
Esmaeil Asadi  |  Hajieh Rajabi Farjad  |  Shahrbanoo Ahmadi

Abstract
E-government is one of the most important concepts in the information society. 
Studies in developed countries show that e-government has been able to reduce 
public spending to a large extent and maximize the efficiency and effectiveness of 
control and management of social, tax, health, public health, and social security 
systems. This paper aims to investigate the factors affecting the establishment 
of the electronic tax system in the Tax Affairs Organization of Tehran Province. 
Therefore, in terms of purpose, it is applied research and in terms of method, it is a 
descriptive survey type. The statistical population of the study was all the experts 
of Tehran Tax Affairs Organization, 250 people, 152 people were selected through 
Cochran’s formula by simple random sampling method. Data collection methods 
include the library studies and the researcher-made questionnaire were 37 questions 
whose content validity was confirmed by experts and its reliability was obtained 
through Cronbach’s alpha above 0.80 which indicates the appropriate reliability 
of the questionnaire. Data were analyzed using the Kolmogorov-Simmernov test 
and a one-sample t-test with SPSS and LISREL software. The results show that 
the factors of information technology, organizational structure, human resources, 
organizational culture, organizational strategy, and organizational resources have 
a significant effect on the establishment of an electronic tax system, and also the 
model fit indicators have confirmed the model fit.
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چکیده
کشــورهای  بــر  تاملــی  از مهم تریــن مفاهیــم در جامعــه اطاعاتــی اســت.  الکترونیــک  دولــت 
تــا میــزان توانســته هزینه هــای عمومــی  الکترونیکــی  توســعه یافتــه، نشــان می دهــد دولــت 
را کاهــش دهــد و کارایــی و اثربخشــی کنتــرل و مدیریــت سیســتم هــای اجتماعــی، مالیاتــی، 
بهداشــتی، درمــان عمومــی و تامیــن اجتماعــی را بــه حداکثــر برســاند. ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی 
عوامــل موثــر بــر اســتقرار سیســتم مالیــات الکترونیــک در ســازمان امــور مالیاتــی اســتان تهــران 
ــی-  ــوع توصیف ــر روش از ن ــردی و از نظ ــق کارب ــک تحقی ــدف، ی ــر ه ــذا از نظ ــت. ل ــه اس ــام گرفت انج
پیمایشــی اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش کلیــه کارشناســان ســازمان  امــور مالیاتــی اســتان 
تهــران بــه تعــداد 250 نفــر بــوده اســت کــه از طریــق فرمــول کوکــران 152 نفــر  بــه روش نمونه گیــری 
و   کتابخانــه ای  مطالعــات  شــامل؛  اطاعــات  گــردآوری  روش  شــدند.  انتخــاب  ســاده  تصادفــی 
پرسشــنامه محقــق ســاخته 37 ســوالی بــوده اســت کــه روایــی محتــوای آن توســط خبــرگان 
ــده  ــان دهن ــه نش ــد ک ــت آم ــه دس ــاالی 0/80 ب ــاخ ب ــای کرونب ــق آلف ــی آن از طری ــد و پایای ــد ش تایی
پایایــی مناســب پرسشــنامه می باشــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آزمــون کولموگــروف 
اســیمرنوف و آزمــون تی تــک نمونــه ای بــا نــرم افــزار اس.پــی.اس.اس  و لیــزرل صــورت گرفتــه 
اســت. نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه عوامــل فنــاوری اطاعــات، ســاختار ســازمانی، منابــع 
انســانی، فرهنــگ ســازمانی، اســتراتژی ســازمان و منابــع ســازمانی بــر اســتقرار سیســتم مالیــات 
الکترونیــک تأثیــر معنــادار دارد و همچنیــن شــاخص های بــرازش مــدل اندازه گیــری تاییدکننــده 

بــرازش مــدل بــوده اســت.
وازگان کلیــدی: عوامــل فنــاوری اطاعــات، ســاختار ســازمانی، منابــع انســانی، فرهنــگ ســازمانی، 

اســتراتژی، منابــع ســازمانی، سیســتم مالیــات الکترونیــک.

Doi: 10.30508/kdip.2021.138394

تاریخ دریافت: 1400/03/23
تاریخ پذیرش: 1400/05/20
صفحه: 8 - 27

مقاله پژوهشی

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران 10

سال اول  |  شماره اول  |  تابستان 1۴00 



1- مقدمه 
سیســتم های  و  اطالعــات  فنــاوری  گیــری  کار  بــه  امــروزه 
یــا  ســودمندی  از  و  بــوده  مطــرح  ســازمانی  هــر  در  اطالعاتــی 
سیســتم  اســت.  میــان  در  ســخن  آن  از  اســتفاده  ضــرورت 
دولــت الکترونیــک نیــز یکــی از مظاهــر آن مــی باشــد. دولــت 
الکترونیــک اســتفاده ســهل و آســان از فنــاوری اطالعــات بــه 
منظــور توزیــع خدمــات دولتــی بــه صــورت مســتقیم به مشــتری، 
بــه صــورت 24 ســاعته و 7 روز هفتــه می باشــد (ثقفــی، زارعــی و 
عضــوی  جدیــد  فناوری هــای  کــه  آنجایــی  از   .(28 دیبــاج،1390: 
ــی  ــر تمام ــا ب ــده اند. آنه ــر ش ــره بش ــی روزم ــر از زندگ تفکیک ناپذی
کاراتــر  کــه  مادامــی  و  گذاشــته  تأثیــر  بشــر  زندگــی  جوانــب 
انســان ها  روزمــره  زندگــی  از  جزئــی  عنــوان  بــه  می کننــد  عمــل 
یکــی  الکترونیکــی  دولــت   .(351  ،1383 (موحــدی،  درآمده انــد 
از مهم تریــن مقــوالت در جامعــه اطالعاتــی، اســت. بــا بررســی 
کشــورهای پیشــرفته جهــان درمی یابیــم دولــت الکترونیکــی تــا 
چــه حــد توانســته اســت هزینه هــای عمومــی را کاهــش دهــد و 
کارایــی و اثربخشــی کنتــرل و مدیریــت سیســتم های اجتماعــی، 
را  اجتماعــی  تامیــن  و  عمومــی  درمــان  بهداشــتی،  مالیاتــی، 
 .(2008 ادوارســون،  و  اســکالن  (اکســن،  برســاند  حداکثــر  بــه 
متاســفانه بــر خــالف وجــود امکانــات مختلــف ســخت افزاری 
عــدم  علــت  بــه  و  دولتــی  ادارات  و  ســازمان ها  در  نرم افــزاری  و 
اســتفاده بهینــه از آنهــا، فاصلــه بســیار زیــاد و چشــمگیری میــان 
ــر  ــور و دیگ ــات در کش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــش فن ــطح دان س
نقــاط جهــان وجــود دارد. ایــن فاصلــه خــود بــه عنــوان شــاخصی 
بــرای شناســایی میــزان عــدم توســعه یافتگــی کشــور در ســطح 
بین المللــی تبدیــل شــده اســت (ثقفــی و همــکاران،1390). در 
طــی دهه هــای گذشــته بــر توســعه برنامه هــای تحول نظــام اداری 
ــناد  ــام از اس ــا اله ــر ب ــال حاض ــت و در ح ــده اس ــراوان ش ــد ف تاکی
اســالمی  جمهــوری  چشــم انداز  ســند  همچــون؛  باالدســتی 

معظــم  مقــام  ابالغــی  اداری  نظــام  کلــی  سیاســت های  ایــران، 
رهبــری، قانــون برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــل و  ــل چه ــوری و اص ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــی و قان فرهنگ
چهــار قانــون اساســی و در چارچــوب سیاســت های کلــی دولــت 
ــال  ــور در ح ــام اداری کش ــول نظ ــه تح ــی از ده برنام ــوان یک ــه عن ب
اجــرا اســت. در ایــن راســتا کلیــه دســتگاه های اجرایــی کشــور 
مکلــف هســتند بســترهای الزم بــرای ارائــه خدمــات بــه صــورت 
الکترونیــک را فراهــم نماینــد. لــذا اهمیــت ایــن مطالعــه ناشــی از 
دغدغه هــای مدیــران ســازمان امــور مالیاتــی اســتان تهــران در 
زمینــه چگونگــی اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک بوده اســت 
و در نهایــت مســئله ای کــه باعــث انجــام پژوهــش شــده اســت 
کــه در راســتای برنامه هــای کالن دولــت در خصــوص اســتقرار 
دولــت الکترونیــک، ســازمان های دولتــی  بایســتی براســاس 
کــردن  الکترونیکــی  جهــت  را  الزم  زمینه هــای  خــود  شــرایط 
فرایندهــای داخلــی و شــیوه های خدمت رســانی الکترونیکــی 
بــه شــهروندان فراهــم نماینــد. ســازمان امــور مالیاتــی اســتان 
مقالــه  بنابرایــن  نبــوده،  مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  نیــز  تهــران 
عبارتنــد  (عوامــل  موثــر  عوامــل  تأثیــر  شناســایی  بــه  حاضــر 
فنــاوری  و  ســازمانی  منابــع  ســازمانی،  فرهنــگ  ســاختاری،   : از
پرداختــه  الکترونیکــی  مالیــات  نظــام  اســتقرار  بــر  اطالعــات) 

شــده اســت.

پرسش های اصلی پژوهش
مالیــات 11 اســتقرارنظام  بــر  اطالعــات  فنــاوری  مولفه هــای 

دارد؟   تأثیــری  چــه  الکترونیــک 
مالیــات 21 نظــام  اســتقرار  بــر  ســازمانی  ســاختار  مولفه هــای 

دارد؟   تأثیــری  چــه  الکترونیــک 
مالیــات 31 نظــام  اســتقرار  بــر  انســانی  منابــع  مولفه هــای 

دارد؟   تأثیــری  چــه  الکترونیــک 
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مالیــات 41 نظــام  اســتقرار  بــر  ســازمانی  فرهنــگ  مولفه هــای 
دارد؟  تأثیــری  چــه  الکترونیــک 

مولفه هــای اســتراتژی ســازمانی بــر اســتقرار نظــام مالیــات 51
الکترونیــک چــه تأثیــری دارد؟

مالیــات 61 نظــام  اســتقرار  بــر  ســازمانی  منابــع  مولفه هــای 
دارد؟   تأثیــری  چــه  الکترونیــک 

2. مبانی نظری
ــل  ــه عوام ــط ب ــی مرتب ــات موضوع ــه، ادبی ــش از مقال ــن بخ در ای
پیشــینه های  و  الکترونیــک  مالیــات  نظــام  اســتقرار  بــر  موثــر 

مرتبــط بــا عنــوان ارایــه شــده اســت.

دولت الکترونیک
اســت:  معتقــد  الکترونیــک  دولــت  تعریــف  در   (2010) پاتیــل1 
و  »خدمــات«  مناســب  ارائــه ی  شــامل؛  الکترونیــک  دولــت 
از  اســتفاده  بــا  مــردم،  عمــوم  بــه  دولــت  طــرف  از  »اطالعــات« 
بــه  دولــت  خدمــات  بهینــه  ارائــه ی  اســت.  الکترونیکــی  ابــزار 
بــه  دسترســی  طریــق  از  آنهــا  توانمندســازی  و  شــهروندان 
اطالعــات، ممکــن می شــود و ایــن امــر در دولــت الکترونیــک 
افزایــش  آن  از  حاصــل  منافــع  و  مزایــا  کــه  می یابــد  تحقــق 
می باشــد  فســاد  و  هزینــه  کاهــش  و  درآمــد،  رشــد  آســودگی، 
عبــارت  الکترونیــک  دولــت  دیگــر  عبــارت  بــه   .(2016 (بتچــو2، 
اســت از اســتفاده از فناوری هــای نویــن اطالعاتــی و ارتباطاتــی 
جهــت تقویــت و اســتحکام تعامــالت دولت هــا بــا شــهروندان 
و بازیگــران اجتماعــی و حــل مشــکالت اجتماعــی و پاســخگویی 

(میجــر3، 2015). شــهروندان  نیــاز  بــه 

نظام اداری الکترونیک در بخش مالیاتی
همــراه  باثبات تریــن،  پایدارتریــن،  مطمئن تریــن،  از  مالیــات 
کاربردهــای  کــه  بــر اقتصــاد اســت  کم تریــن تبعــات منفــی  بــا 
اقتصــادی  سیاســت گذاری  زمینــه ی  در  نیــز  مهمــی  بســیار 
دارد. برخــی از دولت هــا بیــش از 90 درصــد بودجــه ی خــود را از 
طریــق مالیــات تأمیــن می کننــد و بیــش از یــک ســوم درآمــد 
ــتا  ــن راس ــد، در ای ــذ می کنن ــات اخ ــوان مالی ــه عن ــاد را ب کل اقتص

1- Patil
2- Betchoo
3- Meijer
4- Mas’ud, Abd Manaf, & Saad

درآمدهــا  نابرابــری  تعدیــل  برقــراری  در  مهــم  ابــزاری  مالیــات 
محســوب می شــود (رفعــت میالنــی، پژویــان، حســینی و غفــاری، 
بــرای  مالــی  منبــع  مهم تریــن  مالیــات  دیگــر  ســوی  از   .(1399
مؤثرتریــن  و  کاراتریــن  از  یکــی  و  عمومــی  درآمدهــای  تأمیــن 
ابزارهــای سیاســت مالــی در دنیاســت کــه دولــت بــه واســطة 
آن بســیاری از خدمــات اجتماعــی و رفاهــی را در خدمــت مــردم 
قرارمــی دهــد و بــه بســیاری از فعالیت هــا و جریانــات اقتصــادی 
و اجتماعــی ســمت و ســو می بخشــد. مالیــات روش دریافــت 
بخشــی از درآمــد یــا ثــروت خصوصــی اشــخاص و کســب وکارهــا 
ــر  ــوری ب ــتقیم و ف ــر مس ــت و تأثی ــر اس ــه جبران ناپذی ــد ک می باش
وظایــف و کارکــرد دولت هــا نــدارد (مســعود، عبدمنــاف و ســاد4 

.(2014  ،
اصـالح مالیاتـی فراینـدی اسـت کـه از طریـق آن سیاسـت ها 
درآمدهـای  افزایـش  هـدف  بـا  مالیاتـی  مدیریـت  روش هـای  و 
کارایـی  بهبـود  و  منابـع  تخصیـص  و  اقتصـادی  ثبـات  دولـت، 
ایـن اسـاس، رویکردهـای  بـر  دسـتگاه مالیاتـی تغییـر می یابـد. 
منظـور  بـه  مالیـات  تحریفـی  آثـار  کاهـش  بـر  مالیاتـی  اصـالح 
حفـظ رقابت پذیـری اقتصـاد، کاهـش تنـوع نرخ هـای مالیاتـی بـه 
منظـور کاهـش تحریف هـای ناخواسـته در قیمت هـای نسـبی، 
بـار  کاهـش  منظـور  بـه  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  گسـترش 
مالیاتـی بخـش تولید، توجه بـه عدالت عمـودی به جای عدالت 
افقـی (پایه هـای مالیاتـی گسـترده، سـاده و شـّفاف) و همچنیـن 
اسـت.  معطـوف  مالیاتـی  تمکیـن  و  اداری  هزینه هـای  کاهـش 
وصـول  دسـتگاه  اصـالح  مالیاتـی،  اصـالح  محورهـای  از  یکـی 
مالیـات اسـت و شـامل طیـف وسـیعی از اقدامـات بـرای بهبـود 
فرایندهـای اجرایـی مالیـات می باشـد. یکـی از جنبه هـای اصـالح 
اسـت.  مالیاتـی  فرایندهـای  مدرنیزاسـیون  مالیاتـی،  دسـتگاه 
سـمت  بـه  حرکـت  کشـورها  از  بسـیاری  در   ، اخیـر دهـه  یـک  در 
ارائـه  بخـش،  ایـن  در  ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری  بکارگیـری 
خدمـات برخـط بـه مؤدیـان، تسـهیل پراخـت اینترنتـی مالیـات 
و غیـره شـتاب بیشـتری گرفتـه و حتـی برخـی از آنهـا بـه اسـتفاده 
از فناوری هـای مبتنـی بـر تلفـن همـراه در مالیـات سـتانی روی 
مالیاتـی  اصـالح  برنامه هـای  تجربـه  بررسـی  در  آنچـه  آورده انـد. 
سیاسـت های  اصـالح  ضـرورت  می شـود،  مشـاهده  جهـان  در 
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بـه  و  مالیاتـی  دسـتگاه  اصـالح  برنامـه  شـروع  از  قبـل  مالیاتـی 
 ، تبـع آن مدرنیزاسـیون دسـتگاه اداری اسـت. بـه عبـارت دیگـر
سیاسـت ها، قوانیـن و مقـررات مربوط بایسـتی بـرای یک دنیای 
مبتنـی بـر فنـاوری اطالعـات تدویـن شـوند و بـدون توجـه به آن، 
و  درونـی  مقاومت هـای  بـا  مالیاتـی  فرایندهـای  مکانیزاسـیون 
مخالفت هـای بیرونـی همـراه بـوده و حتـی ممکن اسـت، نتیجه 
چندانـی نداشـته باشـد. در ایـن ارتباط، الزم اسـت، سـاده سـازی 
حـد  تـا  و  گیـرد  قـرار  مالیاتـی  اصـالح  برنامـه  سـرلوحه  در  مالیـات 
امـکان فرم هـای مالیاتـی سـاده و تکالیـف مؤدیـان بـه حداقـل 
ممکـن کاهش یابد (میرمحمدی و جنتـی، 1395). روند تکاملی 
تشـخیص مالیات در سـطح کشـورهای پیشـرفته جهان نشان 
دهنـده کاهـش اسـتفاده از ابزارهـای سـنتی جهـت تشـخیص 
مالیـات و روی آوری به اسـتفاده از مالیـات الکترونیکی بصورت 
 .(1396 موسـوی،  و  برزگـر  (امیرکبیـری،  می باشـد  چشـمگیری 
در  الکترونیـک  دولـت  نشـانه های  بارزتریـن  از  یکـی  امـروزه 
کشـورهای پیشـرفته تعامـل شـهروندان با دولـت در نظام های 
مالیاتـی اسـت کـه در ایـن بخـش سـازمان امـور مالیاتـی کشـور 
مـا تاکنـون اقداماتـی را انجـام داده و البتـه، هنـوز هـم از سیسـتم 
فنـاوری  از  اسـتفاده  می کنـد.  اسـتفاده  کاغـذی  و  قدیمـی  هـای 
اطالعـات در اجـرای مالیات الکترونیکـی و مکانیزه نمودن نظام 
مالیاتـی کشـور می توانـد بـر رضایـت مؤدیـان و سـهل الوصـول 
بـودن اخـذ مالیـات بیافزایـد. شناسـایی ظرفیت هـای مالیاتـی، 
سـازمانی  بـرون  و  سـازمانی  درون  اطالعاتـی  شـبکه های  ایجـاد 
مالیـات  آوری  جمـع  کارایـی  ارتقـای  نیـز  و  مالیاتـی)  (مؤدیـان 
پیـاده  زمینـه  در  نویـن  فناوری هـای  بکارگیـری  مسـتلزم  کشـور 
سـازی سیسـتم های الکترونیکی اخذ مالیات و مکانیزاسـیون 
اداری می باشـد (بهـراد، 1394). در ایـن پژوهـش عواملـی کـه بـر 
اسـتقرار سیسـتم مالیـات الکترونیـک موثـر بـوده انـد بـه شـرح 

ذیـل اسـت:

فناوری اطاعات
را  فــرد  کــه  فناوریهایــی  از  اســت  عبــارت  اطالعــات،  فنــاوری 
دریافــت  و  انتقــال  بازیابــی،  پــردازش،  ســازی،  ذخیــره  درضبــط، 
فناوریهــای  شــامل  اصطــالح  ایــن  می دهنــد.  یــاری  اطالعــات، 
، و دیگــر وســائل  نویــن ماننــد رایانــه، انتقــال ازطریــق دورنــگار

1- Basheer, Siam, Awn, & Hassan,
2- Steelman, Havakhor, Sabherwal, & Sabherwal
3- Aasheim, & Williams

ارتباطــی میشــود.فناوری اطالعــات، روش کار مــا را دگرگــون کرده، 
امــور اقتصــادی و اجتماعــی، و حتــی نحــوه تفکــر مــارا تغییــر داده 
اســت (ضرغامــی، عطــاران، نقیــب زاده، وباقــری، 1386). امــروزه 
فناوری هــای  بــه  وابســته  ســازمان ها،  فعالیت هــای  بیشــتر 
را  بیشــتر  همــکاری  امــکان  فناوری هــا  ایــن  و  اســت  اطالعــات 
فراهــم مــی آورد. قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات بــه عنــوان یکــی از 
مهم تریــن عوامــل اثرگــذار بــر بهبــود عملکــرد ســازمان ها اســت 
تحقیــق  چندیــن  نتایــج  حســان1، 2019).  و  اوان  ســیام،   ، (بشــیر
مهم تریــن  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت های  کــه  داد  نشــان 
عامــل بــرای بــه حداقــل رســاندن هزینه هــا و افزایــش چابکــی 
زیرســاخت های  ایــن،  بــر  عــالوه  سازمان هاســت.  عملیاتــی 
فنــاوری اطالعــات نــه تنهــا بــر شــفافیت تأثیــر می گــذارد، بلکــه 
، اســبراول  همزمــان فســاد را کاهــش می دهــد (اســتیلمن، هیکار
و ســابهروال2، 2019). از دیــدگاه ســازمانی، فنــاوری اطالعــات بــه 
و  خدمــات  و   محصــوالت  تولیــد  در  مهــم  عامــل  یــک  عنــوان 
ــب و کار  ــرد کس ــان عملک ــازی جری ــوار س ــرای هم ــی ب ــل مهم عام
مــی باشــد (آشــمین و ویلیامــز3، 2019). عــالوه بــر ایــن، اســتفاده از 
دانــش  فنــاوری اطالعــات در مدیریــت زنجیــره تأمیــن نیــز یکــی از 
عوامــل مهــم موفقیت سازمانهااســت دانــش فنــاوری اطالعات 
ــر و  ــت آورد(گاردن ــه دس ــا ب ــوزش و دوره ه ــق آم ــوان از طری ــی ت را م

.(2019 همــکاران، 

ساختار سازمانی  
کــه از ســه  از اجــزای ســازمان هســت  ســاختار ســازمانی یکــی 
اســت  شــده  تشــکیل  تمرکــز  و  رســمیت  پیچیدگــی،  ؛  عنصــر
ــه  ــتند ک ــی هس ــکیالت حامل های ــاختار و تش ، 1396). س ــز (رابین
کالن، راهبردهــا و برنامه هــای  مأموریت هــا، رســاالت، اهــداف 
منتقــل  آن  مختلــف  بخش  هــای  بــه  را  ســازمان  یــک  کلــی 
واحدهــا،  بیــن  روابــط  الگــوی  را  ســاختار  چنانچــه  می کننــد، 
گروه هــا و افــراد بدانیــم، درخواهیــم یافــت کــه انتقــال اهــداف 
و برنامه هــا بــه بخش هــای مســئول تنهــا در قالــب ســاختار و 

می شــود. میســر  تشــکیالت 

منابع انسانی
بــا توجــه بــه تغییــر و تحــوالت عصــر حاضــر و بــا ورود ســازمان ها 
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عنــوان  بــه  انســانی  منابــع  امــروزه   ، محــور دانــش  اقتصــاد  بــه 
بــرای  راه  اساســی ترین  و  اســتراتژیک  عنصــر  تریــن  حیاتــی 
می شــود  محســوب  ســازمان  کارایــی  و  اثربخشــی  افزایــش 
یــک  کارکنــان  مجموعــه  انســانی  منابــع  (ابطحــی، 1395: 142). 
در  افــزوده  ارزش  و  هم افزایــی  اصلــی  عامــل  کــه  ســازمان 
، تمــام نشــانه ها از محــوری  ســازمان هســتند. در جهــان امــروز
بــودن نقــش انســان و ســرمایه انســانی در گشــایش تنگناهــا، 
حکایــت  گوناگــون  فراورده هــای  تولیــد  و  فنــاوری  ایجــاد 
می کنــد. بی شــک ســنگ زیربنــای هــر ســازمان را منابــع انســانی 
آن تشــکیل می دهــد و مدیریــت کارآمــد، اثربخــش و هوشــمند 
، خالقیــت و نوآوری  آنهــا بــه منظــور دســتیابی به بهــره وری پایــدار
و کیفیــت مناســب زندگــی، ضــروری اســت (محمــد، الماتــوری و 
آســوال1، 2020). منابــع انســانی یــک ضــرورت فــوری بــرای عملکــرد 
در  کــه  پیشــرفت هایی  همــه  علیرغــم  و  اســت  ســازمان ها 
ــط  ــوع توس ــای متن ــتفاده از فناوری ه ــده و اس ــام ش ــاوری انج فن
مهم تریــن  عنــوان  بــه  همچنــان  انســانی  منابــع  ســازمان ها، 
معتقــد  آرمســترانگ  می شــود.  گرفتــه  نظــر  در  عملــی  بــازوی 
ــت و  : مدیری ــارت از ــازمان عب ــانی س ــع انس ــت مناب ــت مدیری اس
ســازمان،  دارایی هــای  باارزش تریــن  پایــدار  و  اســتراتژیک  اداره 
یعنــی جایــی کــه کارکنانــی کار می کننــد و بطــور مجــزا در کنــار هــم 
آدام،  (آرمســترانگ،  می کننــد  کمــک  اهدافــش  بــه  وصــول  در 

دنیــز و کاتلــر2، 2014: 81).
یــا  جــزء  چهــار  بــه  را  انســانی  ســرمایه های  مدیریــت  نظــام 
کرده انــد  تقســیم  زیــر  شــرح  بــه  نظــام)  (زیــر  فرعــی  سیســتم 

:(1396 (میرسپاســی، 
ــانی  ــع انس ــن مناب ــتخدامی و تأمی ــات اس ــذب (عملی ــام ج 1- نظ

ــاب) ــاب و انتص ــزی، انتخ ــه ری ــامل برنام ــرایط ش ــد ش واج
2- نظام بهسازی ( عملیات ارزیابی و آموزش)

در  انگیــزش  ایجــاد  و  رفاهــی  (عملیــات  نگهــداری  نظــام   -3
منابــع انســانی در ســازمان از قبیــل بهداشــت و درمــان، ایمنــی و 
فعالیــت، خدمــات و تســهیالت رفاهــی، بیمــه و بازنشســتگی)
ــع  ــح  مناب ــرد صحی ــرای کارب ــی ب ــات اجرای ــرد (عملی ــام کارب 4- نظ
انگیــزش.  و  ارتباطــات  سرپرســتی،  و  رهبــری  نظیــر  انســانی 

انضباطــی) امــور  و  جابجائــی 

1- Mohammad, Almutairi1 & Alsawal
2- Armstrong, Adam, Denize, & Kotler
3- Deshpandé, Farley, & Webster
4- Brautzsch et al

فرهنگ سازمانی 
عبــارت اســت از مجموعــه ای از ارزش هــای غالــب کــه بوســیله 
ــی(درون  ــه محیط ــک مولف ــودو ی ــی ش ــت م ــازمان حمای ــک س ی
و  فارلــی  دشــپند،   .(381  ،1396، اســت(رابینز ســازمانی) 
وبســتر3(1993) فرهنــگ ســازمانی را بــه عنــوان یــک مجموعــه از 
مفروضــات، ارزش هــا و عقایــد مشــترک تعریــف کرده انــد کــه در 
اهــداف و کارکردهــای ســازمانی منعکــس شــده و اعضــای دیگــر 
تعریــف  ایــن  می کنــد.  کمــک  ســازمانی  کارکردهــای  درک  در  را 
توســط ســایر محققــان مدیریــت تأییــد شــده اســت. پراســانا 
و هاویســتو(2018) فرهنــگ ســازمانی را بــه پنــج مــدل مختلــف 
ــم)،  ــح می دهی ــه ترجی ــه را ک ــا (آنچ ــد: ارزش ه ــدی می کنن طبقه بن
داســتان ها (روایت هــای کالمــی یــا مکتــوب)، قــاب (فیلترهــا 
مجموعــه  می دهنــد)،  گســترش  را  افــق  کــه  براکت هایــی  یــا 
و  آیین هــا)  دســته ها،  فریم هــا،  داســتان ها،  (مجموعــه  ابزارهــا 
تفاوت هــای  کــه  طبقه بندی هایــی  یــا  اجتماعــی  ســاختارهای 
مفهومــی بیــن اشــیاء ، افــراد و اعمــال را تعریــف می کننــد (دبــی 

و همــکاران، 2019).

استراتژی سازمانی
کــه بــه منظــور  از برنامــه ای  اســتراتژی ســازمانی عبــارت اســت 
بــه  رســیدن  جهــت  در  رقابتــی  محیــط  بــا  رویارویــی  و  تعامــل 
هدف هــای ســازمانی تدویــن شــده اســت. اســتراتژی عبــارت 
بــه  رســیدن  بــرای  ضــروری  فعالیت هــای  و  برنامه هــا  از  اســت 
تعییــن   .(447  ،1399 گریفیــن،  و  (مورهــد  ســازمانی  اهــداف 
و  آن  مدیریــت  نیــز  و  الکترونیــک  دولــت  توســعه  اســتراتژی 
انتخاب هــای کلیــدی کــه ســازمان بایــد دربــاره ایــن موضوعــات 
پیاده ســازی  شــروع  در  بنیــادی  اقــدام  نخســتین  دهــد  انجــام 

می باشــد. الکترونیــک  دولــت 

منابع سازمانی
و  فــرد  بــه  منحصــر  ارزشــمند،  کــه  منابعــی  از  اســت  عبــارت 
غیرقابــل تقلیــد بــوده و  شــامل منابــع مالــی، فیزیکــی، انســانی، 
ســرقفلی  تجــاری،  نــام   ، اعتبــار نامرئی(شــهرت،  و  اطالعاتــی 
وغیــره) یانــگ4(2017) منابــع ســازمانی را بــه دو گــروه دارایــی و 

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران 1۴
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قابلیــت تقســیم کردنــد. دارایــی بــه موجــودی عناصــر تحــت 
مالکیــت یــا تحــت کنتــرل ســازمان گفتــه می شــود کــه می توانــد 
بیشــتر بــه »دارایــی ملمــوس« و »دارایــی نامشــهود« تقســیم 

شــود.
دارایی هــای ســازمانی: دارایــی بــه عناصــری اطــالق می شــود که 
تحــت کنتــرل و کنتــرل ســازمان هســتند، و شــامل: دارایی هــای 
وجــوه  ماشــین آالت،  و  تجهیــزات  ســازمان،  (امــالک  مشــهود 
حســن  تجــاری/  (نــام  نامشــهود  و  خارجــی)  وجــوه  و  ســازمان 
کانــال  قــرارداد،  خدمــات،  کیفیــت  معنــوی،  مالکیــت  نیــت، 

بازاریابــی و محرمانــه بــودن تجــارت) هســتند.
و  ســاخت  بــرای  ســازمانی  توانایــی  بــه  ســازمانی:  قابلیــت 
(شــامل:  فــردی  قابلیت هــای  شــامل؛  منابــع،  تخصیــص 
توانایــی نــوآوری، توانایــی فنــی حرفــه ای، ســبک های رهبــری ، 
توانایــی مدیریــت و شــبکه اجتماعــی شــخصی) و قابلیت هــای 
، نــوآوری در فنــاوری  ســازمانی (شــامل: ســبک های کســب و کار
ســازمانی و قابلیــت تجــاری ســازی، فرهنــگ ســازمانی و حافظــه 
ســازمانی و توانایــی یادگیــری) اشــاره دارد (پــای چیــن، چیالینــگ 

 .(2019 اســکات1،  و 
بــا  پژوهشــی  در   (1398) قاســمی،  و  احمــدی  بهبــودی، 
توســعۀ  برنامــۀ  کامــل  موفقیــت  موانــع  عنوان»شناســایی 
ارائــۀ  و  شــهروندان  و  مســئوالن  دیــد  از  الکترونیــک  دولــت 
در  کیفــی  (مطالعــه ای  آن  در  موفقیــت  بــرای  راهکارهایــی 
را  الکترونیــک  دولــت  توســعه  موانــع  هرمــزگان)«  اســتان 
سیاســی-  ســاختاری،  فنــی-  انســانی،  موانــع  دســته:  پنــج  در 
موانــع  کــه  کردنــد.  شناســایی  فرهنگــی  و  اقتصــادی  قانونــی، 
شــبکه های  زیرســاخت های  نبــودن  فراهــم  شــامل:  فنــی 
ارتباطــی، متنــوع نبــودن خدمــات، لــزوم مراجعــۀ حضــوری بــه 
طوالنــی  الکترونیــک،  دولــت  خدمــات  دهنــدۀ  ارائــه  دفاتــر 
اتوماســیون  نبــود  اینترنــت،  مشــکالت  و  خدمــات  بــودن 
ارائــۀ خدمــات  بــودن مراحــل  اداری بیــن ســازمان ها، طوالنــی 
الکترونیــک. خمــر محمــدی، دهباشــی و اســماعیل پور مقــدم 
ــهر  ــه ش ــاد ب ــاخص های اعتم ــی ش ــه ارزیاب ــی ب (1396) در پژوهش
الکترونیــک بــا اســتفاده از شــبکه اســتتناج فــازی در شــهر قیــر 
فــارس پرداختــه اســت کــه نتایــج تجزیــه و تحلیــل نشــان داد بــه 
ــک،  ــهر الکترونی ــه ش ــاد ب ــای اعتم ــایی اولویت ه ــور شناس منظ
کیفیــت  شــهروندان،  ویژگــی  شــبکه،  بــه  اعتمــاد  پارامترهــای 

1- Pai-Chin, Chia-ling, & Scott

شــبکه و اعتمــاد شــهروندان بــه ترتیــب از اهمیــت بیشــتری 
بــه  برخوردارنــد.  الکترونیــک  شــهر  بــه  اعتمــاد  نــرخ  بــرآورد  در 
عبــارت دیگــر بــه منظــور باالبــردن میــزان اعتمــاد شــهروندان 
اهمیــت  از  شــبکه  بــه  اعتمــاد  پارامتــر  الکترونیــک  شــهر  بــه 
ایمن ســازی  بــا  می تــوان  و  اســت  برخــوردار  بیشــتری   

ً
نســبتا

فنــاوری  و  خصوصــی  و  دولتــی  شــبکه های  اینترنــت،  بیشــتر 
اعتمــاد  افزایــش  جهــت  در  مؤثرتــر  گامــی  الکترونیــک  شــهر 

برداشــت.  الکترونیــک  شــهر  بــه  شــهروندان 
در تحقیــق ملکــی(1395) بــا هــدف شناســایی و رتبه بنــدی 
عوامــل موثــر بــر قصــد اســتفاده از دولــت الکترونیــک (مــورد 
 ( مطالعــه: کارکنــان و اســاتید دانشــگاه های شهرســتان رامســر
انجــام شــده اســت. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش منجــر بــه 
ایجــاد یــک مــدل جدیــد از عوامــل موثــر بــر قصــد اســتفاده از 
شــده،  ادراک  عمومــی  ارزش  (فرهنــگ،  الکترونیــک  دولــت 
قصــد  نگــرش،  اعتمــاد،  شــده،  ادراک  اســتفاده  ســهولت 
ــی  ــتفاده از خروج ــا اس ــل ب ــن عوام ــدی ای ــد. رتبه بن ــتفاده) ش اس
ضرایــب مســیر آزمــون معادلــه ســاختاری، انجــام گرفتــه اســت.

موثــر  عوامــل  بررســی  عنــوان  بــا   (1395) فربــد  مطالعــه 
دولــت  خدمــات  از  تهرانــی  شــهروندان  اســتفاده  میــزان  بــر 
الکترونیــک بــا هــدف بررســی و شــناخت عوامــل موثــر بــر میــزان 
اســتفاده شــهروندان از خدمــات الکترونیــک در شــهر تهــران بــا 
روش کمــی و تکنیــک پیمایــش بــر روی 182 نفــر از افــراد 15 تــا 
ــت.  ــیده اس ــام رس ــه انج ــران ب ــهر ته ــق 3 و 18 ش ــال مناط 65 س
شــناخت  بعــد  بیــن  کــه  می دهــد  نشــان  همبســتگی  نتایــج 
خدمــات دولــت الکترونیــک و اعتمــاد بــه خدمــات الکترونیــک 
رابطــه همبســتگی مســتقیم و معنــادار وجــود دارد. بایــد گفــت 
بعــد  بــا  متوســطی  همبســتگی  دارای  شــهروندان  آمــوزش 
ــا  ــوی ب ــتگی ق ــک، و همبس ــت الکترونی ــات دول ــناخت خدم ش
بعــد میــزان اســتفاده از خدمــات دولــت الکترونیــک و خدمــات 

دارد. الکترونیــک 
مطالعــه گلپایگانــی(1389) بــا هــدف بررســی عوامــل موثــر 
بــر پذیــرش دولــت الکترونیــک از ســوی مراجعه کننــدگان بــه 
دادگســتری اســتان تهــران مطالعــه مــوردی: سیســتم مدیریــت 
ــده  ــام ش ــتی انج ــهید بهش ــی ش ــع قضای ــی مجتم ــده قضای پرون
نشــان  شــده،  ارائــه  مــدل  کــه  می دهــد  نشــان  نتایــج  اســت. 
اعتمــاد،  بــاال،  ریســک  اســتفاده،  ســهولت  کاربــرد،  دهنــده 
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لــذا  و  می باشــد  تســهیل گری  شــرایط  و  کارایــی  ســازگاری، 
تمامــی فرضیــات تحقیــق مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. تمامــی 
متغیرهــای مــدل بــه جــز متغیــر ریســک درک شــده، بــا پذیــرش 
خدمــات سیســتم ســی.ام.اس در میــان مراجعیــن دارای رابطــه 

مســتقیم بودنــد.
ناظمــی و مرتضــوی(1387) در پژوهشــی بــه بررســی ســنجش 
میــزان آمادگی اســتقرار سیســتم اظهارنامه مالیاتــی الکترونیکی 

یافتــه  پرداختنــد.  رضــوی  خراســان  مالیاتــی  امــور  ســازمان  در 
هــای حاصــل از فراینــد تحقیــق و مشــاوره بــا کارشناســان رایانــه 
نشــان داد کــه اســتقرار ایــن سیســتم بــه لحــاظ کاســتی ناشــی از 
ــرم  ــزاری و ن ــخت اف ــات س ــت امکان ــازمان از جه ــی س ــدم آمادگ ع
افــزاری از یــک ســو و نیــاز بــه فرهنــگ ســازی از ســوی دیگــر دامنــه 
ــنهادی  ــدل پیش ــدار م ــتقرار پای ــت اس ــود را جه ــاص خ ــی خ زمان
ــوان  ــا عن ــی ب ــدل1(2016) در پژوهش ــراوور و اب ــد. چی ــی کن ــب م طل
ــاد  ــت الکترونیــک و اعتم ــرد دول ــر عملک ــر ب ــل موث ــی عوام بررس
شــهروندان بــه آن در کشــور امــارات متحــده عربــی انجــام داده 
مــدل  و  نظــری  چارچــوب  ارائــه  بــه  تحقیــق  ایــن  در  کــه  اســت 
مفهومــی عملکــرد دولــت الکترونیــک و اعتمــاد شــهروندان 
نشــان  تحقیــق  نتایــج  اســت.  شــده  پرداختــه  آن  بــه  نســبت 
داده اســت کــه قابلیــت اســتفاده از خدمــات بــه صــورت آنالیــن، 

1-Chiravuri, Abdul
2-Mithun Barua
3-Papadomichelaki Mentzas

کیفیــت اطالعــات، قابلیــت اطمینــان، پاســخگویی، امنیــت و 
ــک و  ــت الکترونی ــت دول ــر کیفی ــهروندان ب ــه ش ــت ب ــه خدم ارائ
جلــب اعتمــاد شــهروندان تأثیــر دارد. تحقیــق میتــون بــارا2(2012) 
بــا هــدف بررســی عوامــل موثــر بــر اعتمــاد بــه دولــت الکترونیــک 
ایــن مطالعــه روی 60 نفــر  کشــور هنــد انجــام شــده اســت.  در 
غربــی  بنــگال  ایالــت  در  بازنشســتگی  نظــام  حــوزه  کارکنــان  از 
پرسشــنامه  طریــق  ار  نیــاز  مــورد  داده هــای  شــد.  انجــام  هنــد 

انتظــار  کــه  داد  نشــان  آمــده  بدســت  نتایــج  شــد.  گــردآوری 
عملکــرد، انتظــار کوشــش، اثــرات اجتماعــی، شــرایط آسان ســازی 
داده هــا  بــه  اعتمــاد  الکترونیــک،  دولــت  طریــق  از  فعالیت هــا 
و اعتمــاد بــه سیســتم دولــت الکترونیــک بــر روی اعتمــاد بــه 
و  پاپادومیچکالــی  مطالعــه  دارنــد.  تأثیــر  الکترونیــک  دولــت 
منتــزاس3(2012)  بــا عنــوان مقیــاس چنــد گزینــه ای بــرای ارزیابــی 
کیفیــت خدمــات دولــت الکترونیــک بــه منظــور جلــب اعتمــاد 
از   630 روی  بــر  مطالعــه  ایــن  اســت.  شــده  انجــام  شــهروندان 
شــهروندان اســتفاده کننــده از خدمــات آنالیــن دولــت انجــام 
شــده اســت. نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه ســهولت 
حریــم  (حفــظ  بــودن  اعتمــاد  قابــل  وب،  ســاختار  از  اســتفاده 
قابلیــت  تعاملــی،  محیــط  از  برخــورداری  امنیــت)،  و  شــخصی 
ــهروندان  ــت از ش ــات و حمای ــر اطالع ــوی و ظاه ــان و محت اطمین

منابع سازمانی

استراتژی سازمان

فرهنگ سازمانی

منابع انسانی 

ساختار سازمانی

فناوری اطالعات

استقرار نظام مالیات الکترونیک

نمودار  1- مدل مفهومی پژوهش
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تأثیــر  الکترونیــک  دولــت  بــه  نســبت  شــهروندان  اعتمــاد  بــر 
ارزیابــی  عنــوان  بــا  تحقیقــی  در  وایدیــا1(2011)  و  بــودی  دارنــد. 
ــی  ــه بررس ــی، ب ــای محل ــک در دولت ه ــت الکترونی ــرد دول عملک
کیفیــت خدمــات دولتــی ارائــه شــده از طریــق وب ســایت های 

مــورد  متغیرهــای  پرداختنــد.  اندونــزی  محلــی  دولت هــای 
وب  محبوبیــت  وب،  خدمــات  ویژگی هــای  شــامل؛  مطالعــه 
بــه  تحقیــق  ایــن  تحلیل هــای  بــود.  وب  معیارهــای  و  ســایت 
آن  بررســی شــکاف های دیجیتالــی در داخــل جــاوا و بیــرون از 
اســتانی  ســایت های  وب  کــه  داد  نشــان  نتایــج  بــود.  متمرکــز 
بودنــد.  کشــور  کل  حتــی  و  شــهری  ســایت های  وب  از  بهتــر 
کــه در مــورد جزیــره جــاوا، وب ســایت های  بــود  ایــن در حالــی 
شــهری بهتــر و پرطرفدارتــر بودنــد. همچنیــن از نظــر محبوبیــت، 
ــتانی و  ــایت های اس ــه وب س ــبت ب ــهری نس ــایت های ش وب س
ــی  ــج نهای ــن نتای ــد. همچنی ــرار دارن ــری ق ــطح باالت ــوری در س کش
ــرون آن از  ــاوا و بی ــل ج ــایت های داخ ــن وب س ــه بی ــان داد ک نش
نظــر ترافیــک و نامحــدود بــودن دسترســی شــکاف دیجیتالــی 
ــی  ــوان بررس ــا عن ــو2 (2007) ب ــو و لی ــق تئ ــه تحقی ــود دارد. نتیج وج
آمریــکا،  در  الکترونیــک  دولــت  پذیــرش  بــر  موثــر  عوامــل 
ســنگاپور و چیــن انجــام شــد. نتایــج نشــان می دهــد کــه شــهرت 
و امنیــت سیســتم، ریســک درک شــده، تمایــل بــه اســتفاده 
دولــت  بــه  اعتمــاد  و  پذیــرش  در  افــراد  نگــرش  و  خدمــات  از 

دارد. تأثیــر  الکترونیــک 
ــی  ــای تجرب ــش ه ــری و پژوه ــی نظ ــی  مبان ــا بررس ــان ب محقق

1- Budi, Widya
2- Alper, Levent

ارائــه شــده، چارچــوب  نظــری  پژوهــش را  بررســی نمــوده انــد 
کــه در نهایــت مــدل مفهومــی پزوهــش بــرای اســتقرار مالیــات 
ــد  ــرده ان ــیم بندی ک ــی تقس ــش اصل ــش بخ ــه ش ــی ب الکترونیک
)؛ ســاختار  کــه شــامل فــن آوری اطالعات(ســخت افزار و نرم افــزار

ســازمانی، منابــع انســانی، فرهنــگ ســازمانی، اســتراتژی ســازمان 
ــت.  ــده اس ــه ش ــودار (1) ارائ ــه در نم ــازمانی ک و منابع س

3- روش پژوهش 
آن کــه بــه شــناخت تأثیــر عوامــل  ، بــه دلیــل  پژوهــش حاضــر
فنــاوری  و  ســازمانی  منابــع  ســازمانی،  فرهنــگ  (ســاختاری، 
اطالعــات) بــر اســتقرار نظام مالیــات الکترونیکــی در ســازمان امور 
مالیاتــی اســتان تهــران مــی پــردازد و نتایــج آن در همــان ســازمان 
بــه کار گرفتــه خواهــد شــد؛ از نظــر هــدف، کاربــردی اســت؛ از نظــر 
روش توصیفــی- پیمایشــی بــوده اســت. جامعــه آمــاری تحقیــق 
شــامل کلیــه کارشناســان ســازمان امــور مالیاتــی اســتان تهــران 
کــه تعــداد کل آنهــا 250 نفــر  بــوده اســت کــه  از طریــق فرمــول 
ــاب  ــاده انتخ ــی س ــری تصادف ــه روش نمونه گی ــر  ب ــران 152 نف کوک
شــدند. روش گــردآوری اطالعات شــامل مطالعــات کتابخانه ای و  

ــت. ــوده اس ــاخته ب ــق س ــنامه محق پرسش
  7 تــا   1 ســواالت  از  اطالعــات  فنــاوری  پژوهــش  ایــن  در 
بــوده اســت کــه بــا شــاخص های در دســترس بــودن عوامــل 
هزینــه  تامیــن  موجــود،  نرم افــزار  بــودن  متناســب  فنــی، 
اطالعــات،  فنــاوری  از  اســتفاده  ســهولت  اطالعــات،  فنــاوری 

جدول1-ضریب پایایی پرسشنامه 

ضریب آلفای کرونباخشماره سواالتمتغیرها

10.89 تا 7فناوری اطالعات

80.92 تا 14ساختار سازمانی

150.90 تا 22منابع انسانی

230.87 تا 30فرهنگ سازمانی

310.82 تا 33استراتژی سازمان

340.89 تا 37منابع سازمانی
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وجــود نوآوری هــای تکنولوژیکــی، قابلیــت اعتمــاد بــه فنــاوری 
اطالعــات ســازمان و برخــورداری ســازمان از فنــاوری اطالعــات 

اســت شــده  ســنجیده 

کــه  اســت  بــوده   14 تــا   8 ســواالت  از  ســازمانی  ســاختار 
اســتقرار  تســهیل گر  قواعــد  و  قوانیــن  شــاخص های  بــا 
هــر  وظایــف  از  کوتاهــی  شــرح  الکترونیــک،  مالیــات  نظــام 

جدول2- آزمون شاپیرو و کولموگروف- اسمیرنوف  و شاپیرو ویلک متغیرهای تحقیق

متغیر
آزمون کلموگروف اسمیرنوفآزمون شاپیرو- ویلک

نتیجه 
Sig ( سطح درجه آزادیآماره 

معنی داری)
Sig ( سطح درجه آزادیآماره 

معنی داری)

نرمال0.1071520.0800.9651520.080فناوری اطالعات

نرمال0.0871520.0670.9691520.067ساختارسازمانی

نرمال0.1161520.0700.9551520.070منابع انسانی

فرهنگ 
سازمانی

نرمال0.0921520.1030.9661520.103

استراتژی 
سازمان

نرمال0.1481520.2050.9151520.205

نرمال0.1121520.3110.9621520.311منابع سازمانی

نمودار2- ضرایب تخمین استاندارد مدل اندازه گیری متغیرهای فناوری اطالعات، ساختارسازمانی و منابع انسانی
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کارکنــان جهــت اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک،  واحــد و 
ــات  ــام مالی ــتقرار نظ ــه اس ــی در زمین ــت عال ــری مدیری تصمیم گی

مالیــات  نظــام  اهــداف  از  کوتاهــی  شــرح  وجــود  الکترونیــک، 
مالیــات  نظــام  اســتقرار  مــدون  برنامــه   وجــود  الکترونیــک، 

نمودار3- ضرایب معنی داری مدل اندازه گیری متغیرهای فناوری اطالعات، ساختارسازمانی و منابع انسانی

نمودار4- ضرایب تخمین استاندارد مدل اندازه گیری متغیرهای فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان و منابع سازمانی
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ــام  ــتقرار نظ ــا اس ــازمان ب ــای س ــویی برنامه ه ــک، همس الکترونی
مالیــات الکترونیــک، تکامــل ســاختار ســازمانی متناســب بــا 

اســت شــده  ســنجیده  الکترونیــک  مالیــات  نظــام  اهــداف 
بــا  کــه  اســت  بــوده   22 تــا   15 ســئواالت  از  انســانی  منابــع 
ــام  ــتقرار نظ ــاز اس ــورد نی ــانی م ــروی انس ــن نی ــاخص های تامی ش
جهــت  نیــازدر  مــورد  کارکنــان  آمــوزش  الکترونیــک،  مالیــات 
اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک، توجــه بــه مســائل انگیزشــی 
کارکنــان جهــت اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک، بــه کارگیــری 
الکترونیــک،  مالیــات  نظــام  اســتقرار  جهــت  در  متخصصــان 
ــات  ــام مالی ــان در   راســتای اســتقرار نظ ــرد کارکن ســنجش عملک

الکترونیــک، درجه بنــدی افــراد برحســب تخصــص شــغلی در 
ــان  ــت از کارکن ــات الکترونیــک، حمای ــام مالی ــتقرار نظ ــه اس زمین
فعــال در زمینــه اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک، توجــه بــه 
کاری و خانوادگــی متخصصــان  تــوازن بیــن مســئولیت هــای 

نظــام مالیــات الکترونیــک ســنجیده شــده اســت.
اســت  بــوده   30 تــا   23 ســئواالت  از  ســازمانی  فرهنــگ 
در  کارکنــان  بــا  مدیــران  ســازنده  ارتبــاط  شــاخص های  بــا  کــه 
ــه  ــان ب ــل کارکن ــک، تمای ــات الکترونی ــام مالی ــتقرار نظ ــه اس زمین
مشــارکت در جهت اســتقرار نظام مالیات الکترونیک، تشــویق 
کارکنــان بــه یادگیــری هــر چــه بیشــتر در مــورد نظــام مالیــات 

نمودار5- ضرایب معنی داری مدل اندازه گیری متغیرهای فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان و منابع سازمانی

جدول 3-شاخص های برازش مدل اندازه گیری 

(مدل1)شاخص (مدل2)مقدار مقدار

2.111.83کای اسکوار تقسیم بر درجه آزادی

(NFI) 0.830.90شاخص نرم شده برازندگی

(IFI) 0.890.91شاخص برازندگی فزاینده

(CFI) 0.900.85شاخص برازندگی تطبیقی

(RMSEA) ،0.0660.006ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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از  اســتفاده  بــه  ســازمان  کارکنــان  عالقه منــدی  الکترونیــک، 
ــام  ــتقرار نظ ــه اس ــازمان ب ــرش س ــک، نگ ــات الکترونی ــام مالی نظ
مالیــات الکترونیــک بــه عنــوان یــک ســرمایه گذاری، حمایــت 
از نــوآوری در زمینــه اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک، اعتقــاد 

تاکیــد  اطالعــات،  فنــاوری  از  اســتفاده  بــه  عالــی  مدیریــت 
مدیریــت عالــی ســازمان بــر بهبــود مســتمر فرایندهــای ســازمان 

ســنجیده شــده اســت.
اســتراتژی ســازمانی از ســئواالت31 تــا33  بــوده اســت کــه 

جدول4- آزمون تی تک نمونه ای فرضیه اول تحقیق

متغیر
آمارهtانحراف معیارمیانگین

درجه 
(df)آزادی

سطح معنی 
(sig)داری

اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان
نتیجه

حد باالحد پایین

فناوری 
اطالعات

تایید.3.82261758.16.41151000.82237.7234.9213

تایید3.94086303.13.44151000.94079.8025.1.079شاخص 1

تایید3.96785674.13.91151000.96711.8298.1.104شاخص 2

تایید.3.5851.032226.994151000.58553.4201.7509شاخص3

تایید3.99393140.13.15151000.99342.8442.1.142شاخص4

تایید3.88888811.12.33151000.88816.7458.1.030شاخص5

تایید.3.58599963.7.222151000.58553.4253.7457شاخص6

تایید.3.79690135.10.88151000.79605.6516.9405شاخص7

جدول5- آزمون تی تک نمونه ای درباره فرضیه دوم 

متغیر
آمارهtانحراف معیارمیانگین

درجه آزادی
(df)

سطح معنی 
(sig)داری

اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان
نتیجه

حد باالحد پایین

ساختار 
سازمانی

تایید.3.82366839.15.186151000.8233.7162.9304

تایید.3.8021.029629.611151000.8026.6376.9676شاخص8

تایید.3.83592389.11.150151000.8355.6875.9836شاخص9

تایید.3.84894034.11.127151000.8486.6980.9994شاخص10

تایید.3.82884396.12.110151000.8289.6937.9642شاخص11

تایید.3.5651.210725.761151000.5657.3718.7598شاخص12

تایید3.96787963.13.555151000.9671.8261.1.108شاخص13

تایید3.91486846.12.982151000.9144.7753.1.053شاخص14

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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آرمــان و اهــداف ســازمانی در زمینــه اســتقرار  بــا شــاخص های 
ــه  ــازمان زمین ــتراتژیک س ــه اس ــک، برنام ــات الکترونی ــام مالی نظ
اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک و تصمیم گیــری اســتراتژیک 
ســازمان زمینــه اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک ســنجیده 

ــت. ــده اس ش
منابــع ســازمانی از ســئواالت 34 تــا 37 بــوده اســت کــه بــا 
شــاخص های برنامه ریــزی و مدیریــت منابــع مــورد نیــاز اســتقرار 
نیــاز  مــورد  دانشــی  منابــع  تامیــن  الکترونیــک،  مالیــات  نظــام 
اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک، تامیــن منابــع مالــی مــورد 
نیــاز اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک و تامیــن منابــع فنــی 
ــده  ــنجیده ش ــک س ــات الکترونی ــام مالی ــتقرار نظ ــاز اس ــورد نی م
از  تحقیــق  ایــن  در  پرسشــنامه،  روایــی  بررســی  جهــت  اســت. 
روش روایــی محتــوا اســتفاده شــده اســت. در ایــن پژوهــش، 
ــود در  ــه پرسشــنامه های اســتاندارد موج ــه ب ــا مراجع ــان ب محقق
کتــب، پژوهش نامه هــای مدیریــت و پایان نامه هــای مختلــف  
بــا  ســپس  و  اســت.  نمــوده  پرسشــنامه  ســاختن  بــه  اقــدام 
و  اصالحــات  خبــرگان،  و  متخصصــان  و  اســاتید  بــه  مراجعــه 

1-Kolmogorov- Smirnov (K-S)
2-Friedman Test

تغییــرات مــورد نظــر را اعمــال و پرسشــنامه نهایــی را تدویــن 
نمــوده اســت. لــذا پرسشــنامه از روایــی محتــوا برخــوردار اســت. 
بــه منظــور پایایــی، از آلفــای کرونبــاخ  اســتفاده شــده اســت کــه 

نتیجــه آن در جــدول (1) آمــده اســت.
 (KS) 1در ایــن پژوهــش از آزمــون کولموگــروف- اســمیرنوف
ــزرل  ــی.اس.اس. و لی ــزار ای.پ ــا نرم اف ــه ای ب ــون تی تــک نمون وآزم

صــورت گرفتــه اســت.

4- یافته ها
نتایــج آمــار توصیفــی اعضــای نمونــه آمــاری حاکــی از آن اســت 
زنــان  درصــد   21.1 و  مــردان  را  آزمودنی هــا  از  که78.9درصــد 
می باشــد، همچنیــن 15.8درصــد از پاســخ دهنــدگان کاردانــی، 
و  ارشــد  نیزکارشناســی  درصــد   29 و  کارشناســی  درصــد   65.1
دکتــری می باشــند. 59.9درصــد از پاســخ دهنــدگان بیــن1 تــا10 
ســال ســابقه کاری دارنــد، 33.6درصــد بیــن11 تــا20 ســال و 6.6 

درصــد بــاالی 21 ســال ســابقه کاری دارنــد.
نتیجــه آزمــون کولموگــروف - اســمیرنوف و شــاپبرو ویلــک 

جدول6-خروجی آزمون تی تک نمونه ای درباره فرضیه سوم

انحراف میانگینمتغیر
معیار

tآماره
درجه 

(df)آزادی
سطح معنی 

(sig)داری
اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان
نتیجه

حد باالحد پایین

تایید.3.77165685.14.47151000.77138.6661.8766منابع انسانی

تایید.3.75685348.10.92151000.75658.6198.8934شاخص15

تایید.3.5521.059746.429151000.55263.3828.7225شاخص16

تایید.3.7361.021218.896151000.73684.5732.9005شاخص17

تایید.3.6511.024607.837151000.65132.4871.8155شاخص18

تایید.3.82896135.10.63151000.82895.6749.9830شاخص19

تایید4.03995516.13.41151000.1.03948864.1.192شاخص20

تایید.3.84888220.11.86151000.84868.7073.9901شاخص21

تایید.3.75687645.10.64151000.75658.6161.8970شاخص22
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بــرای هــر کــدام از متغیرهــای تحقیــق در جــدول(2) آمــده اســت.
ــا)  ــا (آلف ــدار خط ــر از مق ــی داری بزرگ ت ــطح معن ــدار س ــر مق اگ
باشــد فــرض صفــر را نتیجــه می گیریــم و در صورتــی کــه مقــدار 
را  یــک  فــرض  باشــد  خطــا  از  کوچک تــر  معنــی داری  ســطح 
نتیجــه می گیریــم. بــا توجــه بــه جــدول (2) چــون مقــدار ســطح 

خطــا  مقــدار  از  بزرگ تــر  تحقیــق  متغیرهــای  همــه  معنــی داری 
متغیرهــا  همــه  توزیــع  می گیریــم  نتیجــه  لــذا  می باشــد،   0.05
از  تحقیــق  فرضیــات  آزمــون  بــرای  بنابرایــن  می باشــد.  نرمــال 

اســت. شــده  اســتفاده  پارامتریــک  آزمون هــای 

جدول7- خروجی آزمون تی تک نمونه ای درباره فرضیه چهارم

آمارهtانحراف معیارمیانگینمتغیر
درجه 

(df)آزادی
سطح معنی 

(sig)داری
اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان
نتیجه

حد باالحد پایین

فرهنگ 
سازمانی

تایید.3.76467836.13.88151000.76398.6553.8727

تایید.3.70398222.8.836151000.70395.5465.8614شاخص23

تایید3.86894683.11.30151000.86842.7167.1.020شاخص24

تایید.3.7961.087799.022151000.79605.6217.9704شاخص25

تایید.3.7361.059418.575151000.73684.5671.9066شاخص26

تایید.3.76990963.10.43151000.76974.6240.9155شاخص27

تایید.3.6901.004858.476151000.69079.5298.8518شاخص28

تایید3.89489263.12.35151000.89474.7517.1.037شاخص29

تایید.3.6511.005027.990151000.65132.4903.8124شاخص30

جدول8-خروجی آزمون تی تک نمونه ای درباره فرضیه پنجم

آمارهtانحراف معیارمیانگینمتغیر
درجه 

(df)آزادی
سطح معنی 

(sig)داری
اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان
نتیجه

حد باالحد پایین

استراتژی 
سازمان

تایید3.93472182.15.95151000.9342.8185.1.049

تایید.3.83593811.10.98151000.8355.6852.9859شاخص 31

تایید3.97391309.13.14151000.9736.8274.1.120شاخص 32

تایید3.99393140.13.15151000.9934.8442.1.142شاخص33

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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عاملی تاییدی متغیرها
تــا 5 خروجــی نرم افــزار لیــزرل دربــاره تحلیــل  در نمودارهــای 2 
فنــاوری  متغیرهــای  اندازه گیــری  مــدل  یــا  تاییــدی  عاملــی 
فرهنــگ  انســانی،  منابــع  و  ســازمانی  ســاختار  اطالعــات، 
داده  نشــان  ســازمانی  منابــع  و  ســازمان  اســتراتژی  ســازمانی، 
شــده اســت. ایــن متغیرهــا بــا شــاخص های 1 تــا 37 پرسشــنامه 

شــده اند. اندازه گیــری 
بــا توجــه بــه نمــودار 2 تــا 5 بــار عاملــی همــه شــاخص ها باالتــر 
ــادار شــده  ــت آمــده معن ــب بدس ــی ضرای از 0.5 می باشــد و تمام
انــد (بزرگ تــر از 1.96 هســتند). لــذا هیــچ کــدام از شــاخص های 
شــاخص های  نیــز   3 جــدول  نشــد.  حــذف  مــدل  از  متغیرهــا 
ــرازش  ــد ب ــه موی ــد. ک ــان می ده ــری را نش ــدل اندازه گی ــرازش م ب

مــدل می باشــد.

فرضیه 1: مولفه های فناوری اطاعات بر استقرار نظام 
مالیات الکترونیک تأثیر  مستقیم دارد.

 ،(4) جــدول  نمونــه ای  تی تــک  آزمــون  خروجــی  بــه  توجــه  بــا    
میانگیــن متغیــر فنــاوری اطالعــات و مولفه هــای آن بیشــتر از 3 
می باشــد، مقــدار آمــاره t بزرگتــر از 1.98 بــوده، ســطح معنــی داری 
فاصلــه  پاییــن  و  بــاال  حــد  عالمــت  و  از0.05  کوچک تــر   (sig)
ــان  ــه نش ــد ک ــت می باش ــر دو مثب ــده ه ــت آم ــه دس ــان ب اطمین
نظــر  از  آن  مولفه هــای  و  اطالعــات  فنــاوری  متغیــر  می دهــد 
اســتقرار  بــر   معنــی داری  تأثیــر  تحقیــق  در  مشــارکت کنندگان 

دارد. الکترونیــک  مالیــات  نظــام 

فرضیه 2: مولفه های ساختار سازمانی بر استقرار نظام 
مالیات الکترونیک تأثیر مستقیم دارد.

تــک نمونــه ای جــدول(5)،  تــی  آزمــون  بــه خروجــی  بــا توجــه    
بیشــتر  آن  مولفه هــای  و  ســازمانی  ســاختار  متغیــر  میانگیــن 
ســطح  بــوده،   1.98 از  بزرگتــر   t آمــاره  مقــدار  می باشــد،   3 از 
معنــی داری(sig) کوچکتــر از 0.05 و عالمــت حــد بــاال و پاییــن 
فاصلــه اطمینــان بــه دســت آمــده هــر دو مثبــت مــی باشــد کــه 
مولفه هــای  و  ســازمانی  ســاختار  متغیــر  کــه  می دهــد  نشــان 
آن از نظــر مشــارکت کننــدگان در تحقیــق تأثیــر معنــاداری بــر  

دارد. الکترونیــک  مالیــات  نظــام  اســتقرار 

فرضیه 3: مولفه های منابع انسانی بر استقرار نظام مالیات 
الکترونیک تأثیر مستقیم دارد.

جــدول(6)،  ای  نمونــه  تــک  تــی  آزمــون  خروجــی  بــه  توجــه  بــا 
شــاخص های  و  انســانی  منابــع  مولفه هــای  متغیــر  میانگیــن 
آمــاره t بزرگ تــر از 1.98 بــوده،  آن بیشــتر از 3 می باشــد، مقــدار 
بــاال  حــد  عالمــت  و  از0.05  کوچک تــر   (sig)معنــی داری ســطح 
مثبــت  دو  هــر  آمــده  دســت  بــه  اطمینــان  فاصلــه  پاییــن  و 
ــر  ــانی از نظ ــع انس ــای مناب ــد مولفه ه ــان می ده ــه نش ــد ک می باش
اســتقرار  بــر   معنــی داری  تأثیــر  تحقیــق  در  مشــارکت کنندگان 

دارد. الکترونیــک  مالیــات  نظــام 

فرضیه 4: مولفه های فرهنگ سازمانی بر استقرار نظام 
مالیات الکترونیک تأثیر  مستقیم دارد.

جــدول(7)،  نمونــه ای  تی تــک  آزمــون  خروجــی  بــه  توجــه  بــا    

جدول9- خروجی آزمون تی تک نمونه ای درباره فرضیه ششم تحقیق

آمارهtانحراف معیارمیانگینمتغیر
درجه 

(df)آزادی
سطح معنی 

(sig)داری
اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان
نتیجه

حد باالحد پایین

تایید.3.84564138.16.25151000.8453.7426.9482منابع سازمانی

تایید3.96785674.13.91151000.9671.8298.1.104شاخص 34

تایید.3.5851.032226.994151000.5855.4201.7509شاخص 35

تایید3.94086303.13.44151000.9407.8025.1.079شاخص36

تایید3.88888811.12.33151000.8881.7458.1.030شاخص37

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران 2۴
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ــتر  ــاخص های آن بیش ــازمانی و ش ــگ س ــر فرهن ــن متغی میانگی
ســطح  بــوده،   1.98 از  بزرگ تــر   t آمــاره  مقــدار  باشــد،  مــی   3 از 
معنــی داری(sig) کوچک تــر از0.05 و عالمــت حــد بــاال و پاییــن 
ــه  ــد ک ــت می باش ــر دو مثب ــده ه ــت آم ــه دس ــان ب ــه اطمین فاصل
از  آن  شــاخص های  و  ســازمانی  فرهنــگ  کــه  می دهــد  نشــان 
نظــر مشــارکت کنندگان در تحقیــق تأثیــر معنــاداری بــر  اســتقرار 

نظــام مالیــات الکترونیــک دارد.

فرضیه 5: مولفه های استراتژی سازمانی بر استقرار نظام 
مالیات الکترونیک تأثیر  مستقیم دارد.

جــدول(8)،  نمونــه ای  تی تــک  آزمــون  خروجــی  بــه  توجــه  بــا 
آن  شــاخص های  و  ســازمانی  اســتراتژی  متغیــر  میانگیــن 
بیشــتر از 3 مــی باشــد، مقــدار آمــاره t بزرگتــر از 1.98 بــوده، ســطح 
پاییــن  و  بــاال  حــد  عالمــت  و  از0.05  کوچکتــر   (sig)معنــی داری
ــه  ــد ک ــت می باش ــر دو مثب ــده ه ــت آم ــه دس ــان ب ــه اطمین فاصل
نشــان می دهــد اســتراتژی ســازمانی و شــاخص های آن از نظــر 
اســتقرار  بــر  معنــی داری  تأثیــر  تحقیــق  در  مشــارکت کنندگان 

دارد. الکترونیــک  مالیــات  نظــام 

فرضیه 6: مولفه های منابع سازمانی بر استقرار نظام مالیات 
الکترونیک تأثیر  مستقیم دارد.

 ،(9) جــدول  نمونــه ای  تی تــک  آزمــون  خروجــی  بــه  توجــه  بــا 
بیشــتر  آن  شــاخص های  و  ســازمانی  منابــع  متغیــر  میانگیــن 
ســطح  بــوده،   1.98 از  بزرگ تــر   t آمــاره  مقــدار  می باشــد،   3 از 
معنــی داری (sig) کوچک تــر از 0.05و عالمــت حــد بــاال و پاییــن 
ــه  ــد ک ــت می باش ــر دو مثب ــده ه ــت آم ــه دس ــان ب ــه اطمین فاصل
نظــر  از  آن  شــاخص های  و  ســازمانی  منابــع  می دهــد  نشــان 
اســتقرار  بــر  معنــاداری  تأثیــر  تحقیــق  در  مشــارکت کنندگان 

دارد. الکترونیــک  مالیــات  نظــام 

5-بحث و نتیجه گیری
ــد  ــورد تأیی ــان 95% م ــطح اطمین ــا س ــق ب ــای محق ــه فرضیه ه هم
قــرار گرفتنــد. نتایج به دســت آمــده از این تحقیق بــا مبانی نظری 
مولفه هــای  دارد؛  همخوانــی  پیشــین  تحقیقــات  یافته هــای  و 
شناســایی شــده در ایــن تحقیــق در مدل هــای تحقــق دولــت 
 ،(EIU) الکترونیکــی  آمادگــی  مــدل  همچــون  الکترونیکــی 

مــدل ارزیابــی آمادگــی بــرای بکارگیــری سیســتم الکترونیکــی، 
مــدل آمادگــی بــرای دســتیابی بــه آمادگــی الکترونیکــی، مــدل 
آمادگــی آمادگــی الکترونیکــی در ســازمان ها، مــدل ترکیبــی بــرای 
پذیــرش آمادگــی الکترونیکــی، مــدل رزنبــرگ، مــدل بــراد بنــت، 
، مــدل گــروه دانــش،  مــدل آندرســون، مــدل هانــی، مــدل راجــرز
نتایــج  لــذا  دارد،  وجــود  نیــز  ماچــادو  مــدل  و  نیلســون  مــدل 
آمــده  آنهــا همســویی دارد. نتایــج بــه دســت  ایــن تحقیــق بــا 
بــا یافته هــای تحقیقــات دیگــر از جملــه بهبــودی و همــکاران 
(1398)، خمــر محمــدی و همــکاران (1396)، ملکــی (1395)، فربــد 
(1395)، گلپایگانــی (1389)، ناظمــی و مرتضــوی (1387)، رهنــورد و 
محمــدی (1386)، الهــی و همــکاران (1389)، پاریــاب و همــکاران 
(1386)، پاپادومیچکالــی و منتــزاس (2012)، بــودی و وایدیــا (2011)،  
تئــو و لیــو (2007)، اکســن و همــکاران (2008)، بــودی و وایدیــا (2011)، 
الکترونیکــی  آمادگــی  مدل هــای  و  همــکاران(2016)  و  چیــراورر 
ــه  ــی دارد. نتیج ــز همخوان ــات نی ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــرای اس ب
تحقیــق رهنــورد و محمــدی (1386) بــا اســتفاده از شــاخص های 
مــورد بررســی در ایــن تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه در مجمــوع 
ــق  ــه ی تحق ــل اولی ــی در مراح ــه های دولت ــا و مؤسس وزارتخانه ه
دولــت الکترونیکــی قــرار دارنــد، امــا تحقــق دولــت الکترونیکــی 
از یــک الگــوی خطــی پیــروی نمی کنــد. نتایــج تحقیــق الهــی و 
زیرســاخت ها  بــودن  فراهــم  کــه  داد  نشــان   (1389) همــکاران 
بــر  مؤثــر  عوامــل  مهم تریــن  خدمــات،  بــودن  دســترس  در  و 
پذیــرش دولــت الکترونیــک در ایــران هســتند. نتیجــه تحقیــق 
و  قومــی  فرهنــگ  کــه  داد  نشــان   (1386) همــکاران  و  پاریــاب 
در  گاه ســازی  آ و  فرهنگ ســازی  دیگــری  و  جوامــع  بــر  حاکــم 
راســتای توســعه بکارگیــری فناوری هــای نویــن بــه ویــژه تجــارت 
پذیــرش  در  موثــر  عوامــل  عنــوان  بــه  توانــد  مــی  الکترونیکــی 

ــد. ــل نمای ــاوری عم فن

پیشنهاد به سازمان امور مالیاتی استان تهران
- پیشنهادهای مربوط به فرضیه اول: 

فنــاوری  عوامــل  تحقیــق،  اول  فرضیــه  نتیجــه  بــه  توجــه  بــا 
اطالعــات بــر اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک تأثیــر می گــذارد؛ 
ــکات  ــه ن ــل ب ــن عوام ــت ای ــت تقوی ــود جه ــنهاد می ش ــذا پیش ل

ذیــل توجــه شــود:
در برنامه هــای آموزشــی ســازمان امــور مالیاتــی اســتان تهــران، 

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
25با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران

سال اول  |  شماره اول  |  تابستان 1۴00 



ســازمان،  اطالعــات  فنــاوری  از  اســتفاده  ســهولت  منظــور  بــه 
آمــوزش شــیوه کارکــردن بــا ســامانه های مرتبــط بــا نظــام مالیــات 

ــود. ــده ش ــک گنجان الکترونی

سیســتم  در  موجــود  فنــی  اصطالحــات  و  جمــالت  واژگان   
فنــاوری اطالعــات ســازمان در قالــب کتابچه هــای راهنمــا یــا لــوح 

فشــرده راهنمــا بــه کارکنــان داده شــود.
گام هــا و مراحــل دریافــت و ارائــه خدمــات ســازمانی از طریــق    

سیســتم فنــاوری اطالعــات ســازمان بــرای هــر کــدام از کارکنــان 
آمــوزش داده  بــا ســطح معلومــات، دانــش و نیــاز  بــه فراخــور 

ــود. ش
کمــک  بــه  اطالعــات،  فنــاوری  بــه  ســازمان  کارکنــان  اعتمــاد 
شــود. تقویــت  گام   بــه  گام  آمــوزش  و  آشناســازی  مکانیــزم 

تجهیــزات و امکانــات فنــی ســخت افزاری و نرم افــزاری مــورد نیــاز 
کاربــران نظــام مالیــات الکترونیــک تامیــن و در دســترس آنهــا 

قــرار داده شــود.

- پیشنهادات مربوط به فرضیه دوم: 
ســاختاری  عوامــل  تحقیــق،  دوم  فرضیــه  نتیجــه  بــه  توجــه  بــا 
ســازمان بــر اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک تأثیــر مــی گــذارد؛ 
بــه  ایــن عوامــل  بــا تقویــت  لــذا پیشــنهاد می شــود در رابطــه 

نــکات ذیــل توجــه شــود:
در     ســازمانی  واحدهــای  و  کارکنــان  وظایــف  شــرح  تعییــن 

الکترونیــک مالیــات  نظــام  اســتقرار  راســتای 
 آشناســازی کارکنــان بــا اهــداف نظــام مالیــات الکترونیــک از    

طریــق تشــریح مزایــای بهره گیــری از سیســتم مذکــور
وضــع قوانیــن و قواعــد شــفاف، پیــش برنــده و تســهیل گر در    

راســتای اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک 
ــتقرار     ــوص اس ــی در خص ــی و عملیات ــای اجرای ــن برنامه ه تدوی

ــازمان ــات الکترونیــک در س ــام مالی نظ
همســو نمــودن برنامه هــا و اســتراتژی های ســازمان بــا اهــداف    

اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیک 
اجــرای     بــا  متناســب  ســازمان  ســاختار  در  تغییــرات  ایجــاد 

الکترونیــک مالیــات  نظــام  اســتقرار  برنامــه 
- پیشنهادات مربوط به فرضیه سوم:    
ــع     ــای مناب ــق، مولفه ه ــوم تحقی ــه س ــه فرضی ــه نتیج ــه ب ــا توج ب

انســانی ســازمان بــر اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک تأثیــر 
مــی گذارنــد؛ لــذا پیشــنهاد می شــود در رابطــه بــا تقویــت ایــن 

ــود: ــه ش ــل توج ــکات ذی ــه ن ــل ب عوام
ایجــاد انگیــزه در کارکنــان در جهــت اســتقرار نظــام مالیــات    

ــه  ــن زمین ــال در ای ــان فع ــت از کارکن ــق حمای ــک از طری الکترونی
مزایــای  و  پــاداش  اعطــای  همچــون  اقداماتــی  از  اســتفاده  بــا 

و... ارتقــا  در  دادن  اولویــت  ســازمان، 
در  راســتای     کارکنــان  همــکاری  و  فعالیــت  میــزان  اعمــال   

شــاخص  عنــوان  بــه  الکترونیــک  مالیــات  نظــام  اســتقرار 
کارکنــان عملکــرد  ســنجش 

توجــه بــه اصــل تــوازن بیــن مســئولیت های کاری و خانوادگــی    
متخصصــان نظــام مالیــات الکترونیــک

مالیــات     نظــام  حــوزه  خبــرگان  و  متخصصــان  کارگیــری  بــه 
انجمن هــای  بــا  همــکاری  افزایــش  طریــق  از  الکترونیــک 

و... علمــی  مراکــز  تخصصــی، 

- پیشنهادات مربوط به فرضیه چهارم: 
بــا توجــه بــه نتیجــه فرضیــه چهــارم تحقیــق، عوامــل فرهنگــی 
ســازمان بــر اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک تأثیــر می گذارنــد؛ 
بــه  ایــن عوامــل  بــا تقویــت  لــذا پیشــنهاد می شــود در رابطــه 

ــود: ــه ش ــل توج ــکات ذی ن
 تغییــر نگــرش و دیــدگاه مدیــران ســازمان نســبت بــه فنــاوری    

ــزاری کالس  ــق برگ ــک از طری ــات الکترونی ــام مالی ــات و نظ اطالع
در  مدیــران  گاهــی  آ میــزان  افزایــش  و  آموزشــی  کارگاههــای  و 
خصــوص فنــاوری اطالعــات و نظــام مالیــات الکترونیــک و لــزوم 

ــازمانی ــای س ــتمر فراینده ــود مس بهب
مــورد     در  بیشــتر  چــه  هــر  یادگیــری  بــه  کارکنــان  تشــویق 

بــه  ویــژه  مزایــای  اعطــای  طریــق  از  الکترونیــک  مالیــات  نظــام 
عرصــه ایــن  فعــاالن  و  حــوزه  ایــن  متخصصــان 

بــه     الکترونیــک  مالیــات  نظــام  اســتقرار  تفکــر  نشــر  و  ایجــاد 
عنــوان یــک ســرمایه گذاری بــرای آینــده ســازمان از طریــق گفتــار 

و اقدامــات عملــی مدیــران ســازمان
در     ســازمان  کارکنــان  و  مدیــران  میــان  ارتباطــات  توســعه 

برگــزاری  طریــق  از  الکترونیــک  مالیــات  نظــام  اســتقرار  زمینــه 
نشســت های هم اندیشــی و جلســات تصمیم گیــری گروهــی 

و... 
تشــویق کارکنــان بــه نــوآوری در زمینــه اســتقرار نظــام مالیــات    

الکترونیــک از طریــق حمایــت از فعــاالن ایــن حــوزه بــا اســتفاده 
از روش هایــی مثــل اعطــای مزایــا و اولویــت دادن در ارتقــا و...

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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- پیشنهادات مربوط به فرضیه پنجم: 
مولفه هــای  تحقیــق،  پنجــم  فرضیــه  نتیجــه  بــه  توجــه  بــا 
اســتراتژی ســازمانی بــر اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک تأثیــر 
ایــن  بــا تقویــت  لــذا پیشــنهاد می شــود در رابطــه  می گذارنــد؛ 

عوامــل بــه نــکات ذیــل توجــه شــود:
ــام     ــتقرار نظ ــه اس ــازمانی در زمین ــذاری س ــزی و هدف گ برنامه ری

مالیــات الکترونیــک
اعمــال اقدامــات مربــوط اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک    

در برنامــه اســتراتژیک ســازمان 
اتخــاذ تصمیم گیــری اســتراتژیک در ســازمان زمینــه بکارگیــری    

و اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک

- پیشنهادات مربوط به فرضیه ششم: 
مولفه هــای  تحقیــق،  ششــم  فرضیــه  نتیجــه  بــه  توجــه  بــا 
تأثیــر  الکترونیــک  مالیــات  نظــام  اســتقرار  بــر  ســازمانی  منابــع 
ایــن  بــا تقویــت  لــذا پیشــنهاد می شــود در رابطــه  می گذارنــد؛ 

شــود: توجــه  ذیــل  نــکات  بــه  عوامــل 
نیــاز     مــورد  منابــع  تامیــن  و  مدیریــت  جهــت  در  برنامه ریــزی 

الکترونیــک مالیــات  نظــام  اســتقرار 
اتخــاذ تمهیــدات الزم در جهــت تامیــن منابــع دانشــی، مالــی و    

فنــی مــورد نیــاز اســتقرار نظــام مالیــات الکترونیــک

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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