بررسی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی بر مبنای
ادغام مدل تئوری پذیرش و تئوری رفتار برنامه ریزی شده در
اداره کل امور مالياتي شهرستان شهرکرد
آرمان بهراد

تاریخ دریافت1394/3/4 :

1

تاریخ پذیرش1394/6/4 :

چکیده

يکي از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طراحي و اجراي صحيح وصول ماليات به عنوان يک

منبع درآمدي گسترده ،روي آوردن به سمت فناوري هاي جديد الکترونیکی مي باشد .براي اجراي ماليات ستاني

الکترونيکي عالوه بر زيرساخت هاي تکنولوژيکي و قانوني ،بايد به پذيرش شهروندان که عاملي کليدي در
توسعه ساختارهاي الکترونيکي است نیز توجه شود .اين تحقيق به دنبال عوامل موثر بر پذیرش مالیات

الکترونیکی بر مبنای ادغام مدل تئوری پذیرش و تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد .اين پژوهش از نظر

هدف ،از نوع بنیادی و از نظر روش ،توصیفی و چون از روش پرسشنامه ای استفاده می نماید ،پیمایشی و روش
گردآوری اطالعات نيز ميداني مي باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مودیان مالیاتی شهرستان شهرکرد

در سال 1392می باشد که تعداد آنها نامحدود برآورد شده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  384نفر به روش
نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد .پس از طراحی پرسشنامه و با سواالتی با پایایی حدود  0/95و

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از سواالت بوسیله نرم افزار  SPSS 21این نتایج حاصل شد :بین درک از مفید

بودن ،نگرش مودیان ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده با قصد مودیان ،درک از مفید بودن ،سهولت

استفاده و امنیت و حفظ حریم خصوصی با نگرش مودیان ،سهولت استفاده با درک از مفید بودن ،اثربخشی
رایانه خود ،حمایت دولت و تکنولوژی با کنترل رفتاری درک شده ،رابطه ای معنادار وجود دارد .فرضيه های اين

پژوهش با  %٩٩اطمينان مورد تأييد قرار گرفته است.

واژه های کلیدی :مالیات الکترونیکی ،مدل پذيرش فناوري ( ،)TAMمدل رفتار برنامه ریزی شده ()TPB

.1
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 -1مقدمه

نظر به تأثيراتي که مالياتها بر متغيرهاي اقتصادي به جاي ميگذارند  ،اتخاذ سياستهاي مالياتي مناسب

در راستاي اصالح و بهبود سيستم از اهميت فوق العاده اي برخوردار است  .استفاده از فناوري اطالعات

در اجراي ماليات ستاني الکترونيکي و مکانيزه نمودن نظام مالياتي کشو ر ميتواند بر رضايت مؤديان و

سهل الوصول بودن اخذ ماليات بيافزايد .شناسايي ظرفيتهاي مالياتي ،ايجاد شبکههاي اطالعاتي درون
سازماني و برون سازماني (مؤديان مالياتي) و نيز ارتقاي کارايي جمع آوري ماليات کشور مستلزم بکارگيري

فناوريهاي نوين در زمينه پياده سازي سيستمهاي الکترونيکي اخذ ماليات و مکانيزاسيون اداري ميباشد.
رشد سريع فناوري اطالعات خصوص ًا در دو دهه گذشته ،به عنوان مهمترين عامل تغيير در سطح جامعه و

سازمانها تلقي ميشود .يکي از مهم ترين انواع کاربرد دولت الکترونيک ،ارائه خدمات مالياتي الکترونيکي

دولت به مؤديان مالياتي است که در آن  ،مؤديان با پر نمودن -اظهارنامههاي الکترونيکي به صورت آنالين
( اينترنتي ) ضمن صرفه جويي قابل توجه در وقت و زمان و کاهش هزينهها به بهترين صورت ممکن

مالياتهاي خود را پرداخت مينمايند .لذا افزايش تمايل به دولت الکترونيک اين سوال را در ذهن ايجاد

مينمايد که آيا موديان مالياتي تمايل به پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي را دارند؟

در مقایسه با دیگر خدمات آنالین ارائه شده توسط دولت ،تکمیل اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی

یکی از پیشرفته ترین و گسترده ترین خدماتی است که استفاده میشود .در بخش دولتی با حرکت به سوی

خدمات آنالین ،مقامات مالیاتی تمایل دارند تا در استفاده از فناوری پیشرو باشند (کونولی و بانیستر.)2008 ،
سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی زیر مجموعه ای از مالیات الکترونیکی است و به اظهار و دریافت
مالیات به صورت الکترونیکی داللت دارد که اگر به شیوه درستی استفاده شود موجب صرفه جویی قابل

توجهی در زمان و هزینه دولت و مردم خواهد شد .این صرفه جویی در هزینه در ایتالیا ساالنه  90میلیون
یورو ،در سوئد 2.7میلوین یورو ،ایاالت متحده  132میلیون دالر ( 110میلیون یورو) و کانادا  12میلیون دالر
( 8.5میلیون یورو) است (برگلمن و همکاران.)2005 ،

يکي از مهم ترين عوامل تأثير گذار در تغییر نظام مالياتي سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی  ،توجه به

خواستههاي ماليات دهندگان و -همراهي و همکاري آنان است .بررسي مطالعات محققان و تجارب مديران
در کشورهاي پيشرفته بیانگر آن است که اصالح و تجديد نظر مستمر در سيستمها و روشهاي انجام کار

و بهبود آن با توجه به پيشرفت علوم و فناوريهاي روز دنيا امري اجتناب ناپذير است  ،چرا که در غير اين
صورت سيستم پاسخگوي نيازهاي رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال است.
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به یقین جهت رسیدن به این مهم گام اول شناسایی عواملی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم

موجب تسریع در روند همراهی مودیان و پذیرش این تغییرات مفید توسط آنها می شود .این پژوهش به

دنبال بررسی عوامل تاثیر گذار بر روند پذیرش مالیات الکترونیکی با استفاده از ادغام دومدل تایید شده
تئوری پذیرش فناوری ( )TAMو تئوري رفتاربرنامه ريزي شده ( )TBPمیباشد.

 -2پیشینه تحقیق

پژوهشي در سال  2006توسط چانگ و همكارانش باعنوان شاخصهاي پذيرش خدمات دولت الكترونيك،

مسأله سيستم پرداخت و ثبت اينترنتي ماليات با استفاده از مدلي تئوريكي كه براساس تئوري رفتار

برنامهريزي شده ( )TPBبود به انجام رسيد  .فرضيه مدل تئوري رفتار برنامه ريزي شده ( )TPBدر اين

تحقيق توسعه داده شده بود تا پذيرش كاربران را ارزيابي نمايد  .يافتههاي تحقيقات مؤيد اين مطلب است

كه هنگامي كه كاربران با بسته نرم افزاري جديدي رو به رو ميشوند  ،فاكتورهاي متعددي بر تصميم آنها
مبني بر چگونگي و زمان استفاده از آن تأثير ميگذارد .

در امریکا که اظهارنامه مالیاتی برای اولین بار در جهان و در سال  1986معرفی شد ،بعد از  21سال

اجرایی شدن آن یعنی در سال  ،2007تنها  52درصد از مودیان مالیاتی امریکایی به روش الکترونیکی

اظهارنامه خود را تکمیل و تسلیم نمودند .در مطالعاتی که در این زمینه انجام شد مشخص شد که عامل

حریم خصوصی از جمله عواملی است که موجب شد پرداخت کنندگان مالیات در امریکا از سیستم اظهارنامه

الکترونیکی کمتر استفاده نمایند (آنا ای.سی عضمی)2009 ،

همچنین در تحقیقی که توسط لودویک کریستین در سال  2009در امریکا انجام شد ریسک احساس

شده ،قضاوت خوش بینانه ،سهولت استفاده ،سودمندی و تاثیرات اجتماعی به عنوان عوامل موثر بر پذیرش
اظهارنامه الکترونیکی در امریکا شناخته شدند .قضاوت خوش بینانه به معنی یک خطای سیستماتیک در
دریافت جایگاه واقعی خود توسط افراد نسبت به میانگینهای گروه است.

رويا شايسته و فاطمه نعيمي در سال  1388در مقاله اي که با عنوان بررسي فرآيند پرداخت ماليات در

ايران و راهکارهاي بهبود آن انجام گرفت به اين نتايج دست يافتند که فرآيند پرداخت در ادارات امور مالياتي

يكي از مهمترين فرآيندهاي مالياتي و اطالعاتي است كه تسهيل و كاهش زمان آن باعث كاهش زمان
وصول ماليات و همچنين رضايت موديان و تكريم ارباب رجوع خواهد شد.
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 -3چارچوب نظری تحقیق

تئوری پذیرش فناوری ()TAM

ديويس و همكارانش ( )1989الگوی پذیرش فناوری را ارائه کردند و پی بردند که این الگو بهتر می تواند

پذیرش فناوری اطالعات توسط کاربر را تشریح کند .الگوی پذیرش فناوری از مطالعات روان شناختی
نشأت گرفته و در مطالعات سیستم های فناوری اطالعات به کار برده شده است .الگوی پذیرش فناوری

برای تشریح تئوریک این سئوال به وجود آمد که ،چرا کاربران ممکن است یک نوع از فناوری را انتخاب
نمایند یا این که آن را رد کنند؟

متمایزترین ویژگی الگوی پذیرش فناوری این است که خاص و ساده است و به دلیل پژوهش های

متعددی که در این خصوص انجام شده است ،این الگو از مجموعه ای از باورهای اساسی استفاده نموده که
در موقعیت های گوناگون قابل استفاده است (مرادی و همکاران.)1389 ،

در مدل پذيرش فناوري  ،ادراكات فرد درباره سودمندي و سهولت استفاده از فناوري اطالعات ( ،)ITبه

باورهاي برجسته اي فرضيه سازي شده كه عقيده فرد را نسبت به استفاده از فناوري اطالعات مشخص

كرده و در پايان باعث پذيرش و استفاده از فناوري مي شود .ديويس و همكارانش مدل پذيرش فناوري

( )TAMكلي را به طور گسترده مطالعه كرده و آن را به عنوان مدل معتبري براي پيش بيني رفتار پذيرش

فرد نسبت به فناوريهاي مختلف اطالعات و كاربران آنها قبول كردهاند (چين و تد  1995 ،؛ ماتيسون ،

. )1991

طبق مدل پذیرش تکنولوژی ،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطالعاتی به وسیله قصد استفاده از آن

سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد

نظر از دیدگاه استفاده کننده و سهولت استفاده از سیستم توسط او تعیین می شود و محققان سیستمهای

اطالعاتی بر روی اعتبار این مدل در پیش بینی پذیرش فناوریهای اطالعاتی مختلف توسط افراد توافق

نظر دارند (استامولیس و کارلیز.)2002،

درک سهولت استفاده ،میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص نیاز به تالش زیادی

جهت یادگیری ندارد (ونکاتش)2003،؛ یعنی کار کردن با یک سیستم تا چه میزان از نظر شخص آسان

است و درک از مفید بودن ،میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص بر سطح عملکرد
او می افزاید (همان منبع)؛ یعنی میزانی که یک فناوری از نظر شخص موجب می شود تا در شرایط مساوی
از امکانات موجود بهره بیشتری ببرد.
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شکل ( -)1الگوی پذیرش تکنولوژی ( ( )TAMدیویس و همکاران)1989 ،

سهولت
رفتار واقعی

ثبت رفتار

کاربرد
فایده

تغییرات
خارجی

درک شده
تئوری رفتار برنامه ریزی شده ()TPB

آجزن در سال  1985با وارد کردن سازۀ کنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعیین کنندۀ قصد رفتاری

و رفتار ،تئوری عمل مستدل را توسعه داده و آن را تئوری رفتار برنامهریزی شده نامیده است .این تئوری
با در نظر گرفتن ادراکات کنترل بر عملکرد به عنوان یک پیش بین اضافی تالش میکند رفتارهای غیر

ارادی را نیز پیش بینی کند .در حقیقت این تئوری روی تعیین کننده های ادراکی رفتار تمرکز دارد (یعقوبی

و شاکری .)1388 ،شکل  2سازههای تئوری مزبور را نشان میدهد.

شکل ( -)2الگوی تئوری رفتار برنامه ریزی شده (یعقوبی و شاکری)1388 ،

انجام رفتار

تمایل به انجام رفتار
(نیت رفتاری)

نگرش بر رفتار

باورهای رفتاری و
ارزیابی پیامد

هنجار ذهنی

باورهای هنجاری و
انگیزش برای پیروی

کنترل رفتاری درک شده

باورهای کنترلی

بر اساس تئوری رفتار برنامهریزی شده ،رفتار استفاده از یک فناوری اطالعاتی به وسیلۀ قصد استفاده از

آن سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به نوبۀ خود توسط نگرش فرد نسبت به فناوری ،هنجار

ذهنی و کنترل رفتاری درک شده تعیین می شود .به عنوان یک قاعدۀ کلی ،نگرش و هنجار ذهنی مطلوب
تر و ادراک بیشتر از کنترل رفتاری ،قصد فرد را برای بروز رفتار ،قویتر خواهد کرد .سازۀ کنترل رفتاری

درک شده ،ادراک از محدودیتهای درونی و بیرونی انجام رفتار را انعکاس میدهد .در واقع ،منعکس کنندۀ
باورها نسبت به عوامل درونی و بیرونی است که ممکن است مانع از انجام رفتار شوند و دو جزء را شامل
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میشود :جزء اول خودکارامدی است که بیان کنندۀ قضاوت فرد در مورد تواناییهایش برای انجام یک رفتار

است .این موضوع به مهارتهایی که فرد دارا است مربوط نمی شود ،بلکه به قضاوت فرد دربارۀ این که چه

کارهایی میتواند با مهارتهای موجودش انجام دهد مربوط می شود .جزء دوم ،شرایط تسهیل کننده است

که نشان دهندۀ میزان دسترس پذیری منابع مورد نیاز برای درگیر شدن در یک رفتار معین میباشد (تیلور

و تاد.)1995 ،

نگرش به عنوان احساس مثبت یا منفی درباره انجام رفتار هدف تعریف شده است .نگرش فردی نسبت

به رفتار ،حاصل ضرب باورهای نگرشی (احتمال ذهنی فرد در مورد اینکه انجام رفتار هدف ،نتیجه  iرا

به دنبال خواهد داشت) در ارزیابی آن پیامدها (پاسخ ارزیابانه صریح نسبت به نتیجه) میباشد و هنجار
ذهنی به فشار اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد .افراد غالب ًا
بر مبنای ادراکاتشان از آنچه که دیگران (دوستان ،خانواده و همکاران و  )...فکر می کنند باید انجام دهند

عمل می کنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه ،متأثر از افرادی است که ارتباطات نزدیکی

با آنها دارند (یعقوبی وشاکری.)1388 ،

کنترل رفتاری درک شده در تئوری رفتار برنامهریزی شده ،ادراک از محدودیتهای درونی و بیرونی انجام

رفتار را انعکاس میدهد (تیلور وتاد .)1995 ،ادراک از عوامل برای تسهیل یا جلوگیری از انجام رفتار به
عنوان باورهای کنترل شناخته شده است .این عوامل شامل عامل های کنترل درونی (اطالعات ،مهارتها و

توانایی های فردی) و عوامل کنترل بیرونی (فرصتها ،منابع و امکانات) برای انجام رفتار میشوند.

ادغام مدل تئوری پذیرش تکنولوژی با تئوری رفتار برنامهریزی شده (مدل پژوهش)

در طول چند دهه پیش ،برداشت ذهنی از سودمندی و آسانی استفاده ،مهم ترین عوامل در پذیرش
فناوریهای جدید در حوزه سیستمهای اطالعاتی بوده است .اما این دو عامل به تنهایی نمی توانند رفتار
کاربران در محیطهای نوظهور مانند مالیات الکترونیکی را توصیف کنند .همچنین پژوهش پروفسور بورتن

جونر از دانشگاه بریتیش کولومبیا و هوبانا از دانشگاه جورجیا نشان میدهد این فرض که این دو سازه نقش
واسطه را در عوامل خارجی ایفا می کنند همیشه صحیح نیست و عوامل خارجی می توانند به طور مستقیم

در پذیرش استفاده از فناوری اثر گذار باشد .به بیان دیگر ،سازه های پایه تم ،تاثیرات خاص عوامل فناوری
و کاربردی را که می توانند پذیرش سیستم اطالعاتی را تغییر دهند ،به طور کامل تبیین نمی کنند .همانگونه

که دیویس بیان کرده است ،به تحقیقات بیش تری در آینده نیاز است تا تاثیر دیگر عوامل را بر سودمندی

و آسانی استفاده بررسی کنند (باقری و همکاران.)1388،
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مدل مالیات الکترونیکی بر اساس بررسی ادبیات و ادغام تئوری پذیرش تکنولوژی و تئوری رفتار

برنامهریزی شده ،توسعه داده شده است .این مدل شامل نه سازه است که هدف ما بر پذیرش پرداخت
مالیات به صورت الکترونیکی می باشد .این سازه ها عبارتند از :درک از مفید بودن ،درک از سهولت استفاده،

امنیت و حفظ حریم خصوصی ،اثربخشی رایانه خود ،حمایت دولت و حمایت از تکنولوژی به عنوان

متغیر های اثرگذار مدل ( ( TAMو نگرش ،هنجار ذهنی و رفتار کنترل شده به عنوان عوامل متغیرهای
اثرگذار مدل (( )TBPنصری.)2012،

امنیت سیستم ،متغیري مهم در پذیرش مالیات الکترونیکی میان کاربران است .امنیت با تمایل به انجام

رفتار رابطه معنی دار دارد و اضافه شدن عامل امنیت به سازه هاي موجود در مدلهاي پذیرش فناوري

موجب افزایش تبیین تمایل به انجام رفتار در کاربران می شود (سلیمانی بشلی .)1390،اثربخشی رایانه
یا خوداثربخشي استفاده از رايانه به معني ميزان توانايي فرد در استفاده از رايانه اطالق مي شود .كامپيو و

هاگينز ،نشان دادند كه خوداثربخشي استفاده از رايانه يكي از تعيين كنندگان اصلي استفاده از سيستم هاي

اطالعاتي است (نصری.)2012،

هيل و اسميت و مان در سال  1987بيان كردند كه خوداثربخشي استفاده از رايانه ،تعيين كننده مهم نيات

رفتاري است .به طور كلي ،در تحقيقات گذشته ،رابطة مثبت بين تجربيات كار با فناوري رایانه و پيامدهاي
آن مانند تأثير بر استفاده از رایانه مورد تأييد قرار است (وانگ و همکاران .)2003 ،دولت نیز می تواند

باتصویب فناوری های جدید سطح پشتیبانی ازآنها را فراهم کند (نصری.)2012،

در مورد حمایت از تکنولوژی هم میتوان گفت درک کیفیت زیرساخت های اینترنتی می تواند کنترل

رفتاری افراد نسبت به پذیرش تکنولوژی را تحت تاثیر قرار دهد (نصری.)2012،

شکل ( -)3الگوی ادغام تئوری پذیرش تکنولوژی با تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نصری)2012،

درک از مفید بودن

نگرش
قصد استفاده

هنجار ذهنی
رفتار کنترل شده

درک از سهولت استفاده
امنیت

اثر بخشی
حمایت دولت
حمایت از تکنولوژی
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 -4روش تحقیق
معمو ًال محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق ،اتفاق نظر نداشته و بر این اساس

تقسیم بندی های متفاوتی از آن به عمل آمده است .اين پژوهش از نظر هدف ،از نوع بنیادی و از نظر روش
به دلیل اینکه به وضعیت آنچه رخ داده است توجه دارد ،توصیفی و چون از روش پرسشنامه ای استفاده

مینماید ،پیمایشی و روش گردآوری اطالعات نيز ميداني مي باشد.
تبیین فرضیههای تحقیق

بر اساس مدل نظری توسعه یافته ،فرضیههای تحقیق ما فرموله شده است .از ( )TAMو ( )TPBبه عنوان

مدل پایه استفاده شده است .فرضیه های  1و  5بر اساس (( TAMو فرضیه های 7 ،2و  8بر اساس ()TPB

و دیگر فرضیه ها بر اساس ادغام دو مدل پیشنهاد شده است.

 :H1درک از مفید بودن دارای اثر مثبت بر قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی است.
 :H2نگرش دارای اثر مثبت بر قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی است.

 :H3درک از مفید بودن دارای اثر مثبت بر نگرش مودیان نسبت به استفاده از مالیات الکترونیکی است.

 :H4درک از سهولت استفاده ،دارای اثر مثبت بر نگرش مودیان نسبت به استفاده از مالیات الکترونیکی

است.

 :H5درک از سهولت استفاده ،دارای اثر مثبتی بر روی درک از مفید بودن استفاده از مالیات الکترونیکی

است.

 :H6امنیت و حریم خصوصی دارای اثر مثبت بر نگرش مودیان نسبت به استفاده از مالیات الکترونیکی

است.

 :H7هنجار ذهنی دارای اثر مثبت بر قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی است.

 :H8کنترل رفتاری درک شده اثر مثبت بر قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی است.

 :H9اثر بخشی رایانه دارای اثر مثبت بر کنترل رفتاری درک شده مودیان در رابطه با مالیات الکترونیکی

است.

 :H10حمایت دولت دارای اثر مثبت بر کنترل رفتاری درک شده مودیان در رابطه با مالیات الکترونیکی

است.

 :H11پشتیبانی از تکنولوژی دارای اثر مثبت بر کنترل رفتاری درک شده مودیان در رابطه با مالیات

الکترونیکی است.
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متغیرهای تحقیق

این تحقیق با عنایت به فرضیهها و نوع پرسشنامه طراحی شده ،متغیرهای مستقل ،متغیرهای وابسته و
ميانجی (واسطه اي) را دارا می باشد که هر کدام متناظر با سواالت پژوهش هستند .قصد استفاده از مالیات

الکترونیکی به عنوان متغیر وابسته و درک از مفید بودن ،درک از سهولت استفاده ،امنیت و حفظ حریم

خصوصی ،اثر بخشی ،حمایت دولت و پشتیبانی از تکنولوژی ،متغیرهای مستقل در این پژوهش می باشند.

همچنین نگرش و کنترل رفتاری درک شده متغیرهای میانجی در این پژوهش هستند.

جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق

جامعه آماری مورد نظر این تحقیق کلیه مودیان مالیاتی در شهرستان شهرکرد میباشد .تعداد کل افراد
جامعه نامحدود در نظر گرفته شده و با توجه به محدودیت قابلیت دسترسی به تمامی جامعه آماری ،جمع
آوری اطالعات به شیوه نمونه گیری انجام شد .برای انتخاب نمونه آماری از فرمول «کوکران» با فرض N

نامحدود استفاده کرده و تعداد  384عدد از مودیان به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.
قلمرو مکانی این تحقیق شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری بوده و قلمرو زماني تحقيق

سال  92ميباشد.

معرفی ابزار های جمع آوری اطالعات

پرسشنامه تحقیق حاضر حاصل مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و

شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب کلی فرضیهها و سئواالت تحقیق قرار داشته و با
استفاده از طيف ليكرت كه كارآمدترين طيف ارزيابي نگرش در ميان طيف هاي موجود است ،به منظور
بررسی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی تهیه شده است .به منظور ارزیابی روایی از روش اعتبار یا

روایی مفهومی استفاده شده و محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری خود،

در سنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل نموده و جهت ارزیابی پایايی بعد از پخش  30پرسشنامه

حاوی  44سوال و بازگشت  28پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن و حذف  8سوال با آلفای کرونباخ کم تر از
باقی سواالت ،مقدار آلفای کرونباخ حدود  0/95بدست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه بود.
 -5تجزیه و تحلیل آماری

براي تجزيه و تحليل داده ها بر اساس اهداف از پيش تعريف شده ،داده هاي مربوط به هر يك از متغيرها كه

از پاسخ پرسشنامههاي طراحي شده منتج شده است در قالب مشخصههاي عددي آماري توصيف گرديده و

سپس با استفاده از الگوهاي آماري مناسب توسط نرم افزار  spssنسخه  ،21پرسش های تحقيق مورد آزمون
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قرار گرفته و در مرحله پاياني تحليل و جمع بندي نهايي انجام شده است.

بخش اول :ویژگیهای جمعیت شناختی

بر اساس نتایج بدست آمده حاصل از بررسی نمونه آماری در این تحقیق  22.4درصد افراد نمونه را زنان

و  77.6درصد را مردان تشکیل داده اند .همچنین 23.4درصد پاسخگویان دارای تحصیالت زیر دیپلم26 ،

درصد دیپلم16.9 ،درصد کاردانی 28.1 ،درصد کارشناسی و  5.5درصد کارشناسی ارشد و باالتر بوده اند.

 21.1درصد پاسخگویان از نظر مهارت کار با رایانه در حد ضعیف 35.7 ،درصد در حد متوسط 31.8 ،درصد
درحد خوب و  11.5درصد در حد عالی بوده اند 60.4 .درصد پاسخگویان توانایی دسترسی به اینترنت را
داشته و  39.6درصد توانایی دسترسی به اینترنت را نداشته اند.

تحلیل استنباطی فرضیات تحقیق

فرضیه اول :بین درک از مفید بودن با قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.

دادههاي جدول  1نشان ميدهد كه ميانگين درک مودیان از مفید بودن مالیات الکترونیکی  3/78با انحراف
معيار  0/966بوده و كمترين نمره درک از مفید بودن  1و بیشترین نمره  5بوده است .همچنين میانگین

قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی  3/76با انحراف معيار  0/925بوده که كمترين نمره آن  1و

بيشترين نمره  5بوده است.

جدول ( -)1شاخصهای توصيفي درک مفید بودن و قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی
متغيرها

درک از مفید بودن
قصد استفاده

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

بيشترين

3/76

0/925

0/047

1

5

3/78

0/966

0/049

1

5

دادههای جدول ( )2نشان میدهد که ضریب همبستگی بین درک از مفید بودن مالیات الکترونیکی و قصد
استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی در سطح  p ≥ 0/01معنادار می باشد .بنابراین رابطه بین درک از مفید
بودن و قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی معنادار می باشد.

جدول ( -)2رابطه بین درک مفید بودن و قصد استفاده از مالیات الکترونیکی
متغیرها

درک از مفید بودن

قصد استفاده
مودیان

شاخص ها

r
0/628

p
0/000

n
384

مطالعه موردي بررسی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی بر مبنای ادغام مدل ...

177

فرضیه دوم :بین نگرش مودیان با قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی رابطه معنا داری وجود دارد.

دادههاي جدول ( )3نشان ميدهد كه ميانگین نگرش مودیان نسبت به مالیات الکترونیکی  3/75با انحراف
معيار  0/805بوده و كمترين نمره نگرش  1و بیشترین نمره  5بوده است .همچنين میانگین قصد استفاده

مودیان از مالیات الکترونیکی  3/76با انحراف معيار 0/925بوده که كمترين نمره آن  1و بيشترين نمره 5

بوده است.

جدول ( -)3شاخص های نگرش مودیان و قصد استفاده از مالیات الکترونیکی
متغيرها

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

بيشترين

قصد استفاده

3/76

0/925

0/047

1

5

نگرش

3/75

0/805

0/041

1

5

دادههای جدول ( )4نشان می دهد که ضریب همبستگی بین نگرش مودیان و قصد استفاده مودیان از
مالیات الکترونیکی در سطح  p ≥ 0/01معنا دار میباشد  .یعنی رابطه بین نگرش مودیان و قصد استفاده
مودیان از مالیات الکترونیکی معنادار است.

جدول ( -)4رابطه بین نگرش مودیان و قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی
متغیرها

نگرش

شاخص ها

قصد استفاده

r
0/632

n
384

p
0/000

فرضیه سوم :آیا بین درک مفید بودن با نگرش مودیان از مالیات الکترونیکی رابطه معنا داری وجود دارد.

دادههاي جدول ( )5نشان ميدهد كه ميانگين درک مودیان از مفید بودن مالیات الکترونیکی  3/78با
انحراف معيار 0/966بوده و كمترين نمره درک از مفید بودن  1و بیشترین نمره  5بوده است .همچنين
جدول ( -)5شاخصهای توصيفي درک از مفید بودن با نگرش مودیان
متغيرها

درک از مفید بودن
نگرش مودیان

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

بيشترين

3/75

0/805

0/041

1

5

3/78

0/966

0/049

1

5
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میانگین نگرش مودیان نسبت به مالیات الکترونیکی  3/75با انحراف معيار  0/805بوده و كمترين نمره آن

 1و بیشترین نمره 5بوده است.

داده های جدول ( )6نشان میدهد که ضریب همبستگی بین درک از مفید بودن مالیات الکترونیکی و

نگرش مودیان نسبت به مالیات الکترونیکی در سطح  p ≥ 0/01معنادار می باشد .بنابراین رابطه بین درک
از مفید بودن و نگرش مودیان نسبت به مالیات الکترونیکی معنادار می باشد.

جدول ( -)6رابطه بین از درک مفید بودن با نگرش مودیان
متغیرها

درک از مفید بودن

شاخص ها

نگرش مودیان

r
0/725

n
384

p
0/000

فرضیه چهارم :بین سهولت استفاده با نگرش مودیان نسبت به مالیات الکترونیکی رابطه معنا داری وجود

دارد.

دادههاي جدول ( )7نشان ميدهد كه ميانگين سهولت استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی  3/78با

انحراف معيار  0/881بوده و كمترين نمره سهولت استفاده  1و بیشترین نمره  5بوده است .همچنين

میانگین نگرش مودیان نسبت به مالیات الکترونیکی 3/75با انحراف معيار 0/805بوده و كمترين نمره

نگرش  1و بیشترین نمره  5بوده است.

جدول ( -)7شاخص های توصيفي سهولت استفاده با نگرش مودیان
متغيرها

سهولت استفاده
نگرش مودیان

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

بيشترين

3/75

0/805

0/041

1

5

3/78

0/881

0/045

1

5

دادههای جدول ( )8نشان میدهد که ضریب همبستگی بین سهولت استفاده از مالیات الکترونیکی و نگرش
مودیان نسبت به این نوع مالیات در سطح  p ≥ 0/01معنادار می باشد .یعنی رابطه بین سهولت استفاده از
مالیات الکترونیکی و نگرش مودیان نسبت به این نوع مالیات معنادار است.
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جدول ( -)8رابطه بین سهولت استفاده با نگرش مودیان
متغیرها

سهولت استفاده

شاخص ها

نگرش مودیان

r
0/696

n
384

p
0/000

فرضیه پنجم :بین سهولت استفاده با درک مفید بودن مالیات الکترونیکی رابطه معنا داری وجود دارد ؟

دادههاي جدول( )9نشان ميدهد كه ميانگين سهولت استفاده از مالیات الکترونیکی  3/78با انحراف معيار

 0/881بوده و كمترين نمره سهولت استفاده  1و بیشترین نمره  5بوده است .همچنين ميانگين درک مودیان
از مفید بودن مالیات الکترونیکی  3/78با انحراف معيار 0/966بوده و كمترين نمره درک  1و بیشترین نمره

 5بوده است.

جدول ( -)9شاخصهای توصيفي سهولت استفاده با درک مفید بودن
متغيرها

سهولت استفاده

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

بيشترين

3/78

0/966

0/049

1

5

3/78

درک از مفید بودن

0/881

0/045

1

5

دادههای جدول ( )10نشان میدهد که ضریب همبستگی بین سهولت استفاده و درک از مفید بودن

در سطح  p ≥ 0/01معنادار می باشد .بنابراین رابطه بین سهولت استفاده و درک از مفید بودن مالیات
الکترونیکی معنادار است.

جدول ( -)10رابطه بین سهولت استفاده و درک از مفید بودن
متغیرها

سهولت استفاده

درک از مفید بودن

شاخص ها

r
0/682

p
0/000

n
384

فرضیه ششم :بین امنیت و حفظ حریم خصوصی با نگرش مودیان نسبت به مالیات الکترونیکی رابطه

معناداری وجود دارد.

دادههاي جدول ( )11نشان ميدهد كه ميانگين امنیت و حفظ حریم خصوصی  3/72با انحراف معيار
0/895بوده و كمترين نمره امنیت و حفظ حریم خصوصی 1و بیشترین نمره  5بوده است .همچنين میانگین
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نگرش مودیان نسبت به مالیات الکترونیکی  3/75با انحراف معيار 0/805بوده و كمترين نمره نگرش  1و
بیشترین نمره 5بوده است.

جدول ( -)11شاخص های توصيفي امنیت و حفظ حریم خصوصی و نگرش مودیان
متغيرها

امنیت و حفظ حریم
خصوصی

نگرش مودیان

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

بيشترين

3/72

0/895

0/046

1

5

3/75

0/805

0/046

1

5

دادههای جدول ( )12نشان میدهد که ضریب همبستگی بین امنیت و حفظ حریم خصوصی با نگرش
مودیان نسبت به مالیات الکترونیکی در سطح  p ≥ 0/01معنادار می باشد .یعنی بین امنیت و حفظ حریم

خصوصی و نگرش مودیان نسبت به مالیات الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد.

جدول ( -)12رابطه بین امنیت و حفظ حریم خصوصی و نگرش مودیان

امنیت و حفظ

متغیرها

حریم خصوصی

شاخص ها

نگرش مودیان

r
0/703

n
384

p
0/000

فرضیه هفتم :بین هنجارهای ذهنی با قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.

دادههاي جدول ( )13نشان ميدهد كه ميانگين هنجارهای ذهنی  3/64با انحراف معيار 0/942بوده و
كمترين نمره هنجارهای ذهنی 1و بیشترین نمره 5بوده است .همچنين میانگین قصد استفاده مودیان از
مالیات الکترونیکی  3/76با انحراف معيار 0/925بوده که كمترين نمره آن  1و بيشترين نمره  5بوده است.
جدول ( -)13شاخصهای توصيفي هنجارهای ذهنی با قصد استفاده مودیان
متغيرها

هنجارهای ذهنی

قصد استفاده مودیان

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

3/76

0/925

0/047

1

3/64

0/942

0/048

1

بيشترين

5

5

دادههای جدول ( )14نشان می دهد که ضریب همبستگی بین هنجارهای ذهنی و قصد استفاده از مالیات
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الکترونیکی در سطح  p ≥ 0/01معنادار می باشد .یعنی بین هنجارهای ذهنی مودیان و قصد استفاده آنان از

مالیات الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد.

جدول ( -)14رابطه بین هنجارهای ذهنی با قصد استفاده مودیان
متغیرها

هنجارهای ذهنی

شاخص ها

قصد استفاده

r
0/577

مودیان

n
384

p
0/000

فرضیه هشتم :بین کنترل رفتاری درک شده با قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی رابطه معناداری

وجود دارد.

دادههاي جدول ( )15نشان ميدهد كه ميانگين کنترل رفتاری درک شده  3/73با انحراف معيار  0/894بوده
و كمترين نمره کنترل رفتاری درک شده 1و بیشترین نمره  5بوده است .همچنين میانگین قصد استفاده

مودیان از مالیات الکترونیکی  3/76با انحراف معيار 0/925بوده که كمترين نمره آن  1و بيشترين نمره 5

بوده است.

جدول ( -)15شاخصهای توصيفي کنترل رفتاری درک شده با قصد استفاده مودیان
متغيرها

کنترل رفتاری درک
شده

قصد استفاده مودیان

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

بيشترين

3/73

0/894

0/046

1

5

3/76

0/925

0/047

1

5

داده های جدول ( )16نشان می دهد که ضریب همبستگی بین کنترل رفتاری درک شده و قصد استفاده
مودیان در سطح  p ≥ 0/01معنادار می باشد .یعنی بین درک رفتار کنترل شده مودیان و قصد استفاده آنان

از مالیات الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد.

جدول ( -)16رابطه بین کنترل رفتاری درک شده با قصد استفاده مودیان

کنترل رفتاری
درک شده

متغیرها

قصد استفاده
مودیان

شاخص ها

r
0/715

p
0/000

n
384
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فرضیه نهم :بین اثر بخشی رایانه خود با کنترل رفتاری درک شده در رابطه با مالیات الکترونیکی رابطه

معناداری وجود دارد.

دادههاي جدول ( )17نشان ميدهد كه ميانگين اثربخشی رایانه  3/70با انحراف معيار  0/862بوده و
كمترين نمره اثربخشی رایانه 1و بیشترین نمره  5بوده است.همچنين میانگین کنترل رفتاری درک شده
 3/73با انحراف معيار  0/894بوده و كمترين نمره کنترل رفتاری درک شده 1و بیشترین نمره  5بوده است.
جدول ( -)17شاخصهای توصيفي اثربخشی رایانه با درک رفتار کنترل شده
متغيرها

اثربخشی کامپیوتر

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

بيشترين

3/73

0/894

0/046

1

5

3/70

کنترل رفتاری درک
شده

0/862

0/044

1

5

دادههای جدول ( )18نشان میدهد که ضریب همبستگی بین اثربخشی رایانه خود و کنترل رفتاری درک

شده نزد مودیان در سطح  p ≥ 0/01معنا دار می باشد .یعنی بین اثربخشی رایانه خود و کنترل رفتاری درک
شده رابطه معنادار وجود دارد.

جدول ( -)18رابطه بین اثربخشی رایانه با درک رفتار کنترل شده
متغیرها

اثربخشی رایانه

کنترل رفتاری
درک شده

شاخص ها

r
0/701

p
0/000

n
384

فرضیه دهم :آیا بین اثر حمایت دولت با کنترل رفتاری درک شده مودیان رابطه معناداری وجود دارد.

دادههاي جدول ( )19نشان ميدهد كه ميانگين حمایت دولت  3/76با انحراف معيار  0/870بوده و كمترين
جدول ( -)19شاخصهای توصيفي حمایت دولت با درک رفتار کنترل شده
متغیرها

حمایت دولت

کنترل رفتاری
درک شده

شاخص ها

r
0/617

p
0/000

n
384
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نمره حمایت دولت 1و بیشترین نمره  5بوده است .همچنين میانگین کنترل رفتاری درک شده  3/73با
انحراف معيار  0/894بوده و كمترين نمره کنترل رفتاری درک شده 1و بیشترین نمره  5بوده است.

دادههای جدول ( )20نشان میدهد که ضریب همبستگی بین حمایت دولت و کنترل رفتاری درک شده

توسط مودیان در سطح  p ≥ 0/01معنادار می باشد .یعنی بین حمایت دولت از مالیات الکترونیکی و کنترل
رفتاری درک شده مودیان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول ( -)20رابطه بین حمایت دولت و درک رفتار کنترل شده
متغيرها

حمایت دولت

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

بيشترين

3/73

0/894

0/046

1

5

3/76

کنترل رفتاری درک
شده

0/870

0/044

1

5

فرضیه یازدهم :بین حمایت تکنولوژی با کنترل رفتاری درک شده مودیان رابطه معناداری وجود دارد.

دادههاي جدول ( )21نشان ميدهد كه ميانگين حمایت تکنولوژیکی  3/82با انحراف معيار  0/901بوده و

كمترين نمره حمایت تکنولوژی 1و بیشترین نمره  5بوده است .همچنين میانگین کنترل رفتاری درک شده

 3/73با انحراف معيار  0/894بوده و كمترين نمره کنترل رفتاری درک شده 1و بیشترین نمره  5بوده است.
جدول ( -)21شاخصهای توصيفي تکنولوژی و درک رفتار کنترل شده
متغيرها

حمایت تکنولوژی

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

كمترين

بيشترين

3/73

0/894

+0/046

1

5

3/82

درک رفتار کنترل
شده

0/901

0/046

1

5

دادههای جدول ( )22نشان میدهد که ضریب همبستگی بین حمایت تکنولوژی و کنترل رفتاری درک
شده مودیان در سطح  p ≥ 0/01معنادار می باشد .یعنی بین حمایت تکنولوژی وکنترل رفتاری درک شده
جدول ( -)22رابطه بین تکنولوژی و درک رفتار کنترل شده

گروه ها

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

مرد

3/75

0/943

0/055

زن

3/79

0/864

0/093

T

درجه آزادی

-0/389

382

سطح
معناداری

0/711
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تحلیل استنباطی ویژگیهای جمعیت شناختی

 -آیا بین قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی نزد مودیان برحسب جنسیت تفاوت وجود دارد؟

داده های جدول ( )23حاکی از آن است که میزان  tمحاسبه شده در مقایسه با مقدار بحرانی کوچکتر بوده و

در سطح  p ≥ 0/05معنادار نمی باشد .بنابراین بین میانگین قصد استفاده از مالیات الکترونیکی نزد مودیان
زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

جدول ( -)23مقایسه میانگین قصد استفاده از مالیات الکترونیکی برحسب جنسیت
متغیرها

حمایت تکنولوژی

درک رفتار کنترل
شده

شاخص ها

0/663

r

0/000

p

384

n

 -آیا بین قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی برحسب مدرک تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

دادههای جدول ( )24نشان میدهد که میزان  Fمحاسبه شده ( )f =2/615در درجه آزادی  4و 379

در مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده و معنادار می باشد .بنابراین بین قصد استفاده از مالیات

الکترونیکی نزد مودیان بر حسب مدرک پاسخگویان تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول ( -)24مقایسه میانگین قصد استفاده از مالیات الکترونیکی برحسب مدرک تحصیلی
منبع تغییرات

بین گروه ها

درون گروه ها
جمع

مجموع
مجذورات

8/797

318/719

327/515

درجه آزادی

4

379

383

میانیگن
مجذورات

2/199

0/841

F
2/615

سطح معناداری

0/035

 -آیا بین قصد استفاده مودیان از مالیات الکترونیکی برحسب مهارت کار با رایانه تفاوت وجود دارد؟

داده های جدول ( )25نشان میدهد که میزان  Fمحاسبه شده ( )f=3/072در درجه آزادی  3و  380در
مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده و معنادار میباشد بنابراین بین قصد استفاده از مالیات الکترونیکی
نزد مودیان بر حسب مهارت استفاده از رایانه تفاوت معناداری وجود دارد.
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جدول ( -)25مقایسه میانگین قصد استفاده از مالیات الکترونیکی برحسب مهارت کار با رایانه
منبع تغییرات

بین گروهها

درون گروهها
جمع

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

3

7/756

319/759

میانیگن
مجذورات

2/585

380

327/515

F

3/072

0/841

383

سطح معناداری

0/028

 -آیا بین قصد استفاده مودیان مالیات الکترونیکی برحسب دسترسی به اینترنت تفاوت وجود دارد؟

دادههای جدول ( )26حاکی از آن است که میزان tمحاسبه شده در مقایسه با مقدار بحرانی جدول کوچکتر

بوده و در سطح  p ≥ 0/05معنادار نمیباشد .بنابراین بین میانگین قصد استفاده از مالیات الکترونیکی نزد

مودیانی که دسترسی به اینترنت دارند با مودیانی که به اینترنت دسترسی ندارند تفاوت وجود ندارد.

جدول ( -)26مقایسه میانگین قصد استفاده از مالیات الکترونیکی برحسب دسترسی به اینترنت
دسترسی

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

بله

3/80

0/921

جوان00-

خیر

3/70

0/931

0/076

T

درجه آزادی

0/964

320/474

سطح معنا
داری

0/336

 -6نتایج فرضیات تحقیق

 -بین درک از مفید بودن با قصد مودیان ،نگرش مودیان با قصد مودیان ،درک از مفید بودن با نگرش

مودیان ،سهولت استفاده با نگرش مودیان ،سهولت استفاده با درک از مفید بودن ،امنیت و حفظ حریم

خصوصی با نگرش مودیان ،هنجارهای ذهنی با قصد مودیان ،کنترل رفتاری درک شده با قصد مودیان،
اثر بخشی رایانه خود با کنترل رفتاری درک شده ،حمایت دولت با کنترل رفتاری درک شده ،تکنولوژی با
کنترل رفتاری درک شده ،رابطههای معناداری وجود دارد.

اطالعات جداول ( )22( ،)20( ،)18( ،)16( ،)14( ،)12( ،)10( ،)8( ،)6( ،)4( ،)2نشان دهندة آن است که
فرضيه های اين پژوهش با  %99اطمينان مورد تأييد قرار گرفته است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که

هر چه وضعیت متغیرهای مستقل پژوهش مثبت تر باشد ،مودیان در استفاده از این تکنولوژی مصمم ترند.
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 با توجه به تأيید یازده فرضيه اين پژوهش ،ميتوان نتيجه گرفت که عوامل سازنده (مدل پذیرشتکنولوژی و مدل رفتار برنامهریزی شده) در چارچوب مدل به عنوان عوامل تاثیرگذار بر پذیرش مالیات
الکترونیکی توسط مودیان شهرستان شهرکرد شناسایی شده اند.
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 -7بحث و بررسی نتایج

نتایج نشان میدهد که قصد استفاده از مالیات الکترونیکی را می توان توسط عوامل سازنده مدل ()TAM
و مدل ( )TBPپیش بینی کرد.

مطالعه حاضر دارای پیامدهای بسیاری برای تحقق مالیات الکترونیکی در آینده است .اول اینکه نتایج

تجربی نشان میدهد که نگرش ،هنجار ذهنی و رفتار کنترل شده اثر قابل توجهی در پذیرش استفاده از
مالیات الکترونیکی دارد .دوم ،ادغام ( )TAMو ( )TBPدارای قدرت توضیحی خوبی برای ارائه یک مدل

جامع برای پذیرش مالیات الکترونیکی است .سوم ،درک بهتر در مورد عوامل اثرگذار بر موفقیت در پذیرش
مالیات الکترونیکی ،به ویژه برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران کمک شایان توجهی خواهد داشت.

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:

الف) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق حاضر پیشنهاد میگردد:

 -اعطای تخفیفهای ویژه به مودیان ،در صورت استفاده از مالیات الکترونیکی

 آگاه ساختن مودیان از منافع عمومی استفاده از خدمات مالیات الکترونیکی همچون کاهش هزینههایچاپ اسکناس ،کاهش مصرف سوخت ،کاهش ترافیک ،کاهش آلودگی محیط زیست و ...از طریق
کانالهای ارتباط جمعی.

ب) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق حاضر پیشنهاد میگردد:

 -سازمان امور مالیاتی میتواند به جای بمباران گسترده 1از طریق تبلیغات یکنواخت و بیاثر ،با ارسال

پیامهای ساده الکترونیکی ،مودیان را از وضعیت مالیاتی خود و هر آن چه که به تصمیمگیری مودی
کمک میکند مطلع کنند و از این طریق نگرش مثبت مودیان را نسبت به مالیات الکترونیکی

تقویت کنند.

 مودیان هرچه با احساس افزایش کیفیت اطالعات ارائه شده در وب سایت  ،سرعت تعامالت و امنیتموجود در سیستم مالیاتی را بیشتر درك نمایند ،نگرش آنها براي استفاده از این خدمات مثبت تر

می شود.

 به ماموران مالیاتی توصيه ميشود در مورد منافع و مزاياي مالیات الکترونیکی ،به مودیان خود آموزشداده با تبليغات مناسب اطالع رساني كنند و از اين طريق ،ادراكات مودیان را تحت تأثير قرار دهند.

ج) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق پیشنهاد میگردد:

 تبلیغات و آگاهی بخشی به مودیان به گونه اي مؤثر طراحی و اجرا شود تا مودیان به مزایا و منفعت1. Carpet Bombing
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درك شده و مفید بودن استفاده از خدمات پرداخت از طریق اینترنت در مقایسه با شیوه سنتی بیشتر

تشویق و ترغیب شوند.

 برای آگاه کردن مودیان از مزایای مالیات الکترونیکی ،نه تنها تأکید بر مزایای اولیۀ مالیات الکترونیکیهم چون صرف جویی در زمان ،هزینه و  ...ضروری است بلکه باید بر منافع عمومی استفاده از آن

هم چون کاهش مصرف سوخت ،کاهش ترافیک ،کاهش آلودگی محیط زیست ،کاهش هزینهای

چاپ اسکناس و  ...نیز تأکید گردد.

د) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق حاضر پیشنهاد میگردد:

 کیفیت طراحی سایت بر جذب مودیان جدید بسیار موثر است .اصوال سایتهای جذاب و با کیفیتباعث توقف مودیان میگردد و آنها را مشتاق به دیدن و بررسی بیشتر می کند.

 اگر وب سایتها از الگوی نسبتا مشابهی پیروی کنند ،کار با آنها تکراری و عادی می شود و کاربرانمی توانند با کمترین درگیری فکری ،از آن ها استفاده کنند .از این رو کاربران نیازی ندارند در هر
بازدید از وب سایتهای گوناگون ،نحوه استفاده از آن را فرا بگیرند.

 بهبود و توسعه تجهیزات زیر ساختی این فناوری به گونه ای که کاربران احساس راحتی بیشتری دراستفاده از وب سایت داشته باشند.

 -دسترسی آسان و راحت ،بعد پنهان در آسانی استفاده از فناوری هایی است که استفاده از آن اختیاری

است .در این راستا ،فراهم کردن کیوسکهای رایانه متصل به وب سایت سازمان در اماکن عمومی

یا در کنار دستگاه های خودپرداز بانک ها ،موجب افزایش دسترسی پذیری و راحتی استفاده از

مالیات الکترونیکی خواهد بود.

ه) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه پنجم تحقیق پیشنهاد میگردد:

 سریعترین روش ارائه خدمات با امکانات و زیرساخت هاي موجود در اختیار مودیان قرار گیرد ،به گونهاي که باعث صرفه جویی قابل مالحظه و ملموس در وقت مودیان گردد.

 تهیه و توزیع بستههای آموزشی مناسب در سطح ادارات و ارائه اطالعات و دانش کافی در مورد نحوهاستفاده از خدمات مالیات الکترونیک.

 طراحی سایت سازمان به نحوی که بتوان به سرعت و بدون نیاز به تالش اضافی خدمات مورد نیازرا انتخاب کرد.

 استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد در بخش پشتیبانی سایت و سایر بخشهای خدمات الکترونیکتا در صورت بروز مشکل در ارائه خدمات الکترونیک ،مشکل مزبور به سرعت بر طرف گردد.
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و) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه ششم تحقیق پیشنهاد میگردد:

 قرار دادن بیانیه امنیت و حریم خصوصی در معرض دید کاربران ،گام اول در این راه است .مهم تر ازاین موضوع ،تضمین امنیت وب سایت با دریافت گواهینامه بین المللی امنیت است که تاثیر زیادی

در جلب اعتماد مودیان خواهد داشت.

 یک بعد مهم دیگر در ایجاد اعتماد ،تضمین امنیت بر خط است؛ این موضوع می تواند صریحا با ذکرامکانات امنیتی استفاده شده در وب سایت صورت پذیرد.

 امکانات امنیتی مانند دیوارههای آتش ،1روترهای فیلتر کننده ،مودمهای کال بک ،2پنهان سازی،کارتهای هوشمند ،گواهینامه دیجیتال و تایید اصالت 3میتواند در افزایش درک اعتماد موثر باشد.

 عقد قراردادهاي بين المللي جهت بيمه نمودن و تامين امنيت مبادالت بانكي ،تضمين جبران خسارتدر صورت هك شدن حساب مودیان يا كالهبرداري اينترنتي.

 آموزش مودیان در زمينة نحوة ايجاد ،نگهداري و تغيير دورهاي مشخصات محرمانة خود به منظوركاهش احتمال سوء استفاده در محيط مجازي ،ارائة آمار و اطالعات دقيق و به روز در مورد ميزان

تراكنشهاي مورد سوء استفاده قرار گرفته شده به كل تراكنشهاي مالیات الکترونیکی جهت ايجاد
اطمينان بين مودیان در مورد رو به كاهش بودن سرقت.

 -بیان شفاف و دقیق کلیه قوانین مبارزه با جرایم و کالهبرداریهای اینترنتی و تعیین دقیق حدود

مسؤولیت در حوزه اجرای این قوانین ،معرفی دقیق و کامل کلیه زیرساخت های تکنولوژیکی و
چگونگی پشتیبانی این زیرساخت ها از مودیان ،گام مؤثری را در جلب اعتماد مودیان بردارند.

 هر قدر سازمان امور مالیاتی به اصول اخالقی در قبال مودیان پایبندتر باشد و بر مبنای آنها عملکند ،اعتماد مودیان بیشتر می-شود.

ز) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه هفتم تحقیق پیشنهاد میگردد:

در محیط ناشناخته و نوظهور اینترنتی ،تأثیر گروههای مرجع (خانواده ،دوستان ،همکاران و …) بر هنجار
ذهنی افراد زیاد است و متعاقبا ،هنجار ذهنی نیز بر قصد استفاده افراد ،تأثیر بسیاری خواهد گذاشت .بنابراین
توجه به این متغیر نیز موجب پیش بینی بهتر قصد استفاده از خدمات مالیات الکترونیکی شده است.

 نهادینه شدن فرهنگ استفاده از توانمندیهای مالیات الکترونیکی در جامعه ،تنها در نتیجه بسترسازی1. Firewalls
2. Callback Modems
3. Authentication
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مناسب فرهنگی ،ایجاد اعتماد به این شیوه و اجرای برنامههای آموزشی و تبلیغاتی ممکن و میسر

خواهد شد.

 تدوین برنامه های اجرایی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور در راستای استقرار مالیاتالکترونیکی و فراهم آوردن پیش نیازهای مورد نیاز.

 تالش فراگير و همه جانبه رسانههاي جمعي از جمله صدا و سيما ،مطبوعات و  ...به منظور آمادهنمودن بسترهاي فرهنگي جهت توسعه بانکداري الکترونيک در کشور.

ح) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه هشتم تحقیق پیشنهاد میگردد:
 -آشنا کردن مودیان با ساختار و عملکرد مالیات الکترونیکی.

 سيستمها طوری طراحی شود كه در عين مفيد بودن ،يادگيري آنها براي استفاده آسان باشد .به عنواننمونه ،بيشتر از گزينههاي گرافيكي به جاي دستوري استفاده شود.

 آموزش مهارتهاي نوين مالیات الکترونیکی به ماموران مالیاتی در قالب دورههاي ضمن خدمتجهت راهنمایی مودیان به طور موثر.

ط) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه نهم تحقیق پیشنهاد میگردد:

 با برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی ،خودکارآمدی افراد را در استفاده از رایانه و سیستمهایمالیات الکترونیکی افزایش دهند.

 با در اختیار گذاشتن مرجع در دسترس و آماده (گروهها یا افراد ماهر دارای توان ارتباطی قوی ومهارت آموزشی مناسب به صورت برخط ،تلفنی و )...برای راهنمایی و کمک به مودیان به هنگام

مواجه با مشکل در استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی ،موجب بهبود وضعیت منابع تسهیل کننده

شوند.

 اگر مودیان فکر کنند سازمان امور مالیاتی از تجربه ،منابع (زیرساختهای تکنولوژیکی ،سیستمهاینرم افزاری و ،)...دانش و مهارت الزم برای انجام عملیات مالیات الکترونیکی برخوردار است باحس
اعتماد بیشتری از خدمات مالیات الکترونیکی استفاده میکنند.

ی) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دهم تحقیق پیشنهاد میگردد:

 تصویب مجموعه قوانین مربوط به ایجاد ضمانت اجرایی برای توسعه و گسترش استفاده از خدماتمالیات الکترونیکی در کشور.

 -تصویب مجموعه قوانین مربوط به پرداخت مالیات کمتر از سوی مودیان در صورت پرداخت مالیات
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 -تأسیس سازمان نظارتی مشخص و معین برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مالیات الکترونیکی.

 حمایت از مودیان پیشرو در عرصه پرداخت مالیات الکترونیکی به منظور جلب حمایتهای اجتماعیو اعتمادسازی و تشویق آن ها.

ک) با توجه به نتایج حاصل از فرضیه یازدهم تحقیق پیشنهاد میگردد:
 -افزایش پهنای باند خطوط اینترنت در شبکه بانکی کشور.

 توسعه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز در نظام مالیات الکترونیکی با بهره گیری ازتمام ظرفیت های موجود در کشور.

 سرمایهگذاری شرکت مخابرات و سایر دستگاه های ذیربط در زیرساختهای مخابراتی برای افزایشتوان این شبکهها و به روز رسانی آن ها همراه با مشارکت فعال بخش خصوصی.

 -کاهش خطاهای سیستمی و افزایش سرعت انجام تراکنش ها.

و با توجه به ویژگیهای دموگرافیک ميتوان درحالت کلي به اين نتيجه رسيد که ويژگيهاي جمعيت
شناخت را به عنوان شاخصي درنظر گرفت تا ماليات دهندگاني را شناسايي کنيم که مايل اند روش خاصي

از پرداخت را انتخاب نمايند .در واقع ارائه خدمات بايستي بر اساس ويژگيهاي افراد صورت پذيرد و اين

وظيفه سازمان است که اين ويژگيهاي بالفعل و بالقوه را شناسايي نمايد  ،نتيجه اين امر رضايت مؤدي و

تمايل بيشتر وي به سوي خدمات مالياتي الکترونيکي است.

1394  پاییز،)75 شماره بیست و هفتم (مسلسل/پژوهشنامه مالیات

192
فهرست منابع

 بانکداری اینترنتی در.)1388(  سیروس، محمد تقی و علیدوستی، حمیدی بهشتی. محمد علی،باقری1 .1
.5-34 ص3  شماره،24  دوره. فصل نامه علمی پژوهشی پژوهشگاه اطالعات.ایران بسط مدل پذیرش

 همایش بین المللی، بررسی نگرش مشتریان به بانکداری اینترنتی.)1390(  علی،سلیمانی بشلی2 .2
.تهران اول اسفند،بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

، بررسي فرآيند پرداخت ماليات در ايران و راهکارهاي بهبود آن، )1388( فاطمه،  نعيمي، رويا،شايسته3 .3
. مقاله ارایه شده در مجموعه مقاالت دومين همايش مالياتي

 پذیرش فناوری اطالعات از سوی نیرو های.)1389( مجتبی،کامینه و برومند، مهرانی. مرتضی،مرادی4 .4
.35 شماره،پلیس

 ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته.)1388(  رویا، نورمحمد و شاکری،یعقوبی5 .5
.36  پیاپی،2  شماره، پژوهش نامه مدیریت اجرایی، DTPB

6. Anna A.C Azmi and Yusniza Kamarulzaman (2009), Adoption of tax e–fiiling: A
conceptual paper, African journal of Bussiness Management Vol. 4(5), pp. 599603, May 2010 booze Allen Hamailton consulting report on world-wide best
practice in e-government, 2005, commissioned by the UK Cabinet Office.
7. Burgelman, J.C ,Centeno C, Van bavel R .(2005), A prospective View of e-Government in the European Union, The Electronic Journal of e-Government , Volume 3 Issue 2, pp 59-66, available online at www.ejeg.com.
8. chin ,W.W., and P. A .Todd. (1995) .On the use, usefulness, and ease of use of
structural equation modeling in mis research. MIS quarterly 19(2) : 237 -246.
9. Connolly , R.and bannister, F.(2008), e-tax filing & service quality: the case of
revenue online service ,proceedings of word academy of Science, Engineering
and Technology Volume 28 April 2008 issn 1307-6884.
10. Davis, F.D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer
technology: A comparison of two teheoretical models. Mana Management Science, Vol. 35, No.8, pp.982-1003.

193

... مطالعه موردي بررسی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی بر مبنای ادغام مدل

11. Taylor, S., Todd, P. (1995).«Decomposition and Crossover Effects in the Theory
of Planned Behavior: A Study of Consumer Adoption Intentions», International
Journal of Research in Marketing, Vol.12, PP.137-155.
12. Ludwig Christian Schaup, Lemuria D. Carter (2009), Antecedents to e-file Adoption: The U.S. Citizen›s perspective, ejournal of Tax research (2009) val. 7, no.2,
pp.158-170.
13. Mathieson , K .(1991) .Predicting user intention:Comparing the technology acceptance model with the theory of planned behavior.Information Systems Research , 2(3) , 173-191
14. Nasri, Lanouar Charfeddine )2012). Factors affecting the adoption of Internet
banking in Tunisia, Journal of High Technology Management Research 23, 1–14.
15. Stamoulis.D., Karellis. P. (2002). An approach and model for assessing the business value of e banking diatribution channels: evaluation as communication, international gounal of infromationmaneagement, vol 22,pp. 247-261.
16. Shin -Yuan Hung, Chia - Ming Chang, Ting - Jing Yu. 2006. Determinants of user
acceptance of e - government services : the case of online tax filing and payment
system . Government Information Quarterly 23 (2006) 97-122.
17. Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B (2003).«User Acceptance of Information
Technology: Toward AUnified View», MIS Quarterly, Vol.27, No.3, PP.425-478.
18. Wang,YI.,Wang, YU., Lin, H.,Tang,T.(2003).Determinants of user acceptance of
internet banking: An empirical study”, International Journal of Service Industry
Management,14,5, pp. 501-519.

