
تحلیلی بر بهبود مشارکت مردمی در امور پرداخت مالیات با تأکید برآموزش 
شهروندی )مطالعه موردی غرب شهر تهران(

مصطفی نیکنامی1
افسانه زمانی مقدم2
کامران محمدخانی3
محمدرضا غیاثي4

تاریخ دریافت: 1397/7/13، تاریخ پذیرش: 1398/8/13
چکیده

یکی از شاخص های توسعه اقتصادی در كشورها، مشاركت شهروندان می باشد. یکی از مهمترین  
امور، مشاركت شهروندان در پرداخت ماليات می باشد. در این پژوهش به ارائه مدلی جهت ارتقاء 
مشاركت مردمی در پرداخت ماليات در اداره كل امور مالياتی غرب تهران پرداخته شده است. این 
مطالعه به صورت تركيبی انجام شد؛ در بخش كيفی با انتخاب نمونه ای 20 نفره به طور هدفمند از 
خبرگان در زمينه مربوطه انجام شد. ابزار كيفی در پژوهش مصاحبه نيمه ساختار یافته و ابزار كّمی 
پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری برای بخش كمی 384 نفر از مؤدیان و 254 نفر از 
كاركنان اداره كل مزبور می باشد. روش نمونه گيری طبقه ای تصادفی بود. روایی ابزار با توجه به نظر 
اساتيد مورد تأیيد قرار گرفت. پایایی ابزار از طریق اجرای 30 پرسشنامه و تعيين آلفای كرونباخ صورت 
گرفته است كه معادل 63/9 است. آمار مورد استفاده در این پژوهش  از تحليل عاملی اكتشافی، آزمون 
تحليل عاملی و تحليل عاملی تأیيدی و آزمون T می باشد كه از نرم افزارهای SPSS، استفاده از 
برنامه Monte Carlo PCA و تکنيک مدل یابي معادالت ساختاري )SEM( استفاده شد. یافته های 
پژوهش نشان می دهد كه در این پژوهش 8 عامل جهت افزایش مشاركت كشف شده است و مدل 
آن استخراج و مورد تأیيد صاحبنظران قرارگرفت. از بين این عوامل فناورانه و اقتصادی بيشترین مقدار 

را داشته و به عنوان مهمترین عامل جهت ارتقاء مشاركت معرفی شده اند.
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1- مقدمه
سياست های اقتصادی، مالی و مالياتی و موضوع های مرتبط با آن ها همواره به خصوص از زمان 
تشکيل دولت ها وپيشرفت جوامع مورد توجه بوده است؛ این مهم از زمان ارائه نظریه های اقتصادی 
و اقتصادهای پيش رفته و نوین همواره مورد توجه و از اهميت باالیی برخوردار بوده و با گذشت 
زمان نيز بر اهميت آن افزوده شده است. ماليات و سياست های مالی، اقتصادی و مالياتی اموری 
پيچيده، درهم تنيده و چند بعدی است كه بر ابعاد و عوامل مهم اقتصادی دیگر تاثير دارد. ابعادی 
چون توزیع درآمد،كارایی، تخصيص منابع، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی و... از 
این جمله هستند. لذا تالش برای بهبود عوامل اقتصادی فوق مستلزم پژوهش های مختلف در حوزه 
های مختلفی از جمله حسابداری، مدیریت مالی و مالياتی، علوم اقتصادی، حقوق، روانشناسی، جامعه 

شناسی و... می باشد.
در كشورهای در حال توسعه، حيطه فعاليت دولت به علت ضعف عملکرد بخش خصوصی گسترده 
است. از این رو بودجه دولت نقش تعيين كننده ای در سياست گذاری اقتصادی خواهد داشت. دولت 
ها با استفاده از ابزار بودجه ، به سياست گذاری مالی می پردازند و كارایی سياست های مالی در گرو 
تناسب و تركيب ابزارهای مالی و انعطاف پذیری و تاثير گذاری آن ها بر اهداف اقتصادی می باشد. 
در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، باعث 
ناكارآمدی سياست های مالی شده و این موضوع به نوبه ی خود نقش درآمدهای مالياتی را در كاهش 

كسری بودجه دولتی و نوسانات آن كمرنگ كرده است)صمدی و همکاران،1393(.
2- مفاهیم نظری و تجربی پژوهش

تعریف مشارکت1
مشاركت  از نظر لغوی به معنای درگير شدن افراد برای انجام امری است. با توجه به معنای لغوی، 
مشاركت امری دو جانبه تلقی می شودكه شخصی معموالً )البته نه هميشه( از روی ميل واراده، پذیرای 

آن می گردد كه با فردیا گروهی برای انجام كاری همياری و همکاری می كند )شکوری،1390(.
مشاركت هرچند مفهوم تازه ای نبوده و بشر همواره به مشاركت فزاینده روی آورده است، اما از نيمه 
ی دوم قرن بيستم این مفهوم با نگرشی نو به موضوعی كليدی بدل شده است.به این دليل كه گذر 
به شيوه ی مشاركتی اداره امور و برنامه ریزی برای آن ضروری و گریز ناپذیرتر است؛زیرا هم ظرفيت 
ها برای مشاركت باال رفته است و هم مسائل پيچيده تر شده اند كه به وسيله ی دولت ها قابل حل 

باشد.)سعيدی،1394 :7(.
برابر واژه مشاركت این معانی به كار رفته است:اشتراک  در فرهنگ های لغات و اصطالحات ،در 

1 . Participation
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مساعی1،فدرت دادن2،سهيم شدن3 ،بسيج مردم4، مسئووليت پذیری5، واگذاری امور6، خودگردانی7، 
تقسيم كار8، انسانی كردن9، خودیاری10، خود اتکایی11 و عدم تمركز12. به عالوه، این مفهوم بيشتر در 
كنار واژه "توسعه مشاركتی13" به كار رفته است. و با تركيب آن ها نگرش جدید توسعه مشاركتی رایج 

شده است )شکوری،1390 :16(.
-آموزش شهروندی14:

واژه شهروند معادل واژه Polites یونانی،Civitas التینی،Citizen انگلیسی و Citoyen فرانسوی 
است )ایران منش،1394(.

 همچنین شهروندی را می توان موقعیتی در جامعه دانست که نحوه رابطه فرد با اجتماع سیاسی را بنا 
بر حقوق و مسئولیت هایی )تعهدات و وظایف( مشخص می کند )همان منبع(. بنابر این گفته یک 
شهروند در اجتماع خویش یک از یک سلسله حقوق برخوردار است که بر مبنای قانون برای او در 
نظر گرفته شده است، همچنین در برابر جامعه خود بر مبنای قانون یک سری تکالیف و وظایفی بر 
عهده او نسبت به جامعه گذاشته شده است که بایستی در شرایط و وضعیت خود نسبت به انجام آن 

وظیفه ها اهتمام نماید و در انجام آن ها از هیچ کوششی دریغ ننماید.
نگاهی به جهان معاصر و تعامالت اجتماعی پیچیده بین انسان ها، ضرورت پرداختن به مقوله شهروندی 
را بیش از پیش بارز ساخته است. امروزه چه در سیستم کالن اجتماع که دولت ها، استراتژی هایی 
را تدوین می کنند و چه در نواحی، استان ها و شهرها و چه در خرده سیستم های خانواده که والدین 
مؤلفین اهداف و استراتژی ها هستند، وجود افرادی با ویژگی هایی چون مسئولیت پذیری، انتقادگری، 
وطن دوستی و خالصه در یک کالم شهروندی مسؤول مؤلفه های حیاتی و با اهمیت می باشند. 
اهمیت این عامل تا آنجاست که بسیاری از استراتژیست های جامعه، فقدان چنین عاملی را مهمترین 
دلیل اجرایی نشدن برنامه ها می دانند که با کارشناسی ها و دقت نظرهای بسیاری تدوین شده باشد. 
1 . collaboration
2. Empowering
3. Sharing
4. Mobilization
5 . Responsiblity
6. Rein Free
7. Management Self
8. Division of Labor
9. Anitizationhuman
10. Self help
11. Self Reliance 
12. Decentralization
13. Participatory Development
14. Citizenship Education
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شهروندی موضوعی است که نخستین بار در علوم اجتماعی مطرح شد اما ضرورت های توجه به آن 
سبب شد تا شاهد ظهور آن در مقوله های دیگر من جمله عرصه تعلیم و تربیت به عنوان یک عرصه 

بنیادی باشیم )فتحی واجارگاه  وهمکار، 1396 :3(.
مالیات و مشارکت مالیاتی

مطابق تعریف صندوق بین المللی پول مالیات عبارت است از وجوه اجباری، غیر جبرانی، و غیر قابل 
برگشت که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند )غریب،1396(.

- تعریف مالیات1 
طبق تعریف صندوق بین المللی پول: مالیات عبارت است از وجوه اعتباری و غیر جبرانی که دولت 

به منظور تأمین هزینه های عمومی از مردم دریافت می کند)اسداله زاده بالی،1392(.
- اهمیت وضرورت مالیات

با توجه به اهمیت و تأثیری که تصویب و اجرای قوانین و مقررات مالی و مالیاتی در کشورهای 
پیشرفته داشته و دارد می توان اظهار داشت که مالیات، یکی از ابزارهای تنظیم سیاست های  مالی 
و مالیاتی و همچنین اقتصادی است؛ عالوه بر نقش اصلی مالیات که تأمین منابع برای اجرای برنامه 
های دولت است، هدف هایی مانند گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت، ایجاد  تعادل در 
مصرف و افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فعالیت های عمرانی کشور می باشد.. بنابراین 
می بایست نظام مالیاتی کشور  به طور کامل از ابعاد مختلف ساختاری، فرآیندی، فلسفه وجودی، 
کارکردی، درآمدی و ...  مورد کنکاش و توجه قرار گیرد. مالیات، به عنوان اهرم و ابزاری برای رشد 
و توسعه اقتصادی بکارگرفته می شود، همچنین از آن به عنوان ابزاری جهت تشویق سرمایه گذاری، 
پس انداز، کنترل تورم، کنترل بازار، کاهش فاصله طبقاتی، زدودن فقر و ... استفاده کرد؛ و یا در جهت 
اعمال سیاست های صادراتی،گمرکی و کنترل نقدینگی استفاده شود. برای اینکه نظام مالیاتی در 
ایفای نقش مهم خود در اقتصاد کشور موفق باشد، باید فشار و منحنی وصول مالیات از طبقات فقیر 
و کم درآمد به طرف طبقه دارا و پردرآمد سوق پیدا کند. به طور کلی آثار اقتصادی مالیات همراه با 
آثار اجتماعی، فرهنگی و انسانی آن گسترده تر ین مباحث هر نظام سیاسی و حکومتی است که  می 
بایست مورد توجه قرار گیرد، بنابراین الزم است تا در رابطه با تعیین فرهنگ مالیات و پرداخت آن 
اقداماتی از جمله عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی در جامعه، مشارکت داوطلبانه و... در امور 

پرداخت مالیات صورت گیرد )سعیدی،1391(.
3- پیشینه تحقیق 

درآمدهاي مالیاتی یکی از پایدارترین منابع جهت تأمین هزینه هاي حاکمیتی دولت ها می باشند و از 

1. Tax
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این رو، نظام مالیاتی یک جزء مهم و مؤثر در اقتصاد کشورهاي مختلف محسوب می گردد. بنابراین، 
همواره افزایش کارایی وصول از طریق ارتقاء درجه تمکین مالیاتی پایههاي موجود و هم چنین معرفی 
پایههایی با درجه تمکین باال مدنظر بوده است. به طوري که در ایران و تعداد زیادي از کشورها به 
دنبال تحقق هرچه بیشتر نقش مالیات در زمینه اهداف مزبور، مالیات برارزش افزوده به عنوان پایه 

جدید مالیاتی مطرح شده است )کاظمی و همکاران،1392(.
نجار نهاوندی و آبخوش )1394(، حیدری و همکار )1392(، صالحی و همکاران )1393(؛ کمالی 
 ،)1392 ( همکار  و  نایب زاده    ،)1394( کاشف  و  عبدی   )1394( منشادی   ،)1390( شفیعی،  و 
کیانی)1391(، رضوانی و همکاران )1395(، عباسی و همکاران )1395(در پژوهش خود به نقش و 
تأثیر آموزش شهروندی بر مشارکت شهروندان دارد و اینکه با آموزش شهروندی می توان مشارکت 

را افزایش داد.
در پژوهش های خارجی، همانند پژوهش های داخلی اغلب بر متغیر های جداگانه تأکید نموده اند 
و پژوهش هایی اغلب به صورت جداگانه به متغیرهای عوامل مشارکت مردمی، مالیات و آموزش 
شهروندی  پرداخته اند و پژوهش حاضر این شکاف را پر کرده و همه موضوعات فوق را در یک 
مجموعه گرد هم آورده و به صورت یکجا مورد بررسی قرار داده است. با این وجود پژوهش هایی 

که در راستای این پژوهش می باشند به شرح ذیل ارائه می گردد.
مک کنویل )2018(، غیاثی )2017(، د پاوول وست فاکس )2015(، کاترینا گنگ، اوا هافمن و اریش 
کریچلر )2015 (، الون یاهایا  )2014(، رایموند و همکاران )2013(، خانی و همکار )2011(، در 
پژوهش خود به نقش مشارکت و عوامل نأثیرکذار آن بر مشارکت پرداخته و در نهایت به نقش 
مشارکت در توسعه کشورها و تأثیر آموزش شهروندی بر مشارکت شهروندان  پرداختند و اینکه با 

آموزش شهروندی می توان مشارکت را افزایش داد. 
مؤلفه های مستخرج از ادبیات تحقیق)چارچوب نظری(

در این پژوهش، پس از بررسی و مطالعه ادبيات نظری و تجربی مرتبط با موضوع پژوهش، عواملی 
چون نيازسنجی، اهداف و اولویت بندی ها، محتوا، برنامه ریزی و اجراء، شيوه ارزشيابی، مدیریت اجرایی، 
توانمندی استاد، امور رفاهی و خدمات، امکانات و تجهيزات و زمان به عنوان متغير پيش بين در نظر 
گرفته شد و عوامل دیگری چون انگيزش، پاداش، انتظارات، سازماندهی شغلی و محيط كاری، به 
عنوان متغير مکنون و رضایت فراگيران از دوره های آموزش ضمن خدمت، به عنوان متغير مالک در 

نظر گرفته شد.
4- روش شناسی پژوهش

از نظر هدف تحقیق به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ بنیادی و کاربردی. تحقیق بنیادی آن نوع تحقیقی 
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است که به توسعه و گسترش دانش مورد تحقیق می انجامد. تحقیق کاربردی همان طور که از اسم 
آن مشخص است به تحقیقی گفته می شود که از نتایج آن در حوزه خاص پژوهش کاربرد داشته و 
مورد استفاده قرار می گیرد.لذا تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي می باشد. زیرا می توان از نتایج 
آن در جهت ارتقاء مشارکت شهروندان در امور پرداخت مالیات که یکی از عوامل توسعه اقتصادی 

و همه جانبه کشور محسوب می شود استفاده نمود. 
جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل داده

همانگونه كه قباًل بيان شد كار اصلی و مهم در پژوهش حاضر كشف پدیده اصلی بود؛ این مهم و فرآیند 
آن در مرحله ی كدگذاری انتخابی اتفاق افتاد و متعاقب آن روابط برقرار گردید. پدیده اصلی این 
پژوهش تعيين عوامل مؤثر بر مشاركت مردمی و نيازهای آموزش شهروندی ، روش آموزش، مجریان 
آموزشی، محتوای آموزشی می باشد كه با كمک پژوهش كيفی و كار پرحجم و زمان بر اما عميق، 
با كيفيت، با عشق، با حوصله، احساس مسئوليت، احساس خدمت، اخالق حرفه ای، تجارب شغلی، 
پشتوانه تجربی و سال ها خدمت ، پشتوانه تئوریکی همکاران به دست آمد؛ كه این مهم می تواند 

راهگشا و رهنمودی برای بالندگی، اثربخش، تعالی سازمانی و بهره وری سازمانی گردد.
سؤاالت اصلی در این پژوهش عبارتند از:

1- عوامل اثرگذار بر مشاركت مردمی در پرداخت ماليات كدامند؟
2- چه مدلی برای ارتقاء مشاركت مردمی در پرداخت ماليات می توان ارائه نمود؟

3-درجه تناسب مدل از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان چگونه است؟
تحقیق حاضر از نظر روش و نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی، توصیفی به این جهت که به وضع 
موجود پرداخته می شود؛ همچنین از لحاظ انجام میدانی است زیرا در یک محیط واقعی و میدانی که 
اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)مؤدیان و کارکنان( است، اجرا شده است. تحقیق از طرفی ترکیبی 
)کّمی و کیفی( است؛ زیرا  برای گردآوری داده های مورد نیاز در تحقیق از تحلیل متون و ادبیات 
استفاده شده و ابزارهای پژوهش کیفی )مصاحبه خبرگان( و پژوهش کّمی )پرسشنامه( و اجرای آن 

در نمونه منتخب از جامعه مورد نظر استفاده شده است. 
دراین پژوهش که به صورت ترکیبی )کیفی و کمی( انجام شد؛ در بخش کیفی با انتخاب نمونه ای 
20نفره به طور هدفمند از خبرگان صاحب نظر در زمینه مربوطه انجام شد. ابزار کیفی در پژوهش 
مصاحبه نیمه ساختار یافته و ابزار کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری برای بخش 
کمی 384 نفر از مؤدیان و 254 نفر از کارکنان اداره کل مزبور می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای 
تصادفی بود. برای بررسی روایی از روش محتوایی بهره گرفته شد که اساتید و خبرگان روایی ابزار 
را مورد تأیید قرار دادند.در ارزیابی پایایی ابزار از طریق اجرای 30پرسشنامه و تعیین آلفای کرونباخ 
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صورت گرفت است که معادل 9/63 است.آمار مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی، 
آزمون T و آزمون T تک نمونه ای، آزمون تحلیل عاملی و تحلیل عاملی تأییدی می باشد که با 

استفاده از نرم افزارهای SPSS, LISZREL صورت گرفت.
5- یافته های پژوهش

در این تحقیق، متناسب با متغیرهاي مورد مطالعه و نوع داده هاي جمع آوري شده، به منظور توصیف 
آنان از شاخص هاي گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع نمره ها استفاده شد. در مرحله تحلیل آماري، 
با توجه به ماهیت مقیاس اندازه گیري که از نوع فاصله اي است و فرضیههاي تحقیق براي تحلیل 
داده ها حسب مورد از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، آزمون t تک نمونه ای و زوجی 
استفاده شد. نتایج تفصیلي این محاسبه ها در این فصل در دو قسمت توصیف و تحلیل داده ها ارائه 

شده است.
الف- توصیف داده ها

در این قسمت از فصل چهارم داده هاي به دست آمده از اندازه گيري متغيرهاي مختلف، حسب مورد 
با استفاده از روش هاي مناسب آمار توصيفي فراوانی ، درصد و شاخص های گرایش مركزی نظير 

ميانگين، ميانه، و انحراف معيار توصيف شده اند. 
جدول )1(- فراونی و درصد مؤدیان و کارکنان امور مالیاتی در غرب شهر تهران

درصد فراوانی گروهها

39/54 259 مرد
مؤدیان

20/45 134 زن
32/97 216 مرد

كاركنان
7/02 46 زن

100 655 جمع

در این بخش شاخص هاي توصيفي متغيرها شامل کمترین، بيشترین، ميانگين و انحراف استاندارد، 
چولگی و کشيدگی ارائه مي گردد: 
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جدول )2(- شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در 
وضعیت موجود

کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینمتغیر ها
0/012-1/005/422/920/690/300آموزش
0/051-1/006/003/390/900/019فرهنگ
0/120-1/006/673/661/010/053مدیریتی
0/056-1/009/553/590/990/025اجتماعی
0/100-1/006/223/511/040/045قانونی

0/137-1/006/083/450/970/043اقتصادی
0/061-1/006/823/491/020/036سياسی
0/122-1/008/913/231/140/057فناورانه

چنانچه یافته های جدول 2 نشان می دهد، در وضعيت موجود، كمترین ميانگين مربوط به عامل 
»آموزش« 2/92 با انحراف معيار آن 0/69 و بيشترین ميانگين مربوط به عامل »اجتماعی« 3/59 با 

انحراف معيار آن 0/99 است. 
همچنين توزیع عاملها در وضعيت موجود نشان می دهد كه تمامی عاملها دارای مقدار ناچيزی چولگی 
مثبت و كشيدگی منفی هستند، اما چون مقدار آنها در بازه )1 و 1-( قرار دارد،  از توزیع نسبتاً نرمال 

درنظر برخوردارند.
جدول )3(- شاخص های گرایش مركزی و پراكندگی عوامل مؤثر بر مشاركت مردمی در وضعيت 

مطلوب
کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینمتغیر ها
0/653-0/441-4/007/006/690/50آموزش
0/615-0/256-4/007/006/520/57فرهنگ
0/502-0/182-4/007/006/190/61مدیریتی
0/527-0/149-4/007/006/140/65اجتماعی
0/465-0/109-4/007/006/030/73قانونی

0/426-0/141-4/007/006/270/54اقتصادی
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0/433-0/129-4/007/006/120/60سياسی
0/528-0/572-4/007/006/430/65فناورانه

چنانچه یافته های جدول 3- نشان می دهد، در وضعيت مطلوب، كمترین ميانگين مربوط به عامل 
»قانونی« 3/03 با انحراف معيار آن 0/73 و بيشترین ميانگين مربوط به عامل »آموزش« 6/69 با 

انحراف معيار آن 0/50 است. 
همچنين توزیع عاملها در وضعيت موجود نشان می دهد كه تمامی عاملها دارای مقدار كمی چولگی 
منفی و مقداری كشيدگی منفی هستند، اما چون مقدار آنها در بازه )1 و 1-( قرار دارد،  از توزیع نسبتا 

نرمال درنظر برخوردارند.
ب- تحلیل استنباطی 

)k-s(آزمون نرمال بودن نمرات
بر اساس محاسبات آماری پيرامون نرمال بودن نمرات در وضع موجود مشاركت مردمی در پرداخت 

ماليات از آزمون كلموگروف اسميرنوف استفاده شده است كه نتایج به شرح ذیل می باشد:
با توجه به نتایج بدست آمده در تمامی شاخص ها مقادیر sig>0.05 است که بیانگر آن است که 
نمرات عوامل تاثیر گذار بر مشارکت مردمی در پرداخت مالیات در وضعیت موجود نرمال می باشند.

پاسخ به سوال اول پژوهش
عوامل اثرگذار بر مشارکت مردمی در پرداخت مالیات کدامند؟

جهت شناسایی عوامل مؤثر مشارکت مردمی در پرداخت مالیات مورد مطالعه، پس از مطالعه عمیق 
و موشکافانه مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق و استفاده از نظرات و 
دیدگاههای صاحبنظران طی چند مرحله کدگذاری گردیده و در نهایت عوامل اصلی شناسایی شدند 
و سپس برای هر یک از عوامل مورد نظر، گویههایی تعریف و طراحی شدند. در نهایت، برای تأیید 
  SPSS این عوامل و روایی سازه، از تحلیل عامل اکتشافی1 )روش تحلیل مؤلفه اصلی2( و نرم افزار

استفاده شد. 
تحليل عامل اكتشافی اوليه بر روي پرسشنامه 92 گویه ای

اندازه هاي  KMO و نتایج  آزمون  کرویت  بارتلت  برای پرسشنامه 92 گویه ای در جدول  4- 
نمایش  داده  شده  است .

1. Explanatory Factor Analysis
2. Principal Component Analysis
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جدول  -4: اندازه هاي  KMO و نتایج  آزمون  کرویت  بارتلت  برای پرسشنامه 92 گویه اي مشارکت مردمی
0/910 شاخص کفایت  نمونه  گیری

111483/29 مجذور خی
4186آزمون  كرویت  بارتلت  درجه آزادی

0/000 سطح معنی داری
چنانکه  در این  جدول  دیده  مي شود، مقدار KMO برابر با 0/910 است كه نزدیک 1 است. همچنين 
سطح  معنادار بودن  مشخصه  آزمون  كرویت  بارتلت  نيز صفر است كه كوچکتر است 0/05 است و نشان 
می دهد از لحاظ آماری معنادار  است. بنابراین ، بر پایه  هر دو مالک  مي توان  نتيجه  گرفت  كه  اجراي  
تحليل  عاملی براساس  ماتریس  همبستگي  حاصل  در گروه  نمونه  مورد مطالعه ، قابل  توجيه  خواهد بود. 
با اجراي تحليل موازی مشخص شد كه از داده های تحقيق حاضر 8 مؤلفه می توان استخراج كرد. 
بنابراین تحليل عاملی اكتشافی مجددا با در نظر گرفتن 8 عامل به عنوان مؤلفه های استخراجی اجرا 

مي شود.
اندازه هاي  KMO و نتایج  آزمون  كرویت  بارتلت  در جدول )5( نمایش  داده  شده  است .

جدول )5(- اندازه هاي   KMO  و نتایج  آزمون  کرویت  بارتلت  برای استخراج 8 مؤلفه
0/910 KMO شاخص

111483/29 مجذور خی
4186آزمون  كرویت  بارتلت  درجه آزادی

0/000 سطح معنی داری
چنانکه  در این  جدول  دیده  مي شود، مقدار  KMO برابر با 0/910 است كه نزدیک 1 است. همچنين 
سطح  معنادار بودن  مشخصه  آزمون  كرویت  بارتلت  نيز صفر است كه كوچکتر از 0/05 است و نشان 
می دهد از لحاظ آماری معنادار  است. بنابراین ، بر پایه  هر دو مالک  مي توان  نتيجه  گرفت  كه  اجراي  
تحليل  عاملی بر اساس  ماتریس  همبستگي  حاصل  در گروه  نمونه  مورد مطالعه ، قابل  توجيه  خواهد بود. 
  باتوجه به خروجی تحليل عاملی اكتشافی جدول اشتراكات ناميده ميشود كه ضرایب تعيين متغيرها را نشان 
می دهد. چنانچه این عدد در متغيری كوچکتر از 0/4 باشد بایستی آن متغير )سؤال( حذف شود و 
مجدداً تحليل عامل اكتشافی انجام شود. هرچه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگتر باشد، عامل های 

استخراج شده، متغيرها را بهتر نشان می دهند.
با توجه به جدول اشتركات، مقادیر اشتراكات همه گویه ها باالتر از مقدار 0/4 قرار داشته كه تأیيدی 
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بر مناسب بودن داده ها و تحليل عاملی می باشد. 
جدول زیر مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد تراكمی عامل های باقيمانده در تحليل )عامل هایی 
كه دارای مقدار ویژه بزرگتر یا مساوی 1 بودند( را  قبل و پس از چرخش واریماكس نشان می دهد. 
جدول )7 (- مقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تراکمي برای عامل هاي 

استخراج شده در راه حل 8 مؤلفه ای

مؤلفه
مجوع مجذورات بعد از چرخش واریماكسمقادیر ویژه

مقدار
ویژه

درصد    
مقدار درصد تراكمیواریانس

درصد    درصد واریانسویژه
تراكمی

129.77932.36932.36910.48911.40111.401
210.93411.88444.2539.70610.55021.951
38.5399.28253.5359.51010.33732.288
46.1766.71360.2489.48910.31442.602
55.0155.45165.7009.1109.90352.505
64.2904.66370.3627.8908.57661.081
73.3023.58973.9527.4778.12769.209
82.9793.23877.1897.3427.98077.189
91.7811.93579.125
101.6421.78580.910
111.3291.44482.354
121.2391.34783.701
131.0601.15284.854
140.8990.97785.831
150.8160.88786.718
160.7810.84987.567
170.6950.75588.322
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180.6700.72889.050
190.6330.68889.738
200.5510.59990.337

  چنانکه  در این  جدول   )شرح كامل ان در پيوست موجود است( دیده  مي شود، ارزشهاي  ویژه  8 عامل  
بزرگتر مساوی یک  است ، و درصد پوشش  واریانس  مشترک  بين  متغيرها براي  این  8 عامل  بر روي  
هم  77/19 درصد كل  واریانس  متغيرها را تبيين  مي كند. به عبارت دیگر، چنانچه  از مجموعه  گویه ها 
بر پایه  مطالب باال ، 8 عامل   استخراج  شود، به  اندازه  77/19 درصد كل واریانس تبيين  می شود. در 
این ميان، عامل اول 11/40 درصد از واریانس كل و عامل هشتم 7/98 درصد از واریانس مشترک را 

توجيه مي كند. 
روي هم رفته پس از انجام تحليل عاملی و اجرای شيوه چرخش واریماكس برای ساده سازی مؤلفه 
ها، مشخص شد كه بهترین راه حل عاملی، دارای 8 عامل است. بنابراین از مجموع گویه ها، 8 عامل 
به عنوان عامل های اصلی شناسایی شدند. الزم به ذكر است كه مقادیر چرخش  یافته  بر اثر 8 تکرار 

حاصل  شده  و پس  از این  تعداد تکرار، در چرخش  واریماكس همگرایي  حاصل  شده  است . 
1- عامل اول: عامل »فرهنگ« نام گرفته است. این عامل 11/40 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
شده را به خود اختصاص داده است و 13 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی به 
گویه » تدوین منشور اخالقی برای  كاركنان سازمان امور مالياتی در امور  اجرایی مؤدیان)رسيدگی 
،تشخيص و وصول(« با وزن 0/840 و كمترین وزن عاملی به گویه »انسجام وهماهنگی بين واحدهای 

مختلف سازمان امور مالياتی« با وزن 0/505 تعلق دارد.
2- عامل دوم: عامل »آموزش« نام گرفته است. این عامل 10/55 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
شده را به خود اختصاص داده است و 12 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی به 
گویه » آشنایی دانش آموزان و دانشجویان  با قوانين و اهميت ماليات  از طریق برنامه درسی مراكز 
آموزشی « با وزن 0/861 و كمترین وزن عاملی به گویه » آموزش آشنایی با قوانين مالياتی و اهميت 

ماليات به مؤدیان از طریق رسانه ها « با وزن 0/697 تعلق دارد.
3- عامل سوم: عامل »فناورانه« نام گرفته است. این عامل 10/34 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
شده را به خود اختصاص داده است و 10 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی 
به گویه » ایجاد پایگاه اطالعاتی ذی نفعان سازمان امور مالياتی كشور« با وزن 0/905 و كمترین وزن 
عاملی به گویه » الکترونيکی شدن تمام فرآیندها و فعاليت های اجرایی  در سيستم مالياتی كشور « 

با وزن 0/815 تعلق دارد.
4- عامل چهارم: عامل »اقتصادی« نام گرفته است. این عامل 10/31 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
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180.6700.72889.050
190.6330.68889.738
200.5510.59990.337

  چنانکه  در این  جدول   )شرح كامل ان در پيوست موجود است( دیده  مي شود، ارزشهاي  ویژه  8 عامل  
بزرگتر مساوی یک  است ، و درصد پوشش  واریانس  مشترک  بين  متغيرها براي  این  8 عامل  بر روي  
هم  77/19 درصد كل  واریانس  متغيرها را تبيين  مي كند. به عبارت دیگر، چنانچه  از مجموعه  گویه ها 
بر پایه  مطالب باال ، 8 عامل   استخراج  شود، به  اندازه  77/19 درصد كل واریانس تبيين  می شود. در 
این ميان، عامل اول 11/40 درصد از واریانس كل و عامل هشتم 7/98 درصد از واریانس مشترک را 

توجيه مي كند. 
روي هم رفته پس از انجام تحليل عاملی و اجرای شيوه چرخش واریماكس برای ساده سازی مؤلفه 
ها، مشخص شد كه بهترین راه حل عاملی، دارای 8 عامل است. بنابراین از مجموع گویه ها، 8 عامل 
به عنوان عامل های اصلی شناسایی شدند. الزم به ذكر است كه مقادیر چرخش  یافته  بر اثر 8 تکرار 

حاصل  شده  و پس  از این  تعداد تکرار، در چرخش  واریماكس همگرایي  حاصل  شده  است . 
1- عامل اول: عامل »فرهنگ« نام گرفته است. این عامل 11/40 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
شده را به خود اختصاص داده است و 13 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی به 
گویه » تدوین منشور اخالقی برای  كاركنان سازمان امور مالياتی در امور  اجرایی مؤدیان)رسيدگی 
،تشخيص و وصول(« با وزن 0/840 و كمترین وزن عاملی به گویه »انسجام وهماهنگی بين واحدهای 

مختلف سازمان امور مالياتی« با وزن 0/505 تعلق دارد.
2- عامل دوم: عامل »آموزش« نام گرفته است. این عامل 10/55 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
شده را به خود اختصاص داده است و 12 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی به 
گویه » آشنایی دانش آموزان و دانشجویان  با قوانين و اهميت ماليات  از طریق برنامه درسی مراكز 
آموزشی « با وزن 0/861 و كمترین وزن عاملی به گویه » آموزش آشنایی با قوانين مالياتی و اهميت 

ماليات به مؤدیان از طریق رسانه ها « با وزن 0/697 تعلق دارد.
3- عامل سوم: عامل »فناورانه« نام گرفته است. این عامل 10/34 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
شده را به خود اختصاص داده است و 10 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی 
به گویه » ایجاد پایگاه اطالعاتی ذی نفعان سازمان امور مالياتی كشور« با وزن 0/905 و كمترین وزن 
عاملی به گویه » الکترونيکی شدن تمام فرآیندها و فعاليت های اجرایی  در سيستم مالياتی كشور « 

با وزن 0/815 تعلق دارد.
4- عامل چهارم: عامل »اقتصادی« نام گرفته است. این عامل 10/31 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 

شده را به خود اختصاص داده است و 12 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی به 
گویه » نقش و جایگاه ماليات در توسعه ملی و همه جانبه كشور و كاهش وابستگی به ذخایر ملی)نفت 
و ...(« با وزن 0/855 و كمترین وزن عاملی به گویه » مجازات كتمان اطالعات و پنهان كاری در امور 

مالياتی « با وزن 0/599 تعلق دارد.
5- عامل پنجم: عامل »اجتماعی« نام گرفته است. این عامل9/90 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
شده را به خود اختصاص داده است و 11 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی 
به گویه »كمک به تحقق  بهبود مستمر در ایجاد شفل و كاهش فقر در جامعه با منابع ماليات« با 
وزن 0/834 و كمترین وزن عاملی به گویه »تعهد و امانت داری  مسئولين و كاركنان سيستم مالياتی 

نسبت به حقوق مؤدیان« با وزن 0/713 تعلق دارد.
6- عامل ششم: عامل »مدیریتی« نام گرفته است. این عامل 8/58 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
شده را به خود اختصاص داده است و 9 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی به 
گویه »كاهش تعداد دفعات مراجعه مؤدیان به سازمان امور مالياتی جهت یک فعاليت اجرایی « با وزن 
0/853 و كمترین وزن عاملی به گویه »تفویض اختيار در سازمان امور مالياتی جهت تسهيل امور 

مؤدیان مالياتی« با وزن 0/662 تعلق دارد.
7- عامل هفتم: عامل »سياسی« نام گرفته است. این عامل 8/13 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
شده را به خود اختصاص داده است و 11 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی 
به گویه » حاكميت قانون و اجرای بی طرفانه آن در كليه مراحل اجرایی در سازمان امور مالياتی« با 
وزن 0/803 و كمترین وزن عاملی به گویه » كمک به تحقق خواسته ها و انتظارات منطقی  مؤدیان 

از سيستم مالياتی كشور« با وزن 0/606 تعلق دارد.
8- عامل هشتم: عامل »قانونی« نام گرفته است. این عامل 7/98 درصد بار عاملی عوامل شناسایی 
شده را به خود اختصاص داده است و 9 گویه را شامل ميشود. در این عامل، بيشترین وزن عاملی 
به گویه »بازنگری  و شفاف نمودن معافيت هاو بخشودگی های مندرج در  قوانين ومقررات مالياتی 
جهت افزایش پایه مالياتی« با وزن 0/847 و كمترین وزن عاملی به گویه »نظارت نهادهای مردم نهاد 
بر كليه فرآیندهای اجرایی )ثبت نام،رسيدگی ،تشخيص و وصول ماليات( و هزینه نمودن ماليات ها« 

با وزن 0/616 تعلق دارد.

سوال دوم پژوهش
چه مدلی برای ارتقاء مشاركت مردمی در پرداخت ماليات می توان ارائه نمود؟

برای پاسخ به این سئوال ابتدا براساس عوامل مستخرجه از سوال یک تحقيق، مدل مفهومي تدوین 
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 )SEM( 1شد. سپس برای آزمون و تأیيد مدل مفهومی تحقيق از تکنيک مدل یابي معادالت ساختاري
از نوع مدل تحليل عاملي تایيدی استفاده شد. برای این منظور مدل مفهومی تحقيق در بسته نرم 

افزاري LISREL اجرا شد. 
تحلیل عاملي تاییدی برای مشارکت مردمی

در مدل تحليل عاملی، دو نوع متغير وجود دارد: متغير پنهان و متغير مشاهده شده
متغير پنهان، متغيري است كه بصورت مستقيم نمي توان اندازه گيري نمود و باید آنها را از طریق 
شاخصها یا متغيرهاي مشاهده پذیري كه بصورت مستقيم قابليت اندازه گيري را دارند، مورد سنجش و 
اندازه گيري قرار داد و در دیاگرام مسير با دایره یا بيضي مشخص مي شوند. در این پژوهش مشاركت 

مردمی، متغير پنهان است. 
متغير آشکار )مشاهده شده( ، متغيرهایي هستند كه با مشاهده مستقيم رویداد بدست مي آیند كه 
به عنوان شاخص اندازه گيري یک متغير پنهان ایفاي نقش مي كنند و در دیاگرام مسير با مستطيل 
مشخص مي شوند. در این مدل، 8 عامل در نظرگرفته شده برای مشاركت مردمی، به عنوان متغيرهای 

مشاهده شده آن به حساب می آیند. 
الف( مدل كلی در حالت برآورد استاندارد: شکل زیر )1( مدل تحليل عاملی تأیيدی برای مشاركت 
مردمی را در حالت تخمين ضرایب استاندارد نشان می دهد. مدل در حالت برآورد استاندارد بارهاي 
عاملي هر یک از عوامل موثر بر مشاركت مردمی را نشان می دهد. همانطور كه در شکل مشخص است 
بار عاملي همه عوامل در حد قابل قبولي قرار دارد. مدل در حالت تخمين استاندارد نشان دهنده ميزان 

همبستگی متغيرها است. 
شکل )1(- مدل تحلیل عاملی تأییدی براي مشارکت مردمی در حالت برآورد استاندارد

Structural Equation Modeling .  1
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ب( مدل در حالت معني داري: شکل)1(1 مدل تحلیل عاملي تأییدی براي مشارکت مردمی را در حالت 
ضرایب معناداری )t-value( نشان می دهد. این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه گیری )بارهای عاملی( 
را با استفاده از آماره t، آزمون می کند. بر طبق این مدل، درصورتي که مقدار قدرمطلق آماره t مسیر از 1/96 

بزرگتر باشد، ضریب مسیر و بارهای عاملی در سطح اطمینان 95% معنادار می باشد. 
باتوجه به اینکه در شکل )2(، کلیه مقادیر آماره t مسیرها بزرگتر از 1/96 هستند، بنابراین ارتباط معناداري 
بین هریک از عوامل مؤثر با مشارکت مردمی وجود دارد. قابل ذکر است که مسیرهای حذف شده مدل در 
حالت معنی داری مربوط به پارامترهایي هستند که در برآورد مدل تثبیت شده اند و در دیاگرام مسیر در حالت 
ضرایب استاندارد با رنگ خاکستری نشان داده می شوند. از اینرو مقدار t براي آنها محاسبه نمي شود. به همین 

دلیل از دیاگرام مسیر در حالت معني داري حذف شده اند. 
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شكل )2( - مدل تحليل عاملي تایيدی براي مشارکت مردمی در حالت معني داري

جدول زیر شاخص های برازش مدل تحليل عاملي تأیيدی براي مشاركت مردمی را نشان می دهد. 
جدول )8(- شاخص های برازش مربوط به کل مدل

حد مجازبرآوردهانام شاخص

مجذور كای 
=696/29

<0P/05
df=20P=0/000

كمتر از 3/465مجذور كاي بر درجه ي آزادي

RMSEA كمتر از 0/2270/08ریشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

GFI  باالتر از 0/790/9نيکویي برازش

AGFI باالتر از 0/620/9نيکویی برازش اصالح شده
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NFI باالتر از 0/930/9برازندگي نرم شده

NNFI باالتر از 0/910/9برازندگي نرم نشده

SRMR كوچکتر از 0/0590/05ریشه ميانگين مربعات باقيمانده استاندارد

CFI  باالتر از 0/940/9برازندگي تطبيقي
از آزمون اغلب به عنوان شاخص نيکویی برازش نام برده مي شود. این شاخص به سادگي نشان مي دهد 
كه آیا مدل ساختار روابط ميان متغيرهای مشاهده شده را توصيف مي كند یا خير. آزمون خي دو این 
فرض صفر را مي آزماید كه بين ماتریس كواریانس نمونه و ماتریس كوواریانس ضمني )جامعه( تفاوت 
وجود ندارد. با توجه به جدول فوق، مقدار مجذور كای با درجه آزادی 20 برای این مدل 696/29 
و سطح معنی داری آن 0/000 برآورد شده كه در سطح 0/05 معنی دار است. بنابراین فرض صفر 
رد مي شود و نتيجه می گيریم آزمون مجذور كای برازش دقيق مدل را با داده های مشاهده شده رد 
می كند. برخي از محققان از نسبت مجذور كاي بر درجه ي آزادي )df/( به عنوان شاخصي جایگزین 
استفاده مي كنند. در مورد نسبت مجذور كای به درجه آزادی مقدار زیر 3 قابل قبول است و حتي تا 
مقدار 5 نيز به عنوان برازش معقول توصيه مي شود )بولن، 1989(. نسبت مجذور كای به درجه آزادی 

در مدل حاضر برابر 3/46 محاسبه شده است كه نشان دهنده برازش معقولی براي مدل مي باشد.
همچنين شاخص ریشه خطاي ميانگين مجذورات تقریب RMSEA برای مدل های خوب 0/05 
است. درصورتی كه بين 0/05 تا 0/08 باشد، برازش قابل قبول، اگر بين 0/08 تا 0/1 باشد، برازش 
متوسط است و مدلي كه در آن این شاخص از 0/1 بيشتر باشد، برازش ضعيفی دارد. این شاخص در 

مدل ارائه شده برابر 0/227 است كه نشان می دهد مدل از برازش ضعيفی برخوردار است.
SRMR برای این مدل  0/059 برآورد شده كه مقادیر كوچکتر از 0/05 نشان از تبيين نسبتاً مناسب 

كوواریانس ها دارد. 
سایر شاخص ها نيز می بایستی از 0/9 بيشتر باشند كه در مدل پژوهش این شرط برآورده شده است. 
اما مقادیر شاخص های GFI و AGFI به ترتيب 0/79 و 0/62 برآورد شده كه از حد مجاز 0/9 پایين 
تر هستند. با توجه به شاخص های به دست آمده نتيجه می گيریم كه در مجموع مدل ارائه شده 

مدل مناسبي نيست. 
اما خروجی نرم افزار مجموعه ای از شاخص ها را برای اصالح مدل پيشنهاد می كند كه این اصالحات بر 

روی مدل فوق اعمال گردیده و نتایج آن در ادامه ارائه می شود.
الف( مدل اصالح شده در حالت برآورد استاندارد: شکل زیر )3( مدل اصالح شده تحليل عاملی تأییدی 
برای مشارکت مردمی را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان می دهد. مدل در حالت برآورد 
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استاندارد، بارهاي عاملي هر یک از عوامل موثر بر مشارکت مردمی را نشان می دهد. همانطور که 
در شکل مشخص است بار عاملي همه عوامل در حد قابل قبولي قرار دارد. مدل در حالت تخمین 

استاندارد نشان دهنده میزان همبستگی متغیرها است. 
شکل )3( - مدل اصالح شده تحلیل عاملي تأییدی براي مشارکت مردمی در حالت برآورد استاندارد 

ب( مدل اصالح شده در حالت معني داري: شکل)4( مدل اصالح شده تحليل عاملي تأیيدی براي 
مشاركت مردمی را در حالت ضرایب معناداری )t-value( نشان می دهد. این مدل در واقع تمامی 
معادالت اندازهگيری را با استفاده از آماره t، آزمون می كند. بر طبق این مدل، درصورتي كه مقدار 
قدرمطلق آماره t مسير از 1/96 بزرگتر باشد، ضریب مسير و بارهای عاملی در سطح اطمينان %95 

معنادار می باشد. 
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شکل)4( - مدل اصالح شده تحلیل عاملي تأییدی براي مشارکت مردمی در حالت معني داري

با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره t مسیرها بزرگتر از 1/96 هستند، بنابراین ارتباط معناداري بین 
هریک از عوامل  با مشارکت مردمی وجود دارد.

قابل ذکر است که مسیرهای حذف شده مدل در حالت معنی داری مربوط به پارامترهایي هستند که 
در برآورد مدل تثبیت شده اند و در دیاگرام مسیر در حالت ضرایب استاندارد با رنگ خاکستری نشان 
داده می شوند. از اینرو مقدار t براي آنها محاسبه نمي شود. به همین دلیل از دیاگرام مسیر در حالت 

معني داري حذف شده اند. 
جدول زیر شاخص های برازش مدل اصالح شده تحليل عاملي تأیيدی براي مشاركت مردمی را نشان 

می دهد. 
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جدول )9(- شاخص های برازش مربوط به مدل اصالح شده
حد مجازبرآوردهانام شاخص

مجذور كای 
=43/74

<0P/05
df=10P=0/000

كمتر از 4/375مجذور كاي بر درجه ي آزادي
ریشه ميانگين مربعات خطاي برآورد 

RMSEA
كمتر از 0/070/08

GFI  باالتر از 0/980/9نيکویي برازش
AGFI باالتر از 0/930/9نيکویی برازش اصالح شده

NFI باالتر از 0/990/9برازندگي نرم شده
NNFI باالتر از 0/990/9برازندگي نرم نشده

ریشه ميانگين مربعات باقيمانده 
SRMR كوچکتر از 0/01استاندارد

0/05
CFI  باالتر از 1/000/9برازندگي تطبيقي

از آزمون اغلب به عنوان شاخص نيکویی برازش نام برده مي شود. این شاخص به سادگي نشان مي دهد 
كه آیا مدل ساختار روابط ميان متغيرهای مشاهده شده را توصيف مي كند یا خير. آزمون خي دو این 
فرض صفر را مي آزماید كه بين ماتریس كواریانس نمونه و ماتریس كوواریانس ضمني )جامعه( تفاوت 
وجود ندارد. با توجه به جدول فوق، مقدار مجذور كای با درجه آزادی 10 برای این مدل 43/74 و 
سطح معنی داری آن 0/000 برآورد شده كه در سطح 0/05 معنی دار است. بنابراین فرض صفر 
رد مي شود و نتيجه می گيریم آزمون مجذور كای برازش دقيق مدل را با داده های مشاهده شده رد 
می كند. برخي از محققان از نسبت مجذور كاي بر درجه ي آزادي )df/( به عنوان شاخصي جایگزین 
استفاده مي كنند. در مورد نسبت مجذور كای به درجه آزادی مقدار زیر 3 قابل قبول است و حتي تا 
مقدار 5 نيز به عنوان برازش معقول توصيه مي شود )بولن، 1989(. نسبت مجذور كای به درجه آزادی 
در مدل حاضر برابر 4/37 محاسبه شده است كه نشان دهنده برازش قابل قبولی براي مدل مي باشد.
همچنين شاخص ریشه خطاي ميانگين مجذورات تقریب RMSEA برای مدل های خوب 0/05 است. 
درصورتی كه بين 0/05 تا 0/08 باشد، برازش قابل قبول، اگر بين 0/08 تا 0/1 باشد، برازش متوسط 
است و مدلي كه در آن این شاخص از 0/1 بيشتر باشد، برازش ضعيفی دارد. این شاخص در مدل ارائه 
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شده برابر 0/07 است كه نشان می دهد مدل از برازش قابل قبول برخوردار است. SRMR برای این 
مدل  0/01 برآورد شده كه مقادیر كوچکتر از 0/05 نشان از تبيين نسبتاً مناسب كوواریانس ها دارد. 
سایر شاخصها نيز می بایستی از 0/9 بيشتر باشند كه در مدل پژوهش این شرط برآورده شده است. 
رویهم رفته مي توان گفت در مجموع مدل ارائه شده مدل مناسبي است و داده هاي تجربي اصطالحا 

به خوبي با آن منطبق مي باشند.
اندازه گيري مدل به  نتایج بخش  نتایج و خروجي هاي مدل یابي معادالت ساختاري،  از  با استفاده 
شرح زیر ارائه مي شود. نتایج مدل یابي معادالت ساختاري براساس ضرایب استاندارد، آماره t، سطح 
معني داري و نتيجه تأیيد یا عدم تأیيد ضرایب در جدول زیر )13( خالصه شده است. شاخصی كه بار 

عاملی باالتری داشته باشد، سهم بيشتری در اندازهگيری سازه مربوطه ایفا مي كند.  
جدول )10(- نتایج بخش اندازه گیري مدل مشارکت مردمی 

نتیجهR²sigآماره tخطابار عاملیمتغیرهای آشكارمتغیرهای پنهان

مشاركت مردمی

معنادار0/05>0/450/02612.000/20آموزش
معنادار0/05>0/840.02926.560/71فرهنگ
معنادار0/05>0/810.03324.650/65مدیریتی
معنادار0/05>0/910.03030.090/83اجتماعی
معنادار0/05>0/940.03131.670/88قانونی

معنادار0/05>0/950.02832.870/91اقتصادی
معنادار0/05>0/920.03031.000/85سياسی
معنادار0/05>0/830.03625.970/69فناورانه

جدول  فوق بار عاملی هر یک از عامل های های وارد شده به نرم افزار ليزرل به منظور ارائه مدل 
مشاركت مردمی را بر روی مشاركت مردمی نشان می دهد.

عامل »آموزش« داراي كمترین بار عاملي )0/45( مي باشد. بنابراین از كمترین سهم در اندازه گيري 
»مشاركت مردمی« برخوردار مي باشد. براساس ضریب تعيين )R²( محاسبه شده 20 درصد واریانس 

»مشاركت مردمی« توسط عامل »آموزش« تبيين مي شود. 
عامل »مدیریتی« داراي بار عاملي )0/81( بر روی »مشاركت مردمی« مي باشد. براساس ضریب تعيين 
)R²( محاسبه شده 65 درصد واریانس »مشاركت مردمی« توسط عامل »مدیریتی« تبيين مي شود. 

عامل »فناورانه« داراي بار عاملي )0/83( بر روی »مشاركت مردمی« مي باشد. براساس ضریب تعيين 
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)R²( محاسبه شده 69 درصد واریانس »مشاركت مردمی« توسط عامل »فناورانه« تبيين مي شود. 
عامل »فرهنگ« داراي بار عاملي )0/87( بر روی »مشاركت مردمی« مي باشد. براساس ضریب تعيين 

)R²( محاسبه شده 71 درصد واریانس »مشاركت مردمی« توسط عامل »فرهنگ« تبيين مي شود. 
عامل » اجتماعی« داراي بار عاملي )0/91( بر روی »مشاركت مردمی« مي باشد. براساس ضریب تعيين 

)R²( محاسبه شده 83 درصد واریانس »مشاركت مردمی« توسط عامل »اجتماعی« تبيين مي شود. 
عامل »سياسی« داراي بار عاملي )0/92( بر روی »مشاركت مردمی« مي باشد. براساس ضریب تعيين 

)R²( محاسبه شده 85 درصد واریانس »مشاركت مردمی« توسط عامل »سياسی« تبيين مي شود. 
عامل » قانونی « داراي بار عاملي )0/94( بر روی »مشاركت مردمی« مي باشد. براساس ضریب تعيين 

)R²( محاسبه شده 88 درصد واریانس »مشاركت مردمی« توسط عامل »قانونی« تبيين مي شود. 
عامل »اقتصادی« داراي بيشترین بار عاملي )0/95( مي باشد. بنابراین از بيشترین سهم در اندازه گيري 
»مشاركت مردمی« برخوردار مي باشد. براساس ضریب تعيين )R²( محاسبه شده 91 درصد واریانس 

»مشاركت مردمی« توسط عامل »اقتصادی« تبيين مي شود. 
ماتریس واریانس – کوواریانس

در تحقيقات حليل عاملی و مدل معادالت ساختاری، ماتریس همبستگی یا كوواریانس است كه 
تحليل می شود. ماتریس كوواریانس به منظور یک بررسي اوليه از روابط ميان متغيرهاي یک مجموعه 
داده هاي چند متغيري استفاده مي شود. اگر بين متغيرها ارتباط خطي مثبت وجود داشته باشد، 
كوواریانس مثبت و اگر ارتباط بين متغيرها عکس باشد، كوواریانس منفي و اگر ارتباط خطي بين 

متغيرها وجود نداشته باشد، كوواریانس صفر خواهد بود. 
جدول )11(- ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای آشکار

فناورانهسياسیاقتصادیقانونیاجتماعیمدیریتیفرهنگآموزش

0.48آموزش

0.400.81فرهنگ

0.390.731.03مدیریتی

0.330.710.750.97اجتماعی

0.320.740.740.891.08قانونی

0.270.680.650.820.910.94اقتصادی
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0.290.720.750.840.910.881.04سياسی

0.250.710.790.810.890.870.981.29فناورانه
جدول فوق ماتریس واریانس كواریانس متغيرهای آشکار موجود در مدل را نشان می دهد كه عناصر روی 
قطر اصلی بيانگر واریانس متغير مربوطه می باشد كه در واقع تغييرات داخل هر متغير را نشان می دهد. 
به عنوان مثال واریانس »آموزش« برابر با 0/48 است كه نشان دهنده كمترین تغيرات درون متغير بوده و 

بيشترین واریانس مربوط به »فناورانه« با اندازه 1/29 است.
عناصر خارج از قطر اصلی این ماتریس نيز نشان دهنده كواریانس دو متغير می باشد كه به علت تقارن تابع 
كواریانس تنها عناصر پایين یا باالی قطر در نظر گرفته می شوند. هر چه ميزان كواریانس بين دو متغير 
بزرگتر باشد می توان نتيجه گرفت كه همبستگی بين آنها نيز بيشتر است. به عنوان مثال در این جدول 
بيشترین كوواریانس بين »سياسی«  و »فناورانه« وجود دارد كه برابر 0/98 است. كمترین كواریانسها 

مربوط به كواریانس بين »آموزش« و » فناورانه«  با ميزان 0/25 است.
بنابراین مدل پيشنهادی ارتقاء مشاركت مردمی در پرداخت ماليات به صورت شکل شماره 4-5 ارائه 

ميگردد.
شکل 5- مدل ارتقاء مشارکت مردمی در پرداخت مالیات
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دیدگاه صاحب نظران و متخصصان در خصوص عوامل تاثير گذار بر ارتقاء مشاركت مردمی در 
پرداخت ماليات چگونه است؟

نتایج حاكی از آن است كه از دیدگاه متخصصان  تمامی عوامل مؤثر بر مشاركت مردمی  با ميانگين 
.)α<0/05(معنادار می باشد α = 0/05 نظری در سطح خطای

نتیجه گیری 
همانگونه كه در در بخش یافته ها مشاهده می شود .عوامل 8 گانه بر مشاركت مردمی دخالت داشته و 
به عنوان عوامل مشاركت استخراج شده اند. پس از استخراج عوامل مشاركت  عوامل مزبور را به خبرگان 

ارسال گردید كه با توجه نظر ایشان عوامل  فرعی در  8 طبقه كلی به شرح زیر طبقه بندی شد . 
جدول )12(- عوامل کلی ارتقاء دهنده مشارکت

عوامل کلیعوامل جزییردیف

آموزشیادگيری )نگرش، آگاهی(، محتوا )دانش،مهارت(، روش، مجری1
فرهنگارزش ها، صداقت، اعتماد، انسجام2
مدیریتیساختاری، اداری، بوروكراسی3
اجتماعیعدالت، تعهد، تعامل و ارتباط مؤثر، ارائه خدمت4
قانونیشفاف سازی، ثبات، ضمانت اجرایی5

 توسعه اقتصادی، هزینه كتمان، شاخص های كالن اقتصادی6
اقتصادی)رشد، تورم، ركود(، نقش درآمدی در بودجه

سياسیقدرت، شهروند مداری، كنترل و نظارت، حکمرانی خوب7
فناورانهماليات الکترونيکی، امنيت الکترونيکی، خدمات و مشاوره الکترونيکی8

چنانچه بيان شد عوامل یادگيری، محتوا، روش و مجری، به عنوان عامل كلی آموزش؛ ارزش ها، 
صداقت،اعتماد،انسجام به عنوان عامل كلی فرهنگ؛ ساختاری، اداری، بوروكراسی به عنوان عامل كلی  
مدیریتی؛ عدالت، تعهد، تعامل وارتباط مؤثر، ارائه خدمت به عنوان عامل كلی اجتماعی؛ شفاف سازی، 
ثبات، ضمانت اجرایی به عنوان عامل كلی قانونی؛ توسعه اقتصادی، هزینه كتمان، شاخص های كالن 
اقتصادی )رشد، تورم، ركود(، نقش درآمدی در بودجه به عنوان عامل كلی اقتصادی؛ قدرت، شهروند 
مداری، كنترل و نظارت، حکمرانی خوب به عنوان عامل كلی سياسی و ماليات الکترونيکی، امنيت 

الکترونيکی، خدمات و مشاوره الکترونيکی به عنوان كلی فناورانه طبقه بندی شدند.
در این راستا نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های، افتخار نظام، )1394(، غياثی  نيوزلند )آموزش 



169 تحلیلی بر بهبود مشارکت مردمی در امور پرداخت مالیات با تاکید بر آموزش شهروندی...

شهروندی و آموزش امور مالياتی 2017(، كاواجا و همکاران، 2011 و حميدی و همکاران 1394و 
رامشينی، محمود، جمشيدی، ناصر و غالمحسين اسدی؛1395، آندریوز و مایکوک، )2007(، عظيمی 
)1391(، كاسيپيالی و همکاران،2003، رایموند و همکاران )2013(، صالحی و همکاران)1393(، 
الماسی و همکاران)1393( آالبده و همکاران )2012(، چن، جابيلدادو، كاپيسترانو و ین،2015و 
دلوی، محمدرضا و رحيمی اصل، رضا،1393، جنتی و همکار 1395، كاترینا گنگ، اوا هافمن و اریش 

كریچلر2015، كریچلر وهمکاران 2016، هم راستا می باشند.
به این لحاظ مسولين سازمان امور مالياتی، نطام آموزشی، فرهنگی و .... بایستی با همکاری یکدیگر 
و بکارگيری عوامل تاثيرگدار فوق نسبت به فراهم آوردن و بکاریستن آنها زميته مشاركت را فراهم 

نمایند.
با توجه به پيشينه و ادبيات پژوهش و با نگاهی نو به یافته های حاصل از پژوهش ميدانی می توان 
گفت هر پدیده ای در اثر عوامل مختلف و در برخورد با موضوعات مختلف دستخوش تغيير می گردد 
؛ یکی از این پدیده ها؛ مسأله ماليات و نحوه مشاركت مردم وشهروندان در پرداخت ماليات است. لذا 
شناخت این عوامل می تواند به سياستمداران، برنامه رسزان و اقتصاددانان، اصحاب فرهنگ و رسانه 
و متوليان آموزش و پرورش و دیگر مسئولين مربوطه كمک نماید كه با بينش نو به این مهم توجه 
نمابند و در سياست گذاری های خود مورد توجه بيشتر قرار دهند. مسأله مهم ماليات برای بيشتر 
اقتصاددانان و برای كشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین و در بعضی كشورها به عنوان  منحصر 
به فردترین منبع تأمين مالی كشور می باشد، ماليات در رفاه اجتماعی، امنيت اجتماعی، آموزش، 
بهداشت، سالمت، امور زیرنایی، حمل و نقل، اشتغال، و... تأثير شگرفی دارد، به این سبب بایستی 
توجه نمد كه چگونه می توان این عوامل را بهتر در فرآیندها به كار گرفت یا با آموزش زمينه بهبود 

آن را رقم زد.
لذا می توان گفت كه  با آموزش یا كاربست  و یا آموزش كاربست  هر یک از عوامل  8 گانه می توان در 
مشاركت شهروندان تأثير قابل توجهی داشته باشد. لذا اگر به برنامه ریزی بلند مدت توجه كرد بایست 
اشاره نمود كه آموزش و یادگيری از پایه در مقاطع رسمی پيش دبستانی، دبستان، مقاطع اول و دوم 
متوسطه و دانشگاه را مورد توجه قرار داد. با این مهم هم فرهنگ مالياتی ارتقاء یافته  و هم خيلی از 

عوامل فوق را به صورت مستقيم ویا غير مستقيم تحت تأثير قرار می دهد.
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