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چکيده
زمينه :اليه تحوّل نظام مالياتي کشور يکي از اسناد باالدستي مهم مديريت عمومي به شمار ميرود که بايد از منظر
خطمشي گذاري ارزيابي شود.
هدف :هدف اين تحقيق ،مطالعه آسيب شناسانه تدوين و اجراي اليحه تحوّل نظام مالياتي از منظر خطمشي گذاري
بوده است.
روش :با توجّه به رويکرد اتّخاذ شده ،هفت متغير اصلي موثّر بر توفيق خطمشي تحوّل نظام مالياتي در سه عرصه
سياستگذاري ،نهادي و عرصه خرد از ادبيات نظري استخراج شد .جهت عملياتي سازي عوامل مذکور عالوه بر
مطالعه ادبيات تحقيق با  5نفر از متخصّصان دانشگاهي حوزه خطمشي گذاري عمومي مصاحبه نيمه ساختارمند به
عمل آمد که بر مبناي تحليل آنها  69مؤلفه براي متغيرهاي فوق استخراج شد .جهت ارزيابي مؤلفههاي مذکور در
خطمشي تحوّل نظام مالياتي ،روش پيمايش مبتني بر پرسشنامه کتبي در بين  15نفر از کارشناسان امور مالياتي و
سياستگذاري مالي انجام شد.
نتايج :بيشترين نقاط ضعف اليحه تحوّل نظام مالياتي از منظر خطمشي گذاري در عرصه سياستگذاري بوده است
که در آن بهاندازه کافي به عوامل مربوط به ويژگيهاي خطمشي و مؤلفههاي مهم شکلگيري خطمشي توجّه نشده
است .همچنين عاملهاي مربوط به عرصه خرد نيز کمتر مورد توجّه تدوينگران و مجريان بوده است .در اين اليحه
مؤلفههاي مربوط به بازخوردهاي جمعيت هدف نيز تا حد زيادي مغفول واقعشده و توجّه زيادي به عوامل محيطي
کالن مداخلهگر نشده است .امّا نقاط مثبت اليحه مذکور صرفاً در عرصه نهادي يا سازماني بوده است که به ترتيب
عبارت است از :تعيين دقيق روابط بين سازماني در اجراي خطمشي ،توجّه به مؤلفههاي اليهها و سطوح درگير و
مؤلفههاي موثّر بر پاسخهاي مطلوب مجريان خطمشي.
کليدواژه :نظام مالياتي ،خطمشي گذاري ،آسيبشناسي ،عرصه نهادي
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است که با آسيبشناسي قانون ماليات بدوي و اصالح

ماليات بهعنوان يکي از مهمترين منابع درآمدي

نقاط ضعف آن و اضافه کردن مواد جديد ،سياستهاي

دولت ،نقش مهمي در سياستگذاريهاي اقتصادي ايفا

مالي و مالياتي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران را تبيين

مينمايد و ميتواند متغيرهاي کالن اقتصادي ازجمله

کرده است؛ بهاينترتيب آن را ميتوان خطمشي عمومي

توليد ،تورم ،بيکاري ،تراز پرداختها را تحت تأثير

مالياتي کشور قلمداد کرد.
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قرار دهد ،ازاينرو بررسي اين موضوع از جهات

تحقيقات مختلفي در جهت ارزيابي نظام مالياتي

مختلف حائز اهميت است .از طرفي با توجه به اينکه

کشور انجامشده است ازجمله؛ نظري و فدايي ()1392

در اقتصاد ايران ،نفت نقش تعيينکنندهاي در جهت

در تحقيقي باهدف آسيبشناسي نظام مالياتي کشور به

تأمين هزينههاي دولت به عهده دارد ،كاهش وابستگي

اين نتيجه رسيدهاند که نظام مالياتي کشور در هر سه

به اين منبع و جايگزيني آن توسط ماليات از اهميت

رکن قوانين و مقررات مالياتي ،سازمان اجرايي يا

بااليي برخوردار است (امين خاکي )27 :1391 ،درواقع

دستگاه ماليات ستان و مؤديان مالياتي داراي نواقص

اقتصاد سالم اقتصادي است که بيشتر هزينههاي عمراني

متعددي است ،آنها چالشها و مشکالت نظام مالياتي

و جاري دولت از طريق ماليات تأمين شود (سپهر

را در قالب نواقص موجود در اين سه رکن تشريح

دوست و همکاران)104 :1394 ،؛ بنابراين اجراي

ميکنند .امير خاکي ( )1391مطالعهاي در زمينه

صحيح سياستهاي مالياتي را ميتوان وسيلهاي براي

آسيبشناسي تحقق درآمدهاي مالياتي انجام داده است.

افزايش پويايي اقتصادي و حرکت به سمت توسعه تلقّي

وي در مقاله خود به کارکردهاي مثبت نظام مالياتي در

کرد .درعينحال ،اجراي ناصحيح سياستهاي مالياتي

ايران ازجمله رعايت عدالت اجتماعي و اقتصادي،

موجب ضعف بخشهاي مختلف اقتصادي و عدم تأمين

کاهش وابستگي دولت به نفت و سياستهاي تثبيت

منابع مالي دولت از اين روش و کند شدن حرکت

اقتصادي را برشمرده و از ديدي انتقادي مشکالت ي

توسعه اقتصادي و اجتماعي ميشود (شير خاني،

مانند ابهام و پيچيدگي در قوانين و بخشنامهها و

.)1385:44

آييننامههاي مالياتي ،ضعف در روابط بين سازماني و

اليحه تحوّل نظام مالياتي بهعنوان يک سند قانوني

نبود ضمانت اجرا ،ضعف قانوني و اجتماعي در روحيه

در راستاي يکي از محورهاي طرح تحوّل اقتصادي،

مالياتي را بهعنوان موانع دستيابي به اهداف

مجاري قانوني را طي کرده و به مرحله اجرا رسيده

سياستهاي مالياتي برميشمرد .سپهر دوست و

است .اين اليحه بهعنوان خطمشي مالياتي کشور در

همکاران ( )1394نيز در آسيبشناسي عملکرد نظام

جهت دستيابي به اهداف سند چشم اندازه بيستساله

مالياتي کشور ،عدم پيادهسازي مؤلفههاي ششگانه

به اجرا درآمدهاست (کالنتري بنگر و همکاران:1392 ،

حکمراني خوب را علت عملکرد نامطلوب نظام

 .)60از منظر معرفتشناختي ،تعريف خطمشي عمومي

مالياتي قلمداد ميکند .همچنين مرور سوابق تحقيقي

عبارت است از مجموعهاي از تصميمات به هم وابسته

در حوزه موردمطالعه نشان داده است که باوجود

است که بهوسيله گروهها يا بازيگران سياسي باهدف

اهميت خطمشي مالياتي کشور در قالب اليحه تحول

دستيابي به اهداف خاص يا به دست آوردن ابزار

نظام مالياتي ،جامعه دانشگاهي کشور از نقد و ارزيابي

مناسب براي دستيابي به آن اهداف اتخاذ ميشود

محتوايي ،فرايند تدوين و اجرا اين اليحه مغفول بوده

(جنکينز .)10 :1978 ،اليحه تحوّل نظام مالياتي نيز

و تنها کالنتري بنگر و همکارانشان ( )1392به ارزيابي

مجموعهاي از تصميمات بههمپيوسته و قابل اجرايي

توصيفي طرح تحول نظام مالياتي پرداختهاند .ازنظر
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ايشان مهمترين دست آورد طرح تحول نظام مالياتي

اين اليحه موردنظر بوده است ارتقاء جايگاه مالياتها

ايجاد بسترهاي حقوقي ،مديريتي و اجرايي مناسب در

بهعنوان يک ابزار سياستگذاري و ابزاري جهت مقابله

قانون مالياتها بوده است.

با سوداگري در بازارهاي مختلف ميباشد (وزارت

بنابراين ميتوان اذعان کرد که نظام مالياتي کشور

امور اقتصادي و دارايي.)2 :1390 ،

و حتي آخرين خطمشي مالياتي کشور باهدف پوشش

شروعشده و در سال  1391به تصويب مجلس رسيده

نواقص و محدوديتهاي سياستهاي مالياتي گذشته

و در تابستان سال  1394نسخه اصالحشده آن به

موردنقد و بررسي محافل علمي کشور قرار نگرفته

تصويب و تائيد مجلس شوراي اسالمي و شوراي

است .اين در حالي است که خطمشي مالياتي کشور

نگهبان رسيد و در مرداد همان سال از طريق رياست

چه در مرحله قبل از نگارش و چه در مرحله تدوين،

جمهوري ابالغ و اجراشده است .اين اليحه شامل يک

تصويب و اجراي آن نياز به مطالعه آسيب شناسانه

مادهواحده 60 ،بند و  7ماده اضافهشده به قانون ماليات

کارشناسان مالياتي و خطمشي گذاري دارد .لذا در

ميباشد .در حال حاضر اين اليحه بهعنوان خطمشي

مطالعه حاضر به ارزيابي نقاط قوت ضعف اليحه

مالياتي کشور در سه استان تهران ،کرمانشاه و اصفهان

تحول نظام مالياتي از ديد خطمشي گذاري ميپردازيم.

بهصورت آزمايشي اجراشده است.

بهاينترتيب که عوامل و فاکتورهاي اثرگذار بر تدوين

اتّخاذ يک رويکرد نظري مرتبط جهت مطالعه

و اجراي موفق خطمشيهاي عمومي را در ارتباط با

آسيبشناسي هر پديدهاي ضروري است .در تحقيق

نظام مالياتي کشور شناسايي کرده و ميزان توجه به اين

حاضر خطمشي تحوّل نظام مالياتي بهعنوان پديده

عوامل در فرايند تدوين و اجراي خطمشي اليحه

محوري تحقيق از ديدي خطمشي گذاري و اجراي

تحول نظام مالياتي کشور را از ديد کارشناسان و

خطمشي عمومي آسيبشناسي ميشود؛ بنابراين

مطلعين امر ،ارزيابي ميکنيم.

ميبايست ازلحاظ نظري و تجربي ،متغيرها و
مؤلفههاي موثّر در تدوين و اجراي موفّق يک خطمشي

 -تشريح اليحه تحوّل نظام مالياتي :اليحه تحول نظام

عمومي تعيين شود .اهداف نهايي خطمشيهاي عمومي

مالياتي کشور بهعنوان بخشي از برنامه طرح تحوالت

ارتقاي كيفيت تصميمات و برنامههاي آينده سازمان

اقتصادي باهدف ارتقاء جايگاه مالياتها در تأمين مالي

جهت بهبود كيفيت جنبههاي زندگي بشري است

دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از

(ثنايي اعلم.)1394 ،

صادرات نفت (بند  3-22سياستهاي کلي برنامه پنجم

مدل هدف خطمشي مالياتي کشور بايد داراي

توسعه) از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون

سطحي از انتزاع باشد که حتياالمکان همه عوامل مؤثر

تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايههاي موجود ،فراهم

بر تدوين و اجراي خطمشي مالياتي را در نظر بگيرد.

آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطالعات

لذا در جهت دستيابي به اين مهم از مطالعه هيل و

مبادالت اقتصادي کشور ،احصاء درآمدها بهخصوص

هوپ ( )2002براي جمعبندي و طبقهبندي عوامل مؤثر

درآمدهاي پنهان و درنتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و

بر تدوين و اجراي موفق خطمشي عمومي در تنظيم

بهتبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوينشده است .از

چارچوب نظري استفادهشده است .در چارچوب نظري

ديگر اهداف اليحه مذکور افزايش بعد عدالت در نظام

براي شناسايي عوامل مؤثر بر تدوين و اجراي موفّق

مالياتي کشور است .يکي ديگر از اهدافي که در تدوين

خطمشي ،عوامل مختلف نظري بر اساس جمعبندي

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

موردنقد و بررسي خطمشي گذاران قرار نگرفته است؛

فرآيند مطالعه و تدوين اين اليحه از سال 1387
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نظري هيل و هوپ مطرحشده است و درنهايت مدل

محتويات و شکلي داشته باشد تا اجراي موفق آن را

تحليل خطمشي اليحه تحوّل نظام مالياتي ترسيمشده

تضمين کنند .در اين ميان برخي از صاحبنظران مانند
6

است:

7

وان متر وان هورن مطالعات خود را به استانداردها و

هيل و هوپ ( ،)123 :2002با بررسي همه

اهداف خطمشيها اختصاص دادند تا بتوانند

نظريههاي موجود در زمينه تدوين و اجراي

استانداردهاي بيشتري براي تضمين رسيدن به اهداف

خطمشيهاي عمومي چارچوبي کلي در مورد عوامل

خطمشيها ارائه دهند ( .)464 :1975آنها بر اهميت

مؤثر خطمشي ارائه دادهاند که آنها را در سه سطح

دسترسي به منابع و محرکهاي خطمشيها نيز تأکيد

3

ميکنند .اين همان متغيري است که گاگين 8و

طبقهبندي کرده است .اين عوام شامل هفت بخش يا

همکارانش ( )1990آن را تحت عنوان «انگيزش و

متغير مستقل ميشوند که درواقع بهعنوان متغيرهاي

محدوديتهاي» باال-پايين 9ميشناسند (هيل و هوپ،

مؤثر در اجراي موفّق اليحه تحوّل نظام مالياتي در نظر

.)126-125 :2002

گرفته ميشوند:

ج) ترازها يا سطوح 10و اليههاي 11درگير در خطمشي

عرصه سياستگذاري ،1عرصه نهادي 2و عرصه خرد
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در اين طبقهبندي عوامل مربوط به ويژگيهاي

(مديريت عمومي عمودي) :مديريت عمومي عمودي

خطمشي و روند شکلگيري خطمشي ،بهعنوان عوامل

يکي ديگر از متغيرهاي مستقل در چارچوب فکري

عرصه سياستگذاري معرفيشده و متغيرهاي اليههاي

هيل و هوپ بشمار ميرود که درواقع به مباحث

درگير درروند خطمشي ،روابط بين سازماني و عوامل

مربوط به سطوح و اليههاي درگير در خطمشي و

مؤثر بر پاسخهاي سازمانهاي مجري خطمشي بهعنوان

اجراي آن ميپردازد .در اين مباحث بين سطوح و

متغيرهاي عرصه نهادي طبقهبنديشده و درنهايت دو

اليهها تمايز قائل ميشود .ازنظر هيل و هوپ ،در

متغير تأثير بازخورد افراد تحت تأثير خطمشي بر اجرا

خطمشي ،سطح يا تراز به وسعت فضايي-محيطي و

و نيز عوامل محيطي کالن (غيرقابلکنترل) را بهعنوان

بخشهاي متمايز چرخه خطمشي توجه دارد که

متغيرهاي عرصه خرد در نظر ميگيرند (همان-184 ،

بهعنوان سازههاي منطقي و تحليلي در نظر گرفته

 .)188توضيحات اين متغيرها در ذيل آمده:

ميشوند (همان)126 :؛ اما در بخش ديگر مديريت

الف) مشخصات خطمشي :يکي از بخشها يا

عمومي عمودي به بحث اليههاي درگير در خطمش ي

متغيرهاي کلي به عقيده بسياري از متخصصان،

توجه ميشود .منظور از اليهها ،بخشهاي مشروع

مشخصات يک خطمشي ،نحوه اجراي آن را تحت

دولتي جدا از هم است که هرکدام به نسبت بخشهاي

تأثير قرار ميدهد .معمولترين رويکرد در رابطه با اين

ديگر داراي قدرتي نسبي است و درمجموع بهوسيله

موضوع ،بهکارگيري طبقهبندي لوئ ي )1972( 4براي

ترجمانهاي دموکراتيک کنترل ميشوند (همان.)127 :

انواع خطمشيهاست :توزيعي ،توزيعي مجدد،

د) عوامل مؤثر بر پاسخ عاملهاي مجري خطمشي :در

انضباطي-بازدارنده و سازنده( 5هيل و هوپ:2002 ،

اين بخش منظور از سازمانهاي مجري خطمشي و

.)124

پاسخهاي آنها درواقع مشخصات کلي سازمانها و

ب) شکلگيري خطمشي :به عقيده هيل و هوپ

وضعيت آنها؛ و مسائل مربوط به رفتار کادر ميدان ي

( )50 :2002يکي از نگرانيهاي صاحبنظران اجراي

(سطح خيابان) آنها است (همان.)128 :

خطمشيها اين بوده است که با مشورت با طراحان

هـ) روابط افقي بين سازماني :روابط افقي بين سازماني

خطمشيها به آنها اعالم کنند که يک خطمشي چه

بر اجراي خطمشي تأثيرگذار است .توجه داشت که

آسيبشناسي تدوين و اجراي اليحه تحول نظام مالياتي از منظر خطمشيگذاري5 / ...

اجراي بسياري از خطمشيهاي عمومي به عهده

دارند و ميتوانند نقش سلبي و يا ايجابي در اجراي

سازمانهاي مختلفي است که ميبايست با يکديگر در

مطلوب خطمشي ايفا کنند.

ارتباط مداوم باشند .در اين راستا اجراي خطمشي

عوامل محيطي لزوماً در اختيار و کنترل مديران

مالياتي به عهده سازمانهاي دولتي و غيردولتي کثيري

سطوح مختلف نيستند به همين جهت در اجراي

است که بهصورت سلسله به اجراي خطمشي فقرزدايي

خطمشي ممکن است عواملي محيطي بهعنوان متغي ر

ميپردازند ،هماهنگي و ارتباط افقي بين اين سازمانها

غيرقابلکنترل ظاهر شوند و ازآنجاييکه قابل

نقش تعيينکنندهاي در اجراي موفق خطمشي مالياتي

دستکاري نيستند ،در اجراي خطمشي مشکالتي به

خواهد داشت (همان.)151-150 :

وجود آورند (همان .)152 :بر اساس چارچوب فوق،

و) تأثير بازخورد افرادِ تحت تأثير خطمشي (جمعيت

مدل پيشنهادي تحقيق بهصورت شماتيک در ذيل

هدف) :هدف نهايي تدوين و اجراي خطمشي درواقع

ترسيمشده است.

افراد يا گروههاي ذينفعي (جمعيت هدف) هستند که
خطمشي به خاطر آنها به وجود آمده و بر آنها تأثير

 -2روش تحقيق

بازخوردهاي افرادي که خطمشي بر آنها اعمال

اليحه تحول نظام مالياتي از منظر خطمشي گذاري

ميشود ،قرار ميگيرد .اين امر بيشتر در خطمشيهاي

است .درواقع در اين تحقيق ابتدا مؤلفههاي تعيينکننده

سامانبخش يا کنترلکننده ،بهويژه زماني که گروههاي

موفقيت خطمشي مالياتي کشور بر اساس ادبيات

ذينفع ،صاحب قدرت باشند ،اتفاق ميافتد ،مثالً

تحقيق و نظر خبرگان مشخصشده و در ادامه ميزان

شرکتهاي بزرگ (همان.)134 :

توجه به هريک از اين عوامل در خطمشي اليحه تحول

محيطي

نظام مالياتي از ديد کارشناسان (مطلعان سياستگذاري

ز)

عوامل

محيطي

کالن:

متغيرهاي

(غيرقابلکنترل) و متغيرهاي قابلکنترل :يکي ديگر از

مالياتي) ارزيابي ميشود .بهاينترتيب تحقيق حاضر از

متغيرهاي مؤثر بر اجراي خطمشي در عرصه خرد،

نوع تحقيقات توصيفي بوده که با استفاده از روش

عوامل محيطي کالن است .اين عوامل فيزيکي و ذهني

ترکيبي به مطالعه آسيب شناسانه اليحه تحول نظام

مربوط به محيط ،بر اجراي خطمشيها تأثيرات مختلفي

شکل  :1مدل نظري تحقيق

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

ميگذارد؛ اما فرآيند اجراي يک خطمشي ،تحت تأثير

تحقيق حاضر به دنبال کشف نقاط قوت و ضعف
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مالياتي پرداخته است .بر اين اساس ابتدا با استفاده از

در بين آنها انجام شد .بهاينترتيب دادههاي

روش کتابخانهاي و روش مصاحبه با خبرگان

جمعآوريشده با استفاده از نرمافزار آماري  spssمورد

مؤلفههاي متغيرهاي مدل نظري را استخراجشده و در

تجزيهوتحليل قرار گرفت که نتايج آن در ذيل آمده

قالب طيف ليکرت تبديل به پرسشنامه کتبي شده و در

است.

ادامه ميزان توجه به اين مؤلفهها در بين کارشناسان
تدوين و اجراي اليحه تحول نظام مالياتي پيمايش شده
است.

 -3يافتههاي تحقيق
در اين بخش بهصورت همزمان مؤلفههاي
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در مرحله استخراج مؤلفههاي مؤثر بر اجراي موفق

استخراجشده از مطالعه ادبيات تحقيق و مصاحبه با

خطمشي عمومي ماليات کشور ،عالوه بر منابع نظري و

خبرگان را بيان کرده و از منظر کارشناسان وضعيت

تجربي موجود با  5نفر از اساتيد دانشگاهي متخصص

توجّه به هرکدام از آنها را طبقهبندي خواهيم کرد .قبل

خطمشي گذاري-براساس نمونهگيري قضاوتي و با

از ارائه نتايج آزمون فريدون جهت رتبهبندي اين

توجه به اشباع نظري مؤلفههاي مطرحشده -مصاحبه

عوامل و مؤلفهها ،به توصيف متغيرهاي جمعيت

نيمه ساختارمند به عملآمده است .تحليل اطالعات

شناختي نمونههاي تحقيق ميپردازيم

کتابخانهاي و مصاحبههاي انجامشده منجر به استخراج

 -1-3توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي :همچنان که

 15مؤلفه براي ويژگيهاي خطمشي 12 ،مؤلفه براي

درروش تحقيق ذکر شد ،در تحقيق حاضر جهت

شکلگيري خطمشي 7 ،مؤلفه براي اليهها و ترازهاي

شناسايي مؤلفههاي مربوط به متغيرهاي چهارچوب

(سطوح سازماني) درگير در خطمشي 15 ،مؤلفه براي

نظري از دو منبع شناختي ادبيات نظري و مصاحبه با

متغير عوامل دخيل در پاسخ مجريان خطمشي 6 ،مؤلفه

خبرگان استخراجشده است .مصاحبه انجامشده با  5نفر

براي روابط سازماني در خطمشي 7 ،مؤلفه براي تأثير

از اساتيد حوزه مديريت دولتي بوده که درزمينهٔ

بازخورد جمعيت هدف و درنهايت  7مؤلفه براي

خطمشي گذاري عمومي تخصّص داشتهاند .همه افراد

عوامل محيطي کالن شد .مؤلفههاي مذکور در بخش

مذکور داراي تحصيالت دکتري تخصّصي بوده و بيش

يافتههاي تحقيق به تفکيک متغير ذکرشده است .اين

از ده سال سابقه تدريس داشتهاند.

مؤلفهها بهصورت طيف ليکرت شش ارزشي (-1

همچنين توصيف وضعيت  15نفر از نمونه تحقيق

اصالً -2 ،خيلي کم -3 ،کم -4 ،متوسط -5 ،زياد و -6

پيمايشي نيز به اين صورت بوده است که همه افراد

خيلي زياد) درآمده و در قالب پرسشنامه کتبي تدوين

انتخابشده داراي حداقل  5سال تجربه کاري در

شد .همچنين اعتبار و پايايي پرسشنامه مذکور بر اساس

حوزه ماليات و سياستگذاريهاي مالي بودهاند .دامنه

نظر اساتيد خطمشي گذاري مصاحبه شده ،مورد

سني اين افراد از  26سال تا  59سال بوده که شامل 3

ارزيابي و تائيد قرار گرفت.

زن و  12مرد ميشوند 4 .نفر از اين افراد تحصيالت

در مرحله پيمايش از بين مطلعين حوزه

کارشناسي داشته و  8نفر نيز کارشناسي ارشد بوده و

سياستگذاريهاي مالياتي کشور به دليل کم بودن

درنهايت  3نفر تحصيالت دکتري داشتهاند .از بين اين

تعداد آنها و نيز مشقات دسترسي به آنها ،درنهايت

افراد  6نفر بين  5تا  10سال تجربه کاري داشته و 7

 15نفر بهعنوان نمونه تحقيق انتخابشده و با استفاده

نفر نيز بين  10تا  20سال سابقه اجرايي داشته و سابقه

از روش نمونهگيري قضاوتي و نمونهگيري گلوله

کار اجرايي  2نفر نيز باالي بيست سال بوده است .در

برفي ،نمونههاي تحقيق انتخابشده و پيمايش مذکور

آسيبشناسي تدوين و اجراي اليحه تحول نظام مالياتي از منظر خطمشيگذاري7 / ...

ادامه رتبهبندي مؤلفههاي استخراجشده بر اساس

توجّه خطمشي گذاران و مجريان بوده (نقاط قوت

متغيرهاي اصلي تحقيق از ديد کارشناسان ارائه ميشود:

اليحه) و به کدام مورد کمتر توجّه شده است (نقاط

 -2-3تحليل ميزان توجه به عوامل و مؤلفههاي

ضعف اليحه) .در اين تحليل هم ميانگين آماري و

موفقيت خطمشي مالياتي :در اين بخش به گزارش

همرتبه ميانگين آنها ذکرشده است:

ارزيابي تحول نظام مالياتي از منظر خطمشي گذاري
ميپردازيم .اين ارزيابي بر اساس نظر کارشناسان حوزه

جدول ( :)1آزمون فريدمن رتبهبندي عوامل هفتگانه

سياستگذاري مالياتي و کارشناسان مالياتي بوده است.

موفّقيت اليحه تحوّل نظام مالياتي

جهت رتبهبندي عوامل و مؤلفههاي استخراجشده ،از

متغير

شاخص رتبه ميانگين آزمون فريدمن استفادهشده است.
اين شاخص وضعيت برابري متغيرها را ازلحاظ
ميانگين و پراکندگي نظرات ،بررسي کرده و متغيرها را

روابط بين سازماني
اليهها و ترازهاي درگير در
خطمشي

استفادهشده جهت ارزيابي مؤلفههاي تحقيق از نوع

مجريان خطمشي

طيف ليکرت با دامنه يک تا شش بوده است و در

عوامل محيطي کالن

پيمايش انجامشده ،ميزان توجه به هريک از اين

بازخورد جمعيت هدف

مؤلفهها مورد سؤال قرارگرفته است لذا در تحليل
آماري يافتهها ،مقادير ميانگين  4و باالي آن بهعنوان
نقاط قوت يا حد توجّه باال و مقادير پايينتر از مقدار 4
بهعنوان نقاط ضعف يا حد توجّه پايين در نظر
گرفتهشده است لذا به فرض مثال زماني که ميانگين
توجّه به مؤلّفهاي در دامنه عددي  3.9-1قرارگرفته
باشد ،در تهيه و اجراي اليحه موردبررسي به اين
مؤلفه توجّه نشده و نقطهضعف آن بشمار ميرود .در
ادامه ابتدا متغيرهاي اصلي برساخته شده و بر اساس
آزمون فريدمن ميزان توجّه به آنها را رتبهبندي
ميکنيم و در ادامه وضعيت هريک از مؤلّفهاي اين
متغيرها را به تفکيک متغيرهاي اساسي تحقيق
طبقهبندي خواهيم کرد:
 -1-2-3ارزيابي عوامل اصلي موفقيت اليحه تحوّل
نظام مالياتي
در تحليل ذيل هفت متغير اصلي برآمده از
چارچوب نظري از نظر کارشناسان طبقهبنديشده
است .اين تحليل نشان ميدهد که در تدوين و اجراي
اليحه تحوّل نظام مالياتي کدام متغيرها بيشتر مورد

آماري

ميانگين

ارزيابي

4.92

5.45

نقطه قوت

4.65

5.07

نقطه قوت

4.37

4.69

نقطه قوت

4.22

4.25

نقطه قوت

4

3.84

نقطه قوت

ويژگيهاي خطمشي

3.14

3.55

نقطهضعف

شگلگيري خطمشي

3.05

2.85

نقطهضعف

مؤلّفههاي استخراج شده از ادبيات تحقيق و
مصاحبههاي نيمه ساختارمند با متخصّصان خطمشي
گذاري در نهايت  69مؤلّفه بودهاند که درواقع
جنبههاي مختلف هفت عامل اصلي را تشکيل ميدهند.
لذا ابتدا با تجميع مؤلّفههاي هر عامل ،مقدار آماري آن
متغير اصلي را برساخته کرده و ميزان توجّه به
متغيرهاي تحقيق را براساس اين مقادير ارزيابي کرديم.
جدول فوق نتيجه رتبه بندي ميانگين عوامل هفتگانه
تحقيق را نشان ميدهد .براساس اين نتايج در اين
اليحه به روابط بين سازماني بيش از ساير عوامل توجّه
شده است .همچنين در اين خطمشي به اليهها و
سطوح سازماني درگير در خطمشي نيز توجه شده
است .در اين خطمشي به مؤلفههاي تاثيرگذار بر پاسخ
مجريان خطمشي نيز نسبتاً توجه شده است .بر اساس
نتايج فوق در تدوين و اجراي اليحه تحول نظام
مالياتي به دو عامل عوامل محيطي و خارجي کالن و

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

بر اين اساس طبقهبندي مينمايد .ازآنجاييکه طيف

عوامل مؤثر بر پاسخهاي

ميانگين

رتبه

وضعيت
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بازخوردهاي گروه هدف نيز در حد قابل قبولي توجه

 -1-2-2-3ارزيابي مؤلّفههاي ويژگيهاي خطمشي

شده است .لذا از منظر خطمشي گذاري ،در مجموع

طبق مدل نظري ،در عرصه سياستگذاري يکي از

عوامل فوق بهعنوان نقاط قوت اليحه تحول نظام

عوامل اصلي موفّقيت خطمشي تحوّل نظام مالياتي،

مالياتي معرفي شده اند.

ويژگيهاي خطمشي بوده است که براي آن  15مؤلّفه

اما جدول فوق نشان داده است که در اليحه مذکور

استخراج و ارزيابي شد .براساس نتايج فوق ،دو مؤلّفه

به دو عامل سياستگذاري ويژگيهاي خطمشي و توجه

عدم دخالت دغدغههاي سياسي و واقعگرايي و پرهيز

به شکلگيري خطمشي ،توجه الزم نشده و نقاط ضعف

از آرمان گرايي بيش از ساير مؤلّفه مورد توجّه بوده

اين خطمشي مالياتي محسوب مي شوند.

است .همچنين ازبين ويژگيهاي خطمشي ،ساير نقاط
قوت اين اليحه عبارت بوده است از توجّه به

 -2-2-3ارزيابي مؤلفههاي موفّقيت اليحه تحوّل نظام

مؤلّفههاي توجّه به اوليتهاي بخش خصوصي ،تعريف

مالياتي به تفکيک متغيرهاي اصلي

مطلوب ماليات و تحوّل نظام مالياتي ،سازگاري
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در اين بخش به برّرسي وضعيت توجّه به

مطلوب بين مشخّصات خطمشي ،تدوين خطمشي بر

مؤلّفههاي موفّقيت اليحه نظام مالياتي در تدوين و

مبناي اطّالعات دقيق و معتبر و درنهايت تعريف دقيق

اجراي اين خطمشي مالياتي ميپردازيم طوري که به

و مشخّص گروههاي هدف .براساس رتبه بندي

تفکيک متغيرهاي اصلي ،مؤلّفههاي هر عامل را در

ميانگين فريدمن ،در اين زمينه ،اصليترين نقاط ضعف

مقايسه بين خودشان رتبه بندي کرده و براساس

عبارت است از عدم اجراي آزمايشي و ارزيابي

وضعيت توجّه به آن ،نقطه قوت و يا نقطهضعف بودن

بازخورد آن و نيز انعطاف ناپذيري خطمشي مالياتي

آن را تحليل مينماييم:
جدول ( :)2آزمون فريدمن رتبه بندي مؤلّفههاي ويژگيهاي خطمشي تحوّل نظام مالياتي
ميانگين آماري

رتبه ميانگين

وضعيت ارزيابي

مؤلفه
دخالت ندادن دغدغههاي سياسي در خطمشي

5.53

13.25

نقطه قوت

عدم آرمانگرايي و واقعي بودن خطمشي

5.21

12.02

نقطه قوت

توجه به اولويتهاي بخشهاي خصوصي در خطمشي

4.63

10.32

نقطه قوت

ميزان توفيق در تعريف ماليات و تحوّل نظام مالياتي

4.50

9.20

نقطه قوت

سازگاري بين مشخصات خطمشي

4.50

9.05

نقطه قوت

مستدل بودن خطمشي :برمبناي اطالعات دقيق و صحيح

4.35

7.78

نقطه قوت

تعريف دقيق گروه هدف

4.35

5.60

نقطه قوت

روشن بودن مقررات و قوانين اجرا براي مجريان

3.82

4.28

نقطهضعف

مشخص بودن ابزارهاي اجرا

3.73

4.10

نقطهضعف

صراحت و وضوع :قابل درک بودن خطمشي براي همه

3.13

3.85

نقطهضعف

جامعيت :پيشبيني همه جوانب اجراي خطمشي و پاسخهاي آن

2.78

3.61

نقطهضعف

توافق همگاني درمورد خطمشي

2.69

3.39

نقطهضعف

مشخص بودن خطمشي تحول نظام مالياتي در ايران

2.54

3.27

نقطهضعف

اجراي آزمايشي و ارزيابي بازخورد خطمشي

2.10

2.65

نقطهضعف

انعطاف پذير بودن خطمشي

1.95

2.54

نقطهضعف

آسيبشناسي تدوين و اجراي اليحه تحول نظام مالياتي از منظر خطمشيگذاري9 / ...

مورد بحث .همچنين در اين اليحه به مؤلّفههاي

منابع قابل دسترس و محدوديتها و انگيزشهاي الزم

خطمشي گذاري ازجمله :قابل درک بودن خطمشي

اين منابع توجّه شده است ،در تدوين خطمشي

براي همه افراد (صراحت و وضوع) ،پيشبيني همه

عقالنيت قانوني ،سياسي ،فنّي و حرفهاي و اقتصادي

جوانب اجراي خطمشي و پاسخهاي آن (جامعيت)،

اعمال شده ،هم راستايي خطمشي در دولتهاي

اتّفاق نظر درمورد خطمشي مالياتي تدوين شده و

مختلف مورد توجّه واقع گرديده و در زمان شکلگيري

مشخّص بودن خطمشي تحوّل نظام مالياتي به اندازه

خطمشي ،قدرت و فشار گروههاي ذينفع و ذينفوذ تا

کافي توجّه نشده و بهعنوان نقاط ضعف اين خطمشي

حدي کنترل شده است.
امّا براساس نظر خبرگان سياستگذاري مالياتي،

معرّفيشدهاند.

اليحه مورد بحث از لحاظ فرآيند شکلگيري نقاط
 -2-2-2-3ارزيابي مؤلّفههاي شکلگيري خطمشي

ضعفي نيز داشته است .اصليترين نقاط ضعف اليحه

مؤلّفههاي مربوط به شکلگيري خطمشي بوده است؛ بر

اهداف خطمشي درجهت تشخيص فاصله با اهداف

اساس رتبه بندي ميانگين ها ،مهمترين نقطه قوت

مقرّر شده و تضمين رسيدن به آن ،عدم مشخّص کردن

اليحه تحوّل نظام مالياتي در چارچوب شکلگيري

نحوه اثرگذاري خطمشي بر گروههاي مختلف ذي نفع

خطمشي اين بوده است که در آن سطح دانش و

و گروههاي متضرّر و عدم توجّه به نقش و همکاري

تکنولوژي سازمانها و افراد کامالً درنظر گرفته شده

گروههاي هدف در تعيين و تدوين خطمشي تحوّل

است .ساير نقاط قوت اليحه در فرآيند شکلگيري

نظام مالياتي.

خطمشي عبارت بوده است از اينکه در اين اليحه به
جدول ( :)3آزمون فريدمن رتبه بندي مؤلّفههاي شکلگيري خطمشي تحوّل نظام مالياتي
ميانگين

رتبه

وضعيت

آماري

ميانگين

ارزيابي

درنظر گرفتن سطح دانش و تکنولوژي

5.23

11.67

نقطه قوت

دسترسي به منابع و درنظر گرفتن محدوديتهاي آن و انگيزش الزم

4.57

8.45

نقطه قوت

اعمال عقالنيت قانوني ،سياسي ،فني يا حرفه اي و اقتصادي در تدوين خطمشي

4.57

8.40

نقطه قوت

توجه به امکان همراستايي خطمشي در دولتهاي مختلف

4.33

7.27

نقطه قوت

کنترل فشار و قدرت گروههاي ذينفع و ذينفوذ در زمان شکلگيري

4.22

6.65

نقطه قوت

همگرايي و پيوستگي بين جريانهاي تبيين مسئله و خطمشي نظام مالياتي

3.75

6.11

نقطهضعف

توجه به ويژگيهاي سلبي و ايجابي جمعيت هدف در زمان شکلگيري خطمشي

3.48

5.76

نقطهضعف

مشورت طراحان خطمشي با صاحبنظران درمورد محتويات و شکل خطمشي

3.02

5.33

نقطهضعف

درگيرکردن استفاده کنندگان خطمشي با تصميم گيرندگان خطمشي در تحليلها و مراحل تدوين

2.67

4.52

نقطهضعف

درنظر گرفتن نقش گروههاي هدف در تعيين خطمشي طرح تحول نظام مالياتي

2.13

3.15

نقطهضعف

تعيين نحوه تاثير خطمشيها بر ذينفعان مختلف

1.96

2.84

نقطهضعف

تعيين استانداردها و اهداف خطمشي براي تضمين رسيدن به هدف

1.87

2.48

نقطهضعف

مؤلفه

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

يکي ديگر از عوامل اصلي عرصه سياستگذاري

در اين حوزه عبارت است از عدم تعيين استاندارها و
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جدول ( :)4آزمون فريدمن رتبه بندي مؤلّفههاي اليهها و ترازهاي درگير در خطمشي تحوّل نظام مالياتي
مؤلفه

ميانگين آماري

رتبه ميانگين

وضعيت ارزيابي

تمرکز زدايي در اليههاي اجرايي

5.55

6.25

نقطه قوت

تمرکز زدايي ترازي يا سطحي در اجر

5.51

6.22

نقطه قوت

ارتباط بين سطوح ميداني سطح مديريتي ،سطح مياني

5.23

5.14

نقطه قوت

ساختار بوروکراسي مناسب

4.28

4.95

نقطه قوت

ايجاد فهم و ديد مشترک ملي از خطمشي تحول نظام مالياتي

4.22

4.25

نقطه قوت

کنترل کردن قدرت نسبي بخشهاي مشروع دولتي

3.15

2.98

نقطهضعف

چانهزني و مذاکره بين مجريان و جمعيت هدف

2.85

2.85

نقطهضعف

عبارت است از ارتباط قوي بين سطوح مختلف تدوين

 -3-2-2-3ارزيابي مؤلّفههاي اليهها و ترازهاي

و اجراي خطمشي تحوّل نظام مالياتي از سطح

(سطوح سازماني) درگير در خطمشي

کارمندان مالياتي خرد گرفته تا سطح مياني و مديريت

سال نهم /شماره بيست و نهم /بهار 1397

اليهها و ترازهاي درگير در خطمشي يکي از

کالن آن و نيز تمرکز زدايي در اليهها و سطوح و

عوامل عرصه نهادي بوده است که براي آن  7مؤلّفه

ترازهاي اجرا ،به عبارت ديگر اختيارات اجرايي الزم

استخراج شده و وضعيت آنها مورد ارزيابي

به استانها و شهرستانها تفويذ شده و از تمرکز اجرا

کارشناسان قرار گرفته شد :براساس نظر نمونه آماري،

در يک سازمان يا بخش واحد جلوگيري به عمل آمده

مهمترين نقاط قوت اليحه مورد برّرسي در اين حوزه
جدول ( :)5آزمون فريدمن رتبه بندي مؤلّفههاي عوامل موثر بر پاسخهاي مجريان خطمشي طرح تحوّل نظام مالياتي
ميانگين

رتبه

وضعيت

آماري

ميانگين

ارزيابي

افزايش نظارت سازماني

5.65

14.85

نقطه قوت

کاهش دخالت مالحضات سياسي کوتاه مدت مجريان در اجرا

5.53

14.80

نقطه قوت

تمايل مدير به اجراي خطمشي

5.28

13.57

نقطه قوت

تعهد به اهداف قانوني ،مهارت سياسي و مديريتي مقامات سازمانهاي مجري

5.07

13.05

نقطه قوت

موافقت مدير با اجراي خطمشي

4.77

10.52

نقطه قوت

افزايش آگاهي مجريان از خطمشي

4.64

9.66

نقطه قوت

عالقه مجريان و کادر خياباني (کارکنان خط مقدم) به اجراي خطمشي

4.64

9.59

نقطه قوت

ارزشها و گرايشات مجريان و همسويي آنها با اجراي خطمشي

4.39

8.44

نقطه قوت

داشتن تعهد ،تخصص و تجربه کافي مجريان

3.95

7.05

نقطهضعف

حقوق و دستمزد کافي براي مجريان

3.25

6.48

نقطهضعف

داشتن روابط رسمي و غير رسمي با تدوينکنندگان و تقويت کنندگان خطمشي

2.89

5.84

نقطهضعف

حمايت افراد و نهادهاي قانونگذار

2.54

4.21

نقطهضعف

تعادل و تلفيق ترغيب و تشويق در اجراي خطمشي

2.35

3.87

نقطهضعف

مثبت بودن پاسخ مجريان و شدت باالي اين پاسخ در برابر پاسخهاي منفي و خنثي

1.95

3.59

نقطهضعف

درک مشترک کادر خياباني (کارکنان خط مقدم) از اجرا خطمشي

1.58

2.84

نقطهضعف

مؤلفه

آسيبشناسي تدوين و اجراي اليحه تحول نظام مالياتي از منظر خطمشيگذاري11 / ...

است .همچين برقراري ساختار ديوانساالري مناسب و

خطمشي در اين بخش عبارت بوده است از موافقت

ايجاد فهم و ديد مشترک ملّي از خطمشي مذکور

مديران با اجراي تحوّل نظام مالياتي ،افزايش آگاهي

دربين احاد جامعه از جمله نقاط قوت اليهاي و ترازي

مجريان رده باال و رده پايين (کادر خياباني يا کارکنان

ديگر خطمشي به محسوب شدهاند .امّا از نظر جامعه

خطّ مقدّم) از تحوّل نظام مالياتي اجرا شده و عالقه

مختصصين مطالعه شده ،در سطح ترازي و اليههاي

آنها به اجراي آن و درنهايت همسويي درنظر گرفتن

درگير در خطمشي ،قدرت نسبي بخشهاي قانوني

ارزشها و گرايشات مجريان خطّ مش و همسويي

دولتي به اندازه کافي کنترل نشده و چانهزني و مذاکره

خطمشي با آنها.

بين محريان و جمعيت هدف نيز نامطلوب ارزيابي

امّا از نظر کارشناسان سياستگذاري مالياتي ،اليحه

شده و بهعنوان نقاط ضعف خطمشي نظام مالياتي

تحوّل نظام مالياتي داراي نقاط ضعفي نيز بوده است.

جديد ارزيابي شدهاند.

طبق اين برّرسي ،اساسيترين نقاط ضعف اين
خطمشي در بخش موردمطالعه عبارت بوده است از:

 -4-2-2-3ارزيابي مؤلّفههاي عوامل موثر بر پاسخهاي

عدم درک مشترک کارکنان اجرايي رده پايين از اجراي

مجريان خطمشي

اليحه و عکسالعمل منفي و خنثي آنها نسبت به

مؤلّفههاي مؤثر بر پاسخ مجريان خطمشي نيز  15مؤلّفه

عدم تعبيه منابع انگيزشي الزم جهت ترغيب و تشويق

اسختراج شده است .براساس نتايج فوق ،در اليحه

مجريان و عدم حمايت کافي افراد و نهادهاي

تحوّل نظام مالياتي نظارت سازماني به اندازه مطلوبي

قانونگذار از اليحه و مجريان آن .عالوه بر موارد فوق،

افزايش يافته و امکاني فراهم شده است تا دخالت

در حوزه عوامل مربوط به مجريان مؤلّفههاي ديگري

مالحضات سياسي کوتاهمدّت مجريان در اجرا به

نيز شناسايي شده است که در اليحه مذکور بهعنوان

شدّت کاهش يابد .همچنين مديران تمايل زيادي به

نقاط ضعف ارزيابي شدهاند .اين مؤلّفهها عبارت اند از

اجراي اين خطمشي داشته و مقامات سازمانهاي

عدم کفايت حقوق و دستمزد مجريان رده باال و روابط

مجري اين خطمشي داراي مهارت سياسي و مديريت

ضعيف رسمي و غير رسمي سازمانهاي مجري با

کافي بوده و به اهداف قانوني خطمشي در حد مطلوبي

تدوين کنندگان و حاميان اجراي خطمشي تحوّل نظام

متعهّد هستند .همچنين از جمله نقاط قوت ديگر

مالياتي.

جدول ( :)6آزمون فريدمن رتبه بندي مؤلّفههاي روابط بين سازماني خطمشي طرح تحوّل نظام مالياتي
ميانگين آماري

رتبه ميانگين

وضعيت ارزيابي

مؤلفه
رفع تداخالت سازماني با حذف يا ادغام سازماني

5.25

5.21

نقطه قوت

اعتماد سازمانهاي مجري به همديگر

5.25

5.15

نقطه قوت

داشتن چهارچوب تعيين نقش سازمانها در نوع همکاري

4.75

4.21

نقطه قوت

نگرش مثبت سازمانهاي مجري به همکاري

4.60

4.09

نقطه قوت

4.11

3.84

نقطه قوت

3.15

2.54

نقطهضعف

وابستگي همکاري بين سازماني در چارچوب اجراي خطمشي به
شبکهاي از روابط سازماني
تعيين نقش سازمانها در اجراي طرح تحول نظام مالياتي

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

طبق جدول شماره  5در عرصه نهادي براي

اجراي اين اليحه و توجّهي به خلق پاسخ مثبت آنها،
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 -5-2-2-3ارزيابي مؤلّفههاي روابط بين سازماني

مالياتي بوده است که براي آن  7مؤلّفه شناسايي و

خطمشي

استخراج شده است .طبق نتايج فوق ،مکانيزمهاي

سال نهم /شماره بيست و نهم /بهار 1397

روابط بين سازماني نيز يکي ديگر از عوامل نهادي

مشارکت جمعيت هدف از طريق منابع انگيزشي

مؤثر بر اجراي موفّق خطمشي تحوّل نظام مالياتي بوده

تشويقي-تنبيهي ،ايجابي-سلبي و داوطلبانه-اجباري

است که براي آن  6مؤلّفه شناسايي شده است .براساس

بودن بخوبي مقرّر شده است .همچنين مشارکت

نتايج فوق ،مهمترين نقاط قوت خطمشي مذکور در

جمعيت هدف در اجرا باال رفته و به منافع همه

اين بخش عبارت بوده است از رفع تداخالت سازماني

گروههاي هدف توجّه شده است .در تدوين و اجراي

در اجراي وظايف با حذف يا ادغام سازماني و تقويت

خطمشي به ويژگيهاي شخصي و جمعيتي و طبقاتي

اعتماد سازمانهاي مجري به همديگر .همچنين در

گروه هدف توجّه شده و در اجراي خطمشي به اندازه

سطح پايي تر نقاط قوت اين اليحه عبارت بوده است

و تنوّع گروه هدف و تغييرات رفتاري و مالي آنها

از تهيه چهارچوبي براي تعيين نقش سازمانها و نوع

توجّه شده است .نقاط ضعف اليحه مورد برّرسي در

همکاري آنها ،خلق نگرش مثبت سازمانهاي مجري

اين بعد عبارت است :از اينکه در خطمشي به اثرات و

به همکاري با همديگر و ايجاد شبکهاي از روابط بين

واکنشهاي گروههاي هدف توجّه الزم نشده و

سازماني که همکاري بين سازماني را در چهارچوب آن

گروههاي ذينفع صاحب قدرت و ثروت جهتگيري و

امکانپذير کرده است .امّا از منظر کارشناسان ،اليحه

نقش مثبت کافي در اين زمينه نداشتهاند.

مذکور در بعد روابط بين سازماني تنها داراي اين
نقطهضعف بوده است که نقش سازمانهاي دولتي و

 -7-2-2-3ارزيابي مؤلّفههاي عوامل محيطي کالن

غير دولتي در اجراي تحوّل نظام مالياتي بصورت
مشخّص ،تعيين نشده است

عوامل محيطي کالن نيز ازجمله عوامل عرصه خرد
(زمينههاي موفّقيت) اليحه تحوّل نظام مالياتيمحسوب
ميشود که براي آن  7مؤلّفه از ادبيات نظري و

 -6-2-2-3ارزيابي مؤلّفههاي بازخورد جمعيت هدف

مصاحبههاي انجام شده ،استخراج شده و مورد ارزيابي

در خطمشي

کارشناسان قرار گرفته است .براساس نتايج بدستآمده،

بازخورد جمعيت هدف نيز ازجمله عوامل عرصه

همسو بودن خطمشي با ارزشها و هنجارهاي

خرد (زمينه) مؤثر بر اجراي موفّق اليحه تحوّل نظام
جدول ( :)7آزمون فريدمن رتبه بندي مؤلّفههاي بازخورد جمعيت هدف در خطمشي طرح تحوّل نظام مالياتي
ميانگين

رتبه

وضعيت

آماري

ميانگين

ارزيابي

5

6.25

نقطه قوت

افزايش مشارکت جمعيت هدف در اجرا

4.57

5.85

نقطه قوت

توجه به منافع گروههاي هدف

4.41

5.21

نقطه قوت

توجه به ويژگيهاي شخصي و جمعيتي و طبقاتي گروه هدف

4.22

4.80

نقطه قوت

درنظرگرفتن اندازه و تنوع گروه هدف و تغييرات رفتاري ناشي از اجراي خطمشي

4.04

4.68

نقطه قوت

نقش و جهتگيري مثبت گروههاي ذينفع صاحب قدرت و ثروت

3.78

4.68

نقطهضعف

تعيين اثرات و واکنشهاي گروههاي هدف در اجرا

3.70

3.91

نقطهضعف

مؤلفه
تعيين اختياري ،تشويقي و داوطلبانه بودن مشارکت جمعيت هدف در اجرا براساس ماهيت
طرح تحول نظام مالياتي
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جدول ( :)8آزمون فريدمن رتبه بندي مؤلّفههاي عوامل محيطي کالن در خطمشي طرح تحوّل نظام مالياتي
ميانگين آماري

رتبه ميانگين

وضعيت ارزيابي

مؤلفه
همسويي خطمشي با ارزشها و هنجارهاي اجتماعي

5.33

6.21

نقطه قوت

توجه به شرايط بين المللي و نيروي اقتصاد جهاني

5.33

5.79

نقطه قوت

توجه به زمينه اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جامعه

4.2

4.34

نقطه قوت

تغييرات شرايط روحي (اخالقي) جامعه

3.68

3.66

نقطهضعف

تعيين مسايل و مشکالت ناشي از اجراي خطمشي

3.12

3.50

نقطهضعف

پيشبيني اثرات عمدي و غيرعمدي اجراي خطمشي

2.90

3.58

نقطهضعف

ارزيابي و درنظر داشتن تغييرات ساختار طبقاتي و درآمدي گروههاي هدف

2.68

2.74

نقطهضعف

اقتصاد جهاني در محتواي خطمشي ،بهعنوان

متخصّص دانشگاهي سياست گذاري مصاحبه شده و

اصليترين نقاط مثبت خطمشي در اين بخش محسوب

درنهايت  69مؤلّفه را براي هفت عامل مذکور شناسايي

شدهاند .همچنين در سطح پايينتر ،به زمينههاي

شده و وضعيت توجّه و حضور اين مؤلّفهها در جريان

اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جامعه نيز به اندازه کافي

تدوين و اجراي خطمشي تحوّل نظام مالياتي از منظر

توجّه شده است .امّا خطمشي مورد برّرسي در اين

کارشناسان امور مالياتي و سياستگذاري مالياتي ارزيابي

بعد ،داراي نقاط ضعفي نيز بوده است که عبارت است

شد .با توجّه به اينکه در يافتههاي تحقيق نتايج مربوط

از عدم توجّه کافي به تغييرات وضعيت اخالقي جامعه،

به نقاط قوت و ضعف بصورت مفصل ذکر شده است

عدم تعيين مسايل و مشکالت ناشي از اجراي

در اين بخش بر روي آسيبها يا نقاط ضعف اليحه

خطمشي مالياتي ،پيشبيني نکردن اثرات عمدي و

تحوّل نظام مالياتي بهعنوان يک خطمشي عمومي

غيرعمدي اجراي خطمشي مالياتي و درنهايت کمترين

مالياتي بحث خواهيم کرد.

توجّه به مسأله ارزيابي و پايش تغييرات ساختار طبقاتي

نتايج ارزيابي ميزان توجّه به مؤلّفههاي تحقيق در

و درآمدي گروههاي هدف در اخذ ماليات و اجراي

جريان تدوين و اجراي خطمشي اليحه تحوّل نظام

اليحه تحوّل نظام مالياتي اعمال شده است.

مالياتي نشان داده است که جدّيترين آسيب اليحه
مذکور مربوط به عدم توجّه به عرصه سياست گذاري

 -4بحث و نتيجهگيري

در تدوين آن بوده است .از نظر کارشناسان در جريان

هرچند از نظر هستي شناسي ،اليحه تحوّل نظام

تدوين و اجراي خطمشي مورد برّرسي ،به مؤلّفههاي

مالياتي ،يک خطمشي عمومي در حوزه مالياتي

شکلگيري خطمشي و ويژگيهاي خطمشي موفّق

محسوب ميشود امّا از اين نظر مورد نقد و برّرسي

توجّه نشده است .طبق اين نتايج در زمينه شکلگيري

علمي قرار گرفته نشده است .در مقاله حاضر از ديد

خطمشي آسيبهاي شناسايي شده عبارت بودهاند از:

خطمشي گذاري به شناسايي آسيبها و نقاط قوت اين

عدم تعيين استاندارها و اهداف خطمشي درجهت

اليحه پرداخته شد .براساس نظريه ترکيبي هيل و هوپ

تشخيص فاصله با اهداف مقرّر شده و تضمين رسيدن

( )2002از بين مدلهاي مختلف موفّقيت خطمشيهاي

به آن ،عدم مشخّص کردن نحوه اثرگذاري خطمشي

عمومي ،هفت عامل در سه عرصه نهادي ،سياستگذاري

بر گروههاي مختلف ذي نفع و گروههاي متضرّر و

و خرد (زمينه) بهعنوان عوامل اصلي موفّقيت خطمشي

عدم توجّه به نقش و همکاري گروههاي هدف در

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

اجتماعي و توجّه الزم به شرايط بينالمللي و نيروهاي

معرّفيشده است .براساس اين مدل نظري ،با پنج
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تعيين و تدوين خطمشي تحوّل نظام مالياتي عدم توجّه

آسيبهاي شناسايي شده در زمينه مؤلّفههاي محيطي

به مؤلّفههاي پيوستگي و ارتباط زنجيره اي بين

کالن نيز عبارت بوده است از عدم توجّه کافي به

جريانهاي تشريح و تبيين مسأله ماليات و خطمشي

تغييرات وضعيت اخالقي جامعه ،عدم تعيين مسايل و

نظام مالياتي ،عدم توجه به ويژگيهاي سلبي و ايجابي

مشکالت ناشي از اجراي خطمشي مالياتي ،پيشبيني

جامعه هدف ،عدم مشورت کافي طرّاحان خطمشي با

نکردن اثرات عمدي و غيرعمدي اجراي خطمشي

صاحب نظران در مورد محتواي خطمشي و در نهايت

مالياتي و بي توجّهي کامل به مسأله ارزيابي و پايش

عدم درگير کردن گروهاي مختلف استفاده کننده از

تغييرات ساختار طبقاتي و درآمدي گروههاي هدف در

خطمشي در تدوين آن؛ بنابراين در زمينه شکلگيري

اخذ ماليات و اجراي اليحه تحوّل نظام مالياتي.

خطمشي ،تدوينگران اهتمامي نسبت به به اصل

نتايج تحقيق در زمينه ارزيابي عاملهاي خطمشي

مشارکت عمومي و مدل تدوين پايين به باالي

گذاري مؤثر بر اجراي موفّق اليحه تحوّل نظام مالياتي

خطمشي نداشتهاند.

از منظر کارشناسان نشان داده است که نقطه قوت
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از نظر کارشناسان آسيبهاي جدّي در زمينه

اليحه مذکور مربوط به ويژگيهاي عرصه نهادي يا

ويژگيهاي خطمشي نيز وجود داشته است .اين

سازماني دخيل در موفّقيت خطمشي ميباشد .طبق نظر

آسيبها و نقاط ضعف عبارت بودهاند از :عدم اجراي

کارشناسان در تدوين و اجراي اليحه تحوّل نظام

آزمايشي و ارزيابي بازخورد آن عدم پيشبيني پتانسيل

مالياتي به روابط بين سازماني بيشتر از ساير عوامل

تغيير يا انعطاف خطمشي مالياتي ،روشن و واضع

توجّه شده است .يکي ديگر از عوامل عرصه نهادي

نبودن مقرّرات و قوانين اجرا براي مجريان ،مشخّص

مربوط به اليهها و ترازهاي درگير در خطمشي بوده

نبودن ابزارهاي اجرا ،نداشتن صرحات و وضوع

است که اين عامل نيز تا حد زيادي در اليحه تحوّل

خطمشي و عدم امکان درک خطمشي براي همه افراد،

نظام مالياتي مورد توجّه واقع شده است.

نبود جامعيت در خطمشي به معناي پيشبيني همه

درنهايت از منظر کارشناسان ،فاکتو عوامل مؤثر بر

جوانب اجراي خطمشي و پاسخهاي آن و درنهايت

پاسخهاي مجريان بهعنوان آسيبزا ترين عامل عرصه

عدم اتّفاق نظر درمورد ماهيت و محتواي خطمشي

نهادي معرّفيشده است .اگرچه اليحه مذکور داراي

مالياتي تدوين شده.

نقاط قوت کثيري در اين زمينه بوده است امّا از منظر

نتايج تحقيق نشان داده است که از نظر

آسيب شناختي با مشکالت مختلفي در بعد انساني و

آسيبشناسي ،عوامل مربوط به عرصه خرد يا

عامالن اجراي عرصه نهادي روبرو بوده است .براساس

زمينههاي اجراي خطمشي مالياتي نيز نسبتاً کمتر مورد

نتايج بدستآمده ،آسيبهاي کشف شده خطمشي

توجّه تدوين گران و مجريان اليحه تحوّل نظام مالياتي

اليحه تحوّل نظام مالياتي به ترتيب ذيل بوده است :از

بوده است .در اين عرصه دو عامل اصلي بازخورد

منظر کارشناسان ،اساسيترين آسيب نهادي اليحه مورد

جمعيت هدف و عوامل محيطي کالن وجود دارد .از

بحث اين بوده است که کارکنان اجرايي رده پايين

نظر کارشناسان آسيبهاي موجود در زمينه بازخودر

درک مشترکي از اجراي اليحه اجرا شده ندارشته و

جمعيت هدف يا ماليات دهندگان عبارت بوده است از:

عکسالعمل آنها نسبت به اجراي اين اليحه بيشتر

عدم توجّه الزم به اثرات و واکنشهاي گروههاي هدف

منفي و يا خنثي بوده است و در اليحه توجّهي به

و عدم مديريت نقش و جهتگيري گروههاي ذينفع

زمينههاي خلق پاسخ مثبت آنها نشده است .همچنين

صاحب قدرت و ثروت در تدوين و اجراي خطمشي.

منابع انگيزشي الزم جهت ترغيب و تشويق مجريان

آسيبشناسي تدوين و اجراي اليحه تحول نظام مالياتي از منظر خطمشيگذاري15 / ...

درنظر گرفته نشده و اليحه و مجريان از حمايت افراد

کالنتري بنگر ،محسن و نظري ،عليرضا و فدايي ،ايمان

و نهادهاي قانونگذار بي بهره بودهاند .عالوه بر موارد

( )1392فصلنامه سياستهاي مالي و اقتصادي ،سال

فوق ،آسيبهاي خفيف ديگري نيز در اين عرصه

يکم ،شماره  ،1صص .59-80

شناسايي شده است که عبارت اند از :عدم کفايت

نظري ،عليرضا و فدايي ،ايمان ( )1392آسيبشناسي

حقوق و دستمزد مجريان رده باال و روابط ضعيف

نظام مالياتي ايران ،فصلنامه سياستهاي مالي و

رسمي و غير رسمي سازمانهاي مجري با تدوين

اقتصادي ،سال اوّل ،شماره  ،4صص .95-110

کنندگان و حاميان اجراي خطمشي تحوّل نظام مالياتي.

وزارت امور اقتصادي و دارايي ( )1390پيش نويس

درنهايت ميتوان نتيجه گرفت که از منظر خطمشي

اليحه تحوّل نظام مالياتي ،تاريخ انتشار 1390/11/05

گذاري ،اليحه تحوّل نظام مالياتي به سه بعد ماهيت
خطمشي بودن اليحه ،عوامل اجرايي سطح ميداني و
مديريتي اليحه و درنهايت عوامل و زمينههاي محيطي
پيشبيني نشده و غيرقابل کنترل بي توجّه بوده است.
لذا پيشنهاد ميشود که در فرآيندهاي اصالحي اليحه
توجّه شده و قانون نظام مالياتي از اين لحاظ تصحيح و
تقويت شود.
منابع
امين خاکي ،علي رضا ( )1391آسيبشناسي تحقّق
درآمدهاي مالياتي با رويکردي بر جرم فرار مالياتي،
فصلنامه کارآگاه ،شماره  ،21صص .26-60
ثنايي اعلم ( )1394ارائه الگوي اجراي خطمشي
فقرزدايي در سند چشم انداز ،رساله دکتري مديريت
دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد علوم
تحقيقات ،دانشکده مديريت و اقتصاد.
سپهر دوست ،حميد و رجبي ،فهيمه و باروتي ،مهسا
( )1394برّرسي تأثير حکمراني خوب بر عملکرد
درآمدي نظام مالياتي ،فصلنامه نظريههاي کاربردي
اقتصاد ،سال دوّم ،شماره  ،2صص .103-126
شيرخاني ،فريبا ( )1385برّرسي مسايل و سياستهاي
اقتصادي ،مجلّه اقتصادي وزارت امورد اقتصاد و
دارايي 52(6 ،و  ،)54صص .41-53
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