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 چکیده

ی بستر مناسب و جایگزینی آن با درآمدهای نفتی افزایش درآمدهای مالیاتی همواره در تالش بوده تا با دولت

خود را مدیریت و ی هانهیبهتر بتواند درآمد و هزتا فراهم کند  برای حرکت اقتصاد در مسیر رشد پایداررا 

 نوانع بهدولت در این زمینه به عملکرد سازمان امور مالیاتی  تیموفق رونیازارا برقرار نماید. عدالت اجتماعی 

 های کارایی نسبی. پژوهش حاضر به ارزیابی شاخصداردیکی از ارکان اصلی نظام مالیاتی کشور بستگی 

 تحلیل با استفاده از روش 6931 -6931های های استان مازندران طی ساللیاتی شهرستانادارات امور ما

 یهاشاخصو  شده استفاده BCC و CCR پرداخته است. در این پژوهش از مدل (DEA) هاداده پوششی

 شامل مدل خروجی و هر اداره؛ اختیار در امالک مساحت تعداد کارکنان، دستمزد، و حقوق شامل مدل ورودی

آمل تنها  اداره امور مالیاتی شهرستان CCRدهد در مدل . نتایج نشان میباشدیموصولی  مالیات مقدار

ی در میزان استفاده بهینه از منابع خود کارا بوده است؛ همچنین با بررس موردهای ای است که طی سالاداره

های ساری، امیرکال، آمل و کالردشت اداراتی هستند که ادارات امور مالیاتی شهرستان BCCاستفاده از مدل 

های دیگر با توجه به میزان و اداره های مذکور در میزان استفاده بهینه از منابع خود کارا معرفی شدهطی سال

 ها و خروجی خود کارا نیستند.ورودی

 

 ها، ادارات امور مالیاتی، استان مازندراندادهکارایی، تحلیل پوششی  کلمات کلیدی:

 JEL :H2 ،E0 ،R1، G3 بندیطبقه
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 مقدمه .6-6

 تأمین یهاراه نیترمهم از یکی عنوانبه . مالیاتاسـت هانظام مالیـاتی یکی از ارکان اصلی و مهم نظام اقتصادی کشور

است.  بوده موردتوجه همیشه هادولت و جوامع گیریشکل از آغاز دولت غیرنفتی درآمدهای منبع تریناصلی مالی اعتبار

ی هانوسان کاهش تثبیت، نظیر دیگری کلیدی هاینقش ی،اعتبارمان تأمین یعنی اصلی خود نقش از جدا هامالیات

 به دادن جهت و اقتصادی در رشد تسریع تورم، مهار درآمد، مجدد عیو توز اقتصادی یهاتیفعال هدایت اقتصادی،

 مشارکت درواقع مالیات پرداخت کند.می دوچندان را آن اهمیت شناخت امر این که دارندعهده بر نیز را هاگذاریسرمایه

 تأمین در بایستیجامعه  امکانات از برخورداری نسب به افراد لحاظ همین به و شودمی محسوب های جامعههزینه در

 هاآن بیشتر برخورداری مبین حقیقی، و اشخاص حقوقی افزون ثروت و بیشتر درآمد باشند. داشته مشارکت زین هاهزینه

 این توسط بیشتر، مالیات پرداخت در کمتر رنج و سختی و بیشتر خرید میزان قدرت دهندهنشان و جامعه امکانات از

رود می باال تصاعدی به شکل ثروت و درآمد میزان برحسب مستقیم یهااتیمال نرخ اغلب دلیل همین به گروه است.

 (.6931 همکاران وی خداداد کاش)

است، تأمین مخارج دولت از طریق  قرارگرفته موردتوجههای توسعه در برنامه خصوصبهیکی از نکات مهمی که  

سهم پـایین نسبت مالیات بـه ی جاری دولت بوده است. هانهیهزدر تأمین  هااتیمالسهم بیشتر  جهیدرنتو  هااتیمال

جاری دولت، نسبت پایین مالیات به بودجه عمومی کشور و  یهانهیتولید ناخالص داخلی، نسبت پایین مالیات به هز

از نقش ضعیف مالیات در اداره امور کشور، تأمین مالی بودجه  همگیمالیاتی و غیره  یهاتیسرانجام گستردگی معاف

نوبه خود بر ضرورت اقتصادی و اجتماعی حکایت دارند که به یهایگذاراستیلت و همچنین تأثیر اندک آن در سدو

های نظام مالیاتی اشاره دارند. گیری کشور به حل مشکالت و چالشجانبه تمام ارکان اقتصادی و تصمیمتـالش همه

ی تولید نظام مالیاتی یعن دهندهلیت سه رکن اصلی تشکتردیدی وجود ندارد، توسعه نظام مالیاتی کشور مستلزم تقوی

های اخیر اصـالحات بـسیاری در سـازمان اگرچـه در سال .ملی، سازمان وصول مالیات و قوانین و مقررات مالیاتی است

بایست فراموش کرد که افزایش یندهای تشخیص و وصول مالیات صورت گرفته است، اما نمیآوصـول مالیـات و فر

است دو  یهیبد .آن یعنی تولید ملی و قوانین و مقررات مالیاتی دارد تقویت دو رکن دیگر ایی نظام مالیاتی درگروکار

ان در خارج از سازم هانیگذاری کشور بستگی دارد و درواقع اهای تمام تأثیرگذاران در عرصه سیاسترکن اخیر به تالش

 شوند.امور مالیاتی کشور تعیین می

 بیان مسئله .6-7

ها است. از ترین منبع درآمد آنترین ارکان هر دولتی تلقی شده و اصلیهای مالی و مهمها از ابزارهای سیاستمالیات

 که روندمیبه شمار  هادولتطرفی تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی از وظایف مهم 

قوانین و کنند. می توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفاویژه در ه ها و بدرآمدهای مالیاتی در این حوزه

 های مالیاتینظام دهندهتشکیلستان و مؤدیان مالیاتی ارکان  مقررات مالیاتی، سازمان اجرایی یا دستگاه مالیات

 .گرددیم باز ارکان مذکورنقاط قوت و ضعف  و هاویژگی عدم کارایی یک نظام مالیاتی به باشند، بنابراین کارایی یامی
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الیات توجهی بر وصول م آن تأثیر مستقیم و قابل گردد که عملکردستان از آنجایی دو چندان می همیت دستگاه مالیاتا

مالیاتی و کاهش  درآمدهایای در افزایش کنندهتواند نقش تعییندارد. به عبارت دیگر، اصالح سازمان مزبور می

عمل کند که منجر به اجراى مطلوب قوانین، نظارت  ایگونهبهامور مالیاتى باید ادارات . نمایدایفا  آنهای وصول هزینه

 .دنتحقق اهداف سازمان امور مالیاتى کشور شو مناسب، تحقق اهداف مالیاتى، افزایش کارایی و نهایتا  

 و ضرورت تحقیق اهمیت .6-9

ن جاری دولت، نسبت پایی هایهزینهد ناخالص داخلی، نسبت پایین مالیات به سبت مالیات بـه تولیپـایین نهم س

از نقش ضعیف مالیات در اداره  همگیمالیاتی و غیره  هایمعافیته عمومی کشور و سرانجام گستردگی مالیات به بودج

و اجتماعی حکایت اقتصادی  هایگذاریسیاستاندک آن در  أثیرأمین مالی بودجه دولت و همچنین تامور کشور، ت

گیری کشور به حل مشکالت و ان اقتصادی و تصمیمتمام ارک جانبههمهد بر ضرورت تـالش دارند که به نوبه خو

های نظام مالیاتی اشاره دارند. تردیدی وجود ندارد، توسعه نظام مالیاتی کشور مستلزم تقویت سه رکن اصلی چالش

 هایسال اگرچـه در .تات و قوانین و مقررات مالیاتی اس، سازمان وصول مالینظام مالیاتی یعنی تولید ملی دهندهتشکیل

ت بایسات صورت گرفته است، اما نمیول مالیدهای تشخیص و وصینآو فرختار اداری حات بـسیاری در سـااخیر اصـال

اتی آن یعنی تولید ملی و قوانین و مقررات مالی رو تقویت دو رکن دیگرنظام مالیاتی در گ اراییزایش کاموش کرد که اففر

گذاری کشور بستگی دارد و در های تمام تأثیرگذاران در عرصه سیاستیهی است دو رکن اخیر به تالشبد .باشدمی

 .شونددر خارج از سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می هااینواقـع 

 اهداف تحقیق .6-1

، شاخص تالش مالیاتی است که با نسبت دهدمیهای امور مالیاتی را نشان سازمان کاراییکه معیار  هاییشاخصیکی از 

. بر اساس آمارهای بانک جهانی که نسبت مالیات به شودمینشان داده  (T/GDP)مالیات به تولید ناخالص داخلی 

، میانگین تالش مالیاتی جهانی دهدمینشان  4161 – 4161تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب جهان را در دوره 

  است. (برابر ایران 7/4)درصد  63و در اروپا و آسیا معادل  (دو برابر ایران)درصد  61معادل 

ایران از نظر تالش  (باشدمی دسترسقابلدر سایت بانک جهانی  هاآنکه اطالعات )کشور منتخب دنیا  611در بین 

 41/4 با برابر 6931 سال مازندران در استان داخلی ناخالص تولید به مالیاتنسبت  .باشدمی 691مالیاتی دارای رتبه 

که  است حالی دراین  .استدرصدی برخوردار بوده  61/1 از رشد (6/4 رقم) 6939سال  نسبت به که است بوده درصد

 ناخالص تولید به . لذا به منظور جبران شکاف موجود در نسبت مالیاتباشدمیدرصد  8/1این نسبت در کشور معادل 

مازندران به همین نسبت در بعد کشور، مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی مالیاتی ادارات امور مالیاتی  استان داخلی

 آیی ارکالزم به منظور ارتقاء  ریزیبرنامهت مالیاتی استان با اادار بندیرتبهاستان مازندران صورت پذیرفته تا پس از 
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 اناست داخلی ناخالص تولید به ت کارآمد شاهد افزایش سطح نسبت مالیاتاتشویق و استمرار ادارت ناکارآمد و اادار

 .مازندران باشیم

 از استفاده با ادارات امور مالیاتی استان مازندران را عملکرد است درصدد تحقیق این برشمرده، ضروریات به توجه با

 تا کند کارا معرفی واحدهای عنوان هستند به که کاراتر را واحدهایی آن و نماید ارزیابی هاداده پوششی تحلیل تکنیک

دهد.  قرار مدیران در اختیار را تریکاربردی گیریتصمیم به تخصیص کارآمدتر منابع کمک نماید و مبنای وسیله بدین

 و ناکارا کارا هایاداره نمودن مشخص استان مازندران و مالیاتی امور سازمان برای کارایی هایشاخص ارزیابی و تعیین

 .پردازیممی به آن تحقیق این در که است مواردی جمله از هااداره کارایی ارتقاء برای راهکار ارائه و هاآن تحلیل و

 روش تحقیق .6-5

 باشدمی بهبود کارایی جهت گذاریهدف و ریزیبرنامه و زمان یا کارایی گیریاندازه مستلزم سازمانی هر در بهبود ایجاد

 هایالس در که ای توجهقابل هایپیشرفت وجود با اما ؛نیست پوشیده کسی بر سازمان کارایی گیریاندازه ضرورت لذا

 سنتی معیارهای بر همچنان هاسازمان بسیاری از است داده رخ کارایی ارزیابی هایسیستم و چارچوب طراحی در اخیر

 نیادیب مباحث تنها زمینه این در پیشرفته و جدید هایمدل که است آن مشکل این بروز دالیل از یکی هستند متکی

 اص،خ سازمان یک در عملیاتی هایچارچوب این کارگیریبهچگونگی  لذا. اندشده عملیاتی ندرت به و کندمی بیان را

 یشتریب کارگیریبه که است موضوعی سازمان آن نیازهای و فرد به کارایی منحصر ارزیابی سیستم یک ایجاد منظور به

 ردیدهسعی گ تحقیق این در کدام هر ضعف و قوت نقاط و کارایی ارزیابی برای متفاوت هایتکنیک وجود با .طلبدمی را

 بپردازیم.  ناکارا و کارا واحدهای تعیین به نسبت (DEA) روش از استفاده با تا است

 هاازمانسپیشرفت  معیارهای ترینمهم از منابع از بهینه استفاده اهمیت منابع، کمبود و بازارها شدن رقابتی دلیل به

 لتحلی شد. خواهد رقابت خارج دور از بلندمدت در دهد افزایش را خود کارایی مستمر طور به نتواند سازمانی اگر. است

 6378 سال در وی همکاران و«  چارنز» را آن ابتدا و است خطی ریزیبرنامه بر مبتنی روش (DEA) هاداده پوششی

 ،دهندمی انجام یکسانی وظایف هک 1(DMU) گیریتصمیم واحدهای نسبی کارایی ارزیابی برای روش این. نمودند ارائه

 مدارس، ،وزارتخانه یک دولتی هایاداره نظیر سازمانی واحدهای نسبی کارایی مقایسه و سنجش مانند ،رودمی کار به

 وجود همگنی گیریتصمیم واحدهای هاآن در که مشابهی موارد و هابانک شعب ،ایزنجیره هایفروشگاه ،هابیمارستان

 کار به استراتژیک تحلیل و مستمر بهبود ،2الگوبرداری در ایگسترده طور به هادادهی پوشش تحلیل همچنین. دارند

 .رودمی

 

                                                           
1 Decision Making Unit 
2 Benchmarking 



 

6 
 

 االت تحقیقؤس .6-1

 مشخص و 6931 – 6931 هایسالطی اداره کل امور مالیاتی استان مازندران  برای کارایی هایشاخص ارزیابی و تعیین

 این در که است مواردی جمله از هااداره کارایی ارتقاء برای راهکار ارائه و هاآن تحلیل و ناکارا و کارا هایاداره نمودن

 :باشدمی زیر سؤاالت به پاسخگویی حاضر پژوهش انجام از هدف. پردازیممی آن به تحقیق

 ؟اندکدم مازندران استان مالیاتی امور هایاداره در کارایی ارزیابی هایشاخص .6

 ؟اندکدم مازندران استان مالیاتی امور حوزه اداره کل در ناکارا و کارا هایاداره .4
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 ادبیات موضوع
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 نظری مبانی. 7-6

 های آنمالیات و پایه. 7-6-6

 های مالی دردرآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست قسمتی از :6مالیات

های اداری و اجرایی دولت ی اهرموسیلهموجب قوانین و به به کشورراستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

 طبق برها و مؤسسات دانند که دولت از اشخاص، شرکتان مالیات را مبلغی مینظرای از صاحبعده شود.وصول می

گیرد، پس مالیات برای پرداخت مخارج عمومی و اجرای قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه می

 .گذاری مالی الزم استسیاست

 

 عوامل تعیین میزان مالیات. 7-6-7

  مبنای مالیات عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری همچون درآمد یا دارایی است  (:ی مالیاتیپایه) مالیاتمبنای

 .شودمی طبق قانون بر آن، مالیات وضع که

 گیرد، ی مالیاتی است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار میدرصدی از مبنای مالیات یا پایه :نرخ مالیات

ها های مالیاتی دولتنامهی اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آییناندازهبه عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا 

 دهد.درمبنای مورد نظر نشان می

 :انواع محاسبه نرخ مالیات به شرح ذیل است

 نرخی که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات، همیشه ثابت است :نرخ مالیات تناسبی. 

 ب یابد که لزوما  متناسبا افزایش مالیات مقدارش افزایش می برعکس نرخ تناسبی :نرخ مالیات تصاعدی

 .با افزایش مبنای مالیات نیست

 شودمالیات کاسته می نرخ ازشود، تر میهرچه مبنای مالیات وسیع: زلینرخ مالیات تن. 

 شور در هر کطورمعمول گردد. بهگیرد و از مؤدیان وصول میمبلغی که برمبناهای مختلف تعلق می :مبلغ مالیات

های دولت های بخش عمومی و فواید حاصل از اجرای برنامهها با توجه به نیازها و هزینهتعیین میزان مالیات

های منابع غیرمالیاتی ی آن با هزینهها، مقایسه هزینهدیگر تعیین میزان و حد مالیات عوامل از .گیردصورت می

های ساالنه و مشکالت با کسری بودجه توسعهدرحالها اعم از داخلی و خارجی است. اغلب کشورهای وام قبیل از

های طبیعی و بدیهی ، افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهاندمواجهاقتصادی و اجتماعی  هایزیرساختمالی در 

 .مقابله با این مشکل است

                                                           
6 Tax 
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های موجود و افزایش نرخ مالیات :یکی از صور زیر قابل حصول است هرگونه افزایش در درآمدهای مالیاتی به 

 برقراری مالیات جدید ،هاها و بخشودگیمعافیت حذف طریق ازهای موجود و جاری افزایش مبنای مالیات جاری؛

 انواع مالیات. 7-6-9

 .های غیرمستقیمهای مستقیم و مالیاتکنند: مالیاتتقسیم می نوع دوها را به معموال  مالیات

توان گفت که نیست، با این وجود می دست درهای مستقیم و غیرمستقیم گرچه تعریف جامع و مانعی از مالیات 

ای هکه مالیاتشود، درحالیبه اوضاع و احوال شخص )میزان دارائی و درآمد( وضع می توجه باهای مستقیم مالیات

های توزیع یا فروش به روش هنگام درشود و غیرمستقیم اغلب روی قیمت کاالهای مورد مصرف عمومی کشیده می

ها مالیات بر دارایی و ترین آنشوند که مهمهای مستقیم به انواع مختلفی تقسیم میگردد. مالیاتمختلف وصول می

استوار « مصرف» و« هزینه»، «دارایی»اتی در جهان بر سه اصل البته امروزه مبنای متداول مالی .مالیات بر درآمد است

که دارایی از اموال منقول و گردد در حالیدر فواصل معین عاید شخص می طور مستمر است. درآمد عوایدی است که به

 .آوری شده و دریک زمان ثابت استشود که قبال  جمعغیرمنقولی تشکیل می

 باشد.به شرح ذیل می امعمول در اغلب کشوره غیرمستقیمهای مستقیم و ترین مالیاتمهم 

 مالیات بر درآمد شخصی 

درآمد، هریک از  انواع بر مالیات دردرآمد وی وضع شود.  مجموع بردرآمد شخص یا  انواع براین مالیات ممکن است  

بهای مستغالت، درآمد حاصل از تصدی مشاغل منابع متعدد درآمد شخصی )مانند حقوق، بهره پول، درآمد امالک، اجاره

در  .گیردقرارمی مالیات مشمول مختلف هاینرخ و طرق به معموال ( …آزاد مانند درآمد پزشکان، وکالی دادگستری و

شود و معموال  پس از کسر مختلف درآمد روی هم محاسبه می منابع ازمالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص 

 اعانو برطورکلی وصول مالیات گیرد. بهمی مشمول مالیات قرار« های تصاعدینرخ»با  قانون درهای مقرر بخشودگی

شخصی  درآمد برمالیات  ازآنجاکه .نطبق با عدالت مالیاتی استدرآمد بیشتر م مجموع برولی مالیات  است ترسهلدرآمد 

 آورد که یکی از عوامل مهممی وجود بهمالیات  دریافت درپذیری به ترتیبی که توضیح داده خواهد شد یک نوع انعطاف

 .آیدترین منبع عواید دولتی به حساب میمهم درآمد برکشورها مالیات  اغلب درشود، امروزه ثبات اقتصادی محسوب می

گذاری مولد ی فعالیت شخصی و سرمایهشخصی این است که موجب کاهش انگیزه درآمد برانتقاد وارد بر مالیات 

 چون دولت قسمتی سویک ازدو جنبه دارد که ممکن است اثرات یکدیگر را خنثی کنند.  درآمد براما مالیات  ؛گرددمی

جهت ممکن است افراد فراغت را به کار و کند بدین و فعالیت افراد را به عنوان مالیات اخذ می کار ازاصل از درآمد ح

خصی ش درآمد برباشد. از سوی دیگر چون مالیات فعالیت بیشتر ترجیح دهند و این عمل ازنظر اقتصادی مفید نمی

صرف( کمتری باقی بماند، ممکن است این امر موجب شود که پس از کسر مالیات، درآمد خالص )درآمد قابل تباعث می

ود و با کوشش و فعالیت بیشتر کمب بیفزایندکار  ساعات برشود که افراد برای حفظ سطح زندگی و میزان مصرف خود 
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شود و این امر اندازهای اختیاری افراد میشخصی باعث کاهش پس درآمد برشک مالیات اما بی ؛درآمد را جبران کنند

 .گذاری دولتی جبران شودگذاری خصوصی شود که باید با سرمایهممکن است موجب تقلیل سرمایه

 

 هامالیات بر درآمد شرکت 

های تصاعدی نرخ ماند که بهگردد و درآمد ویژه باقی میهای مختلف کسر میاز مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه

هایی که باید کسر شود به سادگی ها و نوع هزینهگیرد. لیکن محاسبه درآمد ویژه شرکتمی مشمول مالیات قرار

د تا ها تناسب معقولی برقرار گردی تشکیل شرکتی اولیهپذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایهامکان

های با کمتری نسبت به شرکت تر مالیاتی کمی اولیههای با سرمایهای که شرکتعدالت مالیاتی رعایت شود؛ به گونه

 .ودشهای مختلف مالی و حسابداری به کار گرفته میی بیشتر بپردازند. برای حل این مسائل روشی اولیهسرمایه

ر شود، ها حداکثه منافع آنکنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحوی تنظیم کنند کهای بازرگانی سعی میشرکت

های مذکور از طریق افزایش قیمت کاالی خود قسمتی از مالیات متعلقه پس همیشه این امکان وجود دارد که شرکت

افزایش قیمت چندان تغییر نکند )مردم  مقابل درکنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کاالی مزبور را به مصرف

ها از شرکت درآمد برمالیات  .مجبور باشند آن کاال را تهیه کنند و کاال ضروری باشد( امکان انتقال مالیات بیشتراست

 ذاریگگردد که از سرمایهکاهد، زیرا این نوع مالیات باعث میافتد میمی جدید به کار گذاریسرمایه درمقدار وجوهی که 

شود جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می

انداز صاحبان سهام به علت چنین تنزل پسانداز شرکت و همصاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش پس

اهش ک گذارد و نتیجتا  درپول و سرمایه اثر می زاربا تقلیل سود سهام که درنتیجه وضع مالیات حاصل شده است، در

ها از پرداخت مالیات شود. به همین جهت در بسیاری از کشورها سود توزیع نشده شرکتگذاری مؤثر واقع میسرمایه

 .شودها نیز جانب اعتدال رعایت میهای مالیات بردرآمد شرکتتعیین نرخ گردد و درمعاف می

  مالیات بر دارایی 

ت نقل بالعوض و مالیا انتقاالتمالیات بر دارایی به انواع مختلفی مانند مالیات بر ارزش اراضی، مالیات بر ارث و نقل و 

شود. مالیات بر ارث و نقل و انتقاالت بالعوض در تعدیل توزیع غیرعادالنه ثروت مؤثر است و انتقاالت قطعی تقسیم می

ممکن است بر قیمت اراضی و یا افزایش  اراضی برسبتا  آسان است. مالیات و از نظر اداری نیز تشخیص و وصول آن ن

ارزش اراضی وضع شود اضافه ارزش مزبور هرساله ارزیابی  اضافه برمالیات  کهدرصورتیارزش اراضی وضع شود. 

اراضی وصول  ارزش اراضی در موقع انتقال امالک و اضافه برمالیات  گیرد. گاهیمی شود و مشمول مالیات قرارمی

ات با ترتیب مبلغ مالی کمتر باشد نرخ مالیات بیشتر است و بدین خریدوفروشگردد. معموال  هرقدر فاصله بین می

کند. اموال و مقدار منفعتی که درنتیجه معامله حاصل گردیده است ارتباط پیدا می خریدوفروشفاصله زمانی بین 

 ردرود و ممکن است غیرمنقول به شمار می معامالت دربازی ی از سفتههای مزبور وسیله مؤثری برای جلوگیرمالیات
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بسیاری از کشورها، مالیات بر اراضی و منازل  گذاری مولد مؤثر واقع شود. درانداز خصوصی برای سرمایهپس تجهیز

 .رودشمار میهای محلی بهها و حکومتترین منبع درآمد برای شهرداریمسکونی مهم

 

  مصرف و فروشمالیات بر 

شود و از است، روی قیمت کاالهای مورد مصرف عمومی کشیده می غیرمستقیمکه نوعی مالیات  مصرف برمالیات 

دهد جزئی از قیمت کاال را تشکیل می مصرف بربنابراین مالیات  ؛شودکاالها و خدمات مزبور وصول می یتولیدکننده

و یا  ندهتولیدکنیص دهد چه مقدار از قیمت کاال بابت مالیاتی است که تواند تشخنمی کنندهمصرفمعموال   کهنحویبه

ت تغییرات قیم مقابل درگیرد که اغلب به کاالها و خدماتی تعلق می مصرف برپردازد. مالیات فروشنده به دولت می

دهد. کاالها و حساسیت کمی دارند و به همین جهت این نوع مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت را تشکیل می

از: دخانیات، بنزین، قند و شکر و بعضی  اندعبارت گیرندمی قرار مصرف برکشورها مشمول مالیات  اغلب درخدماتی که 

شود، سنگینی آن را طبقات ضروری وضع  کاالهای برمالیات  این اگرن دیگر از کاالهای تجمالتی و ضروری، چو

فروشی به دست خرده مرحله درگیرد که به کاالهایی تعلق می فروش برمالیات  .کنندبیشتر احساس می بضاعتکم

ها موظف هستند که مبلغ مالیات را مجزا از قیمت کاال حساب نموده نوع مالیات فروشگاه این دررسد. می کنندهمصرف

کننده از مبلغ آن اطالع حاصل کند، دریافت دارند. غرض از این نوع محاسبه مصرف کهنحویبهو در یک رقم جداگانه 

 .داردمالیات را بپردازد. در ایران این نوع مالیات وجود ن کنندهمصرفآن است که 

  افزودهارزشمالیات بر (VAT) 

نوعی مالیات غیرمستقیم عام بر عموم کاالها و خدمات )مگر موارد معاف( است  افزودهارزشمالیات بر  خالصه طوربه 

شود( یا خدمات به ارزش کاال افزوده می مرحله)ارزشی که  تولیدشدهاز اضافه ارزش کاالهای  ایچندمرحلهصورت که به

مات فرآیند تولید و خد طول دربه عبارت دیگر مالیاتی است که  ؛شودارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می

 هایافزودهارزشکه چون جمع شود. نکته مهم آناخذ می مرحلهبهمرحلهتولید تا فروش کاال به مشتری نهایی،  محل از

( هافزودارزش=  معامالت کل –ای های اقتصادی دریک کشور برابر تولید ملی همان کشور است )معامالت واسطهگاهبن

، تولید افزودهارزش برپایه مالیات  دیگرعبارتبهبر تولید ناخالص ملی است.  مالیات برابر ،افزودهارزش بر مالیات بنابراین

، این مالیات را تا حد زیادی جایگزین افزودهارزش بری مالیات اکثریت باالیی از کشورهای پذیرنده .ناخالص ملی است

اند. باید توجه داشت که به علت گستردگی پایه مالیاتی های بر مصرف و فروش ساختهخصوص مالیاتهای دیگر بهمالیات

تواند تا حد زیادی می افزودهارزش برمالیات  .کرد راربرقتوان نرخ مالیاتی را در سطح پایین در این نوع مالیات می

های اقتصادی را که تحت پوشش چنین امکان دارد این مالیات بخشی از فعالیتهای دیگر شود، همجایگزین مالیات

 افزودهارزش برمالیات  .دشوار است را پوشش دهد فروش برها مثل مالیات ها با استفاده از سایر روشآن دادن قرار

. است ترپایینهای اخذ مالیات با سایر روش مقایسه درآوری های جمعسازوکار خود اجرایی دارد، لذا احتماال  هزینه
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چنین استفاده از این روش موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز هم

مختلف ممکن است اثر تورمی داشته باشد،  مراحل درفروش  یشدهتمام قمتیش شود. این نوع مالیات به دلیل افزامی

ر خصوص اظهارنظ این درتوان نمی صراحتبههای مالیات کاهش یابد، چندان ی مالیاتی نرخاما چنانچه با گسترش پایه

حتی اگر مالیات فوق به آخرین خواهد بود.  اجتنابغیرقابلدرآمد های کمچنین اثر این مالیات در درآمد گروههم .کرد

با  هایگروه درنتیجهقطعی خواهد بود  فروشیخردهاست برقرار نشود، انتقال مالیات به قیمت  فروشیخردهحلقه که 

این  ،کنندهای با درآمد باال، سهم بیشتری از درآمدشان را بابت مالیات پرداخت میدرآمد کم و متوسط نسبت به گروه

 .مالیات تنازلی است

 

 آن انواع و کارایی مفهوم. 7-6-7

ارائه کرده است. او  6تعریف کارایی را پیتر دراکر ترینکلیو  ترینسادهتعاریف متعددی برای کارایی ارائه شده است. 

 ورد انتظارمی که منابعی بین است ایمقایسه صرفا   کارایی لذا . " کارهادرستانجام "کارایی عبارت است از  :گویدمی

 اندشدهمصرف مسیر این در واقعا  که منابعی و شوند مصرف خاص هایفعالیت و مقاصد اهداف، به دسترسی برای

 (.6987برهانی، )

های وزنی ورودی جمعها به دست آمده تقسیم بر (، کارایی را به صورت نسبت جمع وزنی خروجی6317) 4فارل

وری یک سازمان از منابع خود میزان بهره کنندهبیانها تعریف کرده است. کارایی برای تولید این خروجی شدهمصرف

 (.6337، 9پیرس) استدر عرصه تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان 

ار( یا )مورد انتظ شدهتعیینبه بازدهی استاندارد و  آمدهدستبهبازده واقعی  نسبت ازبه طور کلی کارآیی عبارت است 

یک بنگاه یا سازمان به چه نحوی از به عبارتی  شود به مقدار کاری که باید انجام شودنسبت مقدار کاری که انجام می

 .منابع موجـود خـود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد ممکن در یک مقطع از زمان استفاده کرده است

 هتولیدکنندبنابراین یک  ؛معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب استکارایی در مفهوم عام آن به 

ا  برسد. مفهوم کارایی عموم شدهگرفتهدر صورتی کارا خواهد بود که بتواند به کلیه اهداف تولیدی که برای او در نظر 

 .(6973مامی میبدی، ا) شودمی کاربردهبهدر سه سطح مختلف، خرد، سطح صنعت یا سازمان و سطح کالن 

 .شودمی ذکر تعاریف آن و کارایی انواع ادامه در

                                                           
6 Peter Drucker 
4 Farrell 
9 Pierce 
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 میالدی صورت گرفته است بر مبنای این کارایی  11اکثر مطالعاتی که قبل از دهه  :1کارایی فنی یا تکنیکی

 آورداز مقدار مشخصی از عوامل تولید به دست  توانمیانجام شده که عبارت است از حداکثر تولید ممکن که 

 (.4169آپاراشیو و همکاران، )

 ولوژیتکن و سرمایه کار، مانند هاورودی مقدار حداقل از را تولید حداکثر شرکت اگر است کارآمد فنی لحاظ ازبنگاه  یک

 .کند تولید

 

 

 . کارایی فنی6شکل 

                                   
www.economicshelp.org                                                              

 

 میزان خروجی واقعی از مقادیر ورودی   

حداکثر پتانسیل خروجی از مقادیر ورودی       
=  نرخ کارایی فنی

 2کارایی تخصیصی: 

ه حداقل که هزین ایگونهبهها برای تولید با توجه به قیمت و تکنولوژی توانایی یک واحد بهینه ا ز نهاده عبارت است از

 دهندهشانننی عگردد. در کارایی تخصیصی فرض بر این است که سازمان مورد نظر از لحاظ تکنیکی کامال  کارا است ی

ار گرفتن حداقل هزینه را برای بنگاه به همراه داشته به طوری که به ک باشدمیابعاد تخصیص بهینه عوامل موجود 

است که  به نسبت مناسب هانهادهکه کارایی تخصیص نتیجه به کار گرفتن  توان گفتتر میباشد و به تعبیری ساده

 .(6973امامی میبدی، ) هزینه تولید به حداقل میزان برسد شودمیموجب 

 

 

                                                           
6 Technical Efficiency 

4 Allocative Efficiency 

http://www.economicshelp.org/
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 . کارایی تخصیصی7شکل 

 
                            www.economicshelp.org   

 1کارایی اقتصادی : 

کارایی فنی و کارایی تخصیصی است. طبق تعریف کارایی اقتصادی توانایی بنگاه در به  ضربحاصلاین نوع کارایی 

باشد. در حقیقت کارایی اقتصادی در صورتی تحقق ها میآوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهاده

تخابی ی به این مرتبه معموال  مستلزم انصورت گیرد. دستیاب هاآنکه عالوه بر عدم اتالف منابع بهترین استفاده از  یابدمی

 .(6973) امامی میبدی، ها را در بر داشته باشد ها است که این ترکیب کمترین هزینهترکیبی از نهاده

 2کارایی پرتو: 

افتد که افزایش در مطلوبیت یک یا چند شخص بدون کاهش در مطلوبیت کارایی پرتو وجود دارد زمانی اتفاق می

 نباشد.  پذیرامکاندیگران 

 . کارایی پرتو9شکل

 
                                   www.economicshelp.org   

                                                           
6 Economic Efficiency 

4 Pareto Efficiency 

http://www.economicshelp.org/
http://www.economicshelp.org/
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 1کارایی ساختاری: 

ارایی ک آید. با استفاده از معیارهای آن صنعت به دست میکارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکت

 (.6973 میبدی، توان کارایی صنایع مختلف را با محصوالت متفاوت مقایسه کرد )امامیساختاری می

 :7کارایی مقیاس

 آید. هدف اینآن واحد به کارایی در مقیاس بهینه به دست می شدهمشاهدهکارایی مقیاس یک واحد از نسبت کارایی 

 داره( اشاره دارد.ااین کارایی به بهینه اندازه )مقیاس  درواقعکارایی تولید در مقیاس بهینه است. 

 

 . کارایی مقیاس1شکل

 
                             www.economicshelp.org   

 

 به طور کلی کارایی یا مطلق است یا نسبی

 :کارایی مطلق 

با مصرف یک واحد  رندهیگمیتصمباشد، اگر واحد  ∗𝑌رخاص استاندارد جهانی براب گیرندهتصمیماگر برای واحدهای 

 (.4166، 9نگ و همکاران) بودزیر خواهد بو صورتبهواحد خروجی تولید کند کارایی مطلق  𝑌0ورودی، 

                                                           
6 Structural Efficiency 

4 Scale Efficiency 
9 Song, M., Wang,Y., & Wu, J. 

http://www.economicshelp.org/
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𝑨𝑬 =
 𝒀𝟎

𝒀∗
 

 1کارایی نسبی: 

ام که آن Kبرای واحد  را تولید کرده است، کارایی نسبیYj خروجی  Xj ام با صرفj رندهیگمیتصمفرض کنید واحد 

 (:       6931احمدی و همکاران،شود )دهیم چنین تعریف مینشان می REKرا با 

 

                                                                                                  𝑹𝑬𝑲 =
𝒚𝒌 𝒙𝒌 ⁄

𝒎𝒂𝒙{
𝒚𝒋

𝒙𝒋
|𝒋 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … . . , 𝒏}

 

 تحقیق پیشینه. 7-7

به طوری که در اکثر این مطالعات  استشده  انجامی اگستردهدر ارتباط با ارزیابی کارایی ادارات امور مالیاتی مطالعات 

درآمدهای مالیاتی به عنوان خروجی و معیار ارزیابی ادارات مورد استفاده قرار گرفته از طرفی در برخی از مطالعات دیگر 

مه در ادا های انجام شده توسط کارکنان ادارات مالیاتی مالک ارزیابی کارایی در نظر گرفته شده است؛تعداد بازرسی

 شود.داخلی مرور می و در دو طیف خارجی اختصار به مطالعات

 مطالعات خارجی. 7-7-6

در  هانآدر خارج از کشور مطالعاتی انجام گرفته که برخی از  تجزیه و تحلیل تجربی کارایی ادارات مالیاتی در خصوص

( و روش تحلیل مرزی DEAها)نشان داده شده و اکثر این مطالعات از روش تحلیل پوششی داده 6جدول شماره 

 .اندنمودهتصادفی استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Relative Efficiency 
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 کارایی ادارات مالیاتیانجام گرفته در خصوص تجربی  خارجی مطالعات. 6جدول 

 شناسی مطالعهروش واحدهای مورد مطالعه دوره مورد مطالعه کشور نویسندگان

 (6333) همکارانجاها و 

(Jha et al.) 
 SFA یایالتاداره مالیاتی  61 6381-6339 هندوستان

 (4111) مایلزگنزالس و 

(Gonzalez and Miles) 
 DEA، BA اداره بازرسی مالیاتی 61 6331 اسپانیا

 (4111) همکارانسرتل و 

(Thirtle et al) 
 DEA،MI اداره مالیاتی ایالتی 61 6381-6339 هندوستان

 (4114) پرسونموزن و 

(Moesen and Persoon) 
 DEA ،FDH ایمالیاتی منطقهاداره  483 6336 بلژیک

 (4119) استلر

(Esteller) 
 SFA اداره مالیاتی استانی 11 6331-6338و  6334 اسپانیا

 (4111) باروس

(Barros) 
 SFA اداره مالیاتی 16 6334-4114 پرتغال

 (4161فورسند و همکاران )

(Førsund et al.) 
 DEA،MI اداره مالیاتی 38 4114-4111 نروژ

 (4111) لویز

(Lewis) 
 SFA اداره مالیاتی محلی 441 4119 اندونزی

 (4117) باروس

(Barros) 
 DEA ،nd2 اداره مالیاتی 16 6334-4114 پرتغال

 (4161) تساکزکاساراکی و 

(Katharaki and Tsakas) 
 DEA، WA، 2nd اداره مالیاتی 47 4116-4111 یونان

 (4169) لیرای و 

(Ruy and Lee) 
 DEA اداره مالیاتی 1 6338-4166 کره

 (4161) دانکنآلم و 

(Alm and Duncan) 

 های همکاری سازمان

 توسعه و اقتصادی

(OECD) 

 DEA ،SFA اداره مالیاتی ملی 48 4166-4117

        BA: bootstrap analysis; DEA: data envelopment analysis; FDH: Free Disposal Hull; MI: Malmquist Index;  

        SFA: stochastic frontier analysis; WA: window analysis; 2nd: second stage analysis 

 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:که می گرفته صورتتری همچنین مطالعات جدید

های مالیاتی نروژ پرداختند. وری ادارهبهرهگیری کارایی و ای به بررسی و اندازه، در مطالعه6(4166) همکارانسانگ و 

( به بررسی میزان DEA) هاداده آنها در این مطالعه طی یک دوره زمانی سه ساله و با استفاده از روش تحلیل پوششی

ان نشژ پرداختند. نتایج های مالیاتی نرووری ادارهو با استفاده از شاخص مالم کویست و محاسبه میزان بهرهکارایی 

وری و نیمی دیگر با افزایش با کاهش در بهره 4118-4161های مالیاتی طی دوره زمانی دهد که حدود نیمی از ادارهمی

 اند.وری مواجه بودهبهره

                                                           
6 Song, M., Wang,Y., & Wu, J 
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اداره مالیاتی نواحی مختلف بلژیک با استفاده از روش ناپارامتریک  483، به برآورد کارایی 6(4164ساهو و همکاران ) 

پرداختند. ورودی مدل شامل تعداد کارکنان  (FDH) دسترسو روش پوسته آزاد قابل  (DEA) هاتحلیل پوششی داده

اند. نتایج نشان های ممیزی است که به افزایش پایه مالیاتی منجر شدهتمام وقت و خروجی مدل شامل تعداد عایدی

اداره یعنی  46، تنها DEAروش  ها و دردرصد از کل اداره 9/91اداره، یعنی  33تعداد  FDHدهد که در روش می

 های مالیاتی بلژیک کارا هستند. درصد از کل اداره 9/7

کشور تایوان را اداره مالیات  41آوری مالیات و مدیریت مالیات ای کارایی جمعدر مطالعه 4(4167ن )اهوانگ و همکار

نتایج بیانگر مورد بررسی قرار دادند.  9(NDEA) اییهای شبکهبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده 4169 در سال

 ناشی لیک ناکارآمدی میزان باشد و بیشترینآوری مالیات و کارایی مدیریت مالیات میبین کارایی جمع دارمعنیتفاوت 

 تونگ( و شهرستان پینگ 41/9%) چیای(، 47/3%) هسینچوهای در شهرستان هامالیات آوریجمع توانایی عدم از

 است. (%11/41)

 هامنطقه اسپانیا را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده 17کارایی نسبی ادارات مالیاتی  1(4167) همکارانروبیو و 

(DEAمورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه ) برگشتی و مالیات  هایپروندهالها و خدمات، تعداد اهای جاری کهزینه

تعداد پرسنل به عنوان متغیرهای ورودی و درآمد حاصل از تشخیص مالیات به عنوان متغیر خروجی در نظر گرفته شد. 

درصد افزایش  1/46تواند تا می ای در نتیجه کارآمدی مدیریتدهد که عملکرد ادارات منطقهنشان می هاوتحلیلتجزیه

 یابد.

 1141-6141های طی سال منطقه اسپانیا 61مالیاتی  ادارات فنی سی کاراییبه برر 1(4168) همکارانکردروا و 

یمات خدمات و تصم ارائه کیفیت معکوس معیار عنوان به دهندگانمالیات توسط اداری پرداختند. در این مطالعه شکایت

در نظر  معیار کیفیت مدیریت اداره مالیاتی 1تقریب() جانشیناتخاذ شده )به طور کلی یا جزئی( توسط ادارات مالیاتی 

گیرد های اقتصادی را به طور کامل در بر میساله که چرخه 61دوره  طول این در دهدمی نشان گرفته شده است. نتایج

 است. یافته کاهش اقتصادی رکود زمان از ویژهبه  کارایی سطوح

 مطالعات داخلی. 7-7-7

 هایاستان در اشخاص حقوقی و مشاغل درآمد بر مالیات کارایی برآورد به ایمطالعه در(، 6983) دهقانی و مازار عرب

7 تصادفی مرزی تحلیل روش و 6981 تا 6973 دوره طی کشور استان 48 هایداده از استفاده با هاآن. پرداختند کشور

                                                           
6 Sahoo, B. K., Kerstens, K., & Tone, K 
4 Huang, S, H.,Yu, M, M., Hwang, M, S., Wei, Y, SH., Chen, M, H 
9 Network data envelopment analysis 
1 Rubio, E, V., González, P, E, B., Alaminos, J, D 
5 Corderoa, J. M., Dıaz-Caroa, C., Pedraja-Chaparroa, F., & Tzeremes, N. 
6 proxy 
7 Stochastic Frontier Analysis 
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 بندیتقسیم یافتگیتوسعه درجه اساس بر را کشور هایاستان هاآن مطالعه این در. کردند برآورد را استان هر کارایی

. گرفتند نظر در تهران بدون دیگر بار و تهران با باریک را هااستان کارایی بررسی کار، دقت افزایش برای همچنین. کردند

 بیانگر که است یک از کمتر هاآن مالیاتی کوشش و کارایی به مربوط عدد هااستان همه در که داد نشان هاآن تایجن

 که مشاغل برای وصولی مالیات میزان نیز و مالیاتی ظرفیت و حقوقی اشخاص برای وصولی مالیات بین موجود شکاف

 .است هااستان همه در آن مالیاتی ظرفیت از کمتر

پرداختند.  6986-6981(، به بررسی کارایی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور طی دوره 6983) همکارانپور کاظمی و 

کویست و تحلیل وری تورنوو شاخص بهره (DEA) هاتحلیل پوششی داده پارامتری ناروشی را با تلفیق مدل  هاآن

(، میزان تأثیر تغییرات TFP) تولیدوری کل عوامل ( ارائه کردند که عالوه بر محاسبه رشد بهرهAHP) مراتبیسلسله 

های کشور و وری کل عوامل تولید در دوره زمانی یاد شده برای استانکارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد بهره

تکنولوژی  و تغییر وری و کارایینشان داد که روند تغییر بهره هاآنسازمان امور مالیاتی کشور محاسبه کند. نتایج مطالعه 

رهای ورودی متغیاستان( کارا هستند.  47استان از  66) سازمان؛ ضمن اینکه در بین واحدهای استانی بوده است نامنظم

وی انسانی، بودجه امور مالیاتی و امکانات و تجهیزات بوده و افزوده استان، نیرارزشاین تحقیق شامل جمعیت فعال، 

 ت.متغیرهای خروجی شامل درآمدهای مالیاتی و رضایت مؤدیان بوده اس

 و شهر مالیاتی امور ادارات نسبی کارایی هایشاخص ارزیابی و ای با عنوان تعیین( در مقاله6931) کارچرخعسکری و 

اداره امور مالیاتی استان تهران طی  64 بندیرتبه و (، به ارزیابیDEA) هاداده پوششی تحلیل رویکرد با تهران استان

عنوان  به تهران استان افزودهارزش و بزرگ مؤدیان دهد کهمطالعه نشان میپرداختند. نتایج  6983-6934های سال

 افزایش و یا ورودی میزان در کاهش با که باشدمی ناکارا دیگر هایاداره و شدهمعرفی مدل دو هر در کارا و مرجع واحد

 رسند.می کارایی مرز به خروجی میزان در

مالیاتی کشور  امور سازمان کارایی و نفت شرکت عملکرد بر بررسی مالیاتای به (، در مقاله6931) یموسومنجذب و 

 و جینی ضریب پرداختند. شاخص 6931-6981های ( طی سالDEAها )پوششی داده با استفاده از روش تحلیل

 از حاکی تحقیق است. نتایج شده استفاده ورودی عنوان به جاری یهانهیهز خروجی مدل و به عنوان درآمدها وصولی

 ورترینبهره در 31 و 87 سال در نفت عملکرد شرکت بر مالیات احتساب بدون سازمان عملکرد که است مطلب این

 عملکرد بر مالیات احتساب با سازمان عملکرد هستند. در محاسبه کارا موضعا  88 و 81 یهاسال و کندمی عمل اندازه

 هستند. همچنین کارا موضعا   88 و 81 یهاسال و کندمی عمل اندازه ورترینبهره در 87 سال هم باز نفت شرکت

 حساسیت سال هفت این در هاداده پوششی تحلیل روش از محاسبه شده نسبی کارایی که دهدمی نشان حاصله نتایج

 سازمان این درآمدهای وصولی بر آن احتساب عدم یا نفت عملکرد شرکت بر مالیات احتساب به نسبت کمی بسیار

 .دارد

 رهیافت با های مالیاتیپایه تفکیک به کشور هایاستان مالیاتی نظام ییکارابه بررسی (، 6931همکاران )احمدی و 

 شامل اداره 7 است تنها آن. نتایج مطالعه آنان حاکی از پرداختند 6983-6934های ها طی سالهداد پوششی تحلیل
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 دو این در خوزستان و کرمان بلوچستان، مرکزی، و سیستان هرمزگان، بوشهر، تهران، هایاستان مالیاتی امور اداره

نشود.  وصول ییکار آ عدم دلیل به درآمدهای مالیاتی از درصد 41 حدود سبب شده موضوع این که اندبوده کارا سال

 هایبخش افزودهارزش توسعه، برنامه پنجم اول سال سه در هرچند که است مسئله این دهندهنشان نتایج همچنین

 .کند حرکت هابخش این با مالیاتی نتوانسته درآمدهای رشد اما داشته افزایش اسمی نظر از اقتصادی مختلف

 استان مالیاتی درآمدهای بررسی عملکرد. 7-9

 استان هایگیریجهتمالیاتی و  هایسیاست. 7-9-6

کارکردها را در ایجاد توازن و تعادل در  نیتریاصلبه عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت اقتصادی کشور،  مالیاتینظام 

اقتصاد بخش عمومی، نظام مالیاتی مطلوب در کنار حکمرانی  یهایتئوردارد. طبق  بر عهدهمختلف اقتصادی  یهابخش

 .شودیماقتصادی پیشرفته محسوب  یهانظاممطلوب، از ارکان محوری 

بخش  یهانهیهز نیتأمو هم آنکه با  دهدیمعمومی اهمیت  یمندتیرضانظام مالیاتی مطلوب نظامی است که هم به 

 پدیده پاسخگویی یریگشکل. این نظام همچنین منجر به کندیمدرآمد و ثروت در جامعه کمک  عیباز توزعمومی، به 

. مالیات همچنین به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت شودیمنیز  یساالرمردمدر دولت و تقویت روحیه 

ند. توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا ک یهایگذاراستیسدر  تواندیماقتصادی،  یهابنگاه یهاتیفعالبر  ریتأثاز طریق 

ابی به نگی دستیبر چگو تواندیمتوسعه معتقدند دولت با تدوین نظام مالیاتی مطلوب  نظرانصاحببه همین دلیل، 

 یریذانکارناپروز، نقش  بادانشارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن  رونیازابگذارد.  ریتأث یاتوسعهاهداف 

برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی  یزیربرنامهدر توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، 

ادی برای توسعه اقتص یزیربرنامهمحورهای  نیتریاساس، از باشدیمدر بیشتر موارد ناپایدار  بجای درآمدهای نفتی که

 .و اجتماعی کشور است

 بررسی وضعیت تحوالت مالیاتی استان. 7-9-7

مختلف هر جامعه اعم از اقتصادی،  یهاستمیسبا توجه به رشد و شتاب مستمر دنیای امروز الزم است فرآیندها و 

خود را داشته و به  یرگذاریتأثبروز رسانی شود تا بتواند در طول زمان  دستاوردهااجتماعی، سیاسی و ... با آخرین 

 که قدمتش به زمان تشکیل باشدیماقتصادی  یهانظام نیترکهنوظایف ذاتی خود عمل نماید. نظام مالیاتی یکی از 

ل تغییر و تحو یراقتصادیغ. لذا با توجه به اهمیت و جایگاه مالیات از منظر اقتصادی و حتی رسدیم هاحکومتاولین 

 است. ریناپذاجتنابدر این نظام برای تطابق با واقعیت و تغییرات زمانه ضروری و 

اعم از  مندانعالقههای نظام مالیاتی کشور، تحول نظام مالیاتی همواره مورد توجه با توجه به نقاط ضعف و کاستی

ات ای کشور نیز به دفعو برنامه یباالدستدر اسناد  حولفعاالن دولتی و بخش خصوصی بوده است. ضرورت اجرای این ت

نیز تحول نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی  نکیاهممورد توجه قرار گرفته است. 
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به عنوان طرح جامع و همه  "مالیاتیطرح جامع "گردیده است. در همین چارچوب دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم 

 قرار گرفت. کشور مالیاتیکار سازمان امور  تحول نظام مالیاتی کشور در دستور جانبه

و در چارچوب طرح  سالهپنج یاتوسعه یهابرنامهکشور، اهداف  سالهستیب اندازچشمدر راستای تحقق اهداف سند 

دران در استان مازنتحول اقتصادی دولت به عنوان مبنای اصلی تحقق عدالت به ویژه در حوزه مالیات، طرح جامع مالیاتی 

 "اجرایی عملیات مالیاتی یهانهیهزکاهش  "، "صاحبان منافع یمندتیرضافزایش میزان ا "، "یوربهرهارتقاء  " باهدف

 درآمده است .اجرا  طی پنج موج به "اتیافزایش درآمدهای مالی "و 

 (T/GDP) استاننسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی  .7-9-9

به عنوان یک شاخص جهانی برای سنجش عملکرد نظام مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار  GDPنسبت مالیات به 

( به وصولی درآمدهای T/GDPنسبت ) .کشور وابسته استاین نسبت تا درصد باالیی به شرایط اقتصاد کالن  گیرد.می

سازمانی و مالیاتی وابسته است که وصولی درآمدهای مالیاتی نیز به نوبه خود متأثر از دو گروه از عوامل درون

شامل عواملی نظیر ساختار و تشکیالت اجرایی سازمان وصول مالیات،  یسازماندروناست. عوامل  یسازمانبرون

ت مالیاتی ات، جرائم و تشویقاریون فرآیند تشخیص و وصول، فرار مالیاتی، تعداد کارکنان مالیاتی، قوانین و مقرمکانیزاس

ها نقش دارند. بخش دیگری از و امکان فرار مالیات و غیره هستند که در توضیح بخشی از تغییرات وصولی مالیات

ا و هبرون سازمانی نظیر رشد اقتصادی کشور، تغییر پایهرا طیف وسیعی از عوامل  GDPتغییرات در نسبت مالیات به 

ای(، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی، اعم از بخشی، موضوعی و دوره) یاتیمالهای های مالیاتی، اعمال و وضع معافیتنرخ

 سالکشور،  مالیاتی امور سازمان. )دهندمیزان صادرات و قیمت نفت در بازارهای جهانی و فرهنگ مالیاتی توضیح می

(6988). 

 

 
 های تحقیقمأخذ: یافته                           
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های مورد بررسی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص دهد طی سالنشان می 6همان طور که نمودار شماره 

به طور رسیده که  6931درصد در سال  1/4به رقم  6934درصد در سال  8/6افزایشی داشته و از  روند 6داخلی استان

 درصد رشد برخوردار بوده است. 1/3متوسط ساالنه از 

 ها به منابع عمومی در استاننسبت مالیات .7-9-1

 
 های تحقیقمأخذ: یافته                    

باشد به نحوی که هر چه برای بررسی میزان پایداری نظام مالیاتی دولت می هاشاخص نیترمهماین شاخص یکی از 

پایداری بیشتر نظام تأمین مالی دولت است. بررسی روند عملکرد این شاخص طی  دهندهنشانباشد  تربزرگاین نسبت 

به حدود  6934سال  درصد در 7/81باشد به طوری که از حدود حاکی از روند افزایشی آن می 6931تا  6934 یهاسال

 رسیده است. 6931در سال  7/83

 6931سال های استان در درآمدهای مالیاتی شهرستانعملکرد  .7-9-5

دهد. طی نشان می 6931های استان را در سال عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی به تفکیک شهرستان 6جدول شماره 

 9816با رقم  شهرستان ساری میلیارد ریال بوده که 3198رقمی معادل جمع کل درآمدهای مالیاتی استان  سال مذکور

بیشترین ( میلیارد ریال 6178 با رقم غیرمستقیممالیات  و  میلیارد ریال 4474با رقم  مالیات مستقیم) میلیارد ریال

 معادل 6931میزان وصولی را در بین ادارات امور مالیاتی داشته است. میانگین وصول درآمد مالیاتی استان در سال 

د عملکر ،آمل، بابل و بهشهر باالترین از میانگین وصول درآمد مالیاتیساری،  نشهرستا 1میلیارد ریال بوده که  176

 اند.داشته

 

                                                           
های تاکنون توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده، برای سال 6931و  6931های . با توجه به اینکه آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی استان برای سال6 

 است.گردیده رآورد خلی استان بمذکور تولید ناخالص دا
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 )میلیون ریال( 6931های استان در سال . وصول درآمدهای مالیاتی به تفکیک شهرستان6جدول 

ف
دی
ر

 

 6931سال  شهرستان

ف
دی
ر

 

 6931سال  شهرستان

 مالیات غیرمستقیم مالیات مستقیم مالیات غیرمستقیم مستقیممالیات 

 737,161 171,711 آمل 66 6,178,143 4,474,761 ساری 6

 41,911 11,617 فریدونکنار 64 68,917 96,711 گلوگاه 4

 17,688 619,111 محمودآباد 69 641,111 146,169 بهشهر 9

 99,134 666,148 نور 61 37,364 411,971 نکا 1

 611,711 619,141 نوشهر 61 671,879 631,149 قائمشهر 1

 78,361 463,339 چالوس 61 691,118 81,111 سوادکوه 1

 9,491 46,614 کالردشت 67 6747 18,641 جویبار 7

آبادعباس 68 434,171 191,719 بابل 8  74,881 68,769 

 13,391 618,449 تنکابن 63 67,811 11,311 امیرکال 3

 41,877 71,189 رامسر 41 81,716 611,131 بابلسر 61

 مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان مازندران          

 6935سال  های استان درشهرستانعملکرد درآمدهای مالیاتی  .7-9-1

دهد. طی نشان می 6931های استان را در سال عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی به تفکیک شهرستان 4جدول شماره 

میلیارد ریال بوده که شهرستان ساری با رقم  66489سال مذکور جمع کل درآمدهای مالیاتی استان رقمی معادل 

میلیارد ریال(  6166 با رقم مالیات غیرمستقیم میلیارد ریال و 4966میلیارد ریال )مالیات مستقیم با رقم  9344

 6931مور مالیاتی داشته است. میانگین وصول درآمد مالیاتی استان در سال بیشترین میزان وصولی را در بین ادارات ا

و بهشهر باالترین از میانگین وصول درآمد  ، قائمشهرشهرستان ساری، آمل، بابل 1میلیارد ریال بوده که  111معادل 

 اند.مالیاتی، عملکرد داشته

 

 )میلیون ریال(6935ن در سال های استا. وصول درآمدهای مالیاتی به تفکیک شهرستان7جدول 
ف
دی
ر

 

 6931سال  شهرستان

ف
دی
ر

 

 6931سال  شهرستان

مالیات  مالیات مستقیم

 غیرمستقیم

مالیات  مالیات مستقیم

 غیرمستقیم

 831,196 891,977 آمل 66 6,166,197 4,966,418 ساری 6

 16,469 84,697 فریدونکنار 64 46,116 98,616 گلوگاه 4

 79,176 697,817 محمودآباد 69 116,191 118,111 بهشهر 9

 17,161 696,318 نور 61 641,419 411,141 نکا 1

 647,313 634,798 نوشهر 61 446,311 911,614 قائمشهر 1

 71,917 446,871 چالوس 61 471,194 611,319 سوادکوه 1
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 1,131 49,941 کالردشت 67 91,171 81,919 جویبار 7

آباد عباس 68 911,931 114,498 بابل 8  611,719 91,873 

 71,418 631,886 تنکابن 63 96,761 11,414 امیرکال 3

 41,131 619,168 رامسر 41 618,714 491,781 بابلسر 61

 مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان مازندران       

 6931سال های استان در درآمدهای مالیاتی شهرستانعملکرد  .7-9-2

 )میلیون ریال(6931های استان در سال درآمدهای مالیاتی به تفکیک شهرستان. وصول 9جدول 

ف
دی
ر

 

 6931سال  شهرستان

ف
دی
ر

 

 6931سال  شهرستان

مالیات  مالیات مستقیم

 غیرمستقیم

مالیات  مالیات مستقیم

 غیرمستقیم

 881,119 314,411 آمل 66 9,961,191 4,118,381 ساری 6

 11,199 611,178 فریدونکنار 64 46,116 91,416 گلوگاه 4

 84,676 611,931 محمودآباد 69 181,143 181,131 بهشهر 9

 11,114 617,314 نور 61 616,934 111,177 نکا 1

 611,171 417,131 نوشهر 61 494,111 911,111 قائمشهر 1

 81,874 411,796 چالوس 61 498,163 33,941 سوادکوه 1

 1,174 46,798 کالردشت 67 41,189 13,164 جویبار 7

آباد عباس 68 111,113 719,346 بابل 8  37,818 98,979 

 18,111 413,919 تنکابن 63 11,117 11,881 امیرکال 3

 94,814 38,769 رامسر 41 648,111 414,781 بابلسر 61

 مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 

دهد. طی نشان می 6931های استان را در سال مالیاتی به تفکیک شهرستانعملکرد وصول درآمدهای  9جدول شماره 

میلیارد ریال بوده که شهرستان ساری با رقم  69731سال مذکور جمع کل درآمدهای مالیاتی استان رقمی معادل 

یارد ریال( میل 9961 با رقم مالیات غیرمستقیم میلیارد ریال و 4118میلیارد ریال )مالیات مستقیم با رقم  1749

 6931بیشترین میزان وصولی را در بین ادارات امور مالیاتی داشته است. میانگین وصول درآمد مالیاتی استان در سال 

و بهشهر باالترین از میانگین وصول درآمد مالیاتی،  شهرستان ساری، آمل، بابل 1میلیارد ریال بوده که  183معادل 

 اند.عملکرد داشته

 6931-6931های استان طی سال مالیاتی شهرستانرشد درآمدهای  .7-9-1

 6931تا  6931های را طی سالهای استان مازندران رشد ساالنه درآمدهای مالیاتی مستقیم شهرستان 9شماره  نمودار

درصدی از  9/48و  1/91، 1/18های نکا، قائمشهر و فریدونکنار به ترتیب با رشد ساالنه دهد. شهرستاننشان می
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درصد رشد ساالنه درآمدهای مالیاتی  9/6اند. قابل ذکر است شهرستان کالردشت با رشد برخوردار بودهبیشترین 

 داشته است. یادشدهمستقیم کمترین میزان رشد را طی بازه زمانی 

 
 های تحقیقمأخذ: یافته                     

 6931تا  6931های های استان مازندران را طی سالرشد ساالنه درآمدهای مالیاتی مستقیم شهرستان 1نمودار شماره 

درصدی از بیشترین  11و  1/31، 477و فریدونکنار به ترتیب با رشد ساالنه بهشهر ، جویبارهای دهد. شهرستاننشان می

صد رشد ساالنه درآمدهای مالیاتی مستقیم کمترین در 9/1با  چالوساند. قابل ذکر است شهرستان رشد برخوردار بوده

 داشته است. یادشدهمیزان رشد را طی بازه زمانی 

 
 های تحقیقمأخذ: یافته                  

 کارکنان( دتعدا برحسب) وصولیسرانه مالیات   .7-9-3

میلیون ریال بیشترین مالیات سرانه  3/67دهد اداره مالیاتی شهرستان بهشهر با نشان می 1 شمارههمان طور که نمودار 

میلیون ریال کمترین میزان مالیات سرانه را برحسب تعداد کارکنان در سال  9/9و اداره مالیاتی شهرستان کالردشت با 
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هایهای استان مازندران طی سالرشد ساالنه درآمدهای مالیاتی مستقیم شهرستان. 9نمودار

6931-6931
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هایهای استان مازندران طی سالرشد ساالنه درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم شهرستان. 1نمودار
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های دوم و سوم را در این شاخص به خود های آمل و نکا به ترتیب رتبهاند. قابل ذکر است شهرستانداشته 6931

 اند.اختصاص داده

 
 های تحقیقمأخذ: یافته               
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 (Data Envelopment Analysis) هادادهای بر تحلیل پوششی مقدمه. 9-6

ریزی ها که با استفاده از برنامه DMUاز  ایمجموعهبی نس اراییکروشی است برای محاسبه  هادادهتحلیل پوششی 

حاصل، نتیجه مقایسه واحدها با یکدیگر است. لذا  کاراییرت نسبی به این دلیل است که . عباگیردمیریاضی انجام 

سبت است یعنی این واحد ن کاراام  p گیرندهتصمیمواحد  گوییممیبه دست آمده نسبی است، نه مطلق. وقتی  کارایی

 .نمایدمیکند و از منابع به خوبی استفاده به بقیه واحدها خوب عمل می

ریاضی شاخه تحقیق در عملیات  ریزیبرنامهی هاروش کارگیریبهبا  گیرندهتصمیمواحدهای  کاراییارزیابی  هامروز

 .هاستروشنیز یکی از این  هاداده. تحلیل پوششی باشدمیموضوعی مهم برای محققین 

 هاورودی زمانهمهای پژوهش عملیات، با در نظر گرفتن ( به عنوان ابزاری مبتنی بر مدلDEA) هادادهتحلیل پوششی 

 .آیدواحدهای مستقل تولیدی، ابزاری جامع و فراگیر در ارزیابی نسبی این واحدهای تولیدی به شمار می هاخروجیو 

استفاده نموده  هانمونههای تمامی ( است که از دادهNon Parametric) غیرخطییکی روش  هادادهتحلیل پوششی 

 یکارای"روش تحلیل پوششی داده  کارایی. کندمیریاضی اقدام به حل مسائل  ریزیبرنامهی هامدلو با استفاده از 

شد نبا کارا. اگر واحدی نسبتا  اندشدهواقع  کاراییواحدهایی هستند که روی مرز  کارابوده و واحدهای نسبتا   "نسبی

 دهدیش را افزایش هاخروجی( یا گرا ورودیی هامدلدر ) دهدیش را کاهش هاورودیباید  کاراییبرای رسیدن به مرز 

λی موردنظر راکاراو نیز مقایسه آن با واحد  کاراییی خروجی گرا(. این میزان هامدلدر )
 𝑗

 jکه  کنندمیها تعیین  

و  هاورودیتمام  هادادهکلی در تحلیل پوششی  طوربه. میکنیمن مقایسه آرا با  رکارایغکه واحد  کاراواحدی است 

با  DMUنسبی یک  کارایی( اکیدا  مثبت هستند. 1DMU) گیریتصمیمی مربوط به تمام واحدهای هاخروجی

ی وزن داده شده به هاخروجیکه نسبت جمع  شودمیی آن تعیین هاخروجیو  هاورودیتخصیص وزن به مقادیر 

 ی وزن داده شده باید ماکزیمم شود.هاورودی

( و Cooper) کوپر(، Charnes) چارنزاست توسط  هادادهکه اساس روش تحلیل پوششی  پارامتری غیری هاروش

گیری واحد تصمیم ی یکهاخروجیو  هاورودی که ؛مطرح گردید CCRبا عنوان مدل  6378( در سال Rhodes) رودز

کند. ریاضی این مدل را حل می ریزیبرنامهی هاروشرا به یک ورودی و خروجی مجازی تبدیل کرده و با استفاده از 

مدلی را ارائه کردند که به مدل  6381( به همراه چارنز و کوپر در سال Banker) بنکرنز، کوپر و رودز، رپس از چا

BCC  به مدل  توانمیی دیگری که بعدا  ارائه شد هامدلشهرت یافت. ازADD  یا مدل جمعی اشاره کرد که به روش

در سال  (Stutz) استاتزو  (Seiford) (، سیفوردGolany) گالنیشهرت دارد و توسط چارنز، کوپر،  "بهینه پرتو"

  شده است. ارائه 6381

که اشاره گردید، در مدل  گونههمان. شودمیمطرح  "بازده به مقیاس"مفهومی به نامه  ADDو  BCCی هامدلدر 

DEA  بینDMU  گیریتصمیم. برای هر واحد گیردمیها مقایسه صورت j گیری یک واحد تصمیمk  وجود دارد به

                                                           
1 Decision Making Unit 
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xijقسمی که اگر ≥ xik باشد ( برای تمامi و نیز )هاyrj ≤ yrk  برای تمام(r  در نتیجه )هاj توسط k چیره 

(Dominate )شودمی. 

 به بررسی مزایای هر CCR،BCCهای در قالب مدل هادادهی مختلف تحلیل پوششی هاروشدر این تحقیق با ارائه 

با انجام یک مطالعه موردی بر روی ادارات امور مالیاتی  هاروشیک پرداخته شده است. جهت درک و معرفی بهتر این 

 یبنداولویت کاراییاز لحاظ  هاآنرا با یکدیگر مقایسه و بین  اداراتهریک از  کاراییی استان مازندران هاشهرستان

 صورت گرفته است.

 دارد همواره مورد توجه هاسازمانو  هاشرکتبه دلیل اهمیت فراوانی که در ارزیابی عملکرد  کارایی گیریاندازه

مورد نظر تا چه حد خوب کار  یمجموعههر مجموعه بدین معنی است که  کاراییدر واقع سنجش  محققان بوده است. 

 کند.کند که یک مجموعه تا چه حد خوب کار میمشخص می وریبهره؛ در حالی که سنجش کندمی

 واحدهای یوربهرهو یا سنجش  کاراییبرای ارزیابی  ییهاروشو  هایکتکن، شامل (DEA) هادادهتحلیل پوششی 

 هاورودیاست. فارل با استفاده از  یپارامتر یرغدر واقع تعمیم کار فارل در ابداع اولین روش  DEA است. گیرندهتصمیم

امکان تولید، ارائه و  یمجموعهای با عنوان ، مجموعههاآنو اصول حاکم بر  گیرندهتصمیمی واحدهای هاخروجیو 

 قسمتی از مرز آن را به عنوان تابع تولید معرفی نمود.

 کهازآنجایی. شوندیمارزیابی  کارا، گیرندیمروی این مرز قرار  ایگیرندهیمتصمو واحدهای  نامندمی کارااین مرز را مرز 

DEA بقیه واحدها در است، حداقل یکی از واحدها روی مرز و گیرندهتصمیمنسبی واحدهای  کارایی، تکنیک ارزیابی 

های از ویژگی پوششی بودن، منشأ گرفته است. این روش در مقایسه با روش هادادهن قرار دارند. نام تحلیل پوششی آزیر 

ی عددی، مشخص هاروشبرخالف برخی  DEA. در روش کنیمیماشاره  آناست که در ادامه به  هایییتمزقبلی دارای 

نیازی به اشکال تابعی  هاروشالزم نیست. همچنین این  هاخروجیو  هاورودیبه  هاآناز قبل و تخصیص  هاوزنبودن 

 ند.ی پارامتری( ندارهاروشمانند برخی ) یدتولمانند روش رگرسیون آماری( و یا شکل صریح تابع شده )یینتعاز قبل 

کند. اسلوب تحلیل ها، امکاناتی را برای مطالعه واحدهایی با چند ورودی و چند خروجی فراهم میتحلیل پوششی داده

طی است. خ ریزیبرنامهبیشتر به دلیل استفاده از  هاآنبر پایه جبر خطی بنا نهاده شده است و توانایی  هادادهپوششی 

 خطی و قضایای دوآلیتی ریزیبرنامه مسئلههای حل تا از روش سازدمیرا قادر  هادادهخطی، تحلیل پوششی  ریزیبرنامه

 ا برای هر ورودی و خروجی مشخص کند.ر کاراییاستفاده کند و به این ترتیب منبع و مقدار نا

DEA ها کند. این همکاریایجاد می گیرندهتصمیمگر و های زیادی را برای همکاری میان تحلیلهمچنین فرصت

 اراکنسبت به مرز  یابیالگو د در راستای انتخاب ورودی و خروجی واحدهای تحت ارزیابی و چگونگی عملکرد و توانمی

 باشد.

به دلیل رقابت در بازار یکی از مسائلی که برای مدیران مهم است، استفاده از ابزارهایی برای محاسبه میزان عملکرد و 

 هاادهدی تحلیل پوششی هاروشد استفاده از توانمیاست که یکی از این ابزار نیرومند  گیریتصمیمواحدهای  کارایی

 باشد.
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ی پارامتری محسوب هاروشخطی ریاضی استوار بوده و جزء  ریزیبرنامهی هاروشبر پایه  هادادهروش تحلیل پوششی 

 یزیربرنامه"کاربرد وسیعی دارد مبحث  هادادهریاضی که در تحلیل پوششی  ریزیبرنامهمبحث  ترینمهم. شوندمی

ست که با استفاده از یی اهاروشنیاز به  گیریتصمیمواحدهای  تکتک کاراییاست. برای ارزیابی عملکرد و  "خطی

 قائل شود. "بندیاولویت"واحدها  بین واحدها، کاراییواحدها را محاسبه کرده و با توجه به  کاراییی علمی، هاروش

از چندین منبع برای ساختن چندین کاال و یا  شوندمیمعرفی  گیریتصمیمچنین واحدهایی که به عنوان واحدهای 

، باعث ایجاد همگن غیری چندگانه هاورودی، هادادهی تحلیل پوششی هامدل. در حالت کلی کنندمیخدمات استفاده 

 .شودمی "ی چندگانه غیرهمگنهاخروجی"

 

 پژوهش مفهومی مدل .1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 (6CCR) هادادهمدل تحلیل پوششی  .9-7        

سازمانی مختلف مورد  واحدهایفنی نسبی  کارایی گیریاندازهروش کمی است که با هدف  هادادهتحلیل پوششی 

ی دکتری رودز به راهنمایی کوپر با عنوان ارزیابی نخستین بار در رساله 6371. این مدل در سال گیردمیاستفاده قرار 

واحدهای  کاراییگیری ی اندازهبا چاپ مقاله 6378پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا ابداع و در سال 

که از حروف اول اسامی  CCRروش به مدل  نز، کوپر و رودز به جهان علم معرفی شد. اینرتوسط چا گیرندهتصمیم

 این سه نفر ساخته شده معرف گردید.

، mاست که هر  n, …,DMU2, DMU1DMU گیریتصمیمواحد  Nدر این مدل سیستم تحت ارزیابی شامل 

JDMU ورودی {𝑋1𝑗 , 𝑋2𝑗 , … , 𝑋𝑚𝑗}X=  را برای تولیدS  خروجی{𝑌1𝑗 , 𝑌2𝑗 , … , 𝑌𝑠𝑗}Y= کند.مصرف می 

حداقل یک ورودی مثبت و یک خروجی مثبت  DMUهمگی نامنفی بوده و هر  DMUی هر هاخروجیو  هاورودی

 :شودمیطبق رابطه زیر تعریف  DMUPاقتصادی  کارایی، در این صورت X≥0, X≠0, Y≥0, Y≠0یعنی  ؛دارد

                                                           
6 Charnes,Cooper,Rhodes برگرفته از اول اسم آقایان   

𝑋1p                                                                            𝑌1𝑝 

𝑋𝑖𝑝                                                                             𝑌𝑟𝑝 

𝑋𝑚𝑝                                                                           𝑌𝑠𝑝 

 

 

𝑫𝑴𝑼𝑷 
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کارایی =
∑ ury

rp
𝑠
r=1

∑ vixrp
m
i=1

=
هاخروجی مجموع وزندار 

 مجموع وزندار ورودیها
 

ی این ست. محاسبههاورودیتقسیم بر مجموع موزون  هاخروجی، حاصل مجموع موزون کارایی (CCR)طبق مدل 

 .آیدمیخروجی است از رابطه زیر به دست  sورودی و  m( که دارای jنسبت برای هر واحد سازمانی )

𝑀𝑎𝑥 𝑧𝑝 =
∑ uryrp

𝑠
r=1

∑ vixrp
m
i=1

 

St: 

∑ uryrj
𝑠
r=1

∑ vixij
m
i=1

≤ 1,   j = 1,2, … , n 

𝑣𝑖 ≥ 0 
𝑢𝑟 ≥ 0 

 که:به طوری

:xij  میزان ورودیi  ام واحدj ام (i=1,2,…,m) 

:yrj  میزان خروجیr ام واحد j  ام(r=1,2,…,s) 

:ur  وزن خروجیr ام 

:vi  وزن ورودیi ام است 

 j=1,2,…,n :تعداد واحدهای مورد بررسی نیز عبارتند از

طی تبدیل خ ریزیبرنامهکسری است، با دو بار تغییر متغیر به یک مدل  ریزیبرنامهبه دلیل اینکه مدل حاضر یک مدل 

یا خروجی را ثابت و  کنندمی، یا ورودی را ثابت و خروجی را حداکثر کاراییی این روش برای افزایش هامدلشود. در 

. همچنین برای هر مندنامیرا ورودی محور  هادادهی تحلیل پوششی هامدلبر این اساس  .نمایندمیورودی را حداقل 

مضربی است که خود آن نیز  Dual Modelمضربی یک مدل پوششی نیز وجود دارد که در واقع همان  CCRمدل 

 د ورودی محور یا خروجی محور باشد.توانمی

 ی زیر خواهد بود:ورودی محور طبق رابطه CCRبنابراین یک مدل مضربی 

𝑀𝑎𝑥 𝑧𝑝 = ∑ uryr𝑝

𝑠

r=1
 

                                     St:                           

∑ uryrj

𝑠

r=1
− ∑ vixij

m

i=1
≤ 0   j = 1,2, … , n 

 

∑ vixip = 1
m

i=1
 

𝑣𝑖 ≥ 0, 𝑢𝑟 ≥ 0 
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را مشخص و  کاراو نا کاراواحدهای  توانمیآن  کاراییبرای هر واحد مورد بررسی و محاسبه  CCRبا ساخت مدل 

مقادیر  𝑣𝑖و  𝑢𝑟البته در مدل باال با توجه به اینکه ممکن است رتبه بندی کرد. هاآن کاراییرا برحسب میزان  هریک

را  هاآنمورد توجه قرار نگیرد، معموال  مقادیر  کاراییی مزبور در تعیین هاخروجییا  هاورودیصفر بگیرند و اهمیت 

 .نامندمیورودی محور  CCRی را مدل اصالح شده هاآنو  رندیگیمدر نظر  (ε) یکوچکتر از مقدار بسیار بزرگ

( در تحقیق DEAها )ز، کوپر ورودز، پایه و اساس شاخه ای به نام تحلیل پوششی دادهرچان توسط شدهارائه CCRمدل 

و ... جهت تقویت به  CCR-BCC ،BCC-CCR ،BCCهای دیگری نظیر در عملیات قرار گرفت و پس از آن مدل

DEA .معرفی شد 

 6BCCتحلیل پوششی مدل. 9-9

نسبت  "از:  است عبارتاست. بازده به مقیاس  "بازده مقیاس"است. تنها تفاوت آن در جزء  CCRمانند مدل  این مدل

این بدان معنی  اقتصادی بازده به مقیاس افزایشی باشد م. اگر در یک سیست"هاخروجیتغییرات ورودی به تغییرات 

مقدار بازده به  BCCو برعکس. در مدل  شودمی هاخروجیدر  تربزرگباعث افزایش  هاورودیاست که افزایش در 

 .شودمیمطرح  BCC مدل یهاتیمحدوددر  0u مقیاس با مقدار متغیر آزاد

 از: است عبارتخطی  یزیربرنامهورودی گرا در قالب  BCC شدهاصالحمدل 

 

 0u-∑ 𝜇𝑟𝑦𝑟0
𝑠
𝑟=1=0Max h 

                                                  St:              

∑ vixi0 = 1
m

i=1
 

∑ uryrj

𝑠

r=1
− ∑ vixij

m

i=1
− u0 ≤ 0   j = 1,2, … , n 

 

𝜇𝑟 ≥ 𝜀                          𝑟 = 1,2, … , 𝑠     

 

𝑣𝑖 ≥ 𝜀                          𝑖 = 1,2, … , 𝑚    

 

𝑢0 = 𝑓𝑟𝑒𝑒 

ی مدل، ضریب صفر را تعیین هاخروجیو یا  هاورودی، برای کاراییدر برخی مواقع در حین محاسبه  CCRمدل 

استفاده  ایجبهنباشد. برای رفع این مشکل،  مؤثر کاراییکه متغیر مزبور در محاسبه  شودمی. ضریب صفر باعث کندمی

,𝑢rاز قید vi ≥ ,𝑢rاز قید  0 vi ≥ ε  ن آ که در .شودمیاستفادهε > است.  این روش در حقیقت شکل   0

                                                           
 Bonker,Cooper, Charnes  6برگرفته از اول اسم آقایان    
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خطی)به  یزیربرنامهبنگاه، مسئله  n کارایی، برای محاسبه شودمیکه مالحظه  طورهماناست.  CCR افتهیتکامل

 حل شود. هابنگاه( وجود دارد، که باید برای تک تک هابنگاهتعداد 

( در سال BCC) «بنکر، چارنز و کوپر». سپس است شدهطراحیبا فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس  CCRمدل 

، نوع بازده به مقیاس را نیز کارایی گیریاندازهافزودند. این روش در حین  CCRنوع بازده به مقیاس را به مدل  6381

 .کندمیارائه  هابنگاهبه تفکیک برای 

کل دولتی و  اتادارو  هابنگاههای متداول برای ارزیابی عملکرد یکی از روش هادادهدر حال حاضر تحلیل پوششی 

 ی متعددی وجود دارد.هاخروجیو  هاورودیمعموال   هاآنخصوصی است که در 

ی استان مازندران هاشهرستان امور مالیاتی اتادار کاراییارزیابی و سنجش  ،با توجه به این که هدف تحقیق حاضر

یت ها، قابلترین مزایای این تحقیقشود. از مهملذا از تحقیق پیمایشی برای بخش اول این کار استفاده می باشدمی

حقیق توان به نتایج این تپیمایشی ، می هایتحقیق. بنابراین با توجه به این مزیت باشدمین تعمیم نتایج حاصل از آ

 BCCو  CCRها که دارای دو مدل نمود. همچنین به دلیل استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده اطمینان بیشتری

تناد کرد توان اسهای صرف آماری میتر از نتایج تحقیقو کمی است به نتایج این تحقیق بیش که خود تکنیک ریاضی

ج دهیم، زیرا که نتایحقیقات کاربردی قرار میشد. با اوصاف ذکر شده، این تحقیق را از نوع ت مندبهره آنهای و از نکته

ی استان مازندران(، قابل استفاده خواهد بود. هاشهرستانمالیاتی امور های آتی سازمان )ادارات آن جهت تنظیم برنامه

 باشد.ی استان مازندران میهاشهرستانمالیات  امور اداراتجامعه آماری پژوهش حاضر، 

اداره کل امور مالیاتی استان مازندران تهیه  از طریق مازندراناستان  یهاشهرستانمالیاتی  امور اداراتعملکرد آمار و 

 شامل: به ترتیب هاشهرستان این و بوده شهرستان 41شامل که گردید، 

ر، ای ساری، گلوگاه، بهشهر، نکا، قائمشهر، سوادکوه)زیرآب(، جویبار، بابل، امیرکال، بابلسر، آمل، فریدونکنهاشهرستان

 .باشدمی، تنکابن و رامسر آبادعباسمحمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، کالردشت، 

نتایج را به جامعه تعمیم داد لذا جامعه تحقیق مورد بررسی قرار  توانمیدر این تحقیق با بررسی نمونه ن کهازآنجایی

 امور کل ادارهاسناد و مدارک موجود در  وسیلهبهها داده آوریجمع. شودمیانجام ن گیرینمونهو از طریق  گیردمی

 انجام گردید. استان مالیاتی

است. برای ارزیابی (DMU) گیرندهتصمیمواحد  کاراییخطی برای ارزیابی  ریزیبرنامهیک روش  هادادهتحلیل پوششی 

ها ماکزیمم نیاز به تابع تولید داریم. تابع تولید تابعی است که برای هر ترکیب از ورودی گیرندهتصمیمعملکرد یک واحد 

 .کندیمیک روش ناپارامتری است و تقریبی از مرز تابع تولید را برآورد  هادادهپوششی  تحلیلخروجی را بدهد. در واقع 

های علمی زیادی صورت گرفته است. مسلما  رابطه عملکرد با عوامل ها، فعالیتبه منظور ارزیابی عملکرد واحدها و بخش

. بردار ورودی از کندمیرا تولید  Yخروجی  ،(U,V)ورودی  آناست که در  Y=f(U,V)گذار، تابعی به صورت تأثیر

 تشکیل شده است. (V) کنترلغیرقابلو عوامل  (U)عوامل کنترل  قسمت دو
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. این تابع در علم اقتصاد از اهمیت دهدمی، ماکسیمم خروجی را هاورودیر ترکیب از تابع تولید، تابعی است که برای ه

یا نه. به علت  کندمیمشخص کرد که یک واحد خوب عمل  توانمیبسیار خوبی برخوردار است. زیرا با داشتن آن 

پیچیدگی فرآیند تولید، تغییر در تکنولوژی تولید و چند مقدار بودن تابع تولید، تابع تولید در دسترس نیست. در 

این تابع را تخمین بزنند. برای این منظور  کنندمیسعی  هادادهی پارامتری با استفاده از یک سری مشاهدات و هاروش

اده از یک ی پارامتری با استفهاروشبودن تابع تولید، تابع تولید در دسترس نیست. در  در تکنولوژی تولید و چند مقدار

 هاستفاداین تابع را تخمین بزنند. برای این منظور از فرآیند برازش منحنی  کنندمیسعی  هادادهسری مشاهدات و 

اشاره  اهآنتی دارد که در زیر به تعدادی از . ولی به دست آوردن این تابع تولید با استفاده از این فرآیند ایراداشودمی

 .کنیممی

 گیرندهتصمیمرا به عنوان واحدهای  شهرستان 41 استان مازندران، ادارات مالیاتی کاراییدر این تحقیق برای ارزیابی 

 خروجی را تولید نمایند. 6تا  کنندمیورودی را مصرف  9در نظر گرفتیم که هر کدام از این واحدها 

افزایش( می ) کاهش کاراییکاهش( آن، یا حفظ تمام عوامل دیگر، ) افزایش. ورودی عاملی است که با 4.9.6تعریف 

 یابد.

 .بدیامیافزایش( )کاهش  کاراییافزایش( آن، با حفظ تمام عوامل دیگر، ). خروجی عاملی است که با کاهش 4.9.4تعریف 

 :باشدمیمالیاتی استان به صورت زیر  اداراتی هاشهرستانی این هاخروجیو  هاورودی

 ی ورودی شامل:هاداده

 تعداد کارکنان

 میلیون ریال() دستمزدحقوق و 

 (مترمربع) اداره هر اختیار در امالک و مساحت

 ی خروجی شامل:هاداده

 میلیون ریال() وصولیمالیات 

بیشتر، به ارزیابی و سنجش عملکرد نیاز  اثربخشیبهینه از منابع محدود خود و  یاستفادهبدون شک هر سازمان جهت 

 هاادهدست. تحلیل پوششی هادادهش تحلیل پوششی های ارزیابی عملکرد استفاده از روروش ترینکاربردیدارد. یکی از 

نسبی مربوط به گروهی از واحدهای سازمانی با چندین ورودی و خروجی  کاراییریاضی است که  ریزیبرنامهیک روش 

-6931 هایسالی استان مازندران طی هاشهرستانمالیاتی  امور ادارات کارایی. در این تحقیق کندمی گیریاندازهرا 

 گیرد.و بررسی قرار می مورد ارزیابی BCCو  CCRبا استفاده از مدل  6931
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 فصل چهارم            

 های تحقیقیافته
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 پژوهش هاییافته .1-6

 هایسالطی  ...ی ساری، هاشهرستانادارات امور مالیاتی استان مازندران که شامل  شهرستان 41ی مربوط به هادادهابتدا 

مساحت  -4تعداد نیروی انسانی،  – 6ی مدل که شامل هاورودینموده و سپس با توجه به  آوریجمعرا  6931-6931

با استفاده از  سازیمدلباشد، اقدام به خروجی مدل که شامل میزان مالیات وصولی میو  حقوق و دستمزد -9امالک، 

 نویسیبرنامهتخصصی  افزارنرماز  BCCو  CCR ( نمودیم و برای محاسبه هر دولDEA) هادادهتکنیک تحلیل پوششی 

 استفاده نمودیم. Matlab ریاضی

)مرجع( را در  کارااداره  افزارنرماین ، پردازیممی BCCو  CCRمدل دو هر  یمحاسبهبه  یادشده افزارنرمبا استفاده از 

معرفی نموده و میزان استفاده بهینه از منابع با درصد  کاراو مابقی ادارات را نا دهدمی( نشان  %611را ) scoreستون 

 .دهدمیرا نشان  کارایی

با استفاده از درصد  هاآن بندیرتبهیک جدول نمایش داده و ( برای هر مدل را در 6931-6931) سالاز  کارا هایاداره

 است. شدهدادهنشان  score ستون

 کاراقی ادارات نابو ما شودمینامیده  کارادرصد شده باشد  611 هاآن کارایییی که درصد هاادارهتنها  DEAتکنیک  در

یا افزایش خروجی نمود که  هاورودیمعرفی شده و باید با توجه به ورودی و خروجی محور بودن مدل اقدام به کاهش 

را با توجه به ورودی یا )مرجع(  کارا DMUی هاداده. برای این کار باید شودمیدر ادامه به چگونگی این تحلیل اشاره 

ن کاهش در او بدین ترتیب میز هضرب کرد Benchmarksخروجی محور بودن در عدد به دست آمده در ستون 

ی هاخروجیو  هاورودی( مقدار 1و ) (9(، )4(، )6. جداول شماره )گرددمیخروجی مشخص  میزان یا افزایش در هاورودی

 .دهدمیرا نشان  6931-6931 هایسالی استان مازندران را طی هاشهرستانامور مالیاتی ات ادار
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 6931 سال مازندران استان یهاشهرستان مالیاتی امور ادارات یهاداده. 1 جدول

iDMU 

 تعداد کارکنان

 )ورودی(

 حقوق و دستمزد

 )میلیون ریال()ورودی(

 مساحت و امالک در اختیار هر اداره

 )میلیون ریال()ورودی(

 مالیات وصولی

 )میلیون ریال()خروجی(

 9،51۰ 66،611 13،976 1۰6 ساری

 57 15۰ 7،13۰ 61 گلوگاه

 516 6،195 66،2۰1 51 بهشهر

 965 361 1،196 93 نکا

 162 6،123 65،369 36 قائمشهر

 16 11۰ 2،699 71 سوادکوه )زیرآب(

 12 7۰۰ 9،۰67 65 جویبار

 113 7،116 72،211 675 بابل

 12 65۰ 7،667 61 امیرکال

 751 23۰ 1،3۰6 91 بابلسر

 6،577 7،51۰ 71،359 676 آمل

 37 261 9،611 76 فریدونکنار

 612 176 5،756 71 محمودآباد

 613 6،237 3،716 17 نور

 969 6،177 1،۰91 1۰ نوشهر

 961 6،96۰ 1،1۰1 19 چالوس

 72 6،115 7،151 1 کالردشت

 31 175 5،211 72 آبادعباس

 791 6،77۰ 61،221 11 تنکابن

 6۰6 6،۰17 2،119 17 رامسر

 اداره کل امور مالیاتی استان مازندرانمأخذ: 
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 6935 سال مازندران استان یهاشهرستان مالیاتی ادارات امور یهاداده .5 جدول

iDMU 

 تعداد کارکنان

 )ورودی(

 حقوق و دستمزد

 )میلیون ریال()ورودی(

 مساحت و امالک در اختیار هر اداره

 )میلیون ریال()ورودی(

 مالیات وصولی

 ریال()خروجی()میلیون 

 9،362 66،611 6۰6،125 1۰7 ساری

 1۰ 15۰ 7،251 61 گلوگاه

 35۰ 6،195 61،915 55 بهشهر

 915 361 6۰،71۰ 16 نکا

 136 6،123 61،53۰ 3۰ قائمشهر

 21 11۰ 11 1،5 71 سوادکوه )زیرآب(

 661 7۰۰ 9،513 61 جویبار

 6،۰73 7،116 91،931 675 بابل

 12 65۰ 9،751 61 امیرکال

 993 23۰ 6۰،21۰ 92 بابلسر

 6،272 7،51۰ 96،21۰ 676 آمل

 679 261 1،131 76 فریدونکنار

 766 176 1،711 72 محمودآباد

 611 6،237 66،556 19 نور

 976 6،177 3،161 92 نوشهر

 732 6،96۰ 6۰،۰31 17 چالوس

 73 6،115 9،615 66 کالردشت

 617 175 1،523 75 آبادعباس

 712 6،77۰ 62،693 15 تنکابن

 671 6،۰17 3،753 1۰ رامسر

 مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان مازندران
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 6931 سال مازندران استان یهاشهرستان امور مالیاتی ادارات هایداده .1 جدول

iDMU 

 تعداد کارکنان

 )ورودی(

 حقوق و دستمزد

 )میلیون ریال()ورودی(

 ادارهمساحت و امالک در اختیار هر 

 )میلیون ریال()ورودی(

 مالیات وصولی

 )میلیون ریال()خروجی(

 5،279 66،611 697،611 1۰1 ساری

 51 15۰ 9،961 67 گلوگاه

 6،۰27 6،195 61،317 1۰ بهشهر

 161 361 69،37۰ 91 نکا

 119 6،123 79،121 3۰ قائمشهر

 19 11۰ 66،256 77 سوادکوه )زیرآب(

 31 7۰۰ 1،729 65 جویبار

 6،693 7،116 11،56۰ 677 بابل

 6۰1 65۰ 1،965 61 امیرکال

 926 23۰ 61،3۰1 93 بابلسر

 6،231 7،51۰ 1۰،76۰ 6۰3 آمل

 617 261 5،161 63 فریدونکنار

 791 176 1،611 72 محمودآباد

 769 6،237 61،561 1۰ نور

 929 6،177 67،121 91 نوشهر

 917 6،96۰ 69،7۰1 17 چالوس

 71 6،115 1،115 1 کالردشت

 691 175 1،513 75 عباس آباد

 721 6،77۰ 77،95۰ 11 تنکابن

 697 6،۰17 66،111 1۰ رامسر

 مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 
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 CCRروش  هایمحاسبهبا  هااداره بندیرتبهو  کاراو نا کارای هاادارهمعرفی . 1-6-6

و با استفاده از  Matlab نویسیبرنامه افزارنرمبا استفاده از  در این بخش شدهانجام هایمحاسبهکه بیان شد،  طورهمان

 انجام گردید و نتایجی به صورت زیر حاصل شد. CCRمدل 

ی هاشهرستانمالیاتی  امور اداراتدریافتی از  هایدادهرویهای انجام شده بر با محاسبه (6931-6931در بازه زمانی )

امور مالیاتی  هادار عنوانبهآمل  شهرستان 6931؛ در سال شودمی( مشاهده 1) شمارهکه در جدول  طورهماناستان، 

 ی دیگر در استفاده بهینه از منابع مشخص گردیده است.هاادارهو رتبه  شدهمعرفی کارا

معرفی شده و رتبه  کاراامور مالیاتی  اداراتآمل به عنوان  و ی بهشهرهاشهرستان شدهانجامبا محاسبات  6931در سال 

 های دیگر در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده است.اداره

ی هاادارهمعرفی شده و رتبه  کاراامور مالیاتی  اداراتآمل به عنوان  و ی بهشهر، امیرکالهاشهرستاننیز  6931در سال 

 ز منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده است.دیگر در استفاده بهینه ا

 یکارایادارات امور مالیاتی استان مازندران به ترتیب بر حسب میزان  گرددمیکه در جدول زیر مشاهده  طورهمانالبته 

 هارودیوو با در نظر گرفتن میزان  کاراییبر حسب  بندیرتبهشدند و نتیجه این  بندیرتبه 6931-6931 هایسالو طی 

 زیر به طور کامل ذکر شده است. و خروجی هریک از ادارات بوده است و در جدول

در میزان استفاده بهینه از منابع  6931-6931 هایسالاست که طی  ایادارهی آمل تنها هاشهرستاناداره امور مالیاتی 

ی دیگر هاادارهمعرفی شده و  کارا( بوده است و 6)%611 هاآنی دیگر از همه بهتر بوده و درصد هاادارهخود در مقایسه با 

و یا  هاورودینیستند و باید در این مدل، تغییراتی درست در میزان  کاراو خروجی خود  هاورودیبا توجه به میزان 

 برسند. کاراییخروجی خود ایجاد نمایند تا بتوانند به مرز 

نزدیک  %611های امور مالیاتی استان به استفاده بهینه هریک از شهرستانمیزان درصد البته الزم به ذکر است هرچه 

، شهرستان 6931دیگر در شرایط بهتری قرار دارند به طور مثال در سال  اداراتنسبت به  کاراییدر واقع از نظر  باشد

از  Score ،71.74%با  کالنسبت به اداره امور مالیاتی شهرستان امیر Score ،87.88%امور مالیاتی شهرستان بهشهر با 

های دیگر و برای این مقایسه را برای شهرستان توانمیو به همین ترتیب  برخوردار استو موقعیت بهتری  کارایی

 های مختلف مور بررسی انجام داد.سال
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 CCR مدل هایمحاسبه با ها DMU بندیرتبه .2جدول شماره 

 6931-31 هایسال ورودی و خروجی( در) منابعدرصد مصرف بهینه  بندیرتبه

iDMU   6931رتبه  6935رتبه  6931رتبه  Score 6931 Score 6935  Score 6931 

 %21.3۰ %53.19 %2۰.61 5 1 1 ساری

 %9۰.31 %97.3۰ %91.31 65 61 61 گلوگاه

 %6۰۰ %6۰۰ %12.11 7 7 7 بهشهر

 %32.2۰ %15.19 %۰11.19 1 1 1 نکا

 %12.13 %22.15 %11.11 1 5 1 قائمشهر

 %72.۰1 %71.11 %96.76 61 62 61 سوادکوه )زیرآب(

 %12.۰2 %11.15 %93.11 1 1 69 جویبار

 %16.17 %52.22 %51.65 3 3 66 بابل

 %6۰۰ %11.15 %25.27 9 9 9 امیرکال

 %12.97 %11.65 %51.5۰ 2 2 6۰ بابلسر

 %6۰۰ %6۰۰ %6۰۰ 6 6 6 آمل

 %13.73 %93.55 %56.11 67 69 67 فریدونکنار

 %51.51 %55.72 %51.77 66 6۰ 3 محمودآباد

 %73.1۰ %71.22 %71.13 62 61 61 نور

 %52.33 %56.11 %11.33 6۰ 66 5 نوشهر

 %15.1۰ %11.17 %12.۰6 69 67 2 چالوس

 %61.63 %65.71 %71.19 7۰ 7۰ 63 کالردشت

 %9۰.15 %97.11 %73.13 61 65 62 آبادعباس

 %97.19 %97.13 %99.۰2 61 61 65 تنکابن

 %63.26 %7۰.12 ۰.7716 63 63 7۰ رامسر

 منبع: محاسبات محقق 
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 BCCروش  هایمحاسبهبا  هااداره بندیرتبهو  کاراو نا کارای هاادارهمعرفی . 1-6-7

یی هااداره، BCCو با استفاده از مدل  Matlab نویسیبرنامه افزارنرمانجام شده با استفاده از  هایمحاسبهبا توجه به 

 (.1جدول شماره ) هستند کارای ناهاادارهو مابقی  کارا( است %611از منابع ) هاآنکه درصد استفاده بهینه 

ی استان، هاشهرستانت مالیاتی ادریافتی از ادار هایدادهرویبر  شدهانجامهای با محاسبه (6931-6931در بازه زمانی )

آمل و  امیرکال، ی ساری، جویبار،هاشهرستان 6931؛ در سال شودمی( مشاهده 1) شمارهکه در جدول  طورهمان

ی دیگر در استفاده بهینه از منابع مشخص گردیده هاادارهمعرفی شده و رتبه  کارات امور مالیاتی اکالردشت به عنوان ادار

 است.

ساری، گلوگاه، بهشهر، جویبار، امیرکال، آمل و کالردشت به عنوان ی هاشهرستانبا محاسبات انجام شده  6931در سال 

های دیگر در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص معرفی شده و رتبه اداره کارات امور مالیاتی اادار

 گردیده است.

 اراکت امور مالیاتی اکالردشت به عنوان ادارساری، گلوگاه، بهشهر، نکا، امیرکال، آمل و  یهاشهرستاننیز  6931در سال 

 ی دیگر در استفاده بهینه از منابع در این سال در جدول زیر مشخص گردیده است.هاادارهمعرفی شده و رتبه 

 6931-6931 هایسالی ساری، امیرکال، آمل و کالردشت تنها اداراتی هستند که طی هاشهرستانت امور مالیاتی اادار

( بوده است و 6)%611ها ی دیگر از همه بهتر بوده و درصد آنهاادارهمیزان استفاده بهینه از منابع خود در مقایسه با در 

نیستند و باید در این مدل، تغییراتی  کاراو خروجی خود  هاورودیی دیگر با توجه به میزان هاادارهو  اندشدهمعرفی کارا

 برسند. کاراییی خود ایجاد نمایند تا بتوانند به مرز و یا خروج هاورودیدر میزان درست 
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 BCC مدل هایمحاسبه با ها DMU بندیرتبه .1جدول شماره 

 6931-31 هایسال ورودی و خروجی( در) منابعدرصد مصرف بهینه  بندیرتبه

iDMU   6931رتبه  6935رتبه  6931رتبه  Score 6931 Score 6935  Score 6931 

 %6۰۰ %6۰۰ %6۰۰ 6 6 6 ساری

 %6۰۰ %6۰۰ %33.51 65 61 61 گلوگاه

 %6۰۰ %6۰۰ %35.55 5 1 1 بهشهر

 %6۰۰ %2۰.31 %11.11 2 67 3 نکا

 %12.13 %21.12 %27.71 69 1 61 قائمشهر

 %1۰.61 %59.57 %19.12 65 62 65 سوادکوه )زیرآب(

 %32.11 %6۰۰ %6۰۰ 1 7 7 جویبار

 %16.11 %51.1۰ %52.26 61 65 62 بابل

 %6۰۰ %6۰۰ %6۰۰ 9 9 9 امیرکال

 %11.11 %26.99 %21.71 67 66 69 بابلسر

 %6۰۰ %6۰۰ %6۰۰ 9 1 1 آمل

 %12.26 %21.23 %17.16 3 3 6۰ فریدونکنار

 %25.21 %21.۰5 %11.65 1 6۰ 1 محمودآباد

 %15.11 %1۰.99 %12.63 61 61 61 نور

 %26.55 %11.۰1 %16.12 66 69 66 نوشهر

 %53.13 %51.۰2 %22.25 61 61 67 چالوس

 %6۰۰ %6۰۰ %6۰۰ 71 5 5 کالردشت

 %53.17 %16.66 %17.53 62 61 61 آبادعباس

 %99.99 %95.11 %19.26 7۰ 7۰ 63 تنکابن

 %91.11 %93.11 %16.17 63 63 7۰ رامسر

 منبع: محاسبات محقق
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 فصل پنجم

 هاارائه پیشنهادگیری و نتیجه      
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 گیرینتیجه. 5-6

یید مدیران و خبرگان سازمان انتخاب أبا این روش و ت شدهانجامهای با استفاده از پژوهش کاراییهای ابتدا شاخص

( 6931-6931ها در بازه زمانی )داده وتحلیلتجزیهگردید. با توجه به موضوع پژوهش، اطالعات مورد نیاز جهت 

شخص ها مها و ستاندهنهاده باشدمیسازمان امور مالیاتی کشور یک سازمان دولتی  کهاینبا نگرش به  گردید. آوریجمع

ی استان مازندران با هاشهرستانهای امور مالیاتی نسبی اداره کاراییاند و چون هدف پژوهش مذکور، ارزیابی گردیده

 نویسیبرنامه افزارنرمبا های این روش و محاسبه BCC و CCR یهامدل( از DEA) هادادهاستفاده از تحلیل پوششی 

 گفته شد. با توجه به نتایج 6931تا  6931در بازه زمانی  هااداره بندیرتبهو  کاراهای است و اداره Matlab (ریاضی)

ای است که طی ی آمل تنها ادارههاشهرستاناداره امور مالیاتی  CCRستفاده از مدل های مذکور با اهای سالمحاسبه

های دیگر از همه بهتر بوده و درصد در میزان استفاده بهینه از منابع خود در مقایسه با اداره 6931-6931 هایسال

ی ساری، امیرکال، آمل هاشهرستانامور مالیاتی  ادارات BCCبا استفاده از مدل همچنین  و ؛( بوده است6)%611 هاآن

در میزان استفاده بهینه از منابع خود در مقایسه با  6931-6931 هایسالو کالردشت تنها اداراتی هستند که طی 

های دیگر با توجه به اند و ادارهمعرفی شده کارا( بوده است و 6)%611 هاآنهای دیگر از همه بهتر بوده و درصد اداره

و یا خروجی خود  هاورودینیستند و باید در این مدل، تغییراتی درست در میزان  کاراها و خروجی خود میزان ورودی

 برسند. کاراییایجاد نمایند تا بتوانند به مرز 

 پیشنهادها. 5-7

 گردد:های سیاستی ذیل ارائه میلذا بر اساس نتایج توصیه

الزم است سازمان امور مالیاتی گزارش دقیقی از مساحت امالک در اختیار هر اداره تحت پوشش خود، تعداد نیروی  .6

را تهیه نمایند. داشتن این اطالعات  دهندیمانسانی و حقوق و دستمزد پرداختی و میزان درآمد یا خدماتی که ارائه 

ر و غی مؤثرها و همچنین کارمندان اداره بالاستفادهلی و تواند منجر به شناسایی فضای خامی جزءجزءبهدقیق و 

 ها و سازمان را افزایش داد.توان کارایی ادارهها شود که با استفاده بهتر از این منابع میاداره مؤثر

های خصوصی چون هزینه های دولتی در این است که شرکتهای خصوصی با ادارههای شرکتیکی از تفاوت  .4

 هایکنند که این موضوع در ادارهکنند به بهترین نحو از آن استفاده میزیادی بابت محل شرکت پرداخت می

رعایت استانداردها تخصیص اموال و گردد با تدابیر مدیریتی الزم؛ ضمن شود و پیشنهاد میدولتی کمتر دیده می

تجهیزات اداری و توزیع نیروهای انسانی در ادارات تابعه بر مبنای کارایی صورت پذیرفته و مورد بازنگری قرار 

 گیرد. 

همچنین با توجه به نقش پاداش مؤثر در افزایش انگیزه کارکنان و پاداش ناکارآمد در کاهش آن، استقرار یک  .3

ثر در سازمان امور  مالیاتی از طریق طراحی الگویی مناسب بر اساس کارایی ادارات پیشنهاد دهی مؤنظام پاداش

 . گرددمی
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Evaluation of Relative Efficiency Indicators of County Tax Administration 
Mazandaran Province during 2015-2017 

 
Abstract 

The government has always strived for increase the tax revenues and replace it with 

oil revenues to provide a suitable basis for moving the economy toward sustainable 

growth in order to better management of income and expenses and establish social 

justice. Hence, the government's success in this regard depends on the functioning of 

the tax affairs organization as one of the main pillars of the tax system of the country. 

The present study evaluates the relative efficiency of provincial tax departments in 

Mazandaran province during 2015 to 2017 using DEA method. In this study, CCR and 

BCC model were used. Input indicators of the model includes: salary, number of 

employees, area of real estate available to each office, and the output of the model 

includes: the amount of tax collected. The results of the study show that, Amol city tax 

administration is the sole administration that has been efficient in utilizing its resources 

during the study years using CCR model; and tax administrations of the cities of Sari, 

Amirkola, Amol and Kelardasht are the ones that are efficient in using their resources 

during the mentioned years using BCC model, and other departments are not efficient 

considering inputs and outputs. 
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