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چكیده
یکي از اقدامات مهم سازمان امور مالياتی كشور جهت طراحي و اجراي صحيح وصول ماليات به عنوان یک 
منبع درآمدي گسترده، روي آوردن به سمت فناوري هاي جدید الکترونيکی مي باشد. براي اجراي ماليات ستاني 
پذیرش شهروندان كه عاملي كليدي در  به  باید  قانوني،  و  تکنولوژیکي  زیرساخت هاي  بر  الکترونيکي عالوه 
ماليات  پذیرش  بر  موثر  عوامل  دنبال  به  تحقيق  این  شود.  توجه  نيز  است  الکترونيکي  ساختارهاي  توسعه 
الکترونيکی بر مبنای ادغام مدل تئوری پذیرش و تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد. این پژوهش از نظر 
هدف، از نوع بنيادی و از نظر روش، توصيفی و چون از روش پرسشنامه ای استفاده می نماید، پيمایشی و روش 
گردآوری اطالعات نيز ميداني مي باشد. جامعه آماری این تحقيق شامل كليه مودیان مالياتی شهرستان شهركرد 
در سال1392 می باشد كه تعداد آنها نامحدود برآورد شده و با استفاده از فرمول كوكران تعداد 384 نفر به روش 
نمونه گيری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. پس از طراحی پرسشنامه و با سواالتی با پایایی حدود 0/95 و 
تجزیه و تحليل داده های حاصل از سواالت بوسيله نرم افزار SPSS 21 این نتایج حاصل شد: بين درک از مفيد 
بودن، نگرش مودیان، هنجارهای ذهنی و كنترل رفتاری درک شده با قصد مودیان، درک از مفيد بودن، سهولت 
استفاده و امنيت و حفظ حریم خصوصی با نگرش مودیان، سهولت استفاده با درک از مفيد بودن، اثربخشی 
رایانه خود، حمایت دولت و تکنولوژی با كنترل رفتاری درک شده، رابطه ای معنادار وجود دارد. فرضيه های این 

پژوهش با 99% اطمينان مورد تأیيد قرار گرفته است. 
)TPB( مدل رفتار برنامه ریزی شده ،)TAM( واژه های کلیدی: ماليات الکترونيکی، مدل پذیرش فناوري
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1- مقدمه
 نظر به تأثيراتي كه ماليات ها بر متغيرهاي اقتصادي به جاي مي گذارند ، اتخاذ سياست هاي 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 كشو ر مي تواند بر رضایت مؤدیان و 
سهل الوصول بودن اخذ ماليات بيافزاید. شناسایي ظرفيت هاي مالياتي، ایجاد شبکه هاي اطالعاتي درون 
سازماني و برون سازماني )مؤدیان مالياتي( و نيز ارتقاي كارایي جمع آوري ماليات كشور مستلزم بکارگيري 
فناوري هاي نوین در زمينه پياده سازي سيستم هاي الکترونيکي اخذ ماليات و مکانيزاسيون اداري مي باشد.

رشد سریع فناوري اطالعات خصوصًا در دو دهه گذشته، به عنوان مهمترین عامل تغيير در سطح جامعه و 
سازمان ها تلقي مي شود. یکي از مهم ترین انواع كاربرد دولت الکترونيک، ارائه خدمات مالياتي الکترونيکي 
دولت به مؤدیان مالياتي است كه در آن ، مؤدیان با پر نمودن -اظهارنامه هاي الکترونيکي به صورت آنالین 
) اینترنتي ( ضمن صرفه جویي قابل توجه در وقت و زمان و كاهش هزینه ها به بهترین صورت ممکن 
ماليات هاي خود را پرداخت مي نمایند. لذا افزایش تمایل به دولت الکترونيک این سوال را در ذهن ایجاد 

مي نماید كه آیا مودیان مالياتي تمایل به پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي را دارند؟
در مقایسه با دیگر خدمات آنالین ارائه شده توسط دولت، تکميل اظهارنامه مالياتی به صورت الکترونيکی 
یکی از پيشرفته ترین و گسترده ترین خدماتی است كه استفاده می شود. در بخش دولتی با حركت به سوی 
خدمات آنالین، مقامات مالياتی تمایل دارند تا در استفاده از فناوری پيشرو باشند )كونولی و بانيستر، 2008(. 
اظهار و دریافت  به  الکترونيکی است و  ماليات  از  الکترونيکی زیر مجموعه ای  مالياتی  اظهارنامه  سيستم 
ماليات به صورت الکترونيکی داللت دارد كه اگر به شيوه درستی استفاده شود موجب صرفه جویی قابل 
توجهی در زمان و هزینه دولت و مردم خواهد شد. این صرفه جویی در هزینه در ایتاليا ساالنه 90 ميليون 
یورو، در سوئد 2.7ميلوین یورو، ایاالت متحده 132 ميليون دالر )110 ميليون یورو( و كانادا 12 ميليون دالر 

)8.5 ميليون یورو( است )برگلمن و همکاران، 2005(.
 یکي از مهم ترین عوامل تأثير گذار در تغيير نظام مالياتي سنتی به نظام مالياتی الکترونيکی ، توجه به 
خواسته هاي ماليات دهندگان و -همراهي و همکاري آنان است. بررسي مطالعات محققان و تجارب مدیران 
در كشورهاي پيشرفته بيانگر آن است كه اصالح و تجدید نظر مستمر در سيستم ها و روش هاي انجام كار 
و بهبود آن با توجه به پيشرفت علوم و فناوري هاي روز دنيا امري اجتناب ناپذیر است ، چرا كه در غير این 

صورت سيستم پاسخگوي نيازهاي رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال است. 
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به یقين جهت رسيدن به این مهم گام اول شناسایی عواملی است كه به صورت مستقيم و غير مستقيم 
موجب تسریع در روند همراهی مودیان و پذیرش این تغييرات مفيد توسط آنها می شود. این پژوهش به 
دنبال بررسی عوامل تاثير گذار بر روند پذیرش ماليات الکترونيکی با استفاده از ادغام دومدل تایيد شده 

تئوری پذیرش فناوری )TAM( و تئوري رفتاربرنامه ریزي شده )TBP( می باشد. 
2- پیشینه تحقیق

 پژوهشي در سال 2006 توسط چانگ و همکارانش باعنوان شاخص هاي پذیرش خدمات دولت الکترونيک، 
رفتار  تئوري  براساس  كه  تئوریکي  مدلي  از  استفاده  با  ماليات  اینترنتي  ثبت  و  پرداخت  سيستم  مسأله 
برنامه ریزي شده )TPB( بود به انجام رسيد . فرضيه مدل تئوري رفتار برنامه ریزي شده )TPB( در این 
تحقيق توسعه داده شده بود تا پذیرش كاربران را ارزیابي نماید . یافته هاي تحقيقات مؤید این مطلب است 
كه هنگامي كه كاربران با بسته نرم افزاري جدیدي رو به رو مي شوند ، فاكتورهاي متعددي بر تصميم آنها 

مبني بر چگونگي و زمان استفاده از آن تأثير مي گذارد . 
در امریکا كه اظهارنامه مالياتی برای اولين بار در جهان و در سال 1986 معرفی شد، بعد از 21 سال 
الکترونيکی  امریکایی به روش  از مودیان مالياتی  اجرایی شدن آن یعنی در سال 2007، تنها 52 درصد 
اظهارنامه خود را تکميل و تسليم نمودند. در مطالعاتی كه در این زمينه انجام شد مشخص شد كه عامل 
حریم خصوصی از جمله عواملی است كه موجب شد پرداخت كنندگان ماليات در امریکا از سيستم اظهارنامه 

الکترونيکی كمتر استفاده نمایند )آنا ای.سی عضمی، 2009(
همچنين در تحقيقی كه توسط لودویک كریستين در سال 2009 در امریکا انجام شد ریسک احساس 
شده، قضاوت خوش بينانه، سهولت استفاده، سودمندی و تاثيرات اجتماعی به عنوان عوامل موثر بر پذیرش 
اظهارنامه الکترونيکی در امریکا شناخته شدند. قضاوت خوش بينانه به معنی یک خطای سيستماتيک در 

دریافت جایگاه واقعی خود توسط افراد نسبت به ميانگين های گروه است.
رویا شایسته و فاطمه نعيمي در سال 1388 در مقاله اي كه با عنوان بررسي فرآیند پرداخت ماليات در 
ایران و راهکارهاي بهبود آن انجام گرفت به این نتایج دست یافتند كه فرآیند پرداخت در ادارات امور مالياتي 
یکي از مهمترین فرآیندهاي مالياتي و اطالعاتي است كه تسهيل و كاهش زمان آن باعث كاهش زمان 

وصول ماليات و همچنين رضایت مودیان و تکریم ارباب رجوع خواهد شد. 
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3- چارچوب نظری تحقیق 
)TAM( تئوری پذیرش فناوری

دیویس و همکارانش )1989( الگوی پذیرش فناوری را ارائه كردند و پی بردند كه این الگو بهتر می تواند 
روان شناختی  از مطالعات  فناوری  پذیرش  .الگوی  را تشریح كند  فناوری اطالعات توسط كاربر  پذیرش 
نشأت گرفته و در مطالعات سيستم های فناوری اطالعات به كار برده شده است. الگوی پذیرش فناوری 
برای تشریح تئوریک این سئوال به وجود آمد كه، چرا كاربران ممکن است یک نوع از فناوری را انتخاب 

نمایند یا این كه آن را رد كنند؟
پژوهش های  دليل  به  و  است  این است كه خاص و ساده  فناوری  پذیرش  الگوی  ویژگی  متمایزترین 
متعددی كه در این خصوص انجام شده است، این الگو از مجموعه ای از باورهای اساسی استفاده نموده كه 

در موقعيت های گوناگون قابل استفاده است )مرادی و همکاران، 1389(.
 در مدل پذیرش فناوري ، ادراكات فرد درباره سودمندي و سهولت استفاده از فناوري اطالعات )IT(، به 
باورهاي برجسته اي فرضيه سازي شده كه عقيده فرد را نسبت به استفاده از فناوري اطالعات مشخص 
كرده و در پایان باعث پذیرش و استفاده از فناوري مي شود. دیویس و همکارانش مدل پذیرش فناوري 
)TAM( كلي را به طور گسترده مطالعه كرده و آن را به عنوان مدل معتبري براي پيش بيني رفتار پذیرش 
فرد نسبت به فناوري هاي مختلف اطالعات و كاربران آنها قبول كرده اند )چين و تد ، 1995 ؛ ماتيسون ، 

. )1991
طبق مدل پذیرش تکنولوژی، رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطالعاتی به وسيله قصد استفاده از آن 
سيستم خاص تعيين می شود و قصد استفاده نيز به نوبه خود به وسيله ميزان مفيد بودن تکنولوژی مورد 
نظر از دیدگاه استفاده كننده و سهولت استفاده از سيستم توسط او تعيين می شود و محققان سيستم های 
اطالعاتی بر روی اعتبار این مدل در پيش بينی پذیرش فناوری های اطالعاتی مختلف توسط افراد توافق 

نظر دارند )استاموليس و كارليز،2002(.
درک سهولت استفاده، ميزانی كه شخص معتقد است استفاده از یک سيستم خاص نياز به تالش زیادی 
جهت یادگيری ندارد )ونکاتش،2003(؛ یعنی كار كردن با یک سيستم تا چه ميزان از نظر شخص آسان 
است و درک از مفيد بودن، ميزانی كه شخص معتقد است استفاده از یک سيستم خاص بر سطح عملکرد 
او می افزاید )همان منبع(؛ یعنی ميزانی كه یک فناوری از نظر شخص موجب می شود تا در شرایط مساوی 

از امکانات موجود بهره بيشتری ببرد.
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)TPB( تئوری رفتار برنامه ریزی شده
آجزن در سال 1985 با وارد كردن سازۀ كنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعيين كنندۀ قصد رفتاری 
و رفتار، تئوری عمل مستدل را توسعه داده و آن را تئوری رفتار برنامه ریزی شده ناميده است. این تئوری 
با در نظر گرفتن ادراكات كنترل بر عملکرد به عنوان یک پيش بين اضافی تالش می كند رفتارهای غير 
ارادی را نيز پيش بينی كند. در حقيقت این تئوری روی تعيين كننده های ادراكی رفتار تمركز دارد )یعقوبی 

و شاكری، 1388(. شکل 2 سازه های تئوری مزبور را نشان می دهد.

تمایل به انجام رفتار انجام رفتار
)نيت رفتاری(

نگرش بر رفتار

هنجار ذهنی

كنترل رفتاری درک شده

باورهای رفتاری و 
ارزیابی پيامد

باورهای هنجاری و 
انگيزش برای پيروی

باورهای كنترلی

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

بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، رفتار استفاده از یک فناوری اطالعاتی به وسيلة قصد استفاده از 
آن سيستم خاص تعيين می شود و قصد استفاده نيز به نوبة خود توسط نگرش فرد نسبت به فناوری، هنجار 
ذهنی و كنترل رفتاری درک شده تعيين می شود. به عنوان یک قاعدۀ كلی، نگرش و هنجار ذهنی مطلوب 
تر و ادراک بيشتر از كنترل رفتاری، قصد فرد را برای بروز رفتار، قویتر خواهد كرد. سازۀ كنترل رفتاری 
درک شده، ادراک از محدودیتهای درونی و بيرونی انجام رفتار را انعکاس می دهد. در واقع، منعکس كنندۀ 
باورها نسبت به عوامل درونی و بيرونی است كه ممکن است مانع از انجام رفتار شوند و دو جزء را شامل 

شكل )1(- الگوی پذیرش تكنولوژی )TAM( ) دیویس و همكاران، 1989(

ثبت رفتاررفتار واقعی

سهولت 
كاربرد

فایده
درک شده

تغييرات 
خارجی
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می شود: جزء اول خودكارامدی است كه بيان كنندۀ قضاوت فرد در مورد توانایيهایش برای انجام یک رفتار 
است. این موضوع به مهارتهایی كه فرد دارا است مربوط نمی شود، بلکه به قضاوت فرد دربارۀ این كه چه 
كارهایی می تواند با مهارتهای موجودش انجام دهد مربوط می شود. جزء دوم، شرایط تسهيل كننده است 
كه نشان دهندۀ ميزان دسترس پذیری منابع مورد نياز برای درگير شدن در یک رفتار معين می باشد )تيلور 

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، نتيجه i را 
ارزیابانه صریح نسبت به نتيجه( می باشد و هنجار  ارزیابی آن پيامدها )پاسخ  به دنبال خواهد داشت( در 
ذهنی به فشار اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد. افراد غالبًا 
بر مبنای ادراكاتشان از آنچه كه دیگران )دوستان، خانواده و همکاران و ...( فکر می كنند باید انجام دهند 
عمل می كنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه، متأثر از افرادی است كه ارتباطات نزدیکی 

با آنها دارند )یعقوبی وشاكری، 1388(.
كنترل رفتاری درک شده در تئوری رفتار برنامه ریزی شده، ادراک از محدودیتهای درونی و بيرونی انجام 
رفتار را انعکاس می دهد )تيلور وتاد، 1995(. ادراک از عوامل برای تسهيل یا جلوگيری از انجام رفتار به 
عنوان باورهای كنترل شناخته شده است. این عوامل شامل عامل های كنترل درونی )اطالعات، مهارتها و 

توانایی های فردی( و عوامل كنترل بيرونی )فرصتها، منابع و امکانات( برای انجام رفتار می شوند.
ادغام مدل تئوری پذیرش تكنولوژی با تئوری رفتار برنامه ریزی شده )مدل پژوهش(

پذیرش  در  عوامل  ترین  مهم  استفاده،  آسانی  و  سودمندی  از  ذهنی  برداشت  پيش،  دهه  چند  طول  در 
فناوری های جدید در حوزه سيستم های اطالعاتی بوده است. اما این دو عامل به تنهایی نمی توانند رفتار 
كاربران در محيط های نوظهور مانند ماليات الکترونيکی را توصيف كنند. همچنين پژوهش پروفسور بورتن 
جونر از دانشگاه بریتيش كولومبيا و هوبانا از دانشگاه جورجيا نشان می دهد این فرض كه این دو سازه نقش 
واسطه را در عوامل خارجی ایفا می كنند هميشه صحيح نيست و عوامل خارجی می توانند به طور مستقيم 
در پذیرش استفاده از فناوری اثر گذار باشد. به بيان دیگر، سازه های پایه تم، تاثيرات خاص عوامل فناوری 
و كاربردی را كه می توانند پذیرش سيستم اطالعاتی را تغيير دهند، به طور كامل تبيين نمی كنند. همانگونه 
كه دیویس بيان كرده است، به تحقيقات بيش تری در آینده نياز است تا تاثير دیگر عوامل را بر سودمندی 

و آسانی استفاده بررسی كنند )باقری و همکاران،1388(.
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رفتار  تئوری  و  تکنولوژی  پذیرش  تئوری  ادغام  و  ادبيات  بررسی  اساس  بر  الکترونيکی  ماليات  مدل 
برنامه ریزی شده، توسعه داده شده است. این مدل شامل نه سازه است كه هدف ما بر پذیرش پرداخت 
ماليات به صورت الکترونيکی می باشد. این سازه ها عبارتند از: درک از مفيد بودن، درک از سهولت استفاده، 
عنوان  به  تکنولوژی  از  حمایت  و  دولت  حمایت  خود،  رایانه  اثربخشی  خصوصی،  حریم  حفظ  و  امنيت 
متغير های اثرگذار مدل ) )TAM و نگرش، هنجار ذهنی و رفتار كنترل شده به عنوان عوامل متغيرهای 

اثرگذار مدل )TBP( )نصری،2012(.
امنيت سيستم، متغيري مهم در پذیرش ماليات الکترونيکی ميان كاربران است. امنيت با تمایل به انجام 
فناوري  پذیرش  مدلهاي  در  موجود  سازه هاي  به  امنيت  عامل  اضافه شدن  و  دارد  دار  معنی  رابطه  رفتار 
رایانه  اثربخشی  بشلی،1390(.  )سليمانی  كاربران می شود  در  رفتار  انجام  به  تمایل  تبيين  افزایش  موجب 
یا خوداثربخشي استفاده از رایانه به معني ميزان توانایي فرد در استفاده از رایانه اطالق مي شود. كامپيو و 
هاگينز، نشان دادند كه خوداثربخشي استفاده از رایانه یکي از تعيين كنندگان اصلي استفاده از سيستم هاي 

اطالعاتي است )نصری،2012(.
هيل و اسميت و مان در سال 1987 بيان كردند كه خوداثربخشي استفاده از رایانه، تعيين كننده مهم نيات 
رفتاري است. به طور كلي، در تحقيقات گذشته، رابطة مثبت بين تجربيات كار با فناوري رایانه و پيامدهاي 
می تواند  نيز  دولت  و همکاران، 2003(.  )وانگ  است  قرار  تأیيد  مورد  رایانه  از  استفاده  بر  تأثير  مانند  آن 

باتصویب فناوری های جدید سطح پشتيبانی ازآنها را فراهم كند )نصری،2012(.
اینترنتی می تواند كنترل  از تکنولوژی هم می توان گفت درک كيفيت زیرساخت های  در مورد حمایت 

رفتاری افراد نسبت به پذیرش تکنولوژی را تحت تاثير قرار دهد )نصری،2012(.
شكل )3(- الگوی ادغام تئوری پذیرش تكنولوژی با تئوری رفتار برنامه ریزی شده )نصری،2012(

قصد استفاده

نگرش

هنجار ذهنی

رفتار كنترل شده

درک از مفيد بودن

درک از سهولت استفاده
امنيت

اثر بخشی

حمایت دولت

حمایت از تکنولوژی



پژوهشنامه مالیات/شماره بیست و هفتم )مسلسل 75(، پاییز 1394 174

4- روش تحقیق 
معمواًل محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقيق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس 
تقسيم بندی های متفاوتی از آن به عمل آمده است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع بنيادی و از نظر روش 
به دليل اینکه به وضعيت آنچه رخ داده است توجه دارد، توصيفی و چون از روش پرسشنامه ای استفاده 

می نماید، پيمایشی و روش گردآوری اطالعات نيز ميداني مي باشد.
تبیین فرضیه های تحقیق

بر اساس مدل نظری توسعه یافته، فرضيه های تحقيق ما فرموله شده است. از )TAM( و )TPB( به عنوان 
 )TPB( و فرضيه های2، 7 و 8 بر اساس TAM(( مدل پایه استفاده شده است. فرضيه های 1 و 5 بر اساس

و دیگر فرضيه ها بر اساس ادغام دو مدل پيشنهاد شده است.
H1: درک از مفيد بودن دارای اثر مثبت بر قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی است.

H2: نگرش دارای اثر مثبت بر قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی است.

H3: درک از مفيد بودن دارای اثر مثبت بر نگرش مودیان نسبت به استفاده از ماليات الکترونيکی است.

H4: درک از سهولت استفاده، دارای اثر مثبت بر نگرش مودیان نسبت به استفاده از ماليات الکترونيکی 

است.
H5: درک از سهولت استفاده، دارای اثر مثبتی بر روی درک از مفيد بودن استفاده از ماليات الکترونيکی 

است.
H6: امنيت و حریم خصوصی دارای اثر مثبت بر نگرش مودیان نسبت به استفاده از ماليات الکترونيکی 

است. 
H7: هنجار ذهنی دارای اثر مثبت بر قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی است.

H8: كنترل رفتاری درک شده اثر مثبت بر قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی است.

H9: اثر بخشی رایانه دارای اثر مثبت بر كنترل رفتاری درک شده مودیان در رابطه با ماليات الکترونيکی 

است.
H10: حمایت دولت دارای اثر مثبت بر كنترل رفتاری درک شده مودیان در رابطه با ماليات الکترونيکی 

است.
ماليات  با  رابطه  در  مودیان  شده  درک  رفتاری  كنترل  بر  مثبت  اثر  دارای  تکنولوژی  از  پشتيبانی   :H11

الکترونيکی است.



175مطالعه موردي بررسی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی بر مبنای ادغام مدل ...

متغیرهای تحقیق
این تحقيق با عنایت به فرضيه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده، متغيرهای مستقل، متغيرهای وابسته و 
ميانجی )واسطه اي( را دارا می باشد كه هر كدام متناظر با سواالت پژوهش هستند. قصد استفاده از ماليات 
الکترونيکی به عنوان متغير وابسته و درک از مفيد بودن، درک از سهولت استفاده، امنيت و حفظ حریم 
خصوصی، اثر بخشی، حمایت دولت و پشتيبانی از تکنولوژی، متغيرهای مستقل در این پژوهش می باشند. 

همچنين نگرش و كنترل رفتاری درک شده متغيرهای ميانجی در این پژوهش هستند.
جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق 

جامعه آماری مورد نظر این تحقيق كليه مودیان مالياتی در شهرستان شهركرد می باشد. تعداد كل افراد 
جامعه نامحدود در نظر گرفته شده و با توجه به محدودیت قابليت دسترسی به تمامی جامعه آماری، جمع 
N آوری اطالعات به شيوه نمونه گيری انجام شد. برای انتخاب نمونه آماری از فرمول »كوكران« با فرض
نامحدود استفاده كرده و تعداد 384 عدد از مودیان به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. 
قلمرو مکانی این تحقيق شهرستان شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياری بوده و قلمرو زماني تحقيق 

سال 92 مي باشد.
معرفی ابزار های جمع آوری اطالعات 

از مدیران و كارشناسان ارشد در خصوص تركيب و  با تعدادی  پرسشنامه تحقيق حاضر حاصل مصاحبه 
با  شمای كلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب كلی فرضيه ها و سئواالت تحقيق قرار داشته و 
استفاده از طيف ليکرت كه كارآمدترین طيف ارزیابي نگرش در ميان طيف هاي موجود است، به منظور 
بررسی عوامل موثر بر پذیرش ماليات الکترونيکی تهيه شده است. به منظور ارزیابی روایی از روش اعتبار یا 
روایی مفهومی استفاده شده و محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتيد از روایی ابزار اندازه گيری خود، 
در سنجش متغيرهای تحقيق اطمينان حاصل نموده و جهت ارزیابی پایایی بعد از پخش 30 پرسشنامه 
حاوی 44 سوال و بازگشت 28 پرسشنامه و تجزیه و تحليل آن و حذف 8 سوال با آلفای كرونباخ كم تر از 

باقی سواالت، مقدار آلفای كرونباخ حدود 0/95 بدست آمد كه نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه بود.
5- تجزیه و تحلیل آماری

براي تجزیه و تحليل داده ها بر اساس اهداف از پيش تعریف شده، داده هاي مربوط به هر یک از متغيرها كه 
از پاسخ پرسشنامه هاي طراحي شده منتج شده است در قالب مشخصه هاي عددي آماري توصيف گردیده و 
سپس با استفاده از الگوهاي آماري مناسب توسط نرم افزار spss نسخه 21، پرسش های تحقيق مورد  آزمون 
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قرار گرفته و در مرحله پایاني تحليل و جمع بندي نهایي انجام شده است.

بخش اول: ویژگيهای جمعيت شناختی
بر اساس نتایج بدست آمده حاصل از بررسی نمونه آماری در این تحقيق 22.4 درصد افراد نمونه را زنان 
و 77.6 درصد را مردان تشکيل داده اند. همچنين23.4 درصد پاسخگویان دارای تحصيالت زیر دیپلم، 26 
درصد دیپلم، 16.9درصد كاردانی، 28.1 درصد كارشناسی و 5.5 درصد كارشناسی ارشد و باالتر بوده اند. 
21.1 درصد پاسخگویان از نظر مهارت كار با رایانه در حد ضعيف، 35.7 درصد در حد متوسط، 31.8 درصد 
درحد خوب و 11.5 درصد در حد عالی بوده اند. 60.4 درصد پاسخگویان توانایی دسترسی به اینترنت را 

داشته و 39.6 درصد توانایی دسترسی به اینترنت را نداشته اند.
تحليل استنباطی فرضيات تحقيق

فرضيه اول: بين درک از مفيد بودن با قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی رابطه معناداری وجود دارد. 
داده هاي جدول 1 نشان مي دهد كه ميانگين درک مودیان از مفيد بودن ماليات الکترونيکی 3/78 با انحراف 
معيار 0/966 بوده و كمترین نمره درک از مفيد بودن 1 و بيشترین نمره 5 بوده است. همچنين ميانگين 
قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی 3/76 با انحراف معيار 0/925 بوده كه كمترین نمره آن 1 و 

بيشترین نمره 5 بوده است.
جدول )1(- شاخص های توصیفي درک مفید بودن و قصد استفاده مودیان از مالیات الكترونیكی

بیشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

3/780/9660/04915درک از مفيد بودن 
3/760/9250/04715قصد استفاده 

داده های جدول )2( نشان می دهد كه ضریب همبستگی بين درک از مفيد بودن ماليات الکترونيکی و قصد 
استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی در سطح p ≥ 0/01 معنادار می باشد. بنابراین رابطه بين درک از مفيد 

بودن و قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی معنادار می باشد. 
جدول )2(- رابطه بین درک مفید بودن و قصد استفاده از مالیات الكترونیكی

شاخص هامتغیرها

درک از مفيد بودن 
قصد استفاده 

مودیان 
rpn

0/6280/000384
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فرضيه دوم: بين نگرش مودیان با قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی رابطه معنا داری وجود دارد. 
داده هاي جدول )3( نشان مي دهد كه ميانگين نگرش مودیان نسبت به ماليات الکترونيکی 3/75 با انحراف 
معيار 0/805 بوده و كمترین نمره نگرش 1 و بيشترین نمره 5 بوده است. همچنين ميانگين قصد استفاده 
مودیان از ماليات الکترونيکی 3/76 با انحراف معيار 0/925بوده كه كمترین نمره آن 1 و بيشترین نمره 5 

بوده است.
جدول )3(- شاخص های نگرش مودیان و قصد استفاده از مالیات الكترونیكی 

بیشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

3/750/8050/04115نگرش
3/760/9250/04715قصد استفاده 

از  استفاده مودیان  بين نگرش مودیان و قصد  داده های جدول )4( نشان می دهد كه ضریب همبستگی 
ماليات الکترونيکی در سطح p ≥ 0/01 معنا دار می باشد . یعنی رابطه بين نگرش مودیان و قصد استفاده 

مودیان از ماليات الکترونيکی معنادار است.

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

شاخص هامتغیرها

rpnقصد استفادهنگرش

0/6320/000384

فرضيه سوم: آیا بين درک مفيد بودن با نگرش مودیان از ماليات الکترونيکی رابطه معنا داری وجود دارد. 
با  الکترونيکی 3/78  ماليات  بودن  مفيد  از  مودیان  ميانگين درک  نشان مي دهد كه   )5( داده هاي جدول 
انحراف معيار 0/966بوده و كمترین نمره درک از مفيد بودن 1 و بيشترین نمره 5 بوده است. همچنين 

جدول )5(- شاخص های توصیفي درک از مفید بودن با نگرش مودیان

بیشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

3/780/9660/04915درک از مفيد بودن
3/750/8050/04115نگرش مودیان 
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ميانگين نگرش مودیان نسبت به ماليات الکترونيکی 3/75 با انحراف معيار 0/805 بوده و كمترین نمره آن 

1 و بيشترین نمره5 بوده است.
و  الکترونيکی  ماليات  بودن  مفيد  از  بين درک  نشان می دهد كه ضریب همبستگی   )6( داده های جدول 
نگرش مودیان نسبت به ماليات الکترونيکی در سطح p ≥ 0/01 معنادار می باشد. بنابراین رابطه بين درک 

از مفيد بودن و نگرش مودیان نسبت به ماليات الکترونيکی معنادار می باشد.

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

شاخص هامتغیرها

rpnنگرش مودیاندرک از مفيد بودن

0/7250/000384

فرضيه چهارم: بين سهولت استفاده با نگرش مودیان نسبت به ماليات الکترونيکی رابطه معنا داری وجود 
دارد. 

با   3/78 الکترونيکی  ماليات  از  مودیان  استفاده  سهولت  ميانگين  كه  مي دهد  نشان   )7( جدول  داده هاي 
همچنين  است.  بوده   5 نمره  بيشترین  و   1 استفاده  سهولت  نمره  كمترین  و  بوده   0/881 معيار  انحراف 
نمره  كمترین  و  معيار 0/805بوده  انحراف  با  الکترونيکی3/75  ماليات  به  نسبت  مودیان  نگرش  ميانگين 

نگرش 1 و بيشترین نمره 5 بوده است.

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

بیشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

3/780/8810/04515سهولت استفاده 
3/750/8050/04115نگرش مودیان 

داده های جدول )8( نشان می دهد كه ضریب همبستگی بين سهولت استفاده از ماليات الکترونيکی و نگرش 
مودیان نسبت به این نوع ماليات در سطح p ≥ 0/01 معنادار می باشد. یعنی رابطه بين سهولت استفاده از 

ماليات الکترونيکی و نگرش مودیان نسبت به این نوع ماليات معنادار است.
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جدول )8(- رابطه بین سهولت استفاده با نگرش مودیان

شاخص هامتغیرها

rpnنگرش مودیانسهولت استفاده

0/6960/000384

فرضيه پنجم: بين سهولت استفاده با درک مفيد بودن ماليات الکترونيکی رابطه معنا داری وجود دارد ؟ 
داده هاي جدول)9( نشان مي دهد كه ميانگين سهولت استفاده از ماليات الکترونيکی 3/78 با انحراف معيار 
0/881 بوده و كمترین نمره سهولت استفاده 1 و بيشترین نمره 5 بوده است. همچنين ميانگين درک مودیان 
از مفيد بودن ماليات الکترونيکی 3/78 با انحراف معيار 0/966بوده و كمترین نمره درک 1 و بيشترین نمره 

5 بوده است.

جدول )9(- شاخص های توصیفي سهولت استفاده با درک مفید بودن 

بیشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

3/780/8810/04515سهولت استفاده 
3/780/9660/04915درک از مفيد بودن 

بودن  مفيد  از  درک  و  استفاده  سهولت  بين  همبستگی  ضریب  كه  می دهد  نشان   )10( جدول  داده های 
ماليات  بودن  مفيد  از  درک  و  استفاده  بين سهولت  رابطه  بنابراین  می باشد.  معنادار   p  ≥ در سطح 0/01 

الکترونيکی معنادار است.

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

شاخص هامتغیرها

rpnدرک از مفيد بودنسهولت استفاده

0/6820/000384

رابطه  الکترونيکی  ماليات  به  نسبت  با نگرش مودیان  امنيت و حفظ حریم خصوصی  بين  فرضيه ششم: 
معناداری وجود دارد. 

معيار  انحراف  با   3/72 حریم خصوصی  حفظ  و  امنيت  ميانگين  كه  مي دهد  نشان   )11( جدول  داده هاي 
0/895بوده و كمترین نمره امنيت و حفظ حریم خصوصی 1و بيشترین نمره 5 بوده است. همچنين ميانگين 
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نگرش مودیان نسبت به ماليات الکترونيکی 3/75 با انحراف معيار 0/805بوده و كمترین نمره نگرش 1 و 

بيشترین نمره5 بوده است.

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

بیشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

امنيت و حفظ حریم 
خصوصی

3/720/8950/04615

3/750/8050/04615نگرش مودیان 

داده های جدول )12( نشان می دهد كه ضریب همبستگی بين امنيت و حفظ حریم خصوصی با نگرش 
مودیان نسبت به ماليات الکترونيکی در سطح p ≥ 0/01 معنادار می باشد. یعنی بين امنيت و حفظ حریم 

خصوصی و نگرش مودیان نسبت به ماليات الکترونيکی رابطه معنادار وجود دارد.

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

شاخص هامتغیرها

امنيت و حفظ 
حریم خصوصی

rpnنگرش مودیان

0/7030/000384

فرضيه هفتم: بين هنجارهای ذهنی با قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی رابطه معناداری وجود دارد. 
معيار 0/942بوده و  انحراف  با  ميانگين هنجارهای ذهنی 3/64  نشان مي دهد كه  داده هاي جدول )13( 
كمترین نمره هنجارهای ذهنی 1و بيشترین نمره5 بوده است. همچنين ميانگين قصد استفاده مودیان از 
ماليات الکترونيکی 3/76 با انحراف معيار 0/925بوده كه كمترین نمره آن 1 و بيشترین نمره 5 بوده است.

جدول )13(- شاخص های توصیفي هنجارهای ذهنی با قصد استفاده مودیان 

بيشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

3/640/9420/04815هنجارهای ذهنی 
3/760/9250/04715قصد استفاده مودیان 

داده های جدول )14( نشان می دهد كه ضریب همبستگی بين هنجارهای ذهنی و قصد استفاده از ماليات 
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الکترونيکی در سطح p ≥ 0/01 معنادار می باشد. یعنی بين هنجارهای ذهنی مودیان و قصد استفاده آنان از 

ماليات الکترونيکی رابطه معنادار وجود دارد.

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

شاخص هامتغیرها

هنجارهای ذهنی
قصد استفاده 

مودیان
rpn

0/5770/000384

فرضيه هشتم: بين كنترل رفتاری درک شده با قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی رابطه معناداری 
وجود دارد. 

داده هاي جدول )15( نشان مي دهد كه ميانگين كنترل رفتاری درک شده 3/73 با انحراف معيار 0/894 بوده 
و كمترین نمره كنترل رفتاری درک شده 1و بيشترین نمره 5 بوده است. همچنين ميانگين قصد استفاده 
مودیان از ماليات الکترونيکی 3/76 با انحراف معيار 0/925بوده كه كمترین نمره آن 1 و بيشترین نمره 5 

بوده است.
جدول )15(- شاخص های توصیفي کنترل رفتاری درک شده با قصد استفاده مودیان 

بیشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

كنترل رفتاری درک 
شده 

3/730/8940/04615

3/760/9250/04715قصد استفاده مودیان 

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

از ماليات الکترونيکی رابطه معنادار وجود دارد.

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

شاخص هامتغیرها

كنترل رفتاری 
درک شده

قصد استفاده 
مودیان

rpn

0/7150/000384
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فرضيه نهم: بين اثر بخشی رایانه خود با كنترل رفتاری درک شده در رابطه با ماليات الکترونيکی رابطه 

معناداری وجود دارد. 
و  بوده   0/862 معيار  انحراف  با   3/70 رایانه  اثربخشی  ميانگين  كه  مي دهد  نشان   )17( داده هاي جدول 
كمترین نمره اثربخشی رایانه 1و بيشترین نمره 5 بوده است.همچنين ميانگين كنترل رفتاری درک شده 
3/73 با انحراف معيار 0/894 بوده و كمترین نمره كنترل رفتاری درک شده 1و بيشترین نمره 5 بوده است.

جدول )17(- شاخص های توصیفي اثربخشی رایانه با درک رفتار کنترل شده

بیشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

3/700/8620/04415اثربخشی كامپيوتر 
كنترل رفتاری درک 

شده
3/730/8940/04615

داده های جدول )18( نشان می دهد كه ضریب همبستگی بين اثربخشی رایانه خود و كنترل رفتاری درک 
شده نزد مودیان در سطح p ≥ 0/01 معنا دار می باشد. یعنی بين اثربخشی رایانه خود و كنترل رفتاری درک 

شده رابطه معنادار وجود دارد.

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

شاخص هامتغیرها

اثربخشی رایانه
كنترل رفتاری 

درک شده
rpn

0/7010/000384

فرضيه دهم: آیا بين اثر حمایت دولت با كنترل رفتاری درک شده مودیان رابطه معناداری وجود دارد. 
داده هاي جدول )19( نشان مي دهد كه ميانگين حمایت دولت 3/76 با انحراف معيار 0/870 بوده و كمترین 

جدول )19(- شاخص های توصیفي حمایت دولت با درک رفتار کنترل شده 

شاخص هامتغیرها

حمایت دولت
كنترل رفتاری 

درک شده
rpn

0/6170/000384
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نمره حمایت دولت 1و بيشترین نمره 5 بوده است. همچنين ميانگين كنترل رفتاری درک شده 3/73 با 

انحراف معيار 0/894 بوده و كمترین نمره كنترل رفتاری درک شده 1و بيشترین نمره 5 بوده است.
داده های جدول )20( نشان می دهد كه ضریب همبستگی بين حمایت دولت و كنترل رفتاری درک شده 
توسط مودیان در سطح p ≥ 0/01 معنادار می باشد. یعنی بين حمایت دولت از ماليات الکترونيکی و كنترل 

رفتاری درک شده مودیان رابطه معنادار وجود دارد.
جدول )20(- رابطه بین حمایت دولت و درک رفتار کنترل شده

بیشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

3/760/8700/04415حمایت دولت 
كنترل رفتاری درک 

شده
3/730/8940/04615

فرضيه یازدهم: بين حمایت تکنولوژی با كنترل رفتاری درک شده مودیان رابطه معناداری وجود دارد. 
داده هاي جدول )21( نشان مي دهد كه ميانگين حمایت تکنولوژیکی 3/82 با انحراف معيار 0/901 بوده و 
كمترین نمره حمایت تکنولوژی 1و بيشترین نمره 5 بوده است. همچنين ميانگين كنترل رفتاری درک شده 
3/73 با انحراف معيار 0/894 بوده و كمترین نمره كنترل رفتاری درک شده 1و بيشترین نمره 5 بوده است.

جدول )21(- شاخص های توصیفي تكنولوژی و درک رفتار کنترل شده

بیشترینکمترینخطاي معیارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

3/820/9010/04615حمایت تکنولوژی
درک رفتار كنترل 

شده
3/730/894+0/04615

داده های جدول )22( نشان می دهد كه ضریب همبستگی بين حمایت تکنولوژی و كنترل رفتاری درک 
شده مودیان در سطح p ≥ 0/01 معنادار می باشد. یعنی بين حمایت تکنولوژی وكنترل رفتاری درک شده 

جدول )22(- رابطه بین تكنولوژی و درک رفتار کنترل شده

درجه آزادیTخطای معیارانحراف معیارمیانگینگروه ها
سطح 

معناداری

3/750/9430/055مرد
-0/3893820/711

3/790/8640/093زن
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تحلیل استنباطی ویژگی های جمعیت شناختی
- آیا بين قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی نزد مودیان برحسب جنسيت تفاوت وجود دارد؟ 

داده های جدول )23( حاكی از آن است كه ميزان t محاسبه شده در مقایسه با مقدار بحرانی كوچکتر بوده و 
در سطح p ≥ 0/05 معنادار نمی باشد. بنابراین بين ميانگين قصد استفاده از ماليات الکترونيکی نزد مودیان 

زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

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

شاخص هامتغیرها

حمایت تکنولوژی
درک رفتار كنترل 

شده
rpn

0/6630/000384

- آیا بين قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی برحسب مدرک تحصيلی تفاوت وجود دارد؟
 379 و   4 آزادی  درجه  در   )f  =2/615( شده  محاسبه   F ميزان  كه  نشان می دهد   )24( جدول  داده های 
ماليات  از  استفاده  قصد  بين  بنابراین  می باشد.  معنادار  و  بوده  بزرگتر  جدول  بحرانی  مقدار  با  مقایسه  در 

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

جدول )24(- مقایسه میانگین قصد استفاده از مالیات الكترونیكی برحسب مدرک تحصیلی

منبع تغییرات
مجموع 

مجذورات
درجه آزادی

میانیگن 

مجذورات
Fسطح معناداری

8/79742/199بين گروه ها
2/6150/035 318/719379درون گروه ها

0/841
327/515383جمع

- آیا بين قصد استفاده مودیان از ماليات الکترونيکی برحسب مهارت كار با رایانه تفاوت وجود دارد؟
داده های جدول )25( نشان می دهد كه ميزان F محاسبه شده )f=3/072( در درجه آزادی 3 و 380 در 
مقایسه با مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده و معنادار می باشد بنابراین بين قصد استفاده از ماليات الکترونيکی 

نزد مودیان بر حسب مهارت استفاده از رایانه تفاوت معناداری وجود دارد.
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جدول )25(- مقایسه میانگین قصد استفاده از مالیات الكترونیكی برحسب مهارت کار با رایانه 

منبع تغییرات
مجموع 

مجذورات
درجه آزادی

میانیگن 

مجذورات
Fسطح معناداری

7/75632/585بين گروهها
3/0720/028 319/759380درون گروهها

0/841
327/515383جمع

- آیا بين قصد استفاده مودیان ماليات الکترونيکی برحسب دسترسی به اینترنت تفاوت وجود دارد؟
داده های جدول )26( حاكی از آن است كه ميزانt محاسبه شده در مقایسه با مقدار بحرانی جدول كوچکتر 
بوده و در سطح p ≥ 0/05 معنادار نمی باشد. بنابراین بين ميانگين قصد استفاده از ماليات الکترونيکی نزد 

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

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

درجه آزادیTخطای معیارانحراف معیارمیانگیندسترسی
سطح معنا 

داری

جوان-3/800/92100بله 
0/964320/4740/336

3/700/9310/076خير

6- نتایج فرضیات تحقیق
- بين درک از مفيد بودن با قصد مودیان، نگرش مودیان با قصد مودیان، درک از مفيد بودن با نگرش 
امنيت و حفظ حریم  از مفيد بودن،  با درک  با نگرش مودیان، سهولت استفاده  مودیان، سهولت استفاده 
خصوصی با نگرش مودیان، هنجارهای ذهنی با قصد مودیان، كنترل رفتاری درک شده با قصد مودیان، 
اثر بخشی رایانه خود با كنترل رفتاری درک شده، حمایت دولت با كنترل رفتاری درک شده، تکنولوژی با 

كنترل رفتاری درک شده، رابطه های معناداری وجود دارد.
اطالعات جداول )2(، )4(، )6(، )8(، )10(، )12(، )14(، )16(، )18(، )20(، )22( نشان دهندۀ آن است كه 
فرضيه های این پژوهش با 99% اطمينان مورد تأیيد قرار گرفته است. بنابراین مي توان نتيجه گرفت كه 
هر چه وضعيت متغيرهای مستقل پژوهش مثبت تر باشد، مودیان در استفاده از این تکنولوژی مصمم ترند.
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پذیرش  )مدل  سازنده  عوامل  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  پژوهش،  این  فرضيه  یازده  تأیيد  به  توجه  با   -
تکنولوژی و مدل رفتار برنامه ریزی شده( در چارچوب مدل به عنوان عوامل تاثيرگذار بر پذیرش ماليات 

الکترونيکی توسط مودیان شهرستان شهركرد شناسایی شده اند.
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7- بحث و بررسی نتایج
 )TAM( نتایج نشان می دهد كه قصد استفاده از ماليات الکترونيکی را می توان توسط عوامل سازنده مدل

و مدل )TBP( پيش بينی كرد.
مطالعه حاضر دارای پيامدهای بسياری برای تحقق ماليات الکترونيکی در آینده است. اول اینکه نتایج 
تجربی نشان می دهد كه نگرش، هنجار ذهنی و رفتار كنترل شده اثر قابل توجهی در پذیرش استفاده از 
ماليات الکترونيکی دارد. دوم، ادغام )TAM( و )TBP( دارای قدرت توضيحی خوبی برای ارائه یک مدل 
جامع برای پذیرش ماليات الکترونيکی است. سوم، درک بهتر در مورد عوامل اثرگذار بر موفقيت در پذیرش 
ماليات الکترونيکی، به ویژه برای كشورهای در حال توسعه مانند ایران كمک شایان توجهی خواهد داشت. 

با توجه به نتایج حاصل از تحقيق، پيشنهادات زیر ارائه می گردد:
الف( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه اول تحقيق حاضر پيشنهاد می گردد:

- اعطای تخفيف های ویژه به مودیان، در صورت استفاده از ماليات الکترونيکی
- آگاه ساختن مودیان از منافع عمومی استفاده از خدمات ماليات الکترونيکی همچون كاهش هزینه های 
چاپ اسکناس، كاهش مصرف سوخت، كاهش ترافيک، كاهش آلودگی محيط زیست و... از طریق 

كانال های ارتباط جمعی. 
ب( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه دوم تحقيق حاضر پيشنهاد می گردد:

- سازمان امور مالياتی می تواند به جای بمباران گسترده1 از طریق تبليغات یک نواخت و بی اثر، با ارسال 
پيام های ساده الکترونيکی، مودیان را از وضعيت مالياتی خود و هر آن چه كه به تصميم گيری مودی 
الکترونيکی  ماليات  به  را نسبت  این طریق نگرش مثبت مودیان  از  و  كمک می كند مطلع كنند 

تقویت كنند.
- مودیان هرچه با احساس افزایش كيفيت اطالعات ارائه شده در وب سایت ، سرعت تعامالت و امنيت 
موجود در سيستم مالياتی را بيشتر درک نمایند، نگرش آنها براي استفاده از این خدمات مثبت تر 

می شود.
- به ماموران مالياتی توصيه مي شود در مورد منافع و مزایاي ماليات الکترونيکی، به مودیان خود آموزش 
داده با تبليغات مناسب اطالع رساني كنند و از این طریق، ادراكات مودیان را تحت تأثير قرار دهند.

ج( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه سوم تحقيق پيشنهاد می گردد: 
- تبليغات و آگاهی بخشی به مودیان به گونه اي مؤثر طراحی و اجرا شود تا مودیان به مزایا و منفعت 
1. Carpet Bombing
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درک شده و مفيد بودن استفاده از خدمات پرداخت از طریق اینترنت در مقایسه با شيوه سنتی بيشتر 

تشویق و ترغيب شوند.
- برای آگاه كردن مودیان از مزایای ماليات الکترونيکی، نه تنها تأكيد بر مزایای اولية ماليات الکترونيکی 
هم چون صرف جویی در زمان، هزینه و ... ضروری است بلکه باید بر منافع عمومی استفاده از آن 
هم چون كاهش مصرف سوخت، كاهش ترافيک، كاهش آلودگی محيط زیست، كاهش هزین های 

چاپ اسکناس و ... نيز تأكيد گردد.
د( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه چهارم تحقيق حاضر پيشنهاد می گردد: 

- كيفيت طراحی سایت بر جذب مودیان جدید بسيار موثر است. اصوال سایت های جذاب و با كيفيت 
باعث توقف مودیان می گردد و آنها را مشتاق به دیدن و بررسی بيشتر می كند.

- اگر وب سایت ها از الگوی نسبتا مشابهی پيروی كنند، كار با آن ها تکراری و عادی می شود و كاربران 
می توانند با كمترین درگيری فکری، از آن ها استفاده كنند. از این رو كاربران نيازی ندارند در هر 

بازدید از وب سایت های گوناگون، نحوه استفاده از آن را فرا بگيرند.
- بهبود و توسعه تجهيزات زیر ساختی این فناوری به گونه ای كه كاربران احساس راحتی بيشتری در 

استفاده از وب سایت داشته باشند.
- دسترسی آسان و راحت، بعد پنهان در آسانی استفاده از فناوری هایی است كه استفاده از آن اختياری 
است. در این راستا، فراهم كردن كيوسک های رایانه متصل به وب سایت سازمان در اماكن عمومی 
از  استفاده  راحتی  و  پذیری  افزایش دسترسی  ها، موجب  بانک  كنار دستگاه های خودپرداز  در  یا 

ماليات الکترونيکی خواهد بود. 
ه( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه پنجم تحقيق پيشنهاد می گردد: 

- سریعترین روش ارائه خدمات با امکانات و زیرساخت هاي موجود در اختيار مودیان قرار گيرد، به گونه 
اي كه باعث صرفه جویی قابل مالحظه و ملموس در وقت مودیان گردد.

- تهيه و توزیع بسته های آموزشی مناسب در سطح ادارات و ارائه اطالعات و دانش كافی در مورد نحوه 
استفاده از خدمات ماليات الکترونيک.

- طراحی سایت سازمان به نحوی كه بتوان به سرعت و بدون نياز به تالش اضافی خدمات مورد نياز 
را انتخاب كرد.

- استفاده از نيروهای متخصص و كارآمد در بخش پشتيبانی سایت و سایر بخشهای خدمات الکترونيک 
تا در صورت بروز مشکل در ارائه خدمات الکترونيک، مشکل مزبور به سرعت بر طرف گردد.
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و( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه ششم تحقيق پيشنهاد می گردد:
- قرار دادن بيانيه امنيت و حریم خصوصی در معرض دید كاربران، گام اول در این راه است. مهم تر از 
این موضوع، تضمين امنيت وب سایت با دریافت گواهينامه بين المللی امنيت است كه تاثير زیادی 

در جلب اعتماد مودیان خواهد داشت.
- یک بعد مهم دیگر در ایجاد اعتماد، تضمين امنيت بر خط است؛ این موضوع می تواند صریحا با ذكر 

امکانات امنيتی استفاده شده در وب سایت صورت پذیرد.
- امکانات امنيتی مانند دیواره های آتش1، روترهای فيلتر كننده، مودم های كال بک2، پنهان سازی، 
كارت های هوشمند، گواهينامه دیجيتال و تایيد اصالت3 می تواند در افزایش درک اعتماد موثر باشد.

- عقد قراردادهاي بين المللي جهت بيمه نمودن و تامين امنيت مبادالت بانکي، تضمين جبران خسارت 
در صورت هک شدن حساب مودیان یا كالهبرداري اینترنتي.

- آموزش مودیان در زمينة نحوۀ ایجاد، نگهداري و تغيير دورهاي مشخصات محرمانة خود به منظور 
كاهش احتمال سوء استفاده در محيط مجازي، ارائة آمار و اطالعات دقيق و به روز در مورد ميزان 
تراكنش هاي مورد سوء استفاده قرار گرفته شده به كل تراكنش هاي ماليات الکترونيکی جهت ایجاد 

اطمينان بين مودیان در مورد رو به كاهش بودن سرقت.
دقيق حدود  تعيين  و  اینترنتی  با جرایم و كالهبرداریهای  مبارزه  قوانين  كليه  دقيق  و  بيان شفاف   -
قوانين، معرفی دقيق و كامل كليه زیرساخت های تکنولوژیکی و  این  اجرای  مسؤوليت در حوزه 

چگونگی پشتيبانی این زیرساخت ها از مودیان، گام مؤثری را در جلب اعتماد مودیان بردارند.
- هر قدر سازمان امور مالياتی به اصول اخالقی در قبال مودیان پایبندتر باشد و بر مبنای آنها عمل 

كند، اعتماد مودیان بيشتر می-شود.
ز( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه هفتم تحقيق پيشنهاد می گردد: 

در محيط ناشناخته و نوظهور اینترنتی، تأثير گروه های مرجع )خانواده، دوستان، همکاران و …( بر هنجار 
ذهنی افراد زیاد است و متعاقبا، هنجار ذهنی نيز بر قصد استفاده افراد، تأثير بسياری خواهد گذاشت. بنابراین 

توجه به این متغير نيز موجب پيش بينی بهتر قصد استفاده از خدمات ماليات الکترونيکی شده است.
 - نهادینه شدن فرهنگ استفاده از توانمندیهای ماليات الکترونيکی در جامعه، تنها در نتيجه بسترسازی 

1. Firewalls
2. Callback Modems
3. Authentication
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مناسب فرهنگی، ایجاد اعتماد به این شيوه و اجرای برنامه های آموزشی و تبليغاتی ممکن و ميسر 

خواهد شد.
- تدوین برنامه های اجرایی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی كشور در راستای استقرار ماليات 

الکترونيکی و فراهم آوردن پيش نيازهای مورد نياز.
- تالش فراگير و همه جانبه رسانه هاي جمعي از جمله صدا و سيما، مطبوعات و ... به منظور آماده 

نمودن بسترهاي فرهنگي جهت توسعه بانکداري الکترونيک در كشور.
ح( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه هشتم تحقيق پيشنهاد می گردد:

- آشنا كردن مودیان با ساختار و عملکرد ماليات الکترونيکی.
- سيستمها طوری طراحی شود كه در عين مفيد بودن، یادگيري آنها براي استفاده آسان باشد. به عنوان 

نمونه، بيشتر از گزینه هاي گرافيکي به جاي دستوري استفاده شود.
- آموزش مهارت هاي نوین ماليات الکترونيکی به ماموران مالياتی در قالب دوره هاي ضمن خدمت 

جهت راهنمایی مودیان به طور موثر. 
ط( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه نهم تحقيق پيشنهاد می گردد: 

- با برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی، خودكارآمدی افراد را در استفاده از رایانه و سيستم های 
ماليات الکترونيکی افزایش دهند.

- با در اختيار گذاشتن مرجع در دسترس و آماده )گروهها یا افراد ماهر دارای توان ارتباطی قوی و 
مهارت آموزشی مناسب به صورت برخط، تلفنی و...( برای راهنمایی و كمک به مودیان به هنگام 
مواجه با مشکل در استفاده از سيستم ماليات الکترونيکی، موجب بهبود وضعيت منابع تسهيل كننده 

شوند.
- اگر مودیان فکر كنند سازمان امور مالياتی از تجربه، منابع )زیرساختهای تکنولوژیکی، سيستمهای 
نرم افزاری و...(، دانش و مهارت الزم برای انجام عمليات ماليات الکترونيکی برخوردار است باحس 

اعتماد بيشتری از خدمات ماليات الکترونيکی استفاده می كنند.
ی( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه دهم تحقيق پيشنهاد می گردد: 

- تصویب مجموعه قوانين مربوط به ایجاد ضمانت اجرایی برای توسعه و گسترش استفاده از خدمات 
ماليات الکترونيکی در كشور.

- تصویب مجموعه قوانين مربوط به پرداخت ماليات كمتر از سوی مودیان در صورت پرداخت ماليات 
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از طریق الکترونيکی. 

- تأسيس سازمان نظارتی مشخص و معين برای رسيدگی به جرائم و تخلفات ماليات الکترونيکی.
- حمایت از مودیان پيشرو در عرصه پرداخت ماليات الکترونيکی به منظور جلب حمایت های اجتماعی 

و اعتمادسازی و تشویق آن ها.
ک( با توجه به نتایج حاصل از فرضيه یازدهم تحقيق پيشنهاد می گردد: 

- افزایش پهنای باند خطوط اینترنت در شبکه بانکی كشور.
- توسعه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نياز در نظام ماليات الکترونيکی با بهره گيری از 

تمام ظرفيت های موجود در كشور.
- سرمایه گذاری شركت مخابرات و سایر دستگاه های ذیربط در زیرساختهای مخابراتی برای افزایش 

توان این شبکه ها و به روز رسانی آن ها همراه با مشاركت فعال بخش خصوصی.
- كاهش خطاهای سيستمی و افزایش سرعت انجام تراكنش ها. 

ویژگي هاي جمعيت  كه  رسيد  نتيجه  این  به  كلي  درحالت  دموگرافيک مي توان  ویژگيهای  به  توجه  با  و 
شناخت را به عنوان شاخصي درنظر گرفت تا ماليات دهندگاني را شناسایي كنيم كه مایل اند روش خاصي 
از پرداخت را انتخاب نمایند. در واقع ارائه خدمات بایستي بر اساس ویژگي هاي افراد صورت پذیرد و این 
وظيفه سازمان است كه این ویژگي هاي بالفعل و بالقوه را شناسایي نماید ، نتيجه این امر رضایت مؤدي و 

تمایل بيشتر وي به سوي خدمات مالياتي الکترونيکي است.
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