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چکیده
هدف از این پژوهش، ارائه مدلی در جهت پذیرش اظهارنامه ماليات الکترونيکی از منظر مودیان مالياتی می باشد. 
این مطالعه از لحاظ هدف، كاربردی و از نظر شيوه گردآوری اطالعات، توصيفی و از نوع همبستگی می باشد. 
جامعه آماری پژوهش، كليه واحدهای صنفی و صنعتی در استان سمنان می باشد كه از طریق روش نمونه گيری 
طبقه ای دو مرحله ای تعداد 400 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. فرضيه های پژوهش به كمک تحليل 
مسير در نرم افزار SMART PLS بررسی شدند. بر اساس یافته ها، فرهنگ ملی و اعتماد بر كيفيت پورتال 
و استفاده از سيستم تاثير مستقيم و معناداری دارند. همچنين كيفيت پورتال بر سهولت استفاده ادراک شده و 
سودمندی ادراک شده و رضایت كاربر نيز تاثير مستقيم و معناداری داشته و تاثير مستقيم و معنادار سهولت 
استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده و رضایت كاربر بر تمایل به استفاده و نيز تاثير مستقيم و معنادار 
تمایل به استفاده بر استفاده از سيستم تایيد گردید. ولی تاثير مستقيم و معنادار سهولت استفاده ادراک شده و 

سودمندی ادراک شده بر استفاده از سيستم تایيد نشده است.
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1- مقدمه
امروزه نقش نظام مالياتی در تامين اهداف عمده اجتماعی- اقتصادی و بودجه ای دولت بر كسی پوشيده 
به طور گسترده   و  بودجه هر دولتی شناخته شده اند  و  درآمد  اساس  به عنوان  ماليات ها  واقع،  در  نيست. 
اثر محركی بر اقتصاد داشته و در پيشرفت علمی و فنی كشور استفاده می شود )رومينا، باالندینا و بانوا، 
2015: 156(. اما شيوه  جمع آوری آن باید به نحوی باشد كه شهروندان، با صرف كمترین زمان و هزینه و 
به سهولت بتوانند ماليات خود را اظهار كرده و آن را پرداخت نمایند )اسکندری و اكبریان، 1390: 221(. 
دليل این است كه هزینه ها منابع در دسترس شهروندان را كاهش می دهد و بر رفتار داوطلبانه مودیان نيز 

تاثيرگذار است )ابراهيم، 2014: 522(. 
دولت ها نيز همانند كسب و كارها خدمات خود را از طریق فناوری و اینترنت گسترش می دهند و موجب 
افزایش اثربخشی، بهره وری و سهولت بخصوص در سطح معامالت می شوند. )چن، جابيلدادو، كاپيسترانو 
و ین، 2015: 251(. انتظارات عمومی شهروندان، ارتقای بهره وری، كاهش هزینه های اداری، شفاف سازی، 
تامين رضایت مردم، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش سرعت ارائه خدمات، اهميت برخورداری 

از نوآوری های فناوری اطالعات را برای سازمان های دولتی بيشتر می  كند )فانی و مصلح، 1386: 160(. 
و  با كسب  و دولت  با مشتری  الکترونيکی دولت  ماليات  فرایند  الکترونيک،  از خدمات دولت  نمونه ای 
كار  است )چن، جابيلدادو، كاپيسترانو و ین، 2015: 251(. ماليات الکترونيکی موجب كاهش كاغذبازی ها 
از  یکی  مالياتی  اظهارنامه  تکميل   .)110  :2006 چاو،  و  فارن  )فو،  می گردد  سنتی  روش  با  مقایسه  در 
پيشرفته ترین و گسترده ترین خدماتی است كه مورد استفاده قرار می گيرد )كونولی و بانيستر، 2008(. سيستم 
اظهارنامه ماليات الکترونيکی زیرمجموعه ای از ماليات الکترونيکی است و به اظهار و دریافت ماليات به 
صورت الکترونيکی داللت دارد. اگر این سيستم به شيوه ای درست استفاده شود، موجب صرفه جویی قابل 
توجهی در زمان و هزینه های دولت و مردم می شود )مشکی، آسيابركی و یعقوبيان، 1391: 94(. در حالت 
ایده ال، مودیان مالياتی بدون حضور در واحد مالياتی می توانند اطالعات مربوط به درآمد و دارایی خود را 
به صورت الکترونيکی اظهار كرده و بدون حضور به بانک و یا واحد مالياتی، بدهی مالياتی خود را پرداخت 

نمایند )اسکندری و اكبریان، 1390: 224(.
داده  قرار  تاثير  نيز تحت  را  مالياتی  فناوری اطالعات كه سيستم  توسعه  با  الکترونيک  مالياتی  سيستم 
است، توجه زیادی را جلب كرده است. ظهور فناوری اطالعات، امکان بهبود سيستم ماليات الکترونيک را 
برای مدیران مالياتی از طریق ایجاد آگاهی در مورد ساختار مالياتی كه بيشتر مودیان اطالعات محدودی 
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در آن زمينه داشتند، فراهم می آورد. درک مدیران مالياتی از سيستم ماليات الکترونيکی به منظور بهبود 
سطح خدمات ارائه شده و تشویق شهروندان به استفاده از سيستم ماليات الکترونيکی، موجب افزایش توليد 
درآمد به دليل راحتی، صرفه جویی در زمان، اثربخشی هزینه برای مدیران مالياتی و ماليات دهندگان می شود 

)مصطفی و شيخ ابيد، 2015: 3(. 
شایان ذكر است كه انگيزه ماليات دهندگان به تسليم اظهارنامه مالياتی به موقع و درست، بستگی به 
تمایل استفاده آنها از فناوری الکترونيکی دارد. بنابراین، برقراری ارتباط و ارائه پشتيبانی های درخواست شده 
ایدریس،  و  افزایش می دهد )عزیز  را  به همکاری مودیان  تمایل  به صورت موثر،  مالياتی  توسط مقامات 
2014: 452(. از آنجا كه مودیان مالياتی به عنوان یکی از اركان اساسی اجرای نظام های مالياتی مطرح 
اجرای  به  باشد  داشته  در پی  را  اقتصادی  این عامالن  بيشتر  و رضایت  آگاهی  اقدامی كه  می باشند، هر 
كارآمدتر سيستم های مالياتی كمک خواهد كرد. بی تردید بين كيفيت خدمات، رضایت مودیان و عملکرد 

سازمان امور مالياتی ارتباط قوی و آشکاری حاكم است )عزیزی روشن، 1393(. 
حال این سئوال پيش می آید كه با وجود مزایای ماليات الکترونيکی1، چرا شهروندان تمایلی به پذیرش 
روش الکترونيکی ندارند و چگونه دولت ها می توانند شهروندان را به استفاده از سيستم ماليات الکترونيکی 
تشویق كنند؟ عوامل متعددی به عنوان محدودكننده/ مشوق استفاده از سيستم پرداخت الکترونيکی شناخته 
شده اند كه می توان طراحی سيستم )الدوانی، 2013؛ عزیز و ایدریس، 2014؛ ونکاتش، سایکس و ونکاترامن، 
2014(، آگاهی و احساس شهروندان )سریواستاوا و تئو، 2009؛ ونکاتش، سایکس و ونکاترامن ، 2014(، 
زیرساخت های فنی، امنيت و حریم خصوصی و ایمنی )فو، فارن و چاو ، 2006؛ براتی و نماميان، 1394(، 
فرهنگ ملی هر كشور )اسریت و كاراهانا، 2006؛ ارومبان و دیجانگ، 2006؛ الحجران، الدبی، چاتفيلد و 

ميگدادی، 2015( را نام برد. 
در این پژوهش به معرفی و تبيين عوامل موثر بر پذیرش ماليات الکترونيکی در ميان شهروندان پرداخته 
می شود و سئوال اصلی پژوهش این است كه اعتماد و فرهنگ ملی چه تاثيری بر پذیرش سيستم ماليات 
الکترونيکی دارند؟ ابتدا مبانی نظری و پيشينه پژوهش بررسی شده و سپس بر اساس مطالعات انجام شده 
مدل جامعی ارائه می گردد كه نقش فرهنگ ملی و اعتماد را در پذیرش و استفاده از ماليات الکترونيکی با 
ميانجی گری كيفيت پورتال، سهولت استفاده ادراک شده، رضایت كاربران، سودمندی ادراک شده، ریسک 

ادراک شده بررسی می كند.

1. E-tax
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2- مبانی نظری 
پذیرش كاربران و رفتار استفاده آنها از فناوری از طریق چند مدل ارزیابی می شود. پذیرش فناوری وضعيت 
روحی و روانی فرد در استفاده از تکنولوژی به صورت داوطلبانه تعریف شده است )فو، فارن و چاو ، 2006: 

111(. در جدول )1( خالصه ای از مدل های موجود در زمينه پذیرش فناوری اطالعات آورده شده است.
جدول )1(- خالصه ای از مدل های پذیرش فناوری

نام
ارائه دهندگان 

مدل
مدل

نظریه عمل 
منطقی

فيشبين و آجزن 
)1975(

 

اعتقادات و ارزیابی نگرش

باورهای هنجاری و انگيزه 
برای سازگاری هنجار ذهنی

تمایل رفتاری رفتار واقعی

مدل پذیرش 
فناوری

متغيرهای خارجیدیویس )1989(

سودمندی 
ادراک شده

سهولت استفاده 
ادراک شده

گرایش به استفاده تمایل رفتاری استفاده واقعی از سيستم

 

تئوری رفتار 
برنامه ریزی شده

آجزن )1991(

نگرش به استفاده

هنجارهای ذهنی تمایل رفتار

كنترل رفتاری ادراک شده  

تركيب مدل 
پذیرش 

فناوری و رفتار 
برنامه ریزی شده

تيلور و تاد 
)1995(

سودمندی ادراک شده
سهولت استفاده نگرش به استفاده

هنجارهای ذهنی تمایل رفتاری استفاده

كنترل رفتاری ادراک شده

سازگاری
تاثير افراد زیردست
تاثير افراد باالست

شرایط تسهيل منابع
شرایط تسهيل فناوری

خودكارآمدی

مدل استفاده از 
كامپيوتر

تامپسون، 
هيگينس و هوول 

)1991(

استفاده از كامپيوتر
پيچيدگی

عوامل اجتماعی

تناسب شغلی
عواقب بلند مدت
اثرات استفاده
شرایط تسهيل  
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نظریه یکپارچه 
پذیرش و 
استفاده از 

فناوری

ونکاتش و 
همکاران )2003(

هدف رفتاری رفتاری استفاده

جنسيتسن

انتظار اجرا
انتظار تالش
تاثير اجتماعی

شرایط تسهيل كننده

تجربهاختيار استفاده  

مدل موفقيت 
سيستم 

اطالعاتی 

دلون و مک لين 
)2003(

 

تمایل به استفاده

رضایت كاربر

سود خالص
كيفيت اطالعات
كيفيت سيستم
كيفيت خدمات

مدل توسعه یافته 
مدل پذیرش 

فناوری

فياد و پيپر 
)2015(

رضایت از فرآیند
رضایت از نتایج

سودمندی ادراک شده

سهولت استفاده از 
ادراک شده

تمایالت

استفاده

انتظارات
 

منبع: یافته های محقق

معرفی فناوری به عنوان یک پيش زمينه جدید، نياز به مالحظات مناسب تفاوت های فرهنگی مهم دارد 
)اسریت و كاراهانا، 2006(. در برخی از كشورها تفاوت های فرهنگی می تواند به عنوان مانعی برای پذیرش 
تکنولوژی عمل كند، از این رو در نظر گرفتن تنظيمات فرهنگی این كشورها در تدوین استراتژی ها برای 
 .)2006 دیجانگ،  و  )ارامبان  می رسد  نظر  به  ضروری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  افزایش 
هافستد )1997( فرهنگ ملی را برنامه ریزی جمعی ذهنی تعریف می كند كه اعضا را در یک گروه انسانی از 

دیگر گروه ها متمایز می كند. فرهنگ ملی شامل پنج بعد به شرح زیر می باشد: )هافستد، 1997(
y  اجتناب از عدم اطمينان: درجه ای است كه افراد یک جامعه احساس می كنند كه در موقعيت های

مبهم مورد تهدید قرار می گيرند. 
y  قدرت و سازمان های كم قدرت می پذیرند كه  افراد، موسسات  است كه  ميزانی  قدرت:  فاصله 

شود. توزیع  نابرابر  به طور 
y  زنانگی/ مردانگی: درجه ای است كه ارزش های سختی با نقش مردان و ارزش های لطيف با نقش

زنان مرتبط است.   
y .فردگرایی/ جمع گرایی: درجه ای است كه مردم یک جامعه به كارهای فردی/ گروهی تمایل دارند
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y .رویکرد بلندمدت/ كوتاه مدت: ميزانی است كه ارزش های افراد معطوف به آینده/ گذشته است
درک فرهنگ، یک فعاليت حياتی برای مدیران ارشد است زیرا بر توسعه استراتژیک، بهره وری و یادگيری 
در تمام سطوح مدیریت تاثيرگذار است )اسچيندر، 2002(. مطالعات نشان می دهد كه فرهنگ، عامل مهمی 
در موفقيت یا شکست در به كارگيری سيستم های اطالعاتی می باشد )تواتی، 2008( و ارتباط مثبتی بين 
الشير، ميلر و  اكور،  )االسينا و موتوال، 2015؛  تمایل  استفاده،  ادراک شده، سهولت  فرهنگ و سودمندی 
دوایری، 2006، الحجران، الدبی، چاتفيلد و ميگدادی، 2015( و پذیرش و استفاده از فناوری )تواتی، 2008؛ 
هو، الگانتی و هو، 2014؛ االسينا و موتوال، 2015؛ اكور، الشير، ميلر و دوایری، 2006، اسریت و كاراهانا، 

2006( وجود دارد. 
اعتماد نيز یکی از عوامل مهم و تسهيل كننده در پذیرش و استفاده در دولت الکترونيک است. با توجه 
به عدم اطمينان محيط و پویایی محيط اینترنت، اعتماد به عنوان تعيين كننده تمایالت رفتاری تعریف شده 
الدبی، چاتفيلد و  با آن مهم است )الحجران،  است. اعتماد در محيط آنالین به دليل ریسک های مرتبط 
ميگدادی، 2015: 193(. اگر شهروندان به فناوری اطالعات به عنوان كانالی برای معامالتشان اعتماد داشته 
باشند به خدمات الکترونيکی ارائه شده نيز اعتماد خواهند كرد )چن، جابيلدادو، كاپيسترانو و ین، 2015؛ 
سریواستاوا و تئو، 2009؛ بالنگر و كارتر، 2008؛ اسچاپ، كارتر و مک براید، 2010(. از نظر روتر، اعتماد یعنی 
باور یک فرد به اینکه گفته ها و قول طرف دیگر، در یک رابطه می تواند قابل اتکا باشد )روتر، 1971(. سطوح 
اعتماد شهروندان می تواند ارزیابی آنها را نسبت به كيفيت سيستم تحت تاثير قرار دهد )بلداد، دیجانگ و 
استيهودر، 2011؛ تئو، سریواستاوا و جيانگ، 2008(. طراحی وب سایت و ارائه خدمات برای نيل به موفقيت 
نياز به مالحظاتی دارد كه مدل موفقيت سيستم اطالعاتی چگونگی ارزیابی موفقيت را تعيين می كند. بر 

اساس این مدل، كيفيت سيستم اطالعاتی شامل سه بعد به شرح زیر می باشد: )دلون و مکلين، 2003(
y  .كيفيت اطالعات: ستاده سيستم اطالعاتی را مورد ارزیابی قرار می دهد
y .كيفيت سيستم: سيستم پردازش كننده اطالعات را مورد ارزیابی قرار می دهد
y  كيفيت خدمات: درجه ای است كه خدمات ارائه شده، نيازهای مشتری را به بهترین نحو برآورده

می كند.
نتایج مطالعات نشان می دهد كه اعتماد بر كيفيت سيستم اطالعاتی تاثير مستقيم دارد )چن، جابيلدادو، 
و  تئو، سریواستاوا و جيانگ، 2008؛ خایان  استيهودر، 2011؛  بلداد، دیجانگ و  كاپيسترانو و ین، 2015؛ 
راكتهام، 2011(. همچنين امنيت و قابليت اعتماد نقش مهمی در پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات دارد 
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)محمدی و اميری، 1392(. اگر مودیان سيستم ماليات آنالین را برای استفاده با پيچيدگی كم ادراک كنند 
احتمال باالیی وجود دارد كه مورد قبول و استفاده كاربران بالقوه قرار گيرد )مصطفی و شيخ ابيد، 2015: 4(. 
سهولت استفاده درجه ای از اعتقاد فرد به این نکته است كه استفاده از فناوری با حداقل تالش ممکن 
انجام می شود )فيشبين و آجزن، 1975(. سهولت استفاده ادراک شده، از دیدگاه كاربران در طول زمان تغيير 
می كند آنها زمانی كه برای اولين بار از یک سيستم استفاده می كنند ممکن است آن را به دليل نداشتن 
مهارت الزم پيچيده ارزیابی كنند و زمانی كه بيشتر از آن استفاده كنند، استفاده از سيستم را آسان ارزیابی 
كنند )هاكبرث، گرور و یی، 2003(. سهولت استفاده ادراک شده تمایالت و انتظارات را در كاربران برای 
استفاده از سيستم افزایش می دهند )نيکالس، كاستيلو و بومن، 2008؛ فو، فارن و چاو، 2006؛ دیوتوت، 
2015؛ وانگ، 2002(. تاثير سهولت استفاده ادراک شده در پذیرش فناوری جدید متفاوت بوده است، برخی 
پژوهش ها نشان از تاثير مستقيم )فياد و پيپر، 2015( و برخی نيز این تاثير را رد كرده اند )محامدپور، مطمئن 

فعال وفسنقری، 1389(. 
سودمندی ادراک شده نيز توانایی پيش بينی پيامدهای طوالنی  مدت فعاليت های جاری است. به عبارتی 
آینده است  ارزشمند  او برای تحقق اهداف  از سودمندی رفتار حاضر  ادراک شده شناخت فرد  سودمندی 
)فالت، اندرسن و لنز، 2004(. تحقيقات نشان می دهد كه متغيرهای كيفيت سيستم اطالعاتی تاثير مثبتی 
بر سهولت استفاده ادراک شده )مصطفی و شيخ ابيد، 2015؛ دیویس، 1989( و سودمندی ادراک شده )چن، 
جابيلدادو، كاپيسترانو و ین، 2015؛ اوگاما، سانز، وانگ و چانگ، 2016؛ دیویس، 1989؛ دلون و مک لين، 
2003( دارند. نتایج بدست آمده از تاثير سودمندی ادراک شده بر تمایل به استفاده متفاوت می باشد. برخی 
از مطالعات تاثير مستقيم )فياد و پيپر، 2015؛ جنگچول و جون، 2014؛ اوگاما، سانز، وانگ و چانگ، 2016؛ 
فو، فارن و چاو، 2006؛ وانگ، 2002؛ نيکالس، كاستيلو و بومن، 2008؛ هاشميان، عيسایی، ميکائيلی و 
طباطبایی، 1391( و برخی مطالعات نيز نشان دهنده عدم تاثير بين این دو متغير بوده است )دیوتوت، 2015(. 
همچنين سودمندی ادراک شده، استفاده واقعی از سيستم را افزایش می دهد )فياد و پيپر، 2015؛ هاشميان، 

عيسایی، ميکائيلی و طباطبایی، 1391(. 
هر چه استفاده از سيستم برای كاربر آسانتر باشد بهره بيشتری می تواند از سيستم داشته باشد و بهتر از 
آن استفاده كرده و آن را مفيد ادراک كند )الحجران، الدبی، چاتفيلد و ميگدادی، 2015؛ فو، فارن و چاو، 
2006؛  چانگ، لی، هانگ و هوانگ، 2005(. موفقيت یک سيستم اطالعاتی بستگی به رضایت كاربران 
سيستم دارد )وانگ و ليائو، 2008؛ چانگ، لی، هانگ و هوانگ، 2005(. رضایت كاربر نگرش احساسی كاربر 
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نهایی نسبت به برنامه خاص رایانه ای است )دال، هندریکسون و دنگ، 1998(. 
رضایت كاربران نهایی مهم ترین معيار در زمينه اثربخشی سيستم های اطالعاتی است و از طریق بازخورد 
حاصل از رضایت كاربر نهایی می توان به بهبود كيفيت سيستم های اطالعاتی پرداخت )الهی و نامداریان، 
2011(. هر چه كيفيت سيستم اطالعاتی باالتر باشد رضایت مشتری نيز افزایش می یابد )فو، فارن و چاو، 
2006؛ شين، لی و لی، 2016؛ اوگاما، سانز، وانگ و چانگ، 2016؛ چن، جابيلدادو، كاپيسترانو و ین، 2015؛ 
دلون و مک لين، 2003(. نتایج تحقيقات در تاثير رضایت كاربران بر تمایل به استفاده متفاوت بوده است. 
برخی از تحقيقات تاثير مستقيم )تئو، سریواستاوا و جيانگ، 2008؛ خایان و راكتهام، 2011( و برخی نيز 
هيچ رابطه ای بين این دو متغير نيافتند )راكی و مریو، 2015(. افزایش رضایت كاربر موجب افزایش استفاده 
از سيستم می گردد )شين، لی و لی، 2016؛ فياد و پيپر، 2015(. تمایل به استفاده، درک و شناسایی مزایا 
و منافع فناوری یا نوآوری جدید توسط كاربر است )الهی و نامداریان، 2011(.  تمایل به استفاده منجر به 
استفاده واقعی از سيستم به عبارت دیگر ارائه یک برنامه عملی برای استفاده و كاربست فناوری یا نوآوری 

پس از درک منافع )رنجبركی و اسکندری، 1393: 399( می گردد )دیوتوت، 2015، فياد و پيپر، 2015(. 
3- پيشينه پژوهش

پس از مطالعه ادبيات مرتبط با موضوع پژوهش، مطالعات پيشين بررسی شدند كه نتيجۀ بررسی ها به طور 
خالصه در قالب ارائه مدل های پذیرش فناوری در جدول )1( در باال و جدول )2( در زیر درج گردیده اند.

جدول )2(- پیشینه مطالعات داخلی و خارجی

نتایجعنوانپژوهشگران

چن، جابيلدادو، 
كاپيسترانو و ین، 

)2015(

عوامل موثر بر تشکيل پرونده مالياتی 
آنالین با استفاده از مدل موفقيت و 

نظریه اعتماد

نتایج نشان داد كه اعتماد به فناوری، اعتماد به دولت 
و تجربيات قبلی به طور مستقيم بر سه بعد كيفيت 
از  است.  تاثيرگذار  اطالعات  موفقيت سيستم  مدل 
این سه بعد، كيفيت اطالعات به طور قابل توجهی 
بر رضایت و سودمندی ادراک شده تاثيرگذار است 
به طور كلی نشان می دهد كه سيستم فعلی در  و 
فيليپين برخی از پتانسيل ها برای رضایت، سودمندی 

و مزایای حاصل از آن را دارد.
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الحجران، الدبی، 
چاتفيلد و ميگدادی 

)2015(

ضرورت تاثير نگرش شهروندان بر 
پذیرش او استفاده از دولت الکترونيک

با بررسی 413 شهروند اردنی و  با استفاده از روش 
معادالت ساختاری و نرم افزار PLS، نتایج نشان داد 
دولت  از خدمات  استفاده  به  نگرش شهروندان  كه 
و  پذیرش  تعيين كننده  عامل  مهم ترین  الکترونيک 
استفاده از خدمات دولت الکترونيک است  و نگرش 
استفاده  ادراک شده و سهولت  ارزش  با  شهروندان 
مشخص می شود و دولت ها نياز به توجه بيشتری به 
نگرش شهروندان برای پذیرش و استفاده از خدمات 

دولت الکترونيک دارند.

ابراهيمی، ایمان خان و 
اسماعيلی )1394(

ارائه مدلی برای تبيين عوامل 
موثر بر تمایالت رفتاری كاربران 
وب سایت های خبرگزاری اینترنتی

ساختاری  معادالت  كمک  به  پژوهش  فرضيه های 
یافته ها،  اساس  بر  شدند.  بررسی  ليزرل  نرم افزار  و 
كيفيت  بر  وب سایت  محتوای  و  خدمات  راحتی 
می دهد،  نشان  معناداری  و  مثبت  اثر  وب  خدمات 
وب،  خدمات  كيفيت  بر  شده  ادراک  ریسک  اما 
رضایتمندی و تمایالت رفتاری، اثر منفی و معناداری 
كيفيت خدمات  معنادار  و  مثبت  اثر  دارد. همچنين 
وب بر رضایتمندی، تمایالت رفتاری و رضایتمندی 
بر تمایالت رفتاری و مهارت های فردی كار با رایانه 

تایيد رسيد. به  بر راحتی خدمات 

اسچاپ، كارتر و مک 
براید )2010(

پذیرش فایل الکترونيکی: مطالعه ای از 
تمایالت مودیان در ایاالت متحده

با استفاده از مدل معادالت ساختاری فرضيه ها آزمون 
شدند و نتایج نشان داد كه انتظار عملکرد، تاثيرات 
اجتماعی، شرایط پشتيبانی و تعصب خوش بينانه تاثير 
معناداری بر تمایل به استفاده دارند. اعتماد به اینترنت 
و اعتماد به سيستم فایل الکترونيکی تاثير معناداری 

بر ریسک ادراک شده دارند.
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تئو، سریواستاوا و 
جيانگ )2008(

اعتماد و موفقيت دولت الکترونيک

از  استفاده  و  معادالت ساختاری  از روش  استفاده  با 
نرم افزار PLS، تاثير مستقيم و معنادار اعتماد به دولت 
بر اعتماد به وب سایت دولت الکترونيک تایيد می شود، 
اما تاثير اعتماد به فناوری بر اعتماد به وب سایت دولت 
الکترونيک رد شده است. تاثير اعتماد به وب سایت 
بر كيفيت اطالعات، كيفيت سيستم و كيفيت خدمات 
همچنين تاثير كيفيت اطالعات بر تمایل به استفاده، 
كيفيت سيستم و كيفيت خدمات بر رضایت كاربر نيز 

تایيد شده است.

اكور، الشير، ميلر و 
دوایری )2006(

تحليل مقدماتی از فرهنگ، سهولت 
استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک 

شده و پذیرش اینترنت در اردن

نتایج نشان می دهد كه دو بعد فاصله قدرت و جمع گرایی 
بر تمایل مدیران به استفاده از اینترنت تاثير گذار است 
و دو بعد دیگر تاثير بر تمایل به استفاده ندارد. همچنين 
سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر 
تمایل به استفاده تاثير مستقيم دارد و نيز نقش ميانجی 

در رابطه بين فرهنگ و تمایل به استفاده دارند.

فو، فارن و چاو 
)2006(

پذیرش سيستم ماليات الکترونيکی: 
مطالعه ای از تمایالت مودیان

نتایج نشان داد كه مودیان تمایل دارند كه بر سودمندی 
جالب  و  كنند  تمركز  الکترونيکی  ماليات  روش های 
توجه است كه اثرات سهولت ادراک شده، هنجارهای 
ذهنی و خودكارآمدی در تمایل رفتاری برای سيستم 

ماليات دستی و الکترونيکی متفاوت بوده است.

چانگ، لی، هانگ و 
هوانگ )2005(

مطالعه تجربی تاثير سوابق كيفيتی بر 
پذیرش سيستم ماليات الکترونيکی 

توسط مودیان مالياتی 

تکنولوژی  پذیرش  مدل  كه  می دهد  نشان  یافته ها 
یک مدل معتبر برای شرح پذیرش مودیان از سيستم 
ماليات الکترونيکی بوده، همچنين سودمندی ادراک 
شده تاثير بيشتری از سهولت استفاده ادراک شده بر 
قصد استفاده از سيستم دارد. سودمندی ادراک شده 
تحت تاثير مستقيم كيفيت سيستم اطالعات، كيفيت 
اطالعات و همچنين اعتبار ادراک شده دارد، كيفيت 
استفاده  سهولت  بر  مستقيمی  تاثير  نيز  اطالعات 

ادراک شده دارد.
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بهراد )1394(

بررسی عوامل موثر بر پذیرش 
ماليات الکترونيکی بر مبنای ادغام 
مدل تئوری پذیرش و تئوری رفتار 
برنامه ریزی شده در اداره كل امور 

مالياتی شهرستان شهركرد

نتایج نشان داده است كه بين درک از مفيد بودن، 
نگرش مودیان، هنجارهای ذهنی و كنترل رفتاری 
بودن،  مفيد  از  درک  مودیان،  قصد  با  شده  درک 
اثربخشی رایانه خود، حمایت دولت و تکنولوژی با 
وجود  معنادار  رابطه ای  شده،  درک  رفتاری  كنترل 

دارد. 

براتی و نماميان 
)1394(

بررسی و سنجش عوامل موثر بر 
پذیرش اظهارنامه مالياتی الکترونيکی 
مطالعه موردی اداره كل امور مالياتی 

استان كرمانشاه

نتایج نشان می دهد كه متغيرهای فنی و زیرساختی، 
قانونی،  مسائل  تالش،  انتظار  اجتماعی،  تاثيرات 
انتظار كارایی، دسترسی به اطالعات و ریسک درک 
شده به ترتيب دارای ضریب اهميت و تاثير بيشتری 
اظهارنامه  الکترونيکی  پذیرش  بر  موثر  عوامل  در 

می باشند.  مالياتی 

ملکی نجفدر، رسولی 
شميرانی و روستا 

)1391(

بررسی تاثير عوامل موثر بر پذیرش 
و كاربرد فناوری اطالعات بر اساس 
مدل دیویس )مطالعه موردی مودیان 
اداره كل امور مالياتی جنوب استان 

تهران( 

پذیرش  كه  می دهد  نشان  تحقيق  این  نتایج 
مالياتی  مودیان  توسط  الکترونيکی  ماليات  خدمات 
اینترنتی،  خدمات  از  استفاده  سهولت  متغيرهای  با 
سودمند بودن استفاده از سيستم اینترنتی، دسترسی 
به امکانات تکنولوژیکی و ویژگيهای جمعيت شناختی 
مودیان رابطه مثبت و مستقيم و با ریسک استفاده از 

دارد. معکوس  رابطه  اینترنتی  سيستم 

اسکندری و اكبریان 
)1390(

بررسی عوامل موثر بر پذیرش 
اظهارنامه مالياتی الکترونيکی در ایران 
)مطالعه موردی اداره كل امور مالياتی 

استان قزوین(

در این پژوهش عواملی همچون انتظار كارایی، انتظار 
پشتيبانی كننده  شرایط  و  اجتماعی  تاثيرات  تالش، 
پذیرش  بر  شده  احساس  ریسک  عامل  همراه  به 

گردید. بررسی  الکترونيکی  اظهارنامه 

منبع: یافته های محقق

4- ارائه مدل مفهومی پژوهش 
دولت ها برای رفع نياز شهروندان و ارتقای سطح فناوری اطالعات به ایجاد دولت الکترونيکی گرایش پيدا 
كرده اند كه كشورهایی چون آمریکا، انگلستان، نيوزیلند و مالزی از پيشگامان این امر هستند. در كشور ما 
نيز طی سال های اخير و با گسترش دسترسی مردم به اینترنت تمایل به عرضه خدمات الکترونيکی افزایش 

یافته است و یکی از بارزترین نشانه های دولت الکترونيک تعامل مودیان با نظام مالياتی كشور است كه 
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در این زمينه سازمان امور مالياتی كشور تاكنون اقدامات بسياری را انجام داده است )آرشيو اخبار سامانه 
الکترونيکی1 ، 1393(. عمليات 

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور، اهداف برنامه های توسعه ای پنج-ساله و در 
چارچوب طرح تحول اقتصادی دولت به عنوان مبنای اصلی تحقق عدالت به ویژه در حوزه ماليات، طرح 
جامع مالياتی به عنوان برنامه  محوری طرح تحول اقتصادی، برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد. در سال 
1383، سازمان امور مالياتی كشور با بهره گيری از دانش و تخصص مجموعه ای از خبرگان و متخصصان 
درون سازمانی و برون سازمانی و همچنين شركت های مشاوره ای داخلی و خارجی، طرح جامع مالياتی 
را در قالب پنج مجموعه و 32 پروژه تدوین نمود )اداره كل امور مالياتی استان آذربایجان شرقی، 1395(. 
قبل از تهيه و اجرایی شدن طرح جامع مالياتی، اطالعات مربوط به فعاليت های اقتصادی یا از طریق 
یا  و  دولتی  سازمان های  و  بازرگانی  وزارت  بانک ها،  نظير شهرداری ها،  منافع  یا صاحبان  ثالث  اشخاص 
به طور مستقيم و با تکيه بر روش های سنتی و بررسی اسناد حسابداری اشخاص حقيقی و حقوقی در اختيار 
امکان  اقتصادی و عدم  فرایندهای  پيچيدگی  دليل  به  قرار می گرفت. هر دو روش  مالياتی  امور  سازمان 
شناسایی بسياری از فعاالن اقتصادی و طوالنی بودن فرایند انتقال و پردازش اطالعات، منجر به كاهش 
درآمدهای مالياتی و فرار مالياتی و فساد اداری می شود. اما طرح جامع مالياتی از طرح های مهم و ملی است 
كه می تواند منجر به بهبود روش های دریافت ماليات، رشد درآمدهای مالياتی و جلوگيری از فرار مالياتی 
و تامين سالمت اداری شود. استقرار نرم افزار یکپارچه مالياتی با مکانيزه كردن اطالعات مودیان، دریافت 
اظهارنامه، ارسال صورت معامالت فصلی، دسترسی مودیان به پرونده مالياتی خود، برخورداری از امضای 
دیجيتال و تامين اطالعات مورد نياز سازمان امور مالياتی به صورت الکترونيکی سبب شفافيت و ساده سازی 

فرایندهای مالياتی می شود )آرشيو اخبار سامانه عمليات الکترونيکی، 1394(. 
فرایند تکميل اظهارنامه الکترونيکی شامل 7 مرحله پيش ثبت نام شماره اقتصادی و دریافت كد رهگيری، 
تایيد اطالعات پيش ثبت نام و دریافت پاكت نامه حاوی اطالعات كاربری،  ثبت نام شماره اقتصادی، تایيد 
اطالعات ثبت نام، دریافت و تکميل اظهارنامه الکترونيک، ارسال اظهارنامه و دریافت كد رهگيری و دریافت 
و پرداخت قبوض پرداخت ماليات به صورت اینترنتی می باشد. فلوچارت تکميل اظهارنامه مالياتی در شکل 

1 نشان داده شده است )سامانه عمليات الکترونيکی مودیان مالياتی2، 1395(.

1. http://e3.tax.gov.ir/pages/action/newsarchive
2. http://e4.tax.gov.ir/Pages/action/show/4
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شکل )1(- مراحل تکمیل اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی

بلی

دانلود رنم افزار سایت

چاپ نهایی اطالعات اظهارانهمچاپ نهایی اطالعات اظهارانهم

تحویل هب حوزه مالیاتی ذریبطپایان

مهر و امضا نمودن اظهارانهم

آیا  کد رهگیری   ردیافت نمودید؟آیا  کد رهگیری   ردیافت نمودید؟

ارسال اطالعات   بدون امضا الکترونیکارسال اطالعات با امضا الکترونیک

آیا امضا الکترونیک دارید؟

خیر

خیر
بلی

بلی

بلی

خیر خیر

آیا ا طالعات کامل می باشد؟

تهیه رپینت شیپ نویس اطالعات
و ربرسی انم اقالم

تکمیل اطالعات اظهارانهم

زی رنم افزار نصب و راه اندا

منبع: یافته های تحقق

با توجه به مطالعات پيشين، بيشتر مطالعات انجام گرفته بر اساس مدل های پذیرش فناوری و نظریه 
یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری انجام گرفته است. در این پژوهش دو متغير اعتماد و فرهنگ ملی به 
عنوان متغيرهای خارجی و تركيبی از مدلهای موفقيت سيستم اطالعاتی و مدل پذیرش فناوری استفاده 
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شده است و بر این اساس شکل )2( مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد كه بر اساس مبانی نظری و 
مطالعات پيشين ترسيم شده است.

شکل )2(- مدل مفهومی پژوهش
 

فرهنگ 
 ملي

 اعتماد
استفاده از 

 سيستم

تمایل به 
 استفاده

سهولت استفاده 
 ادراک شده

سودمندي ادراک 
 شده

 رضایت كاربر

كيفيت 
 پورتال

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

13 

12 

15 

14 

منبع: یافته های تحقق

5-روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر، از نظر هدف كاربردی و از نظر شيوه گردآوری اطالعات توصيفی و از نوع همبستگی و به طور 
مشخص مبتنی بر معادالت ساختاری است. در این پژوهش از روش پيمایشي استفاده می شود كه اطالعات به طور 
مستقيم از افراد مطرح مي باشد. جامعه آماری پژوهش كليه واحدهای صنفی و واحد های صنعتی در استان سمنان 
می باشند، از آن جهت استان سمنان انتخاب شده است كه با توجه به آمارها، نسبت سهم درآمد مالياتی از توليد 
ناخالص داخلی استانها )سرلک، 1390( تقریبا در رده ميانی قرار گرفته و بر اساس توسعه صنعتی  نيز سمنان، 
استانی تقریبا نيمه صنعتی می باشد كه به غير از شهرهای بزرگ صنعتی و بندری با بقيه استانهای كشور مشابه 
می باشد. برای نمونه گيری نيز از روش نمونه گيری طبقه ای دو مرحله ای استفاده شد. در این روش، دو گروه 
واحدهای صنفی )به تعداد 24219 مورد( و واحدهای صنعتی )به تعداد 1997 مورد( به عنوان دو طبقه در جامعه 
آماری در نظر گرفته شدند. در ادامه، به صورت تصادفی ساده و به تناسب تعداد جامعه آماری، از هر طبقه تعدادی 
به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند تا به حداقل تعداد مدنظر برسد. از فهرست به دست آمده به صورت تصادفی 
ساده تعداد مشخصی از این واحدهای صنعتی و صنفی كه از طریق فرمول كوكران تعداد حداقل 379 مورد )حداقل 
تعداد پرسشنامه در واحد صنفی 350 و در واحد صنعتی 29( بود، انتخاب شد و تعداد 400 پرسشنامه مورد تحليل 

قرار گرفت. متغيرهای پرسشنامه و تعداد گویه های آن در جدول 3 نمایش داده شده است.
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جدول )3(- متغیرها و تعداد گویه های پرسشنامه

منبعتعداد گویهمتغير

15فرهنگ ملی
الحجران، الدبی، چاتفيلد و ميگدادی )2015(؛ اسریت و كاراهانا )2006(؛ 

اكور، الشير، ميلر و دوایری )2006(

4اعتماد
چن، جابيلدادو، كاپيسترانو و ین، )2015(؛ الحجران، الدبی، چاتفيلد و 
ميگدادی )2015(؛ بالنگر و كارتر )2008(؛ اسچاپ، كارتر و مک براید 

)2010(؛ خایان و راكتهام )2011(

13كيفيت  پورتال 
چن، جابيلدادو، كاپيسترانو و ین، )2015(؛ چانگ، لی، هانگ و هوانگ 

)2005(؛ خایان و راكتهام )2011(

سودمندی 
ادراک شده

3
الحجران، الدبی، چاتفيلد و ميگدادی )2015(؛ وانگ )2002(؛ چانگ، لی، 
هانگ و هوانگ )2005(؛ اسریت و كاراهانا )2006(؛ اكور، الشير، ميلر و 

دوایری )2006(

سهولت استفاده 
ادراک شده

3
الحجران، الدبی، چاتفيلد و ميگدادی )2015(؛ وانگ )2002(؛ چانگ، لی، 
هانگ و هوانگ )2005(؛ اسریت و كاراهانا )2006(؛ اكور، الشير، ميلر و 

دوایری )2006(

چن، جابيلدادو، كاپيسترانو و ین، )2015(؛ خایان و راكتهام )2011(3رضایت كاربر

تمایل به 
استفاده

4
الحجران، الدبی، چاتفيلد و ميگدادی )2015(؛ وانگ )2002(؛ چانگ، لی، 
هانگ و هوانگ )2005(؛ اسریت و كاراهانا )2006(؛ اكور، الشير، ميلر و 

دوایری )2006(

2استفاده
دیوتوت )2015(؛ الحجران، الدبی، چاتفيلد و ميگدادی )2015(؛ اسچاپ، 

كارتر و مک براید )2010(
منبع: یافته های تحقق 

به منظور بررسي روایي ظاهري، پرسشنامه  اوليه ای در اختيار جمعي از استادان و كارشناسان دانشگاهي 
قرار گرفته شد. پس از جمع آوري نظرهاي اصالحي خبرگان و اعمال آن ها پرسشنامه  نهایي طراحي شد. 
  )AVE( روایی سازه نيز از طریق تحليل عاملی تایيدی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعيين روایي همگرا از
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استفاده شد كه نشان دهنده ميانگين واریانس به اشتراک گذاشته شده بين هركدام از ابعاد سازه و گویه های 
 )CR( مرتبط با آن است. براي تعيين پایایي ابزار گردآوري داده ها از آلفاي كرونباخ و روش پایایي مركب
استفاده شد. همانطور كه در جدول)4( نشان داده شده است تمامی سازه های تحقيق از روایی و پایایی 

مناسب برخودارند.

جدول )4(- نتایج پایایی، روایی و تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق

ابعاد/ سئواالت نام متغير
ضریب 
استاندارد

اعداد 
معناداری

CRAVE
آلفای 
كرونباخ

فرهنگ ملی
)سئواالت 1 

تا 15(

0/8313/13اجتناب از عدم اطمينان

0/880/610/84

0/726/32فاصله قدرت

0/7213/19مردانگی/ زنانگی

0/8114/26رویکرد كوتاه/ بلندمدت

0/8915/65فردگرایی/ جمع گرایی

اعتماد

0/7616/29سئوال 16

0/880/650/82
0/8218/06سئوال 17

0/7615/32سئوال 18

0/8212/83سئوال 19

كيفيت  
پورتال 

)سئواالت 20 
تا 32(

0/768/76كيفيت اطالعات

0/840/630/71 0/9212/22كيفيت سيستم

0/659/62كيفيت خدمات

سودمندی 
ادراک شده

0/6914/63سئوال33

0/850/650/73 0/6413/17سئوال34

0/7516/24سئوال35
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سهولت 
استفاده 

ادراک شده
0/7416/590/890/730/82سئوال 36

0/7817/91سئوال 37

0/7519/11سئوال 38

رضایت كاربر

0/7316/49سئوال 39

0/860/680/77 0/7617/41سئوال 40

0/6915/43سئوال 41

تمایل به 
استفاده

0/5512/03سئوال 42

0/810/540/71
0/8922/52سئوال 43

0/336/93سئوال44

0/6013/35سئوال 45

استفاده
0/6514/26سئوال 46

0/870/770/71
0/8721/06سئوال 47

آلفای كرونباخ كل:0/94مقدار قابل قبول آلفای كرونباخ: 0/7 تا 0/9 )كرونباخ، 1970(

مقدار قابل قبول CR: 0/6مقدار قابل قبول AVE: 0/5 )فورنل و الركر، 1981(
منبع: یافته های تحقق 

نخست در قالب آمار توصيفی به بررسی ویژگی های جمعيت شناختی نمونه آماری پرداخته شد كه تحليل 
توصيفی متغيرهای جمعيت شناختی نشان می دهد كه 59 درصد افراد پاسخگو مرد بوده و نيز 53 درصد 
افراد پاسخگو دارای مدرک تحصيلی ليسانس می باشند. سپس با استفاده از تکنيک معادالت ساختاریافته و 

نرم افزار SMART●PLS به تجزیه و تحليل داده ها پرداخته شد. 
ضرایب مسير از لحاظ بزرگی، عالمت و معناداری مورد بررسی قرار می گيرند. ضرایب مسير مثبت نشان دهنده 
روابط مستقيم بين متغيرهای درونزا و برونزا می باشد. در مقابل ضرایب مسير منفی نشان دهنده رابطه معکوس 
بين متغيرهای پنهان درونزا و برونزا می باشد. كوهن برای اندازه اثر )ضرایب مسير( به ترتيب سه مقدار 0/02، 
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0/15 و 0/35 را برای ميزان اثر ضعيف، متوسط و قوی بيان نمود. معناداری ضرایب مسير مکمل بزرگی و 
جهت عالمت ضریب بتای مدل می باشد. در سطح معناداری 90 درصد، 95 درصد و 99 درصد این مقدار به 

ترتيب با حداقل آماره t، 1/64، 1/96، 2/58 مقایسه می شود )محسنين و اسفيدانی، 1393(. 

شکل )3(- نتیجه معادالت ساختاری در حالت استاندارد و اعداد معناداری

فرهنگ 
ملی

اعتماد

كيفيت 
پورتال

سهولت استفاده 
ادراک شده

سودمندی 
ادراک شده

رضایت كاربر

تمایل به 
استفاده

استفاده از 
سيستم

0/39)7/94(***

0/59)15/07(***

0/36)6/96(***

0/61)14/90(***

0/06)2/41(***

%05)1/89(*

0/34)6/15(***

0/45)8/51(***

0/18)2/72(***

0/13)2/28(***

0/76)14/46(***
0/46)6/59(***

0/11)2/30(***

***: سطح معناداری 99%       *: سطح معناداری %90
 : تایید فرضیه        : رد فرضیه
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جدول 5 -  نتایج آزمون فرضیه ها

مقایسه نتایج با تحقيقات پيشيننتيجهعدد معناداریضریب مسيرمسير

فرهنگ 
ملی- كيفيت 

پورتال
تواتی )2008(تایيد0/397/94

اعتماد  - كيفيت 
پورتال

تایيد0/366/96

چن، جابيلدادو، كاپيسترانو و ین 
)2015(؛ بلداد، دیجانگ و استيهودر 
)2011(؛ تئو، سریواستاوا و جيانگ 
)2008(؛ خایان و راكتهام )2011(

كيفيت - پورتال 
سهولت استفاده 

ادراک شده
تایيد0/5915/07

مصطفی و شيخ ابيد )2015(؛ 
دیویس )1989(

كيفيت پورتال 
-  سودمندی ادراک 

شده
تایيد0/246/15

چن، جابيلدادو، كاپيسترانو و ین 
)2015(؛ اوگاما، سانز، وانگ و چانگ 
)2016(؛ دیویس )1989(؛ دلون و 

مک لين )2003(

كيفيت پورتال - 
رضایت كاربر

تایيد0/6114/90

فو، فارن و چاو )2006(؛ شين، لی 
و لی )2016(؛ اوگاما، سانز، وانگ 
و چانگ )2016(؛ چن، جابيلدادو، 
كاپيسترانو و ین )2015(؛ دلون 
و مک لين )2003(؛  ابراهيمی، 
ایمان خان و اسماعيلی )1394(

سهولت استفاده 
ادراک شده  - 

تمایل به استفاده 
تایيد0/182/72

نيکالس، كاستيلو و بومن )2008(؛ 
فو، فارن و چاو )2006(؛ دیوتوت 

)2015(؛ وانگ )2002(
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سهولت استفاده 
ادراک شده 
-  استفاده 

رد0/0350/94-
محامدپور، مطمئن فعال وفسنقری 

)1389(

سودمندی ادراک 
شده  - تمایل به 

استفاده
تایيد0/122/28

فياد و پيپر )2015(؛ جنگچول و 
جون )2014(؛ اوگاما، سانز، وانگ 
و چانگ )2016(؛ فو، فارن و چاو 
)2006(؛ وانگ )2002(؛ نيکالس، 
كاستيلو و بومن )2008(؛ هاشميان، 

عيسایی، ميکائيلی و طباطبایی 
)1391(

سودمندی ادراک 
شده -  استفاده از 

سيستم
رد0/0551/48

الحجران، الدبی، چاتفيلد و ميگدادی 
)2015(
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رضایت كاربر 
-  تمایل به استفاده

تایيد0/466/59
تئو، سریواستاوا و جيانگ )2008(؛ 

خایان و راكتهام )2011(

رضایت كاربر  - 
استفاده از سيستم

تایيد0/112/30
شين، لی و لی )2016(؛ فياد و پيپر 

)2015(

فرهنگ ملی -  
استفاده از سيستم

تایيد0/051/89

تواتی )2008(؛ هو، الگانتی و هو 
)2014(؛ االسينا و موتوال )2015(؛ 
اكور، الشير، ميلر و دوایری )2006(، 

اسریت و كاراهانا )2006(

اعتماد - استفاده از 
سيستم

محمدی و اميری )1392(تایيد0/062/41

سهولت استفاده 
ادراک شده - 

سودمندی ادراک 
شده

تایيد0/458/51
الحجران، الدبی، چاتفيلد و ميگدادی 
)2015(؛  فو و همکاران )2006(؛  
چانگ، لی، هانگ و هوانگ )2005(

تمایل به استفاده  
- استفاده از 

سيستم
دیوتوت )2015(، فياد و پيپر )2015(تایيد0/7614/46

منبع: یافته های تحقق 

در جدول 6 شاخص های برازش مدل و معيار مقبوليت هر شاخص آورده شده است.
جدول )6(- جدول برازش مدل

نتيجه برازشCV- RedundancyR2متغيرها

مطلوب0/310/49كيفيت پورتال

مطلوب0/250/35سهولت استفاده ادراک شده

مطلوب0/320/50سودمندی ادراک شده
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مطلوب0/250/37رضایت كاربر 

مطلوب0/270/59تمایل به استفاده

مطلوب0/630/82استفاده واقعی

GOF: 0/57ميزان شاخص

مقادیر قابل قبول GOF: 0/01، 0/25 و 0/36 به ترتيب مقادیر ضعيف، متوسط و قوی هستند.

مقادیر قابل قبول CV- Redundancy: مقادیر باالی صفر

مقادیر قابل قبول R2: 0/67 ، 0/33 و 0/19 به ترتيب مقادیر قابل توجه، متوسط و ضعيف هستند.
منبع: یافته های محقق

6- نتیجه گیری و پیشنهادها
نتایج بدست آمده نشان می دهد كه فرهنگ ملی بر كيفيت پورتال تاثير مستقيم و معنادار داشته و بين 
فرهنگ ملی و استفاده از سيستم، تاثير مستقيم و ضعيفی وجود دارد. همانطور كه الحجران، الدبی، چاتفيلد 
فرهنگ  گرفتن  درنظر  با  كه  كرد  توصيه  سازمان  به  می توان  داده اند  پيشنهاد  نيز   )2015( ميگدادی  و 
كشور، آموزش های الزم مانند طراحی محيط آزمایشی، بروشورها و ... در جهت تکميل اظهارنامه ماليات 

الکترونيکی آمادگی الزم را به منظور پذیرش و استفاده از سيستم جدید در مودیان ایجاد نماید.
نتایج نشان دهنده این است كه اعتماد یکی از عوامل مهم و  موثر در استفاده و پذیرش سيستم ماليات 
الکترونيکی بوده و بر كيفيت پورتال نيز تاثير مستقيم و معنادار دارد. بنابراین به سازمانهای دولتی پيشنهاد 
می گردد كه با پاسخگویی درست و كاهش خطاها در انجام عمليات، اعتماد مودیان را جلب كرده تا مودیان 
به خدمات ارائه شدۀ سازمان نيز اعتماد كنند. همچنين مشابه پيشنهاد ارائه شده توسط ابراهيمی، ایمان خان 
امنيتی كافی را  الکترونيکی، تدابير  و اسماعيلی )1394( توصيه می شود كه در سيستم تکميل اظهارنامه 
فراهم آورند كه مودیان سيستم را قابل اعتماد ارزیابی كرده تا به راحتی بتوانند اطالعات محرمانه و كارتهای 

اعتباریشان را برای پرداخت الکترونيکی و انجام تراكنش وارد سيستم نمایند. 
یافته ها بيانگر تاثير مستقيم و معنادار كيفيت پورتال بر سهولت استفاده ادراک شده می باشد. بر این اساس 
امکان  و  به روز، فرم های ضروری  الکترونيکی اطالعات دقيق،  مالياتی  پيشنهاد می گردد كه در سيستم 
نياز دارند به راحتی از سيستم دریافت نمایند. همچنين كيفيت  جستجو قرار گيرد تا مودیان آنچه را كه 
پورتال تاثير مستقيم و معناداری بر سودمندی ادراک شده دارد. می توان در طراحی سيستم به مواردی چون 
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وجود اطالعات دقيق، به روز، شفاف و سریع در پاسخگویی به مودیان توجه نمود تا سيستم از نظر مودیان 

مفيد ارزیابی گردد. 
با توجه به اینکه كيفيت پورتال تاثير مستقيم و معناداری بر رضایت كاربران داشته، می توان پيشنهاد نمود 
كه در طراحی سيستم نيازهای مودیان شناسایی و برآورده گردد و از مودیان بازخورد گرفته و نظرات تحليل 
گردد و اشکاالت سيستم اصالح گردد. بر اساس یافته ها، سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده 
و رضایت كاربر بر تمایل به استفاده تاثير مستقيم و معنادار داشته و در راستای این یافته ها می توان پيشنهاد 
كرد كه با ارائه آموزش های الزم و دریافت بازخورد از مودیان، باور و ادراک مودیان از سيستم را بهبود داده 

تا مودیان تمایل بيشتری به استفاده از سيستم ماليات الکترونيکی داشته باشند. 
طبق نتایج تاثير مستقيم و معنادار سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر استفاده از 
سيستم رد شده است. به نظر می رسد دليل این باشد كه مودیان با وجود سهولت در استفاده و مفيد بودن 
سيستم، نگرانی هایی در جهت اشتباه در ورود اطالعات یا خطا در انجام تراكنش و پرداخت الکترونيکی 
از سيستم  استفاده  افزایش رضایت كاربر  با  با تجربه می سپارند.  افراد  به  نداده و  انجام  این كار را شخصا 
نيز افزایش می یابد. به مدیران سازمان توصيه می گردد كه نظرات مودیان همواره در نظر گرفته شده و 
اصالحات الزم صورت گيرد و سيستم بر اساس نياز مشتری شخصی سازی گردد. در این صورت فرد انگيزه 
بيشتری برای استفاده از سيستم دارند و مهارت ها و تخصص الزم در استفاده از سيستم را فرا می گيرد. با 
توجه به اینکه سهولت در استفاده بخشی از سودمندی یک سيستم بوده، هر چه استفاده از سيستم آسانتر 
الدبی، چاتفيلد و  الحجران،  این فرضيه همانطور كه  ارزیابی می گردد. در راستای  نيز مفيد  باشد، سيستم 
ميگدادی )2015( نيز پيشنهاد داده اند می توان گفت كه نحوه استفاده از سيستم از طریق فایل های آموزشی، 
بروشورها و در صورت لزوم افراد خبره در استفاده از سيستم، برای مودیان تشریح گردد. در نهایت، تمایل 
به استفاده تاثير مستقيم و معناداری بر استفاده از سيستم دارد. می توان توصيه نمود كه سازمان مالياتی 
با آموزش كاركنان در جهت بهبود ادراكات مودیان و ترویج و تشویق آنان، انگيزه و تمایل به استفاده از 

سيستم را در مودیان فراهم آورند.
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