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هدف این پژوهش4 ارزیابی شکاف پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی و تأثير آن بر اقبال عمومی و درآمدهای 
مالياتی سازمان است. این پژوهش از نوع پيمایشی-كاربردی است. جامعه آماری پژوهش اعضای هيأت علمی، 
مدیران مالی و كارشناسان دولتی است كه با استفاده از روش نمونه گيری 651 نفر از سه گروه ذی نفعان به عنوان 
و   Gpower ،Spss ،Lisrel ،Excel نرم افزارهای  از  گردید.  توزیع  آن ها  بين  پرسشنامه ها  و  انتخاب  نمونه 
آزمون ميانگين دو جامعه وابسته )آزمون تی زوجی(، تحليل واریانس یک طرفه، روش طرح بلوک های تصادفی و 
مدل های خطی چند متغيره برای توصيف و تحليل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشاهده شد 
سطح پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی در حال حاضر نسبت به انتظارات ذی نفعان بسيار پایين تر است. از 
نظر گروه های شركت كننده، باالترین سطح پاسخ گویی سازمان امور مالياتی به دولت و پایين ترین سطح پاسخ گویی 
به جامعه علمی است. همچنين نتایج نشان داد كه افزایش سطح پاسخ گویی بيرونی موجب افزایش اعتماد عمومی 

و ميزان درآمدهای مالياتی خواهد شد.
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4. این مقاله از رساله دكترا استخراج شده است.
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1- مقدمه
پاسخ گویی سازوكار تضمين تأمين منافع عموم و روشی برای نظارت بر دیوان ساالری هاست؛ زیرا پاسخ گویی در 
بخش عمومی مبتنی بر این فرض است كه تصميمات كارگزاران و رفتار آن ها همواره تأثير شدیدی بر جوامع 
می گذارد )قلی پور ، 1394: 45(. از دهه 1980 به بعد نياز شفافيت و پاسخ گویی به شهروندان درباره فعاليت دولت 
افزایش یافته است )ثقفی و قربان پور، 1397: 5(. امروزه پاسخ گویی ضرورت غيرقابل انکار جوامع مردم ساالر است. 
پاسخ گویی اساس حاكميت و مدیریت دولتی است، زیرا متضمن این اصل است كه سازمان هایی كه قدرت را 
در اختيار دارند و آن را اعمال می كنند در مقابل مردم پاسخگو محسوب می شوند. پاسخ گویی عمومی نه تنها از 
نشانه های اداره مدرن و دمکراتيک، بلکه الزمه آن است. فرهنگ پاسخ گویی هنوز در بين مدیران سازمان های 
كشورمان به طوركلی نهادینه نشده و آنان احساس می كنند الزامی برای پاسخ گویی وجود ندارد )دانایی فرد، 

.)71:1382
امروزه دولت ها سعی دارند از وابستگی خود به درآمدهای ذخایر زیرزمينی بکاهند و درآمدهای پایدار مالياتی 
جایگزین آن نمایند و همچنين در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در ایران نقش ماليات در بودجه پررنگ تر 
خواهد شد. از طرفی معيار محوری عموميت در سازمان های عمومی به اعتبار رهبری و پاسخگو بودن سيستم 
خدمات عمومی به مردم بستگی دارد. ارتقای روزافزون پاسخ گویی نظام مالياتی و همگام ساختن آن با دانش 

روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی كشور دارد.
در این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤال هستيم كه وضعيت پاسخ گویی سازمان امور مالياتی به ذی نفعان 

كليدی چگونه است و اینکه پاسخ گویی مناسب تأثيری بر اعتماد عمومی و وصول ماليات دارد یا خير؟
2- مبانی نظری 

پاسخ گویی: پاسخ گویی عبارت است از الزام شخص به توضيح و تشریح همراه با دالیل منطقی در مورد اعمالی 
كه انجام داده است و وظيفه ای است كه در اجرای آن اشخاص، دالیل قانع كننده برای ادای مسئوليت هایی كه 
به عهده آن ها محول گردیده، فراهم می نمایند )خواجوی و كيامهر، 1391: 79 (. رابطه بين دولت و شهروندان، 
سيستم پاسخ گویی را شکل می دهد كه به موجب آن، سازمان های دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و 
شهروندان اجازه می دهند كه این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وكيل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو 
باشد )هيوز، 1391: 65(. پاسخ گویی از مفاهيمی است كه طرفداران زیادی دارد. پاسخ گویی مفهومی است كه 
به طور گسترده در اسناد و سخنرانی های سياسی به كار می رود، زیرا تصویری از شفافيت و اعتمادپذیری ارائه 
می دهد. پاسخ گویی نسبت به خدمات عمومی، شامل روش های مورد استفاده به وسيله یک سازمان یا نهاد 
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عمومی برای انجام وظایف و تعهدات و فرایند توضيح و تبيين وظایف و مسئوليت های انجام شده توسط آن 

سازمان یا نهاد می شود.
تمام  زیربنای  و سنگ  ثقل  مركز  پاسخ گویی،  مسئوليت  كه  دارد  اعتقاد  باباجانی  عمومی:  پاسخ گویی 
گزارش های مالی قابل  استخراج از نظام گزارشگری مالی دولت را تشکيل می دهد و دولت ها را وا می دارد كه 
در مقابل شهروندان خود پاسخ گو باشند. خواجوی در بررسی های خود به این نتيجه رسيد كه در دو دهه گذشته 
درزمينه آگاهی شهروندان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب خود تغييراتی رخ داده است، دولت مردان 
كشورهایی كه دارای نظام سياسی مردم  ساالرند، به چاره جویی درباره یافتن ابزار مناسبی برای ایفای مسئوليت 
پاسخ گویی عمومی پرداخته اند. پاسخ گویی شامل مجموعه ای از روابط اجتماعی است كه بر اساس آن شخص 
برای توضيح و توجيه رفتار و روابط خود با دیگران احساس تعهد می كند. پاسخگو بودن مسئوليت اجتماعی را 
افزایش داده و موجب عدالت اجتماعی می شود )باباجانی و دوست جباریان، 1396: 143؛ خواجوی و كيامهر، 

  .)79 : 1395
مدل های پاسخ گویی: مدل های پاسخ گویی روزمک و دوبنيک1: فتاحی و واثق در سال 1386 به بررسی 
این مدل پرداخته و بيان كردند كه این مدل بر اساس دو بعد منبع كنترل و شدت كنترل، چهار نوع پاسخ گویی 
سلسله مراتبی، قانونی، حرفه ای و سياسی مشخص  شده است. اگر سازمان دولتی توسط نهادها و سازمان ها و 
یا گروه های ذی نفع خارج سازمان كنترل شود، منبع كنترل بيرونی است و اگر پاسخ گویی درون سازمان وجود 
داشته باشد، منبع كنترل درونی خواهد بود. همچنين اگر سازمان دولتی یا مدیران و متخصصان به موجب قوانين و 
مقررات ملزم به پاسخ گویی باشند، شدت كنترل زیاد و در غير این صورت كم است )فتاحی و واثق ، 1386 : 84 (.

مدل پاسخ گویی شوارتز2: شوارتز پاسخ گویی اقتضایی را پيشنهاد می كند، یعنی استفاده هر یک از انواع 
پاسخ گویی یا تركيبی از آن ها بسته به موقعيت موجب موفقيت خواهد شد. خانزاده به نقل از شوارتز، مدل های 
پاسخ گویی معرفی شده در این رابطه را به ترتيب زیر معرفی نموده است: 1- پاسخ گویی به فرا دستان؛2- 
پاسخ گویی به كاركنان؛ 3- پاسخ گویی به شهروندان 4- پاسخ گویی به مشتریان و ارباب رجوع 5- پاسخ گویی به 
خود. البته دانایی فرد ضمن تأیيد رابطه پاسخ گویی و اعتماد عمومی، انواع پاسخ گویی را به شرح زیر طبقه بندی 

نموده است:
 پاسخ گویی اخالقی: ميزان انطباق عملکرد كارگزاران عمومی با موازین اخالقی جامعه؛. 1
پاسخ گویی مالی: مصرف منابع پولی عمومی به اثربخش ترین روش؛. 2

1. Rozmek and Dubnick Accountability Model
2. Schwartez Accountability Model
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پاسخ گویی عملکردی: ميزان تحقق اهداف موردنظر سياستمداران منتخب و برآوردن انتظارها؛. 3
پاسخ گویی دموكراتيک: ارزش قائل بودن به ارزش ها و فرآیندهای دموكراتيک؛. 4
پاسخ گویی سياسی: این پاسخ گویی در برابر نهادی است كه منبع مشروعيت سياسی سازمان دولتی . 5

است )دانایی فرد ، 1382 : 16(.
همان طور كه ذكر شد در صورتی كه سازمان دولتی توسط نهادها و سازمان ها و یا گروه های ذی نفع 
خارج سازمان كنترل شود، منبع كنترل بيرونی و پاسخ گویی بيرونی مورد نياز است كه در این تحقيق پنج نوع 

پاسخ گویی بيرونی اخير مد نظر است.
اقتصاد  اصول سياست های  اجرای  راستای  در  مالیاتی:  امور  پاسخ گویی سازمان  و  مالیات  اهمیت 
مقاومتی در جهت كاهش اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی و كاراتر نمودن نظام مالياتی، ماليات به عنوان یک 
اهرم تأثيرگذار در اجرای سياست های انبساطی و انقباضی دولت در بودجه بندی بخش های مختلف كشور مورد 
توجه است، بنابراین لزوم تحقق درآمدهای مالياتی برای توسعه همه جانبه كشور بيش  از پيش احساس می شود. 
برنامه ریزی برای وصول كامل ماليات و جایگزین كردن درآمدهای مالياتی به جای درآمدهای نفتی كه در بيشتر 
موارد ناپایدار است، از اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور است. نظام 
مالياتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت اقتصادی كشور منجر به شکل گيری پدیده پاسخ گویی در دولت 
و تقویت روحيه مردم ساالری نيز می شود. وزارت دارایی فرانسه دریکی از هفت گام چارچوب سياسی برای 
مدیریت اموال دولتی، پاسخ گویی وزارتخانه ها در قبال استفاده از اموال غيرمنقول را نام برده است كه خود حاكی 
از اهميت پاسخ گویی است. بنابراین می توان گفت كه شکل گيری تحوالت بخش عمومی، اساساً تحت تأثير 
مطالبات اجتماعی برای استقرار نظام پاسخ گویی مالی و عملياتی به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است )حيدری 

و امام پور، 1394: 9؛ خواجوی و منصوری، 1391: 33؛ عرب مازار و همکاران ، 1395: 5(.
به نظر می رسد با توجه به بی نظمی های مالی افشاء شده طی سال های اخير اعتماد عمومی نسبت به بخش 
دولتی عمدتاً با كاهش مواجه بوده است. تقاضا و فشار برای افزایش پاسخ گویی در بخش عمومی نسبت به 
گذشته بيشتر شده است. با توجه به مطالب ذكرشده می توان نتيجه گرفت كه پاسخ گویی بخشی از هویت 
مدیریت سازمان امور مالياتی است. بر همين اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالياتی در توسعه و 
پيشبرد اهداف دولت، نظام مالياتی همواره كوشيده است موانع و مشکالت پيشرو را با اتخاذ تدابير مناسب 
بازده مناسبی داشته باشد  برطرف سازد. در این راستا كوشش شده است فرایندهای مالياتی كارآمد شده و 
)حيدری كيا و رضائی فر، 1394: 32(. خانباشی معتقد است، عدم پاسخ گویی اعتماد عمومی را نسبت به خدمات 
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عمومی مخدوش می كند )خانباشی و همکاران، 1390 : 29(. پاسخ گویی یکی از چالش های مهمی است كه 
امروزه تمام نهادهای عمومی با آن مواجه اند در صورتی كه سازمان در پاسخ گویی به جامعه و برآورده ساختن 
انتظارات ذی نفعان كليدی كوتاهی كند، با انتقادهای بنيادی و شدیدی مواجه خواهد شد. از آنجا كه جامعه علمی 
نقش مهمی در خلق مزیت های نوین و پيشرفت جوامع دارد به عنوان ذینفع كليدی سازمان حق دارند كه از 
نتایج و دستاوردهای سازمان آگاه شوند. دانشگاهها منبع اصلی و عامل كليدی موفقيت های اقتصادی دولت ها 
و شهروندان است و تصویب قوانين و مقررات مالياتی با انجام پژوهش های علمی توسط جامعه علمی می تواند 
از زیان های آزمون و خطا جلوگيری و به افزایش كارایی نظام مالياتی منجر شود. نظام پاسخ گویی می تواند 
اطالعات عملکرد سازمان را به جامعه علمی ارائه دهد و با استفاده از نتایج تحقيقات جامعه علمی، در جهت بهبود 

عملکرد سازمان قدم بردارد.
 نتایج این پژوهش می تواند دیدگاه جدیدی در رابطه با پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی ایجاد نماید. 
اصل پاسخ گویی از دیرباز به دليل اهميت آن مورد توجه حاكمان سياسی و دولت به عنوان نمایندگان جوامع 
مختلف مطرح بوده است. چنانچه پاسخ گویی مناسب بتواند سبب افزایش درآمد مالياتی شود، می توان نشان داد 
كه شکاف پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی و شناسایی عوامل آن، اطالعات مفيدی برای ارزیابی نيازها و 
انتظارات ذینفعان، تحليل خواسته های آن ها ارائه نماید و با پایش مستمر شاخص های ادراكی، اثربخشی اقدامات 
در حوزه های پاسخ گویی بيرونی مرتبط با ذینفعان در واحدهای مختلف سازمان مورد تجزیه وتحليل قرار گيرد. 
ضمناً این پژوهش ازآن  جهت كه شکاف پاسخ گویی بيرونی و تأثير آن بر درآمدهای مالياتی را بررسی می كند 
منحصربه فرد بوده و می تواند مبنایی برای تصميم گيری سياستمداران حوزه مالياتی و دولتی برای استقرار یک 

نظام پاسخگوی مناسب قرار گيرد.
3- پیشینه پژوهش

ناصــری و همــکاران )1396( پژوهشــی بــا عنــوان »ارزیابــی نقــش دیــوان محاســبات در ایفــای مســئوليت 
پاســخ گویی عملياتــی دســتگاه های اجرایــی« انجــام دادنــد. پژوهــش آن هــا نشــان داد كــه نقــش )قانونــی و 
مشــاوره ای( دیــوان محاســبات اســتان در ارتقــاء ایفــای مســئوليت پاســخ گویی دســتگاه های اجرایــی تأثيــر 
بســزا و مطلوبــی را دارا اســت )ناصــری و همــکاران، 1396 : 189(. جامعــی و همــکاران )1395( مســئوليت 
ــی ســازمان امــور مالياتــی اســتان كرمانشــاه را مــورد  پاســخ گویی سيســتم حســابداری و گزارشــگری مال
بررســی قــرار داده انــد و بــه ایــن نتيجــه رســيدند كــه نظــام حســابداری و گزارشــگری مالــی و دولتــی ســبب 
ــد )جامعــی و همــکاران، 1395: 69(.  ــه نحــو صحيحــی انجــام دهن ــه پاســخ گویی را ب ــا وظيف می شــود ت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 22

https://taxjournal.ir/article-1-1532-fa.html


پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ونهم )مسلسل 87(، پاییز 1397 72
زارعــی و همــکاران )1394( در پژوهــش خــود نشــان دادنــد كــه وضعيــت پاســخ گویی در بيمارســتان های 
ــکاران )1391(  ــی و هم ــکاران،1394: 99(. پرداختچ ــی و هم ــود )زارع ــط ب ــد متوس ــه در ح ــورد مطالع م
پژوهشــی را بــا عنــوان »شــکاف پاســخ گویی بيرونــی دانشــگاه ها از دیــدگاه جامعــه علمــی«  انجــام دادنــد. 
نتایــج نشــان داد كــه از دیــدگاه جامعــه علمــی، ميــزان پاســخ گویی بيرونــی دانشــگاه های مــادر دولتــی بــه 

ذی نفعــان بيرونــی كليــدی ضعيــف اســت )پرداخت چــی و همــکاران، 1391: 91(.
ترا و ماتوس )2017(، تحقيقی با عنوان »پاسخ گویی حسابداران رسمی برزیل در زمينه تدوین معياری برای 
سنجش رقابت در بخش عمومی« انجام دادند. نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد كه افشای عمومی اطالعات 
می تواند ميزان اهميت اطالعات ایجادشده توسط شركت های همسایه را كاهش دهد )ترا و ماتوس، 2017: 15(. 
ولکووا )2016( به این نتيجه رسيد كه ارزیابی اتفاقات و رخدادها در گزارش های پاسخ گویی انجمن حسابداران 
رسمی روسيه اگر به جای تأكيد بر ارائه تصویر آن رخدادها، روی عملکرد واقعی آن ها و ارزش های حرفه ای و اخالقی 
 این رخدادها تمركز كند، باعث تقویت شفافيت گزارش های پاسخ گویی انجمن خواهد شد )ولکووا،2016: 40(.
نتایج پژوهش وو و همکاران1 )2016( نشان داد، با توجه به ضعف پاسخ گویی انجمن حسابداران رسمی با ارائه 
چارچوب مفهومی مرتبط با این گونه شراكت ها، مبنایی برای پاسخ گویی انجمن حسابداران رسمی چين و تدوین 
استانداردهای گزارشگری مالی مناسب در این زمينه فراهم كرده اند )وو و همکاران،216: 1471(. لورنکو )2015(، 
نشان داد كه ساختار و سازمان دهی فعلی این گزارش های پاسخ گویی از شفافيت الزم برخوردار نيست )لورنکو، 

.)323 :2015
4- جامعه و نمونه آماری، تدوین فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش

جامعه آماری این تحقيق ذینفعان كليدی است كه شامل مؤدیان بزرگ مالياتی، جامعه علمی و دولت است. طبق 
آیين نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون ماليات های مستقيم، مؤدیان به سه گروه تقسيم شده اند. مؤدی كه 
جمع فروش سال وی بيشتر از 30 ميليارد ریال باشد در گروه اول قرار می گيرند كه به نوعی بيانگر مؤدیان بزرگ 
هستند. با توجه به ميزان فروش، تمامی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مؤدیان بزرگ مالياتی 
محسوب می شوند. منظور از جامعه علمی اعضای هيأت علمی هستند كه فعاليت اصلی آنان مشاركت در فرایند 
توليد، انتقال و انتشار علم است. منظور از دولت نهادهای حکومتی، دیوان محاسبات، ذی حسابان و كارشناسان 
وزارت امور اقتصاد و دارایی است كه به نمایندگی از حکومت به شکل مستقيم یا غيرمستقيم مسئوليت تدوین و 

اجرای خط مشی ها، سياست ها، برنامه ها و قوانين و مقررات را بر عهده  دارند.
برای محاسبه حجم نمونه در تمامی روش های آماری استفاده  شده، از نرم افزار تخصصی Gpower نسخه 
1. Wu et al
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2 رابطه محاسبه  2

1- / 2 1-n=(Z -Z ) /d   α β 3/1 استفاده گردید. حجم نمونه مناسب برای آزمون تی زوجی، از 
می شود كه α سطح معناداری یا همان احتمال خطای نوع یک، β-1 توان آزمون و d=µ2-µ1/σ است كه 
اندازه اثر نام دارد. در اینجا μ1 و μ2 به ترتيب ميانگين جامعه اول و دوم و σ انحراف معيار تفاضل دو جامعه است. 
با استفاده از نرم افزار Gpower به ازای مقادیر α=0.05 ،d=0.3 و β=0.90-1حجم نمونه n=97 محاسبه 
گردید. حجم نمونه مناسب در تحليل واریانس یک طرفه، به ازای مقادیر استاندارد f=0.4 )اندازه اثر: حداكثر 

اختالف بين ميانگين ها(، k=3 )تعداد گروه ها(، α=0.05 و β=0.90-1 معادل  n=85 گردید. 
حجم نمونه مناسب در طرح بلوک های تصادفی، به ازای مقادیر استاندارد f=0.4 )اندازه اثر: حداكثر اختالف 
بين ميانگين ها(، K=3 )تعداد گروه ها(، α=0.05 و β=0.90-1 معادل n=93 گردید. حجم نمونه مناسب در 
مدل های خطی چند متغيره )تحليل كوواریانس چند متغيره(، با استفاده از نرم افزار Gpower به ازاء مقادیر 
استاندارد f=0.4 )اندازه اثر: حداكثر اختالف بين ميانگين ها(، k=3 )تعداد گروه ها(، m=5 )تعداد متغيرهای 

پيش بينی(، α=0.05 و β=0.90-1 معادل n=110 گردید. 
با توجه به مقادیر حجم نمونه در روش های مختلف، باالترین حجم نمونه محاسبه شده یعنی 110 به عنوان 
حجم نمونه الزم در این طرح انتخاب گردید. با توجه به دسترسی بيشتر به افراد و همچنين برای باالتر رفتن دقت 
نتایج حجم نهایی نمونه بيشتر از حجم نمونه الزم انتخاب گردید. در این طرح 156 نفر به عنوان نمونه انتخاب 
 ،EXCEL ،8/7 نسخه ،LISREL ،22 نسخه ،SPSS و پرسشنامه ها بين آن ها توزیع گردید. از نرم افزارهای

2013 برای توصيف و تحليل داده ها استفاده گردید.
 بر اساس اهداف تحقيق فرضيه های پژوهش به شرح زیر تدوین شده اند:

فرضيه اول: سطح پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی در حال حاضر نسبت به انتظارات ذی نفعان موردنظر 
قابل قبول است.

فرضيه دوم: پاسخ گویی سازمان امور مالياتی به ذی نفعان بيرونی كليدی دارای اهميت یکسان نيست.
فرضيه سوم: كاهش شکاف پاسخ گویی )پاسخ گویی مناسب( تا حد زیادی سبب افزایش اعتماد عمومی و 

افزایش وصول ماليات سازمان امور مالياتی می شود.
5- روش پژوهش، گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها

این پژوهش از نوع پيمایشی – كاربردی است. در مورد روش جمع آوری اطالعات این پژوهش می توان گفت در 
مبانی نظری آن، از روش كتابخانه ای )چاپی( و الکترونيکی استفاده  شده و در مراحل بعدی، از پرسشنامه استاندارد 
محقق استفاده  شده است. ابزارهای مورد استفاده به  منظور جمع آوری داده ها شامل مطالعات كتابخانه ای و روش 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             7 / 22

https://taxjournal.ir/article-1-1532-fa.html


پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ونهم )مسلسل 87(، پاییز 1397 74
ميدانی )پرسشنامه( است. به منظور توصيف داده ها از روش های توصيفی آماری همچون ميانگين، جداول فروانی، 

درصد و فراوانی تراكمی استفاده گردید.
جامعه آماری این تحقيق شامل ذینفعان بيرونی كليدی تحقيق است كه شامل جامعه علمی، مؤدیان بزرگ 
مالياتی و دولت است. برای تحليل داده ها از روش های آماری آزمون ميانگين دو جامعه وابسته )آزمون تی زوجی( 
و تحليل واریانس یک طرفه، روش طرح بلوک های تصادفی و از مدل های خطی چند متغيره )تحليل كوواریانس 
چند متغيره( استفاده  شده است. برای محاسبه حجم نمونه در تمامی روش های آماری استفاده شده، از نرم افزار 

تخصصی Gpower نسخه 3/1 استفاده گردید. حجم نمونه مناسب برای آزمون تی زوجی، از رابطه 
 n=(Z1-α⁄2-Z1-β )

2⁄d2

محاسبه می شود كه α سطح معناداری یا همان احتمال خطای نوع یک، β-1 توان آزمون و d=µ2-µ1/σ است 
كه اندازه اثر نام دارد. با استفاده از نرم افزار Gpower به ازای مقادیر استاندارد f=0.4 )اندازه اثر: حداكثر اختالف 
 n=110 1 معادل-β=0.90 و α=0.05 ،)تعداد متغيرهای پيش بين( m=5 ،)تعداد گروه ها( k=3 ،)بين ميانگين ها
گردید. بنابراین حجم نمونه محاسبه شده یعنی 110 به عنوان حجم نمونه الزم در این پژوهش انتخاب گردید و در 
راستای باالتر رفتن دقت نتایج، تعداد نمونه در این طرح 156 است. از نرم افزارهای SPSS ،GPOWER نسخه 

LISREL ،22 نسخه EXCEL ،8/7 نسخه 2013 برای توصيف و تحليل داده ها استفاده گردید.
6- یافته های پژوهش

آزمون فرضیه اول
در جدول )1( نتایج اطالعات توصيفی مربوط به متغيرهای مطرح شده در پرسشنامه فرضيه اول آمده است.

جدول )1(- شاخص های آماری پرسشنامه پاسخ گویی بیرونی سازمان امور مالیاتی به ذی نفعان

گروهمتغير

ارزیابی

انتظاراتادراكات

تعدادانحراف استانداردميانگينتعدادانحراف استانداردميانگين

ميزان پاسخ گویی بيرونی به 
ذی نفعان

28/262/564750/042/1147اعضا هيأت علمی

22/142/165951/691/6059مدیران مالی

43/562/335049/901/9250كارشناسان

30/859/4115650/622/04156كل
 منبع: یافته  های تحقيق

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول 2، اختالف بين ميانگين ادراكات و انتظارات 19/78- و مقدار آماره تی 
p<0.01( -24/53( است كه در سطح اسمی 0/01 معنادار است؛ بنابراین سطح پاسخ گویی بيرونی سازمان امور 
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مالياتی از نظر هر سه گروه اعضای هيأت علمی، مدیران مالی و كارشناسان در حال حاضر نسبت به انتظارات 
ذی نفعان بسيار پایين تر است و درنتيجه فرضيه اول رد می شود. در جدول 2 از آزمون تی زوجی برای مقایسه 
شکاف پاسخ گویی استفاده شده است و از آزمون دانکن برای شناسایی گروه هایی كه دارای شکاف پاسخ گویی 
یکسان هستند استفاده  شده است. نتایج آزمون دانکن در جدول 2، عدم وجود گروه های همگن را نتيجه داد 
به طوری كه از نظر اعضای مدیران مالی، بيشترین شکاف و ازنظر گروه كارشناسان شکاف كمتری در سطح 

پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی در حال حاضر نسبت به انتظارات ذی نفعان وجود دارد.
جدول )2(- آزمون معنی داری تی زوجی و دانكن برای مقایسه سطح پاسخ گویی بیرونی سازمان 

امور مالیاتی نسبت به انتظارات ذی نفعان

گروهمتغیر
ضریب 

همبستگی

سطح معنی داری 

ضریب همبستگی

اختالف میانگین بین 

ادراکات و انتظارات
مقدار آماره تی

سطح 

)p( معنی داری

ميزان 

پاسخ گویی 

بيرونی به 

ذی نفعان

اعضا هيأت 

علمی
0/4420/002-21/79-59/920/000

102/510/000-29/56-0/3360/009مدیران مالی

18/920/000-6/34-0/3910/005كارشناسان

24/530/000-19/78-0/2280/004-كل

* گروه های همگن با استفاده از آزمون دانکن در سطح اسمی 0/01
منبع: یافته  های تحقيق

جدول )3(- تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه گروه های تحت مطالعه ازنظر شكاف 
پاسخ گویی بیرونی و ابعاد آن

منبع تغییراتمتغیر
مجموع توان 

دوم

درجه 

آزادی
مقدار آماره Fمیانگین توان دوم

سطح 

معنی داری

پاسخ گویی 

بيرونی

14863/5127431/76درون گروهی
1344/620/000

845/631535/53بين گروهی
منبع: یافته  های تحقيق

آزمون فرضیه دوم
اطالعات توصيفی شامل ميانگين و انحراف استاندارد سطح ادراكات و انتظارات مربوط به متغيرهای مطرح شده 
در پرسشنامه فرضيه دوم تحت عنوان پاسخ گویی بيرونی به هر یک از ذی نفعان )شامل پاسخ گویی به دولت، 
پاسخ گویی به جامعه علمی، پاسخ گویی به جامعه مدنی، پاسخ گویی به مؤدیان بزرگ مالياتی و كل ذینفعان( 
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از نظر گروه های  افراد نمونه در جدول 4 آمده است.  ارزیابی و همچنين برای كل  به تفکيک گروه و نوع 
شركت كننده، باالترین سطح پاسخ گویی سازمان امور مالياتی به دولت با ميانگين 3/75 است كه باالتر از حد 
متوسط است. همچنين پایين ترین سطح پاسخ گویی سازمان امور مالياتی به جامعه علمی با ميانگين 2/21 است 
كه كمتر از حد متوسط است. در پاسخ گویی به كل ذی نفعان، اختالف قابل توجهی بين نظرات اعضای هيأت 

علمی و مدیران مالی با كارشناسان وجود دارد.
در جدول 5 اطالعات توصيفی مربوط به متغيرهای مطرح شده در پرسشنامه فرضيه دوم به تفکيک گروه 
و همچنين برای كل افراد نمونه آمده است. بيشترین شکاف پاسخ گویی در گروه های ذی نفع همان طور كه 
انتظار می رود مربوط به جامعه مدنی با ميانگين 2/15- و جامعه علمی با ميانگين 2/05- است. در گروه های 
شركت كننده، اعضای هيأت علمی با ميانگين 1/92- بيشترین شکاف را برای سازمان امور مالياتی در پاسخ گویی 

به گروه های ذی نفع قائل هستند.
جدول )4(- شاخص های آماری سطح ادراکات و انتظارات پاسخ گویی مربوط به پرسشنامه 

فرضیه دوم

گروهمتغیر

ارزیابی

انتظاراتادراکات

میانگین
انحراف 

استاندارد
میانگینتعداد

انحراف 

استاندارد
تعداد

سطح پاسخ گویی به دولت

3/750/77474/090/2547اعضای هيأت علمی

3/670/96593/730/2559مدیران مالی

3/850/62504/510/2250كارشناسان

3/750/801564/090/40156كل

سطح پاسخ گویی به جامعه علمی

1/770/65474/620/3147اعضا هيأت علمی

2/200/73594/330/2459مدیران مالی

2/650/55503/850/2950كارشناسان

2/220/731564/260/42156كل

سطح پاسخ گویی به جامعه مدنی

2/040/58474/660/2347اعضا هيأت علمی

2/070/58594/700/2459مدیران مالی

3/270/63504/410/2150كارشناسان

2/450/821564/590/26156كل
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77ارزیابی تأثیر شکاف پاسخ گویی بیرونی سازمان امور مالیاتی بر اقبال عمومی و درآمدهای مالیاتی

گروهمتغیر

ارزیابی

انتظاراتادراکات

میانگین
انحراف 

استاندارد
میانگینتعداد

انحراف 

استاندارد
تعداد

سطح پاسخ گویی به مؤدیان بزرگ 

مالياتی

2/520/57474/380/2147اعضا هيأت علمی

2/270/69594/490/2259مدیران مالی

3/180/54504/100/3250كارشناسان

2/640/721564/330/30156كل

سطح پاسخ گویی به كل ذی نفعان

2/520/991884/440/34188اعضا هيأت علمی

2/550/992364/310/43236مدیران مالی

3/240/722004/210/37200كارشناسان

2/760/976244/320/40624كل
منبع: یافته  های تحقيق

از آنجا كه  از روش تحليل واریانس )طرح بلوک تصادفی( استفاده  شده است.  برای آزمون فرضيه دوم 
ممکن است نظرات گروه های شركت كننده در بررسی سطح پاسخ گویی سازمان امور مالياتی نسبت به هر یک 
از ذی نفعان متفاوت باشد برای خنثی كردن اثر آن در بررسی این فرضيه، گروه افراد شركت كننده )شامل: 
نتایج تحليل  ارائه  از  قبل  انتخاب شد.  بلوكی  به عنوان عامل  و كارشناسان(  اعضای هيأت علمی، مدیران 
واریانس، پيش فرض همگنی واریانس های خطای متغير وابسته )سطح پاسخ گویی( در بين گروه های ذی نفع 
باید برقرار باشد. با استفاده از روش ليونز مقدار آماره p=0.092>0.01( 1/61 ،F( به دست آمد كه در سطح 
اسمی 0/01 معنادار نيست و بنابراین پيش فرض همگنی واریانس های خطا برقرار است. نتایج آزمون اثرات 
بين گروهی حاصل از طرح بلوک تصادفی در نگاره 6 آمده است. اكنون بر اساس نتایج نگاره به آزمون فرضيه 

دوم می پردازیم.
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پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ونهم )مسلسل 87(، پاییز 1397 78
جدول )5(- شاخص های آماری شكاف پاسخ گویی مربوط به پرسشنامه فرضیه دوم

گروهمتغیر
شكاف پاسخ گویی

تعدادانحراف استانداردمیانگین

پاسخ گویی به دولت

0/350/7947-اعضای هيأت علمی

0/070/8759-مدیران مالی

0/660/7450-كارشناسان

0/340/85156-كل

پاسخ گویی به جامعه علمی

2/850/6947-اعضای هيأت علمی

2/130/7559-مدیران مالی

1/190/6650-كارشناسان

2/050/96156-كل

پاسخ گویی به جامعه مدنی

2/630/6047-اعضای هيأت علمی

2/630/6659-مدیران مالی

1/130/6650-كارشناسان

2/150/95156-كل

پاسخ گویی به مؤدیان بزرگ مالياتی

1/860/6947-اعضا هيأت علمی

2/220/6559-مدیران مالی

0/910/6250-كارشناسان

1/690/86156-كل

پاسخ گویی به كل ذی نفعان

1/921/09188-اعضا هيأت علمی

1/761/07236-مدیران مالی

0/970/97200-كارشناسان

1/561/16624-كل
منبع: یافته های تحقيق

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول 6، سطح پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی نسبت به گروه های ذی 
نفع بر اساس مقدار آماره p<0.01( 119/85 ،F( یکسان نيست و بنابراین فرضيه دوم تأیيد می گردد. از آزمون 
دانکن برای شناسایی گروه های همگن استفاده شد كه نتایج آن در جدول 7 آمده است. همان طور كه مشاهده 
می شود جامعه علمی در یک گروه با سطح پاسخ گویی پایين تر نسبت به گروه های دیگر قرار می گيرد. جامعه 
مدنی و مؤدیان بزرگ مالياتی نيز در یک گروه و دولت با باالترین سطح پاسخ گویی در گروه دیگر قرار می گيرد. 
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79ارزیابی تأثیر شکاف پاسخ گویی بیرونی سازمان امور مالیاتی بر اقبال عمومی و درآمدهای مالیاتی
آزمون دانکن در جدول 8 نشان می دهد اعضای هيأت علمی و مدیران مالی سطح پاسخ گویی بيرونی به كل 

ذی نفعان را نسبت به گروه كارشناسان پایين تر ارزیابی می كنند.
جدول ) 6(- نتایج آزمون اثرات بین گروهی برای بررسی سطح پاسخ گویی سازمان امور 

مالیاتی نسبت به هر یک از ذی نفعان

مجموع توان منبع تغییراتمتغیر
دوم

درجه 
آزادی

میانگین توان 
سطح مقدار آماره Fدوم

معنی داری

سطح پاسخ گویی 
بيرونی

216/52372/17147/350/000گروه های ذی نفع

66/95233/4766/340/000گروه های شركت كننده

302/716180/49خطا

جدول )7 (- آزمون دانكن برای بررسی همگنی سطح پاسخ گویی سازمان امور مالیاتی به هریک 
از ذی نفعان بیرونی

ذی نفعان بیرونی
گروه های همگن

123

2/21جامعه علمی

2/44جامعه مدنی

2/64مؤدیان بزرگ مالياتی

3/75دولت
منبع: یافته های تحقيق

جدول ) 8(- آزمون دانكن برای بررسی همگنی سطح پاسخ گویی سازمان امور مالیاتی به کل 
ذی نفعان بیرونی ازنظر گروه های شرکت کننده

گروه های 

شرکت کننده

گروه های همگن

12

2/52اعضای هيأت علمی

2/55مدیران مالی

3/24كارشناسان
منبع: یافته های تحقيق

آزمون فرضیه سوم
در جدول 9 اطالعات توصيفی متغيرهای پرسشنامه فرضيه سوم برای بررسی اثر سطح پاسخ گویی بيرونی 
و ابعاد آن بر اعتماد عمومی و ميزان درآمدهای مالياتی آمده است. بر اساس مقادیر ضریب همبستگی، اعتماد 
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پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ونهم )مسلسل 87(، پاییز 1397 80
عمومی با پاسخ گویی بيرونی و ابعاد آن همبستگی مثبت و باالیی دارد كه تمامی آن ها در سطح اسمی 0/01 
معنادار هستند. پاسخ گویی اخالقی، عملکردی و بيرونی بيشترین شدت همبستگی را با اعتماد عمومی دارند. 
ميزان درآمدهای مالياتی با پاسخ گویی بيرونی و ابعاد آن نيز همبستگی مثبت و باالیی دارد كه تمامی آن ها 
در سطح اسمی 0/01 معنادار هستند. پاسخ گویی اخالقی، مالی و بيرونی بيشترین شدت همبستگی را با ميزان 

درآمدهای مالياتی دارند. 
نکته مهمی كه در مدل بندی اعتماد عمومی و ميزان درآمدهای مالياتی برحسب ابعاد پاسخ گویی بيرونی حائز 
اهميت است، وجود همبستگی های باال بين برخی از ابعاد است. به طور مثال ضریب همبستگی بين پاسخ گویی 

اخالقی و دموكراتيک 0/91 است كه همبستگی بسيار باالیی را نشان می دهد
جدول ) 9(- شاخص های آماری سطح پاسخ گویی بیرونی و ابعاد آن به همراه اعتماد عمومی و 

میزان درآمدهای مالیاتی

  میانگینمتغیرردیف
   انحراف 

استاندارد

ضریب همبستگی

12345678

29/608/601پاسخ گویی اخالقی1

1**15/405/270/87پاسخ گویی مالی2

3
پاسخ گویی 

عملکردی
13/863/760/89**0/83**1

4
پاسخ گویی 

دموكراتيک
15/035/680/91**0/89**0/89**1

1**0/80**0/70**0/87**12/883/990/76پاسخ گویی سياسی5

1**0/87**0/97**0/92**0/95**86/7825/680/96پاسخ گویی بيرونی6

1**0/87**0/62**0/85**0/89**0/77**13/374/160/91اعتماد عمومی7

8
ميزان درآمدهای 

مالياتی
22/476/010/92**0/92**0/84**0/89**0/81**0/95**0/78**1

* معناداری در سطح 0/05 ؛ ** معناداری در سطح 0/01
منبع: یافته های تحقيق

گروه های  تفکيک  به  را  مالياتی  درآمدهای  ميزان  و  عمومی  اعتماد  متغيرهای  توصيفی  آمار   10 جدول 
شركت كننده نشان می دهد. ميانگين اعتماد عمومی و ميزان درآمدهای مالياتی توسط كارشناسان به ترتيب 
18/42 و 30/58 به دست آمد كه نسبت به دو گروه دیگر اختالف زیادی را نشان می دهد. تغيير در ميانگين 
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81ارزیابی تأثیر شکاف پاسخ گویی بیرونی سازمان امور مالیاتی بر اقبال عمومی و درآمدهای مالیاتی
اعتماد عمومی و ميزان درآمدهای مالياتی در گروه های شركت كننده می تواند در مدل بندی فرضيه های این 

بخش، مؤثر باشد بنابراین عامل گروه های شركت كننده در مدل بندی لحاظ خواهد شد.
جدول ) 10(- شاخص های آماری اعتماد عمومی و میزان درآمدهای مالیاتی به تفكیک 

گروه های شرکت کننده

انحراف میانگینگروهمتغیر
تعداداستاندارد

اعتماد عمومی

13/231/4347اعضای هيأت علمی

9/201/8159مدیران مالی

18/421/4250كارشناسان

13/374/16156كل

میزان درآمدهای 
مالیاتی

18/892/3947اعضای هيأت علمی

18/442/4559مدیران مالی

30/581/6350كارشناسان

22/476/01156كل
منبع: یافته های تحقيق

برای انجام آزمون فرضيه سوم از مدل های خطی چند متغيره استفاده می شود. قبل از ارائه نتایج مدل، فرض 
نرمال بودن باقيمانده های مدل مورد آزمون قرار می گيرد. برای آزمون نرمال بودن از روش كلموگروف-اسميرنوف 
استفاده شد كه نتایج آن در جدول 11 آمده است. آماره z كلموگروف-اسميرنوف برای اعتماد عمومی و ميزان 
درآمدهای مالياتی در سطح اسمی 0/01 معنادار نيست. بنابراین فرض نرمال بودن باقيمانده های مدل تأیيد 

می گردد.
جدول ) 11(- نتایج آزمون نرمال بودن باقیمانده های مدل اعتماد عمومی و میزان درآمدهای 

مالیاتی برحسب پاسخ گویی بیرونی
تعداد مشاهداتسطح معناداریآماره Z کلموگروف-اسمیرنوفمتغیر

0/510/958156اعتماد عمومی

0/620/841156ميزان درآمدهای مالياتی
منبع: یافته های تحقيق

فرض همگنی واریانس های خطای متغيرهای وابسته نيز توسط روش ليونز انجام شد كه نتایج آن در جدول 
12 آمده است. همان طور كه مشاهده می شود فرض همگنی واریانس های خطا برای اعتماد عمومی و ميزان 

درآمدهای مالياتی به دليل p>0.01 تأیيد می گردد.
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جدول )12 ( - نتایج آزمون لیونز برای همگنی واریانس های خطای مدل اعتماد عمومی و 

میزان درآمدهای مالیاتی برحسب پاسخ گویی بیرونی
سطح معناداریدرجات آزادیآماره Fمتغیر

1530/099 و 2/352اعتماد عمومی

1530/637 و 0/452ميزان درآمدهای مالياتی
منبع: یافته های تحقيق

با توجه به برقرار بودن فرض های مدل می توانيم از نتایج مدل های خطی چند متغيره استفاده كنيم كه 
 )F(2,151)=45.03, p<0.01( قابل  مشاهده است. مقدار المبدای ویلکس 0/63  نتایج آن در جدول 13 
نشان می دهد متغير پاسخ گویی بيرونی به طور هم زمان در سطح اسمی 0/01 دارای تأثير معنادار بر ميزان 
اعتماد عمومی و ميزان درآمدهای مالياتی است. مجذور اتای جزئی 0/37 به دست آمد و بدین معناست كه 37 
درصد واریانس اعتماد عمومی و ميزان درآمدهای مالياتی توسط پاسخ گویی بيرونی قابل تبيين است. همچنين 
 F(4,302)=29.43,( 0/52 همان طور كه انتظار می رفت عامل گروه های شركت كننده با مقدار المبدای ویلکس
p<0.01( به طور هم زمان در سطح اسمی 0/01 دارای تأثير معنادار بر ميزان اعتماد عمومی و ميزان درآمدهای 

مالياتی است. در ادامه به طور جداگانه به بررسی تأثير سطح پاسخ گویی بيرونی بر ميزان اعتماد عمومی و ميزان 
درآمدهای مالياتی پرداخته می شود.

جدول )13(- نتایج آزمون مدل خطی چند متغیره اعتماد عمومی و میزان درآمدهای مالیاتی 
برحسب سطح پاسخ گویی بیرونی

اثر
مقدار المبدای 

ویلكس
مقدار 

F
درجه آزادی 

فرضیه
درجه آزادی 

خطا
سطح 

معناداری
مجذور اتای جزئی

گروه های شركت كننده 
)عامل(

0/5229/4343020/0000/28

پاسخ گویی بيرونی )متغير 
پيش بين(

0/6345/0321510/0000/37

 منبع: یافته های تحقيق

جدول 14 تحت عنوان آزمون اثرات بين گروهی به طور جداگانه به بررسی تأثير سطح پاسخ گویی بيرونی بر 
ميزان اعتماد عمومی و ميزان درآمدهای مالياتی می پردازد. نتایج تحليل مدل خطی اعتماد عمومی برحسب سطح 
پاسخ گویی بيرونی ]F(1,152)=23.14, p<0.01[ نشان می دهد كه رابطه خطی متغير پيش بين )پاسخ گویی 
بيرونی( و متغير وابسته )اعتماد عمومی( معنادار است. برآورد ضرایب رگرسيونی در جدول 15 آمده است. مقدار 
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آماره تی 4/81  با مقدار  اعتماد عمومی 0/13  برای پيش بينی ميزان  بيرونی  پاسخ گویی  ضریب رگرسيونی 
)p<0.01( است كه در سطح اسمی 0/01 معنادار است. بنابراین افزایش سطح پاسخ گویی بيرونی )و درنتيجه 
كاهش شکاف سطح پاسخ گویی بيرونی( موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. مجذور اتای جزئی این مدل 
برابر با 0/13 است، این بدان معنی است كه حدود 13 درصد تغييرات اعتماد عمومی توسط پاسخ گویی بيرونی 

قابل تبيين است.
 F(1,152)=41.01,[ نتایج تحليل مدل خطی ميزان درآمدهای مالياتی برحسب سطح پاسخ گویی بيرونی
p<0.01[ نشان می دهد كه رابطه خطی متغير پيش بين )پاسخ گویی بيرونی( و متغير وابسته )ميزان درآمدهای 

مالياتی( معنادار است. برآورد ضرایب رگرسيونی در جدول 15 آمده است. مقدار ضریب رگرسيونی پاسخ گویی 
بيرونی برای پيش بينی ميزان درآمدهای مالياتی 0/24 با مقدار آماره تی p<0.01( 6/40( است كه در سطح اسمی 
0/01 معنادار است. بنابراین افزایش سطح پاسخ گویی بيرونی )و درنتيجه كاهش شکاف سطح پاسخ گویی بيرونی( 
موجب افزایش ميزان درآمدهای مالياتی خواهد شد. ضریب اتای جزئی این مدل برابر با 0/21 است، این بدان معنی 
است كه حدود 21 درصد تغييرات ميزان درآمدهای مالياتی توسط پاسخ گویی بيرونی قابل تبيين است. با توجه به 

مطالب گفته شده، فرضيه سوم تأیيد می گردد.
جدول ) 14(- آزمون اثرات بین گروهی حاصل از مدل خطی چند متغیره اعتماد عمومی و 

میزان درآمدهای مالیاتی برحسب سطح پاسخ گویی بیرونی
متغیر 

وابسته
منبع تغییرات

مجموع توان 

دوم

درجه 

آزادی

میانگین توان 

دوم
F مقدار

سطح 

معناداری

اعتماد عمومی

298/852149/4268/480/000گروه های شركت كننده )عامل(

50/49150/4923/140/000پاسخ گویی بيرونی )متغير پيش بين(

331/681522/18خطا

ميزان 

درآمدهای 

مالياتی

9/4724/731/230/294گروه های شركت كننده )عامل(

157/501157/4941/010/000پاسخ گویی بيرونی )متغير پيش بين(

583/691523/84خطا

منبع: یافته های تحقيق
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جدول ) 15( - برآورد ضرایب رگرسیونی حاصل از مدل رگرسیونی چند متغیره اعتماد عمومی 

و میزان درآمدهای مالیاتی برحسب سطح پاسخ گویی بیرونی

سطح معناداریضریب اتای جزئیTضریب رگرسیونیمتغیر پیش بینمتغیر وابسته

اعتماد عمومی
پاسخ گویی بيرونی

0/134/810/130/000

0/246/400/210/000ميزان درآمدهای مالياتی
منبع: یافته های تحقيق

7- نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به اینکه تاكنون شکاف پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی به عنوان یک  نهاد تأثيرگذار در اجرای 
برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار نگرفته است و همچنين عدم توجه به این موضوع و نقش پررنگی 
كه این نهاد در وصول درآمدهای مالياتی دولت دارد، لذا بر آن شدیم كه با ارزیابی و پژوهش در این زمينه به 
اهميت نقش پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی بپردازیم تا اهميت این موضوع را روشن نموده و در راستای 

دستيابی به نظام پاسخ گویی مناسب در سازمان امور مالياتی گام برداریم. 
این پژوهش با این هدف انجام شد كه شکاف پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی و تأثير آن بر اقبال 
عمومی و ميزان پذیرش این نهاد را مورد ارزیابی قرار دهد؛ بر اساس نتایج به دست آمده مشاهده شد كه اختالف 
بين ميانگين ادراكات و انتظارت معنادار است. بنابراین سطح پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی در حال 
حاضر نسبت به انتظارات ذی نفعان بسيار پایين تر است و از نظر اعضای مدیران مالی، نسبت به دو گروه دیگر، 
سطح پاسخ گویی بيرونی سازمان امور مالياتی در حال حاضر نسبت به انتظارات ذی نفعان بسيار پایين تر است. 
همچنين از نظر گروه كارشناسان، نسبت به دو گروه دیگر، شکاف كمتری در سطح پاسخ گویی بيرونی سازمان 
امور مالياتی در حال حاضر نسبت به انتظارات ذی نفعان وجود دارد و در مورد پاسخ گویی سازمان امور مالياتی 
به ذی نفعان كليدی، نتایج نشان می دهد كه اختالف قابل مالحظه ای بين ميانگين وضعيت موجود و وضعيت 
مطلوب مورد انتظار در گروه های مختلف و همچنين در حالت كل وجود دارد. این اختالف در پاسخ گویی به دولت 
كمتر است. از نظر گروه های شركت كننده باالترین سطح پاسخ گویی سازمان امور مالياتی به دولت با ميانگين 
3/75 است كه باالتر از حد متوسط است. همچنين پایين ترین سطح پاسخ گویی سازمان امور مالياتی به جامعه 
علمی با ميانگين 2/21 است كه كمتر از حد متوسط است. در پاسخ گویی به كل ذی نفعان، اختالف قابل توجهی 
بين نظرات اعضای هيأت علمی و مدیران مالی با كارشناسان وجود دارد. ازآنجایی كه در پژوهش حاضر بيشترین 
شکاف پاسخ گویی به جامعه علمی مشاهده شد، ضروری است این سازمان تمهيداتی را به منظور جلب نظر جامعه 

علمی و استفاده از توانمندی ها و پتانسيل موجود در دانشگاه ها جهت بهبود نظام مالياتی بياندیشد.
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نتایج نشان داد كه افزایش سطح پاسخ گویی بيرونی )و درنتيجه كاهش شکاف سطح پاسخ گویی بيرونی( 
موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد، حدود 13 درصد تغييرات اعتماد عمومی توسط پاسخ گویی بيرونی قابل 
تبيين است. همچنين افزایش سطح پاسخ گویی بيرونی )و درنتيجه كاهش شکاف سطح پاسخ گویی بيرونی( 
موجب افزایش ميزان درآمدهای مالياتی خواهد شد، حدود 21 درصد تغييرات ميزان درآمدهای مالياتی توسط 

پاسخ گویی بيرونی قابل تبيين است.
از آنجایی كه كيفيت پاسخ گویی بيرونی هر نهاد عمومی از جمله سازمان امور مالياتی با سرنوشت و بقا و فنای 
آن ها پيوند دارد، بنابراین به نظر می رسد كه پيشتر و بيشتر از ذی نفعان بيرونی، خود سازمان باید در ارتقای 
پاسخ گویی به شکل درونزا بکوشد و از فشارها و توقعات فزاینده و پویای ذی نفعان كليدی به عنوان یک نيروی 
پيش برنده در این مسير استفاده نماید. همچنين با توجه به تأیيد وجود شکاف پاسخ گویی بيرونی سازمان امور 
مالياتی به ذی نفعان كليدی، پيشنهاد می شود كه با ارزیابی و شناسایی عوامل آن، اطالعاتی مفيد برای ارزیابی 
نيازها و انتظارات ذی نفعان، تحليل خواسته های آن ها ارائه شود و با پایش مستمر شاخص های ادراكی، اثربخشی 
اقدامات در حوزه های پاسخ گویی بيرونی مرتبط با ذی نفعان در واحدهای مختلف سازمان مورد تجزیه وتحليل قرار 
گيرد و سيستم پاسخگوی مناسب به ذی نفعان كليدی طراحی و استقرار یابد و همچنين با پاسخ گویی مناسب 
موجبات افزایش درآمد مالياتی و همچنين بهبود اعتماد عمومی فراهم گردد و همچنين پيشنهاد می گردد وضعيت 

پاسخ گویی سایر نهادهای دولتی مورد ارزیابی قرار گيرد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            19 / 22

https://taxjournal.ir/article-1-1532-fa.html


پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ونهم )مسلسل 87(، پاییز 1397 86

فهرست منابع
ابونوری، عباسعلی و زیوری مسعود، سميه )1393(. تأثير درآمدهای مالياتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد، . 1

پژوهشنامه ماليات، زمستان 93، شماره 23، 86-63.
باباجانی، جعفر و دوست جباریان، جواد )1396(. الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای . 2

بخش عمومی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، بهار 1396، شماره 
.155 -143 ،21

باباجانی، جعفر )1393(. گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی، مجموعه مقاالت، انتشارات ترمه، 1393.. 3
پرداختچی، محمدحسن، بازرگان، عباس، آراسته، حميدرضا، مظفری، گشتاسب )1391(. شکاف پاسخ گویی . 4

بيرونی دانشگاه ها از دیدگاه جامعه علمی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 63، 
.112-91

پژویان، جمشيد ، اميری پور، رضا ، محمدی، تيمور، معمار نژاد، عباس )1394(، برآورد حجم اقتصاد زیرزمينی . 5
و فرار مالياتی: تحليل تجربی در ایران، پژوهشنامه ماليات، زمستان 1394، شماره 76، 69- 94.

ثقفی، علی، قربانپور، فریدون )1397(. بررسی تجارب كشورها درزمينه مدیریت اموال و دارایيهای دولت . 6
)عمومی( ، مجله تحقيقات حسابداری و حسابرسی، بهار 1397، شماره 37، 5 -20.

جامعی، رضا، ابراهيمی، ابراهيم، رضایی یمين، فائزه )1395(. ارزیابی مسئوليت پاسخ گویی سيستم حسابداری . 7
و گزارشگری مالی سازمان امور مالياتی در سازمان امور مالياتی استان كرمانشاه، دوفصلنامه حسابداری 

دولتی، شماره 4 )پياپی 5(، بهار و تابستان 95، 69 – 80.
حيدری، حسن، امامپور، سعيد )1394(. بررسی اثربخشی ماليات بر درآمد مشاغل در ایران با تأكيد بر استان . 8

آذربایجان غربی، فصلنامه اقتصاد ماليات، شماره 1، دوره 1، 9 – 23.
حيدری كيا، مریم ، رضائی فر، شاهرخ )1394(. بررسی تأثير استقرار حسابداری تعهدی برسطح مسئوليت . 9

پاسخ گویی دردستگاه های اجرایی )مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز(، 
دومين كنفرانس بين المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، 15 بهمن 1394.

خانباشی، محمد، زاهدی، شمس السادات، الوانی، سيد مهدی )1390(، پاسخ گویی بستری برای تقویت . 10
اعتماد عمومی، فصلنامه نظم و امنيت انتظامی،  تابستان 1390 ، شماره دوم ، سال چهارم. 29 – 54.

خجسته، عليرضا و شفائی زاده، بهروز )1396(. حسابرسی مبتنی بر عملکرد و مسئوليت پاسخ گویی در سطح . 11
اتحادیه اروپا، مجله حسابدار رسمی، بهار 1396، شماره 37 ، 49 -52.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            20 / 22

https://taxjournal.ir/article-1-1532-fa.html


87ارزیابی تأثیر شکاف پاسخ گویی بیرونی سازمان امور مالیاتی بر اقبال عمومی و درآمدهای مالیاتی
خواجوی، شکراله، منصوری، شعله )1391(. انصاف و جایگاه آن در نظام پاسخ گویی مالی، مجله علمی . 12

ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی، تابستان 91، شماره 2، 33- 45.
خواجوی شکراله، كيامهر، محمد )1395(. مدل سازی اجتناب مالياتی با استفاده از اطالعات حسابداری: . 13

شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال هفتم، شماره 25، تابستان 1395، 79 
.100-

دانایی فرد، حسن )1382(. اعتماد عمومی در سازمان های دولتی،  رساله دكتری، دانشگاه عالمه طباطبایی.. 14
زارعی، احسان، دانش كهن، عباس، خداكریم، سهيال، شمس الدینی لری، عباس، احمدی كشکولی، صادق . 15

)1394(. بررسی سطح پاسخ گویی بيمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 
از دیدگاه بيماران در نيمه دوم سال 1394، مجله علمی - پژوهشی پژوهنده، خرداد و تير 1395، شماره 

.106 – 99 ،110
ستاری عليشاهی، صمد، قاسم زاده عليشاهی، ابوالفضل )1396(. بررسی نقش تعاملی پاسخ گویی و كنترل . 16

ادراک شده بر عملکرد شغلی كاركنان شهرداری شهر تبریز، مجله علمی پژوهشی مطالعات جامعه شناسی، 
تابستان 1396، شماره 35، 55- 64.

عرب  مازرا، علی اكبر، باقری، بهروز، گل محمدی، مریم )1395(. قراردادهای بيع متقابل و چالش های مالياتی . 17
آن در صنعت نفت و گاز ایران، مجله تحقيقات حسابداری و حسابرسی، تابستان 1395، شماره 30، 5 – 31.

قلی پور، رحمت اهلل )1387(. نقش دولت در حکمرانی خوب: تحليل و امکان سنجی در ایران، پایان نامه . 18
دكتری، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

كردستانی، غالم رضا، نصيری، محمود )1388(. كارایی گزارشگری مالی و ارتقای سطح مسئوليت پاسخ گویی . 19
در بخش عمومی، مجله حسابدار، تير و مرداد 1388، شماره 208 و 209، 58 – 65.

فتاحی ، مهدی، واثق، بهاره )1386(. پاسخ گویی در سازمان های دولتی : ارائه چارچوبی تحليلی برای . 20
پاسخ گویی عمومی ، فصلنامه مدیریت و توسعه ، سال هشتم، شماره 32، 84 -102.

ناصری، احمد، كماليان، امينرضا، فالطون زاده، بهزاد )1396(. ارزیابی نقش دیوان محاسبات در ایفای . 21
مسئوليت پاسخ گویی عملياتی دستگاه های اجرایی، )مطالعه موردی استان سيستان و بلوچستان(، مجله دانش 

حسابرسی، بهار 1396، شماره 66، 189- 216.
هيوز، اون )1391(. مدیریت دولتی نوین. ترجمه: سيد مهدی الوانی، سهراب خليلی شورینی، و غالمرضا . 22

معمارزاده طهران، تهران، انتشارات مروارید، چاپ سيزدهم. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            21 / 22

https://taxjournal.ir/article-1-1532-fa.html


پژوهشنامه مالیات/شماره سی  ونهم )مسلسل 87(، پاییز 1397 88
23. Hudaya, M., & Smark, C. (2016). The Role of Case Study Research in Investigating 

Local Government Accountability Reporting: Evidence from Indonesia, Procedia 

Economics and Finance, 35, 44-53.

24.  Keohane, Ruth.W., Robert, O. (2005). Accountability and Abuse of Power in World 

Politics, American Political Science Review, Vol. 99, No.1.

25. Lourenço, R. P. (2015). An Analysis of Open Government Portals: A Perspective of 

Transparency for Accountability., Government Information Quarterly, 32(3), 323-

332.

26. Terra, R., & Mattos, E. (2017). Accountability and Yardstick Competition in the 

Public Provision of Education., Journal of Urban Economics, 99, 15-30.

27. Teresa Speziale, Maria (2012). Differentiating Higher Education Accountability in 

the Global Setting: A Comparison between Boston University and University of  Bo-

logna, Sochal and Behavioral Sciences 47, 1153-1163.

28. Volkova, O. N. (2016). Transparency in the Russian Academic Community: Trust or 

Society of the Performance? Rector of the University, (8), 40-48.

29. Wu, J., Liu, J., Jin, X., & Sing, M. C. (2016). Government Accountability within 

Infrastructure Public–private Partnerships., International Journal of Project Manage-

ment, 34(8), 1471-1478. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            22 / 22

https://taxjournal.ir/article-1-1532-fa.html
http://www.tcpdf.org

