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 .1مقدمه

ارزیابی یکی از مهمترین ابزارهای الزم برای تضمین کارایی و اثربخشی خطمشیهای
عمومی است که در عین اهمیت ،کمتر موردتوجه خطمشیگذاران و خطمشیپژوهان ایرانی قرار
گرفته است .شاید بتوان ریشه عدم توجه درخور به حوزه ارزیابی خطمشی در ایران را کمبود آثار
جریانساز توسط استادان صاحب کرسی در دانشگاههای معتبر و اندیشمندان حوزه خطمشی در
ایران ،حبس الگوهای ارزیابی در قلمرو علوم آموزشی و سیطره نگرش کمی در روش پژوهش
دانست (محققمعین)1388 ،؛ همچنین میتوان وجود اغتشاشات مفهومی در اصطالحات پایه
ارزیابی و عدمتبیین شایسته جایگاه و کارکردهای ارزیابی خطمشی (امامی میبدی،)1391 ،
بهعالوه بخشینگری و بسندهکردن به استفاده صِرف از مدلهای ارزیابی در علوم اقتصادی و یا
عدماهتمام نهادهای خطمشیگذار به پژوهشهای نظری و کاربردی در ارزیابی خطمشی را مزید
بر علت پنداشت .این در حالی است که ارزیابی خطمشی نقشی بیبدیل در ارتقای پاسخگویی،
بهبود ،یادگیری و حتی اطالعرسانی دستاوردهای خطمشیهای عمومی از سطوح کالن ملّی تا
سطوح خُرد و بخشی ،بر عهده دارد (.)Coryn & Stufflebeam, 2014
خطمشیهای مالیاتی یکی از مهمترین حوزههای خطمشی عمومی است که دولتها از
ابتدای تاریخ مدنی تاکنون برای تأمین مالیه عمومی ملزم به اتخاذ آن بودهاند و دارای آثار
متعددی است که صرفاً اقتصادی نیست ( .)Dye, 2012دغدغه موجود در اَبَرخطمشیهای
عمومی کشور نیز که در اسناد ابالغی سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران تبلور یافته
است ،لزوم توجه به ارزیابی و مالیات را دوچندان میکند .شاهد مثال آنکه بهصورت ویژه در
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ( ،)1392بر اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم
درآمدهای مالیاتی ،همچنین در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ( )1394بر لزوم تغییر نگاه
در تأمین بودجهی عمومی و عدمتکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ،تأکید شده است.
علیرغم تأکید اسناد کالن ،تصریح قوانین برنامههای پنجساله و تصویب قوانین مالیاتی
جدید ،همچنان این اهداف محقق نشده است و آمارها ( )Heritage Foundation, 2016از
نقش ضعیف مالیات در اداره امور کشور ایران و همچنین تأثیر اندک آن در خطمشیگذاریهای
اقتصادی و اجتماعی حکایت دارند؛ البته وجود شکاف بین اهداف بیانشده در اسناد باالدستی و
آنچه در عمل اتفاق افتاده ،مختص کشور ایران نیست .در همین راستا دای ( )2012معتقد است،
علت شکاف بین نظریه و عمل در نظام مالیاتی به تأثیر عوامل مختلفی برمیگردد که فقط
اقتصادی نیست و الزم است با نگرشی جامع و غیرکلیشهای بررسی شود.
با توجه به عدمتحقق کامل اهداف خطمشیهای مالیاتی گذشته و استمرار ضعف نظام
مالیاتی در ایران ،پژوهش حاضر سعی دارد از نظر اصول دانش خطمشیگذاری عمومی و با این
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پیشفرض که وجود مدل ارزیابی ،پیشنیاز تحول و بهبود در خطمشیهای مالیاتی است،
چارچوب الگویی را ارائه کند که از دقت ،واقعگرایی ،جامعیت و صرفه اقتصادی برخوردار باشد و
بتواند خطمشی گذاران را در تدوین خوب و مجریان را در اجرای دقیق یاری داده و رضایت
ذینفعان ازجمله شهروندان را به دنبال داشته باشد .ازآنجاکه بسیاری از خبرگان ،ازجمله نهادهای
تخصصی داخلی (مرکز پژوهشهای مجلس )1387 ،و نهادهای تخصصی بینالمللی ( IMF,
 ،)2011یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اهداف مزبور را تدوین ،اجرا و اصالح خطمشی
مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان پایه تحول در نظام مالیاتی کشور دانستهاند ،تمرکز اصلی پژوهش
بر این خطمشی خاص استقرار یافته است؛ بنابراین سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه
الگوی ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزشافزوده در ایران چیست؟ و در راستای پاسخ به این سؤال
تالش میشود ابعاد و عناصر الگوی ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزشافزوده در ایران شناسایی
شده و روابط میان آنها مشخص شود.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

خطمشیگذاری عمومی ،پدیدهای پیچیده است که برای سادهکردن آن باید به منطق اصلی
آن اشاره کرد .چرخه چندمرحلهای خطمشی گذاری شامل دستور کارگزاری مسئله عمومی،
تنظیم و تصویب خطمشی ،اجرای خطمشی و ارزیابی خطمشی است (.)Howlett et. al, 2009
از خالل نظرهای اندیشمندان خطمشیگذاری ،مفهومی فراتر نمایان میشود ،بهگونهای که
ارزیابی در تمام مراحل خطمشی حضور و بروز دارد .ارزیابی خطمشی را با توجه به مرحله زمانی
موردبررسی در چرخه خطمشی به سه دسته عمده تقسیم کرد:
الف) ارزیابی آیندهنگر یا پیشینی در زمان تدوین خطمشی انجام میشود و طی آن عقالنیت و
دالیل توجیهی خطمشی یا برنامه بررسی میشود .در این ارزیابی ،روش کار و الگوی منطقی
انجام فعالیتهای خطمشی برای حصول نتایج ترسیم شده و زمان و میزان تحقق نتایج خطمشی
برآورد میشود (.)Funnell & Roger, 2011
ب) ارزیابی حین اجرا؛ نظارتی است که طی عمر اجرایی یک خطمشی و بهطور مستمر و
مرحلهای انجام میشود تا با اعالم هشدار سریع به مجریان ،اصالحات الزم حین اجرای
خطمشی ،انجام پذیرد (.)Miles et. al., 2006, p.65
ج) ارزیابی گذشتهنگر یا پسینی ،پس از اتمام اجرای خطمشی انجام میشود و خروجیهای
بالفصل ،پیامدها و اثرات خطمشی را بررسی میکند و درخصوص کارآمدی خطمشی در تحقق
اهداف قضاوت انجام میدهد (.)Miles et. al., 2006
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برخی از پژوهشگران حوزه خطمشی ،نیز از ارزیابی تکوینی 1و ارزیابی پایانی 2نام میبرند
( )Alkin, 2010که با توجه به همپوشانی مفاهیم میتوان ارزیابی تکوینی را جمع میان ارزیابی
آینده نگر و ارزیابی حین اجرا پنداشت و ارزیابی پایانی را مترادف ارزیابی گذشتهنگر دانست.
در همین چارچوب ،با توجه به ضرورت بررسی دقیق خطمشیها از ابتدای چرخه تا انتهای
چرخه خطمشیگذاری و همچنین بهکارگیری چرخه سایبرنتیکی بازخوردمحور در فرآیند
تصمیمگیری ،ارزیابی خطمشی در تمام مراحل چرخه خطمشی ،ظهور و بروز دارد؛ بنابراین
جایگاه مفهومی ارزیابی مطابق شکل  ،1بازتعریف شده و در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته
است.
مسئله
عمومی

ارزيابی

تدوين
حین اجرا

اجرا

شکل  .1جایگاه ارزیابی در فرآیند خطمشی گذاری (نگارندگان)

الگوهای ارزيابی خطمشی .تعریف واژه «ارزیابی» ،مقدمه معرفی الگوهای ارزیابی است .برخی
ارزیابی را استفاده از رویههای پژوهش اجتماعی برای بررسی نظاممند میزان اثربخشی مداخالت
اجتماعی ،در قالب برنامه یا خطمشی ،بهمنظور ارتقای شرایط موجود دانستهاند ( Rossi, et. al.,
 )2004و برخی دیگر ارزیابی را وسیلهای برای ایجاد درک مشترک و تقویت احساس معناداری
مداخالت اجتماعی در اذهان مردم از طریق جمعآوری و تشریک نظاممند اطالعات ( Mark, et.
 )al., 2000میدانند؛ بنابراین ارزیابی ،شامل گستره وسیعی از مفاهیم ،نظیر سنجش ،پایش،
کنترل ،نظارت و قضاوت است .این تنوع را میتوان در جریان تاریخی الگوهای ارزیابی
1. Formative Evaluation
2. Summative Evaluation
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جستوجو کرد .گوبا و لینکلن ( ،)1989سیر تحول الگوهای ارزیابی را به چهار نسل تقسیم
کردند :نسل نخست ارزیابی از سال  1900با تأکید بر اندازهگیری کمّی خطمشی و تحتتأثیر
فضای نظریه مدیریت علمی تیلور بهوجود آمد؛ نسل دوم ارزیابی از سال  1942با تمرکز بر
توصیفگری کمّی-کیفی بهجای اندازهگیری آغاز شد؛ نسل سوم ارزیابی با چرخش نگاه از
توصیفگری تحقق اهداف به قضاوتگری ارزشمندی و شایستگی خطمشی ،در سال 1967
شروع میشود؛ نسل چهارم ارزیابی از سال  1985با معرفی ارزیابی ساختارگرا 1با ترویج مدل
تعاملی ارزیاب-گروههای ذینفع بهجای قضاوتگری فردی و مبتنی بر معرفتشناسی پسامدرن،
آغاز میشود.
با توجه به شرایط زمانی و مکانی و چارچوبهای معرفتشناسانه ،تاکنون ،الگوهای ارزیابی
متعددی ،ایجاد شدهاند که در نگاه اول پراکنده و غیرمرتبط جلوه میکنند؛ اما با وجود تعدد اسامی
و تنوع زیاد الگوها ،جوهره ارزیابی آنها را به هم مرتبط میسازد .تالشهای زیادی برای ترسیم
جریان مطالعات ارزیابی ضمن تبیین نقاط اشتراک و افتراق الگوها انجام گرفته است؛ ازجمله
روسی و همکاران ( ،)2004استافلبیم و کورین ( ،)2014اون ( )2012و هانسن ( .)2005به نظر
میرسد گونهشناسی آلکین و کریستی ( )2012از الگوهای ارزیابی جامعتر و معتبرتر از بقیه باشد؛
چراکه خود نظریه پردازان نیز با ارائه بازخورد به ایشان سهمی در تکمیل و بهبود طبقهبندی مزبور
داشتهاند.
آلکین و کریستی ( ،)2012معتقدند ،بهطورکلی الگوهای ارزیابی خطمشی را با توجه به تمرکز
خاص و زاویه دید نظریهپرداز به موضوع ارزیابی خطمشی عمومی ،میتوان به سه دسته تقسیم
کرد« :روشمحور» که بهدنبال ارزیابی با تکنیکهای علمی اثباتگرایانه برای سنجش است؛
«ارزشمحور» که بهدنبال استفاده از روشهای تعاملی و گفتمانی برای ایجاد ادراک مشترک
جمعی هستند و «کاربردی» که بهدنبال ترکیب اقتضایی رویکردهای روشمحور و ارزشمحور به
فراخور مسئله هستند .مطابق با این تعریف میتوان ،الگوهای هدفگرایِ تایلر (قلیپور،)1393،
حسابرسی نتایج لسینگر ( ،)Stufflebeam, 2003موارد موفق برینکرهوف ( Brinkerhoff,
 ،)2005آزمایشگاهی و شبهآزمایشگاهی کمپل ( ،)Dye, 2012فراتحلیل گالس ( Borenstein,
 ،)et. al., 2009اطالعاتگرای دمینگ ( ،)Stufflebeam, 2003هزینه مبنای لوین (الوانی و
شریفزاده ،)1394 ،نظریه مبنای گالسر و استراوس (،)Funnell & Rogers, 2011
موردپژوهشی کمپل ( )Coryn & Stufflebeam, 2014را جزو طبقه الگوهای روشمحور
قلمداد کرد .از سوی دیگر میتوان الگوهای رایج ارزیابی خبرهگرای آیزنر ( ،)2012محکمهای
ولف و اونز (قلیپور ،)1393 ،مشتریگرای اسکریون ( ،)2015ذینفعگرای استیک (،)2010
1. Constructivit Model
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ساختارگرای گوبا و لینکلن ( )Mertens & Wilson, 2012را در زمره الگوهای ارزشمحور
بهحساب آورد .سرانجام ،الگوهای ارزیابی مشهوری همچون الگوی واقعگرای پاوسون و تایلی
( ،)Pawson, 2013; Hewitt et al, 2012تصمیمگرای استافلبیم ( & Coryn
 ،)Stufflebeam, 2014مشارکتی کوزینز ( ،)1996مطلوبیتگرای پاتون ( )2005را نیز میتوان
گونهای از الگوهای ارزیابی کاربردی نامید و باعنوان «طبقه ترکیبی» ،بهحساب آورد.
عالوه بر رویکرد غالب سهگانه ارزشمحور ،روشمحور و کاربردمحور به نظر میرسد
الگوهای ارزیابی خطمشی را با چند بُعد دیگر نیز میتوان موردمقایسه قرار داد و با توجه به
برجستگی خصایص ساختاری هر الگو در سنخیت با ویژگیهای مزبور آنها را طبقهبندی کرد:
نخست ،ویژگیهای کلی پاسخگویی ،شفافسازی ،آموزش و بهبود را میتوان فصل مشترک
کارکردهای ارزیابی قلمداد کرد ( & Fetterman & Wandersman, 2005; Coryn
)Stufflebeam, 2014; Shadish, et. al., 2002,؛ دوم ،توجه به آنکه سه بُعد زمانی پسینی
(گذشتهنگر) ،بینابین (حین اجرا) و پیشینی (آیندهنگر) در ارزیابی ( ;Miles et al, 2006
 )Funnell & Roger, 2011یا به عبارتی تمرکز توجه به فازهای مختلف برنامهریزی،
درحالتوسعهبودن و استقراریافتگی خطمشی ()owen, 2012؛ سوم ،روش غالب مورداستفاده اعم
از کیفی یا کمّی در الگوی موردنظر و چهارم ،میزان توجه مستقیم یا غیرمستقیم به زمینه و بستر
محیطی خطمشی.
ویژگیهای قیاسی الگوهای ارزیابی در جدول  ،1نشان داده شده است.
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جدول  .1مقایسه الگوهای ارزیابی خطمشی (نگارندگان)
محوريت

کانون توجه

روش

توجه به

غالب

بافت
ندارد

کارکرد اصلی

افق زمانی

هدفگرا

روش

سنجش نتایج

آموزش/پاسخگویی

گذشتهنگر

کمّی

حسابرسی
نتایج

روش

سنجش نتایج

پاسخگویی

گذشتهنگر

کمّی

ندارد

موارد موفق
آزمایشگاهی

روش
روش

نظارت و پایش
نتایج /پیامدها

آموزش /پاسخگویی
پاسخگویی

حین اجرا
گذشتهنگر

فراتحلیل

روش

نتایج /پیامدها

پاسخگویی

گذشتهنگر

کمّی
کمّی
کمّی

ندارد
ندارد
ندارد

اطالعات گرا

روش

نظارت و پایش

پاسخگویی

حین اجرا

کمّی

ندارد

هزینه مبنا
نظریه مبنا
موردپژوهی
خبرهگرا
محکمهای
مشتریگرا
ذینفعگرا
ساختارگرا
واقعگرا

روش
روش
روش
ارزش
ارزش
ارزش
ارزش
ارزش
کاربرد

تصمیمگرا

کاربرد

بهبود /پاسخگویی

هر سه

کیفی

دارد

مشارکتی
مطلوبیتگرا
محور

کاربرد

نتایج /پیامدها
سنجش پیامدها
سنجش نتایج
سنجش پیامدها
سنجش پیامدها
نتایج و پیامدها
تعامل
تعامل
سنجش پیامدها
تعامل /سنجش
نتایج
تعامل

پاسخگویی
شفافسازی/پاسخگویی
پاسخگویی
شفافسازی /پاسخگویی
شفافسازی /پاسخگویی
پاسخگویی
بهبود
بهبود
شفافسازی/پاسخگویی

هر سه
هر سه
گذشتهنگر
گذشتهنگر /آیندهنگر
گذشتهنگر /آیندهنگر
گذشتهنگر
گذشتهنگر
گذشتهنگر
هر سه

کمّی
هر دو
هر دو
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
هر دو

ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد

بهبود

هر سه

کیفی

دارد

کاربرد

تعامل

بهبود /پاسخگویی

هر سه

هر دو

دارد

ارزيابی

خطمشیهای مالیاتی .خطمشیهای مالیاتی به دو دسته مستقیم شامل مالیات بر دارایی و
مالیات بر درآمد و غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات ،مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر
ارزشافزوده ،تقسیم میشود .منظور از ارزشافزوده «تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات
عرضهشده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیلشده در یک دوره معین است» (قانون
مالیات بر ارزشافزوده)1387 ،؛ بنابراین مالیات بر ارزشافزوده نوعی مالیات چندمرحلهای است
که در مراحل مختلف تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزشافزوده کاالهای تولیدشده و یا
خدمات ارائهشده اخذ میشود (ارشدی و همکاران.)1390،
اهداف خطمشی مالیات بر ارزشافزوده عبارتاند از :تأمین درآمدهای پایدار و سالم برای
دولت و شهرداریها ،شفافسازی در اقتصاد [از طریق الزام صدور فاکتور در مبادالت اقتصادی،
الزام به تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک ،استفاده از سیستم بانکی بهمنظور احراز اعتبارات] ،کاهش
بار مالیات تولید [با انتقال آن به منبع مصرف] ،کنترل و جهتدهی مصرف ،کمک به حفظ
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محیطزیست و سالمت شهروندان [بهواسطه وضع عوارض به واحدهای آالینده ،کاهش مصرف
فرآوردههای نفتی ،اعمال مالیات و عوارض بر سیگار و محصوالت دخانی] ،تأمین عدالت
شهروندی از طریق عدماعمال مالیات و عوارض بر نیازهای اولیه اقشار آسیبپذیر جامعه ،ایجاد
ظرفیت اخذ مالیاتی مدرن و منعطف با توجه به نیازهای کشور ،ایجاد تحول در نظام مالیاتی و
اجرای طرح جامع مالیاتی در بستر سازمان با ارائه خدمات الکترونیکی ،وصول مالیات در کمترین
زمان نسبت به ایجاد درآمد و هزینه مصرفکننده (معاونت مالیات بر ارزشافزوده سازمان امور
مالیاتی.)1394 ،
الیحه قانون مالیات بر ارزشافزوده برای نخستین بار در سال  1366تقدیم مجلس شد و در
شور اول تصویب و در شور دوم نیز  6ماده آن تصویب شد؛ اما بهدلیل سیاست تثبیت قیمتها به
دولت مسترد شد .در سال  1376انجام مطالعات علمی درباره استقرار نظام مالیات بر ارزشافزوده
توسط معاونت وقت درآمدهای مالیاتی «وزارت دارایی» مجدداً آغاز شد و نتیجتاً پیشنویس جدید
الیحه قانون مالیات بر ارزشافزوده در سال  1381توسط دولت به مجلس ارائه شد که پس از
سالها رفتوبرگشت بین دولت و مجلس درنهایت ،این قانون در اردیبهشت  1387در کمیسیون
اقتصادی ذیل اصل  85قانون اساسی به تصویب رسید و توسط رئیس مجلس شورای اسالمی
برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال (شروع از مهرماه  )1387به دولت ابالغ شد (ارشدی و
همکاران.)1390 ،
اجرای این قانون در ایران با فراز و نشیبهای زیادی همراه شد ،برای مثال حاشیههای
بسیاری در فضای اقتصادی ایران رخ داد؛ ازجمله موج اعتصاب صنوف آهنفروشان،
پارچهفروشان ،طالفروشان و غیره .دولت برای فائقآمدن بر این مشکالت تغییرات مکرری در
دستورالعملها و نرخهای مالیات بر ارزشافزوده بهوجود آورد و حتی این قانون پس از اجرا به
مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد (اقتصاد ایران.)1389 ،
هماکنون نرخ مالیات بر ارزشافزوده  9درصد ،معادل  6درصد مالیات و  3درصد عوارض
است .جدول  ،2نرخ این مالیات در ایران و برخی از کشورهای منتخب را نشان میدهد.
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جدول  .2مقایسه نرخهای مالیات بر ارزشافزوده در کشورهای منتخب (معاونت مالیات بر ارزشافزوده)1394 ،
کشور
ایران
استرالیا
آلمان
کره
جنوبی
مکزیک
ترکیه
انگلستان
مالزی
متوسط
جهانی

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

()1388

()1389

()1390

()1391

()1392

()1393

()1394

()1395

3
10
19
10
15
18
15
10
15

3
10
19
10
16
18
17/5
10
15

4
10
19
10
16
18
20
10
15

5
10
19
10
16
18
20
10
16

6
10
19
10
16
18
20
10
16

8
10
19
10
16
18
20
10
16

9
10
19
10
16
18
20
10
16

9
10
19
10
16
18
20
10
16

با اتمام مهلت آزمایشی ،قانون مالیات بر ارزشافزوده در سالهای  92تا  95در قانون بودجه
هر سال تمدید شد و همچنان منتظر بررسی رأی و نظر مجلس درخصوص خاتمه این خطمشی
یا دائمیشدن آن است که الزمه آن وجود یک برنامه ارزیابی دقیق و جامع از خطمشی مزبور
است.
 .3روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعهای محسوب میشود ،مبتنی بر پارادایم تفسیری
و با رویکردی استقرایی است و از استراتژی پژوهش کیفی تحلیل مضمون بهره میبرد .در این
پژوهش ابتدا از طریق مطالعات آرشیوی ،الگوهای ارزیابی خطمشی مشهور و خصایص آنها
شناسایی شد .در ادامه ،با توجه به ماهیت اکتشافی و خبرهگرا بودن سؤالهای پژوهش ،برای
کشف مفاهیم پایه ،سازماندهنده و فراگیر از «استراتژی تحلیل مضمون» ،1استفاده شد .برای
جمعآوری دادهها نیز ابزار بررسی اسناد و مصاحبه بهکار رفت.
جامعه پژوهش شامل تمامی مستندات و گزارشهای رسمی (الیحه ،قانون و گزارشهای
پشتیبان آن) و خبرگان حوزه خطمشیگذاری مالیات بر ارزشافزوده ،اعم از خبرگان دانشگاهی و
اجرایی ،است .برای انتخاب مصاحبهشوندگان از روش نمونهگیری غیراحتمالی و بهطور مشخص،
نمونه گیری قضاوتی هدفمند ،استفاده شد .در گزینش خبرگان سعی شد همگی حائز معیارهای
الزم برای انتخاب ،ازجمله تجربه زیاد (برخورداری از سابقه اجرایی در سطوح عالی حوزه
خطمشیگذاری عمومی و بهطور ویژه حوزه مالیاتی) ،تناسب رشته تحصیلی (مدیریت یا اقتصاد)،
تحصیالت عالیه (کارشناسی ارشد یا دکتری) و آشنایی عمیق به حوزه خطمشیهای مالیاتی،
1. Thematic Analysis
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باشند .ویژگیهای افراد مزبور بهطور خالصه در جدول  ،3نشان داده شده است.
به علت کیفیبودن روش تحلیل مضمون ،برای کنترل روایی پایایی پژوهش حاضر از
معیارهای کمّی و رویکرد اثباتگرایانه استفاده نشد؛ بلکه همانگونه که گوبا و لینکلن بیان
داشتهاند ،سنجههای باورپذیری ،اطمینانپذیری ،1تأییدپذیری 2و انتقالپذیری( 3محمدپور)1390،
مبنا قرار گرفت و مطابق با توصیه کینگ و هاروکز ( ،)2010از چهار رویه خودآزمون کدگذاری،
استفاده از کدگذاران مستقل ،دریافت بازخور از مصاحبهشوندگان ضمن ارائه توصیف غنی و ثبت
جزئیات بررسیها ،استفاده شد.
جدول  .3ویژگیهای مصاحبهشوندگان (نگارندگان)
مصاحبه شوندگان

توضیحات

تعداد
3
5

نمایندگان مجلس نماینده کنونی و سابق مجلس بهعنوان عضوی مؤثر در کمیسیون اقتصادی
وزرا و مدیران عالی وزرای اقتصاد و دارایی سابق ،روسای سابق و معاونین سازمان امور مالیاتی
تصدی مشاغل کارشناسی در دستگاههای قانونگـذار یـا مشـاوران عـالی کمیسـیون
3
کارشناسان ارشد
اقتصادی مجلس مطالعاتی در حوزه مالیات
2
نمایندگان صنوف رئیس یا نایبرئیس دو صنف بزرگ مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده
* شایان ذکر است هشت نفر از خبرگان مزبور همزمان بهعنوان عضو هیئـتعلمـی دانشـگاه در رشـتههـای اقتصـاد و
مدیریت نیز فعالیت داشتند.

 .5تحلیل دادهها و يافتهها

ابتدا اسناد مربوط ازجمله گزارشهای پشتیبان الیحه قانون مالیات بر ارزشافزوده در سال
1386و  ،1394خود قانون مالیات بر ارزشافزوده و همچنین گزارشهای تخصصی مرکز
پژوهشهای مجلس درخصوص خطمشی مالیات موردبررسی دقیق و تحلیل اولیه قرار گرفت که
درنتیجه آن ،چارچوب کلی و اولیه مضامین شکل گرفت؛ سپس با هدف شناسایی ابعاد و عناصر
الگوی مطلوب ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزشافزوده و بر مبنای چارچوب کلی بهدستآمده از
مرور اسناد باالدستی و پشتیبان ،پرسشهای مصاحبه نیمهساختاریافته درخصوص ضرورتها،
الزامات ،شیوهها ،بسترها ،مشکالت و آسیبها ،چگونگی و غیره ،ارزیابی خطمشیهای مالیاتی با
تمرکز بر خطمشی مالیات بر ارزشافزوده طراحی شد .بعد از آ ،مصاحبه با سیزده خبره بهطور
تدریجی (در چهار دسته) برای نیل بهتر به کفایت مضامین ،مطابق شکل  ،2انجام گرفت.

1. Dependability
2. Confirmability
3. Transformability
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شکل  .2حرکت رفتوبرگشتی جمعآوری و تحلیل دادهها برای دستیابی به کفایت مضامین در پژوهش حاضر (نگارندگان)

در ابتدای هر مصاحبه خالصهای از طرح پژوهش و تعاریف مبنایی برای ایجاد مبانی
گفتمانی مشترک بیان شد .هر مصاحبه حدود دو ساعت به طول انجامید؛ سپس تحلیل متون
(منابع مکتوب و مصاحبههای پیاده شد) با کدگذاری مضمونی صورت گرفت و شبکه مضامین
بهدست آمد و بر اساس آن مدل نهایی استخراج شد .فرآیند صورتگرفته در قالب شکل  ،3نشان
داده شده است.
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مرحله اول :آمادهسازی
 .1قوانین ،مستندات و گزارشهای مرتبط به خطمشی مالیات بر ارزشافزوده جمعآوری شد؛
 .2مصاحبه از خبرگان شناساییشده حوزه خطمشی مالیات بر ارزشافزوده اخذ شده و صوت مصاحبه پیادهسازی شد.

مرحله دوم :کدگذاری توصیفی (مضامین پايه)
 .1مستندات و مصاحبههای اخذشده بهصورت کلی صورت مرور شد؛
 .2گزارههای مرتبط با موضوع شناسایی و کنار آنها یادداشتگذاری شد و گزارههای کامالً بیربط حذف شد؛
 .3با مرور مجدد گزارهها ،کدهای توصیفی (شامل مفاهیم کلیدی صریح یا مکنون) در کنار هر گزاره درج شد.
مرحله سوم :کدگذاری تفسیری (مضامین سازمان دهنده)
 .1تمامی کدهای توصیفی (پایه) در کنار هم قرار داده شده و سعی شد با یافتن وجوهی از اشتراک یا افتراق ،کدهای
اولیه دستهبندی شوند و بدین ترتیب کدهای تفسیری ظاهر شده و ذیل آن کدهای توصیفی درج شدند؛
 .2معنای خوشهها در ارتباط با سؤال پژوهش و حوزه مطالعاتی ،بارها موردبازبینی ،تحلیل و تفسیر قرار گرفت.
مرحله چهارم :کد گذاری رابطه ای (يکپارچهسازی از طريق مضامین فراگیر)
 .1با مرور و تحلیل چندباره کدهای سازماندهنده سعی شد مضامینی فراگیر که رابطه مضامین تفسیری را نشان
میدهد ،استخراج شود و بدین صورت شبکه مضامین ایجاد شد؛
 .2شبکه مضامین در قالبی شماتیک برای تجسم مضامین سطوح سازماندهنده و فراگیر در تحلیل ،ترسیم شد.
مرحله پنجم :ارائه الگوی تحلیلی و اعتبارسنجی
 .1الگوی نهایی ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزشافزوده با تطبیق و تحلیل شبکه مضامین و مبانی نظری موضوع
استخراج شد؛
 .2کدگذاری مضامین و الگوی مستخرجه اعتبارسنجی شد.

شکل  .3فرآیند تحلیل مضمونی در پژوهش حاضر (نگارندگان)

با انجام تحلیل مضمون ،درمجموع  249کد توصیفی (مضمون پایه) استخراج شد و از تحلیل
آنها  35کد تفسیری (مضمون سازماندهنده) بهدست آمد و در آخر نیز با بررسی نهایی  8کد
رابطهای (مضمون فراگیر) حاصل شد .در جدول  ،3بهعلت کثرت کدها ،از ذکر کدهای توصیفی
خودداری شده و تنها کدهای تفسیری و رابطهای ارائه شده است.
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جدول  .3کدهای تفسیری و رابطهای استخراجشده (نگارندگان)
تفسیری
عوامل اقتصاد کالن
عوامل قانونی کالن
اداری کالن
سیاسی
نهاد اقتصاد میانه
نهاد قانونی میانه
نهاد همکاری
نهاد شناختی  -رفتاری
مدیریت منابع انسانی
زیرساختهای سازمانی
فنآوری اطالعات
آمادگیسنجی (ورودی)
دریافت و ثبت اطالعات (ورودی)
ممیزی و دریافت مالیات
(پردازش اصلی)
(پردازش اصلی)
بررسی شکایات
ایصال به خزانه (خروجیها)
گزارشدهی (خروجیها)
اصالح سازمان (خروجیها)
پیامدها (میانمدت)
اثرات (بلندمدت)

رابطهای
مؤلفههای
محیطی

سطح
نهادی

سطح
سازمانی

تأثیرات

تفسیری
ارزیابی پیشینی
ارزیابی حین اجرا
ارزیابی پسینی
نهاد ارزیابی مستقل
نهاد ارزیابی درونی
سنجش نقاط کلیدی
توجه به اصالح و بهبود
کارایی و چاالکی
امکانپذیربودن
جامعنگربودن
اخالقیبودن
تسهیل پاسخگویی
پیشنیازهای ارزیابی
فرهنگ ارزیابی
ویژگی ارزیابان

رابطهای
مراحل زمانی
ارزیابی
ساختار ارزیابی

ویژگیهای
شیوه مطلوب
ارزیابی

ملزومات ارزیابی
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متعاقب تکمیل فرآیند کدگذاری ،مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر برای تفهیم بهتر در
قالب شبکه مضامین ترسیم شد که در شکل ( ،4بدون ذکر مضامین پایه) نشان داده شده است.
در پاسخ به سؤالهای پژوهش و بر اساس یافتههای تحلیل مضمون ،شامل مضامین پایه،
سازماندهنده و فراگیر و با توجه به مبانی نظری موضوع ،الگوی جامع و نظاممند خطمشی
مالیات بر ارزشافزوده ،پیرامون مضامین فراگیر خطمشیگذاری و بهطور خاص مؤلفههای سطح
سازمان ،ترسیم شد .این الگو با عاریه مدل پویای چرخه خطمشیگذاری که از تشخیص مسئله
شروع و به تدوین و اجرا به خروجی منتج میشود و تلفیق آن با مدل ایستای سطوح سهگانه
زمینهای کالن ،میانه و خُرد ،تالش کرده است مضامین مستخرج را در قالبی جامع و اندیشیده
بازچینش کند؛ از سوی دگر ،با عطف منطقی مضامین ارزیابانه مستتر در اسناد و مصاحبهها به
الگوی بهدستآمده ،سعی کرده است مدل جامع ارزیابی در تمام مراحل خطمشی مالیات بر
ارزشافزوده را در بستر محیطی خود ارائه کند (شکل .)5
این ترکیب با مفاهیم اصلی مستتر در الگوهای متعالی ارزیابی رایج که اغلب بر نقش زمینه
در فرآیند خطمشیگذاری و ارزیابی آن همنظر هستند ،نیز همخوانی دارد.
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در این الگو ،سطوح زمینهای به دو قسمت محیط کالن و محیط میانی تقسیم شده است .با
بررسی دقیق و همهجانبه مضامین بهدستآمده از مطالعات و مصاحبههای انجامشده ،مشخص
شد که یکی از بارزترین موضوعهایی که در تمام محتوای بررسیشده مورداشاره واقع شده است،
بحث پیرامون عوامل محیطی و چالشهای کالن اثرگذار بر خطمشی مالیات بر ارزشافزوده
است .عواملی که در این سطح قرار میگیرند دارای چند ویژگی هستند؛ نخست ،امکان
تأثیرگذاری بر آنها بسیار کم است؛ دوم ،احتمال تغییر کوتاهمدت در آنها بسیار کم است؛ سوم،
میزان تأثیر آنها بر مؤلفههای خطمشی مالیاتی بسیار زیاد است؛ چهارم ،اصالح رویههای اشتباه
در آنها خارج از توان سازمان امور مالیاتی است .در ادامه با بررسی مجدد مضامین بهدستآمده،
دستهای از مؤلفههای محیطی خودنمایی کرد که هرچند در نگاه نخست ،شکل عوامل محیطی را
به خود میگیرند ،اما تفاوتهایی با آنها داشتند؛ ازجمله آنکه نخست ،تأثیر مستقیم ،سریع و
نزدیکتری بر فرآیند اجرای خطمشی مالیات بر ارزشافزوده دارند و دوم ،در میانمدت امکان
تأثیرگذاری بر آنها و تغییر آنها میسر است .با توجه به نزدیکی صفات این مضامین با تعریف
نهاد در علوم اجتماعی به معنای هنجارهای اجتماعی (اشتریان )1387 ،و در علوم اقتصادی به
معنای عادات فکری جمعی شکلدهنده قواعد بازار (مشهدی احمد )1392 ،این دسته از مضامین
سازماندهنده ،سطح نهادی نامیده شدند.
سطح سوم بررسی ،سطح سازمانی است که در آن تمام عوامل و مؤلفههای مرتبط با عملیات
اجرایی خطمشی مالیات بر ارزشافزوده در سازمان امور مالیاتی ،بررسی میشوند .این مؤلفهها که
امکان تغییر در آنها در کوتاهمدت وجود دارد و بخش عمده آن در اختیار سازمان امور مالیاتی
است را میتوان بهطورکلی در دو دسته ستادی و صفی طبقهبندی کرد.
مؤلفههای ستادی که خبرگان پژوهش بهطور مکرر حل معضالت این بخش را شرط الزم
حل مشکالت عملیات اصلی خطمشی مالیات بر ارزشافزوده عنوان کرده بودند ،عبارتاند از:
مدیریت منابع انسانی ،زیرساختهای سازمانی و فناوری اطالعات.
از سوی دیگر ،مضامین مطرحشده درخصوص عملیات اجرایی که بهطور مستقیم با وظایف و
فرآیندهای مرتبط با هدف خطمشی در بخش صف طبقهبندی شد ،با توجه به ماهیت
سیستماتیک و پویای عملیات ،محوریت مدل به این بخش محول شد؛ بدین صورت که عملیات
آمادگیسنجی ،دریافت اظهارنامه و ثبت اطالعات آن بهعنوان ورودی ،ممیزی هوشمند ،دریافت
مالیات و رسیدگی صحیح به شکایات بهعنوان پردازش اصلی و ایصال مالیات و عوارض به خزانه
دولت و شهرداریها ،همچنین انواع گزارشدهی و اصالح سازمان بهعنوان خروجی اولیه سیستم
سازمانی بهدست آمد؛ البته سعی شده است در دستهبندی مضامین این بخش ،توالی مضامین
سازماندهنده رعایت شود و از مفهوم سیستم درون مرحله اجرای چرخه خطمشی بهعنوان نخ
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تسبیحی که مضامین سازماندهنده را به هم متصل میکند ،بهرهبرداری شد؛ بنابراین دو مرحله
تشخیص مسئله و تدوین راهحل بهطور توالی منطقی قبل از اجرا ترسیم شد که تکرار زیاد
مفاهیم مرتبط با آن در مصاحبهها ،مؤید حضور آنها در مدل است.
تأثیرات ،دسته دیگری از مضامین هستند که به لحاظ جایگاه در امتداد خروجیهای خطمشی
قرار دارند؛ یعنی میتوان آنها را مقاصد اصلی و فرعی خطمشیگذار بهحساب آورد که برخی
بهصورت صریح در اسناد ذکر شده است و برخی دیگر را خبرگان عنوان داشتند.
جنس تأثیرات خطمشی از جنس اهداف خطمشی است که در الیههای سطح محیط میانی
(نهادی) و سطح کالن محیطی بهوقوع میپیوندد .آنچه باعث شد این دسته از مضامین در کنار
مضامین سطوح میانی و کالن آورده نشود ،نخست ،تفاوت ماهیت مضامین بود که یکی از جنس
مؤلفهها و مشکالت مؤثر بر خطمشی است که بیشتر جنبه یکسویه داشته و اجرای خطمشی از
آن متأثر است و دیگری (مضامین آثار) از جنس اهداف است که بهنوعی نیت خطمشیگذار برای
تأثیرگذاری در الیه میانی و محیطی و برآوردن نیازهایی است که در آن سطح پدیدار شدهاند.
علیرغم شباهت سطح اثرگذاری و زمان اثرگذاری ،مضامین تأثیرات ،در ردیف دسته
مضامین سطوح میانی و کالن قرار میگیرد؛ اما پژوهشگر این دسته از مضامین سازمان¬دهنده،
یعنی پیامدهای میانمدت و اثرات بلندمدت را در جایگاهی در امتداد فرآیند اجرایی خطمشی و
متمایز از بقیه قرار داده است .اوالً تأثیرات از جنس هدف هستند و اثرپذیر از خطمشی درحالیکه
مؤلفههای محیطی از جنس عوامل و چالشهای مؤثر بر چرخه خطمشی ،دوم اینکه مضامین
دسته تأثیرات در امتداد نگاه سیستمی عملیات اجرایی قرار میگیرد؛ چراکه با بررسی مکرر
خروجیها ،اعم از خروجی اولیه ،پیامدها و اثرات ،ارزیابی پس از اجرای خطمشی اتفاق میافتد
که به خاتمه یا اصالح خطمشی با توجه به الزامات محیطی میانجامد؛ بنابراین در یک نگاه
نظاممند چرخه خطمشی گذاری از مسئله عمومی که یک نیاز ملّی است آغاز و در ادامه با تدوین
راهحل و تصویب آن در قالب قانون وارد فاز اجرا میشود .با این نگاه ،محوریت مدل شکل گرفته
و مضامین تعیین مسئله (در سطح کالن) و تدوین و تصویب (در سطح میانی) مفروض دانسته
شد و چرخه تکمیل گردید.
اما جایگاه ارزیابی همانطور که در بخش اول بیان شد بخشی از مفهوم ارزیابی پس از اجرا
است؛ بنابراین مضامین مطرحشده مرتبط با ارزیابی در مدل در جایگاهی به موازات تمام مراحل
دستورکارگزاری ،تدوین و اجرای خطمشی قرار داده شد تا ارتباط میان آنها در بستر محیطی
بهتر نمایش داده شود .مضامین سازماندهنده ارزیابی عبارتاند از:
الف) ملزومات ارزیابی ،دستهای از مضامین پیرامون ارزیابی در قالب ملزومات تجمیع شدند که
شامل پیشنیازهای ارزیابی (تعریف نظام ارزیابی ،ضمانت اجرایی نظام ارزیابی در قانون ،توجه به
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جایگاه اصیل ارزیابی در فرآیند قانونگذاری) ،فرهنگ ارزیابی (لزوم ایجاد زمینه فرهنگی برای
ارزیابی در سطوح مختلف مردم و مسئوالن) و ویژگی ارزیابان (ویژگیهای موردنیاز برای افرادی
که به ارزیابی دست میزنند است ،ازجمله تعهد به اصول اخالقی و حرفهای ،شایستگی و
تخصص و عدمسوگیری در بررسیها) است.
ب) مراحل زمانی ارزیابی که خود به سه مرحله پیش از اجرا ،حین اجرا و پس از اجرا تقسیم
میشود .خبرگان و اسناد موردبررسی بهصراحت بر لزوم اجرای ارزیابی در هر سه مرحله و ترکیب
آنها با یکدیگر ،تأکید داشتند.
ج) ساختار ارزیابی :دستهای از مضامین بر مفاهیمی چون لزوم نظارت مردمی و دستگاههای
مستقل در مقابل خودکنترلی سازمان اشاره داشتند؛ بنابراین با این خط تمایز دو دسته ارزیابی
درونی و مستقل شکل گرفت که در هر مرحله از ارزیابی الزم است دو دسته نهاد بیرونی و درونی
به ارزیابی موازی یا متوالی بپردازند.
د) ویژگیهای شیوه مطلوب ارزیابی :خبرگان موردمصاحبه در خالل صحبتهای خود یا در پاسخ
به سؤال صریح پژوهشگر درخصوص اینکه «یک ارزیابی مطلوب از خطمشی مالیات بر
ارزشافزوده در هر مرحله چگونه تحقق مییابد؟» پاسخهایی را ارائه کردند که بیشتر در وصف
ویژگیهای مطلوب مدل ارزیابی و پیشنهاد نهادهای مسئول ارزیابی بود تا مدل ارزیابی؛ بنابراین
پژوهشگر با توجه به ویژگیهای مدل ایدهآل در هر مرحله و تطبیق آنها با خصایص الگوهای
ارزیابی موجود در مبانی نظری خطمشی ،بهترین و نزدیکترین گزینه را در هر مرحله ارائه کرد.
این ویژگیها عبارتاند از:
 .1سنجش نقاط کلیدی :الگوی ارزیابی مرز و حدود ارزیابی را رعایت کند و بهجای ورود جزئی و
مکرر (که هزینههای بسیاری در بردارد) به شناسایی و سنجش گلوگاهها و نقاط کلیدی بپردازد؛
به عبارتی طبق قاعده پارهتو با  20درصد فعالیت ارزیابان 80 ،درصد نتایج ایدهآل از ارزیابی
بهدست آید؛  .2توجه به اصالح و بهبود :الگویی مطلوب است که با نیت اصالح بهکار گرفته شود
و ماهیت ساختاری آن ،به حل مسئله کمک کند ،موجب افزایش آگاهی مجریان و
خطمشیگذاران برای اتخاذ تصمیمهای بهتر شود و در کل بر همدلیها بیافزاید و نه آنکه
مشکالت و تنشها را افزایش دهد و ابزاری برای گروکشی سیاسی پدید آورد؛  .3کارایی و
چاالکی :الگویی که برای مثال با ارائه چکفهرستهای ساده و همهفهم ،هزینه آموزش را پایین
آورد و با توجه به سطح اهمیت موارد (ارزیابی مهمترین پروندهها) ،با سرعت زیاد و هزینه کم
نتایج موردنظر را محقق کند؛  .4امکانپذیربودن :توجه به امکانات و ملزومات در الگوی ارزیابی
مطلوب الزم است .برای مثال «سازمان و ساختار آن باید با الگوی پیشنهادی همخوانی داشته
باشد وگرنه سنگ بزرگ عالمت نزدن است»؛  .5جامعنگربودن :نخست ،ارزیابی باید دارای
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نظامی هماهنگ با سایر بستههای نظارتی و سیاستهای کلی نظارتی باشد؛ دوم ،نتایج ارزیابی
باید به قضاوت منصفانه کمک کند ،نه آنکه بدون توجه به زمینه و امکانات موجود ،مقایسههای
بدمن مبنا انجام دهد؛ چراکه در این صورت مجریان ناامید میشوند و مقاومت آنها زیاد شده و
اساساً هدف ارزیابی مخدوش میشود؛  .6اخالقیبودن :ارزیابی در هر مرحله باید تحت اصول
انسانی و اسالمی انجام پذیرد .برای مثال ،نفوذ به حریم خصوصی کارکنان برای دستیابی به
برخی اطالعات ارزیابانه ممنوع است؛ از سوی دیگر ،ارزیاب وظیفه دارد صدای گروههایی که در
فرآیند اجرا ،موردظلم واقع شدهاند و دادشان به جایی نمیرسد به خطمشیگذاران و مسئوالن
منتقل کند؛ چه اینها مؤدی باشند و چه ممیز؛  .7تسهیل پاسخگویی :الگوی ارزیابی مطلوب باید
نتایج صریح و شفاف ارائه کند و مستندات الزم را برای اثبات ادعای خود به همراه داشته باشد.
کلیگویی و ابهام از سوی مسئوالن برای مردم پذیرفته نیست.
برای اعتبارسنجی نتایج ،ابتدا کدگذاری مجدد گزارهها توسط پژوهشگر بعد از گذشت دو ماه
از کدگذاری نخست و محاسبه نسبت ضریب توافق خو آزمون 1انجام شد که میزان  94درصد
بهدست آمد؛ سپس با درخواست از یکی از خبرگان مستقل آشنا به حوزه مالیات و ارزیابی،
کدگذاری مجدد گزارهها و محاسبه ضریب توافق دگرآزمون 2انجام شد که میزان  82درصد
بهدست آمد .سرانجام ،الگوی نهایی پژوهش به پنج نفر از خبرگان مصاحبهشونده ارائه شد که
آنها در قالب طیف لیکرت میزان توافق خود با الگوی بهدستآمده را از کامالً بیربط (عدد  )1تا
کامالً مرتبط (عدد  )5اعالم کردند و میانگین نظرهای آنها  4/2شد که نشاندهنده موافقت 84
درصدی آنها با مدل مستخرجه است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

با تحلیل منطقی و قیاس تطبیقی ویژگیهای اعالمی از سوی خبرگان و خصایص الگوهای
ارزیابی موجود در مبانی نظری موضوع برای هر مرحله و ضمن تعیین نهاد ارزیابیکننده ،الگوی
مطلوب ذکر شد که عبارت است از:
الف) مرحله پیش از اجرا :هنگام دستور کارگزاری ،تدوین و تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده
باید انجام میپذیرفت که البته با توجه به آزمایشیبودن دوره کنونی و نهایینشدن میتوان آن را
هماکنون نیز اجرا کرد .این ارزیابی با توجه به نهاد ارزیابیکننده شامل دو قسمت مکمل هم
است.
الگوی ارزیابی هزینهگرا توسط نهاد مجری :با توجه به ارائه الیحه مالیات بر ارزشافزوده از سوی
1. Intra coder agreement rate
) Kو2. Inter coder agreement rate (Cohen
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دولت ،الزم است گزارش پشتیبان و پیوستهای مختلف ،شامل تبیین شرایط موجود ستادی اعم
از نیروی انسانی ،ساختار سازمانی و منابع مالی و وضعیت زیرساخت فناورانه اطالعات کامالً
تشریح شده و نصابهای الزم و هزینههای مربوط برای رسیدن به شرایط قابلقبول اجرای
مناسب خطمشی تبیین شود؛ همچنین با توجه به پژوهشهای علمی آثار نسبتهای شاخصهای
اقتصادی ،ازجمله تولید ناخالص داخلی ،بودجه ،واردات و صادرات و غیره بر میزان وصولی مالیات
تخمین زده شود؛ سپس با توجه به پیشبینی رشد سالهای آینده (حداقل  5ساله) طی سه
سناریو بدبینانه ،خوشبینانه و میانه ،نسبتهای سهگانه هزینه ـ درآمد ،هزینه  -منفعت و هزینه -
مطلوبیت استخراج شده و همراه الیحه به مجلس تقدیم شود.
الگوی ارزیابی واقعگرا ،توسط نهاد مستقل :نهادهای مستقل ،ازجمله «دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحت»« ،مرکز پژوهشهای مجلس» و بهخصوص مراکز پژوهشی بخش خصوصی ،نظیر
«اتاق بازرگانی» ،الزم است با توجه به زمینه و عوامل مختلف مؤثر ،پیشنویس الیحه را به
لحاظ منطقی تحلیل و تفسیر کرده و در قالب الگوی منطقی 1ترسیم کنند؛ سپس یک نهاد
محوری (برای مثال ،مرکز پژوهشهای مجلس) جلسههای نقد و بررسی مشترک با حضور سایر
نهادهای مستقل (اتاق بازرگانی ،مجمع تشخیص ،مراکز پژوهشی مردمنهاد) و مجری (سازمان
امور مالیاتی) تشکیل دهند و «نظریه اقدام» 2خطمشی را مبتنی بر الگوی منطقی تعدیلشده
استخراج کنند .نظریه اقدام باید تفصیلی و گامبهگام باشد و شاخصهایی قابلسنجش برای پایش
اجرا و رصد نتایج و پیامدها ارائه کند.
الگوی ارزیابی واقعگرای نهایی که حاصل تضارب آرای مجری ،خطمشیگذار و سایر ذینفعان
بوده است برای استفاده در اختیار مجری قرار گرفته و برای عموم محققان جهت نظارت همگانی
منتشر میگردد.
ب) مرحله حین اجرا :پس از تصویب و ابالغ قانون باید با دیدی فراخ و با عنایت به وجود
مشکالت اجرایی کار ارزیابی بیشتر به خود «سازمان امور مالیاتی» و نیز «وزارت اقتصاد» محول
شود؛ البته ارزیابی بینابین بهصورت مقطعی ساالنه توسط نهاد مستقل صورت پذیرد.
الگوی ارزیابی تصمیمگرا ،توسط نهاد مجری :الگوی ارزیابی تصمیمگرا به سازمان کمک میکند:
نخست ،در اخذ تصمیمها؛ دوم ،مقاومت در مقابل ارزیابی را میشکند؛ سوم ،برای کارکنان
شاخصهای ارزیابی و نقاط هدف را همواره نصبالعین قرار میدهد و به هم سویی کارکنان
کمک میکند.
الگوی ارزیابی موارد موفق ،توسط نهاد مستقل :در این الگو ارزیابان مستقل با الهام از الگوی
ارزیابی موارد موفق برینکرهوف ،سعی میکنند ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان ،نقاط کلیدی را
1. Logic Model
2. Action Model
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شناسایی کنند؛ سپس با اجرای پیمایش از کارکنان و بررسی دادهها بهترین و موفقترین موارد
فعالیت اجرایی را شناسایی کرده و برای تقویت آن برنامهریزی کنند .طبق عقیده برینکرهوف
(مبدع این الگو) نقاط ضعف بهسرعت دیده میشود؛ اما نقاط قوت را باید با تمرکز بررسی،
شناسایی و تقویت کرد؛ بدین ترتیب مقاومت کارکنان نیز شکسته شده ،جوّ همدلی جایگزین
فضای پلیسی میشود ،برآوردی منصفانه از روند تکاملی خطمشی بهدست میآید و مهمتر از
همه آموزشی حین ارزیابی برای مجریان بهوقوع میپیوندد که این موارد پوششدهنده
دغدغههای خبرگان پژوهش درباره نظارت اجرایی است.
ج) مرحله پس از اجرا :معنای رایج ارزیابی به مرحله پس از اجرا گره خورده است .در اینجا
خروجیها و تأثیرات خطمشی مالیات بر ارزشافزوده ،بهخصوص پیامدهای میانمدت و اثرات
بلندمدت ،موردبررسی قرار میگیرند و بازخورد آن به خطمشیگذاران و عموم ذینفعان منعکس
میشود.
الگوی شبه آزمایشگاهی ،توسط نهاد مجری :الگوی ارزیابی برای شناخت پیامدهای میانمدت و
آثار بلندمدت بهترتیب برای بازههای پنجساله و دهساله انجام پذیرد .بدین ترتیب اکنون (هنگام
تدوین) شرایط شبهآزمایشگاهی تنظیم شود (برای مثال ،گروه کنترل از صنایعی که مشمول
نیستند یا کنترل زمانی بدینصورت که شرایط یک صنعت اکنون بهدقت ثبت شود و در مقاطع
پنج و دهساله پایش شود) .این کار در قالب الگوی واقعگرایی که ابتدا ترسیم شده بود و مقاصدی
که در آن تعریف شده بود باید انجام پذیرد؛ البته در این مدل عالوه بر اهداف قصدشده ،آثار
مطلوب یا نامطلوب بر گروههای هدف یا غیرهدف نیز بررسی میشود .بدین ترتیب قضاوت جامع
و صریحی درخصوص خطمشی مالیات بر ارزشافزوده صورت میپذیرد و به مجلس و سایر
ارکان سیاستگذار برای اتمام یا اصالح خطمشی منعکس میشود .این پژوهش نیز با محوریت
مجری باید انجام پذیرد و در پی آن ،نتایج ارزیابی به مدل مشتریمحور نهاد مستقل نیز وارد
شود .نتیجه به نظریه جدید اقدام میانجامد و ذخیره دانشی خطمشی مالیات بر ارزشافزوده
انباشتهتر میشود و بهطور خودکار به بهبود خطمشی گذاری میانجامد.
الگوی ارزیابی مشتریگرا ،توسط نهاد مجری« :مرکز پژوهشهای مجلس» با بهکارگیری الگوی
مشتریگرا بهنوعی بهصورت هنجاری و ارزشمدار نظر مشتری که بهنوعی مؤدیان ،اصناف،
دولت ،شهرداریها و بهطور عام ،کل مردم را شامل میشود ،دخصوص خدمات و اقدامات انجام
پذیرفته را جویا میشود و بدین ترتیب ارزیابی از عملکرد سازمان را عالوه بر تحقق شاخصهای
عملکردی کمّی ،از منظر مشتری نیز بهدست میآورد .خروجی این ارزیابی بهعنوان بخشی از
قضاوت نهایی با خروجی مدل شبهآزمایشگاهی میتواند ترکیب شود و بدینسان الگویی جامع
که تمام زوایا و ابعاد موضوع را در نظر گرفته است ،بهدست میآید.
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الگوی پیشنهادی رافع و مانع سایر نظارتهای قانونی مجلس (دیوان محاسبات ،کمیسیون
اصل نود) و قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان عدالت اداری) و سایرین نیست؛ بلکه
بهعنوان ستون فقرات ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزشافزوده پیشنهاد شده است که کمک
میکند ،نظارتهای متکثر همجهت شده ،مکمل همدیگر شوند و از انباشت دانشی هم بهره
ببرند.
در این میان آنچه بیشازپیش خودنمایی میکند ،خأل وجود نهادهای تخصصی
خطمشیپژوهی مردمنهاد است؛ همچنین توسعه ظرفیت کمّی و کیفی «مرکز پژوهشهای
مجلس» و تعریف جایگاه قانونی و وظیفهای جدید برای ارزیابی لوایح و رصد قوانین مصوب
است.
امید است با بهکارگیری این الگو الیحه قانون دائمی خطمشی مالیات بر ارزشافزوده بررسی
شود و با آن پایش اجرا و ارزیابی پس از اجرا انجام شده و همه این موارد به بهبود آن و دانش
خطمشیگذار کشور و نیل به اهداف واالی آن قانون منتج شود.
در راستای تکمیل پژوهش حاضر برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود در چارچوب الگوی
پیشنهادی شاخصهای دقیق ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزشافزوده در هر مرحله احصاء شده و
اولویتبندی شود؛ همچنین با انجام پژوهشی مشابه برای خطمشیهای دیگر ،الگوی جامع
ارزیابی مناسب آن خطمشی استخراج شود.
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