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 های مالیاتیمشیاز خط بررسی وجود بیگانگی مجریان
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 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

 1محمدحسین رحمتی

 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
 جبار باباشاهی 

 دانشگاه تهران استادیار مدیریت دولتی

 (02/02/69تاریخ پذیرش:  - 7/8/69)تاریخ دریافت:  

 چکیده

ت. ها اسمشیهای عمومی، بیگانگی مجریان از خطمشیخطنبودن اجرای یکی از دالیل شکست و اثربخش
ومی از های عممشیشناختی مجریان خطشناختی است که منجر به گسست روانمشی، حالتی روانبیگانگی از خط

کند. هدف از این مشی کمک میمشی، به ارتقای عملکرد خطشود. لذا فهم مفهوم بیگانگی از خطها میمشیخط

های مالیاتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر مشیی وجود بیگانگی مجریان از خطمقاله، بررس
ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است که با رویکرد کمّی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش نحوه گردآوری داده

بیگانگی  نامهپرسش م بودند. ابزار پژوهش،حاضر کلیه کارکنان مأمور تشخیص مالیات اداره کل امور مالیاتی استان ق

اس ها، وجود احسهای حاصل از تجزیه و تحلیل دادهمشی تامرز بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. یافتهاز خط

 های مالیاتی را نشان داد.مشیبیگانگی مجریان از خط

 .های مالیاتیمشیخطمشی، مشی، اجرای خطمشی عمومی، بیگانگی از خطخط واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های مشیها با اتکای به خطهای عمومی جایگاه مهمی در نظریه و عمل دارند. دولتمشیخط
اجرای  مرحلهها در کنند. اما گاهی اوقات، دولتشان را دنبال میعمومی اهداف کالن

یات شوند که در ادبکنند و با شکست مواجه میهای عمومی، موفق عمل نمیمشیخط
در مطالعاتی که نگاهی  شود.یاد می« مشیشکست خط»گذاری از آن به عنوان مشیخط

مشی اند، همواره یکی از عوامل مؤثر در اجرای خطها داشتهمشیشناسانه به اجرای خطآسیب
ها و رفتارهای ها دارد، تمایالت، نگرشمشیکه نقش مهمی در موفقیت یا شکست اجرای خط

و  1771، 3؛ کالیستا1797، 2؛ المور1791، 1بوده است )فان میتر و فان هورن مشیمجریان خط
به باور نویسندگان مقاله حاضر، یکی از دالیل شکست و  (.1771، 1گارسیا زامور و جین کلود

ها مشیی بیگانگی مجریان از خطهای عمومی، رخداد پدیدهمشینبودن اجرای خطاثربخش
، به عنوان یک وضعیتِ شناختی عمومی، به معنای گسست «1مشیبیگانگی از خط»است. 

: 2112، 9ای است که باید اجرا کنند )تامرزمشیاز برنامه خط 1مشیشناختیِ مجریان خطروان
با دنیای  تواندای نظیر بیگانگی میشناسانهمطرح شود که چگونه مفهوم روان سؤال(. شاید این 11

از  دهند بیگانگیها نشان میباید گفت، نتایج پژوهش مشی مرتبط شود. در پاسخاجرای خط
گذارد مشی عمومی و تمایل به اجرای آن، تأثیر منفی میمشی بر حمایت رفتاری از یک خطخط

د ان( نیز بر این مطلب صحه گذاشته و بیان کرده1791هورن )میتر و فان(. فان111: 2112)تامرز، 
ی آنها گذاشته شده است، نپذیرند اجرا ممکن است به عهدهاگر مجریان آنچه را که بر »... که 

ری آکادمیک و نظ مشی، تنها یک دغدغهبررسی پدیده بیگانگی از خط ...«.شکست منجر شود؛ 
گذاری در عالم واقع است. زیرا اگر مشیای است که به شدت مرتبط با خطنیست، بلکه پدیده

ی تواند بر اثربخشاکام و ناتوان باشند، این امر میمشی نیابی با خطمجریان در فرایند هویت
ی مشمشی، اثرات منفی برجای گذارد. همچنین، اگر سطح و میزان بیگانگی از خطاجرای خط

مشی و شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار داده تواند کیفیت تعامل میان مجریان خطباال باشد می
یرسؤال ببرد. اگرچه تامرز در مطالعات خود به تر مشروعیت دولت را نیز زو در سطحی کالن

ی های نظری و تجربی داخلپژوهش خألمشی پرداخته است، ولی بررسی مفهوم بیگانگی از خط
گذاری کشورمان مشیدر این مورد این موضوع، ضرورت انجام پژوهش حاضر را در نظام خط

                                                           
1- Van Meter and Van Horn 
2- Elmore 
3- Calista 
4- Garcia-Zamor & Jean-Claude 
5- Policy alienation 

کنند و معموالً در حین فرایند اجرا به طور مساااتقیم با مراجعین و های عمومی را اجرا میمشااایکاارکناان دولتی که خط   -1
  گیرندگان تعامل دارند.خدمت

7- Tummers  
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که  ای استمشی، پدیدهبیگانگی از خطکند. زیرا که به باور مؤلفین مقاله حاضر، توجیه می
های مالیاتی آن را احساس مشیهای کشور، باالخص مجریان خطمشیمجریان برخی از خط

ا در مشی ربنابراین، هدف از پژوهش حاضر این است که وجود پدیده بیگانگی از خط کنند.می
ورد بررسی قرار دهد. لذا های مالیاتی که مجریان آن مأموران تشخیص مالیات هستند، ممشیخط

جریان های مالیاتی در بین ممشیاست که آیا بیگانگی از خط سؤالاین مقاله درصدد پاسخ به این 
 های مالیاتی وجود دارد یا خیر؟مشیخط

 مبانی نظری

، فقدان حمایت 2سردی اجتماعی، تا حد وسیعی به نوعی دل1در ادبیات نظری، بیگانگی
این مفهوم در ادبیات علمی  به کارگیریباط اجتماعی معنادار اشاره دارد. اجتماعی یا فقدان ارت

داری را دلیل بازگردد که هر دوی آنها سرمایه 3تواند به طور مستقیم به اندیشه مارکس و هگلمی
شناسان اجتماعی است که ر زمره نخستین روان، د1دانستند. ملوین سیمناصلی بیگانگی می

ن کوشید میتدوین و تعریف نماید. س ،ی روانی را در قالبی منظم و منسجمکوشید، مفهوم بیگانگ
ر و لیناسیون، صوشناسی واژه آنوعضمن ارائه تعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخص نمودن 

ترین اولترین و متدگونه را در پنج نوع قابل تمیز که به نظر وی رایجانواع تظاهرات رفتار بیمار
نی )محس دهدشناسی است نشان میشناسی و روانواژه در ادبیات جامعهاین صور کاربرد مفهومی 

گانه بیگانگی عبارتند از: ( به باور وی، اشکال پنج111: 2111و )تامرز،  (19:1391تبریزی، 
 7و خودبیگانگی 8، انزوای اجتماعی9هنجاری، بی1معنایی(معنایی )احساس بی، بی1قدرتیبی

هایی بندیبسیاری از دانشمندان از چنین طبقه (.111: 2111و تامرز،  123: 1393)شیخاوندی، 
ا در اند تا بتوانند این مفهوم رجهت ابداع ابزارهایی عملیاتی در خصوص بیگانگی استفاده کرده

ه عمومی است ک مشیبسترهای مختلف مورد بررسی قرار دهند. یکی از این بسترها، اجرای خط
یابی از جانب تامرز در این زمینه مطالعات متعددی را انجام داده است. اگرچه مشکالت هویت

نظری  چهارچوب(، اما هیچ 1783، 11اندیشمندان اداره امور دولتی تصدیق شده است )لیپسکای
(، مدل 2117منسجمی برای تحلیل این موضوع وجود ندارد. از اینرو تامرز، بیکرز و اشتین )

                                                           
1- Alienation 
2- Social estrangement 
3- Marx & Hegel 
4- M. Seemon 
5- Powerlessness 
6- Meaninglessness 
7- Normlessness 
8- Social isolation 
9- Self estrangement 
10- Lipsky 
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ساختند.  شناسی دارد،مشی را مبتنی بر مفهوم بیگانگی از کار که ریشه در جامعهز خطبیگانگی ا
ه باید ای کمشیشناختی مجریان از خطتوان انفصال روانمشی را میبه باور آنها، بیگانگی از خط

مشی در نظر بُعد را برای مدل بیگانگی از خط 1اجرا کنند، تعریف کرد. تامرز و همکارانش، 
گرفته  اربه کها مشیکننده عدم تبعیت کم از خطتواند به عنوان تبیینتند که این مدل میگرف

گیری جدید پژوهش اداره امور های کارکنان بخش دولتی با جهت. این تمرکز بر نگرش1شود
گیری جدید، به جای تمرکز بر ساختارها و فرایندها، توجهات به دولتی تناسب دارد. در جهت

 (.2119، 2ها و رفتار کارکنان دولتی معطوف شده است )گریمیلیخویخِن و همکارانسمت نگرش

 مشیابعاد بیگانگی از خط

د سازی نماییم، باید دو بُعخواهیم مفهوممشی را میبه باور تامرز، وقتی که بیگانگی از خط
در متون  1معناییبیو  3قدرتییی. ابعاد بیمعناقدرتی و بیمهم بیگانگی را مدنظر قرار دهیم: بی

(، 2111) 1دیویس و پاندی –هارتاند. برای نمونه، دیبیگانگی، ابعاد بسیار مهمی برشمرده شده
سیمن،  اند.همدنظر قرار داد« شناختیِ کلیدی بیگانگیاجزای روان»یی را به مثابه معناقدرتی و بیبی
رخدادِ  تواندکنند رفتار آنها نمیمیانتظار یا احتمالی که افراد تصور »قدرتی را به مثابه بی

(. در حوزه فرایندهای 981: 1717تعریف کرده است )سیمن، « را تعیین کند 1رهاوردها یا پسدادها
مشی قدرتی به میزان نفوذ )تاثیرگذاری( مجریان بر تعیین و تدوین یک برنامه خطمشی، بیخط

قدرتی تاکتیکی یا عملیاتی اعمال شود. بی تواند در سطوح استراتژیک،اشاره دارد. این نفوذ می
مشی استراتژیک به نفوذ ادراک شده مجریان در خصوص تصمیمات مربوط به محتوای یک خط

قدرتی بی (.11: 2113)آنگونه که در قواعد و مقررات تعیین شده است(، اشاره دارد )تامرز، 
مشی طیمات مربوط به شیوه اجرای ختاکتیکی به نفوذ ادراک شده )یا فقدان نفوذ( مجریان بر تصم

های کاری یا جلسات مربوط در سازمان خودشان اشاره دارد. برای مثال، اگر مجریان، در گروه
مشی شرکت کنند، احساس مشارکت و درگیر شدن خواهند داشت به اجرای یک برنامه خط

مشی مربوط قعی خطقدرتی عملیاتی به نفوذ مجریان در طول اجرای وابی (.11: 2113)تامرز، 
ی سازمانی مشترتیب، وقتی که سطح تاکتیکی به نفوذ مجری در شیوه اجرای خطشود. بدینمی

مشی، مورد قدرتی عملیاتی، نفوذ ادراک شده مجریان را در اجرای واقعی خطتوجه نماید، بی
 سخت اجرای های سفت ومشی، به رویهدهد. اینکه آیا آنها باید حین اجرای خطبررسی قرار می

                                                           
و  2111؛ تُمان، 2111اند )الیِنس، مشی را به کار گرفتهاندیشمندان متعددی، این مدل یا به طور خاص ابعاد بیگانگی از خط1- 

 (.2119فان دی ووت، 
2- Grimmelikhuijsen et al 
3- Powerlessness 
4- Meaninglessness 
5- DeHart-Davis & Pandey 
6- Reinforcements 
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ط خاص مشی با شرایبند باشند؟ آیا آنها فرصت کافی برای سازگاری و انطباق خطمشی پایخط
 (.11: 2113و تامرز،  1: 2119های خود را در اختیار دارند؟ )تامرز و همکاران، ارباب رجوع

توان مشی، میمشی است. در حوزه اجرای خطمشی، دومین بُعد بیگانگی از خطمعنایی خطبی
نخست، در سطح اجتماعی،  (.981: 1717مشی را متمایز نمود )سیمن، معنایی خطدو نوع از بی

مشی برای اهداف اجتماعی اشاره دارد. معنایی به ادراک مجریان در رابطه با ارزش افزوده خطبی
مشی واقعاً خدمات دولتی برای مثال، مجریان ممکن است احساس کنند که یک برنامه خط

آورد. در چنین مواردی، مجری ممکن ها( را فراهم نمیوب )از قبیل امنیت بیشتر در خیابانمطل
دوم اینکه، در سطح  (.11: 2113، معنایی اجتماعی باالیی را تجربه نماید )تامرزاست بی

معنایی؛ منعکس کننده ادراکات مجریان در خصوص ارزش افزوده اجرای رجوع، بیارباب
مشی، واقعاً به رجوع است. اگر مجریان احساس کنند که با اجرای خطبمشی برای ارباخط

رجوع را معنایی برای اربابکنند، به احتمال زیاد سطح پایینی از بیهایشان کمک میرجوعارباب
 (.19: 2113تجربه خواهند کرد )تامرز، 

 مشی عمومی و بیگانگی مجریاناجرای خط

مشی باشد که در آن خطگذاری عمومی، مرحله اجرا میمشیخطیکی از مراحل عمده فرایند 
(. 8: 1371پور و همکاران، شود )حاجیسازی میعمومیِ تدوین شده، در عرصه عمل پیاده

ند، یا کمشی کار میانگیز کلیدی برای مطالعات اجرا این است که چگونه یک خطموضوع بحث
گونه یک مشی(، چآمیز بودن مطالعات خطشکست تر )با توجه به سوگیری غالبابه بیان صحیح

هنگامی که کارکنان بخش دولتی نتوانند  (.111: 2117، 1کند )اسمیت و الریمرمشی کار نمیخط
یابی تواند پیامدهای شدیدی داشته باشد. عدم هویتیابی کنند، این امر میمشی هویتبا یک خط

 ن خواهد داشت، چراکه کارکنان بخش دولتی، اینمشی، تاثیر منفی بر اثربخشی آکارکنان با خط
کنند در اجرای آن کارشکنی کنند. بیگانگی از کنند یا حتی سعی میمشی را اجرا نمیخط
( یا کاهش تعهد 2111تواند منجر به کاهش تمایل مجریان به تغییر )تامرز، مشی زیاد، میخط

ها از جانب آنها مشیمقررات خط ( و حتی مقاومت آشکار و نقض2119، 2آنان )فان دی ووت
مشی ( نشان داد که بیگانگی از خط2111) 1تر، تُمان( شود. به طور کلی2113، 3)تاکِنز و همکاران

(، مفهوم بیگانگی 2111) 1مشی منتج شود. فان ایگن و همکارانتواند به کاهش عملکرد خطمی
مشی خاص، مفهوم از یک خط بیگانگی به جایکردند. آنها  مطالعهمشی را از عمومی خط

                                                           
1- Smith & Larimer 
2- Van der Voet 
3- Tonkens et al 
4- Thomann 
5- Van Engen et al 
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 یابیمشکالت هویت مطالعهتواند برای ها را مطرح کردند که میمشیاز خط 1بیگانگی از عمومی
های مشیتنیدگی خطهای دولتی، استفاده شود. با توجه به در هم مشیای از خطبا مجموعه

های مالیاتی مدنظر بوده یمشای از خطمالیاتی، در این پژوهش نیز بیگانگی مجریان از مجموعه
های مستقیم، قانون مالیات مشی خاص. در این  پژوهش، اصالحیه قانون مالیاتاست، نه یک خط

بر ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتی که  اخیراً در دستورکار اجرای سازمان امور مالیاتی قرار 
 که در حال حاضر مجریان های مالیاتی در نظر گرفته شده استمشیگرفته است، به عنوان خط

 ها دارند. مالیاتی در حال اجرای آنها هستند و ادراکات و باورهای مشخصی در مورد آن

 پیشینه تجربی 

های های داده داخلی نشان داد که در حوزههای نویسندگان مقاله حاضر از پایگاهبررسی
مانطور ت نگرفته است. همشی، پژوهش مستقلی در ایران صورمرتبط با موضوع بیگانگی از خط

مشی رغم اینکه مفهوم بیگانگی از کار یا شغل با مفهوم بیگانگی از خطتر اشاره شد، علیکه پیش
شینه مشی بوده است. لذا بخشی از پیگیری مفهوم بیگانگی از خطمتفاوت است، ولی منشأ شکل

ر نیز گردد که در داخل کشومشی به مفهوم بیگانگی از کار یا شغل باز میمفهوم بیگانگی از خط
به برخی از آنها اشاره خواهد مطالعات متعددی در این مورد صورت گرفته است که در ادامه 

(، در پژوهش خود با هدف بررسی عوامل موثر بر بیگانگی 1383عشری )ایمان و اثنیشد. 
سازمان مدیریت  سازمان تحت نظارت 11نفر از کارکنان مربوط به  313سازمانی در ایران، تعداد 

ی های پژوهش آنها نشان داد که بیگانگریزی استان فارس را مورد بررسی قرار دادند. یافتهو برنامه
سازمانی، تحت تاثیر عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و توانمندی مدیران سازمان قرار دارد. از 

ساخت سازمانی در ی این پژوهش این بود که ساخت اجتماعی در سطح کالن و هادیگر یافته
(، در پژوهش 1373فریدون و همکاران ) سطح سازمان، علت اصلی بیگانگی سازمانی است.

تعداد  ،های آموزشیدر سازمان یبا هدف تبیین رابطه میان بیگانگی شغلی با فرهنگ سازمان خود
 .دندرا مورد بررسی قرار داگانه آموزش و پرورش شهر مشهد کارکنان نواحی هفتنفر از  281
وجود  معناداری رابطه یمیان بیگانگی شغلی و فرهنگ سازمانهای پژوهش آنها نشان داد که یافته
های فرهنگ سازمانی هرچه بیگانگی شغلی کاهش یابد، نمرات مؤلفه ، بدین ترتیب کهدارد

مشی، مفهومی نوین و نوظهور است، اما با توجه به اینکه بیگانگی از خط .یابدافزایش می
های اندکی در این مورد صورت گرفته است و تنها در  چند پژوهشی که توسط تامرز هشپژو

تامرز و همکاران  شود.و همکارانش انجام شده است، مطالعات تجربی در این زمینه یافت می
ش مشی، کارکنان بخ(، در پژوهشی به روش موردکاوی به تبیین مفهوم بیگانگی از خط2119)

                                                           
1- General policy alienation 
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دیگر مشی، به طور متقابل بر یکد و نشان دادند که سه بُعد بیگانگی از خطدولتی هلند پرداختن
 های اصالحیچنین آنها نشان دادند که تعارضات نقش و اجرای استراتژیگذارند. همتاثیر می

 معنایی و فقدان یکپارچگی هنجاریقدرتی ادراک شده، بیمدیریت دولتی نوین، تا حد زیادی بی
قدرتی در سطوح خود پنج بُعد بی مطالعه( در 2112تامرز ) سازد.تأثر میمشی را مبرنامه خط

ع را به عنوان رجومعنایی برای اربابمعنایی برای جامعه و بیاستراتژیک، تاکتیکی، عملیاتی، بی
های عمومی در نظر گرفت. وی برای تأیید این مشیعوامل موثر بر تمایل مجریان به اجرای خط

نفر از کارکنان بخش بهداشت  198ای پیمایشی بر روی مطالعهرا با استفاده از تأثیر، مدل خود 
مشی پرداخت جدیدی بودند به بوته آزمون گذاشت. از نتایج سازی خطو درمان که مجری پیاده

قدرتی مجریان در سطح عملیاتی، بر تمایل به تغییر به طور معناداری وی این بود که بی مطالعه
ر قدرتی مجریان در سطوح استراتژیک و تاکتیکی بگذارد. در حالیکه تأثیر معنادار بیتأثیر می

عد هر دو بُ معنایی دراین بود که بی مطالعهچنین یافته دیگر این تمایل به تغییر تأیید نشد. هم
به  1در جدول شماره  )برای جامعه و برای ارباب رجوع(، تاثیر زیادی بر تمایل به تغییر داشت.

 های پژوهشگران در مورد مفهوم بیگانگی اشاره شده است.طور مختصر، به برخی دیگر از یافته

 های سایر پژوهشگران در مورد مفهوم بیگانگییافته -1 جدول
 منبع شهای پژوهیافته/  یافته ردیف

1 
مشی دو مفهوم متمایز هستند و بیگانگی بیگانگی از کار و بیگانگی از خط

 مشی اثر معناداری بر تمایل آنها به اجرا دارد.مجریان از خط
 (2111)تامرز و همکاران، 

2 
های مدیریت دولتی نوین بدلیل تمرکز غیرکارکردی بر ها و رویهسیاست

 شوند.مشی میو نتایج، موجب افزایش بیگانگی از خط کاراییروی 
 (2117)تامرز و همکاران، 

3 
فی کار تأثیر من از های شغل بر بیگانگیشده و ویژگیحمایت سازمانی ادراک

 .معنادار دارند
 (1371بنی و همکاران، )نادری

1 

توانستند بدلیل حجم در هلند، نمی مطالعهمعلمان مدارس متوسطه  مورد 

ند و ایابی کنند و بیگانه شدههای عمومی هویتمشیها با خطمشیباالی خط

 شود آنها از  تغییرات خسته شده و نسبت به آن بدبین شوند.این باعث می

 (2111)فان ایگن و همکاران، 

1 
صادی، تاثیر اقت -بیگانگی بین فردی، بیگانگی سیاسی و بیگانگی اجتماعی

 شناختی دارند.مثبت و معناداری بر درماندگی روان
 (2111ایفاکویزی و همکاران، 

1 

ی کنترل مدیریت غربی، نظیر رهبری و طراحی شغل، پتانسیل هامکانیزم

کاهش بیگانگی را دارند، درحالیکه ارزشیابی عملکرد کارکنان بر بیگانگی 

 تاثیری ندارد.

 (2113)بانای و ریزل، 

9 

سازمان،  -بیگانگی از کار در رابطه میان متغیرهای تناسب شخص

گیری مشارکتی با رفتارهای انحرافی در محیط کار، گرایی و تصمیمحرفه

 کند.نقش میانجی ایفا می

 (2111)ییلدیز و آلپکان، 
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 چهارچوب مفهومی پژوهش

 یاتی پرداخته شدههای مالمشیدر پژوهش حاضر به بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط
های ترسیم و مبتنی بر آن فرضیه 1شکلاست. از این رو چهارچوب مفهومی پژوهش در قالب 

 آماری ذیل مورد آزمون قرار گرفت.
 

 

 

 

 

 

 مفهومی پژوهش. چهارچوب -1 شکل

جود های مالیاتی ومشیهای مالیاتی در بین مجریان خطمشیفرضیه اصلی: بیگانگی از خط
 دارد.

 های مالیاتی وجود دارد.مشیقدرتی استراتژیک بین مجریان خطفرضیه فرعی اول: بی
 های مالیاتی وجود دارد.مشیخطقدرتی تاکتیکی بین مجریان فرضیه فرعی دوم: بی
 های مالیاتی وجود دارد.مشیقدرتی عملیاتی بین مجریان خطفرضیه فرعی سوم: بی

های مالیاتی برای جامعه در بین مجریان مشیمعنایی خطفرضیه فرعی چهارم: ادراک بی
 های مالیاتی وجود دارد.مشیخط

مالیاتی برای ارباب رجوع در بین مجریان های مشیمعنایی خطفرضیه فرعی پنجم: ادراک بی
 های مالیاتی وجود دارد.مشیخط

 شناسی پژوهشروش

ها، توصیفی و از نوع پیمایشی این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده
های مقطعی است که با رویکرد کمّی و  متناسب با است و از نظر زمانی، در حیطه پژوهش

یه جامعه آماری پژوهش حاضر کل گرایانه، انجام گرفته است.شناسی اثباتناسی و معرفتشروش
د. با توجه باشنکارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم با رشته شغلی مأمور تشخیص مالیات می

نفر به عنوان  117نفر است، بر اساس جدول مورگان  311به اینکه حجم جامعه پژوهش حاضر 
به روش  نامهپرسش 211، نامهپرسشرد نیاز است. برای اطمینان از بازگشت تعداد کافی نمونه مو

 مشیبیگانگی از خط

 
 قدرتی تاکتیکیبی

 قدرتی عملیاتیبی

 معنایی برای جامعهبی

 رجوعمعنایی برای ارباببی

 استراتژیکقدرتی بی
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کامل بازگشت داده شد. واحد تحلیل در  نامهپرسش 191تصادفی ساده توزیع شد که در نهایت 
ای )برای ها از دو روش کتابخانهدر این پژوهش، برای گردآوری داده این پژوهش، فرد است.

ها از نمونه آوری داده( و میدانی )برای جمعنامهپرسشنی نظری پژوهش و تدوین آوری مباجمع
پرسش  1پرسش اصلی و  19است که شامل  نامهپرسشآماری( استفاده شد. ابزار این پژوهش، 

قدرتی قدرتی استراتژیک، بیقدرتی )بیشامل سه بُعد بی نامهپرسششناختی بود. جمعیت
معنایی برای یرجوع و بمعنایی برای اربابمعنایی )بییاتی( و دو بُعد بیقدرتی عملتاکتیکی و بی

ها بر مبنای سنجند. این پرسشمشی را میجامعه( بود که در مجموع متغیر بیگانگی از خط
 امهنپرسش، نامهپرسشسازی شد. برای سنجش روایی محتوای (، بومی2112تامرز ) نامهپرسش

ت های مالیاتی قرار گرفمشیگان آشنا به موضوع تحقیق و آشنا با خطنفر از خبر 11در اختیار 
اجرا شد و بدین ترتیب روایی محتوا و صوری  نامهپرسشو نظرات اصالحی ایشان در مورد 

تأیید شد. برای بررسی روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی اقدام شد  نامهپرسش)ظاهری( 
اولیه محاسبه شد  نامهپرسش 21ضریب آلفای کرونباخ برای  نامهپرسشو برای سنجش پایایی 

به دست آمد که طبق نظر سرمد  1به شرح جدول شماره  نامهپرسشکه ضرایب آلفا برای اجزای 
 از پایایی خوبی برخوردار است. نامهپرسش( 1371و همکاران )

 نامهپرسشضرایب آلفای کرونباخ برای اجزای  -2 جدول
 آلفای کرونباخ متغیر/ بُعد

 987/1  قدرتیبی

 918/1 قدرتی استراتژیکبی 

 912/1 قدرتی تاکتیکیبی 

 918/1 قدرتی عملیاتیبی 

 811/1  معناییبی

 811/1 معنایی برای جامعهبی 

 832/1 معنایی برای ارباب رجوعبی 

 881/1  نامهپرسشکل 

 هایافته

استفاده  AMOS22و  SPSS18افزارهای آوری شده از نرمهای جمعدر تجزیه و تحلیل داده
 ها دارای توزیع نرمال است،نمایی، باید مطمئن شد دادهبرای استفاده از روش حداکثر درستشد. 

استفاده شد که برای  2و کشیدگی 1بودن چندمتغیره از دو شاخص چولگیبرای آزمون نرمال
                                                           

1- Skewness 
2- Kurtosis 
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+ باشد )شوماخر و 1/1الی  -1/1+ و یا 1الی  -1بین ها باید در دامنه بودن، مقدار آننرمال
+ 971/1الی  -831/1(. با توجه به نتایج، دامنة مقادیر شاخص چولگی بین 17: 2111، 1لوماکس

های مربوط به + به دست آمد که بر این اساس، داده822/1الی  -717/1و شاخص کشیدگی بین 
نفر است  191طرفی از آنجا که تعداد پاسخگویان نرمال بودند. از  مطالعهمتغیرهای مختلف مورد 

توان از رعایت شده و می 1به  1سؤال است، نسبت حداقلی  19 نامهپرسشو تعداد سؤاالت 
ری گیها و مقیاس اندازهنمایی استفاده کرد. برای اعتباربخشی شاخصروش حداکثر درست

ها است از یک سطح برای سنجش آن تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت، ابتدا متغیرهایی که بیش
ن، تحلیل چنیو به عبارتی، دو سطحی هستند با تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم تأیید شد. هم

ها در نظر گرفته شده بود، انجام گویه برای سنجش آن 3عاملی برای متغیرهایی که بیش از 
 است. 3جدول شماره گیری به شرح های اندازههای برازش برای مدلگرفت. نتایج شاخص

 گیریهای اندازههای برازش مدل برای مدلشاخص -3 جدول
 CMIN/DF GFI NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA 

 18/1≥ 7/1≤ 7/1≤ 7/1≤ 7/1≤ 7/1≤ 7/1≤ 1≥ آستانه قابل قبول

 181/1 717/1 871/1 721/1 711/1 873/1 721/1 321/1 قدرتی استراتژیکبی

 191/1 728/1 721/1 732/1 738/1 711/1 719/1 111/2 قدرتی عملیاتیبی

 111/1 731/1 739/1 728/1 718/1 718/1 732/1 182/1 قدرتیبی

 111/1 719/1 712/1 717/1 718/1 871/1 718/1 313/2 معناییبی

 197/1 711/1 872/1 719/1 721/1 879/1 721/1 191/2 گیریمدل اندازه

                                                           
1- Schumacker & Lomax 
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، شد. به این منظور یگیری اعتبارسنجگیری، ابتدا مدل اندازهبه منظور ارزیابی مدل اندازه
 و همکاران 3( و هیر1781) 2رکرفارنل و ال نظر طبق بررسی شد. 1اعتبار همگرا و تشخیصی

در  ،(2111) هیر و همکاران نظر طبقو  باشد 1/1( بارهای عاملی که حداقل برابر با 2111)
CR صورتی که شاخص

قابل قبول  9/1تا  1/1سازه باالست و بین پایایی باشد،  9/1باالتر از  1
قدرتی بی برای 817/1 برای متغیرهای مدل بین CRشاخص  1شماره  است. طبق جدول

کیبی پایایی تردهنده به دست آمد که نشانمعنایی برای ارباب رجوع بیبرای  811/1تا  استراتژیک
 1باشد که همانطور که در جدول شماره  1/1باید حداقل  AVEچنین، شاخص همست. باال ا

گیری است. مدل اندازه 1/1شود، این شاخص برای همه متغیرهای تحقیق بیش از مشاهده می
به دلیل اینکه در این مدل بیش از یک متغیر پنهان وجود دارد،  شده است. نشان داده 2شکلدر 

(، اگر همبستگی بین متغیرها کمتر 2111) 1بایرنپیشنهاد یز بررسی شد. طبق ن 1اعتبار تشخیصی
شده برای هر متغیر بیش از همبستگی آن متغیر و جذر میانگین واریانس استخراج باشد، 7/1از 

گیری است. در این تحقیق دهنده اعتبار تشخیصی ابزار اندازهنشان با سایر متغیرها باشد،
از طرفی،  (.1شماره  است که قابل قبول است )جدول7/1ها کمتر از سازههمبستگی میان تمامی 

                                                           
1- Discriminant Validity 
2- Fornell&Larcker 
3- Hair et al 
4- Composite Reliability 
5- Discriminant Validity 
6- Byren 

 گیری.اندازهمدل  -2 شکل
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ها ین، سازهبنابراهای همان متغیر با سایر متغیرها بیشتر است. همبستگی هر متغیر از AVEجذر 
 باشند.دارای اعتبار تشخیصی می

 گیریمقیاس اندازهبررسی اعتبار  -1 جدول

 AVE CR فای کرونباخآل مقادیر تی بار عاملی متغیر/ شاخص

 817/1 917/1 819/1  قدرتی استراتژیکبی

    111/8 919/1 1گویه 

    311/11 812/1 2گویه 

    111/11 819/1 3گویه 

    118/7 131/1 1گویه 

 819/1 811/1 931/1   قدرتی تاکتیکیبی

    118/8 111/1 1گویه 

    812/11 813/1 2گویه 

    111/1 111/1 3گویه 

 821/1 971/1 973/1   قدرتی عملیاتیبی

    112/7 833/1 1گویه 

    118/11 821/1 2گویه 

    121/9 117/1 3گویه 

    718/8 111/1 1گویه 

 811/1 981/1 913/1   معنایی برای جامعهبی

    112/8 131/1 1گویه 

    718/9 171/1 2گویه 

    811/8 128/1 3گویه 

برای  معناییبی

 رجوعارباب
  

911/1 812/1 811/1 

    811/8 119/1 1گویه 

    211/11 898/1 2گویه 

    117/9 111/1 3گویه 

 هابررسی اعتبار تشخیصی داده -1 جدول

 سازه
قدرتی بی

 استراتژیک

قدرتی بی

 تاکتیکی

قدرتی بی

 عملیاتی

معنایی بی

 برای جامعه

معنایی برای بی

 رجوعارباب

     811/1** قدرتی استراتژیکبی

    871/1** 317/1 قدرتی تاکتیکیبی

   871/1** 317/1 118/1 قدرتی عملیاتیبی
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  883/1** 119/1 111/1 121/1 معنایی برای جامعهبی

 871/1** 911/1 111/1 118/1 212/1 رجوعبرای ارباب معناییبی
      AVEریشه دوم **

لی و در طور کمشی بهپژوهش، برای بررسی اینکه آیا بیگانگی از خطپس از تأیید مقیاس 
ها آزمون تی تک نمونه اجرا شد. نتایج بودن دادهابعاد   مختلف وجود دارد، و با توجه به نرمال

 بیان شده است. 1این آزمون در جدول شماره 

 نمونهنتایج آزمون تی تک -1 جدول

 3مقدار مفروض تی= 

 بُعد میانگین
 %71سطح اطمینان 

تفاوت 

 میانگین

ضریب 

 معناداری

درجه 

 آزادی

مقدار 

 حد باال تی
حد 

 پایین

 مشیبیگانگی از خط 181/3 971/12 193 111/1 181/1 111/1 111/1

 قدرتی استراتژیکبی 111/3 171/11 193 111/1 111/1 131/1 972/1

 قدرتی تاکتیکیبی 311/3 711/3 193 111/1 311/1 113/1 117/1

 قدرتی عملیاتیبی 112/3 213/11 193 111/1 112/1 121/1 998/1

 معنایی برای جامعهبی 121/3 111/9 193 111/1 121/1 311/1 132/1

 رجوعمعنایی برای ارباببی 211/3 111/3 193 111/1 211/1 119/1 391/1

 قدرتیبی 112/3 178/13 193 111/1 112/1 181/1 111/1

 معناییبی 331/3 118/1 193 111/1 331/1 231/1 131/1

( باشد و 11/1برای تحلیل آزمون تی چنانچه ضریب معناداری کمتر از سطح خطای آزمون )
+ باشد، در 71/1تا  -71/1حد باال و پایین در محدوده مثبت بوده و آماره تی خارج از محدوده 

ر چنین، ددارد. با توجه به جدول، در تمامی ابعاد، هممشی وجود بُعد مورد نظر بیگانگی از خط
( است، حد باال و پایین 11/1کل، ضریب معناداری برابر با صفر و کمتر از سطح خطای آزمون )

+ قرار 71/1و  -71/1در محدوده مثبت قرار دارد و آماره تی در تمامی موارد خارج از محدوده 
ارد های مالیاتی وجود دمشیمشی بین مجریان خطی از خطدارد، بنابراین در تمامی ابعاد بیگانگ

ها های مالیاتی در بین آنها مالحظه شد. نتایج آزمون فرضیهمشیطور کلی، نیز بیگانگی از خطو به 
نشان داده شده است. شایان ذکر است با توجه به عدد  9به طور خالصه در جدول شماره 

ت و در بُعد معنایی بیشتر اسقدرتی نسبت به بُعد بیبی مشی در بُعدمیانگین، بیگانگی از خط
 قدرتی استراتژیک نسبت به سایر ابعاد )بیگانگی تاکتیکی و عملیاتی( بیشتر است.بی
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 هانتیجه آزمون فرضیه -9 جدول

 هانتیجه فرضیه های پژوهشفرضیه

 تأیید های مالیاتی وجود دارد.مشیخطهای مالیاتی در بین مجریان مشیبیگانگی از خطفرضیه اصلی: 

 تأیید های مالیاتی وجود دارد.مشیقدرتی استراتژیک بین مجریان خطبیفرضیه فرعی اول: 

 تأیید های مالیاتی وجود دارد.مشیقدرتی تاکتیکی بین مجریان خطبیفرضیه فرعی دوم: 

 تأیید مالیاتی وجود دارد.های مشیقدرتی عملیاتی بین مجریان خطبیفرضیه فرعی سوم: 

های مشیهای مالیاتی برای جامعه در بین مجریان خطمشیمعنایی خطادراک بیفرضیه فرعی چهارم: 

 مالیاتی وجود دارد.
 تأیید

رجوع در بین مجریان های مالیاتی برای اربابمشیمعنایی خطادراک بیفرضیه فرعی پنجم: 

 های مالیاتی وجود دارد.مشیخط
 تأیید

 شناختی )سابقه کار، سن، تحصیالت و پستدر نهایت، برای بررسی نقش متغیرهای جمعیت
عاملی انجام گرفت که نتایج آن در جدول مشی، آنالیز واریانس تکسازمانی( در بیگانگی از خط

 نشان داده شده است.  8شماره 

 مشیاز خط شناختی در بیگانگینتایج بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت -8 جدول

  ویژگی
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
آماره  F 

ضریب 

 معناداری

پست 

 سازمانی

311/11 بین گروهی  39 111/1 831/1  937/1  

117/11 درون گروهی  127 111/1    

832/97 کل  111    

 سن

837/17 بین گروهی  39 131./  831/1  932/1  

131/81 درون گروهی  131 111/1.   

891/113 کل  118    

 سابقه کار

119/71 بین گروهی  39 118/2  783/1  111/1  

211/338 درون گروهی  131 112/2    

811/132 کل  119    

 تحصیالت

118/11 بین گروهی  31 131/1. 118/1  111/1  

817/13 درون گروهی  131 111/1    

139/17 کل  111    

شناختی بیش از ، ضریب معناداری برای همه متغیرهای جمعیتANOVAبا توجه به نتایج 
درصد در مورد همه متغیرها تفاوت  71است، بنابراین، در سطح اطمینان  11/1سطح تشخیص 
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مشی مشاهده نشد. بنابراین، سطوح و های مختلف از نظر بیگانگی از خطمعناداری در گروه
مشی بقه کار، و تحصیالت، بیگانگی از خطهای مختلف از نظر پست سازمانی، سن، ساگروه

 یکسانی نشان دادند. 

 گیری نتیجه

مشی را بازشناسی و وجود هدف اصلی این مقاله این بود که مفهوم بیگانگی مجریان از خط
دین شناسی اثباتی، بررسی کند. بهای مالیاتی، به مدد روشمشیاین پدیده را در بین مجریان خط

( و 2112منظور، بر اساس ادبیات نظری که در این مورد وجود داشت و با تکیه بر کار تامرز )
ند، های مالیاتی بودمشیریق پیمایش کارکنان سازمان امور مالیاتی استان قم که مجری خطاز ط

های آماری نشان داد که بیگانگی وجود بیگانگی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون
های مالیاتی وجود دارد. اولین یافته پژوهش حاضر این بود که مجریان مشیدر بین مجریان خط

، در تمام سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، احساس مطالعههای مالیاتیِ مورد شیمخط
ا برای های مالیاتی رمشیکنند. دومین یافته پژوهش حاضر این بود که مجریان، خطقدرتی میبی

های مالیاتی را مورد بررسی قرار مشیاین پژوهش، خط دانند.ارباب رجوع و جامعه معنادار نمی
های مشیهای آتی توجه خود را بر روی سایر خطشود پژوهشاست، ولی پیشنهاد می داده

های آموزش و پرورش(، معطوف کنند مشیهای بهداشت و درمان و خطمشیعمومی )نظیر خط
ه اینکه چنین، با توجه بسازی دقیق و بستر محور این پدیده کمک کنند. همتا با این کار به مفهوم

ته است، مشی نپرداخکشور، به بررسی پیشایندها و پیامدهای بیگانگی از خط پژوهشی در سطح
 شناسی کیفی، به شناسایی این عوامل بپردازند.های آتی به مدد روششود پژوهشپیشنهاد می

 های سیاستیتوصیه

نهادهای معنایی(، نویسندگان مقاله، پیشقدرتی و بیمشی )بیبا توجه به ابعاد بیگانگی از خط
 های مالیاتیِ موردمشیاولین یافته پژوهش حاضر این بود که مجریان خط اند.ئه کردهاذیل را ار

کی از کنند. یقدرتی می، در تمام سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، احساس بیمطالعه
عواملی که نقش مهمی در کاهش بی قدرتی مجریان دارد، آزادی عمل اداری آنها است. وقتی 

های مالیاتی جدید، آزادی عمل آنها را محدود کرده است، مشیکنند خطریان احساس میکه مج
تژیک قدرتی مجریان در ابعاد استراشود برای کاهش بیکنند. لذا پیشنهاد میقدرتی میاحساس بی

کت های مالیاتی امکان بیشتری برای مشارمشیو تاکتیکی، سازوکاری تعبیه شود که مجریان خط
چنین، وقتی که نمایندگان مجلس، نویس لوایح مالیاتی داشته باشند. همین پیشدر تدو

در  گیریکنند، با اعطای آزادی عمل به مجریان، امکان تصمیمهای مالیاتی را تدوین میمشیخط
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ح عملیاتی نیز، کارکنان های مالیاتی را به آنها واگذار کنند. در سطمشیمورد نحوه اجرای خط
های گیریهای عملیاتی آزادی عمل کافی ندارند و در تصمیمنند در انجام رویهکاحساس می

ها باید در سطح ادارات کل، شوند. لذا مدیران کل استانها مشارکت داده نمیمربوط به این رویه
ها مشیگیری در مورد نحوه اجرایی کردن خطاز طریق برگزاری جلسات، مجریان را در تصمیم

های مالیاتی را برای مشیدومین یافته پژوهش حاضر این بود که مجریان، خط مشارکت دهند.
های مالیاتی قادر مشیکردند که خطدانند. مجریان احساس میارباب رجوع و جامعه معنادار نمی

به تحقق اهداف از پیش تعیین شده )برای مثال ارتقای عملکرد نظام مالیاتی(، نیستند و احساس 
ها، نیازها و گیریدهد که در تصمیمهای مالیاتی این امکان را به آنها نمیمشیکردند که خطمی

 مشیمعنایی خطمقتضیات مودیان را در نظر بگیرند. آزادی عمل اداری، در کاهش احساسِ بی
ان و شها توانایی بیشتری دارند تا تصمیماتمشیمجریان نیز موثر است. چراکه مجریان خط

ند. شان وفق دههاید از آن متابعت کنند را با نیازها و شرایط خاص ارباب رجوعهایی که بایرویه
دهد تا هنگام مواجهه و رویارویی با از اینرو آزادی عمل اداری به مجریان این امکان را می

گیرند. لذا زمانی که مأموران تشخیص مالیات، به کارهای خودشان را نیازهای شهروندان، قضاوت
کننده نند قضاوت و نظر آنها در رضایت و رفع خواسته نهایی مؤدی مالیاتی تعیینکمشاهده می

مشی مورد نظر را برای ارباب رجوع مفید و معنادار تلقی است، تصمیمات خود را مهم و خط
چنین، کند. هم( را به طور کامل تأیید می2111کنند. این یافته پژوهشی، نتایج پژوهشی تامرز )می

داد آزادی عمل مجریان ( را که نشان می2117) 2( و می و وینتر1771) 1ش هندلرنتایج پژوه
به همین  کند.ها به همراه داشته باشد را پشتیبانی میتواند اثرات مثبتی برای ارباب رجوعمی

مشی برای ترتیب، اثر مثبتی که آزادی عمل مجریان بر روی ادراک مجریان از معناداری خط
ن مشی شود. وقتی مجریان به ایتمایل بیشتر به اجرای خطساز تواند زمینهمی ارباب رجوع دارد
شان هایکنند برای ارباب رجوعای را که بر روی آن کار میمشیرسند که خطباور و درک می

مشی تمایل نشان خواهند داد. برای مثال زمانی که معنادار است، تا حد زیادی به اجرای آن خط
ن دانند و به ایهای مالیاتی را برای مؤدی مالیاتی مفید میمشیمالیات، خطمأموران تشخیص 

مؤدیان  مشی، با آزادی عملی که به آنها جهت رفع نیازها و رضایترسند که این خطدرک می
های شیمشان از خطمشی مفید و معناداری است، به طور منطقی، بیگانگیمالیاتی داده است، خط

ودهای تواند رهنمنتایج این پژوهش می شود.شان به اجرای آن بیشتر میتمایلتر و مالیاتی کم
ه توان اینگونه استنباط کرد که بنظری و عملی جالب توجهی داشته باشد. به لحاظ نظری به می

مشی را ارتقا های خطها اثربخشی اجرای برنامهمشیرسد آزادی عمل اداری مجریان خطنظر می
شود. متعاقباً این ین آزادی عمل اعطا شده موجب کاهش مقاومت مجریان میدهد، چراکه امی

                                                           
1- Handler 
2- May & Winter 
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مشی نیز بشود. چرا که آزادی عمل، تواند موجب ارتقای مشروعیت فرایند اجرای خطامر می
 های شهروندان را برآوردهسازد تا متناسب با شرایط مختلف، نیازها و خواستهمجریان را قادر می
مشی عمومی نیز ارتقا خواهد یافت. به لحاظ های خطعیت دموکراتیک برنامهکنند. نهایتاً، مشرو

های مالیاتی( مشیویژه خطگذاران )بهمشیعملی نیز نتایج پژوهش این مطلب مهم را به خط
ای این آزادی عمل به مأموران مالیاتی داده مشی، تا اندازهکند که هنگام تدوین خطتوصیه می

کلی(،  چهارچوبها )ذیل یک ها و اعمال جریمهلیات و اعطای بخشششود تا در تشخیص ما
 متناسب با وضعیت خاص هر یک از مؤدیان، آزادی عمل داشته باشند.
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