
 701 -771، ص 7991، بهار 9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 کشورهای ایه داده از استفاده با اینترنت طریق از مالیاتی پرونده تشکیل سیستم قبول روی بر مطالعات

 و دن،بو کاربردی ادراک استفاده، راحتی ادراک اثر مطالعه به پژوهش این. است کم بسیار توسعه به رو

 این از هدف.پردازد می مالیاتی مودیان اینترنتی مالیاتی پرونده تشکیل قبول قصد بر مودی رضایت

 بین رد الکترونیکی مالیات استراتژی اجرای با اطالعات تکنولوژی های قابلیت ی رابطه بررسی پژوهش

 شیراز شهر مالیاتی مودیان از متشکل شامل پژوهش این ی جامعه.باشد می شیراز شهر مالیاتی مودیان

 حجم چه اگر لذا. باشد می نفر هزار 01 از بیش شیراز شهر مالیاتی دیانمو شمار حدود.  باشد می

 اقتصادی فعالیت کد دارای که کاسبان از یک هر اینکه به توجه با اما است محدود نوع از آماری جامعه

 جامعه حجم لذا شوند می شناخته مالیاتی مودی یک عنوان به باشند می مالیاتی امور سازمان در

 توجه اب شد انجام ساده تصادفی گیری نمونه روش به حاضر پژوهش در گیری نمونه. باشدو می نامعلوم

 کوکران گیری نمونه فرمول از استفاده با بود نفر 0111 با برابر  حدوداً آماری جامعه حجم اینکه به

 از تحقیق هایفرضیه آزمون و هاداده تحلیل توصیف منظور به. شد زده تخمین نفر 483نمونه حجم

 pls افزار نرم طریق از که است شده استفاده ساختاری معادالت یابیمدل ازروش و استنباطی آمار

 راحتی که دهد می نشان تحقیق فرضیات آزمون از حاصل نتایج .گرفت قرار تحلیل و تجریه مورد

 ماتخد محتوای مثبت تاثیر چنین هم.دارد مثبت تاثیر مودی رضایت و وب خدمات کیفیت بر خدمات

 ارقر تایید مورد مالیاتی مودیان رضایت بر وب خدمات کیفیت تاثیر و وب خدمات کیفیت بر وب

 ایه ،مهارت دارد مثبت تاثیر آنان رفتاری قصد و مودیان رضایت بر شده ادراک کاربرد چنین هم.گرفت

 مالیات استفاده راحتی ادراک چنین هم..دارد  مثبت تاثیر راحتی از ادراک بر نیز رایانه و سایت وب

 مورد فتاریر قصد بر مالیاتی مودیان رضایت مثبت تاثیر و رفتاری قصد و مودی رضایت بر الکترونیکی

 مات،رضایتخد کیفیت بر الکترونیکی مالیات قبول در شده ادراک ،ریسک سو دیگر از.گرفت قرار تایید

 .دارد منفی تاثیر مودیان رفتاری قصد و مودیان

 شده ادراک شده،کاربرد ادراک استفاده الکترونیکی،راحتی مالیات ذیرشپ :يديکل واژگان 

 .شیراز شهر مالیاتی مودیان،مودیان سایت،رضایت وب های مهرات ، الکترونیکی مالیات
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  2 مجتبی مختاري،  1 فر عارفی حسين

 .آزاد مرودشت ،دانشگاهحسابداری کارشناس ارشد  0
 .دآزاد فیروزآبا،دانشگاه حسابداری کارشناس ارشد  2
 

 نام نویسنده مسئول:
 حسين عارفی فر

 استراتژي اجراي با اطالعات تکنولوژي هاي قابليت ي رابطه بررسی

 (شيراز شهر مالياتی مودیان:موردي مطالعه)الکترونيکی ماليات
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 مقدمه
 هبودب و صالحا راستای در مناسب مالیاتی های سیاست گذارند،اتخاذ می جای به اقتصادی متغیرهای بر ها مالیات که تاثیراتی به نظر

 الیاتیم نظام نمودن مکانیزه و الکترونیکی ستانی مالیات اجرای در اطالعات فناوری از استفاده.است برخوردار ای العاده فوق اهمیت از سیستم

 درون طالعاتیا های شبکه ایجاد ، مالیاتی های ظرفیت شناسایی. بیافزاید مالیات اخذ بودن الوصول سهل و مودیان رضایت بر تواند می کشور

 یادهپ زمینه در نوین های فناوری بکارگیری مستلزم کشور مالیات آوری جمع کارایی ارتقای نیز و( مالیاتی مودیان) سازمانی برون و سازمانی

 ترین همم عنوان گذشته،به دهه دو در خصوصا اطالعات فناوری سریع.باشد می اداری مکانیزاسیون و مالیات اخذ الکترونیکی های سیستم سازی

 به ولتد الکترونیکی مالیاتی خدمات الکترونیک،ارائه دولت کاربرد انواع ترین مهم از یکی.شود می تلقی ها سازمان و جامعه درسطح تغییر عامل

 و زمان و وقت در توجه قابل جویی صرفه آنالین،ضمن صورت به الکترونیکی های اظهارنامه  نمودن پر با ،مودیان آن در که است مالیاتی مودیان

 و پیشرفته کشورهای بسیاری در اینکه وجود با(.0433بهراد،)نمایند می پرداخت را خود های مالیات ممکن صورت بهترین به ها هزینه کاهش

 بوروکراسی و فناوری های پیچیدگی درگیر همچنان آنها از بسیاری است، مناسبی شرایط در دیجیتال خدمات ارائه توسعه به رو کشورهای

 این با(. 211۲  بالنجر و کارتر) شود ساده دولتی اساسی خدمات به دسترسی که است این دولتی الکترونیکی خدمات اهداف از یکی. هستند

 لی)دارندن کامل رضایت خدمات این از... و پیچیده، توضیحات دلیل به سردرگمی سیستم، به اطمینان عدم شک، مانند دالیلی به شهروندان حال،

 مینهز این در گسترده تحقیقات دلیل. بود خواهد دیجیتال صورت به دولتی خدمات آینده که است شده آشکار کامال دیگر(. 2100  انهمکار و

 صحیح شکل به و کرد شناسایی را موانع باید آنالین دولتی خدمات ارائه اثرگذاری بهبود برای. باشد می اطالعات کمبود و آن باالی اهمیت نیز

 بتوان تا ودش رسیدگی مشکالت به باید شخصی، حریم حفظ تضمین تا گرفته آنالین خدمات کیفیت و سایت وب ازطراحی. نمود خوردبر آنها با

 هک است دولتی آنالین خدمات شکل چندین از یکی الکترونیکی مالیات دریافت(. 210۲  همکاران و چن) نمود جلب را کنندگان مصرف رضایت

 که کنند می اشاره( 2101)  کمرالزمان و ازمی سیستم، این به عمومی اقبال وجود با(. 211۲  همکاران و فو) است اربرخورد باالیی اهمیت از

 این رایب مناسب مدل یک به رسیدن نیز مقاله این هدف. توسعه به رو کشورهای در خصوص به باشد، می یکپارچه سیستم یک به نیاز همچنان

 .برسیم قوی و کلی مدل یک به تا کنیم می ادغام هم با را نظری مدل سه ما. باشد می مساله

 سو همین از. خیر یا دارند کاربرد توسعه به رو کشورهای در غربی های مدل آیا نماید می بررسی که است این حاضر پژوهش اهمیت

 لکترونیکیا مالیات پذیرش در موثر عوامل مورد در که است این ایران انتخاب دالیل از یکی. باشد می ایران در الکترونیکی مالیات قبول ما تمرکز

 و اگوپت) اطالعات سیستم موفقیت مدل و فناوری، قبول مدل شده، ریزی برنامه رفتار نظریه ترکیب با. ندارد وجود هند در چندانی ادبیات

 بر قیقتح این در محقق.پردازد می آنالین یمالیات پرونده تشکیل برای رفتاری قصد مطالعه به که رسیدیم جامع رویکردی ،به(210۲، همکاران

 اجرای اب اطالعات تکنولوژی های قابلیت  ی رابطه بررسی به  معتبر منابع از اطالعات گردآوری و پیشین تحقیقات ی مطالعه ضمن تا است آن

 :هدد پاسخ زیر سواالت به و  بپردازد شیراز شهر مالیاتی مودیان بین در الکترونیکی مالیات استراتژی

 دارد؟ وجود ای رابطه چه سایت وب خدمات کیفیت و خدمات راحتی بین -0

 دارد؟ وجود ای رابطه چه مالیاتی مودیان رضایت و خدمات راحتی  بین-2

 دارد؟ وجود ای رابطه چه سایت وب خدمات کیفیت و سایت وب خدمات محتوای بین-4

 دارد؟ وجود ای رابطه چه مالیاتی مودیان رضایت و  سایت وب خدمات کیفیت بین -3

 دارد؟ وجود ای رابطه چه سایت وب خدمات کیفیت و الکترونیکی مالیات قبول در شده ادراک ریسک بین -۲

 دارد؟ وجود ای رابطه چه مالیاتی مودیان رضایت و الکترونیکی مالیات قبول در شده ادراک ریسک  بین-۲

 دارد؟ وجود ای رابطه چه مالیاتی مودیان رفتاری قصد با یالکترونیک مالیات قبول در شده ادراک ریسک بین -7

 دارد؟ وجود ای رابطه چه مالیاتی مودیان رضایت و شده ادراک کاربرد بین -8

 دارد؟ وجود ای رابطه چه الکترونیکی مالیات قبول به مالیاتی مودیان رفتاری قصد با شده ادراک کاربرد بین -3

 دارد؟ وجود ای رابطه چه الکترونیکی مالیات استفاده راحتی از آنها ادراک و مالیاتی مودیان انهرای و سایت وب های مهارت بین-01

 دارد؟ وجود ای رابطه چه مالیاتی مودیان رضایت و الکترونیکی مالیات استفاده راحتی ادراک بین-00

 وجود معناداری ی رابطه چه الکترونیکی مالیات قبول به مالیاتی مودیان رفتاری قصد با الکترونیکی مالیات استفاده راحتی ادراک  بین-02

 دارد؟

 دارد؟ وجود ای رابطه چه الکترونیکی مالیات قبول در آنها رفتاری قصد با مالیاتی مودیان رضایت بین -04
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 . ادبيات تحقيق1

 چارچوب نظري تحقيق. 1-1
 کیفیت برادراک خدمات راحتی که اند داده نشان( 2112) ندیال و ترکزاده و( 2112) همکاران و سرینیواسان مانند پیشین مطالعات

 رضایت و خدمات کیفیت ادراک بر خدمات راحتی اینکه بر دال شواهدی( 211۲) پرایبوتوک و ژانگ اما. دارد اثر مشتری رضایت و خدمات

 .نیافتند دارد اثر مشتری

H1: دارد سایت وب خدمات کیفیت با مثبتی رابطه خدمات راحتی . 

 صرف میزان کمترین با و زمان کمترین در کار انجام: است این محور راحتی مشتری یک هدف که کند می اشاره( 038۲) رگانوسکیمو

 از کننده مصرف زمان و تالش ادراک خدمات راحتی که گفتند و نمودند ارائه خدمات راحتی برای مدلی( 2112) همکاران و بری. انسانی انرژی

 همکاران و بری چارچوب کمک به. است سود فرا راحتی( ۲) و سود، راحتی( 3) تبدیل، راحتی( 4) دسترسی، راحتی( 2) تصمیم، راحتی( 0)

 .دارد کننده مصرف رضایت با مثبتی رابطه خدمات راحتی که دریافتند( 2118) همکاران و کولول ،(2112)

H2 :دارد مالیاتی مودیان رضایت با مثبتی رابطه خدمات راحتی. 

 که است ای چهره سایت وب خدمات محتوای. است سایت وب در اطالعات ظاهر و ارائه شکل مورد در کل در سایت وب خدمات وایمحت

 دماتخ محتوای. کرد استفاده وب خدمات کیفیت از مشتریان ادراک تغییر برای آن از توان می. ببیند آن با را وی جامعه دارد دوست شرکتی هر

 یم سایت وب کلی ظاهر و تصاویر، انواع و اندازه ارائه، نوع رسانه، انواع اطالعات، میزان تناسب اطالعات، کیفیت مانند ابعادی شامل سایت وب

 خدمات کیفیت به نسبت کاربر رویکرد بر مثبتی اثر سایت وب خدمات محتوای( 2114) کونینگ گفته به(. 2118 همکاران و اودو) شود

 .گذارد می اثر آنها رفتار روی رب مقابل در که دارد الکترونیکی

H3: دارد سایت وب خدمات کیفیت با مثبتی رابطه سایت وب خدمات محتوای. 

 قدرت به تواند می خدمات کیفیت که کردند اظهار( 2113) بک و هان. بگذارد اثر ها سیستم عملکرد بر تواند می سیستم خدمات کیفیت

 آنها باور به وابسته کنندگان مصرف توسط فناوری قبول که کردند مطرح را بحث این( 211۲) نهمکارا و پاراسورامام. کند کمک شرکت رقابت

(. 211۲ همکاران و کیم) است فناوری و انسان بین تعامل شامل سایت وب خدمات کیفیت آنالین، خرید خرید شرایط در. است فناوری به نسبت

 مشتری اولیه دید روی بر سایت وب خدمات کیفیت. بسنجیم را مشتری رضایت بر سایت وب خدمات کیفیت اثر که است مهم رو، این از

 و زبارن) خیر یا دهد ادامه خدمت دریافت به خواهد می آیا اینکه و وی نکردن یا کردن خرید برای شود می ای زمینه و گذارد می اثر الکترونیک

 بر مقابل در که دارد، اثر سایت وب خدمات کیفیت بر کاربران ادراکی کریس و سایت وب محتوای ،(211۲) لین و لی گفته بنابر(. 211۲ ویجن

 م،سیست کیفیت اطالعات، کیفیت شامل که سایت، وب خدمات کیفیت که دارند باور( 210۲) همکاران و چن. گذارد می اثر مشتری کلی رضایت

 .رددا کاربر رضایت و بودن کاربردی ادراک بر مثبتی اثر شود، می خدمات کیفیت و

H4: دارد مالیاتی مودیان رضایت با مثبتی رابطه  سایت وب خدمات کیفیت. 

 ریسک این و(.2101 همکاران و اودو) شود می شناخته آنالین موفق تبادالت اصلی موانع از یکی عنوان به آنالین تبادالت در ریسک ادراک

 (.210۲همکاران، و گوپتا)نماید منفی خدمات کیفیت به نسبت را ودیم نگرش و داده قرار تاثیر تحت را خدمات کیفیت تواند می شده ادراک

H5: دارد سایت وب خدمات کیفیت با منفی ای رابطه الکترونیکی مالیات قبول در شده ادراک ریسک. 

 و درمنف) الکترونیک خدمات کارگیری به از نظر مورد بازده پیگیری در شکست پتانسیل شود، می توصیف اینگونه شده ادراک ریسک

 ابراینبن سازد می مواجه خطر و ریسک با را مودیان ،معموال الکترونیکی مالیاتی اظهارنامه ارائه فرآیند از کامل شناخت و آگاهی عدم(. 2114 پاولو

 (.210۲همکاران، و گوپتا)دهد کاهش را مودی رضایت تواند می ریسک این

H6: دارد مالیاتی مودیان رضایت با منفی ای هرابط الکترونیکی مالیات قبول در شده ادراک ریسک. 

 آنالین صورت به را خود مالیاتی اظهارنامه خواهند می که کسانی ریسک ادراک به دارد اشاره شده ادراک ریسک تحقیق، این چارچوب در

 از هدوبار استفاده به نسبت عالقه کاهش و خدمات، کیفیت ادراک کاهش رضایت، کاهش سبب همواره کاربران توسط ریسک ادراک. کنند ارائه

 و تاگوپ)است دولت حمایت تحت آنها منافع و است رسیده حداقل به ادراکی ریسک که داد اطمینان شهروندان به باید پس. شود می سیستم

 (.210۲همکاران،

H7: دارد یالکترونیک مالیات قبول به مالیاتی مودیان رفتاری قصد با منفی ای رابطه الکترونیکی مالیات قبول در شده ادراک ریسک. 

 می دامها آن از استفاده به است، کاربردی سیستم که برسد ادراک این به اگر کاربر که است این الکترونیکی مالیات های فرض از یکی

 دیویس گفته به(. 210۲ همکاران و چن) شود می محاسبه سیستم از کاربر اکتسابی خالص منافع توسط حدی تا سیستم هر مودی، رضایت. دهد
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 همترینم از یکی مودی رضایت. خیر یا است کرده تر ساده را کارها سیستم از استفاده آیا که است مساله این ادراکی امکان مودی رضایت( 0383)

 (.210۲همکاران، و گوپتا)باشد می شده ادراک کاربرد تاثیر تحت شدت به که است الکترونیکی مالیات ساختارهای

H8: دارد مالیاتی مودیان رضایت با مثبت ای رابطه شده ادراک کاربرد. 

. است بوده اهمیت با پیشین مطالعه 010 از مورد 73 در قصدها و مودی رضایت بین رابطه که کردند مشاهده( 2114) همکاران و لی

 مهم عاملی کاربر رضایت که گرفتند جهنتی( 210۲ همکاران و چن ،2113 همکاران و اونگ ،2117 همکاران و کاستاندا ،211۲ کاراهانا و سریته)

 .نکردند مشاهده را ای رابطه چنین( 2100) همکاران و لین اما. است سیستم از استفاده برای کاربر قصد و رضایت کردن مشخص در

H9: دارد الکترونیکی مالیات قبول به مالیاتی مودیان رفتاری قصد با مثبت ای رابطه شده ادراک کاربرد. 

(. 2101 همکاران و اودو) بگذارد اثر خدمات تجربه بازده بر تواند می آنالین تبادالت انجام برای موجود فناوری بکارگیری در تریمش توانایی

 هارتم از مشتریان آنالین برخورد در چون است آنالین خدمات تجربیات از متفاوت سنتی خدمات برخورد گویند می این از فراتر نویسندگان

 کیم ،2117 همکاران و کویسنا) شوند شریک آنالین خدمات تحویل در و نمایند دریافت خدمات تا کنند می استفاده فناوری یبکارگیر در خود

 رابطه که رسیدند نتیجه این به( 2114) همکاران و فورد(. 211۲ دنتو و پورتر) گویند می خودکارآمدی پدیده این به معموال(. 2113 همکاران و

 مشتری رضایت افزایش های راه بهترین از یکی گوید می( 211۲) رولی. دارد وجود اینترنتی جستجوی رفتار و فردی های تفاوت بین قوی ای

 دشگر و باشد ساخت خوش باید سایت وب اینکه بر الوه است معتقد نویسنده. دهیم افزایش را خدمات فرآیند مورد در وی دانش که است این

 .دهد انجام خوبی به را مالی تبادالت تا دهد آموزش رکارب به باید بلکه آسان، آن در

H10: دارد الکترونیکی مالیات استفاده راحتی از آنها ادراک با مثبتی رابطه مالیاتی مودیان رایانه و سایت وب های مهارت. 

 بر شده ادراک استفاده حتیرا که داد نشان( 2113) یون ،(2113) همکاران و کیم ،(2117) همکاران و کویسما ،(2113) شیه مطالعات

 ادهاستف راحتی اثرات که دیدند و و نمودند مقایسه را معمولی و اینترنتی دهندگان پرونده تشکیل( 211۲) همکاران و فو. دارد اثر مودی رضایت

 .دهند می یتاهم شده ادراک استفاده راحتی به بیشتر اینترنتی گروه. است متفاوت گروه هردو برای مودی رضایت بر شده ادراک

H11: دارد مالیاتی مودیان رضایت با مثبتی رابطه الکترونیکی مالیات شده ادراک استفاده راحتی. 

 استفاده راحتی که دادند نشان( 2113) همکاران و کیم. است الکترونیکی مالیات پذیرش متغیر چهار از یکی شده ادراک استفاده راحتی

 قیمیمست اثر شده ادراک استفاده راحتی گاهی که داده نشان مطالعات. دارد اثر سیستم از استفاده رب وی قصد و مشتری رضایت بر شده ادراک

 پیشین مطالعه 010 از مورد ۲4 در قصد و شده ادراک استفاده راحتی بین رابطه که کردند مشاهده( 2114) همکران و لی. ندارد فرد قصد بر

 (.210۲همکاران، و گوپتا)دارند اثر رفتاری قصد بر شده ادراک استفاده راحتی که کردند اهدهمش( 210۲) ساگینوف و چاو. است شده واقع مهم

H12: اردد الکترونیکی مالیات قبول به مالیاتی مودیان رفتاری قصد با مثبتی رابطه الکترونیکی مالیات استفاده راحتی ادراک. 

 سبب باال رکارب رضایت. کند ارزیابی را سیستم یک موفقیت تا شده فادهاست مطالعات بسیاری در که است اثرگذار ساختاری مودی رضایت

 تایوان، الکترونیک صنعت( BI) تجاری هوش سیستم نهایی کاربری از داده آوری جمع با(. 2100 باگچی و اودو) شود می مطلوب رفتاری قصد

 روابط که دریافت نویسنده. فردی عملکرد و سیستم، از استفاده ایی،نه کاربر محاسباتی رضایت: آزماید می را متغیرها این بین رباته( 2102) هو

 کترونیک،ال دولت خدمات ساختار در.دارد وجود فردی عملکرد و سیستم از استفاده بین و سیستم، از استفاده و مودی رضایت بین مشخصی مثبت

 .شود لحاظ خدماتی سیستم در و گیرد قرار نظر مد نیازهایشان که شوند می راضی زمانی شهروندان

H13: دارد الکترونیکی مالیات قبول در آنها رفتاری قصد با مثبتی رابطه مالیاتی مودیان رضایت. 

 

 . بررسی پيشينه تحقيق1-2

 هریک.دادند کشور،انجام امورمالیاتی سازمان الکترونیکی آمادگی ارزیابی مدل تبیین و طراحی عنوان با ،پژوهشی(043۲)آهنگری و نجاری

 دلم طراحی بنابراین بوده، هاییضعف و قوّت دارای دارند، نظر مدّ که تحلیلی سطح و هدف برحسب الکترونیکی آمادگی پیشین هایمدل از

 ررسیب با است شده سعی مقاله این در.دارد ضرورت مطالعه، مورد سازمان مختصات و ویژگیها با منطبق و مناسب الکترونیکی آمادگی ارزیابی

 ابتدا منظور همین به.شود ارائه الکترونیکی آمادگی هایمؤلفه و ابعاد آنها، از هریک ضعف و قوّت نقاط گرفتن نظر در با و جودمو هایمدل

 روش زا استفاده با سپس است؛ گرفته قرار بررسی مورد سازمانی و ملی المللی،بین سطح در الکترونیک آمادگی ارزیابی برای مطرح هایمدل

 الکترونیک، آمادگی ارزیابی هایشاخص تعیین برای.است شده ارائه الکترونیک آمادگی ارزیابی هایمؤلفه و ابعاد از جدیدی بندیهطبق فراتلفیق،

 نهایی و استخراج الکترونیکی آمادگی ارزیابی هایشاخص و تشکیل مرحله سه در الکترونیک دولت حوزه نظران صاحب و خبرگان دلفی پانل

 از استفاده با شده، انتخاب تصادفی روش به که نفر 3۲۲ تعداد به ای نمونه با مالیاتی امور سازمان برای شده تدوین مدل تنهای در. است شده

 .است گرفته قرار اصالح سپس و آزمون مورد ساختاری معادالت یابی مدل
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 فتارر تئوری و پذیرش تئوری مدل ادغام بنایم بر الکترونیکی مالیات پذیرش بر موثر عوامل ،بررسی عنوان با پژوهشی ،( 0433)بهراد

 اجرای و طراحی جهت کشور مالیاتی امور سازمان مهم اقدامات از یکی.داد ،انجام شهرکرد شهرستان مالیاتی امور کل اداره در شده ریزی برنامه

 مالیات اجرای برای.باشد می ونیکیالکتر جدید های فناوری سمت به اوردن گسترده،روی درآمدی منبع یک عنوان به مالیات وصول صحیح

 الکترونیکی ساختارهای توسعه در کلیدی عاملی که شهروندان پذیرش به قانونی،باید و تکنولوژیکی های زیرساخت بر عالوه الکترونیکی ستانی

 ریزی برنامه تاررف تئوری و پذیرش تئوری مدل ادغام مبنای بر الکترونیکی مالیات پذیرش بر موثر عوامل دنبال به تحقیق این.شود توجه نیز است

 وشر و نماید،پیمایشی می استفاده ای نامه پرسش روش از چون و روش،توصیفی نظر از و بنیادی نوع هدف،از نظر از پژوهش این.باشد می شده

 که باشد می 0432 سال در شهرکرد شهرستان مالیاتی مودیان کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه.باشد می میدانی نیز اطالعات گردآوری

 از پس.شد انتخاب نمونه عنوان به تصادفی گیری نمونه روش به نفر 483 تعداد کوکران فرمول از استفاده با و شده برآورده نامحدود ها آن تعداد

 حاصل نتایج این spss افزار نرم وسیله به سواالت از حاصل های داده تحلیل و تجزیه و%3۲ حدود پایایی با سواالتی با و نامه پرسش طراحی

 ایانهر بودن،اثربخشی مفید از درک با استفاده مودیان،سهولت نگرش با خصوصی حریم حفظ و امنیت و استفاده بودن،سهولت مفید از درک:شد

 .دارد وجود معنادار ای شده،رابطه درک رفتاری کنترل با تکنولوژی و دولت خود،حمایت

. دادند افزوده،انجام ارزش بر مالیات: اطالعات فناوری پذیرش و ها شرکت مالیاتی های هزینه عنوان اب ،پژوهشی(210۲)همکاران و عزمی

 کمک ،به کوچک و متوسط های شرکت میان در مالیات با سازگار حسابداری سیستم قبول به منجر که است عواملی آزمودن مقاله این هدف

 ارائه ار ای تازه کمک مطالعه این. سیستم این قبول در مالیاتی های هزینه نقش تاثیر خاص شکل به است،  محیطی-سازمانی-فناوری چارچوب

 متوسط و کوچک شرکت 310 بین در سواالت.  اطالعات فناوری قبول ادبیات و مالیاتی های هزینه اثر بین رابطه ایجاد برای تالش با کند، می

 دنآزمو برای تکنولوژی-سازمانی-محیطی چارچوب که دهند می نشان نتایج. یدگرد تحلیل جزئی مربعات حداقل کمک به ها داده و شد پخش

 و انونیق فشار و نسبی، برتری پیچیدگی، ادراکی، سازگاری اثر است؛ مناسب ها شرکت توسط اطالعات فناوری قبول تصمیم بر اثرگذار عوامل

 بیرونی، منابع از یادگیری سازگاری، اثر عالوه، به. دارد اهمیت( VAT) افزوده ارزش بر مالیات با سازگار حسابداری سیستم قبول برای تقلیدی

 .شود می تعدیل مالیات سازگار هزینه توسط VAT با سازگار حسابداری سیستم قبول بر ادراکی اجباری فشار و

. ردندک بررسی را دهندگان الیاتم توسط اینترنتی مالیات پرداخت قبول قصد بر اثرگذار عوامل عنوان با ،پژوهشی(210۲)همکاران و گوپتا

 مقاله این. تاس کم بسیار توسعه به رو کشورهای های داده از استفاده با اینترنت طریق از مالیاتی پرنده تشکیل سیستم قبول روی بر مطالعات

 در دهندگان مالیات اینترنتی یاتیمال پرونده تشکیل قبول قصد بر کاربر رضایت و بودن، کاربردی ادراک استفاده، سادگی ادراک اثر مطالعه به

 دیویس) فناوری قبول مدل ،(0330 ،038۲ ایزان) شده ریزی برنامه رفتار نظریه ساختارهای از مطالعه این در. پردازد می توسعه به رو کشور یک

 بلکه کند، می تایید را ختارسا تنها نه محاسبه مدل. است شده استفاده(0332 لین مک و دلیونه) اطالعات سیستم موفقیت مدل و ،( 0383

 .دهد می نشان را مناسبی کننده پیشبینی و توضیحی کیفیت
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                              . مدل تحقيق1-3

 
 

 تحقيق. روش 2
 ایه روش میان در و است توصیفی - علّی ماهیت با پیمایشی اطالعات گردآوری نحوۀ نظر از و کاربردی هدف لحاظ از پژوهش دراین

 .  شود می استفاده ساختاری معادالت از زیرا است کوواریانس  تحلیل نوع از همبستگی

 

 . جامعه آماري2-1
  نفر هزار 01 از بیش شیراز شهر مالیاتی مودیان شمار حدود.  باشد می شیراز شهر مالیاتی مودیان از متشکل پژوهش این آماری جامعه

 سازمان در اقتصادی فعالیت کد دارای که کاسبان از یک هر اینکه به توجه با اما است محدود نوع از آماری جامعه حجم چه اگر لذا. باشد می

 روش هب حاضر پژوهش در گیری نمونه. باشدو می نامعلوم جامعه حجم لذا شوند می شناخته مالیاتی مودی یک عنوان به باشند می مالیاتی امور

 کوکران گیری نمونه فرمول از استفاده با بود نفر 0111 با برابر  حدوداً آماری جامعه حجم اینکه به هتوج با شد انجام ساده تصادفی گیری نمونه

 باشد.می زیر صورت به محدود یجامعه در نمونه حجم تعیین برای کوکران گیری نمونه فرمول.شد زده تخمین نفر 483نمونه حجم

n=
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
=
1.962∗0.5∗0.5

0.052
≅ 384 

n=حجم نمونه   

Z=باشدمی3۲/0درصد برابر  3۲قدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان م 

P= واریانس به حداکثر  مقداردر این حالت  .گرفت درنظر۲/1آن را  توانمیمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد

  .رسدمیمقدار خود 

q= هستنددرصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه (q =1-p)  

d=(0/1تا  ۲1/1 بین) زمقدار اشتباه مجا 

 483پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد نهایتاً 3۲1ها بازگشت داده نشود، تعداد رفت برخی از پرسشنامهاز آنجایی که احتمال می

 د می باشد.درص 8۲پرسشنامه بازگشت داده شد ، مورد استفاده بود به عبارتی نرخ برگشت پرسشنامه ها  
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 . روایی و پایایی تحقيق2-2
 نحوه و شاخصها روی زمانی لحاظ به که زیادی نسبتا کار با. باشد می ساخته محقق نامه پرسش پژوهش این در استفاده مورد پرسشنامه

 اربسی حد تا مذکور پرسشنامه روایی ظلحا از  مشاور و راهنما استاد مساعد نظر با همچنین و است شده انجام تحقیق این سواالت کردن مطرح

 .باشدمی باال آن اعتبار درجه و باشدمی اعتماد قابل باالیی

 آلفای ضریب SPSS افزار نرم استفاده با. است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه اعتبار سنجش منظور به پژوهش این در

 .است شده داده نشان زیر جدول در تحقیق پرسشنامه ابعاد برای آمده بدست کرونباخ آلفای مقدار که گردیده محاسبه کرونباخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .روش تجزیه و تحليل داده ها2-3
 دالتمعا یابی مدل از محقق ضمن در. است شده استفاده ساختاری معادالت یابی مدل از مدل اجزاء بین روابط بررسی ی برا تحقیق این در

 مدل است شده استفاده ها فرضیه تحلیل و تجزیه برای( PLS) افزار نرم از استفاده با.است برده بهره تائیدی عاملی تحلیل جهت در ساختاری

 .کند می توصیف را متغیرها بین  ممکن علی روابط که ساختاری

 

 تحقيق تجزیه و تحليل فرضيات .یافته هاي3

 
 (PS-A) استاندارد تخمين حالت در  انعکاسی گيري اندازه لمد  دیاگرام

  سواالت ضریب آلفای کرونباخ

 مهارت وب سایت و کامپیوتر 0-۲ 73/1

 آسانس استفاده ادراک شده ۲-7 78/1

 سودمندی ادراک شده 8-3 77/1

 رضایت مودی 01-02 73/1

 کیفیت خدمات وب سایت 04-0۲ 82/1

 محتوای خدمات وب سایت 07-22 7۲/1

 قصد رفتاری 24-2۲ 77/1

 ریسک ادراک شده 2۲-23 74/1

 راحتی خدمات 41-42 73/1
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 (BT) ضرایب معناداري حالت در  انعکاسی گيري اندازه مدل  دیاگرام

 

 . دارد سایت وب خدمات کیفیت با مثبتی رابطه خدمات راحتی آزمون فرضیه اول:

 مثبت گذاری تأثیر و موثربوده سایت وب خدمات کیفیت بر ماتخد راحتی 43/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریب

 . است معنادار گذاری تأثیر %33 اطمینان ضریب با  لذا ، بوده( -۲8/2، ۲8/2) بازۀ از خارج که شده 73/7 برابر T ومقدار باشد می

 

 .دارد مالیاتی مودیان رضایت با مثبتی رابطه خدمات راحتی : دومآزمون فرضیه 

  نوع از گذاری تأثیر این و اثردارند مالیاتی مودیان بررضایت خدمات راحتی ۲7/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در سیرم ضریب

 . است معنادار گذاری تأثیر %33 اطمینان ضریب با  لذا ، بوده( -۲8/2، ۲8/2) بازۀ از خارج که شده 33/4 برابر T ومقدار باشد می مثبت

 

 .دارد سایت وب خدمات کیفیت با مثبتی رابطه سایت وب خدمات محتوای :آزمون فرضیه سوم

 تأثیر این و اثردارند وب خدمات کیفیت بر سایت وب خدمات محتوای 30/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریب

 معنادار گذاری تأثیر %33 اطمینان ضریب با  لذا ، بوده( -۲8/2، ۲8/2) بازۀ از خارج که شده 8/4 برابر T ومقدار باشد می مثبت  نوع از گذاری

 . است

 

 مالیاتی مودیان رضایت بر  سایت وب خدمات کیفیت 28/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریبآزمون فرضیه چهارم:

 %33 اطمینان ضریب با  لذا ، بوده(-۲8/2، ۲8/2) بازۀ زا خارج که شده 10/4 برابر T ومقدار باشد می مثبت  نوع از گذاری تأثیر این و دارد اثر

 .است معنادار گذاری تأثیر
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 بر الکترونیکی مالیات قبول در شده ادراک ریسک24/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریب آزمون فرضیه پنجم:

 ، بوده( -۲8/2،۲8/2) بازۀ از خارج که شده -2112/1برابر T ومقدار باشد می منفی  نوع از گذاری تأثیر این و اثردارد سایت وب خدمات کیفیت

 . است معنادار گذاری تأثیر %3۲ اطمینان ضریب با لذا

 

 بر الکترونیکی مالیات قبول در شده ادراک ریسک -43/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریب آزمون فرضیه ششم:

  لذا ، بوده( -۲8/2، ۲8/2) بازۀ از خارج که شده -77/2 برابر T ومقدار باشد می منفی  نوع از گذاری تأثیر این و اثردارند مالیاتی مودیان رضایت

 . است معنادار گذاری تأثیر %33 اطمینان ضریب با

 

 اثر لکترونیکیا مالیات قبول در شده ادراک ریسک -3131/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریب آزمون فرضیه هفتم:

 که شده -۲۲/3 برابر T ومقدار باشد می منفی  نوع از گذاری تأثیر این و دارد الکترونیکی مالیات قبول به مالیاتی مودیان رفتاری قصد بر منفی

 . است معنادار گذاری تأثیر %33 اطمینان ضریب با  لذا ، بوده( -۲8/2، ۲8/2)  بازۀ از خارج

 

 اثردارند مالیاتی مودیان رضایت بر شده ادراک کاربرد238/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در سیرم ضریب آزمون فرضیه هشتم:

 تأثیر %33 اطمینان ضریب با  لذا ، بوده( -۲8/2، ۲8/2)  بازۀ از خارج که شده 78/2 برابر T ومقدار باشد می مثبت نوع از گذاری تأثیر این و

 . است معنادار گذاری

 

 به مالیاتی مودیان رفتاری قصد بر  شده ادراک کاربرد۲7/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریب آز یه نهم:آزمون فرض

 با لذا ، بوده( -۲8/2، ۲8/2) بازۀ از خارج که شده 38/2برابر T ومقدار باشد می مثبت نوع از گذاری تأثیر این اثردارندو الکترونیکی مالیات قبول

 . است معنادار گذاری تأثیر %33 یناناطم ضریب

  

 ادراک بر مالیاتی مودیان رایانه و سایت وب های مهارت 37/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریب آزمون فرضیه دهم:

 ۲8/2)  بازۀ از خارج که شده 47/۲ برابر T مقدارباشدو می مثبت نوع از گذاری تأثیر این و اثردارند الکترونیکی مالیات استفاده راحتی از آنها

 . است معنادار گذاری تأثیر %33 اطمینان ضریب با لذا ، بوده( -۲8/2،

 

 رضایت بر الکترونیکی مالیات استفاده راحتی ادراک ۲7/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریب آزمون فرضیه یازدهم:

 ضریب با  لذا ، بوده( -۲8/2، ۲8/2)  بازۀ از خارج که شده 87/4 برابر T ومقدار باشد می مثبت  نوع از گذاری تأثیر این و اثردارند مالیاتی مودیان

 . است معنادار گذاری تأثیر %33 اطمینان

 

 قصد بر نیکیالکترو مالیات استفاده راحتی ادراک 03/1 میزان به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریب آزمون فرضیه دوازدهم:

  لذا ، بوده( -۲8/2، ۲8/2)  بازۀ از خارج که شده 8۲/4 برابر T ومقدار باشد می مثبت نوع از گذاری تأثیر این و اثردارند مالیاتی مودیان رفتاری

 . است معنادار گذاری تأثیر %33 اطمینان ضریب با

 

 قبول در آنها رفتاری قصد بر مالیاتی مودیان رضایت 7۲/1 یزانم به که دهد می نشان بررسی این در مسیر ضریب آزمون فرضیه سیزدهم:

 ضریب با لذا ، بوده( -۲8/2، ۲8/2) بازۀ از خارج که شده 7/3 برابر T ومقدار باشد می مثبت  نوع از گذاری تأثیر این و اثردارند الکترونیکی مالیات

 . است معنادار گذاری تأثیر %33 اطمینان

 

 پيشنهادات  .4
ظری ارائه شده در این پژوهش در جهت درک و شناخت عوامل اثرگذار بر پذیرش مالیات الکترونیکی از سوی مودیان مالیاتی چارچوب ن

 ر راستای نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق،پیشنهادات ذیل ارائه می گردد.مفید و موثر خواهد بود. د

رابطه ی مثبت بین راحتی خدمات با کیفیت خدمات وب سایت ،پیشنهاد ذیل ارائه می با توجه به تایید فرضیه ی اول پژوهش مبنی بر -

 گردد:

 (زبان استفاده شده در وب سایت برای همه ی کاربران واضح و قابل فهم باشد.0
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ائه می ذیل ار با توجه به تایید فرضیه ی دوم پژوهش مبنی بر رابطه ی مثبت بین راحتی خدمات با رضایت مودیان مالیاتی ،پیشنهاد-

 گردد:

 (استفاده از خدمات الکترونیک آسان و حداالمکان فاقد هرگونه پیچیدگی و ابهام برای کابران باشد.0

با توجه به تایید فرضیه ی سوم  پژوهش مبنی بر رابطه ی مثبت بین محتوای خدمات وب سایت  با کیفیت خدمات وب سایت ،پیشنهادات -

 ذیل ارائه می گردد:

 باشد. کافی آنالین صورت به کار انجام به تصمیم جهت مالیاتی پرونده تشکیل برای الزم خدمات با مرتبط عاتاطال (0

 مناسب باشد. مالیاتی پرونده تشکیل سایت تصویر یا گرافیک وب (2

 الیاتیرضایت مودیان م با  سایت وب کیفیت خدمات وب سایت  بین مثبت ی رابطه بر مبنی پژوهش چهارم ی فرضیه تایید به توجه با -

 :گردد می ارائه ذیل ،پیشنهاد

 نماید. ارائه را خدمات مشتریان به سرعت با وب، دهنده ارائه (0

 جستجو در وب سایت برای مودیان مالیاتی ساده باشد. (2

کیفیت  با یات الکترونیکیحاصل از پذیرش مال ریسک ادراک شده منفی بین ی رابطه بر مبنی پژوهش  پنجم ی فرضیه تایید به توجه با -

 :گردد می ارائه ذیل ،پیشنهاد خدمات وب سایت

 افزایش امنیت وب سایت با استفاده از تجهیزات پیشرفته و مدرن (0

رضایت  اب حاصل از پذیرش مالیات الکترونیکی ریسک ادراک شده منفی بین ی رابطه بر مبنی پژوهش ششم ی فرضیه تایید به توجه با -

 :گردد می ارائه ذیل ،پیشنهاد اتیمودیان مالی

 (شفاف سازی و ارائه آگاهی به مودیان جهت حفظ اطالعات شخصی مودیان0

 ارائه ذیل اد،پیشنه مالیاتی رضایت مودیان مثبت بین کاربرد ادراک شده با ی رابطه بر مبنی پژوهش هشتم ی فرضیه تایید به توجه با -

 :گردد می

 قرار دهد. اختیار مودیان در را الزم های راهنمایی اتیمالی پرونده تشکیل سایت وب (0

 مالیات بولق به مالیاتی مودیان رفتاری قصد با مثبت بین کاربرد ادراک شده ی رابطه بر مبنی پژوهش  نهم ی فرضیه تایید به توجه با -

 :گردد می ارائه ذیل ،پیشنهاد الکترونیکی

 گیرد. قرار رسیدگی مورد مالیاتی پرونده تشکیل سایت بو توسط خوبی به مودی های نیازها یا سوال (0

تفاده راحتی اس با  مهارت های وب سایت و رایانه مودیان  مالیاتی ی مثبت بین رابطه بر مبنی پژوهش  دهم ی فرضیه تایید به توجه با -

 :گردد می ارائه ذیل ،پیشنهاد ادراک شده از سوی مودیان

راستای آشنایی کاربران با اینترنت و وب سایت از سوی بانک برای کاربران داوطلب با هزینه ثبت نام (برگزاری کالس های آموزشی در 0

 مناسب.

رضایت  اب مثبت بین راحتی استفاده ادراک شده  و رایانه مودیان مالیاتی ی رابطه بر مبنی یازدهم پژوهش ی فرضیه تایید به توجه با -

 :گردد می ارائه ذیل ،پیشنهاد مودیان مالیاتی

 جستجو در آن ساده باشد.باشد همچنین  روز به مالیاتی پرونده تشکیل سایت وب (0

 به یاتیمال مودیان رفتاری قصد مثبت بین راحتی استفاده ادراک شده و ی رابطه بر مبنی پژوهش دوازدهم  ی فرضیه تایید به توجه با -

 :گردد می ارائه ذیل الکترونیکی ،پیشنهاد مالیات قبول

 با سرعت بسیار باالتری انجام شود. کاغذی روش با مقایسه در آنالین مالیاتی پرونده تشکیل (0

 قبول به اتیمالی مودیان رفتاری قصد مثبت بین رضایت مودیان مالیاتی و ی رابطه بر مبنی سیزدهم پژوهش ی فرضیه تایید به توجه با -

 :گردد می ارائه ذیل الکترونیکی ،پیشنهاد مالیات

(افزایش رضایت مودیان مالیاتی با افزایش کیفیت خدمات وب سایت،افزایش راحتی استفاده ادراک شده،سودمندی ادراک شده از سوی 0

 مودیان که در نهایت منجر به تمایل مودیان به قبول مالیات الکترونیکی گردد.
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