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چکیده
از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده از مراحل مختلف تولید دریافت میشود و میتواند همه کاالها و خدمات را
در برگیرد ،پایه مالیاتی گستردهای دارد و درآمد زیادی نصیب دولت میکند .در حقیقت نظام مالیات بر
ارزش افزوده نوعی تغییر ساختار مالیاتی است که بیشتر به منظور افزایش درآمدها و تجهیز منابع مالی به
منظور تأمین هزینههای دولت می باشد .معرفی مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اخیر یكی از ارکان مهم
اصالح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف جهان را تشكیل داده است .هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی
معیارها و سنجههای ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت بود .تحقیق حاضر از لحاظ هدف،
از نوع تحقیقات کاربردی و روش نمونهگیری ,روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با استفاده از فرمول کوکران
بود .نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقدار
 0.561به خود اختصاص دادند .لذا روایی همگرای ابزارهای اندازهگیری با استفاده از شاخص میانگین
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واریانس استخراج شده ،تأیید شد .نتایج بررسیها ضرایب آلفای کرونباخ  0.899و پایایی مرکب را 0.919
نشان داد ,بنابراین پایایی ابزارهای اندازهگیری با استفاده از این دو شاخص هم تأیید شد .برای رسیدن به
معیارها و سنجههای نهایی تحقیق ،از تحلیل عاملی استفاده گردید .در ادامه به منظور اطمینان از اینكه آیا
سنجههای ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت صحیح دستهبندی شدهاند ،از تحلیل عاملی
اکتشافی کمک گرفته شد .نتایج آزمون کفایت نمونه گیری ،اولین هدف تحلیل عاملی را برآورده کرد .در
ادامه هم به تحلیل عاملی تأییدی پرداخته شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید انطباق و همنوایی بین سازه
نظری و سازه تجربی مدل تحقیق داشت.

کلمات کلیدي :ارزیابی خطمشی ،مالیات بر ارزش افزوده ،صنعت
طبقهبندي C54, H20, L60 : JEL
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مقدمه
پیچیدگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده از قبیل نیاز به کادر پرسنلی متخصص و هزینههای
اجرایی ،ثبت منظم حسابها ،مشكل فهم مالیات بر ارزش افزوده ،تعدد نرخهای مالیات ،معافیتها
و  ...خود مسائلی را در راستای عدم تحقق این هدف به وجود آورده است .این مشكل به خصوص در
کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای پیشرفته است.
عالوه بر این برخی از نارسائیها و مشكالت عملی نظام مالیات بر ارزشافزوده از قبیل تاثیر آن
بر تورم ،تنازلی بودن این مالیات ،برخورد این مالیات با بخشهای خدمات مالی ،چگونگی وضع
مالیات در مورد مؤسسات بخش عمومی و غیره هنوز از نگرانیهای دولت در برخی از کشورهای
مهم جهان میباشد که تاکنون این مالیات را مطرح و معرفی نكرده اند (باه .)19991 ،بعضی از
کشورها با بكارگیری سیستم مالیات بر ارزش افزوده کاهش درآمد را تجربه کردند .شاید یكی از
دیگر از دالئل مهم در عدم بكارگیری مالیات بر ارزش افزوده در بعضی از کشورهای جهان نگرانی
آنها از مسئله کاهش درآمد باشد (تایت .),19912,
اهمیت نقش دولت در اقتصاد ،با توجه به نحوه تاثیرگذاری بودجه و سیاست مالی بر
فعالیتهای اقتصادی مشخص میگردد .از آنجایی که اتخاذ سیاستهای مالی می تواند بر متغیرهای
اساسی اقتصاد تاثیر بسیار گذارد ،بررسی درآمدها هزینهها دولت که از ابزارهای مهم این سیاستها
هستند از اهمیت زیادی برخوردارند .به همین دلیل در بررسی مهمترین دالیل اصالح نظام مالیاتی
در ایران میتوان بیان کرد ،که درآمدهای حاصل از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی دو بخش مهم
تشكیل دهنده درآمدهای دولت هستند .اتكا بیش از حد به درآمدهای نفتی با توجه به نوسان بهای
آن در بازارهای جهانی ،بی ثباتی بسیار شدیدی در درآمدهای دولت را موجب گشته است .به عبارت
دیگر درآمدهای مالیاتی در کشور هم به طور غیر مستقیم تحت تأثیر جریان ارزی حاصل از فروش
نفت است زیرا کاهش درآمد های ارزی موجب کاهش واردات و به دنبال آن کاهش مالیات
غیرمستقیم (مالیات بر واردات) میشود.
با توجه به این که درآمدهای مالیاتی که قلم عمدهای از درآمدهای دولت است ،میتواند به
عنوان ابزار مالی مؤثر برای تأمین منابع مالی هزینههای ضروری دولت و تعدیل در توزیع درآمد و
ثروت و هدایت فعالیتهای اقتصادی جامعه به کار رود لذا با توجه به این مهم لزوم استفاده از یک
سیستم مالیاتی کارآ در اقتصاد کشور ضروری به نظر میرسد.
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اساس ارزشیابی خطمشی ،تأثیری است که بر تغییرات خطمشی موردنظر میگذارد .هدف ضمنی
ارزشیابی خطمشی ،عبارت است از :تغییر خطمشی درصورتیکه برای اجرا ،این تغییر ضرورت
داشته باشد ،برای درک رابطه متقابل ارزشیابی خطمشی و تغییر خطمشی باید ابتدا فرایند
یادگیری را بررسی کنیم (یورگن فیک .)11992,ارزشیابی خطمشی ازنظر یادگیری فرآیندی
دوسویه از یادگیری خالق بین عوامل خطمشی ،ماهیت مسائل خطمشی و راهحلهای آنهاست
(ریست)21994 ،
ادبیات تحقیق
3

درمعدود تحقیقات انجام گرفته در این حوزه تیمرمانز و اچن  ، )2018( ،در پژوهشی با عنوان از
مالیات بر ازش افزوده به زیان مالیات بر ارزش افزوده براساس ارزیابی چرخه حیات ارائه دادند که
هدف آن بررسی استدالل به نفع تغییر از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات به فروش به زیان مالیات
بر ارزش افزوده بویژه براساس ارزیابی چرخه زندگی کاال وخدمات بود .با این تغییر کاالها و خدماتی
که آسیب جدی به محیط وارد میکنند و برای سالمتی مضرند ،گران خواهند شد.
مارسیكال و ورنر ،)2018( ،4در پژوهشی مالیات برارزش افزوده و اثرات آن را برروی توزیع
درآمد مورد بررسی قرار دادند .برای معرفی این اثرات به دو اصطالح مالیاتی که در مكزیک انجام
می شد تكیه کردند که نرخ مالیات را برای گروهی از شهرها افزایش داده وگروهی دیگر را معاف
کردند .ما نرخ تورم شهرهایی که در آنها مالیات افزایش یافته را با گروهی که معاف شدند را قبل
وبعداز اعمال قانون جدید مقایسه کردند و دریافتند که تأثیر قیمتها محدود است ودر نتیجه بار
مالیات در واقع بین تولیدکننده و مصرفکننده تقسیم میشود .درمورد سود ،متوجه شدند که
مالیات بر ارزش افزوده در هر دو حالت مطلق و نسبی هزینههای کل را افزایش می دهد .ژیانزو و
همكاران ،)2019( ،5در پژوهشی با عنوان تأثیر مالیات بر ارزش افزوده برروی اهرم مالیاتی :برگرفته
از اصالح مالیات برارزش افزوده چین بیان داشتند که ما از مالیات بر ارزش افزوده چین که در سال
 2007اصالح شده است ،استفاده میکنیم که هدفش جذب سرمایهگذاری ثابت  ،به عنوان یک
آزمایش طبیعی برای کشف اثر اهرم مالی بود.
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دانگ و همكاران  )2019(1بیان داشتند که شواهد نشان میدهد که حفظ شفافیت و ثبات اقتصادی
به کاهش موثر بار مالیاتی کمک میکند و حسینی و بریاند ،)2020( 2به بررسی تأثیر جایگزینی
مالیات بر فروش توسط مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی تولید و غیر رسمی بودن در ایالتهای هند
پرداخته و جلیس ون هوی ولد ،دیوید مارتنز ،برونو پیترز ،)2020( 3با استفاده از تكنیکهای
تشخیص ناهنجاری مقیاس پذیر بیان داشتند که دامنه تشخیص تقلب مالیاتی با تعداد بسیار کمی
از داده های برچسب دار شناخته شده (تقلب قانونی /مورد قانونی) است که نمایندگی برای جمعیت
به دلیل سوگیری انتخاب نمونه مشخص میشود .متدلوژی آنها شامل اعمال روشهای آگهی به
بنگاههای متعلق به همان بخش است و یک استراتژی حسابرسی کارآمد را قادر می سازد که
میتواند توسط مقامات مالیاتی در سراسر جهان اتخاذ شود .کی سانگا و همكاران )2021( 4در
پژوهشی با عنوان ارزیابی تأثیر توزیعی کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای امتیاز استاندارد
اقالم در تانزانیا و گزینههایی برای بازپسگیری زیان درآمد بیان داشتند که این انتشار نتایج از
راهحلهای توسعه پایدار برای تقویت تحقیقات تانزانیا برای دستیابی به اهداف توسعه یافته است.
پروژه همكاری بین موسسه یونگوزی در دارالسالم تازانیا و موسسه جهانی برای تحقیقات توسعه
اقتصادی در هلسینكی فنالند میباشد با هدف اطالع رسانی برای توسعه و اجرای اهداف سیاسی
برای تحول اقتصادی و توسعه پایدار در تانزانیا و منطقه شرق آفریقا با حمایت مالی ارائه شده توسط
وزارت امورخارجه فنالند ،این پروژه مشترک راه اندازی شد در سال  2018با سواالت کلیدی که به
شرکا چارچوبی برای همكاری و کار تحقیقاتی ارائه داد .این پروژه بر دیدگاههای اقتصاد کالن ،منابع
داخلی ،بسیج منابع ،استخراج ،صنعتی سازی ،معیشت پایدار و جنسیت به عنوان یک مساله مقطعی
تمرکز دارد .این پروژه برای ذینفعان محلی بستری را برای تحقیقات و بحثهای خطمشی در مورد
تانزانیا فراهم میکند و این بحث را به مباحث منطقهای و بینالمللی پیوند میزند.
با توجه به شرایط زمانی و مكانی و چارچوبهای معرفت شناسانه ،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؛ از جمله
روسی و همكاران ،)2004( 5استافل بیم و کورین ،)2014( 1اون )2012( 2و هانسن  )2012( 3به
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نظر میرسد گونه شناسی آلكین و کریستی )2014( 4از الگوهای ارزیابی جامعتر و معتبرتر از بقیه
باشد؛ چراکه خود نظریهپردازان نیز با ارائه بازخورد به ایشان سهمی در تكمیل و بهبود طبقهبندی
مزبور داشتهاند .تحقیق حاضر کوشش به اقدام برای شناسایی معیارها و سنجههای ارزیابی مالیات
بر ارزش افزوده بخش صنعت بر اساس مدل ارزشیابی استافیل بیم وآزمون (تجربی) آن در بخش
دولتی (سازمان امور مالیاتی ایران) نموده است .لذا ،این مهم با قبض و بسط مدل ارزشیابی استافیل
بیم ( )2003و مدل دای )2013( 5ومدل یادگیری خطمشی پرسمن و ویلداویسكی)1983( 6
عملیاتی گردید.
اهداف مشخص تحقیق
 .1شناسایی معیارهای ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت
 .2شناسائی سنجههای ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت
تحلیل عاملي اکتشافي
آیا سنجههای ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت صحیح دستهبندی شدهاند؟
برای پاسخ به این سوال از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .در واقع برای اینكه پی
ببریم آیا میتوان دادهها ی مربوطه را به چندین عامل تقلیل دهیم یا خیر از دو آزمون زیر استفاده
میشود:
شاخص کفایت نمونهگیری کیزر-میر-اولكین و آزمون کرویت بارتلت
جدول  .1شاخص کفایت نمونهگیري و ضریب بارتلت
شاخص

مقدار

شاخص کفایت نمونهگیری کیزر-میر-اولكین ()KMO

885.

آزمون بازتلت

355.1663

درجه آزادی

36

سطح معناداری

000.
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در این پژوهش ،با استناد به نتایج ستون دوم جدول زیر با عنوان  Extractionمیتوان پی برد که
مجموع عاملهای استخراجشده توانستهاند به چه میزان تغییرات هر شاخص را تبیین کنند .به
عنوان مثال ،این عاملها توانستهاند  96درصد از واریانس متغیر « »Q1را تبیین کنند.
جدول  .2میزان اشتراکات هر متغیر
Initial

Extraction

C11

1.000

./963

C12

1.000

./975

C13

1.000

./993

C21

1.000

./876

C22

1.000

./862

C31

1.000

./777

C32

1.000

./813

C41

1.000

./849

C51

1.000

./825

منبع :یافتههای پژوهش

در جدول  3قسمتی که با چسب  Initial Eigenvaluesآورده شده است مربوط به مقادیر ویژه
است و تعیین کننده عاملهایی است که در تحلیل باقی میماند (عاملهایی که دارای مقدار ویژه
کمتر از  1هستند از تحلیل خارج میشوند) .عوامل خارج شده از تحلیل ،عواملی هستند که حضور
آنها باعث تبیین بیشتر واریانس نمیشود .نتایج نشان میدهد  5عامل دارای مقدار ویژه بزرگتر از
 1هستند و در تحلیل باقی میمانند؛ به عبارت دیگر سنجهها تحت تأثیر  5عامل زیربنایی قرار دارد.
این  5معیار میتوانند بیش از 88درصد از تغییر پذیری (واریانس) ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش
افزوده بخش صنعت را توضیح دهند.
جدول .3تعداد عامل ها و کل واریانسهاي استخراج شده
مقادیر ویژه

Initial Eigenvalues
درصد واریانس

درصد تجمعی

1

2.830

56.125

56.125

2

1.872

11.915

68.040

3

1.128

8.416

76.456

4

1.059

6.694

83.150

5

1.045

5.001

88.151

عاملها

] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2022-08-17

منبع :یافتههای پژوهش

192

شناسایي معیارهاي و سنجههاي  /...بهزاد کیا ،احمد جعفري صمیمي ،علي فرهادي محلي ،مجتبي طبري

نتایج جدول فوق نشان می دهد که هر عامل توانسته چند درصد از واریانس مجموعه متغیرها را
تبیین کند .در خروجی جدول 5 ،عامل با ارزش ویژه باالتر از یک استخراج شده است .ارزش ویژه
نخستین عامل 2.830و ارزش ویژه آخرین عامل  1.045میباشد.
در جدول  4ماتریس چرخشیافته اجزا را نشان میدهد که شامل بارهای عاملی هر یک از
متغیرهای باقی مانده پس از چرخش میباشد .متغیرهایی که در هر عامل بار عاملی باالیی دارند
نشان داده شده است .بارعاملی متغیرهایی که از مقدار  0/3کمتر بوده است در جدول  4حذف
گردیده است تا باعث کاهش روایی سازه نشود .همچنین هر متغیر در عاملی که بارعاملی بیشتری
دارد در نظر گرفته شده است.
جدول  .4عوامل شناسایي شده و بار عاملي هر متغیر (ماتریس عامل هاي چرخش یافته)
عاملهای شناسایی شده
رعایت
قانون

ارزیابی
فرایند

ارزیابی آثار

سنجه

نماد

هدف
سنجی

.313

تمرکز زدایی مالی

C11

.887

.458

مقایسه عملكرد با هدف

C12

.910

.435

.316

خوداتكایی درآمد

C13

.922

.369

.338

ارزیابی مبتنی بر قانون

C21

.858

حسن اجرای قانون

C22

.840

.433
.359
.735

ارزیابی برنامه

C31

ارزیابی عملكرد

C32

.396

آثار یا پیامدها بر مردم

C41

.319

مزیت نسبی مالیات بر ارزش
افزوده

C51

.372

مزیت
نسبی

.443
.393

.756
.821
.868

منبع :یافتههای پژوهش
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نمودار  .1مقادیر بارهاي عاملي
منبع :یافتههای پژوهش

نتایج بررسی بارهای عاملی نشان داد که تمام سنجهها بیشتر از  0.7گزارش شد .در نتیجه
نیازی به حذف هیچ سنجهای نبود.

نمودار  .2معناداري بارهاي عاملي
منبع :یافتههای پژوهش
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بر اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معناداری ،مقادیر همه سنجهها در مدل در
سطح اطمینان  95درصد معنادار هستند (قدر مطلق همه مقادیر بیشتر از  1.96است).
پایایي سازه
 ) 1مقادیر بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده :طبق گفته پژوهشگران در صورتی مدل
اندازه گیری انعكاسی ،مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بار عاملی هریک از متغیرهای مشاهده
شده متناظر با آن متغیر پنهان آن مدل دارای مقدار حداقل  0.7باشد .برای این منظور مقادیر
بارهای عاملی 1مورد بررسی قرار گرفت .برخی پیشنهاد حذف متغیر مشاهده شده انعكاسی را از
مدل اندازهگیری که زیر  0.4باشند ،دادند ،آن هم درصورتی که با حذف آن پایایی مرکب مدل
اندازهگیری انعكاسی مربوطه افزایش یابد (هیر و همكاران.)2017 ،2
 ) 2معناداری بارهای عاملی :نتایج بررسی معناداری بارهای عاملی (بیرونی) در جدول  5آمده
است .چنانچه مقدار بدست آمده باالی حداقل آماره در سطح مورد اطمینان در نظر گرفته شده
باشد ،آن رابطه یا فرضیه تایید میشود .در سطح معناداری  90درصد 95 ،درصد و  99درصد این
مقدار به ترتیب با حداقل آماره  1.96 ،1.64 tو  2.58مقایسه میشود.
جدول  .5نتایج مقادیر بارهاي عاملي متغیرهاي مشاهدهپذیر
مرتبه اول
هدف

معیار

ارزیابی
خطمشی
مالیات
بر ارزش
افزوده
بخش
صنعت

هدف
سنجی

رعایت
قانون

مرتبه دوم

سنجه

نماد

بار
عاملی

آماره t

P
Values

تمرکز
زدایی مالی

C11

803.0

234.34

000.0

مقایسه
عملكرد با
هدف

C12

776.0

686.27

000.0

خوداتكایی
درآمد

C13

813.0

880.30

000.0

ارزیابی
مبتنی بر
قانون

C21

931.0

874.89

000.0

حسن
اجرای

C22

931.0

127.98

000.0

بار
عاملی

768.0

807.0

آماره t

636.23

716.27

P
Values

000.0

000.0

R2

590.0

651.0

2
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قانون
ارزیابی
فرایند

ارزیابی
برنامه

C31

931.0

819.92

000.0
908.0

ارزیابی
عملكرد

C32

939.0

759.124

000.0

ارزیابی
آثار

آثار یا
پیامدها بر
مردم

C41

000.1

-

-

مزیت
نسبی

مزیت
نسبی
مالیات بر
ارزش
افزوده

C51

000.1

-

-

865.0

787.0

187.87

805.65

845.33

000.0

000.0

000.0

824.0

748.0

619.0

منبع :یافتههای پژوهش

الف) نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول
همانطور که نتایج جدول  5نشان میدهد ،مقادیر بار عاملی تمام سنجهها بیشتر از  0.4است و
بنابراین مدل اندازهگیری ،مدلی همگن است و مقادیر بار عاملی ،مقادیر قابل قبولی هستند.
نتایج بررسی معناداری مقادیر آماره  tدر جدول  2نشان داد که مقادیر آماره  tبرای همه
سنجهها بیشتر از  2.58گزارش شد .این بدان معناست که ارتباط بین گویهها با متغیر مكنون
مربوط به خود در سطح اطمینان  99درصد پذیرفته میشود.
ب) نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم
عدد معناداری ارتباط بین ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت و هدف سنجی
برابر با  23.636است که بزرگتر از ( )2.58است .این بدان معناست که ارتباط هدف سنجی با
ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت در سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
ضریب تعیین برابر با  0.590است که نشان میدهد ،هدف سنجی  59درصد از تغییرات ارزیابی
خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت را تبیین میکند .مقدار ضریب مسیر هم 0.768
گزارش شد که میزان اثرگذاری هدف سنجی بر ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش
صنعت را نشان میدهد.
عدد معناداری ارتباط بین ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت و رعایت قانون
برابر با  27.716است که بزرگتر از ( )2.58است .این بدان معناست که ارتباط رعایت قانون با
ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت در سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
ضریب تعیین برابر با  0.651است که نشان میدهد ،رعایت قانون  65درصد از تغییرات ارزیابی
] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2022-08-17
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خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت را تبیین میکند .مقدار ضریب مسیر هم 0.807
گزارش شد که میزان اثرگذاری رعایت قانون بر ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش
صنعت را نشان میدهد.
عدد معناداری ارتباط بین ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت و ارزیابی
فرایند برابر با  87.187است که بزرگتر از ( )2.58است .این بدان معناست که ارتباط ارزیابی فرایند
با ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت در سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
ضریب تعیین برابر با  0.824است که نشان میدهد ،ارزیابی فرایند  82درصد از تغییرات ارزیابی
خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت را تبیین میکند .مقدار ضریب مسیر هم 0.908
گزارش شد که میزان اثرگذاری ارزیابی فرایند بر ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش
صنعت را نشان میدهد.
عدد معناداری ارتباط بین ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت و ارزیابی آثار
برابر با  65.805است که بزرگتر از ( )2.58است .این بدان معناست که ارتباط ارزیابی آثار با ارزیابی
خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت در سطح اطمینان  99درصد معنادار است .ضریب
تعیین برابر با  0.748است که نشان میدهد ،ارزیابی آثار  74درصد از تغییرات ارزیابی خطمشی
مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت را تبیین میکند .مقدار ضریب مسیر هم  0.865گزارش شد
که میزان اثرگذاری ارزیابی آثار بر ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت را نشان
میدهد.
عدد معناداری ارتباط بین ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت و مزیت نسبی
برابر با  33.845است که بزرگتر از ( )2.58است .این بدان معناست که ارتباط مزیت نسبی با
ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت در سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
ضریب تعیین برابر با  0.619است که نشان میدهد ،مزیت نسبی  61درصد از تغییرات ارزیابی
خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت را تبیین میکند .مقدار ضریب مسیر هم 0.787
گزارش شد که میزان اثرگذاری مزیت نسبی بر ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش
صنعت را نشان میدهد.
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 )3آلفای کرونباخ 1و پایایی مرکب:2
جدول  .6آلفاي کرونباخ و پایایي مرکب
ابعاد
متغیر

خطمشی مالیات
بر ارزش افزوده
در بخش صنعت

کل

ابعاد

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

ارزیابی آثار

000.1

000.1

ارزیابی فرایند

856.0

933.0

رعایت قانون

845.0

928.0

مزیت نسبی

000.1

000.1

هدف سنجی

715.0

840.0

پایایی
مرکب

آلفای
کرونباخ

919.0

899.0

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج بررسی ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب در جدول  6نشان داد که مقادیر این
شاخصها برای همه متغیرهای پنهان ،بیشتر از  0.7است و بنابراین پایایی ابزارهای اندازهگیری با
استفاده از این دو شاخص هم تأیید شد (هنسلر و همكاران 2011 3،و هیر.)2017 ،
روایي سازه
جدول .7میانگین واریانس استخراج شده
)(AVE

هدف
خطمشی مالیات
بر ارزش افزوده
در بخش صنعت

معیار

ابعاد

ارزیابی آثار

000.1

ارزیابی فرایند

874.0

رعایت قانون

866.0

مزیت نسبی

000.1

هدف سنجی

636.0

کل

561.0

منبع :یافتههای پژوهش

1

Cronbachs Alpha
Composite Reliability
3
Henceler et al
2
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همانطور که در جدول  7مالحظه میشود ،نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده
متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقادیری بیش از  0.5به خود اختصاص دادند.
بر این اساس میتوان گفت :روایی همگرای ابزارهای اندازهگیری با استفاده از شاخص میانگین
واریانس استخراج شده ،تأیید شد.
 )2روایی تشخیصی یا واگرا:1
جدول  .8روایي واگرا بارهاي عاملي متقابل

ارزیابی آثار

ارزیابی
فرایند

رعایت قانون

مزیت نسبی

هدف سنجی

C11

492.0

566.0

474.0

404.0

803.0

C12

468.0

416.0

321.0

371.0

776.0

C13

384.0

401.0

341.0

307.0

813.0

C21

552.0

611.0

931.0

473.0

472.0

C22

554.0

630.0

931.0

517.0

425.0

C31

671.0

931.0

607.0

608.0

534.0

C32

771.0

939.0

638.0

673.0

562.0

C41

000.1

773.0

594.0

766.0

566.0

C51

766.0

686.0

532.0

000.1

456.0
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میزان افتراق گویههای متغیرهای پنهان موجود در مدل ،انجام شد ،نشان داد که بار عاملی هر
گویه بر روی متغیر پنهان مربوط به خود ،بیشتر از بار عاملی همان متغیر مشاهدهپذیر بر متغیرهای
پنهان دیگر گزارش شد .بر این اساس ،روایی افتراقی ابزارهای اندازهگیری با استفاده از شاخص
بارهای عاملی متقابل ،تأیید شد.
ب) آزمون فورنل  -الرکر :طبق این معیار یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان ،باید
پراکندگی بیشتری را در بین مشاهدهپذیرهای خود داشته باشد تا بتوان گفت متغیر پنهان مدنظر
روایی تشخیصی باالیی دارد .بر این اساس جذر میانگین استخراج شده هر متغیر پنهان باید بیشتر
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از حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد (فورنل و الرکر .)1981 1،نتایج
بررسی این آزمون روایی واگرا مدل اندازه گیری را تایید کرد.
جدول  .9آزمون فورنل – الرکر
ارزیابی آثار

ارزیابی فرایند

رعایت قانون

مزیت نسبی

ارزیابی آثار

000.1

ارزیابی فرایند

773.0

935.0

رعایت قانون

594.0

667.0

931.0

مزیت نسبی

766.0

686.0

532.0

000.1

هدف سنجی

566.0

587.0

482.0

456.0

هدف سنجی

798.0

منبع :یافتههای پژوهش

بر این اساس نتایج بدست آمده از جدول  9جذر میانگین استخراج شده هر متغیر پنهان ،بیشتر
از حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر است .بر این اساس روایی واگرا مدل
اندازه گیری با استفاده از آزمون فورنل -الرکر هم تأیید شد.
در نهایت  5معیار(هدف سنجی ,رعایت قانون ,ارزیابی فرآیند ,ارزیابی آثار و مزیت نسبی)
مشتمل بر 9سنجه (تمرکز زدایی مالی ،مقایسه عملكرد با هدف ،خوداتكایی درآمد ،ارزیابی مبتنی
بر قانون ،حسن اجرای قانون ،ارزیابی برنامه ،ارزیابی عملكرد ،آثار یا پیامدها بر مردم و مزیت نسبی
مالیات بر ارزش افزوده) برای ارزیابی خطمشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت شناسایی و
تائید شد.
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تمرکز زدایی مالی

مقایسه عملكرد با هدف

هدف
سنجی

خود اتكایی درآمد

ارزیابی مبتنی بر قانون

توسعه
صنعت

رعایت
قانون

حسن اجرای قانون

ارزیابی برنامه یا تعیین درصد
تحقق برنامه

ارزیابی
فرآیند

مالیات
ارزش
افزوده

ارزیابی عملكرد

ارزیابی آثار
آثار یا پیامدها بر مردم

مزیت نسبی مالیات بر ارزش
افزوده

مزیت نسبي
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