدی و همکاران، 1395(

آموزش به مؤدیان مالياتی
فرهنگ سازی از طریق رسانه

پویا سازی استراتژی های اتخاذ ماليات از مؤدیان
كاهش هزینه های رسيدگی به پرونده های مؤدیان
امکان سازی ارتباطات آنالین مؤدیان با سازمان

افزایش انگيزه های مؤدیان جهت پرداخت به موقع

زیر ساخت فنی
)زوریتا و همکاران، 2018؛ بن نگی و كالينز، 2018؛  گيتاریو، 

2017؛ ماریا، 2015؛  ماندوال 2014؛  نوذری و شهابی 
1396؛ مدنی زاده و ابراهيميان 1396؛ محمدی آزاد 1396؛ 

جنتی و مير محمدی 1395؛ حميدی و همکاران 1395(

تغيير شيوه های سنتی
ارتقای سيستم های اینترنتی

مکانيزه كردن فرآیندهای شغلی
اصالح قوانين مدنی در جامعه

تدوین قوانين جدید در حوزه های مختلف همچون بازرگانی و تجاری
اصالح قوانين مربوط به خدمات الکترونيک با آیين نامه های سازمان 
همراستایی فرآیندهای سازمانی با زیرساخت های طرح جامع مالياتی

شناخت حفره های اطالعاتی
به كارگيری ابزارها و مکانيزم های هوشمند

توانمند سازی منابع انسانی
)زوریتا و همکاران 2018؛ بن نگی و كالينز 2018؛ مچوری و 
كياری، 2016؛ گاوارو و همکاران، 2016؛  های و یان، 2015؛ 
ماندوال،  2014؛ پاليل و مصطفی، 2010؛ نوذری و شهابی، 
1396؛ مهدوی خو و همکاران، 1396؛ محمدی آزاد، 1396؛ 

عسکری، 1396(

توسعه توانمندی های مهارتی كاركنان
كاهش مقاومت در برابر تغيير

به كارگيری استراتژی های توانمندسازی نگرشی و رفتاری
ارتقای سطح تعهدهای فردی

بازخورد جریان اطالعات به كاركنان
تدوین سياست ها و استراتژی های منابع  انسانی همراستا با نيازهای 

طرح جامع ماليات
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مؤلفه 

اصلی
شاخص هامؤلفه های فرعی

اجرای بهينه طرح جامع مالياتی

نظارت بر اجرای طرح جامع مالیاتی
)گيتاریو، 2017؛ كاستيلو و همکاران، 2017؛ گاوارو و 

همکاران، 2016؛  های و یان، 2015؛ ماریا، 2015؛  مهدوی 
خو و همکاران، 1396؛ جنتی و مير محمدی، 1395؛ حميدی 

و همکاران، 1395(

تدوین مکانيزم های نظارتی بر اجرای درست طرح
استقرار سيستم های ارزیابی درآمدهای ارائه شده

به كارگيری مکانيزم های كنترل چندگانه در ارزیابی پرونده های 
مؤدیان

نظارت بر رسيدگی به پرونده های مؤدیان
اجرای رتبه بندی مؤدیان در طرح جامع مالياتی

منبع: یافته های تحقيق

پس از این مرحله و تعيين مؤلفه های پژوهش از طریق تحليل دلفی اقدام به ارزیابی تأیيد یا حذف شاخص های 
مربوط به هر مؤلفه می شود تا از این طریق شاخص های پژوهش كه مورد توافق خبرگان می باشد، مشخص 

گردد و برای تحليل شبکه ای فازی آماده شود. 
5- جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو بخش كيفی و كّمی  است، بدین صورت كه ابتدا تعداد 20 نفر از افراد خبره 
مالياتی در رشته های فناوری اطالعات، مدیریت و حسابداری برای بخش كيفی كه از طریق نمونه گيری همگن 
انتخاب شده اند، تحليل دلفی و ارزیابی حياتی معيارهای پژوهش را انجام می دهند. سپس به منظور تحليل عوامل 
مؤثر بر اجرای بهينه طرح جامع مالياتی از تعداد 200 نفر از مدیران سازمان اداره امور مالياتی سه استان سمنان، 

تهران و گلستان انتخاب و برای مشاركت در انجام تحقيق انتخاب شدند. 
ابزار گردآوری اطالعات

در مورد ابزار گردآوری اطالعات نيز روش های متعددی وجود دارد. در این پژوهش از روش پرسشنامه ای 
استفاده شد كه طی آن خبرگان، معيارهای مورد نظر پژوهش را به صورت زوجی و با استفاده از طيف ليکرت 
مقایسه كردند. به منظور تعيين اوزان شاخص ها )مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها( و تعيين نوع و شدت ارتباطات ميان 
آن ها به لحاظ نياز به دانش مدیریتي و آشنایي با نقش و اهميت هر یک از شاخص ها در تحقق طرح جامع 
مالياتی از نظرات خبرگان به طور مستقيم بهره گرفته شد. به منظور تأیيد روایي پرسشنامه سنجش پایداري 
از روش اعتبار محتوا استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه نهایي شده براي خبرگان ارسال شد و با تجميع نظر 
آن ها اعتبار شاخص هاي مطرح شده در پرسشنامه تأیيد شد. همچنين پرسشنامه مورد نظر بر مبناي چارچوب 
استخراجي از مرور ادبيات بر اساس روش نظاممند استخراج شده است كه این موضوع مي تواند گواهي اعتبار 
محتواي پرسشنامه به كارگرفته شده در این پژوهش باشد. پایایي پرسشنامه نيز از طریق محاسبه نرخ ناسازگاري 
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ماتریس هاي مقایسه زوجي مورد بررسي قرار گرفته اند. در محاسبه اوزان ماتریس هاي مقایسه زوجي فازي، 
روش هاي متعددي وجود دارد كه در تحقيق حاضر از تکنيک فرآیند تجزیه و تحليل شبکه اي فازي استفاده 
شده است كه دليل عمده به كارگيري آن عبارت است از این كه، از جهت نظري، اجرای بهينه طرح جامع مالياتی 
به عنوان یک سيستم بسيار پيوسته كه مجموعه اي از عناصر با وابستگي هاي متقابل را در خود جاي مي دهد، 
در نظر گرفته مي شود. در نتيجه مدلي كه قادر به در نظر گرفتن ارتباطات نباشد، نمي تواند منعکس كننده مناسب 
ابعاد مختلف آن باشد. لذا، در تحقيق حاضر از تکنيک فرآیند تجزیه و تحليل شبکه اي فازي به نحو مؤثري 
براي در نظرگرفتن ارتباطات، استفاده شده است. براي تجزیه و تحليل داده ها نيز از نرم افزار  MATLAB و 

EXCEL  استفاده شده است. 

 )FUZZY ANP( تكنیک فرآیند تحلیل شبكه ای فازي
با توجه به اینکه در دنياي واقعي معيارها معمواًل وابسته به یکدیگرند، ره یافت هاي سنتي در این زمينه به شکل 
مناسبي قابل به كارگيري نيستند. به همين علت، فرآیند تحليل شبکه اي كه توسعه یافته فرایند تحليل سلسله 
مراتبي است، براي به دست آوردن مجموعه اي از وزن هاي مناسب براي معيارها معرفي شد )عالم تبریز و باقرزاده 
آذر، 1388؛ قدسي پور، 1389(. الزمه استفاده از این روش، شناخت كافي از هدف تصميم گيري، محيط تصميم و 
تمامي عناصر تصميم گيري به وسيلة تصميم گيرنده است. این شناخت به این علت الزم است كه تصميم گيرنده 
بتواند همه مالک هاي مؤثر در تصميم را تعيين كرده و تأثير آن ها بر یکدیگر را مشخص نماید و بتواند واقعيترین 
حالت از شبکه را رسم كند. مقایسه هاي زوجي بایستي اولویت واقعي عناصر نسبت به یکدیگر را نشان دهند، اما 
از آنجایيکه شناخت كافي از سيستم هميشه موجود نيست و تصميم گيرنده نمي تواند در حالت كلي با اطمينان 
كامل در مقایسه هاي زوجي قضاوت كند، لذا براي رفع این مشکل مدل تحليل  شبکه اي توسعه داده شد. راه حل 
طبيعي براي انجام مقایسه ها در حالت هاي نبود قطعيت استفاده از مقایسه هاي فازي است كه حالت هاي ابهام 
در مقایسه را مدل سازي مي كند )رزمي و همکاران، 1387(. به عبارت دیگر، استفاده از مجموعه هاي فازي، 
سازگاري بيشتري با توضيحات زباني و گاه مبهم انساني دارد و بنابراین بهتر است با استفاده از مجموعه هاي 
فازي )به كارگيري اعداد فازي( به پيش بيني بلندمدت و تصميم گيري در دنياي واقعي پرداخته شود )ملکيان و 

همکاران، 1391(.
فرایند تحليل شبکه اي فازي از تلفيق فرایند تحليل سلسله مراتبي فازي و ماتریس تأثيرات وابستگي متقابل 
بين معيارها به دست ميآید كه در ادامه به تشریح می پردازیم. ابتدا روش فرایند تحليل سلسله مراتبي فازي از 
دیدگاه چانگ بيان مي شود. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثي فازي می باشند. مفاهيم و تعاریف 
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فرآیند تحليل سلسله مراتبي فازي بر اساس روش تحليل توسعه اي تشریح مي شوند )عالم تبریز و باقرزاده آذر، 

1388؛ مؤمنی، 1389(. 
دو عدد مثلثي M1=(l1,m1,u1) و M2=(l2,m2,u2) كه در شکل 1 رسم شده اند، را در نظر بگيرید. عملگرهای 

ریاضی آن به صورت روابط 1، 2 و 3 تعریف می شود. 

1 2 1 2 1 2 1 2M +M =(l +l ,m +m ,u +u ) رابطه )1(      

1 2 1 2 1 2 1 2M M =(l l ,m m ,u u )× × × × رابطه )2(      

 

-1 -1
1 2

1 1 1 2 2 2

1 1 1 1 1 1M =[ , , ],M =[ , , ]
u m 1 u m l رابطه )3(     

M2 و M1 شكل )1(- اعداد مثلثي

باید توجه داشت كه حاصل ضرب دو عدد فازي مثلثي، یا معکوس یک عدد فازي مثلثي، دیگر یک عدد فازي 
مثلثي نيست. این روابط، فقط تقریبي از حاصل ضرب واقعي دو عدد فازي مثلثي و معکوس یک عدد فازي مثلثي 
 ، Sk را بيان مي كنند. در روش تحليل توسعه اي، براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسه هاي زوجي، مقدار

كه خود یک عدد مثلثي است، به صورت رابطة 4 محاسبه مي شود.

=1

n m n 2
k j i,j j=1 j=1 ijS = M ×[ M ]Σ Σ Σ رابطه )4(      

كه k بيانگرشماره سطر است و i و j به ترتيب نشان دهنده گزینه ها و شاخص ها می باشند. در روش تحليل 

 M2 و  M1 ها، باید درجة بزرگي آن ها را نسبت به هم به دست آورد. به طور كلي اگرSk   توسعه اي، پس از محاسبه
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دو عدد فازي مثلثي باشند، درجه بزرگي M1 بر M2 ، كه با )V)M2 ≥ M1 نشان داده شده است، به صورت رابطه 

5 تعریف مي شود.

                
1 2 1 2

1 2 1 2

               V(M M )     if M M
V(M M )=hgt(M M )         otherwise

≥ ≥
 ≥ ∩

رابطه )5(    

) ميزان بزرگی عدد فازی مثلثی از K عدد فازی مثلثی دیگر  ) ( ) ( )
1 2

1 2
1 2 2 1

u lhgt M M
u l m m

−
=

− + −
 همچنين داریم: 

نيز از رابطه 6 به دست می آید.

1 2 k 1 2 1 kV(M M ,...M )=V(M M ),...,V((M M )≥ ≥ ≥ رابطه )6(   

براي محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسه زوجي به صورت رابطه 7 عمل مي شود.

i i kW' (x )=Min{V(S S )}      k=1,2,...,n      k I≥ ≠ رابطه )7(   

بنابراین، بردار وزن1 شاخص ها به صورت رابطه 8 خواهد بود.

' ' ' T
i 1 2 nW (x )=[W' (c ),W (c ),...,W (c )] رابطه )8(     

كه همان بردار ضرایب غيرنرمال فرآیند تحليل سلسله مراتبی فازي است. به كمک رابطه 9 نتایج غيرنرمال 
به دست آمده از رابطه 8 نرمال مي شوند. نتایج نرمال شده حاصل از رابطه W،9 ناميده می شود.

'
i

i '
i

wW =
wΣ رابطه )9(        

سپس، تأثيرات وابستگي متقابل بين معيارها تعيين مي شود. اعضاي گروه، تأثير همه معيارها را بر هم مجدداً 
از طریق مقایسه هاي زوجي مي سنجند. براي كمک به تسهيل فرآیند مقایسه، به مجموعه اي از سؤاالتي 
همچون »كدام معيار بيشتر بر معيار A3 تأثير مي گذارد؟ A2 یا A1؟ و چقدر بيشتر؟« پاسخ داده مي شود. براي 
هر معيار، ماتریس هایي از مقایسه هاي زوجي تشکيل مي شود. این ماتریس هاي مقایسه هاي زوجي براي تعيين 

تأثيرات نسبي روابط وابستگي معيارها الزم هستند.

1. Weight Vector
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بردارهاي ویژه اصلي نرماليزه شده براي این ماتریس ها به صورت عناصر ستوني در ماتریس  مربوط به وابستگي 
وزنها محاسبه و نشان داده مي شوند. در این ماتریس، صفرها براي وزن هاي بردارهاي ویژه معيارهایي در نظر 

گرفته مي شوند كه رابطه وابستگي با یکدیگر ندارند.
اكنون مي توانيم وابستگي نسبي معيارها را با تلفيق نتایج حاصل از دو مرحله پيشين به دست آوریم. منظور 
از تلفيق در اینجا اعمال ضرایب ماتریس وابستگي متقابل )B( بر نتایج حاصل از فرایند تحليل سلسله مراتبي 

فازي )W( است. تلفيق این دو همان فرآیند تحليل شبکه اي فازي است. 

c =B.Wω رابطه )10(        

 6- نتایج تجربی
الف( تحلیل دلفی

 در این بخش به منظور تأیيد مؤلفه های پژوهش از روش دلفی استفاده شد. در این بخش همانطور كه بيان شد 
20 نفر از افراد خبره مالياتی در رشته های فناوری اطالعات، مدیریت و حسابداری مشاركت داشتند. پنج مفهوم 

اصلي شناسایی  شده در مورد اجرای بهينه طرح جامع مالياتی عبارتست از:
یکپارچگی نظام اجرا . 1
زیرساخت های فنی . 2
توانمند سازی منابع انسانی . 3
توجه به انگيزه های مالياتی مؤدیان  . 4
نظارت بر اجرای طرح جامع مالياتی. 5

ليکرت  گانه   از طيف 7  آن ها  براي سنجش  اصلی و 40 شاخص طراحي گردیدند.  مؤلفه  در مجموع 5 
استفاده گردید. برای انجام دور اول دلفی در انتهاي شاخص هاي مربوط به هر مؤلفه، محلي براي اضافه نمودن 
شاخص هاي اضافي از دیدگاه پاسخگویان در نظر گرفته شد. پس از طراحي پرسشنامه هاي دور اول، كار توزیع 
آن ها آغاز گردید. مهم ترین مسئله براي دسترسي به پاسخگویان، پراكندگي و جدایي آن ها از یکدیگر بود. از آنجا 
كه اغلب پاسخگویان بخش كيفی، متخصصان رشته های حسابداری، مدیریت فناوری اطالعات، مدیریت منابع  
انسانی و مدیریت دولتی بودند، با تعيين وقت قبلی و مراجعه به محل كار آن ها، پرسشنامه ها به آن ها تحویل داده 

شد. در جدول شماره )4( نتایج آماری دور اول دلفی نمایش داده شده است: 
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جدول )4(- تحلیل دلفی دور اول

شاخص هامؤلفه های فرعیمؤلفه اصلی
شاخص های تناسب

تأیيد/حذفضریب توافقميانگين

اجرای بهينه طرح جامع مالياتی

نظام یكپارچه 
مالیاتی

حذف4/090/42ارتقای سرعت خدمات آنالین
حذف3/980/35كسب دانش تخصصی از طریق مشاوره

تأیيد5/650/83توسعه سيستم اطالعات مالياتی
تأیيد5/320/63افزایش سطح شفافيت های اطالعاتی

تأیيد5/030/68ارائه ی اطالعات مفيد و خالصه

انگیزه های مالیاتی 
مؤدیان

تأیيد5/470/54آموزش به مؤدیان مالياتی
تأیيد4/680/64فرهنگ سازی از طریق رسانه

حذف3/890/44پویا سازی استراتژی های اتخاذ ماليات از مؤدیان
حذف4/830/32كاهش هزینه های رسيدگی به پرونده های مؤدیان
تأیيد5/210/69امکان سازی ارتباطات آنالین مؤدیان با سازمان

حذف3/40/43افزایش انگيزه های مؤدیان جهت پرداخت به موقع

زیر ساخت فنی

تأیيد5/430/56تغيير شيوه های سنتی
حذف4/10/43ارتقای سيستم های اینترنتی

تأیيد5/10/51مکانيزه كردن فرآیندهای شغلی
حذف3/60/31اصالح قوانين مدنی در جامعه

تأیيد6/20/67تدوین قوانين جدید در حوزه های مختلف همچون بازرگانی و تجاری
تأیيد5/60/59اصالح قوانين مربوط به خدمات الکترونيک با آیين نامه های سازمان
حذف4/20/31همراستایی فرآیندهای سازمانی با زیرساخت های طرح جامع مالياتی

تأیيد5/360/62شناخت حفره های اطالعاتی
تأیيد5/270/77بکارگيری ابزارها و مکانيزم های هوشمند

توانمند سازی 
منابع انسانی

حذف40/39توسعه ی توانمندی های مهارتی كاركنان
حذف4/170/4كاهش مقاومت ها در برابر تغيير

حذف4/230/39بکارگيری استراتژی های توانمندسازی نگرشی و رفتاری
تأیيد6/10/92ارتقای سطح تعهدی های فردی

تأیيد5/710/87بازخورد جریان اطالعات به كاركنان
تدوین سياست ها و استراتژی های منابع انسانی همراستا با نيازهای 

تأیيد5/830/89طرح جامع ماليات

نظارت بر اجرای 
طرح جامع 

مالیاتی

حذف4/60/47تدوین مکانيزم های نظارتی بر اجرای درست طرح
حذف4/110/42استقرار سيستم های ارزیابی درآمدهای ارائه شده

بکارگيری مکانيزم های كنترل های چندگانه در ارزیابی پرونده های 
حذف4/030/44مؤدیان

تأیيد5/470/68نظارت بر رسيدگی به پرونده های مؤدیان
تأیيد3/690/74اجرای رتبه بندی مؤدیان در طرح جامع مالياتی

منبع: یافته های تحقيق

برای تحليل دلفی همانطور كه بيان گردید از پرسشنامه 7 گزینه ای ليکرت استفاده نمودیم و برای تأیيد یا 
حذف شاخص های پژوهش از ميانگين و ضریب توافق استفاده گردید. با توجه به اینکه مقياس پرسشنامه ها 7 
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گزینه ای بود، شاخص هایی كه ميانگينی باالتر از 5 را كسب نموده باشند، تأیيد هستند و بر اساس ضریب توافق 
اگر باالتر از 0/5 امتياز گرفته باشند، نشان دهنده توافق مشاركت كنندگان بر روی آن شاخص می باشد. پس 
شاخص هایی كه ميانگين زیر 5 و ضریب توافق زیر 0/5 دارند، حذف شده اند. با توجه به توضيحات داده شده، 
می توان بيان كرد بر اساس تحليل دلفی تعداد 14 شاخص از مجموع 31 شاخص حذف شدند. این شاخص ها 

عبارتند از:
جدول )5(- شاخص های حذف شده در تحلیل دلفی

شاخص های حذف شدهمؤلفه ها

نظام یكپارچه مالیاتی
ارتقای سرعت خدمات آنالین

كسب دانش تخصصی از طریق مشاوره

پویا سازی استراتژی های اتخاذ ماليات از مؤدیانانگیزه های مالیاتی مؤدیان
كاهش هزینه های رسيدگی به پرونده های مؤدیان
افزایش انگيزه های مؤدیان جهت پرداخت به موقع

ارتقای سيستم های اینترنتیزیر ساخت فنی
اصالح قوانين مدنی در جامعه

همراستایی فرآیندهای سازمانی با زیرساخت های طرح جامع مالياتی

توسعه  توانمندی های مهارتی كاركنانتوانمند سازی منابع انسانی
كاهش مقاومت ها در برابر تغيير

به كارگيری استراتژی های توانمندسازی نگرشی و رفتاری

تدوین مکانيزم های نظارتی بر اجرای درست طرحنظارت بر اجرای طرح جامع مالیاتی
استقرار سيستم های ارزیابی درآمدهای ارائه شده

به كارگيری مکانيزم های كنترل های چندگانه در ارزیابی پرونده های مؤدیان

منبع: یافته های تحقيق

 )FANP( تحلیل شبكه ای فازی
در گام نخست، بر اساس تحليل دلفی، شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر اجرای طرح جامع مالياتی با توجه به  مرور 
متون و تحقيقات گذشته بر اساس روش ارزیابی انتقادی شناسایی و سپس با استفاده از نظرات خبرگان در قالب 
تحليل دلفی تکميل گردید. حاصل این مرحله 17 عامل مؤثر در قالب 5 عامل اصلی دسته بندی  شده است كه 
این درخت سلسله مراتبی در شکل )2( ارائه شده است. برخالف فرآیند تحليل سلسله مراتبی )AHP( كه ارتباط 
بين معيارها، زیرمعيارها و گزینه ها، سلسله مراتبی و یکسویه است، در فرآیند تحليل شبکه ای، افزون بر ارتباط 
سلسله مراتبی، در بخش هایی از مدل ممکن است معيارها و زیرمعيارها با یکدیگر ارتباط و وابستگی متقابل داشته 
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باشند. جدول )7( وابستگی های درونی معيارها با یکدیگر و زیرمعيارها را با یکدیگر نشان می دهد. همانطور كه 
در جدول )6(  مشاهده می شود، 5 عامل اصلی در سطح یک، یکپارچگی نظام مالياتی )A(، انگيزه های مالياتی 
مؤدیان )B(، زیر ساخت فنی )C(، توانمند سازی )D( و نظارت بر اجرای طرح )E( به عنوان معيار و 17 شاخص 

مربوط به هر مؤلفه طبق جدول )6( ارائه شده است. 
جدول )6( - کد گذاری 17 مؤلفه و شاخص تأیید شده طرح جامع مالیاتی

عالئم اختصاری جدیدشاخص هامؤلفه های فرعی

نظام یکپارچه مالياتی

)A(

A1افزایش سطح شفافيت های اطالعاتی

A2ارائه  اطالعات مفيد و خالصه

A3طراحی مناسب وب سایت نظام مالياتی

انگيزه های مالياتی مؤدیان

)B(

B1آموزش به مؤدیان مالياتی

B1فرهنگ سازی از طریق رسانه

B1امکان سازی ارتباطات آنالین مؤدیان با سازمان

زیر ساخت فنی

)C(

C1تغيير شيوه های سنتی

C2مکانيزه كردن فرآیندهای شغلی

C3تدوین قوانين جدید در حوزه های مختلف همچون بازرگانی و تجاری

C4اصالح قوانين مربوط به خدمات الکترونيک با آیين نامه های سازمان

C5شناخت حفره های اطالعاتی

C6به كارگيری ابزارها و مکانيزم های هوشمند

توانمند سازی

)D(

D1ارتقای سطح تعهد های فردی از طریق مکانيزم های انگيزشی

D2بازخورد جریان اطالعات به كاركنان

D3تدوین سياست ها و استراتژی های منابع انسانی همراستا با نيازهای طرح جامع ماليات

نظارت بر اجرای طرح

)E(

E1نظارت بر رسيدگی به پرونده های مؤدیان

E2اجرای رتبه بندی مؤدیان در طرح جامع مالياتی
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شكل )2( - علل اصلی و فرعی تأثیر گذار بر اجرای طرح بهینه نظام جامع مالیاتی 

منبع: یافته های تحقيق

تشكیل ماتریس های مقایسه ای و کنترل سازگاری آن ها
در این مرحله به دليل محدودیت های مقاله، ماتریس های مقایسه ای معيارهای اصلی، وابستگی معيارهای اصلی 
با یکدیگر، تشکيل شده و سازگاری آن ها نيز كنترل می شود در نهایت نيز ابر ماتریس موزون به منظور تعيين 

اولویت بندی شاخص ها مشخص می گردد.
)W21 مقایسه دو دویی معیارهای اصلی )ماتریس

مقایسه دو دویی معيارهای اصلی پنج گانه بر اساس مقياس نه كميتی ساعتی و به همان ترتيبی كه در فرآیند 
تحليل سلسله مراتبی )AHP( مورد استفاده قرار می گيرد، انجام می شود. نتيجه مقایسه دو دویی معيارهای اصلی 
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و همچنين بردار موزون حاصل از آن )W21(، در جدول 7 ارائه شده است. برای دستيابی به نتيجه مطلوب، از 
قضاوت گروهی برای مقایسه دو دویی استفاده می شود. در این صورت عناصر ماتریس مقایسه دو دویی معيارها 

از ميانگين هندسِی اعداد فازی مثلثی نظرات گروهی حاصل خواهد شد.
جدول )7(- ماتریس روابط متقابل بین عوامل اصلی و فرعی بر اساس مدل

هدف
A

عوامل  اصلی عوامل فرعی
B C D E A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 E1 E2

عوامل اصلی

A √ √ √ √

B √ √ √ √

C √ √ √ √

D √ √ √ √

E √ √ √ √

عوامل فرعی

A1 √ √ √ √
A2 √ √ √ √
A3 √ √ √ √
B1 √ √ √
B2 √ √ √ √
B3 √ √ √ √ √
C1 √ √ √ √
C2 √ √ √ √
C3 √ √ √ √
C4 √ √ √
C5 √ √ √ √ √
C6 √ √ √ √
D1 √ √ √ √ √
D2 √ √ √ √
D3 √ √ √ √ √
E1 √ √ √ √
E2 √ √ √ √ √

منبع: یافته های تحقيق

اوزان عوامل اصلی در جدول )7( نشان می دهد، بر اساس تحليل معيارهای شخص عامل نظام یکپارچه سازی 
مالياتی )A( با وزن نسبی 0/286 در رتبه اول و پس از آن عامل نظارت بر اجرای طرح )E( با وزن نسبی 0/239 
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در رتبه دوم و عامل زیر ساخت فنی )C( با وزن نسبی 0/200 در رتبه سوم و عامل انگيزه های مالياتی مؤدیان 
)B( با وزن نسبی 0/174 در رتبه چهارم و عامل توانمند سازی )D( با وزن نسبی 0/101 در رتبه پنجم اهميت 
قرار دارند. همچنين نرخ ناسازگاری این ماتریس مورد قبول می باشد و می توان به قضاوت خبرگان اعتماد كرد. 

نتيجه این مقایسه زوجی و همچنين بردار ویژه حاصل از آن، یعنی W21 در زیر ارائه  شده است. 
)W22 مقایسه دو دویی وابستگی های درونی معیارهای اصلی )ماتریس

برای درک وابستگی های متقابل بين معيارهای اصلی، مقایسه دو دویی بين معيارهای اصلی به منظور دستيابی 
به عناصر ماتریس W22 انجام می شود. نحوه محاسبه ضریب اهميت هریک از معيارهای اصلی )با توجه به 
وابستگی متقابل آن ها( بدین ترتيب است كه، مقایسه دو دویی معيارهای اصلی چهارگانه دیگر )با كنترل یک 
معيار اول یعنی یکپارچه سازی مالياتی( در جدول4 ارائه شده است. نحوه سؤال كردن در این مورد، به این ترتيب 
است: اهميت نسبی »زیر ساخت فنی« در مقایسه با »انگيزه های مالياتی مؤدیان« وقتی كه »نظام یکپارچه سازی 

مالياتی« كنترل شود، چقدر است؟
جهت محاسبه ماتریس مربوط به وابستگی های متقابل معيارهای اصلی )W22( به چهار ماتریس مقایسه دو 
دویی دیگر عالوه بر جدول )8( )ضمن كنترل ضریب سازگاری هر یک( نياز می باشد. لذا با توجه به محدودیت 

تعداد صفحات از درج سایر جداول خودداری كرده و صرفاً نتایج ارائه می گردند )شکل 3(.
جدول )8(- ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی   

عوامل 
اصلی

A B C D E وزن رتبه ,
1

m

i j
j

M
=
∑

A (1,1,1) (1.27,1.50,1.74) (0.98,1.25,1.56) (1.16,1.61,2.07) (1.02,1.28,1.55) (0.286) 1 (5.43,6.64,7.92)

B (0.57,0.67,0.79) (1,1,1) (0.81,1.07,1.15) (1.00,1.46,1.94) (0.70,0.83,1.04) (0.174) 4 (4.09,5.03,5.92)

C (0.64,0.80,1.02) (0.87,0.93,1.23) (1,1,1) (1.10,1.41,1.74) (1.11,1.22,1.33) (0.200) 3 (4.73,5.36,6.32)

D (0.48,0.62,0.87) (0.51,0.68,1.00) (0.57,0.71,0.91) (1,1,1) (0.78,0.98,1.26) (0.101) 5 (3.35,3.99,5.04)

E (0.64,0.78,0.98) (0.97,1.20,1.43) (0.75,0.82,0.90) (0.79,1.02,1.29) (1,1,1) (0.239) 2 (4.15,4.83,5.60)

)W21 شكل )3(- مقایسه دو دویی معیارهای اصلی )ماتریس

 























=

0210.0037.0244.0227.0
262.00108.0243.0229.0
094.0030.00166.0240.0
251.0485.0320.00305.0
393.0274.0535.0348.00

22

E
D
C
B
A

w 0.02  = )CR(  1ضریب سازگاری 

منبع: یافته های تحقيق

1. اگر CR< 0.1 باشد، امتيازهای داده شده توسط تصميم گيرندگان سازگار بوده و نياز به بازنگری ندارد. بنابراین ماتریس مقایسات زوجی سازگار می باشد.
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محاسبه ابرماتریس حد
برای محاسبه سوپر ماتریس حد الزم است مراحل ذیل طی شوند:

تشكیل ابرماتریس ناموزون
 )W33 ،W32 ،W22 ،W21( با توجه به آن كه كليه ماتریس های مقایسه ای موجود در ساختار ابرماتریس ناموزون
محاسبه گردیده و سازگاری آن ها كنترل شده است، می توان با جایگزین كردن این ماتریسها در ابرماتریس اوليه، 
ابرماتریس ناموزون را بدست آورد )جدول 9(. در ادامه ابرماتریس ناموزون باید به ابرماتریس موزون1 تبدیل شود.

جدول )9( - ماتریس خوش های اولیه
هدف
A
B

عوامل  اصلی عوامل فرعی

C D E A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 E1 E2

لی
اص

ل 
وام

ع

A 0.286 . 0.348 0.535 0.274 0.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 0.174 0.305 . 0.320 0.485 0.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0.200 0.240 0.166 . 0.030 0.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0.101 0.229 0.243 0.108 . 0.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 0.239 0.27 0.244 0.037 0.210 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

عی
 فر

مل
عوا

A1 0 0.428 0 0 0 0 0 0 0 0.644 0 0 0 0 0.466 0 0 0 0.270 0 0 0 0

A2 0 0.247 0 0 0 0 0 0 0.429 0 0 0 0 0 0 0 0.371 0 0 0 0 0 0.311

A3 0 0.325 0 0 0 0 0 0.586 0 0 0 0 0 0 0.198 0 0.033 0 0 0 0 0 0

B1 0 0 0.566 0 0 0 0.411 0 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0.388 0 0

B2 0 0 0.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0.183 0.482 0 0 0 0.276 0 0 0 0 0 0

B3 0 0 0.259 0 0 0 0 0 0 0 0.232 0 0.278 0 0 0.458 0 0 0 0 0.302 0 0

C1 0 0 0 0.457 0 0 0 0 0 0 0.479 0.394 0 0 0 0 0 0 0.343 0 0 0 0

C2 0 0 0 0.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.542 0 0 0 0 0.121 0 0.295

C3 0 0 0 0.146 0 0 0.344 0 0.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.305 0

C4 0 0 0 0.162 0 0 0 0 . 0 0 0.259 0 0.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C5 0 0 0 0 0.227 0 0 0.202 0.291 0 0.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.337 0

C6 0 0 0 0 0.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.168 0.393 0 0 0.158

D1 0 0 0 0 0.233 0 0.246 0 0 0 0 0 0.241 0 0 0 0 0.215 0 0 0.189 0 0

D2 0 0 0 0 0.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.470 0 0 0 0.358 0.235

D3 0 0 0 0 0 0.575 0 0 0 0.356 0 0.164 0 0.093 0 0 0 0 0.218 0 0 0 0

E1 0 0 0 0 0 0.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0.336 0 0.320 0 0 0.462 0 0 0

E2 0 0 0 0 0 0.247 0 0.211 0 0 0 0 0 0.202 0 0 0 0.315 0 0.145 0 0 0

منبع: یافته های تحقيق

برای تبدیل ابرماتریس ناموزون به ابرماتریس موزون باید ابرماتریس ناموزون را در ماتریس خوش های2 
ضرب كرد. ماتریس خوش های ميزان تأثيرگذاری هریک از خوشه ها برای دستيابی به اهداف مطالعه را منعکس 

1. ماتریسی که ساعتی آن را ماتریس تصادفی می نامد و جمع اجزاء ستون آن 1 است.
2. Cluster Matrix
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می كند. ماتریس خوش های از مقایسه دو دویی خوشه ها در چارچوب ساختار ابرماتریس اوليه )ناموزون( حاصل 
می شود. بر اساس پيشنهاد ساعتی، برای به دست آوردن اهميت نسبی خوشه ها در ابرماتریس اوليه )ناموزون( 
الزم است ماتریس خوش های به گونه ای محاسبه شود كه خوشه های ستونی آن به عنوان عناصر كنترلی در 
نظر گرفته شوند. به عبارت دیگر، خوشه های ستونی غيرصفر ابرماتریس اوليه )ناموزون( با خوشه های دیگِر واقع 
در آن ستون مورد مقایسه دو دویی قرار گيرند تا بردار اهميت هریک از خوشه های ستونی به دست آمده و در 
نهایت با در كنار هم قراردادن بردار اهميت هریک از خوشه ها، ماتریس خوش های حاصل شود )ساعتی، 1999(. 
با توجه به ساختار ابرماتریس اوليه فقط الزم است خوشه ستونی مربوط به »معيارهای اصلی« با خوشه زیرمعيارها 

مورد مقایسه قرار گيرد )جدول 10(. در نتيجه، ماتریس خوش های به صورت شکل 8 حاصل می شود:
جدول )10(- مقایسه دو دویی خوشه ها

بردار ویژه )W(زیرمعیارهامعیارهای اصلیخوشه ها

0.644(0.97,1.23,1.52)1معيارهای اصلی

10.356(0.66,0.81,1.03)زیرمعيارها

شكل )4(-  ماتریس خوش های اولیه 

محاسبه ابرماتریس موزون
برای بدست آوردن ابرماتریس موزون، هریک از عناصر خوشه های ستونی ابرماتریس ناموزون در بردار اهميت 
نسبی آن خوشه )از ماتریس خوش های( باید ضرب شود. ابرماتریس موزون به دست آمده تصادفی/ احتمالی 

می باشد. یعنی، جمع عناصر ستونی آن یک است )جدول 11(. 
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جدول )11(- ابر ماتریس موزون

هدف
A

B

عوامل  اصلی عوامل فرعی

C D E A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 E1 E2

لی
اص

ل 
وام

ع

A 0.286 . 0.348 0.535 0.274 0.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 0.174 0.305 . 0.320 0.485 0.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0.200 0.240 0.166 . 0.030 0.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0.101 0.229 0.243 0.108 . 0.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 0.239 0.27 0.244 0.037 0.210 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

عی
 فر

مل
عوا

A1 0 0.428 0 0 0 0 0 0 0 0.644 0 0 0 0 0.466 0 0 0 0.270 0 0 0 0

A2 0 0.247 0 0 0 0 0 0 0.429 0 0 0 0 0 0 0 0.371 0 0 0 0 0 0.311

A3 0 0.325 0 0 0 0 0 0.586 0 0 0 0 0 0 0.198 0 0.033 0 0 0 0 0 0

B1 0 0 0.566 0 0 0 0.411 0 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0.388 0 0

B2 0 0 0.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0.183 0.482 0 0 0 0.276 0 0 0 0 0 0

B3 0 0 0.259 0 0 0 0 0 0 0 0.232 0 0.278 0 0 0.458 0 0 0 0 0.302 0 0

C1 0 0 0 0.457 0 0 0 0 0 0 0.479 0.394 0 0 0 0 0 0 0.343 0 0 0 0

C2 0 0 0 0.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.542 0 0 0 0 0.121 0 0.295

C3 0 0 0 0.146 0 0 0.344 0 0.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.305 0

C4 0 0 0 0.162 0 0 0 0 . 0 0 0.259 0 0.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C5 0 0 0 0 0.227 0 0 0.202 0.291 0 0.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.337 0

C6 0 0 0 0 0.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.168 0.393 0 0 0.158

D1 0 0 0 0 0.233 0 0.246 0 0 0 0 0 0.241 0 0 0 0 0.215 0 0 0.189 0 0

D2 0 0 0 0 0.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.470 0 0 0 0.358 0.235

D3 0 0 0 0 0 0.575 0 0 0 0.356 0 0.164 0 0.093 0 0 0 0 0.218 0 0 0 0

E1 0 0 0 0 0 0.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0.336 0 0.320 0 0 0.462 0 0 0

E2 0 0 0 0 0 0.247 0 0.211 0 0 0 0 0 0.202 0 0 0 0.315 0 0.145 0 0 0

منبع: یافته های تحقيق

هدف از به حد رساندن ابرماتریس موزون این است كه تأثير نسبی درازمدت هریک از عناصر آن در یکدیگر 
حاصل شود. برای واگرایی ضریب اهميت هر یک از عناصر ماتریس موزون، الزم است آن ها را به توان كه 
یک عدد اختياری بزرگ است، رساند. در این حالت همه عناصر ابرماتریس همانند هم )با هم برابر( خواهند شد 

)زبردست، 1389(. با تکرار این كار، ابرماتریس حد بدست خواهد آمد.
در پژوهش حاضر در توان 82 ابرماتریس موزون، ابرماتریس حد بدست آمده است كه تمامی  عناصر آن 
با یکدیگر تقریباً برابر شده اند )جدول 12(. الزم به ذكر است، عناصر ابرماتریس حد باید نرمال شوند تا حالت 
تصادفی/ احتمالی به دست آید )جمع عناصر ستونی آن یک شود(. بردار اهميت نهایی برای هدف این پژوهش 
پس از نرمال شدن در شکل 9 ارائه شده است. بر اساس بردار اهميت نهایی )WANP( )جدول 13(، 3 زیرمعياِر 
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»تغيير  و   »)B1  =0/102( مالياتی  مؤدیان  به  »آموزش   ،»)B2 = 0/110( رسانه  از طریق  »فرهنگ سازی 
شيوه های سنتی )C1 =0/098(«، به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر اجرای بهينه طرح جامع نظام مالياتی 

می باشند.
جدول )12( - ماتریس اولویت بندی شاخص ها

هدف
A
B
0
0

عوامل  اصلی عوامل فرعی

C D E A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

لی
اص

ل 
وام

ع

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

عی
فر

ل 
وام

ع

A1 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090

A2 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056

A3 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072

B1 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102

B2 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

B3 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057

C1 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098

C2 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044

C3 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031

C4 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038

D1 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048

D2 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092

D3 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039

D4 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019

E1 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

E2 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030

E3 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040

منبع: یافته های تحقيق

پس از بررسی نهایی ماتریس جدول فوق رتبه بندی عوامل مؤثر بر اجرای بهينه طرح نظام مالياتی به ترتيب زیر 
ارائه شده است:
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جدول )13(- رتبه بندی عوامل مؤثر بر اجرای بهینه طرح نظام مالیاتی

معیار وزن نهایی رتبه )اولویت(

A1 0/090 5
A2 0/056 8
A3 0/072 6
B1 0/102 2
B2 0/110 1
B3 0/057 7
C1 0/098 3
C2 0/044 10
C3 0/031 15
C4 0/038 13
C5 0/048 9
C6 0/092 4
D1 0/039 12
D2 0/019 17
D3 0/036 14
E1 0/030 16
E2 0/040 11

منبع: یافته های تحقيق

همانطور كه بر اساس تحليل شبکه ای فازی )FANP( پس از تشکيل ماتریس های ساختاری مشخص گردید، 
مهم ترین اولویت در اجرای بهينه  طرح جامع نظام مالياتی شاخص فرهنگ سازی از طریق رسانه )B2( به عنوان 
شاخص مؤلفه  انگيزه های مالياتی مؤدیان می باشد. در رتبه  دوم شاخص های تأثيرگذار بر اجرای بهينه طرح جامع 
نظام مالياتی شاخص آموزش به مؤدیان مالياتی )B1( به عنوان شاخص انگيزه های مالياتی مؤدیان قرار گرفته 
است و رتبه سوم شاخص تغيير شيوه های سنتی )D3( به عنوان شاخص مؤلفه  زیر ساخت فنی قرار گرفته است 

و در آخرین رتبه نيز بازخورد جریان اطالعات به كاركنان )D2( قرار گرفته است.
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7- بحث و نتیجه گیری
منبع اصلی درآمدهاي دولت در اكثر كشورهاي جهان به ویژه كشورهاي پيشرفته صنعتی، درآمدهاي مالياتی 
است كه براي عرضه خدمات عمومی  مورد استفاده قرار می گيرد. هدایت فعاليت هاي اقتصادي نيز به كمک 
سياست هاي مالی انجام می شود. افزایش )یا كاهش ماليات( هاي وضع شده بر بخش هاي اقتصادي یا فعاليت هاي 
گوناگون موجب محدودیت )یا گسترش( آن فعاليت ها می شود. همچنين، به كمک ابزارهاي مالياتی می توان به 
توزیع مجدد درآمد ملی بين صاحبان نهاده هاي توليد مبادرت كرد و سهم درآمدي گروه هاي مختلف را تغيير 
داد )علم الهدی، 1395(. از طرف دیگر، ماليات ها به عنوان ابزار كنترل دولت ها بر اقتصاد به شمار می روند و 

دولت ها می توانند از ماليات ها به عنوان ابزار سياست گذاري اقتصادي نيز استفاده نمایند. 
اگرچه برخی كشورها از جمله ایران، به دليل دسترسی به منابع جایگزین مانند نفت، آن چنان كه شایسته 
است به درآمدهاي مالياتی توجه نمی كنند؛ اما این كشورها به نقش مهم و اساسی آن در ساختار بودجه خود 
اذعان دارند و به دنبال بررسی و چگونگی افزایش ظرفيت هاي بالقوه مالياتی خود هستند. در واقع، ماليات 
قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است كه به منظور پرداخت مخارج عمومی  و اجراي سياست هاي مالی در 
راستاي حفظ منابع اقتصادي، اجتماعی و سياسی كشور به موجب قوانين و به وسيله اهرم هاي اداري و اجرایی 
دولت وصول می شود. در تعریف دیگر، ماليات وجوهی است كه دولت از اشخاص، شركت ها و مؤسسات، بر 
طبق قانون براي تقویت حکومت و تأمين مخارج عمومی  اخذ می كند. در این پژوهش علل مؤثر بر اجرای 
بهينه طرح جامع مالياتی ابتدا بر اساس روش ارزیابی انتقادی و با مطالعه  تحقيقات گذشته مشخص و بر اساس 
تحليل دلفی مؤلفه ها و شاخص های اجرای طرح جامع مالياتی در سازمان امور مالياتی مورد برازش )تأیيد/حذف( 
قرار گرفتند. ابتدا بر اساس روش ارزیابی انتقادی مشخص شد، 5 مؤلفه اصلی نظام یکپارچه مالياتی، انگيزه های 
مالياتی مؤدیان، زیر ساخت فنی، توانمندسازی منابع  انسانی و نظارت بر اجرای طرح جامع مالياتی به عنوان 
معيارهای اصلی طرح جامع مالياتی در تحقيق های مختلف مورد توجه بوده است و در این پژوهش به منظور 
ایجاد یکپارچگی در درک اجرای طرح جامع مالياتی می بایست مورد توجه قرار گيرد. سپس 31 شاخص در قالب 
این 5 مؤلفه اصلی بر اساس روش ارزیابی انتقادی انتخاب شدند كه از مجموع 31 شاخص، 17 شاخص بر اساس 

تحليل دلفی تأیيد شدند و وارد بخش تحليل شکبه ای فازی گردیدند. 
در بخش تحليل شبکه ای فازی )Fuzzy ANP( كه تعداد 200 نفر از مدیران سازمان امور مالياتی مشاركت 
داشتند، نتایج نشان داد، عامل نظام یکپارچه سازی مالياتی )A( با وزن نسبی 0/286 در رتبه اول و پس از آن 
عامل نظارت بر اجرای طرح )E( با وزن نسبی 0/239 در رتبه دوم و عامل زیر ساخت فنی )C( با وزن نسبی 
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0/200 در رتبه سوم و عامل انگيزه های مالياتی مؤدیان )B( با وزن نسبی 0/174 در رتبه چهارم و عامل 

توانمند سازی )D( با وزن نسبی 0/101 در رتبه پنجم اهميت قرار دارند. 
در واقع این نتيجه نشان داد با توجه به تحليل شبکه ای، نظام یکپارچه مالياتی اولویت اول را در اجرای طرح 
جامع مالياتی به خود اختصاص داده است و نظارت بر اجرای طرح نيز در جایگاه دوم قرار دارد. در واقع نظام 
یکپارچه مالياتی كشور با افزایش سطح شفافيت های اطالعاتی و ارائه  اطالعات مفيد و به موقع به مؤدیان 
می تواند به تغيير رویکردهای سنتی و ایجاد انگيزه بيشتر مؤدیان مالياتی در پرداخت به موقع ماليات ها نقش 
اساسی داشته باشد، چراكه وحدت رویه عملکردی بيشتری در بين مؤدیان با سازمان امور مالياتی ایجاد می شود 
و این موضوع می تواند هرگونه فقدان اطالعات و سردرگمی در اجرای طرح جامع مالياتی را از بين ببرد و با ارائه 
اطالعات مفيد و خالصه از طریق طراحی مناسب وب سایت، باعث تقویت اجرای طرح گردد. از طرف دیگر در 
رتبه  دوم مؤلفه های اصلی پژوهش نظارت بر اجرای طرح قرار گرفته است كه می تواند به عنوان یک عامل مهم 
مانع از فرارهای مالياتی گردد و باعث شود نظارت های كارآمدتر و اثربخش تری بر اجرای طرح جامع مالياتی 
كشور ایجاد شود. نظارت بر اجرای طرح همچون یک استراتژی ارزیابی شده است كه اگر به آن توجه نشود، در 
بلندمدت رو به انحطاط و افول  ميرود و با توجه به سطح تغييرات سياسی، اقتصادی و اجتماعی عدم بازنگری 

منجر به شکست در اجرای طرح خواهد شد. 
در واقع نظارت های پویاتر در این زمينه می تواند باعث شود سرعت رسيدگی به پرونده ها افزایش یابد و 
رتبه بندی مؤدیان مالياتی برای مزایا و جوایز مالياتی یا تخفيفات و یا مجازات ها و جرائم قانونی برای عدم پرداخت 
ماليات ها امکان پذیر باشد. در رتبه سوم مشخص شد، زیرساخت های فنی سازمان امور مالياتی در اجرای طرح 
جامع در رتبه سوم این اولویت قرار گرفته اند و نشان می دهند تا چه اندازه توجه به تغيير مکانيزم های سنتی به 
سمت مکانيزم های نوآورانه و پوشش حفره های اطالعاتی از طریق به كارگيری ابزارها و مکانيزم های هوشمند 
می تواند باعث تقویت زیرساخت های فنی در مکانيزم های فناوری اطالعات گردد. این نتيجه نشان می دهد برای 
بهينه سازی اجرای طرح جامع مالياتی نياز است سازمان با شناخت ضعف های فناورانه و استفاده از اثربخشی 
دولت الکترونيک با تدوین قوانين و آیين نامه هایی به توسعه فناورانه خدمات الکترونيک بهبود بخشيده و باعث 
ایجاد تعامل با سرعت بيشتر بين مؤدیان با سازمان و كاهش هزینه های متقابل شود. از طرف دیگر در رتبه 
چهارم انگيزه های مؤدیان مالياتی قرار گرفته است كه نشان می دهد آموزش و ایجاد فضای تعاملی با توجه به 
استفاده از ایده های خود مؤدیان تا چه اندازه می تواند به تسهيل اجرای طرح جامع مالياتی كمک نماید. به نظر 
می رسد حلقه مفقوده طرح عدم مشاركت مؤدیان در ایجاد راهکارهای بهبود آن می باشد و الزم است از طریق 
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ایجاد فضای تعاملی، انگيزه های مثبتی از نظر رفتاری و عملکردی به مؤدیان وارد آید تا آن ها نيز در اجرای 
آن همکاری نمایند. نبود درک مناسب از اجرای طرح و عدم پرداخت های مسئوالنه ماليات ها از جانب مؤدیان 
همواره دليلی بر عدم انگيزه آن ها در كنار سایر دالیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ منفعت طلبی و عدم انسجام 
و یکپارچگی اجتماعی و ... می تواند محسوب شود. در نهایت مشخص شد توانمندسازی درون سازمانی برای 
ارتقای ظرفيت های آموزشی و توانمندی های فردی كاركنان عاملی است كه در درجه آخر اهميت در اجرای 
طرح جامع مالياتی قلمداد شده است و در این راه می توان با افزایش جریان و بازخورد اطالعات به آن ها از حضور 
پر قدرت تر كاركنان در اجرای طرح جامع مالياتی بهره برد و با تدوین سياست ها و استراتژی های منابع انسانی 

همسو با اجرای طرح، به اثربخشی بيشتر اجرای طرح جامع مالياتی كمک نمود.  
همچنين بر اساس ترتيب 17 شاخص درونزای اجرای طرح جامع مالياتی، فرهنگ سازی از طریق رسانه به 
عنوان اولویت اول شاخص ها و آموزش به مؤدیان مالياتی به عنوان اولویت دوم به منظور اجرای بهينه طرح 
می بایست مورد توجه قرار گيرد. در واقع رتبه بندی مؤدیان مالياتی كمک می كند تا درک بهتری نسبت به اجرای 
طرح جامع مالياتی ایجاد شود و بر اساس این رتبه بندی ها مشخص شد، فرهنگ سازی به عنوان مهم ترین اولویت 

و استراتژی در اجرای بهينه طرح جامع مالياتی مؤثر است. 
در واقع فرهنگ سازی به ارتقای سطح مسئوليت های اجتماعی مؤدیان نسبت به جامعه كمک می كند و درک 
متقابل تری با دولت برای پرداخت به موقع ماليات ها ایجاد می نماید. دولت می بایست از طریق ابزارهای پرقدرتی 
همچون رسانه و شبکه های اجتماعی تالش نماید در بازه زمانی ميانمدت و حتی بلندمدت اقدام به ایجاد فرهنگ 
عمومی  پرداخت ماليات ها نماید، تا از این طریق بخشی از درآمدهای دولت كه از محل ماليات هاست به طور 
اثربخش تری جمع آوری گردد. فرهنگ سازی به توسعه اثربخش اجرای طرح جامع مالياتی كمک می كند و باعث 
می شود تا فرآیندهای اجتماعی اثربخش تری در سطح جامعه در جهت پرداخت مسئوالنه ماليات ها صورت پذیرد. 
همچنين مشخص گردید، آموزش به مؤدیان مالياتی به عنوان اولویت دوم اجرای بهينه  نظام مالياتی كشور 
قرار گرفته است. در واقع این شاخص در كنار فرهنگ سازی مؤدیان مالياتی می تواند به تقویت هر چه بيشتر 
ساختارهای نظام مالياتی كمک نماید. زیرا بسياری از مؤدیان مالياتی نحوه  تدوین دفاتر را به درستی نمی دانند و از 
طریق آموزش و اطالع رسانی در مورد معافيت ها و قوانين و مقررات می توان به تقویت احساس مسئوليت بيشتر 
مؤدیان مالياتی كمک شایان توجهی نمود تا اجرای نظام طرح جامع مالياتی با اثربخشی بهتری انجام پذیرد. 
همچنين مشخص شد تغيير شيوه های سنتی به عنوان شاخص زیر ساخت های فنی، در اولویت سوم بهينه سازی 
اجرای طرح جامع مالياتی مطرح می باشد كه به دليل وجود مشکالت زیرساختی در پرداخت نظاممند ماليات ها، 
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توجه جدی به آن به شدت احساس می شود. 

تغيير شيوه های سنتی در دریافت ماليات ها كمک می كند رویکردهای مؤدیان همراستا با استراتژی های اداره  
امور مالياتی تغيير نماید و به صورت توانمندتر تالش كنند تا مؤدیان مالياتی به سمت استفاده از فناوری های 
پيشرفته تر در پرداخت به موقع ماليات های خود ترغيب شوند. در اولویت ششم شاخص های اجرای طرح مشخص 
گردید، به كارگيری ابزارها و مکانيزم های هوشمند به عنوان شاخص زیرساخت های فنی نقش مهم و قابل 
توجهی در تسهيل اجرای بهينه نظام جامع مالياتی ایفاء خواهد كرد و در بلندمدت استفاده از شيوه های سنتی را به 
دست فراموشی می سپارد. همچنين در رتبه هفتم مشخص شد امکان سازی ارتباطات آنالین مؤدیان با سازمان 
به بهبود اجرای طرح جامع مالياتی كمک می نماید و باعث می شود تا سرعت تعامل بين مؤدیان با سازمان 
افزایش یابد و از این طریق هزینه های ارتباط حضوری به طور مستقيم و سایر هزینه های اجتماعی كاهش 
یابد و آگاهی بيشتری در مؤدیان نسبت به اجرای طرح ایجاد شود. در رتبه آخر نيز بازخورد جریان اطالعات به 
كاركنان به عنوان شاخص توانمندسازی اجرای طرح قرار گرفته است كه نشان می دهد، تمركز بر ابعاد فنی و 
فرهنگ سازی در نظام طرح جامع مالياتی در مراحل اوليه به مراتب دارای اولویت بيشتری می باشد و سازمان 
در استراتژی های بعدی خود می تواند به حضور دل گرم كننده كاركنان در اجرا اميدوار باشد. نتایج بدست آمده 
در این بخش با تحقيق علم الهدی )1395(؛ عسگری )1392(؛ كالنتری بنگر و همکاران )1392( كه نتایج این 

پژوهش را تأیيد می نمایند، مطابقت دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده پيشنهاد می شود، نظام یکپارچه جامع مالياتی تقویت شود. برای این كار الزم 
است فرآیندهای توسعه  اقتصادی و اجتماعی از محل جمع آوری ماليات ها در قالب همسوسازی با چشم انداز 
1404 با عنایت به مأموریت سازمان مورد بررسی های دوره ای قرار گيرد، چرا كه اگر بی توجهی به همسو سازی 
اتفاق بيفتد، سازمان دچار ركود می شود و توانایی اجرای طرح دچار خدشه می گردد. همچنين پيشنهاد می شود، 
فرهنگ سازی به عنوان یک هدف و برنامه  اجرایی از جانب سازمان امور مالياتی مورد توجه قرار گيرد و با انعقاد 
قراردادهایی در زمينه ترویج فرهنگ عمومی  پرداخت مالياتی با رسانه  ملی و استفاده از قدرت شبکه های مجازی 
در جهت پيشبرد این اهداف كوشا باشد تا احساس مسئوليت بيشتری در قبال جامعه در بين مؤدیان مالياتی به 
منظور پرداخت به موقع ماليات ها ایجاد گردد. در این بين سياست های آموزشی و استفاده از مشاورهای مالياتی 
می تواند بسيار مؤثر باشد، چراكه كمک می كند مؤدیان مالياتی درک بهتری از قوانين، آیين نامه ها، مشوق ها و 
معافيت های مالياتی برایشان ایجاد شود و آن ها با اتکاء به این آموزش ها می توانند هزینه های بهره مالی ساالنه  
خود را نيز از طریق پرداخت های به موقع مالياتی كاهش دهند و تا حدی به استانداردسازی رفتارها در این زمينه 

كمک گردد.
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