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تاریخ دریافت99/12/4 :
تاریخ پذیرش1400/2/25 :

چکیده:

س��ازمان امور مالیاتی كش��ور در س��الهای اخیر توانسته اس��ت با اجرای طرح جامع مالیات
الکترونیکی گام مهمی در این حوزه بردارد .هدف اصلی در این تحقیق بررسی عوامل موثر بر
رضایت و رفتار مؤدیان مالیاتی براساس طرح ارائه اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیک
برمبنای توسعه دولت الکترونیک در کشور در سازمان امور مالیاتی غرب تهران بود .با توجه به
نامشخص بودن جامعه آماری ،از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد(.)384=n
در انجام تحقیق چون احتمال این مورد وجود داشت که تمامی پرسشنامهها تکمیل نگردند،
 420پرسش��نامه در جامعه آماری مورد مطالعه پخش گردید و تعداد  386پرسش��نامه جمع
آوری شد .پس از جمعآوری دادهها در بخش آمار توصیفی از طریق جداول فراوانی و ...جهت
توصیف دادهها اس��تفاده ش��د و در بخش آمار استنباطی در ابتدا نرمال بودن دادهها و سپس
ارتباط مثبت و معنادار بودن میان دو متغییر مورد بررسی قرار گرفت و از ضریب همبستگی
اس��پیرمن جهت ارزیابی بین دو متغییر اس��تفاده شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها
نش��ان داد از پنج فرضیه مطرح ش��ده چهار فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد و یک فرضیه
دیگر رد گردید.
کلمات کلیدی :مؤدیان مالیاتی؛ اظهارنامه الکترونیکی ؛ مالیات الکترونیکی؛ دولت الکترونیک

 .1کارشناسی ارشد رشته حسابداری ،ایمیلpeimanghafari.gh@gmail.com:
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بررس�ی عوامل موثر بر رضایت و رفتار مؤدیان مالیاتی براس�اس طرح
ارائه اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیک برمبنای توسعه دولت
الکترونیک در کشور
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مقدمه
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در س��الهای اخیر گس��ترش فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانها در قالب توسعه پایدار
كشورها مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان اصل توسعه پایدار در حوزههای اقتصادی و سیاسی،
نقش مهمی در دس��تیابی به توس��عه ملی ایف��ا میکند .به همین دلی��ل از مهمترین اولویتهای
برنامههای توس��عه پایدار در كشور به شمار میآید .گس��ترش فناوری اطالعات و ارتباطات باعث
شده ،خدمات و فعالیتها در سازمانها از انحصار کارشناسان و افراد خبره خارج شده وبه صورتی
تخصصی مطرح گردد( .صالحیان و همکاران.)1394 ،
توس��عه دولت الکترونیک یک��ی از پدیدههای مهم حاصل از به کارگی��ری فناوری اطالعات و
ارتباطات اس��ت که پیاده س��ازی آن تحولی بزرگ در نحوه س��ازماندهی ،اداره و رهبری کشورها
دارد .هدف از بهره گیری همزمان از فناوری اطالعات و ارتباطات ،ش��بکه جهانی اینترنت ،محیط
س��ایتها و وب س��ایت ها ،ارائه خدمات الکترونیکی به ش��هروندان ،کارکن��ان دولت ،بخشهای
تجاری ،کسب وکار و سایر بخشهای دولت میباشد.
در راس��تای پیشرفت کش��ور در حوزههای مختلف ارائه خدمات دولت الکترونیک در سازمان
ها ،به عنوان محور اصلی برنامه توس��عه کالن کش��ور به ش��مار میآید .همچنین بیشتر موسسات
و س��ازمانهای دولت��ی و خصوصی فعالیتهای خ��ود را به صورت دول��ت الکترونیک و مبتنی بر
استفاده از فناورهای دیجیتالی پایهریزی میکنند .در این شیوه از خدمات ،زیرساختهای اینترنتی،
بس��ترهای الزم برای همکاری ،ارتباط ،جس��توجوی اطالعات و فعالیتهای افراد و سازمانها را
فراهم میکند ( .علوی.) 1393.
 .2.1مالیات الکترونیک

با گذش��ت چندین س��ال از اجرای طرح دولت الکترونیک و تاکید بس��یار کارشناسان بر لزوم
اجرایی ش��دن تعامل دولت با ش��هروندان در جریان ارائه خدمات الکترونیکی ،هنوز کاس��تیهای
فراوان در این زمینه دیده میشود( .جاللی.)1392 ،
اخذ مالیات به ش��یوه ارائه خوداظهاری الکترونیکی توس��ط مودیان مالیاتی با کاربرد فناروی
اطالعات را شامل میشود ( جاللی.)1392 ،
 .3.1توسعه مالیات الكترونیكی همسو با سیاستهای کالن شکور در حوزه دولت الكترونیك 

در سالهای اخیر هر چقدر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه مالیاتی گسترش
یابد ،به سوی مالیات الکترونیکی پیشرفت حاصل میگردد .دولت ،سازمان مالیاتی کشور را موظف
نموده اظهارنامههای مالیاتی و کلیه فعالیتهای مالیاتی خویش را در راستای سیاستهای توسعه
و گسترش دولت الكترونیك ،کامال به صورت الکترونیکی انجام دهد.
به طوری که با چابک سازی فعالیتهای موجود و ارائه خدمات الکترونیکی از طریق اینترنت
به مودیان و مصرف کنندگان و فراهم آوردن امکان خدمت رس��انی به پرس��نل س��ازمان بر بستر
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 .4.1طرح ارائه اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیک

طرح ارائه اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیک ش��امل؛ ارائه ،پرداخت ،تمکمین و کلیه
امور مرتبط با حوزههای تجارت ،کسب وکار در حوزههای مالیاتی که به صورت انالین میباشد را
دربرمی گیرد ( .فتحیان.)1393 ،
ط��رح ارائه اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیک ش��امل؛ اس��تفاده از فناروی اطالعات
برمبنای س��اختارهای اقتصادی کش��ورها با توجه به نیازهای مالیاتی و کدهای مربوطه در حوزه
اقتصادی و پرداخت مالیات براساس آن را میگویند ( طیبی و همکاران.)1393 ،
 .5.1ارزیابی زیرساختطرح ارائه اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیک

اولین مرحله برای ارزیابی زیرساختهای طرح ارائه اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیک،
بررسی زیرساختها و فرآیندهای موجود در حوزه طرح جامع مالیات الکترونیکی میباشد .در این
راستا حوزههای ذیل باید مورد بررسی قرار بگیرد ( :ژی پینگ لین 1و همکاران.)2021 ،
 -1داراییهای طرح جامع مالیات الکترونیکی
 -2فرآیندهای طرح جامع مالیات الکترونیکی
 -3عملکرد فعلی طرح جامع مالیات الکترونیکی
 -4ساختارهای طرح جامع مالیات الکترونیکی
 -5رویکردهای طرح جامع مالیات الکترونیکی
 -6آینده پژوهشی در طرح جامع مالیات الکترونیکی

1. Zhiping Lin
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اینترانت و برپایی اتوماس��یون اداری ،س��ازمان را به باالترین س��طح اثربخش��ی ممکن برساند( .
فتحیان.)1393 ،
این کار به س��ازمان این امکان را میدهد تا بدون توجه به گس��تردگی و توزیع مکانی تعداد
نیروی انسانی و حجم تراکنش ها ،به برنامهریزی و طراحی و پیاده سازی محیطهای عملیاتی در
س��ازمان بپردازد .در این راستا س��ازمان امور مالیاتی میتواند با تدابیر جدیدی که اخذ و دریافت
اظهارنامهها به صورت الکترونیکی گام بلندی در جهت گس��ترش دولت الکترونیک در کش��ور بر
دارد ( .ترابیان.) 1388 ،
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نمودار .1ارزیابی زیرساختطرح ارائه اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیک
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 .2پیشینه و تاریخچه تحقیق :

در این بخش به صورت خالصه پیش��ینه و تاریخچه تحقیق ط��رح جامع مالیات الکترونیکی،
اظهارنامه الکترونیکی و مالیات الکترونیکی در سایر کشورهای دنیا مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1.2طرح جامع مالیات و اظهارنامه الکترونیکی در کشورهای مختلف دنیا 
کانادا:

در کان��ادا اظهارنامه مالیاتی را میتوان با سیس��تم رایانهای ش��خصی به صورت الكترونیكی و
با اس��تفاده از س��رویس مجاز اداره درآمدهای داخلی 1و یك پرونده الكترونیكی تكمیل و تس��لیم
اداره مالیات��ی كرد .برمبنای نتایج و آمار اداره در آمده��ای داخلی در  ،2015حدود  25درصد از
اظهارنامههای مالیاتی به طور الكترونیكی تكمیل و ارسال شده است (گرامی.)1396 ،
آلمان:

در آلمان نسخه الكترونیكی اظهارنامه مالیاتی قابل دسترسی است .در واقع اظهارنامه مالیاتی
الكترونیكی یك سیس��تم نرم افزاری اس��ت كه مؤدی مالیاتی میتواند با استفاده از آن و كامپیوتر
شخصی اظهارنامه مالیاتی خود را تكمیل كند .نسخه الكترونیكی اظهارنامه مالیاتی امكان تكمیل
2

1. Internet Revenue Service
2. Electronic Version of the Tax Return
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سنگاپور:

مس��ئوالن مالیاتی كشور س��نگاپور در س��ال  2013امكان اس��تفاده از مالیات الكترونیكی (
از طری��ق اینترن��ت و تلفن همراه )را برای كارمن��دان و حقوق بگیران فراهم كرده اند .اش��خاص
حقیقی خویش فرما نیز مجاز به استفاده از اظهارنامه الكترونیكی هستند .به طور كلی پروندههای
الكترونیكی ش��یوهای آسان و س��ریع برای تكمیل و ارسال اظهارنامههای مالیاتی مؤدیان از طریق
اینترنت و تلفن همراه اس��ت .در س��ال  2014تعدا مؤدیانی كه پرونده الكترونیكی داش��ته اند دو
میلیون نفر بود كه پانصدهزار مورد بیش از س��ال قبل بود .تعداد مؤدیانی كه از تلفن همراه برای
تكمیل اظهارنامه استفاده كرده اند نیز دو برابرشده است( .علیزاده)1397 ،
سوئیس:

در س��وئیس نس��خه الكترونیكی اظهارنامه مالیاتی مورد اطمینان سیستم مالیاتی این کشور
در س��ه دوره مورد بازبینی قرار گرفت .در این کش��ور با استفاده از اظهارنامه مالیاتی الكترونیكی،
مؤدیان مالیاتی برای فرس��تادن نسخه كاغذی اظهارنامه به ادارات مالیاتی هیچگونه الزامی ندارد.
همچنین اداره مالیاتی برای تشویق مؤدیان دراستفاده از اظهارنامه الكترونیكی همراه با اظهارنامه
كاغذی ،بروشورهایی در مورد شیوه استفاده از اظهارنامه الكترونیكی به مؤودیان میدهند.مسئوالن
مالیاتی س��نگاپور برای اس��تفاده مؤدیان از اظهارنامه الكترونیكی یك ش��ماره هویت  8رقمی نیز
تعیین میكنند( .علیزاده)1397 ،
 .2.2مزایای ارسال الکترونیکی اظهارنامههای مالیاتی در کشورهای مختلف جهان

با توجه به نقش و جایگاه مالیات در تامین بودجه کشورها و سهم بسزایی که مالیات در سبد
بودجه کشورها بویژه در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است ،مالیات را به یکی از اصولیترین
و محوریترین س��اختارهای اقتصادی کشور بدل کرده اس��ت .در دنیای امروز ،نظامهای مالیاتی
برای افزایش کارآیی خود و ارایه مطلوبترین شکل خدمات به مودیان مالیاتی که در نهایت منجر
به رش��د درآمدهای مالیاتی نیز خواهد ش��د ،سیاس��ت الکترونیکی کردن نظ��ام مالیاتی را دنبال
میکنن��د مالیات الکترونیکی امروز یکی از برنامههایی اس��ت که تمام��ی نظامهای مالیاتی جهان
ملزم به اجرای آن هستند.
در این راس��تا یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طراحی و اجرای صحیح
وص��ول مالیات به عنوان یک منبع درآمدی گس��ترده ،روی آوردن به س��مت فناوریهای جدید
الکترونیکی میباش��د .برای اجرای مالیات ستانی الکترونیکی عالوه بر زیرساختهای تکنولوژیکی
و قانونی ،باید به پذیرش شهروندان که عاملی کلیدی در توسعه ساختارهای الکترونیکی است نیز
توجه شود.
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هم��ه جزئی��ات اظهارنامه را دارد و پس از تكمیل اطالعات مورد نیاز میزان مالیات فردی مؤدی را
محاس��به میکند .همچنین با این ابزار امكان تهیه مفاسا حس��اب مالیاتی فرد مؤدی وجود دارد.
(گرامی.)1396 ،
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یک��ی از مهمتری��ن انواع کاربرد دولت الکترونیک ،ارائه خدم��ات مالیاتی الکترونیکی دولت به
مودی��ان اس��ت که در آن ،مودیان با تکمی��ل و ارائه نمودن اظهارنامهه��ای الکترونیکی به صورت
آنالی��ن «اینترنتی» ضم��ن صرفهجویی قابل توجه در وقت و زمان و کاه��ش هزینهها به بهترین
صورت ممکن مالیاتهای خود را پرداخت مینمایند.
از مزایای ارایه الکترونیکی اظهارنامههای مالیاتی در کشورهای مختلف جهان میتوان به:
 -1صرفهجویی در زمان:

مودیان میتوانند هر لحظه از شبانه روز نسبت به ارائه اظهارنامه وپرداخت مالیات اقدام کنند،
عالوه بر این ایستادن در صف ونوبت برای ارائه اظهارنامه واتالف زمان دیگر هیچ معنایی ندارد.
 -2ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات در مکان دلخواه:

با اس��تفاده از سامانه عملیات الکترونیکی نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادرات مالیاتی
نیست وتردد ورفت وآمدهای غیرضروری کاهش مییابد ،مودیان مالیاتی میتوانند نسبت به صدور
قب��ض مالیات از طریق س��امانه اق��دام نمایند وهمزمان مالیات را با اس��تفاده از تمامی درگاههای
موجود از جمله اینترنت ،دستگاههای  POSو یا مراجعه به شعبههای بانکی پرداخت نمایند.
-3دقت در ثبت اطالعات:

اطالعات مودیان با دقت بیش��تر وخطای کمتری ثبت وانتقال داده میشود ،زیرا تمام مراحل
توس��ط خود فرد انجام میش��ود ،به این صورت که اطالعات هویتی مودی در زمان ثبت نام برای
شماره اقتصادی ذخیره شده وهنگام ارائه اظهارنامه الکترونیکی به صورت خودکار در سامانه درج
میشود.اطالعات مربوط به درآمدها،هزینهها و ..نیز توسط مودی وارد میشود ،اگر در این مرحله
نیز اطالعات کامل وارد نش��ود مثال در فیلدهایی که به رنگ قرمز با عالمت مش��خص ش��دهاند،
اظهارنامه را نمیتوان ارسال کرد
 .3.2پیشینه پژوهش

از آنجایی که اجرای طرحهای مربوط به کسب وکار الکترونیک در کشور یکی از اهداف اصلی
دولت الکترونیک بوده ،مباحثی نظیر سیستم یا طرح جامع مالیاتی"مالیات الکترونیک " از ابتدا در
کش��ور اهمیت ویژه یافت و سرمایهگذاریهای فراوانی روی آن انجام شد .امروزه یکی از بارزترین
نشانههای دولت الکترونیک در کشورهای پیشرفته تعامل شهروندان با دولت در نظامهای مالیاتی
اس��ت که در این بخش سازمان امور مالیاتی کشور ما تاکنون اقداماتی را انجام داده است ( طیبی
و همکاران.)1393 ،
عالوه بر موارد فوق تحقیقات مش��ابهی نیز در خصوص موضوع تحقیق انجام شده است که به
شرح ذیل میباشد:
ط��ی تحقیقی که توس��ط حس��ینی و همکارانش در س��ال  1394با موض��وع ارزیابی میزان
رضایتمن��دی ش��هروندان از عملکرد دفات��ر خدم��ات الکترونیک در ش��هرداری منطقه 3صورت
پذیرف��ت .در این تحقیق میزان رضایتمندی ش��هروندان از عملکرد دفاترخدمات الکترونیک مورد

سال پنجم

شماره 16

تابستان 1400

1. Weerakkody
2. Sivarajah
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بررسی قرار گرفت .مولفههایی مانند میزان آشنایی شهروندان از خدمات الکترونیک ،وجود برنامه
ها،س��اختارهای سیس��تمهای تش��ویقی در بهره وری از خدمات الکترونیک و ..مورد سنجش قرار
گرف��ت .نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل دادههای تحقیق نش��ان داد تمامی فرضیههای مورد تایید
میباشند (حسینی و همکاران.)1394 ،
ط��ی تحقی��ق دیگری که توس��ط بهمنی و همکارانش در س��ال  1397با موضوع شناس��ایی
ش��اخصهای موثر ب��ر جلوگیری از فرار مالیاتی و طبقهبندی موزون آنها در راس��تای رس��یدن به
نظ��ام مالیات الکترونیک صورت پذیرفت .در ابتدا ش��اخصهای مختلف و موثر بر جلوگیری از فرار
مالیاتی مانند شاخصهای مانند تمکین به قوانین سازمان امورمالیاتی ،میزان آشنایی شهروندان از
قوانین مالیاتی ،حقوق مالیاتی وجود یک سیستم یکپارچه مالیاتی ،سیستمهای اطالعاتی منسجم
ومش��خص در حوزه فعالیتهای کس��ب وکار و وجود سیستمهای تش��ویقی در پرداخت مالیات و...
مورد شناس��ایی قرار گرفت.س��پس طبقهبندی موزون آنها در راس��تای رس��یدن به نظام مالیات
الکترونیک موردکاوی :اداره کل وصول و اجراء امور مالیاتی ش��هر تهران صورت پذیرفت( .بهمنی
و همکاران.)1397 ،
طی تحقیق دیگری که توس��ط احس��انی و همکارانش در س��ال  1397با موضوع شناسایی و
رتبهبن��دی عوام��ل کلیدی موثر بر رضایت مش��تریان از کیفیت خدمات الکترونیک بااس��تفاده از
تکنیکه��ای تصمیم گی��ری چند معیاره فرایند تحلیل ش��بکه صورت پذیرف��ت .در ابتدا عوامل
موثر وکلیدی رضایت مش��تریان از کیفیت خدمات الکترونیک مورد شناسایی قرارگرفت.همچنین
مولفههایی مانند میزان آشنایی شهروندان ازخدمات الکترونیک ،سیستمهای تشویقی در استفاده
از خدمات الکترونیک و بهره مندی از خدمات نوین و ..عوامل کلیدی موثر بر رضایت مشتریان از
کیفیت خدمات الکترونیک مورد مطالعه قرار گرفت (احسانی و همکاران.)1397 ،
ط��ی تحقیق دیگری که توس��ط تهمتن و همکارانش در س��ال  1397با موضوع بررس��ی اثر
گس��ترش خدم��ات الکترونیک بر منابع بان��ک صورت پذیرف��ت.در این تحقیق به س��اختارهای
گسترش خدمات الکترونیک پرداخته شد .فاکتورهای مختلفی مانند آشنایی شهروندان از خدمات
الکترونیک ،سیستمهای تشویقی در استفاده از خدمات الکترونیک و پذیریش فناوریهای نوین و..
برعملکرد سازمان موثر میباشد (تهمتن و همکاران.)1397 ،
طی تحقیق دیگری که توس��ط ویراک کودی 1و همکارانش در س��ال  2019با موضوع تجزیه
و تحلیل موردی ارائه خدمات الکترونیک در فرایندهای س��ازمانی در ساختار دولت الکترونیک به
مدیران صورت پذیرفت .در این تحقیق مفهوم خدمات الکترونیک در فرایندهای سازمانی و اثرات
ان بر مدیریت مورد بررسی قرار گرفت ( .ویراک کودی و همکاران.) 2019 ،
طی تحقیق دیگری که توس��ط س��یواراجاه  2و همکارانش در س��ال  2018با موضوع تجزیه
و تحلی��ل م��وردی ارائه خدمات الکترونی��ک ازطریق یک جنبه زنجی��ره ارزش در حوزه خدمات

سال پنجم

138

شماره 16

تابستان 1400

روشک رد کینورتکلا تلود هعسوت یانبمرب کینورتکلا تروص هب یتایلام یاههمانراهظا هئارا حرط ساسارب یتایلام نایدؤم راتفر و تیاضر رب رثوم لماوع یسررب

الکترونی��ک صورت پذیرفت .نتایج حاص��ل از تجزیه وتحلیل دادهها نش��ان داد تاثیرات ذینفعان
داخلی و خارجی در این فعالیتها بس��یار زیاد میباش��د .همچنین مطالعه موردی نش��ان داد که
تنوع ذینفعان و فقدان مکانیزم مناس��ب برای تب��ادل اطالعات و همکاری ،بزرگترین چالش برای
ارائه خدمات محلی دولت الکترونیک میباشد(.)Sivarajah، 2018
ط��ی تحقیق دیگری که توس��ط س��ولواک 1و همکارانش در س��ال  2018با موضوع انتش��ار
الکترونیکی س��اختارهای دولتی -حکومتی :نرخ پذیرش خدمات الکترونیکی و الگوهای اس��تفاده
درسطح جمعیت صورت پذیرفت .در این تحقیق به بررسی نحوه مدیریت الکترونیکی در جمعیت
و جامعه پرداخته ش��د .فاکتورهایی مانند آشنایی شهروندان از خدمات الکترونیک نتایج حاصل از
این تحقیق نش��ان داد ،تئوریهای تطبیق و ترویج فن��اوری معاصر را تکمیل میکند،این مطالعه
میتواند ارتباط عملی با دیگر کشورها را در تطبیق خدمات الکترونیکی خود را برای حکومتداری
الکترونیک دربرداشته باشد.)Solvak.2018( .
2
طی تحقیقی که دیگری که توس��ط کیت س��ییوس و همکارانش در س��ال  2018با موضوع
ارزیاب��ی ارائه خدمات الکترونیکی :در بخش س��نجش رضایت بیم��اران و پیامدهای آن در بخش
س�لامت صورت پذیرف��ت .در این تحقیق برای س��نجش میزان رضایت کاربران از یک سیس��تم
قرار مالقات الکترونیکی یک بیمارس��تان دولتی یونان درتسالونیکی و ارائه اطالعات مفیدی برای
مدیران بود .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ،ارزیابی سرویس خدمات الکترونیکی ،قادر است
بتواند به تصمیم گیری بهتر و مش��خص در س��ازمانهای مراقبتهای بهداش��تی و اورژانسی کمک
نماید .همچنین ویژگیهای این سیس��تم باعث ش��د خدمات ارائه شده ،بهبود یابد ( کیت سییوس
و همکاران.)2018 ،

.1
.2
.3
.4
.5

 .3.1اهداف تحقیق :

1تبیین ارتباط میان مولفه آشنایی با مزیتهای ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی
2تبیین ارتباط میان مولفه اس��تفاده از س��اختار مالیات الکترونیکی و اج��رای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی
3تبیی��ن ارتباط می��ان مولفه اطمینان به س��ازمان در ارائه مالی��ات الکترونیکی و اجرای طرح
اظهارنامه مالیات الکترونیکی
4تبیین ارتباط میان مولفه کاربردی بودن روش ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی
5تبیی��ن ارتباط میان مولفه شفافس��ازی فرایندها در ارائه مالی��ات الکترونیکی و اجرای طرح
اظهارنامه مالیات الکترونیکی
1. Solvak
2. Kitsios
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.3
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 .2.3فرضیههای تحقیق :

1میان مولفه آش��نایی با مزیتهای ارائه مالیات الکترونیکی و اج��رای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد.
2میان مولفه استفاده از ساختار مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات الکترونیکی
ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد.
3میان مولفه اطمینان به س��ازمان در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد.
4میان مولف��ه کاربردی بودن روش ارائه مالیات الکترونیکی و اج��رای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد.
5میان مولفه شفافسازی فرایندها در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد.

 .4روششناسی تحقیق

هدف از انجام این بررس��ی عوامل موثر بر رضایت و رفتار مؤدیان مالیاتی براس��اس طرح ارایه
اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیک برمبنای توسعه دولت الکترونیک در کشورمی باشد .با
استفاده از نتایج این تحقیق میتوان بسیاری از اهداف ایجاد و توسعه دولت الکترونیک را درسطح
کش��ور در براساس گسترش خدمات الکترونیکی در دولت الکترونیک تبیینم نمود .روش پژوهش
در این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایش��ی از نوع کاربردی اس��ت و از نظر ارتباط بین متغییرها از
نوع همبس��تگی است زیرا میخواهد ارتباط بین دو متغییر را در هر فرضیه مورد آزمون قرار داده
و معنادار بودن آنها را مورد سنجش قرار دهد.
 .1.4جامعه آماری و روش نمونهگیری و حجم نمونه

همان طور که بیان شد جامعه آماری مورد مطالعه افرادی یا مودیان مالیاتی هستند که جهت
انجام امور مربوط به مالیات و پرداخت مالیات و ارائه اظهارنامه مالیاتی خویش س��االنه میبایست
ب��ه س��ازمان امور مالیاتی غ��رب تهران بزرگ مراجع��ه کنند .در این تحقیق با راهنمایی اس��اتید
دانش��گاهی ،کارشناسان ارشد س��ازمان امور مالیاتی و خبرگان متناسب با موضوع و نوع تحقیق و
متغییره��ا و فرضیات تحقیق به روش نمونه گی��ری تصادفی بر روی افراد و مودیان مالیاتی انجام
پذیرفت.
منظ��ور از حجم نمونه در واقع میزان افراد مورد مطالعه در هر تحقیق میباش��دکه براس��اس
موضوع و نوع تحقیق مورد بررس��ی قرار میگیرد.در این تحقیق با اس��تفاده از یک نمونه تصادفی
تحقیق��ات ب��ر روی افراد مودیان مالیاتی در مناطق مختلف س��ازمان امور مالیاتی غرب تهران که
اظهارنام��ه مالیاتی را به صورت الکترونیک��ی مالیات پرداخت مینمایند صورت پذیرفت .ازآنجا که
تعداد جامعه آماری مورد مطالعه نامشخص بود ،پس از فرمول کوکران برای جوامع نامتناهی برای
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مشخص نمودن حجم نمونه به شرح ذیل استفاده شده است:
رابطه ()1
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=n

 =nحجم نمونه الزم،
 =Pاحتمال موفقیت = ،0.5
 = ) p-1( =qاحتمال شکست =،0.5
 =dضریب خطای برآورد =،0.05
مقدار متغییر متناظر با سطح اطمینان مورد نظر برای فاصله اطمینان  %95که برابر
با  1.96میباشد.
•حجم نمونه به دست آمده  384نفر میباشد .لذا در انجام تحقیق چون احتمال این مورد وجود
داشت که تمامی پرسشنامهها تکمیل نگردند.
•ل��ذا  420پرسش��نامه در بین جامع��ه اماری مورد مطالع��ه پخش گردی��د و در پایان از بین
پرسش��نامههای پخش ش��ده در س��طح جامعه تعداد  386پرسش��نامه جمع آوری ش��د و از
دادههای آنها جهت تجزیه و تحلیل و به دست آوردن اطالعات استفاده گردید.
 .1.5آمار توصیفی تحقیق:
 .1.1.5جنسیت افراد مورد مطالعه

براساس اطالعات بدست آمده از پرسشنامه جنسیت افراد مورد مطالعه در این تحقیق مطابق
جدول 1و نمودار 1ذیل میباشد:
جدول .1توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی نسبی تجمعی

زن

106

27.5

27.5

مرد

280

72.5

100

جمع

386

100

جنسیت بیشتر پاسخ دهندگان مرد بوده  280نفر حدود  72.5درصد و  106نفر نیز زن حدود
 27.5درصد میباشد.
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نمودار .1توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
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براساس اطالعات بدست آمده از پرسشنامه گروه سنی پاسخ دهندگان در این تحقیق مطابق
جدول 2و نمودار 2میباشد:
جدول .2توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

سن

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی نسبی تجمعی

 20-30سال

57

14.8

14.8

 30-40سال

140

36.3

51.1

 40-50سال

95

24.6

75.7

50-60سال

64

16.6

92.3

باالتر از 60سال

30

7.8

100

جمع

386

100

گروه س��نی بیشترین پاس��خ دهندگان حدود  30-40سال یعنی  140نفر حدود  36.3درصد
میباش��د و گروه سنی کمترین پاس��خ دهندگان باالتر از 60سال یعنی  30نفر حدود  7.8درصد
میباشد.
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نمودار .2توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
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 .2.5آمار استنباطی داده ها

در این قس��مت میبایس��ت متغییرهای اثرگ��ذار در تحقیق که درس��واالت و فرضیات مطرح
میباش��ند م��ورد ارزیاب��ی قرار گیرند .ام��ا قبل از تجزی��ه وتحلیل دادههای جمع آوری ش��ده از
پرسش��نامههای توزیع ش��ده در س��طح جامعه آماری با توجه به موضوع تحقیق که تبیین اصول،
استراتژی عوامل موثر بر رضایت و رفتار مؤدیان مالیاتی براساس طرح ارایه اظهارنامههای مالیاتی
به صورت الکترونیک برمبنای توسعه دولت الکترونیک در کشور باید ارزیابی گردد.
ارزیابی نرمال بودن دادهها 

قبل از تعیین ارتباط میان متغییرهای تحقیق و تش��ریح و تجزیه و تحلیل دادهها میبایس��ت
نرمال بودن این دادهها نیز مورد سنجش قرار گرفته و سپس براساس نرمال بودن یا نبودن دادهها
بقی��ه فرایندهای تجزیه و تحلیل صورت میپذیرد .بررس��ی نرمال بودن دادهها این امکان را برای
محقق ایجاد مینماید که از چه نوع همبس��تگی میبایست در تحقیق استفاده نماید .حال باتوجه
به مطالب فوق داریم:
دادهها نرمال هستند H0 :
دادهها نرمال نیستند H1 :
زمانی که دادهها نرمال باش��ند -p ،مقدار بزرگتر از  0.05اس��ت و فرض صفر مورد تایید قرار
میگیرد.
زمانی که دادهها نرمال نباشند -p ،مقدار کوچکتر از  0.05است و فرض صفر مورد تایید قرار
نمیگیرد و فرض مقابل مورد قبول واقع میشود.
ارزیابی نرمال بودن دادهها در این تحقیق برمبنای متغییرهایی اس��ت که سواالت و فرضیات
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تحقیق را شامل میشود و به شرح ذیل میباشد:
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متغییر

تبیین قابلیت آشنایی با مزیتهای ارائه مالیات الکترونیکی در اجرای طرح
اظهارنامه مالیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور
تبیین قابلیت استفاده از ساختار مالیات الکترونیکی در اجرای طرح
اظهارنامه مالیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور
تبیین قابلیت اطمینان به سازمان در ارائه مالیات الکترونیکی در اجرای
طرح اظهارنامه مالیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور
تبیین قابلیت کاربردی بودن روش ارائه مالیات الکترونیکی در اجرای طرح
اظهارنامه مالیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور
تبیین قابلیت شفافسازی فرایندها در ارائه مالیات الکترونیکی در اجرای
طرح اظهارنامه مالیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور

تعداد

 - Pمقدار

386

0.0001

386

0.003

386

0.002

386

0.001

386

0.0002

مطاب��ق ج��دول .3چون  -Pمقدار به دس��ت آمده برای تمامی مولفهها کمتر از  0/05اس��ت.
بنابرای��ن ف��رض صفر مبنی بر نرمال بودن دادهه��ا در این مولفهها برقرار نیس��ت(.) 0.05< sig
یعنی  -Pمقدار به دس��ت آمده برای متغییرهای تبیین قابلیت آش��نایی با مزیتهای ارائه مالیات
الکترونیکی در اجرای طرح اظهارنامه مالیات الکترونیکی س��ازمان امور مالیاتی کشور برابر با است
 ،0.001تبیین قابلیت اس��تفاده از س��اختار مالیات الکترونیکی در اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی س��ازمان امور مالیاتی کشور برابر با اس��ت  ،0.003تبیین قابلیت اطمینان به سازمان
در ارائ��ه مالیات الکترونیک��ی در اجرای طرح اظهارنامه مالیات الکترونیکی س��ازمان امور مالیاتی
کشور برابر با است  ،0.002تبیین قابلیت کاربردی بودن روش ارائه مالیات الکترونیکی در اجرای
طرح اظهارنامه مالیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور برابر با است  ،0.001تبیین قابلیت
شفافس��ازی فرایندها در ارائه مالیات الکترونیکی در اجرای ط��رح اظهارنامه مالیات الکترونیکی
س��ازمان امور مالیاتی کشور برابر با اس��ت  0.002است .بنابراین از انجا که همه  -Pمقدارهای به
دس��ت آمده از  0.05کوچکتر میباش��د فرض  H0مورد پذیرش قرار نمیگیرد به عبارت س��ادهتر
دادهها نرمال نمیباشند.
 .3.5بررسی فرضیات

با توجه به فرضیات ذیل در این مرحله فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد:
1 .1میان مولفه آش��نایی با مزیتهای ارائه مالیات الکترونیکی و اج��رای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
2 .2میان مولفه استفاده از ساختار مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات الکترونیکی
ارتباط معنا داری وجود دارد.
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3 .3میان مولفه اطمینان به س��ازمان در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
4 .4میان مولف��ه کاربردی بودن روش ارائه مالیات الکترونیکی و اج��رای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
5 .5میان مولفه شفافسازی فرایندها در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
 .1.3.5فرضیه اول:
“ میان مولفه آش�نایی با مزیتهای ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد”.

از آنج��ا ک��ه در مرحله قبل فرض نرم��ال بودن دادهها در مورد تمامی متغییر رد ش��د اکنون
میبایست نحوه ارتباط و معنادار بودن بین دو متغییر در فرضیات مورد بررسی قرار گیرد .در ادامه
برای بررسی همبستگی بین دو متغییر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشود .بنابراین در
این مرحله هدف انجام آزمون فرض زیر است:
دو متغییر با یکدیگر ارتباط ندارند H0 :
دو متغییر با یکدیگر ارتباط دارندH1 :
مطابق مطالب باال اگر -pمقدار کمتراز  0.05باش��د بین دو متغییر ارتباط معنی داری وجود
دارد و فرض مقابل مورد تایید قرار میگیرد و فرض صفر رد خواهد شد .در فرضیه اول میبایست
ارتباط میان مولفه آش��نایی با مزیتهای ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی مورد بررسی قرارگرفت و نتایج حاصل از فرض فوق در جدول  4به شرح زیر میباشد :
جدول  .4آمار استنباطی مربوط به فرضیه اول

متغییرها

متغییرهای مربوط به فرضیه اول

تعداد

386

 -pمقدار

0.001

ضریب همبستگی

0.465

•همان طورکه در جدول .4بیان ش��ده و تعداد برابر با  386میباش��د و چون  -pمقدار برابر با
 0.001و چون کمتر از  0.05میباشد.
•بنابراین میان مولفه آش��نایی با مزیتهای ارائه مالی��ات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
•بنابراین فرض صفر در سطح  95درصد مورد تایید قرار نمیگیرد و فرض مقابل تایید میگردد.
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ضمنا ضریب همبستگی برابر است با  0.465و مثبت میباشد.

از آنج��ا ک��ه در مرحله قبل فرض نرم��ال بودن دادهها در مورد تمامی متغییر رد ش��د اکنون
میبایس��ت نحوه ارتباط و معنا دار بودن بین دو متغییر در فرضیات مورد بررس��ی قرار گیرد .در
ادامه برای بررس��ی همبس��تگی بین دو متغییر از ضریب همبستگی اس��پیرمن استفاده میشود.
بنابراین در این مرحله هدف انجام آزمون فرض زیر است:
دو متغییر با یکدیگر ارتباط ندارند H0 :
دو متغییر با یکدیگر ارتباط دارندH1 :
مطاب��ق مطال��ب باال اگر  -pمق��دار کمتراز  0.05باش��د بین دو متغییر ارتب��اط معنی داری
وج��ود دارد و ف��رض مقابل مورد تایید قرار میگیرد و فرض صفر رد خواهد ش��د .در فرضیه دوم
میبایس��ت ارتباط میان مولفه اس��تفاده از س��اختار مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی مورد بررس��ی قرارگرفت و نتایج حاصل از فرض فوق در جدول  5به ش��رح زیر
میباشد:
جدول  .5آمار استنباطی مربوط به فرضیه دوم

متغییرها

متغییرهای مربوط به فرضیه دوم

تعداد

386

 -pمقدار

0.001

ضریب همبستگی

0.395

•همان طورکه در جدول .5بیان ش��ده و تعداد برابر با  386میباش��د و چون -pمقدار برابر با
 0.001و چون کوچکتر از  0.05میباشد.
•بنابراین میان مولفه اس��تفاده از س��اختار مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
•بنابراین فرض صفر در سطح  95درصد مورد تایید قرار نمیگیرد و فرض مقابل تایید میگردد.
ضمنا ضریب همبستگی برابر است با  0.395و مثبت میباشد
 .3.3.5فرضیه سوم:
“ میان مولفه اطمینان به سازمان در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد”.

روشک رد کینورتکلا تلود هعسوت یانبمرب کینورتکلا تروص هب یتایلام یاههمانراهظا هئارا حرط ساسارب یتایلام نایدؤم راتفر و تیاضر رب رثوم لماوع یسررب

 .2.3.5فرضیه دوم:
“ می�ان مولفه اس�تفاده از س�اختار مالی�ات الکترونیکی و اج�رای ط�رح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد”.
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از آنج��ا ک��ه در مرحله قبل فرض نرم��ال بودن دادهها در مورد تمامی متغییر رد ش��د اکنون
میبایس��ت نحوه ارتباط و معنا دار بودن بین دو متغییر در فرضیات مورد بررس��ی قرار گیرد .در
ادامه برای بررس��ی همبس��تگی بین دو متغییر از ضریب همبستگی اس��پیرمن استفاده میشود.
بنابراین در این مرحله هدف انجام آزمون فرض زیر است:
دو متغییر با یکدیگر ارتباط ندارند H0 :
دو متغییر با یکدیگر ارتباط دارندH1 :
مطابق مطالب باال اگر  -pمقدار کمتراز  0.05باش��د بین دو متغییر ارتباط معنی داری وجود
ندارد و فرض مقابل مورد تایید قرار میگیرد و فرض صفر رد خواهد شد .در فرضیه سوم میبایست
ارتباط میان مولفه اطمینان به سازمان در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی مورد بررسی قرارگرفت و نتایج حاصل از فرض فوق در جدول  6به شرح زیر میباشد:
جدول  .6آمار استنباطی مربوط به فرضیه سوم

متغییرها

سوم

تعداد

386

 -pمقدار

0.345

ضریب همبستگی

0.492

•همان طورکه در جدول .6بیان ش��ده و تعداد برابر با  386میباش��د و چون -pمقدار برابر با
 0.345و چون بیشتر از  0.05میباشد.
•بنابراین میان مولفه اطمینان به س��ازمان در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود ندارد.
•نابراین فرض صفر در سطح  95درصد مورد تایید قرار میگیرد و فرض مقابل تایید نمیگردد.
ضمنا ضریب همبستگی برابر است با  0.492و مثبت میباشد
 .4.3.5فرضیه چهارم:
“ می�ان مولفه کاربردی بودن روش ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد”.

از آنج��ا ک��ه در مرحله قبل فرض نرم��ال بودن دادهها در مورد تمامی متغییر رد ش��د اکنون
میبایس��ت نحوه ارتباط و معنا دار بودن بین دو متغییر در فرضیات مورد بررس��ی قرار گیرد .در
ادامه برای بررس��ی همبس��تگی بین دو متغییر از ضریب همبستگی اس��پیرمن استفاده میشود.
بنابراین در این مرحله هدف انجام آزمون فرض زیر است:
دو متغییر با یکدیگر ارتباط ندارند H0 :
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جدول  .7آمار استنباطی مربوط به فرضیه چهارم

متغییرها

متغییرهای مربوط به فرضیه چهارم

تعداد

386

 -pمقدار

0.003

ضریب همبستگی

0.553

•همان طورکه در جدول .7بیان ش��ده و تعداد برابر با  386میباش��د و چون -pمقدار برابر با
 0.003و چون کمتر از  0.05میباشد.
•بنابرای��ن می��ان مولفه کاربردی بودن روش ارائه مالی��ات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
•بنابراین فرض صفر در سطح  95درصد مورد تایید قرار نمیگیرد و فرض مقابل تایید میگردد.
ضمنا ضریب همبستگی برابر است با  0.553و مثبت میباشد.
 .5.3.5فرضیه پنجم:
" میان مولفه شفافس�ازی فراینده�ا در ارائه مالیات الکترونیک�ی و اجرای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد".

از آنج��ا ک��ه در مرحله قبل فرض نرم��ال بودن دادهها در مورد تمامی متغییر رد ش��د اکنون
میبایس��ت نحوه ارتباط و معنا دار بودن بین دو متغییر در فرضیات مورد بررس��ی قرار گیرد .در
ادامه برای بررس��ی همبس��تگی بین دو متغییر از ضریب همبستگی اس��پیرمن استفاده میشود.
بنابراین در این مرحله هدف انجام آزمون فرض زیر است:
دو متغییر با یکدیگر ارتباط ندارند H0 :
دو متغییر با یکدیگر ارتباط دارندH1 :
مطاب��ق مطال��ب باال اگر  -pمق��دار کمتراز  0.05باش��د بین دو متغییر ارتب��اط معنی داری
وجود دارد و فرض مقابل مورد تایید قرار میگیرد و فرض صفر رد خواهد ش��د .در فرضیه پنجم
میبایس��ت ارتباط میان مولفه شفافس��ازی فرایندها در ارائه مالی��ات الکترونیکی و اجرای طرح
اظهارنامه مالیات الکترونیکی مورد بررس��ی قرارگرفت و نتایج حاصل از فرض فوق در جدول  8به
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دو متغییر با یکدیگر ارتباط دارندH1 :
مطابق مطالب باال اگر -pمقدار کمتراز  0.05باش��د بین دو متغییر ارتباط معنی داری وجود
دارد و فرض مقابل مورد تایید قرار میگیرد و فرض صفر رد خواهد شد .در فرضیه چهارم میبایست
ارتب��اط میان مولفه کاربردی بودن روش ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی مورد بررسی قرارگرفت و نتایج حاصل از فرض فوق در جدول  7به شرح زیر میباشد:
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شرح زیر میباشد :
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جدول  .8آمار استنباطی مربوط به فرضیه چهارم

متغییرها

متغییرهای مربوط به فرضیه چهارم

تعداد

386

 -pمقدار

0.001

ضریب همبستگی

0.605

•هم��ان طورکه در جدول 8بیان ش��ده و تعداد برابر با  386میباش��د و چون -pمقدار برابر با
 0.001و چون کمتر از  0.05میباشد.
•بنابراین میان مولفه شفافسازی فرایندها در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
•می��ان مولفه کاربردی ب��ودن روش ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای ط��رح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
•بنابراین فرض صفر در سطح  95درصد مورد تایید قرار نمیگیرد و فرض مقابل تایید میگردد.
ضمنا ضریب همبستگی برابر است با  0.605و مثبت میباشد.
 .6نتیجهگیری وپیشنهادها:

.1
.2
.3
.4
.5

نتایج به دست آمده از بررسی استنباطی دادهها نشان داد که:
1میان مولفه آش��نایی با مزیتهای ارائه مالیات الکترونیکی و اج��رای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
2میان مولفه استفاده از ساختار مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات الکترونیکی
ارتباط معنا داری وجود دارد.
3میان مولفه اطمینان به س��ازمان در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
4میان مولف��ه کاربردی بودن روش ارائه مالیات الکترونیکی و اج��رای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
5میان مولفه شفافسازی فرایندها در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
 .1.6نتیجه بررسی فرضیه اول و پیشنهادات :

با توجه به فرضیه مطرح شده به عنوان فرضیه اول داریم:
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"بین میان مولفه آش�نایی با مزیته�ای ارائه مالیات الکترونیکی و اج�رای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد".

 .2.6نتیجه بررسی فرضیه دوم و پیشنهادات :
"می�ان مولفه اس�تفاده از س�اختار مالی�ات الکترونیکی و اج�رای طرح اظهارنام�ه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد".

•با توجه به فرضیه مطرح شده به عنوان فرضیه دوم داریم:
•بنابراین میان مولفه اس��تفاده از س��اختار مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد.
•همچنین الزم به ذکر میباش��د مقدار ضریب همبس��تگی اسپیرمن مثبت است ( )=0.395rو
ارتباط در جهت مستقیم و مثبت میباشد.
•به عبارت دیگر تایید این فرضیه بیانگر آن است که عوامل ساختاری در استفاده از به کارگیری
و بهره مندی در ارائه اظهارنامه مالیات الکترونیکی در سازمان امور مالیاتی غرب تهران بزرگ
نقش موثری دارد و میان این دو مولفه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
•نتیجه برگرفته از تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به این فرضیه نشان میدهد بین مولفهها و
متغییر مورد ارزیابی ارتباط معنا داری وجود دارد .به همچنین ممکن است عوامل مختلفی در
ارزیابی و تبیین ارتباط میان دو متغییر مربوطه دخالت داش��ته باش��ند .از آنجا که این فرضیه
مورد تایید قرار گرفت .باید نتایج دیگر و زیر مولفههای مربوطه نیز در س��ایر تحقیقات مورد
بررسی قرار گیرد.

 .3.6نتیجه بررسی فرضیه سوم و پیشنهادات :
"میان مولفه اطمینان به سازمان در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد".
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•به عبارت دیگر تایید این فرضیه بیانگر آن است که هرچه میزان توجه به قابلیتهای شناخت
وشناسایی افراد و مودیان مالیاتی در خصوص میزان آشنایی آنان با خدمات طرح جامع مالیات
الکترونیکی میان مودیان مالیاتی بهتر و بیشتر و با دقتتر باشد در آن صورت میزان مشارکت
آن��ان در اجرای ط��رح اظهارنامه مالیات الکترونیکی در برمبنای توس��عه دولت الکترونیک در
کشور افزایش مییابد.
•همچنین الزم به ذکر میباش��د مقدار ضریب همبس��تگی اسپیرمن مثبت است ( )=0.465rو
ارتباط در جهت مستقیم و مثبت میباشد.
•نتیجه برگرفته از تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به این فرضیه نش��ان میدهد در سیس��تم
نوین منافع مودیان مالیاتی در خصوص آشنایی آنان و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص
اجرای طرح اظهارنامه مالیات الکترونیکی در با هم در ارتباط بسیار نزدیک میباشند.
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با توجه به فرضیه مطرح شده به عنوان فرضیه سوم داریم:
•میان مولفه اطمینان به س��ازمان در ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیک��ی ارتب��اط معنا داری وجود ندارد .به عبارت دیگر ع��دم تایید این فرضیه بیانگر آن
اس��ت ک��ه هیچ گونه ارتباط��ی میان مولفههای می��زان اطمینان به س��ازمان در ارائه مالیات
الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات الکترونیکی در س��ازمان امور مالیاتی غرب تهران
بزرگ وجود ندارد.
•نتیجه برگرفته از تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به این فرضیه نشان میدهد بین مولفهها و
متغیی��ر مورد ارزیابی هیچ گونه ارتباط معنا داری وجود ندارد .به عبارت دیگر این دو متغییر
بر هم هیچ گونه اثری ندارند .همچنین ممکن است عوامل مختلفی در ارزیابی و تبیین ارتباط
میان دومتغییر مربوطه دخالت داش��ته باش��ند.از آنجا که این فرضیه مورد تایید قرار نگرفت و
رد شد لذا بررسی با نتایج سایر محققین نیز مورد تایید واقع نمیشود.
•نکته مهم :چون نتایج از یک جامعه آماری و به صورت واقعی ومیدانی جمع آوری شده است
و محقق هیچ گونه دخالتی در اطالعات و نتایج به دست آمده نداشته است پس تایید و عدم
تایید فرضیه دلیل محکمی در رویکرد مثبت نس��بت به نتیجه به دس��ت آمده از این فرضیه
میباشد .همچنین تایید یا عدم تایید یک فرضیه هیچ گونه خللی در نتایج برگرفته از تحقیق
نیس��ت و صحت و دقت یک تحقیق را دچار چالش نمیکند بلکه هدف از بررسی یک فرضیه
تایید و عدم فرضیه و یا نظریه است نه اثبات آن ( .طبیبی وهمکاران.)1390 ،
 .4.6نتیجه بررسی فرضیه چهارم و پیشنهادات :

با توجه به فرضیه مطرح شده به عنوان فرضیه چهار داریم:

"میان مولفه کاربردی ب�ودن روش ارائه مالیات الکترونیکی و اجرای طرح اظهارنامه مالیات
الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد".

•به عبارت دیگر تایید این فرضیه بیانگر آن است که هرچه میزان توجه به مولفه کاربردی بودن
روش ارائه مالیات الکترونیکی در سازمان امور مالیاتی غرب تهران بزرگ بهتر ،بیشتر ،بادقتتر
باش��د درآن صورت میزان مش��ارکت در اج��رای طرح جامع مالی��ات الکترونیکی در برمبنای
توسعه دولت الکترونیک در کشور افزایش مییابد.
•همچنین الزم به ذکر میباش��د مقدار ضریب همبس��تگی اسپیرمن مثبت است ( )=0.553rو
ارتباط در جهت مستقیم و مثبت میباشد.
•نتیج��ه برگرفت��ه از تجزیه و تحلیل دادهه��ای مربوط به این فرضیه نش��ان میدهد در وجود
سیس��تمهای تش��ویقی طرح جامع مالیات الکترونیکی نوعی رضای��ت و اطمینان خاطر برای
مودیان مالیاتی به وجود میاورد که باعث بهبود عملکرد در فرایندهای س��ازمان امور مالیاتی
کشور میگردد.
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نتیجه بررسی فرضیه پنجم و پیشنهادات

با توجه به فرضیه مطرح شده به عنوان فرضیه چهار داریم:

•به عبارت دیگر تایید این فرضیه بیانگر آن اس��ت که هرچه میزان توجه به درخواست مودیان
مالیاتی و متقاضیان خدمات مالیاتی جهت دریافت موافقت اصولی در راستای دریافت شفافیت
سازی فرایندها در نظام یکپارچه و فراگیر مالیات الکترونیکی بهتر ،بیشتر ،بادقتتر باشد درآن
صورت میزان مش��ارکت در اجرای طرح ارایه اظهارنامه مالیات الکترونیکی در توس��عه دولت
الکترونیک در کشور افزایش مییابد.
•همچنین الزم به ذکر میباش��د مقدار ضریب همبس��تگی اسپیرمن مثبت است ( )=0.605rو
ارتباط در جهت مستقیم و مثبت میباشد.
•نتیج��ه برگرفت��ه از تجزیه و تحلیل دادهه��ای مربوط به این فرضیه نش��ان میدهد در وجود
سیس��تمهای یکپارچ��ه و فراگیر طرح ارائ��ه اظهارنامه مالی��ات الکترونیک��ی نوعی رضایت
و اطمینان خاطر برای مودیان مالیاتی در راس��تای شفافس��ازی فرایندها و صحت س��نجی
فعالیتها به وجود میاورد که باعث ارتقا عملکرد در فرایندهای س��ازمان امور مالیاتی کش��ور
میگردد.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

فهرست منابع
الف -منابع فارسی:

1احس��انی .امیر .۱۳۹۶ .ارتقاء نظام مش��ارکت عمومی در دولت الکترونیک (مورد مطالعه :قوه قضاییه جمهوری
اسالمی ایران) .راهنمایی رضا نجف بیگی ،احمدعلی یزدان پناه؛ به مشاوره کرم اهلل دانشفرد -.دکتری (دانشگاه
آزاد اسالمی .واحد علوم و تحقیقات ،رشته مدیریت دولتی  -منابع انسانی).
2امیدی .الهام.۱۳۹۵ .تبیین عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک از س��وی ش��هروندان منطقه 4شهر تهران.
به راهنمایی علیرضا س��لوکدار؛ به مشاوره مهران مختاری بایع کالیی -.کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسالمی.
واحد علوم و تحقیقات ،رشته مدیریت سیستمهای اطالعاتی).
3پریش��ان مهجوری .لیلی .۱۳۹۵ .موانع پیاده س��ازی دولت الکترونیک در مدیریت منابع انس��انی وزارت کشور.
راهنمایی اسماعیل اسدی؛ مشاوره احمد ابراهیمی طالقانی -.کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسالمی .واحد علوم
و تحقیقات ،رشته مدیریت دولتی  -مدیریت نیروی انسانی).
4ترابیان .1388 ،طرح جامع مالیات الکترونیکی رادریابیم مجله تکفا,سال هفتم,شماره اول و دوم,اردیبهشت
5جاللی ،علی اكبر .1394،شهرالكترونیك و مفاهیم وکاربرد آن ،تهران ،انتشارات دانشگاه علم وصنعت.
6حافظ نیا ،محمدرضا :مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،انتشارات سمت ،تهران1387
7حس��ین پناه .حس��ین .۱۳۹۶ .پیشبینی تأثیر تکنولوژی رایانش ابری بر دولت الکترونیک (موردکاوی سازمان
فناوری اطالعات ایران) .به راهنمایی س��ام جبه داری .کارشناس��ی ارشد (دانش��گاه آزاد اسالمی .واحد علوم و
تحقیقات ،رشته مدیریت تکنولوژی  -سیاستهای تحقیق و توسعه) ؛
8دانش فرد .کرم اهلل ،ایران نژاد پاریزی .مهدی ،تبیین ارتباط میان توس��عه دولت الکترونیک و تحول س��ازمانی ؛
(دانشگاه آزاد اسالمی .واحد علوم و تحقیقات)1397.
9رحیمی عالئی ،امیرحسین .۱۳۹۵ .طراحی و ارائه طرح کسب و کار ( )BPبر توسعه دولت الکترونیک در بخش
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" می�ان مولفه شفافس�ازی فرایندها در ارائه مالیات الکترونیک�ی و اجرای طرح اظهارنامه
مالیات الکترونیکی ارتباط معنا داری وجود دارد".
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بازرگانی با رویکرد بهبود خدمات .به راهنمایی حسن مهرمنش -.کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسالمی .واحد
علوم و تحقیقات ،رشته مدیریت فناوری اطالعات).
1010زندنژاد ،آزاده.۱۳۹۶.بررس��ی اثربخشی دولت الکترونیک با اس��تفاده از میزان رضایتمندی شهروندان در ایران
(مورد پژوهش��ی :شهر تهران) .به راهنمایی اسماعیل مش��یری -.کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسالمی .واحد
علوم و تحقیقات ،رشته مدیریت فناوری اطالعات).
1111س��عدی ،محمدرضا ،ثاقب فرد .محمد ،قندهاری .مهدی،1387.نقش رایانه س��ازی فرایندها در"تسهیل تمكین
داوطلبانه مالیاتی"بررسی موردی مالیات حقوق ،مجموعه مقاالت اولین همایش سیاستهای مالی ومالیاتی ایران.
1212صالحیان امیری ،سیدمرتضی .۱۳۹۴ .بررسی عوامل موثر بر توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک در سازمان
امور مالیاتی کشور .به راهنمایی کاوه تیمورنژاد -.کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسالمی .واحد علوم و تحقیقات،
رشته مدیریت دولتی  -مدیریت سیستمهای اطالعاتی).
1313طیب��ی .جمیل��ه .۱۳۹۳ .ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیک و رضایت ارباب رجوع در ش��هرداری تهران.
به راهنمایی اصغر صرافیزاده .کارشناس��ی ارش��د (دانشگاه آزاد اسالمی .واحد علوم و تحقیقات ،رشته مدیریت
دولتی  -مدیریت سیستمهای اطالعاتی).
1414عل��وی ،مینا .۱۳۹۳.شناس��ایی و اولویتبن��دی عوامل موثر ب��ر ارزیابی کیفیت خدمات دول��ت الکترونیک .به
راهنمایی عبداهلل مجیدی؛ به مش��اوره نس��رین آخوندی .کارشناسی ارش��د (دانشگاه آزاد اسالمی .واحد علوم و
تحقیقات ،رشته مدیریت دولتی.تحول).
1515علی ،شهس��واری.۱۳۹۷ .تاثیر رفتار ش��هروندی س��ازمانی بر امنیت سیس��تمهای اطالعاتی دولت الکترونیک
(شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه) .راهنمایی احمد جوان جعفری؛ مشاوره حسین سلیمیان( .دانشگاه
آزاد اسالمی .واحد علوم و تحقیقات ،رشته مدیریت فناوری اطالعات).
1616غالم زاده .فرشته .۱۳۹۶ ،بررسی رابطه دولت الکترونیک و تحول سازمانی (مورد مطالعه :سازمان صدا و سیما)
کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسالمی .واحد علوم و تحقیقات ،رشته مدیریت دولتی.تحول).
1717فتحیان ،محمد و مهدوینور ،س��یدحاتم1393 .؛ مبانی و مدیریت فناوری اطالعات ،تهران ،انتش��ارات دانشگاه
علم و صنعت ایران ،چاپ دوازدهم ،ص174-221
1818فتحیان،محمدومهدوینور،سیدحاتم .1383 .پیش بسوی جامعه اطالعاتی,موسسه فرهنگی هنری دیباگران.
1919گرامی ،مریم 1394 .كاربرد گسترده اظهارنامه مالیاتی الكترونیكی در سطح جهان ،مجله اقتصادی سال پنجم
شماره  ،50 ،49آذر و دی
 2020رمض��ان مجید  .۱۳۹۶حس��ین شناس��ایی و رتبهبندی عوامل موثر ب��ر اجرای دولت الکترونیک در س��ازمان
شهرداری تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی .واحد علوم و تحقیقات.
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