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Abstract 
One of the reasons for the failure of public policies is bureaucrats’ alienation from public 

policies. Alienation from policy is a psychological state that leads to the psychological 

dissociation of public policy enforcers from those policies. The purpose of this study was to 

examine the role of social capital in bureaucrats’ alienation from tax policies. The statistical 

population of the study was comprised of identification officers of the Qom Province Tax 

Affairs Administration. The required data was collected through a questionnaire distributed 

in 2020 among a sample (n=174) which was selected using simple random sampling. The 

hypotheses testing results were analyzed based on maximum likelihood test in structural 

equation modeling. The findings showed that social capital dimensions (namely structural, 

communicative, and cognitive) have a positive, significant relationship with bureaucrats’ 

alienation from tax policies. This means that the fulfilment of each of the three dimensions 

of social capital causes bureaucrats to feel less alienation from policies. 
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های  مشی از خط ها بوروکراتاجتماعی در بیگانگی سرمایۀ نقش 

 مالیاتی

 وردی مهدی گل

 علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران ۀدانشکد استادیار،

 (09/06/1400تاریخ پذیرش:  ـ 01/04/1400 )تاریخ دریافت:

 چکيده
مشی حالتی  است. بیگانگی از خط ی عمومیها مشی از خط ها بوروکراتهای عمومی بیگانگی  مشی خط یکی از دالیل شکست

بررسی  از این پژوهشهدف . شود می منجر ها مشی های عمومی از خط مشی شناختی مجریان خط شناختی است که به گسست روان روان
کل امور  ۀادارکارکنان  را آماری پژوهش حاضر ۀجامع .بودالیاتی های م مشی ها از خط اجتماعی در بیگانگی بوروکراتسرمایۀ  نقش

و با روش  1399از طریق تکمیل پرسشنامه در سال . اطالعات مورد نیاز شدند شامل میشغلی مأمور تشخیص رشتۀ با مالیاتی استان قم 
 به ساختاری معادالت سازی مدل از ها با استفاده یهاز آزمون فرضآمده  دست بهآوری شد. نتایج  نمونه( جمع 174گیری تصادفی ساده ) نمونه
رابطۀ شناختی(  ،اجتماعی )ساختاری، ارتباطیسرمایۀ ابعاد  ی پژوهش حاضر نشان دادها یافتهنمایی تحلیل شد.  حداکثر درست روش

ارتباطی و  و ساختاری ابعاداز  یک هرتحقق  کهمعنا  اینبه . های مالیاتی دارد مشی ها از خط مثبت و معناداری با بیگانگی بوروکرات
 مشی کمتری را تجربه کنند. ها احساس بیگانگی از خط شود بوروکرات موجب می اجتماعیسرمایۀ شناختیِ 
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 مقدمه

اجرای  ۀگذاری عمومی در ایران مرحل مشی فرایند خط مهم و در عین حال چالشی از مراحلیکی 

ها تا حد  مشی گذار از وضع این خط مشی نظر خط زیرا تحقق اهداف مد .های عمومی است مشی خط

های عمومی  مشی نبودن اجرای خط  زیادی در گرو اجرای موفق آن است. یکی از دالیل اثربخش

شناختی است که منجر به  وانمشی حالتی ر هاست. بیگانگی از خط مشی بیگانگی مجریان از خط

دهند بیگانگی از  ها نشان می شود. نتایج پژوهش ها می مشی شناختی مجریان از خط گسست روان

 گذارد مشی عمومی و تمایل به اجرای آن تأثیر منفی می مشی بر حمایت رفتاری از یک خط خط

(Tummers 2012.) کردند اعالمو  ندگذاشت( نیز بر این مطلب صحه 1975) هورن فان و 1میتر فان:  ...«

».  اجرا ممکن است به شکست منجر شود ،ها گذاشته شده است نپذیرند آن ةعهدبه اگر مجریان آنچه را 

خوبی ایفا کنند که دارای  بهتوانند نقش خود را  های عمومی وقتی می مشی های مجری خط سازمان

ی برای پویایی مشی مانعی جدّ بیگانگی از خطتوانمند و باانگیزه باشند. اما احساس  و نیروهای فعال

 ها خواهد بود. مشی تبع آن موفقیت سازمان و در سطح کالن خط کارکنان و به

مشی مجریان در آن مالحظه  پای بیگانگی از خطکه ردّ ،های عمومی کشور مشی یکی از خط

مالیاتی بسیار های  یمش اتخاذ یک تصمیم صحیح برای خطهای مالیاتی است.  مشی شود، خط می

 یراندر ا متفاوت هر تجارت و شهروندی را های شکل به تقریباً ها مشی خطاین زیرا  .تاسحساس 

ی اخیر ها تحول در نظام مالیاتی از موضوعات مهمی است که در سال د.نده ثیر قرار میأتحت ت

 ؛گرفته استمردان قرار  گذاران و دولت مشی ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری مورد توجه خط

اقدامات متعدد و متفاوتی به  ،های اخیر، به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی که در دهه  طوری

قرار نظام تاس دهندة حرکت دولت در این زمینه بوده نشانهای اخیر  در سال عمل آمده است. آنچه

 تر و از همه مهم ،لیاتیسایر مقررات ما ،های مستقیم افزوده، اصالح قانون مالیاتمالیات بر ارزش 

آن است که به چند  بیانگراجرای طرح جامع مالیاتی است. تجارب پژوهشگر و شواهد موجود 

 :را میان مجریان مشاهده کرد 2های مالیاتی مشی های بیگانگی مجریان از خط توان رگه دلیل می

                                                                                                                            
1. Van Meter 

 ضوابط طرح جامع مالیاتی است.و  ،ها امهها، بخشن دستورالعملنون مالیات بر ارزش افزوده، های مستقیم، قا . منظور قانون مالیات2
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  متر به تحقق تحول نظام مالیاتی ک زمینۀشده در  انجامبه باور مجریان، اغلب اقدامات

 اهداف مورد نظر انجامیده است؛

 از جمله طرح جامع مالیاتی، آزادی عمل حسابرسان  ،های سازمان مشی در برخی از خط

 ست؛مالیاتی محدود شده ا

 کننداند تا حد مطلوبی رضایتمندی مؤدیان مالیاتی را کسب  های مالیاتی نتوانسته مشی خط. 

( بین مأموران تشخیص 1397) شوردی و همکاران ایشی گلپیممطالعۀ های  عالوه بر این، یافته

های مالیاتی بین این  مشی است که پدیدة بیگانگی از خطموضوع دهندة این  نشانمالیات استان قم 

آن است که بخش قابل توجهی از  بیانگر محقق مجریان وجود دارد. همچنین، شواهد تجربی

شوند از پیامدهای منفی وجود همین  ی متحمل میهای مالیات مشی فشارهای روانی که مجریان خط

 پدیده است.

 باشدسازد این  میهایی که ذهن مخاطبان این پژوهش را به خود مشغول  شاید یکی از پرسش

های عمومی چه ضرورتی دارد؟ چرا  مشی ها )مجریان( از خط که فهم پدیدة بیگانگی بوروکرات

مشی  گذاری پدیدة بیگانگی از خط مشی در نظام خطهای مختلف  پژوهشگر از میان مسائل و پدیده

های گوناگونی که در نظام  مشی را موضوع مطالعۀ خود قرار داده است؟ در میان خط

اند و  های زیادی وجود دارند که به فرجام نرسیده مشی گذاری ایران تدوین شده است خط مشی خط

گذار تدوین و  مشی نهادهای خط پیش ها لسارا ها  مشی اند. برخی از این خط به حال خود رها شده

و اهدافشان محقق نشده است. به باور  اند در مرحلۀ عمل رهاشده باقی مانده اند؛ اما کردهابالغ 

 ؛ایم مواجه شده« مشی انباشت خط»گذاری ایران با پدیدة  مشی توان گفت در نظام خط پژوهشگر، می

و غیره یکی پس از  ،فرهنگی، اجتماعی، صنعتیهای مختلف اقتصادی،  هایی که در حوزه مشی خط

تنها اهداف و رهاوردهای مورد نظرشان محقق  اند و نه شدهانباشته ابالغ و روی هم  و دیگری وضع

کارآمدی  در زمینۀنگرش و ذهنیت مجریان و از سوی دیگر شهروندان  بر بلکهنشده است، 

و حالت شناختی در مجریان  است. این ذهنیت منفی گذاشتههای عمومی تأثیر  مشی خط

های جدید شده و تمایل و پیوند  مشی ها از خط شناختی آن ها موجب گسست روان مشی خط

های فعلی و آتی کاهش داده است. اگر این گسست  مشی شان را به اجرای خط شناختی
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لعه و مورد مطا ،ایم مشی یاد کرده که از آن به عنوان بیگانگی از خط ،مشی شناختی از خط روان

نیز  توان در عمل می ،شود ییآن شناسا )منفی یا مثبت( براثرگذار شناخت دقیق قرار گیرد و عوامل 

یکی از عوامل مؤثر و مهم در موفقیت  در جایگاه ، میلی مجریان تا حد زیادی مانع از بی

 شد. ،های عمومی مشی خط

ظیر بیگانگی مجریان از ای ن پدیدة پیچیدهگیری  شکلو پیشگیری از  شناخترو،   ایناز 

هایی با رویکردهای نوین انجام شود.  و مستلزم این است که پژوهش است ها ضروری مشی خط

سرمایۀ هاست.  اجتماعی یکی از همین پژوهشسرمایۀ پرداختن به موضوع بیگانگی از منظر 

شناسی  در روانکه خود ریشه  ـ بیگانگی مجریانجلوگیری از تواند ابزار مناسبی برای  اجتماعی می

 باشد. ـ اجتماعی دارد

اجتماعی را در بیگانگی سرمایۀ نقش  بودپژوهش حاضر درصدد  پژوهشگر در ،بنابراین

، ابتدا یادشدهتحقق هدف  به منظور .کندهای مالیاتی بررسی  مشی از خط ها )مجریان( بوروکرات

در نهایت بحث و نتیجه و  وها  و یافته شناسی پژوهش روشپژوهش و سپس پیشینۀ مبانی نظری و 

 های پژوهش ارائه خواهد شد. مبتنی بر یافتهپیشنهادهایی 

 مبانی نظری
 مشی عمومی بيگانگی از خط

 ، وحمایت اجتماعینبود  ،2تا حد وسیعی به نوعی دلسردی اجتماعی 1نظری، بیگانگی مباحثدر 

تواند به طور  علمی می مباحثدر  کارگیری این مفهوم هفقدان ارتباط اجتماعی معنادار اشاره دارد. ب

داری را دلیل اصلی بیگانگی  ها سرمایه بازگردد که هر دوی آن 4و هگل 3مارکساندیشۀ مستقیم به 

اندیشمندان مدیریت دولتی و سایر دانشمندان  و شناسان دانستند. از آن موقع تا کنون، جامعه می

به این معنای زیادی  ،اند. در نتیجه ر گرفتهکاه علوم اجتماعی این مفهوم را در مطالعات متعددی ب

شناسان اجتماعی است که  نخستین روان ةزمرر د (1959) 5واژه نسبت داده شده است. سیمن

                                                                                                                            
1. alienation 

2. social estrangement 

3. Marx 

4. Hegel 

5. Seemon 
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 ،ن کوشیدیم. سدکنکوشید مفهوم بیگانگی روانی را در قالبی منظم و منسجم تدوین و تعریف 

صور و انواع  ،1لیناسیونآواژة اسی شن نوعدن کرتعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخص  ۀارائضمن 

ترین صور  ترین و متداول که به نظر وی رایج ،گونه را در پنج نوع قابل تمیز تظاهرات رفتار بیمار

 Tummers) نشان دهد ،شناسی است شناسی و روان جامعه مباحثواژه در این کاربرد مفهومی 

ند از: ا بیگانگی عبارتگانۀ  پنج های شکل ،سیمنبه باور  .(67: 1370 محسنی تبریزی ؛2011

 6خودبیگانگی ،5، انزوای اجتماعی4هنجاری ، بی3معنایی( معنایی )احساس بی ، بی2قدرتی بی

(Tummers 2011123: 1373شیخاوندی  ؛.) 

ابداع ابزارهایی عملیاتی در خصوص بیگانگی برای ها  بندی طبقهین ابسیاری از دانشمندان از 

یکی از این بسترها  ند.کنبررسی  وانند این مفهوم را در بسترهای مختلفاند تا بت استفاده کرده

اگرچه  عمومی است که تامرز در این زمینه مطالعات متعددی را انجام داده است.  مشی اجرای خط

، (Lipsky 2010) استامور دولتی تصدیق شده ادارة یابی از جانب اندیشمندان  مشکالت هویت

و  تامرز ،رو برای تحلیل این موضوع وجود ندارد. از این هیچ چارچوب نظری منسجمی

که ریشه در  ،مشی را مبتنی بر مفهوم بیگانگی از کار ( مدل بیگانگی از خط2009) شهمکاران

 شناسی دارد، ساختند. جامعه

نخست از این منظر که  ؛متمایز است 7مهم با بیگانگی از کارجنبۀ مشی از سه  بیگانگی از خط

که در دست اجراست، نه شغلی که در حال  مربوط استای  مشی به بیگانگی از خطاین مفهوم 

 که درحالی این مفهوم غالباً بر بخش دولتی متمرکز است از این منظر کهدوم  ،است گرفتن انجام

این  از این منظر کهسوم  ،مفهوم بیگانگی از کار اساساً برای بخش خصوصی ساخته شده است

های عمومی( را مد نظر قرار داده است  مشی دولتی )مجریان خط بخش مفهوم متخصصانِ

 (.Tummers 2013: 45که مفهوم بیگانگی از کار اساساً بر کارگران یدی متمرکز است ) درحالی

                                                                                                                            
1. alienation 

2. powerlessness 

3. meaninglessness 

4. normlessness 

5. social isolation 

6. Self- Estrangement 

7. work alienation 
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شناختی  توان انفصال روان مشی را می بیگانگی از خط (2009) شتامرز و همکارانبه باور 

قدرتی  )بی بُعد پنجند تعریف کرد. تامرز و همکارانش ای که باید اجرا کن مشی مجریان از خط

معنایی برای  معنایی برای جامعه، بی قدرتی عملیاتی، بی قدرتی تاکتیکی، بی استراتژیک، بی

مدلی  مثابۀتواند به  مشی در نظر گرفتند که این مدل می را برای مدل بیگانگی از خط رجوع( ارباب

کار گرفته شود. تمرکز بر ه ها ب مشی از خط به تبعیتتمایل مجریان عدم  علت تبیینبرای 

تناسب دارد.  نیز امور دولتیادارة گیری جدید پژوهش  های کارکنان بخش دولتی با جهت نگرش

ها و رفتار کارکنان دولتی  گیری جدید، به جای تمرکز بر ساختارها و فرایندها، به نگرش در جهت

 .(Grimmelikhuijsen et al. 2017) شده است توجه

 مشی ابعاد بيگانگی از خط

بیگانگی را  از پنج بُعد مهم عنصر، باید دو مشی بیگانگی از خط سازیِ مفهوم هنگامبه باور تامرز، 

 یعناصرمعنایی در متون بیگانگی  قدرتی و بی یی. ابعاد بی معنا قدرتی و بی نظر قرار دهیم: بی مد

شناختیِ  اجزای روان»یی را  معنا قدرتی و بی ( بی2005) و پاندی 1دیویسـ  تهار اند. دی بسیار مهم

 .اند دانسته« کلیدی بیگانگی

تواند رخدادِ  ها نمی کنند رفتار آن انتظار یا احتمالی که افراد تصور می»قدرتی را  سیمن بی

حوزة در  (.Seeman 784 :1959) تعریف کرده است« را تعیین کند 2هاایندرهاوردها یا پس

برنامۀ ( مجریان بر تعیین و تدوین یک تأثیرگذاریقدرتی به میزان نفوذ ) مشی، بی خطفرایندهای 

تاکتیکی یا عملیاتی اعمال شود.  یا تواند در سطوح استراتژیک مشی اشاره دارد. این نفوذ می خط

مربوط به محتوای یک های  تصمیممجریان در خصوص  ةشد ادراکقدرتی استراتژیک به نفوذ  بی

این شکل از  مثالًگونه که در قواعد و مقررات تعیین شده است( اشاره دارد.  نمشی )آ خط

شده تدوین متخصصان مشی جدید بدون کمک  تواند در مواقعی رخ دهد که خط قدرتی می بی

کار در آن خصوص مشورت نشده  های نیروی ای و اتحادیه های حرفه با انجمنهنگامی که یا  باشد

 (.Tummers 2013: 45) باشد

                                                                                                                            
1. DE Hart-Davis 
2. reinforcements 
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شیوة مربوط به های  تصمیم)یا فقدان نفوذ( مجریان بر  ةشد ادراکقدرتی تاکتیکی به نفوذ  بی

های کاری یا جلسات  ، اگر مجریان در گروهمثالًمشی در سازمان خودشان اشاره دارد.  اجرای خط

مشی شرکت کنند، احساس مشارکت و درگیر شدن خواهند  خطبرنامۀ مربوط به اجرای یک 

قدرتی تاکتیکی  تواند به کاهش حس بی اجرای سازمانی می هنگام، مشارکت ترتیب ه اینبداشت. 

مشی  اجرای خطشیوة مربوط به های  تصمیمچه مجریان بیشتر احساس کنند که بر  . هرکندکمک 

 (.Tummers 2013: 46)کرد قدرتی تاکتیکی خواهند  بیاحساس در سازمانشان نفوذ دارند کمتر 

 ، ترتیب  به اینشود.  مشی مربوط می اجرای واقعی خط طیتی به نفوذ مجریان قدرتی عملیا بی

قدرتی  شود. بی مشی مربوط می اجرای واقعی خط طیقدرتی عملیاتی، به نفوذ مجریان  بی

 . کندمیمشی، بررسی  شده مجریان را در اجرای واقعی خطعملیاتی، نفوذ ادراک

بند  مشی پای های سفت و سخت اجرای خط ی به رویهمش اجرای خططی ها باید  اینکه آیا آن 

های  رجوع مشی با شرایط خاص ارباب ی سازگاری و انطباق خطها فرصت کافی برا باشند؟ آیا آن

خود را در اختیار دارند؟ در متون مدیریت دولتی این وضعیت بر حسب آزادی عمل کارمندان 

وجود ه تواند در خصوص مجریانی ب می قدرتی عملیاتی به طور خاص شود. بی دولت توصیف می

آید که انتظارات آزادی عمل و استقاللشان با باورهای کنترل بوروکراتیک در تناقض باشد. هر چه 

ها  بیشتر باشد احساس آنمشی  اجرای خططی ها  مشی مجریان خط ةشد ادراکمیزان آزادی عمل 

 .(Tummers et al. 2007; Tummers 2013) شود قدرتی عملیاتی کاسته می مبنی بر بی

معنایی به حس  بی اعالک کردمشی است. سیمن  مشی دومین بُعد بیگانگی از خط معنایی خط بی

Seeman ) مشی است( اشاره دارد فعالیتش )که در اینجا همان خطزمینۀ فرد از درک رویدادها در 

 ۀرابطناتوانی در درکِ »معنایی را  بی (2002) شو همکاران 1مشابه، ساروس به طور (.786 :1959

کاری  کارگر خط مونتاژی که به جوش آیا ،مثالً .اند کردهتعریف « تر سهم فرد در تحقق هدفی بزرگ

انجامد؟ در  فرایند در نهایت به تولید یک خودرو می داند این برخی از قطعات مشغول است می

 (.Seeman 786 :1959)کرد مشی را متمایز  خطمعنایی  توان دو نوع بی مشی، می اجرای خطحوزة 

مشی برای  خط ةافزودمعنایی به ادراک مجریان در رابطه با ارزش  نخست، در سطح اجتماعی بی
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راستی  بهمشی  خطبرنامۀ ، مجریان ممکن است احساس کنند یک مثالًاهداف اجتماعی اشاره دارد. 

آورد. در چنین مواردی،  ها( را فراهم نمی امنیت بیشتر در خیابان مانندخدمات دولتی مطلوب )

معنایی اجتماعی به طور  . مفهوم بیکند احساسزیادی معنایی اجتماعی  مجری ممکن است بی

 معموالًکنند. این مجریان  ها را اجرا می مشی شود که خط خاص به مجریانی مربوط می

 ،مؤثرتغییر برای م فقدان منابع الزدلیل های بیش از اندازه و نیز به  طرحدلیل به  ،مداران را سیاست

کنند در فراهم آوردن کاالها و خدمات دولتیِ مطلوب  اغلب احساس می مجریان،دانند.  مقصر می

های جدید  مشی های عمومی اغلب به خط مشی برانگیز نیست که مجریان خط ناتوان هستند. تعجب

 و مشی جدید های خط مههر روز برنا ؛کنند احساس را زیادی معنایی اجتماعی  اعتماد باشند و بی بی

چه منافعی برای مشی  اند که این خط ها در شگفت و آن های جدید مدیران اجرایی جدید با برنامه

 ةکنند منعکسمعنایی  رجوع بی دوم اینکه، در سطح ارباب (.Tummers 2013: 46)کل جامعه دارد 

ع است. بنابراین، رجو مشی برای ارباب اجرای خط ةافزود  ارزشادراکات مجریان در خصوص 

مشی برای اهداف اجتماعی اشاره  خط ةشد افزودة ادراکمعنایی اجتماعی به ارزش  که بی درحالی

مشی  اجرای خط طیمشی را  خط ةشد ادراک ةافزودرجوع ارزش  معنایی در سطح ارباب دارد، بی

به استی ر بهمشی  . اگر مجریان احساس کنند با اجرای خطکند میرجوع بررسی  برای ارباب

رجوع را  معنایی برای ارباب کنند، به احتمال زیاد سطح پایینی از بی هایشان کمک می رجوع ارباب

 (.Tummers 2013: 47)خواهند کرد  احساس

 اجتماعیسرمایة 

 کند میاشاره  یحاصل از ارتباطات اجتماع یایاست که به مزا یمفهوم جامعی اجتماع یۀسرما

(et al. 2021 Hador-Ben.)  متداول در علوم اجتماعی  بسیاراجتماعی به مفهومی سرمایۀ امروزه

تواند طیف وسیعی از  شود که می اجتماعی از آنجا ناشی میسرمایۀ مبدل شده است. محبوبیت 

را تبیین  ـ مانند رشد اقتصادی، کیفیت حکمرانی و دولت، سالمتی و رفاه مردم ـ های اجتماعی پدیده

 (.Wu 2021) کند

 است. ادافر میان چندبعدی و ،ساختاری ،ارتباطی شناختی، ابعاد از ای مجموعه اجتماعی سرمایۀ

 سرمایۀ (.Schenkel & Garrison 2009) دارد اشاره افراد با تعامل از ناشی سرمایۀ به سرمایه این
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 و دهش ناشی آن از و است نهفته افراد بین ۀشبک در که است ای بالقوه و واقعی منابع مجموع اجتماعی

 ممکن که است امتیازاتی هم و شبکه هم اجتماعی سرمایۀ ،بنابراین. است دسترسی قابل آن طریق از

 به جتماعیا سرمایۀ ابعاد( 1998) گوشال و 1مدل ناهاپیت در. باشد شده فراهم شبکه طریق از است

 جدا دیگر یک از تحلیل در ابعاد این اگرچه شود. می تقسیم ارتباطی و شناختی و ساختاری بعد سه

 جز ،مدل این در. باشند داشته زیادی پیوستگی هم با که است شده موجب ها آن های ویژگی ،اند شده

 شده است. گرفته نادیده اجتماعی سرمایۀ بر سازمان محیطی عوامل سایر تأثیر فرهنگ، عامل

 اجتماعی ةسرمایعد شناختی بُ

درک  اجتماعی، در یک دیدگاه، یا ۀشبکدرون یک کارکنان  های اشتراکمیزان  ةدربرگیرندبُعد این 

های  روایت شامل زبان و کدهای مشترک و ؛(Bolino & Turnely 2000) مشترک میان آنان است

 که دارد منابعی به اشاره اجتماعی سرمایۀ شناختی عنصر (.Ghoshal&  Nahapiet 1998) مشترک

 ترین هاست. مهم گروه میان مشترک معانی های سیستم و، تعبیرها، تفسیرها مظاهر، ةکنند فراهم

 (.Rhodes et al 2008) مشترک های حکایت و کدها و ند از: زبانا بُعد عبارت این های جنبه

 اجتماعی ةسرمایعد ساختاری بُ

با این و  کند ایجاد میعمـودی  افقی ورابطۀ  نوعی در جامعهاجتماعی سرمایۀ  جنبۀ ساختاری

 چیدمان ةدهند نشان عد ساختاریکند. در واقع، بُ جامعه را تقویت میسرمایۀ اجتماعی کل  شیوه

 (.2019Hennekam et al .) ستغیرشخصی روابط بین مردم یا واحدها

معنا که این ین ه اب. شود ها یافت می که در سازمان این بعد الگوی کلی روابطی را در نظر دارد

 & Bolino) گیرد کنند در بر می ازمان برقرار میدیگر در س که افراد با یک را عد میزان ارتباطیبُ

Turnely 2000). ُشکل و  و اجتماعی شامل پیوندهای موجود در شبکه ۀسرمایعد ساختاری ب

 سرمایۀ ساختاری بُعد (.Ghoshal&  Nahapiet 1998)است ترکیب شبکه و تناسب سازمانی 

 چگونه و کسانی چه به فرد که معنا این به. دارد افراد بین های تماس کلی الگوی به اشاره اجتماعی

 مشاهده قابل ها سازمان همۀ در که است ارتباطاتی کلی الگوی بعد این ،واقع در. دارد دسترسی

 .است
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 اجتماعی ةسرمایعد ارتباطی بُ

عد ساختاری بر که بُ دیگر، درحالی بیان. به شود شامل مید ماهیت روابط در یک سازمان را عاین بُ

یا خیر بعد ارتباطی بر  ارتباط دارندهم  که آیا کارکنان در یک سازمان باد شو میمرکز این امر مت

عد شامل اعتماد، بُ این (.Bolino & Turnely 2000) تمرکز داردت این ارتباطات فیماهیت و کی

 (.Ghoshal&  Nahapiet 1998)است هویت  و ،هنجارها، تعهدات

 به دیگر یک با افراد که است شخصی روابط نوعی ةنندک توصیف اجتماعی سرمایۀ ارتباطی عدبُ

 سازمان یک در افراد بین همبستگی ماهیت به بعد این. کنند می برقرار تعامالتشان سابقۀ سبب

را  دیگر یک آیا کنند؟ می اعتماد هم به دارند؟ را دوست دیگر یک همکاران آیا) شود می مربوط

 است ممکن باشند داشته دوست را دیگر یک که ای ریکا های گروه(. دانند؟ می برابر و همسان

 با را خود بتوانند بهتر و باشند متغیر محیط با تطبیق به قادر بهتر و باشند داشته بیشتری انعطاف

 دهند. تطبیق باالترسطح  عملکرد

 پژوهش ةپيشين

س ، ساین1های اطالعات علمی خارجی )گوگل اسکالر مند پژوهشگر در پایگاه بررسی نظام

ای که به بررسی ارتباط این دو متغیر پرداخته باشد وجود  مقاله نشان داد (3اسکوپوس ،2دایرکت

در پایگاه اسکوپوس  Social capitalو  Alienationکلیدواژة زمان دو  هم یجو و فقط جستندارد. 

به  4های اجتماعی: از مالکیت تا تعلق اجتماعی، هویتسرمایۀ  کتاب در یک فصل از نشان داد

با  .(Schmidt 150 :2014-122) اجتماعی و ازخودبیگانگی پرداخته شده استسرمایۀ بررسی نظری 

مشی  بیگانگی از خطحوزة های خارجی در  ، در ادامه به برخی از جدیدترین پژوهشحال این

 اشاره خواهد شد.

 بهزیستی  مشی و بیگانگی از خطرابطۀ بررسی ای به  در مطالعه( 2020) شو همکاران 5عثمان

کننده  های سطح خیابان با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد بیگانه شناختی بوروکرات روان
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4. Social Capital, Social Identities: From Ownership to Belonging 
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های بخش  نفر از بوروکرات 401های این مطالعه به صورت پیمایشی از میان  پرداختند. داده

 سازی معادالت ساختاری روابط تحلیل شد. آوری و با استفاده از مدل جمعدولتی 

 مشی در میان کارکنان اداری  بیگانگی از خط»تحت عنوان  ،ای ( در مقاله2020) 1هایکیشوف

، به بررسی پیامدهای اصالح نظام اداری جمهوری چک برای کارکنان این «جمهوری چک

مشی  مقیاس بیگانگی از خط ،که به روش کیفی انجام شد ،خت. در این پژوهشنهادها پردا

افته رسید که در تدوین و اجرای این تحول اداری به این ی هایکیشوف. به کار رفتتامرز 

مشی احساس  کارکنانی که مورد مشورت و مشارکت قرار نگرفته بودند نسبت به این خط

مشی با رضایت شغلی و  های دیگر نشان داد میان بیگانگی از خط یافته .کردند بیگانگی می

 معنادار وجود دارد.رابطۀ تعهد به اهداف سازمانی 

 مشی: بررسی اجرای  تهدید بیگانگی از خط»تحت عنوان  ،ای ( در مقاله2020) 2لیلجا

ادراکات  ،مشی دیدگاه بیگانگی از خط بکارگیریبا ، به دنبال این بود که «مشی علم آزاد خط

های این پژوهش نشان  . یافتهکنند بررسیمشی علم آزاد  اجرای خط در موردپژوهشگران را 

مشی احساس  این خط بامشی علم آزاد مشکالتی دارند و  با خطپژوهشگران در ارتباط  داد

مشکالت پژوهشگران مخاطب این پژوهش از  شداین پژوهش پیشنهاد در کنند.  بیگانگی می

 گذاری حل شود. مشی طریق مشارکت در فرایند خط

که پژوهش  آن بودداخلی نیز مؤید دادة های  وجو در پایگاه جستهای حاصل از  بررسی

 مشی صورت نگرفته است. اجتماعی و بیگانگی از خطسرمایۀ ارتباط متغیرهای  رةی دربامستقل

گیری مفهوم بیگانگی از  اشاره شد، شکل ،به نقل از تامرز ،نظری پژوهش پیشینۀطور که در  همان

پژوهش خأل بر اهمیت این ارتباط و  مشی برگرفته از مفهوم بیگانگی از کار بوده است. بنا خط

رابطۀ سرمایۀ  ها در آن هایی که به برخی از پژوهش ،مشی، در ادامه بیگانگی از خطزمینۀ ر تجربی د

های بیگانگی )بیگانگی از کار، بیگانگی از شغل، بیگانگی سازمانی، بیگانگی  اجتماعی و سایر حوزه

 شود. میبه طور مختصر اشاره  ،شدهبررسی سیاسی( 
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 بیگانگی  اجتماعی در میزان ۀسرماینقش به  در پژوهشی( 1399کله ) معصومیان و غفوری

استفاده استراتژی پیمایشی از  در آن که ،ین پژوهشپرداختند. در ا سیاسی شهروندان تهرانی

 همۀاین پژوهش آماری ۀ جامع. به کار رفتها  گردآوری داده برایپرسشنامه ابزار  شد،

آماری انتخاب  ۀنمونبه عنوان  نفر 384آماری  ۀجامعاز این که  بودندشهروندان شهر تهران 

 سیاسیاجتماعی و بیگانگی  ۀسرمای که بین بودآن  بیانگرهای این مطالعه  یافته. شدند

میان  که بودآن  ةدهند نشانها  این، یافته برعالوه . داردو معکوس وجود دار  امعنهمبستگی 

با بیگانگی سیاسی  ترین همبستگی رااعتماد اجتماعی بیشۀ لفؤماجتماعی  ۀهای سرمای لفهؤم

 .ردشهروندان نشان دا

 اجتماعی و بیگانگی از  ۀسرمای میانرابطۀ به بررسی  (1393) شرستگار خالد و همکاران

های این  پرداختند. یافته مقطع ابتدایی شهر تهران در وپرورش معلمان آموزش بین کار

اجتماعی و  ۀرمایسمعناداری بین متغیر  ۀرابط که بودآن  ةدهند نشانپیمایشی مطالعۀ 

 .وجود داردبیگانگی از کار 

 ( در 1393طالب )شناختی بیگانگی شغلی معلمان با  تحلیل جامعه»با عنوان  ،خودنامۀ  پایان

 )ع( الحججمعلمان دانشگاه فرهنگیان ثامن  ـ اجتماعی )مورد مطالعه: دانشجو ۀسرمایتأکید بر 

بر ثر ؤممچنین تبیین عوامل اجتماعی سنجش میزان بیگانگی شغلی معلمان و ه به ،«مشهد(

 ،. در این پژوهشپرداختمشهد  )ع( الحجج ثامنبیگانگی شغلی آنان در دانشگاه فرهنگیان 

 ۀسرمایشده از نظریات سیمن و روزنبرگ سنجش شد و  اخذهایی  بیگانگی شغلی با گویه

 ،کت اجتماعیعد اعتماد اجتماعی، مشاردر سه بُ پژوهشاجتماعی به عنوان متغیر مستقل 

 ازو  بودو مقطعی  یروش این تحقیق از نوع پیمایش .شدحمایت اجتماعی بررسی 

 ۀسرمایاز میان ابعاد  دادها نشان  د. یافتهآوری اطالعات استفاده ش پرسشنامه برای جمع

معنادار  منفی و ۀرابطاجتماعی بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با بیگانگی شغلی 

 ها نکه با افزایش اعتماد و مشارکت افراد از میزان بیگانگی شغلی آی ا گونهبه  ؛وجود دارد

 .شود کاسته می

 ( 1392محسنی تبریزی و کراماتی )را اجتماعی بر بیگانگی از کار تأثیر سرمایۀ  یدر پژوهش
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پیمایشی  ـ یعلّبه روش  اقتصادی انرژی پارس جنوبیمنطقۀ ویژة کارکنان سازمان  بین

معنادار با  و معکوس ۀرابطاجتماعی  ۀسرمایکه  بودبیانگر آن  ها ی آنها یافته دند.مطالعه کر

 دارد. بیگانگی از کار

 پژوهش مدل

 ـ (1959) و سیمن (1964) 1نظیر بالونر ـ شناسان شناسان و روان بیگانگی، جامعهزمینۀ در 

، احساس قدرتی بی: احساس . بالونر بیگانگی را در چهار بعد در نظر گرفتاند پردازی کرده نظریه

هنجاری را به چهار بعد بالونر  احساس بیزاری از خود. سیمن بعد بی ،معنایی، احساس انزوا بی

( 1959) یمنس و (1964های بالونر ) طبق نظریه ،مشی با توجه به اینکه بیگانگی از خط اضافه کرد.

تواند  قدرتی است که می ی و بیمعنای نظیر بیهایی  مؤلفهشامل  ،(2013و چارچوب نظری تامرز )

توان پل ارتباطی میان این دو مفهوم اجتماعی برقرار کرد  اجتماعی باشد، میسرمایۀ فقدان ناشی از 

نظری ارتباط میان خردمایۀ  مشی باشد. اجتماعی و بیگانگی از خطسرمایۀ میان  ارتباطکه معرف 

بر این ( 1964) و سیمن 2نیل از یک سورد. توان از دیدگاه دو نظریه تبیین ک این دو مفهوم را می

دیگر داشته باشند  های غیررسمی با یک تری در قالب گروه هر چه افراد روابط صمیمانهباورند که 

های  دیگر، بین داشتن روابط صمیمانه در قالب گروهبیان کمتری خواهند داشت. به  میزان بیگانگی 

از سوی دیگر، معکوس وجود دارد. رابطۀ بیگانگی اجتماعی( و سرمایۀ عد ارتباطی غیررسمی )بُ

تواند  اجتماعی میسرمایۀ بر این باور است که  اجتماعی،سرمایۀ پرداز  نظریه(، 1993پاتنام )رابرت 

زمان گسترش روابط حمایتی دوجانبه در اجتماعات و  موجب تقویت همکاری و به طور هم

های اجتماعی )بیگانگی( در جوامع مدرن  از نارساییبسیاری  در رفع تواند بنابراین می ؛ها شود ملت

 .ارزشمند باشد یابزار

 3سازمانی اجتماعی بینظریۀ توان به  اجتماعی و بیگانگی، میرابطۀ سرمایۀ در تبیین دیگری از 

سازمانی این است که برخی اجتماعات  بینظریۀ . ماهیت (Shaw & McKay 2010) استناد کرد

                                                                                                                            
1. Blauner 

2. Neal 

3. social disorganization theory 
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ختالل در فرایندهای رسمی و غیررسمی کنترل اجتماعی توانایی خودتنظیمی دلیل اه ها( ب )سازمان

روی اثربخشی جمعی در کنترل آسیب و  سازمانی بینظریۀ های اخیر  را ندارند. گرایشمؤثر 

اعتماد متقابل و مشارکت  :ست ازا کنند. در این نظریه اثربخشی جمعی عبارت میتأکید روی  کج

سرمایۀ مشارکت و انسجام اجتماعی و سایر ابعاد  و چه اعتماد هر ،میان افراد. بر این اساس

و در نهایت بیگانگی به کمترین میزان خود یابد  میباشد اثربخشی جمعی افزایش  ترزیاداجتماعی 

 اجتماعی درسرمایۀ نقش  بررسی به ،نظریۀ یادشدهبه سه  توجهبا  ،نیز در پژوهش حاضر رسد. می

ارچوب مفهومی پژوهش چ ،رو اینهای مالیاتی پرداخته شد. از  مشی خطاز  ها بوروکراتبیگانگی 

 های آماری ذیل مورد آزمون قرار گرفت. ترسیم و مبتنی بر آن فرضیه 1در قالب شکل 

 

 
 مفهومی پژوهش ارچوبچ. 1شکل 

 یمالیاتهای  مشی خطاز  ها بوروکراتبیگانگی  بر یاجتماع یۀسرما ساختاریعد بُ اول:فرضیۀ 

 است.تأثیرگذار 

 مالیاتیهای  مشی خطاز  ها بوروکراتبیگانگی  بر یاجتماع یۀسرما شناختیعد بُ دوم:فرضیۀ 

 است.تأثیرگذار 

 مالیاتیهای  مشی خطاز  ها بوروکراتبیگانگی  بر یاجتماع یۀسرماعد ارتباطی بُ سوم:فرضیۀ 

 است.تأثیرگذار 

 مشی بیگانگی از خط

 

 قدرتی تاکتیکی بی

 قدرتی عملیاتی بی

 معنایی برای جامعه بی

 رجوع معنایی برای ارباب بی

 قدرتی استراتژیک بی
 اجتماعی ةسرمای

 

 شناختی

 ارتباطی

 ساختاری
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 شناسی پژوهش روش

و از  ،ها توصیفی از نوع همبستگی گردآوری دادهشیوة از نظر  ،اربردیاین پژوهش از نظر هدف ک

شناسی و  متناسب با روش های مقطعی است که با رویکرد کمّی و پژوهشحیطۀ نظر زمانی در 

 گرایانه انجام گرفت. شناسی اثبات معرفت

مأمور شغلی رشتۀ کل امور مالیاتی استان قم با ادارة کارکنان  همۀآماری پژوهش جامعۀ 

، بر اساس بودنفر  300پژوهش حاضر جامعۀ با توجه به اینکه حجم  بودند.تشخیص مالیات 

برای اطمینان از بازگشت تعداد کافی بود که نفر به عنوان نمونه مورد نیاز  169 ،جدول مورگان

کامل بازگشت  ۀپرسشنام 174در نهایت  وپرسشنامه به روش تصادفی ساده توزیع  200پرسشنامه 

اجتماعی سرمایۀ ای لیکرت بود. برای سنجش  گزینه پنجابزار پژوهش پرسشنامه با طیف  اده شد.د

شد. برای سنجش  گویه را شامل می 13ستفاده شد که ( ا1998ناهاپیت و گوشال )پرسشنامۀ از 

سؤال  17( استفاده شد که شامل 2012تامرز ) ةشد سازی پرسشنامۀ بومیمشی نیز از  بیگانگی از خط

نفر از خبرگان آشنا به  10برای سنجش روایی محتوای پرسشنامه، پرسشنامه در اختیار  .ودب

های مالیاتی قرار گرفت و نظرات اصالحی ایشان در مورد  مشی موضوع تحقیق و آشنا با خط

 شد.تأیید و صوری پرسشنامه  ییترتیب روایی محتوا به اینپرسشنامه اجرا شد و 

بررسی شد. پایایی ابزار تحقیق نیز تأییدی با استفاده از تحلیل عاملی ها  پرسشنامهسازة روایی 

ها و  شد. برای تحلیل دادهتأیید با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و 

 استفاده شد. AMOS22و  SPSS26افزارهای  یابی معادالت ساختاری از نرم مدل

 ها تحليل داده

نتایج ارائۀ سازی معادالت ساختاری انجام گرفت. قبل از  های پژوهش، مدل برای بررسی فرضیه

. نتایج شدشناختی نمونه تحلیل توصیفی  های جمعیت سازی معادالت ساختاری، ابتدا ویژگی مدل

 خالصه شده است. 1ها در جدول  بررسی توصیفی این داده
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 شناختی های جمعیت ر ویژگیگویان از نظ . توزیع فراوانی پاسخ1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختی متغیرهای جمعیت

 پست سازمانی

 9/17 31 حسابرس مالیاتی

 5/63 109 حسابرس ارشد مالیاتی

 9/10 19 رئیس گروه حسابرسی مالیاتی

 3/1 2 رئیس امور حسابرسی مالیاتی

 4/6 11 بدون پاسخ

 سن

 5/9 16 سال 30کمتر از 

 5/45 78 سال 40ا ت 31

 5/30 53 سال 50تا  41

 2/6 11 سال 60تا  51

 6/2 4 سال به باال 61

 7/5 10 بدون پاسخ

 کارسابقۀ 

 5/9 16 سال 5کمتر از 

 5/32 56 سال 10تا  5

 3/15 27 سال 15تا  10

 2/10 17 سال 20تا  15

 8/26 46 سال 20بیش از 

 7/5 10 بدون پاسخ

 تحصیالت

 7/7 13 دیپلم

 1/5 9 فوق دیپلم

 5/45 78 لیسانس

 5/36 63 فوق لیسانس و باالتر

 2/5 9 بدون پاسخ

 

استفاده شد.  AMOS22و  SPSS26افزارهای  شده از نرم آوری های جمع دادهتحلیل  و تجزیهدر 

برای  .ل استها دارای توزیع نرما نمایی باید مطمئن شد داده برای استفاده از روش حداکثر درست

بودن   چندمتغیره از دو شاخص چولگی و کشیدگی استفاده شد که برای نرمالنرمال بودن آزمون 

با (. Schumacker & Lomax 2004) + باشد5/1تا  -5/1+ یا 1تا  -1بین دامنۀ باید در ها  آنمقدار 

دگی بین + و شاخص کشی718/0تا  -852/0توجه به نتایج، دامنۀ مقادیر شاخص چولگی بین 
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مربوط به متغیرهای مختلف مورد های  داده+ به دست آمد که بر این اساس 798/0تا  -911/0

 30)پرسشنامه های  سؤالو تعداد  (نفر 174)گویان  تعداد پاسخبا توجه به مطالعه نرمال بودند. 

 د.نمایی استفاده کر توان از روش حداکثر درست رعایت شد و می 1به  5نسبت حداقلی  (سؤال

ابتدا  .گیری تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت ها و مقیاس اندازه برای اعتباربخشی شاخص

با  بودنددوسطحی  بیانیو به  شتداوجود ها  متغیرهایی که بیش از یک سطح برای سنجش آن

 3. همچنین، تحلیل عاملی برای متغیرهایی که بیش از نددوم تأیید شدمرتبۀ تحلیل عاملی تأییدی 

اجتماعی و سرمایۀ ها در نظر گرفته شده بود انجام گرفت. بنابراین، برای  برای سنجش آن گویه

های برازش برای  دوم انجام گرفت. نتایج شاخصمرتبۀ مشی تحلیل عاملی  بیگانگی از خط

 است. 2گیری به شرح جدول  های اندازه مدل

 گیری های اندازه های برازش مدل برای مدل . شاخص2جدول 

 CMIN/DF GFI NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA 

 08/0≥ 9/0≤ 9/0≤ 9/0≤ 9/0≤ 9/0≤ 9/0≤ 5≥ قابل قبولآستانۀ 

 079/0 922/0 892/0 934/0 891/0 903/0 931/0 304/2 قدرتی استراتژیک بی

 078/0 928/0 924/0 932/0 927/0 911/0 923/0 211/2 قدرتی عملیاتی بی

 071/0 921/0 918/0 934/0 931/0 901/0 913/0 258/2 مشی بیگانگی از خط

 061/0 938/0 928/0 925/0 931/0 940/0 951/0 321/2 اجتماعیسرمایۀ بُعد ساختاری 

 078/0 912/0 893/0 918/0 932/0 890/0 921/0 501/2 اجتماعیسرمایۀ بُعد شناختی 

 080/0 932/0 893/0 912/0 909/0 912/0 897/0 002/2 اجتماعیسرمایۀ بُعد ارتباطی 

 076/0 924/0 929/0 917/0 948/0 921/0 922/0 132/2 اجتماعیسرمایۀ 

 079/0 924/0 900/0 927/0 931/0 898/0 916/0 285/2 گیری مدل اندازه

 

اعتبار ین منظور، دشد. ب یاعتبارسنجگیری  اندازه، ابتدا مدل گیری اندازهبه منظور ارزیابی مدل 

( 2006) شو همکاران 2( و هیر1981) رکرو ال 1فارنل نظر بقط همگرا و تشخیصی بررسی شد.

( در صورتی که 2006) شهیر و همکاران نظر طبقو  باشد 5/0بارهای عاملی که حداقل برابر با 

قابل قبول است. طبق  7/0تا  6/0باالست و بین  ةسازپایایی باشد  7/0از تر یشب CR شاخص

                                                                                                                            
1. Fornell 
2. Hair 
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شناختی  بُعد برای 889/0 و 799/0رتیب بین تبه  برای متغیرهای مدل CRشاخص  3 جدول

است.  زیادترکیبی  پایایی ةدهند نشانکه  به دست آمد مشی بیگانگی از خطو  اجتماعی  سرمایۀ

شود این  مشاهده می 3طور که در جدول  باشد که همان 5/0باید حداقل  AVEهمچنین، شاخص 

 است. 5/0متغیرهای تحقیق بیش از همۀ شاخص برای 

 گیری اس اندازهمقیبررسی اعتبار . 3 جدول

 AVE CR آلفای کرونباخ مقادیر تی بار عاملی متغیر/ شاخص

اجتماعیسرمایۀ بُعد ساختاری    732/0 763/0 809/0 

563/0 1گویۀ   650/7    

676/0 2گویۀ   354/8    

731/0 3گویۀ   654/8    

687/0 4گویۀ   058/8    

 799/0 743/0 813/0  اجتماعیسرمایۀ عد شناختی بُ

    608/8 623/0 1گویۀ 

    852/7 713/0 2گویۀ 

    005/8 650/0 3گویۀ 

    012/7 605/0 4گویۀ 

    214/7 517/0 5گویۀ 

 842/0 798/0 791/0  اجتماعیسرمایۀ عد ارتباطی بُ

    254/8 615/0 1گویۀ 

    218/8 736/0 2گویۀ 

    925/8 731/0 3گویۀ 

    158/9 898/0 4گویۀ 

 889/0 749/0 802/0   مشی یگانگی از خطب

    412/7 505/0 قدرتی استراتژیک بی

    158/7 551/0 قدرتی تاکتیکی بی

    854/8 693/0 قدرتی عملیاتی بی

    400/8 630/0 معنایی برای جامعه بی

    124/8 633/0 رجوع معنایی برای ارباب بی
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نیز بررسی شد.  یل اینکه در این مدل بیش از یک متغیر پنهان وجود دارد اعتبار تشخیصیبه دل

و جذر میانگین  باشد 9/0(، اگر همبستگی بین متغیرها کمتر از 2010) 1بایرنپیشنهاد طبق 

 ةدهند نشان شده برای هر متغیر بیش از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها باشد واریانس استخراج

 9/0ها کمتر از  سازه همۀاست. در این تحقیق همبستگی میان گیری  اندازهار تشخیصی ابزار اعتب

های همان متغیر  هر متغیر از همبستگی AVEاز طرفی، جذر  (.4 است که قابل قبول است )جدول

 ند.داراعتبار تشخیصی  ها سازهبنابراین، با سایر متغیرها بیشتر است. 

 ها دادهتشخیصی  . بررسی اعتبار4جدول 

 بُعد شناختی بُعد ارتباطی بُعد ساختاری ازهس
بیگانگی از 

 مشی خط

    849/0** اجتماعیسرمایۀ بُعد ساختاری 

   873/0** 025/0 اجتماعیسرمایۀ بُعد ارتباطی 

  865/0** 019/0 216/0 اجتماعیسرمایۀ بُعد شناختی 

 853/0** -263/0 -309/0 -505/0 مشی بیگانگی از خط
 دومریشۀ **

AVE     

 تحقيقهای  فرضيهتحليل مسير و آزمون 

 نشان داده شده است. 2 معادالت ساختاری و تحلیل مسیر در شکلسازی  مدلنتایج 

 
 . مدل ساختاری پژوهش2 شکل
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 . اثر مستقیم بین متغیرهای پژوهش5جدول 

 Pvalue اثر مستقیم متغیر وابسته  متغیر مستقل
 003/0 -200/0** مشی یگانگی از خطب  اجتماعیسرمایۀ بُعد ساختاری 

 004/0 -253/0** مشی بیگانگی از خط  اجتماعیسرمایۀ بُعد ارتباطی 

 038/0 -109/0* مشی بیگانگی از خط  اجتماعیسرمایۀ بُعد شناختی 

**P<0.01 
*P<0.05 

 9/0باید بیش از ( 2010بایرن )طبق نظر  CFI ،IFI ،GFI، TLI، RFIهای  شاخصهمچنین، 

 بودند 904/0 ،912/0، 896/0، 941/0، 936/0 برابر باترتیب   بهها  باشد. در این تحقیق این شاخص

برابر  RMSEA . شاخصشتندداقابل قبول قرار محدودة ها در  شاخصبقیۀ  GFIکه به جز شاخص 

کای  .قابل قبول است ،(2010است، طبق نظر بایرن ) 08/0به دست آمد که چون کمتر از  076/0با 

(. بنابراین، مدل برازش 5به دست آمد که قابل قبول است )کمتر از  711/2معادل نیز اسکوئر نسبی 

 شود. می

بر  P<01/0و  β=-200/0اجتماعی با سرمایۀ بُعد ساختاری نتایج تحلیل مسیر نشان داد 

 فرعیۀ فرضیدرصد  99بنابراین، در سطح اطمینان  .داردمستقیم و منفی  تأثیرمشی  بیگانگی از خط

بر  P<05/0و  β= -109/0با  اجتماعیسرمایۀ همچنین، بُعد شناختی . شود میاول تحقیق تأیید 

اجتماعی سرمایۀ یعنی با بهبود بُعد شناختی  ؛مستقیم و منفی دارد تأثیر مشی بیگانگی از خط

تحقیق دوم  فرعیۀ فرضیدرصد  95بنابراین، در سطح اطمینان یابد.  مشی کاهش می بیگانگی از خط

و ضریب معناداری کمتر از  β= -253/0ا اجتماعی بسرمایۀ از طرفی، بُعد ارتباطی . شود میتأیید 

فرعی فرضیۀ درصد  99مشی تأثیر منفی و معنادار دارد و در سطح اطمینان  بر بیگانگی از خط 01/0

بر بیگانگی از  P<01/0و  β= -321/0اجتماعی با سرمایۀ  در نهایت، شود. سوم تحقیق تأیید می

اجتماعی بین کارکنان سرمایۀ دهد با افزایش  مشی تأثیر منفی و معنادار دارد که نشان می خط

اجتماعی )شامل ابعاد سرمایۀ از بین سه بُعد  ،. در این میانیابد  مشی کاهش می بیگانگی از خط

تری بر  بعاد تأثیر قویاجتماعی نسبت به سایر اسرمایۀ شناختی( بُعد ارتباطی  ،ساختاری، ارتباطی

 بیان شده است. 6های پژوهش در جدول  مشی دارد. نتایج آزمون فرضیه بیگانگی از خط
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 های پژوهش . نتایج آزمون فرضیه6جدول 

 نتیجه مسیر علّی فرضیه

 تأیید فرضیه مشی بیگانگی از خط  اجتماعیسرمایۀ بُعد ساختاری  اولفرضیۀ 

 تأیید فرضیه مشی بیگانگی از خط  اجتماعیۀ سرمایبُعد ارتباطی  دومفرضیۀ 

 تأیید فرضیه مشی بیگانگی از خط  اجتماعیسرمایۀ بُعد شناختی  سومفرضیۀ 

 

این  ةدهند نشانبه دست آمد که  384/0معادل مشی  بیگانگی از خطاز طرفی، ضریب تعیین 

اجتماعی تبیین سرمایۀ ابعاد وسط مشی ت بیگانگی از خطدرصد تغییرات  39ه حدود است ک

نظر   شود که در این مدل مد تبیین میدرصد تغییرات این متغیر توسط عوامل دیگری  61شود و  می

 .قرار نگرفته است

 بحث و نتيجه

از  ها تاجتماعی بر بیگانگی بوروکراسرمایۀ بررسی نقش  پژوهش پیش رو از هدف اصلی

این دو متغیر، مدل مفهومی  ۀرابط نۀزمینظری در خأل های مالیاتی بود. با توجه به  مشی خط

که  ،ش کارکنان سازمان امور مالیاتی استان قم. سپس، این مدل از طریق پیمایپژوهش ترسیم شد

 ،کردند را تجربه می (مثل طرح جامع مالیاتی و تغییرات در قوانین مالیاتی)های جدیدی  مشی خط

از  ها بوروکرات بیگانگی بر اجتماعیمایۀ سرهای آماری نشان داد  تفسیر آزمون نتایج آزمون شد. 

سرمایۀ این انتظار وجود دارد که با افزایش میزان  ،بنابرایندارد. تأثیر های مالیاتی  مشی خط

تری مشی کم ی مالیاتی بیگانگی از خطها مشی اجتماعی )ساختاری، شناختی، ارتباطی( مجریان خط

 .را احساس کنند

عد شد. بُتأیید مشی  اجتماعی بر بیگانگی از خطسرمایۀ ساختاری  عدثیرگذاری بُ، تأاولفرضیۀ  در

بیگانگی معناییِ  عد بیآن بر بُتأثیرگذاری اشاره دارد که  کارکنانساختاری به الگوی کلی تماس میان 

عد ساختاری است و اگر دسترسی قابل تبیین است. دسترسی به اطالعات و منابع آن یکی از اجزای بُ

ی )اعم از لهای اقتصادی م های مالیاتی( به اطالعات و پایگاه مشی جریان خطها )م بوروکرات

سایر نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی( تسهیل شود،  ،ها ها، شهرداری های اطالعاتی بانک پایگاه

در تشخیص میزان درآمدهای مشمول مالیات  و کنند بهتری اتخاذ های  تصمیم توانند ها می آنشک  بی
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 ل طرح جامع مالیاتی(ا)برای مث مشی مالیاتی خاص یک خط کنندو احساس تر عمل کنند  قمؤدی دقی

به اهداف خود نائل شود و خدمات دولتی مطلوب را به همراه داشته باشد )عدم احساس تواند  می

، ه اطالعاتب این شفافیت و دقت ناشی از تسهیل دسترسیپی (. در اجتماعیمعنایی در سطح  بی

 خواهند داشتیاتی نیز از شفافیت موجود در فرایند تشخیص مالیات رضایتمندی بیشتری مالمؤدیان 

 (.رجوع اربابمعنایی در سطح  عدم احساس بی) خواهند کرد احساسمالیاتی بیشتری را و عدالت 

میزان  ،ه اطالعات باشدکه تسهیلگر دسترسی مجریان ب طوری ،یارریزی ساختارهای اد پس طرح

 را کاهش خواهد داد. مالیاتیهای  مشی از خط ها بیگانگی آن

 شد.تأیید مشی  اجتماعی بر بیگانگی از خطسرمایۀ عد ارتباطی بُگذاری  تأثیردوم، فرضیۀ در 

دیگر به  نوعی روابط شخصی است که افراد با یک ةکنند توصیفاجتماعی سرمایۀ عد ارتباطی بُ

به ماهیت همبستگی بین افراد در یک سازمان عد کنند. این بُ تعامالتشان برقرار میسابقۀ  سبب

دیگر را  کنند؟ آیا یک دوست دارند؟ به هم اعتماد می دیگر را شود )آیا همکاران یک مربوط می

دیگر را دوست داشته باشند ممکن است انعطاف  های کاری که یک دانند؟(. گروه همسان و برابر می

 سطح و بهتر خود را با عملکرد هماهنگ کنندغیر با محیط مت خود رابیشتری داشته باشند و بهتر 

 احساس اعتماد و باعث افزایش ها بوروکرات بین روابط افزایش رود باالتر تطبیق دهند. انتظار می

 تواند می که هویت کنند( احساس آن و با افتخار خود شغل و سازمان به )کارکنان شود هویت 

عد ارتباطی نکته بیانگر آن است که تقویت بُ مشی را کاهش دهد. این احساس بیگانگی از خط

اجتماعی از طریق افزایش حس هویت سازمانی و کاهش بیگانگی شغلی و سازمانی سرمایۀ 

( 1964های نیل و سیمن ) مشی خواهد شد. نتایج پژوهش موجب کاهش احساس بیگانگی از خط

های غیررسمی  در قالب گروهرا ی تر صمیمانهروابط  کارکنانچه  هرهمین امر است که مؤید نیز 

 .خواهند داشتاحساس بیگانگی کمتری داشته باشند 

 شد.تأیید مشی  اجتماعی بر بیگانگی از خطسرمایۀ عد شناختی ثیرگذاری بُتأسوم فرضیۀ در 

اجتماعی در یک دیدگاه یا درک  ۀشبکمیزان اشتراکات کارکنان درون یک  ةعد دربرگیرنداین بُ

زبان  .شود را شامل می های مشترک و زبان و کدهای مشترک و روایتمشترک میان آنان است 

دیگر  ابزاری است که از طریق آن افراد با یک زیرا .کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد
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دیگر  ها از یک باشند جدایی آن تر دیگر متفاوت هر قدر زبان و کدهای افراد با یک .کنند می تعامل

گذارد.  اینکه زبان بر ادراکات ما تأثیر می دیگرشود.  دیگر محدود می افراد به یک بیشتر و دسترسی

زبان  همچنین. دنکن راهم میکدها هم یک چارچوب مرجع برای مشاهده و تفسیر ما از محیط ف

فقدان زبان مشترک و مفاهمه میان در صورت  .دهد مشترک قابلیت ترکیب اطالعات را افزایش می

عد دیگری از بیگانگی قدرتی )بُ مجریان احساس بی رود انتظار می ها بوروکراتو  گذاران مشی خط

ود زبان و فهم مشترک بیگانگی و جدایی بین نب ،در واقع .داشته باشندمشی( بیشتری  از خط

زبان مشترک و مفاهمه ، بنابراین. دنبال خواهد داشته برا ران مالیاتی اگذ مشی خطو  ها بوروکرات

و  ها بوروکراتسو و  یک( از میانی و کالن و سطوح عملیاتیهمۀ در ) ها راتبوروکمیان 

 سازمانی )اعم از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد( از سوی دیگر برونگذاران  مشی خط

 د ونکن میتأیید پژوهش حاضر را  ۀیافتهای مربوط به بیگانگی از کار این  یافته ضروری است.

منفی با بیگانگی از کار دارند رابطۀ اجتماعی سرمایۀ ساختاری و شناختی های  همؤلف دنده نشان می

 (1393)رستگار و همکاران 

 پيشنهاد
 اولفرضية  بر اساس پيشنهاد

گیری  مشی ضرورت شکل اجتماعی و بیگانگی از خطسرمایۀ عد ساختاری ارتباط میان بُتأیید 

سرمایۀ گیری  شکلخألهای دهد. یکی از  ن میاجتماعی بین سازمانی را بیش از پیش نشاسرمایۀ 

 ـ های اقتصادی سازمانهای مالیاتی عدم همکاری سایر  مشی خط ةحوزسازمانی در  اجتماعی بین

زمانی که اطالعات کامل از  توان گفت ت میئجر بهاتی در تسهیم اطالعات است. مالی و اطالع

شود  میتوصیه بنابراین،  تی را محقق کرد.توان عدالت مالیا نمی ،دی مالیاتی در دسترس نباشدؤم

شبکۀ مثل  ـ سازمانی های اطالعات مالی برون های مالیاتی به سامانه مشی مجریان خط کامل دسترسی

 فراهم شود. ـ ... و ،های بانکی اطالعات امالک، حساب

 دومفرضية  بر اساس پيشنهاد

شود  مشی، توصیه می ا بیگانگی از خطاجتماعی بسرمایۀ عد ارتباطی بُ ۀرابطتأیید با توجه به 

)تعامالت مجریان  ها بوروکراتسازمان امور مالیاتی ضمن تقویت سازوکارهای ارتباط رسمی میان 
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تعامالت مجریان درون  ،ها، تعامالت مجریان بین ادارات استانی ستاد مرکزی و ادارات کل استان

تعامل میان  و گو و گفتهای  تماعی، کانونهای اج گیری از ظرفیت شبکه ادارات استانی(، با بهره

گذاری و  مشی سطوح خط یها تصمیم همۀدر شود  می. همچنین، پیشنهاد برقرار سازد ها بوروکرات

 .شوداستفاده  عاملهای ت های این محافل کاری و کانون گذاری از توانمندی قانون

 سومفرضية  بر اساس پيشنهاد

شود برای  مشی توصیه می اجتماعی و بیگانگی از خطسرمایۀ تی عد شناخبُ ۀرابطتأیید به توجه با 

های اجرا  که با واقعیت ییها بوروکراتها از  گیری گیری زبان مشترک و مفاهمه در تصمیم شکل

محتوای دیان مالیاتی هستند دعوت شود و ؤدر تعامل با م به طور مستقیمآشنایی دارند و 

اجرا شود و مجریان نیز با  ها و واقعیت ها بق با ضرورتبیش از گذشته منطهای مالیاتی  مشی خط

تعامل  ،بنابراینقوانین و فرایندها بنگرند.  و گذار به مسائل مشی گرایانه و از جایگاه خط نگاهی کل

 ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. مشی گذاران و مجریان خط مشی مستقیم خط

 های آتی پيشنهاد برای پژوهش

 های بوروکراتبیگانگی  اجتماعی را درنقش سرمایۀ  توانستفقط پژوهشگر هش حاضر پژودر 

های بهداشت و  مشی ها )نظیر خط مشی که سایر خط درحالی ؛های مالیاتی بررسی کند مشی خط

د و به نشوبررسی  دنتوان ..( نیز می. و ،های آموزش عالی مشی های انتظامی، خط مشی درمان، خط

در د. همچنین، نمشی کمک کن اجتماعی و بیگانگی از خطسرمایۀ دو متغیر  بین ۀرابط اثبات

سایر  .دش( استفاده 1998اجتماعی ناهاپیت و گوشال )سرمایۀ پژوهش حاضر از ابزار سنجش 

ها را با سایر ابزارهای  مشی اجتماعی و بیگانگی از خطسرمایۀ میان رابطۀ توانند  پژوهشگران می

 کنند. ررسیب اجتماعیسرمایۀ سنجش 
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 منابع
اجتمـاعی و بیگـانگی از کـار     ۀسـرمای » .(1393) محمـدی  مهـدی  ؛کاوه مهدیرستگار خالد، امیر؛  .1

 ۀریـزی رفـاه و توسـع    برنامـه ، («وپرورش مقطع ابتدایی شهر تهران معلمان آموزش :موردی ۀمطالع)
 .251ـ  203 صص ،19، ش 6د ، اجتماعی

 .مرندیز ،، گنابادحرافاتشناسی ان جامعه .(1373) شیخاوندی، داور .2

اجتماعی  ۀشناختی بیگانگی شغلی معلمان با تأکید بر سرمای تحلیل جامعه» .(1393) منصوره، طالب .3

کارشناسـی  ۀ نامـ  پایـان ، «مشـهد(  )ع( الحجـج  معلمان دانشگاه فرهنگیان ثامن ـ )مورد مطالعه: دانشجو

 ، دانشگاه تربیت معلم تهران.ارشد

اجتماعی در میـزان بیگـانگی    ۀنقش سرمای» .(1399) کله غفوری معصومه سیده؛ رضا علی ،کریمیان .4

 .198ـ  171 صص ،4ش ، 3د ، شناسی سیاسی ایران جامعه، «سیاسی شهروندان تهرانی

بررسـی وجـود   » .(1397) باباشاهی جبار ؛رحمتی محمدحسین ؛فرد دانایی حسن ؛مهدی ،وردی گل .5

 .95ـ  78، 1، ش 4د ، گذاری عمومی سیاست ،«های مالیاتی مشی بیگانگی مجریان از خط

هـای   هـا در حـوزه   بنـدی تئـوری   سازی و گروه بیگانگی مفهوم» .(1370رضا ) علی ،تبریزیمحسنی  .6

 .73ـ  25 صص ،0ش ، 2 ، دعلوم اجتماعی ۀنام، «شناسی شناسی و روان جامعه

سـرمایۀ اجتمـاعی بـر    تـأثیر  بررسـی  » .(1392) کرامـاتی  سید ابـوالخیر  ؛رضا محسنی تبریزی، علی .7

، «بیگانگی از کار )مورد مطالعه: کارکنـان سـازمان منطقـۀ ویـژة اقتصـادی انـرژی پـارس جنـوبی(        

 .220ـ  198 صص ،37ش ، 10د ، مطالعات علوم اجتماعی ایران
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