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چكیده
یكیازدالیلشكسدتخدطمشدیهدایعمدومیدرایدران بیگدانگیمجریدانازایدن
خطمشیهااست.بیگانگیازخطمشی حالتیروانشناختیاستکهمنجربهگسست
شود.شكلگیریپدیددۀبیگدانگیاز

روانشناختیمجریانازخطمشیهایعمومیمی
هایعمومیتبعاتزیانباریرادرپیخواهدداشدت

خطمشیمیانمجریانخطمشی
وکاهشعملكرداینمجریانسبببروزنارضایتیهایعمومیازسازمانهدایدولتدیِ
مجریخطمشی هایعمومیخواهدشدد.هددفایدنمقالده شناسداییپیشدایندهای
مشیهایمالیاتیاست.جامعۀپژوهش شاملکارکنانمدأمور
بیگانگیمجریانازخط 
تشخیصمالیاتادارهکلامورمالیاتیاستانقمونمونۀپژوهشبهروشنمونهگیدری
هدفمندازنوعنظریانتخابشدد.بدهمنظدورجمددآوریدادههدا ازمصداحبهنیمده
ساختاریافتهوبرایتحلیلدادههایمصاحبهازفنتحلیلمضموناستفادهشد.نتدایج
حاصلازدادههانشاندادتعاموتسطحاستراتژیکتدوینخدطمشدیهدایمالیداتی 
مشیهایمالیاتیوتعاموتسطحعملیاتیاجدرای
تعاموتسطحتاکتیكیاجرایخط 
خطمشیهایمالیاتی ازپیشایندهایپدیدۀبیگانگیمجریانازخطمشیهایمالیاتی
درایراناست.
خطمشی؛مجریان؛پیشایندها.
خطمشیعمومی؛بیگانگیاز 
واژگانکلیدی :
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***استادیار مدیریتدولتی پردیسفارابیدانشگاهتهران
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مقدمه
خطمشیآمده است عواملمؤثرمتعددیدرشكسدتیدا
همانطورکهدرادبیاتاجرای 
موفقیتخطمشیهاشناساییشدهاند.عواملقانونی سداختاری زمیندهای محتدواییو
نهادیوغیرهازیکسووعواملمرتبطباسازمانمجریومجریدانازسدویدیگدر از
عواملمؤثربرشكستخطمشیهاهستند.بااینحال یكیازعواملیکههموارهنقدش
مهمیدرموفقیتیاشكستاجرایخطمشیهادارد تمدایوت نگدرشهداورفتارهدای
مجریانخطمشیهااست(گارسیازامور1227 1؛کالیسدتا 1225 9المدور1262 1؛ون
میتروونهورن.)1264 5نگاهرفتاریوروانشناختیبهمطالعاتاجرا نگداهجدیددی
استکهمیتواندپیوندخوبیمیانمطالعاتروانشناسیومدیریتدولتیبهطورعدام 
وخطمشیگذاریبهطورخداصبرقدرارکنددوازایدنرهگدذرفهدمبهتدریازاجدرای
خطمشیارائهدهد(گریملیخویجنوهمكاران.)9016 4

بهباورنگارندگانمقالدۀحاضدر یكدیازدالیدلشكسدتواثدربخشنبدودناجدرای
خطمشیهایعمومی شكلگیریپدیدۀبیگانگیمجریانازخطمشیهااست«.بیگانگی
ازخطمشی »7بهعنوانیکوضعیتلشناختیعمومی بهمعنایگسستروانشدناختیِ
مشیایاستکهبایداجراکنند(تامرز.)15:9019 6
مشیازبرنامهخط 


مجریانخط
پددژوهشحاضددرازادبیدات«پالیسدیآلیناسدیون» کددهایدنپدیددهرا«بیگددانگیاز
خطمشی» نامگذاریکردهوآنرانوعیگسستروانشناختیمجریانازخطمشیهای
میدارددرحالتبیگانگیازخطمشی فرد
میگیرد.اوبیان 
عمومیتعریفمیکندالهام 
یکند:
احساسم 
خطمشیندارد؛
چگونهاختیاروآزادیعملیدراجرای 
 هی 
درکوتاهمدتبههدفیااهدافخودنائلنخواهدشد؛

خطمشی


 خطمشیمعنادارنیستونمیتواندرهاوردمطلوبیرابدرایاربدابرجدوعیدا
خدمتگیرندهنهایی(شهروندان)بههمراهداشتهباشد.

تجاربپژوهشگروشواهدموجودحاکیازآناستکهبهچنددلیلمیتوانرگدههدای
بیگانگیمجریانازخطمشیهایمالیاتیرادرمیانمجریانمشاهدهکدرد.ایدندالیدل
عبارتنداز:
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 بهباورمجریان اغلباقداماتانجامشددهدرراسدتایتحدولنظداممالیداتی
کمتربهتحققاهدافموردنظرانجامیدهاست؛

 دربرخیازخطمشیهایسازمانازجملهطرحجامدمالیداتی آزادیعمدل
حسابرسانمالیاتیمحدودشدهاستو
یهددایمالی داتینتوانسددتهاندددتدداحدددمطلددوبی
 ازنظددرمجریددان خددطمش د 
تمندیمؤدیانمالیاتیراکسبنمایند.
رضای 
عووهبراین یافتدههدایپژوهشدگربرگرفتدهازمطالعدهایپیمایشدیدربدینمدأموران
تشخیصمالیاتاستانقم نشاندهندۀایناستکهپدیدۀبیگانگیازخدطمشدیهدای
مالیاتیدربیناینمجریانوجوددارد.همچنین مشاهداتوتجربیاتزیستۀپژوهشگر
درادارهکلامورمالیاتیاستانقم حاکیازآناستکهبخشقابلتوجهیازفشارهای
روانیکهمجریانخطمشیهایمالیاتیمتحملمدیشدوند ازپیامددهایمنفدیوجدود
همینپدیدهاست.
درچندسالاخیر تحلیلبیگانگیمجریانبخشدولتیازخطمشدیهدایعمدومی
موردتوجهبرخیازاندیشمندانمدیریتدولتیدرعرصهبینالملدل(بدهویدژهتدامرزو
همكدداران)قددرارگرفتددهاسددت.ازسددویدیگددر بیگددانگی مفهددومیاسددتکددهبددهکددار
خطمشیگذاراننیزمربوطمیشود.توجهبهپدیدهبیگدانگیازخدطمشدی ازدوجنبده
حائزاهمیتاست.نخست اگرمجریانقادربدههویدتیدابیبدایدکخدطمشدیخداص
نباشند اینامرمیتواندبهطورمنفیاثربخشیآنخطمشیراتحتتداثیرقدراردادهو
بهتبد تأثیرمنفیبرعملكردسازمانیداشتهباشد.دوماینكه سطحبداالیبیگدانگیاز
خطمشیمیتواندکیفیتتعاموتبینمجریانوشهروندان(مراجعینبهسدازمانهدای
دولتی)رانیزتحتتاثیرقراردهد کهدرنهایتممكناستمشروعیتکارکردیدولدت
رات حتتأثیرقراردهد.نهایتاً فهمودركبهترازمفهدومبیگدانگیازخدطمشدیبدرای
توانندخطمشدیهداییتددوین

خطمشیگذاراننیزبسیارحائزاهمیتاست زیراآنهامی
کنندکهموردپدذیرشبیشدترمجریداندولتدیِقدرارگیدردوازایدنروارزشعمدومی
بیشتریرابرایشهروندانخلقکند.
مطالعاتیکهدرزمینۀبیگانگیدرایرانصورتگرفتهاستعمدتاًبیگدانگیازکدارو
بیگانگیسازمانیرابررسیکردهاست درحالیكهپژوهشدرباببیگانگیازخدطمشدی

|199فصلناهم علوم مدرییت اریان|سالچهاردهم شماره 45تابستان1129

درکشدورمداعرصدهاینوپاسدت.تددامرزکدهازپیشدگامانتوسدعۀمفهدوم«بیگددانگیاز
خطمشی»است چندینمقالهرادراینزمینهبهرشتۀتحریردرآوردهاسدت(تدامرزو
همكدداران 9014؛تددامرزوهمكدداران 9019؛تددامرز 9019؛تددامرز 9011؛تددامرزو
همكاران 9002؛تامرز  )9006ولیمطالعهایکیفیبرایتحلیلاینپدیدده بداالخص
دربسترنظامخطمشیگذاریایرانوجودندارد.ازاینرو پژوهشگردرصدداستتدابدا
فهمتجربیاتمجریانخطمشیهایعمومی پیشدایندهایپدیددۀبیگدانگیمجریداناز
خطمشیهایعمومیراباتكیهبرخطمشیهایمالیاتیشناساییکند.لذا اینپژوهش
بدنبالپاسخبهاینپرسشاصلیاستکهچهعواملیموجبشكلگیریپدیدۀبیگانگی
مشیهایعمومیدرایرانخواهدداشت؟
درمیانمجریانخط 

ادبیاتنظریوپیشینهپژوهش
بیگانگیبهطورگسترده ایبهحدسبیگدانگیاجتمداعی فقددانحمایدتاجتمداعییدا
ارتباطاجتماعیمناسب اشارهدارد.استفادهازاینمفهومدرمتدونعلمدیرامدیتدوان
مستقیماًبههگلومارکسنسبتداد هردوایندانشدمنداننظدامسدرمایهداریرابده
عنوانعلتاصلیبیگانگیمیدانستند.کارلمارکس()1271-1955بربیگدانگیازکدار

عینیمتمرکزشدهاست:کارکنانزمانیازخودبیگانهمیشوندکدهابزارهدایتولیددیدا
محصولنهاییرادراختیارندارند.جامعهشناسانواندیشمندانمدیریتدولتدیوسدایر

علوماجتماعیازمفهومبیگانگیدرمطالعاتمختلفاسدتفادهنمدودهاندد کدهغالبداًبدر
مبنایاندیشهمارکسبودهاست.براینمونه پندیوکینگزلدی)9000(9نشداندادندد
کهبیگانگیازکاریکپیشبینیکنندهقدرتمندازمیزانکاغذبازیاسدتکدهکارکندان
بخشدولتیآنراتجربهمیکنند.بااینوجود ایندانشمندانازیکجنبهبدامدارکس

تفاوتقابلموحظهایدارند.درحالیکهمارکسبهبیگانگیازکارعینی2تمرکدزدارد 
دانشمندانمعاصربیگانگیازکارذهنی10راموردبررسدیقدراردادهانددکدهبدهمعندای
بیگانگیادراكشدهتوسطکارکناناست.بااینوجود سوالمهموقتیمطرحمیشدود
کهبیگانگیمجریانمطالعهمیشود.اینروزها چگوندهممكدناسدت کسدیبتواندداز
بیگدانگیمجریدانصدحبتکندد؟ دردهده1260 1270و1290بدرخدوفکارکندان
بخشهایصنعتیکهغالباًدچاربیگانگیبودنداک رمجریانبهعنواننمونهایم بدتاز
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افرادیکهدچاربیگانگینمیشدندوازآزادیعملخودلذتمیبردندومیتوانستنداز
خوقیتخوددرکاراستفادهکنند شناختهمیشدند.ایندرحالیاسدتکدهکارکندانی
کهدرخطوطمونتاژکدارمدی کردنددچندیناختیدارعملدیرانداشدتند ایدنکارکندان
گونهآزادیدرتصمیم گیریدرخصوصنحدوهانجدامکدار محدلانجدامکدارونیدز

هیچ
11
استراحتهایمیانکاریخودنداشتند.دراینخصوص موتاز ()1291نشاندادکده
«ادراکاتمربوطبهشرایطخودبیگانگیازمشاغلحرفهای بهسمتمشداغلیقدهآبدی
گرایشپیداکردهواینوضعیتنشاندهنددۀفرصدتمتمدایزدرابدرازوجدودافدراددر
محیطکاراست».بهطورخاص اونشداندادکدهمعلمدانمددارسسدطحکدمتدریاز
خودبیگانگیراتجربدهمدیکنندد(یدکبُعددبیگدانگیازشدغل) درحدالیکدهکارکندان
کارخانههاباالترینسطحازخوبیگدانگیراتجربدهمدیکردندد.هدمچندینپودسداکوفو
همكاران)1297(19بهطورتجربینشاندادهاندکهمجریدان(ازقبیدلپزشدكان وکدو 
مهندسددینومعمارهددا)نسددبتبددهافددرادغیددرمتخصددص(مانندددکارمندددان کارکنددان
داروخانهها سرایدارانوکارگرانراهداری)خودبیگانگیبیشتریدارند.ازایدنرو اک در
مطالعاتانجامشدهدرخصوصبیگانگی(وشیوههایکاهشآن)بدرکارکندانصدنعتی
متمرکزهستندیااینكهکارکنانصنعتیرابامشاغلتخصصیمقایسدهمدیکنندد.تنهدا
مطالعاتاندکیهستندکهمنحصراًبرمجریانحرفهایشاغلدربخشدولتدیمتمرکدز
شدهباشند.پسچهاتفاقیرخدادهاستکهمااینروزهادرخصوصبیگانگیدرمیدان
مجریانصحبتمیکنیم؟هدفاینمقاله روشننمودناینقضدیهازطریدقشناسدایی

عددواملیاسددتکددهموجددبشددكلگیددریپدیدددۀبیگددانگیمجریدداندربسددتراجددرای
ایعمومیدرایرانمیشود.

مشیه
خط 

امروزه بهنظرمیرسدکهبسیاریازاینمجریاندرمواجههباارزشهدایمختلدفبدا
مشكوتیروبروهستند اینوضعیتباالخصدراجدرایخدطمشدیهداییکدهمبتندیبدر
ارزشهایاقتصادی(ازقبیلکاراییوشفافیتمالی)هستند مشاهدهمدیشدود.دراغلدب
موارد مجریاناحساسمیکنندکهدرمواردخاص آزادیعملکافیدراجرایخطمشدی
ندارند.اینبدینمعناستکهآنهادرفراینددتصدمیمگیدریدرمدوردمحتدواوروشهدای
اجرایبرنامهها دستورالعملهاوقدوانینحدوزهکداریشدانمشدارکتینداشدتهوتواندایی
تاثیرگذاریندارند.درنتیجه اینمجریانممكناستازخطمشیایکهملدزمبدهاجدرای

|110فصلناهم علوم مدرییت اریان|سالچهاردهم شماره 45تابستان1129

آنهستند بیگانهشوند.اینوضدعیت بداادبیداتنظدریمددیریتدولتدیوهدمچندین 
جامعهشناسی همخوانیدارد.دراینمتونبیانشدهاستکهمجریانارزشهایحرفهای
ایاربابرجوعهدمخدوانینددارد.

مشییاارزشه

ویژهایدارندکههموارهباارزشهایخط
عووهبراین وقتیمجریاندولتیدرهویتیابیباخطمشدیایکدهمجبدوربدهاجدرایش
هستند بامشكوتیروبرومیشوند بهطورمنفیعملكردخدطمشدیراتحدتتداثیرقدرار
میدهند.البتهقطعاًمجریانمتعهد بخشمهمیازعملكردخوبِیکخطمشیمحسدوب
میشوند.بادرنظرگرفتناینموحظات بحشوبررسیدربابمسللهبیگدانگیمجریدان
مشیهایعمومی کارارزشمندیخواهدبود.
ازخط 

11
درادبیاتنظری بیگانگی تاحدوسیعیبهنوعیدلسردیاجتماعی فقددانحمایدت
اجتماعییافقدانارتباطاجتماعیمعناداراشارهدارد.بكارگیریاینمفهومدرادبیاتعلمدی
میتواندبهطورمستقیمبهاندیشهمارکسوهگل15بازگرددکههردویآنهاسدرمایهداریرا
دلیلاصلیبیگانگیمیدانستند.ملوینسیمن 14درزمرهنخسدتینروانشناسداناجتمداعی
استکهکوشید مفهومبیگانگیروانیرادرقالبیمنظمومنسجم تددوینوتعریدفنمایدد.
سیمنتوشکردضمنارائهتعریفیمفهومیازبیگانگیومشخصنمودنندوعشناسدیواژه
صوروانواعتظاهراترفتاربیمارگونهرادرپنجندوعمتمدایز؛کدهبدهنظدروی

«آلیناسیون»
رایددجتددرینومتددداولتددرینصددورکدداربردمفهددومیایددنواژهدرادبیدداتجامعددهشناسددیو
روانشناسیاست نشاندهد(محسنیتبریزی .)76:1160بدهبداوروی اشدكالپدنجگانده

19
16
17
بیگانگیعبارتنداز:بیقدرتی بیمعنایی(احسداسبدیمعندایی) بدیهنجداری اندزوای
اجتماعی 12وخودبیگانگی(90شیخاوندی .)191:1161
بسیاریازدانشمندانازچنینطبقهبندیهاییجهدتابدداعابزارهدایعملیداتیدر
موردبیگانگیاستفادهکردهاندتابتواننداینمفهومرادربسترهایمختلفموردبررسدی

مشیعمومیاستکدهتدامرزدرایدنزمینده
قراردهند.یكیازاینبسترها اجرایخط 
مطالعاتمتعددیراانجامدادهاست.اگرچه مشكوتهویتیابیازجاندباندیشدمندان
مدیریتدولتیموردتوجهقرارگرفتهاسدت(لیپسدكای )1291 91امداهدیچچدارچوب
نظریمنسجمیبرایتحلیلاینموضوعوجودنددارد.ازایندروتدامرز بیكدرزواشدتین
( )9002مدلبیگانگیازخطمشیرامبتنیبدرمفهدومبیگدانگیازکدارکدهریشدهدر
جامعهشناسیدارد ساختند.بهبداورآنهدا بیگدانگیازخدطمشدیرامدیتدوانانفصدال
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مشیایکهبایداجراکنند تعریفکرد.تامرزوهمكدارانش 
شناختیمجریانازخط 

روان
مشیدرنظرگرفتندکهاینمدلمیتواندبدهعندوان

4بُعدرابرایمدلبیگانگیازخط
مشیهدابكدارگرفتدهشدود.ایدنتمرکدزبدر
کنندهعدمتبعیتکممجریانازخط 

تبیین
گیریجدیدپژوهشهایمددیریتدولتدینیدز


هایکارکنانبخشدولتیباجهت
نگرش
تناسبدارد.درجهتگیریجدید بهجایتمرکزبرساختارهاوفرایندها توجهداتبده
سددمتنگددرشهدداورفتددارکارکندداندولتددیمعطددوفشدددهاسددت(گریمیلیخددویخلنو
همكاران.)9016 99
وقتیکهبیگانگیازخطمشیرامیخواهیممفهومسازینماییم بایدددوبُعددمهدم
بیگانگیرامدنظرقراردهیم:بیقدرتیوبیمعنایی.ابعادبیقدرتیوبیمعناییدرمتون
بیگانگی ابعادبسیارمهمیبرشمردهشدهاند.براینمونه دیهارت–دیویسوپانددی91
( )9004بیقدرتیوبیمعناییرابدهم ابده«اجدزایروانشدناختیِکلیددیبیگدانگی»
مدنظرقراردادهاند.سیمن بیقدرتیرابهم ابده«انتظداریدااحتمدالیکدهافدرادتصدور
میکنندرفتارآنهانمیتواندوقوعرهاوردهاراتعیینکند»تعریفکدردهاسدت(سدیمن 
).درحوزهفرایندهایخطمشی بیقددرتیبدهمیدزاننفدوذ(تاثیرگدذاری)

695:1242
مجریانبرتعیینوتدوینیکبرنامهخطمشیاشارهدارد.ایننفوذمیتوانددرسدطوح
استراتژیک تاکتیكییاعملیاتیاعمالشود.بیقدرتیاستراتژیکبدهنفدوذادراكشدده
مجریاندرخصوصتصمیماتمربوطبهمحتواییکخطمشی(آنگونهکدهدرقواعددو
مقرراتتعیینشدهاست) اشارهدارد(تامرز .)54:9011
ازسوییدیگر بی معنایینیزنداتوانیدرفهدمودركرابطدهسدهمفدردبدهمنظدور
رسیدنبهمقاصدبزرگتراست.مجریانممكناستاحساسکنند اجراییکخطمشی
نیزبیمعنااستوپیامدسودمندملموسیبرایجامعهیااربابرجوعهانخواهددداشدت.
درحوزهاجرایخطمشی میتواندونوعازبیمعناییخطمشی(بیمعناییبرایجامعه
وبیمعناییبرایاربابرجوع)رامتمایزنمدود(سدیمن .)697:1242تعداریفصدورت
پذیرفتهازاینابعاددرجدول1نشاندادهشدهاست.
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بیگانگیمجریانازخطمشیعمومی

جدول-1ابعاد
ابعادبیگانگیازخطمشی
عمومی

تعریف


بیقدرتیاستراتژیک





بیقدرتیتاکتیكی




بیقدرتیعملیاتی



بیمعناییبرایجامعه

بددددیمعندددداییبددددرای

اربابرجوع





حالتیکهمجریاناحساسمیکنندبرتصمیماتکدونمربدوطبدهمحتدوای

مشیهاتاثیرگذاریندارند.
خط 

مشیگذارانبددونبهدرهگیدریاز
کنندکهخط 


مشیاحساسمی
مجریانخط
هاراتدوینکردهاند.

آنهامحتوایخط 
مشی

نظراتکارشناسی
حالتیکهمجریاناحساسمیکنندبدرتصدمیماتاجرایدیخدطمشدیهدای
ابوغی درونسدازمانخودشدان(دراینجدا سدطحاداراتکدل)تاثیرگدذاری
ندارند.
مجریددانبیددانمددیکنندددکددهمدددیرانسددازماندربرنامددهریددزیوطراحددی
هاباآنهایاهمكارانشانمشورتنشدهاست.

سازوکارهایاجراییخط 
مشی

حالتیکهمجریاناحساسمیکنندکهدراتخاذتصمیماتمربوطبدهتندوع 
کمیّت وکیفیتمحدودیتهاوپاداشهای(معافیتهای)اعطاشدهدرحین
اجرایخطمشی تاثیرگذاریندارند.

مجریاناحساسمیکنندکدهاسدتقولعمدلشداندرطدولفرایندداجدرای
هایمالیاتی)کمترازحدالزماست.

خطمشی(دراینجا سطحواحد

مجریاناحساسمیکنندکهخدطمشدیمدوردنظدرنتوانسدتهاسدتمندافد
اجتماعیراکهدراهدافخودمتصوربودهاست محققکند.
مجریاناحساسمیکنندکهخطمشیمدوردنظدردرعمدلنتوانسدتهاسدت
رضایتمندیمراجعانراجلبکند.


جمعبندیپیشینهپژوهش

بررسیهاینویسندگانمقالهحاضرازپایگاههایدادهداخلینشاندادکهدرحوزههدای
مرتبطباموضوعبیگانگیازخطمشی پژوهشکیفیمستقلیدرایدرانصدورتنگرفتده

استواینموضوعبرایاولینباردرمقالهحاضرمطرحمیشود.همانطورکدهپدیشتدر
اشارهشد علیرغماینكهمفهومبیگانگیازکاریاشغلبامفهومبیگدانگیازخدطمشدی
متفاوتاست ولیمنشأشكلگیریمفهومبیگانگیازخطمشیبودهاست.لدذا بخشدی
مشیبهمفهومبیگانگیازکاریاشغلبازمیگدرددکده

ازپیشینهمفهومبیگانگیازخط
درداخلکشورنیزمطالعاتمتعددیدراینموردصورتگرفتهاستکدهدرادامدهبده
برخیازآنهااشارهخواهدشد.ایمانواثنیعشری( )1191درپژوهشخدودبداهددف
بررسیعواملموثربربیگانگیسازمانیدرایران تعداد111نفرازکارکندانمربدوطبده
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14سازمانتحتنظارتسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانفارسراموردبررسیقرار
دادند.یافتههایپژوهشآنهانشاندادکهبیگانگیسازمانی تحتتاثیرعدالتسازمانی 
تعهدسازمانیوتوانمندیمدیرانسازمانقراردارد.ازدیگریافتههایاینپدژوهشایدن

بودکهساختاجتماعیدرسطحکونوساختسازمانیدرسطحسازمان علتاصدلی
بیگانگیسازمانیاست.فریدونوهمكاران( )1121درپژوهشخدودبداهددفتبیدین
درسازمانهایآموزشی تعدداد994نفدر

رابطهمیانبیگانگیشغلیبافرهنگسازمانی
کارکناننواحیهفتگانهآموزشوپرورششهرمشدهدرامدوردبررسدیقدراردادندد.

از
یافتههایپژوهشآنهانشاندادکدهمیدانبیگدانگیشدغلیوفرهندگسدازمانیرابطده
معناداریوجوددارد بددینترتیدبکدههرچدهبیگدانگیشدغلیکداهشیابدد نمدرات
هایفرهنگسازمانیافزایشمییابد.اماباتوجهبهاینكهبیگدانگیازخدطمشدی 


مؤلفه
مفهومینوینونوظهوراست پژوهشهایاندکیدراینموردصورتگرفتهاستوتنها
درچندپژوهشیکهتوسطتامرزوهمكارانشانجامشدهاست مطالعاتتجربیدراین
زمینهیافتمیشود.

تامرزوهمكاران( )9006درپژوهشیبهروشموردکاویبهتبیینمفهومبیگدانگی
ازخطمشی کارکنانبخشدولتیهلندپرداختندونشاندادندکهسهبُعددبیگدانگیاز
خطمشی بهطورمتقابلبریكدیگرتاثیرمیگذارند.هدمچندینآنهدانشداندادنددکده
تعارضاتنقشواجرایاستراتژیهایاصوحیمددیریتدولتدیندوین تداحددزیدادی
بیقدرتیادراكشده بیمعناییوفقدانیكپارچگیهنجاریبرنامهخطمشدیرامتدأثر
میسازد.

تامرز()9019درمطالعهخودپنجبُعدبیقددرتیدرسدطوحاسدتراتژیک تداکتیكی 
عملیاتی بیمعناییبرایجامعهوبیمعناییبرایاربابرجوعرابهعنوانعواملموثربدر
تمایلمجریانبهاجرایخطمشیهایعمومیدرنظرگرفت.ویبرایتأییداینتدأثیر 
مدلخودرابدااسدتفادهازمطالعدهایپیمایشدیبدرروی569نفدرازکارکندانبخدش
بهداشتودرمانکهمجریپیادهسازیخطمشیپرداختجدیدیبودندبهبوتهآزمدون
گذاشت.ازنتایجمطالعهویاینبودکهبیقدرتیمجریاندرسطحعملیاتی بدرتمایدل
بهتغییربهطورمعناداریتأثیرمیگذارد.درحالیكهتأثیرمعناداربیقدرتیمجریداندر
سطوحاستراتژیکوتاکتیكیبرتمایلبهتغییرتأییدنشد.همچندینیافتدهدیگدرایدن
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مطالعهاینبودکهبی معناییدرهردوبُعد(برایجامعدهوبدرایاربدابرجدوع) تداثیر
زیادیبرتمایلبهتغییرداشت .درجدولشماره9بهطورمختصر بدهبرخدیدیگدراز
یافتههایپژوهشگراندرموردمفهومبیگانگیاشارهشدهاست.

یافتههایسایرپژوهشگراندرموردمفهومبیگانگی
جدول -2
/یافتههایپژوهش

یافته
ردیف
بیگانگیازکاروبیگانگیازخطمشیدومفهوممتمایزهستندوبیگانگی

1
مجریانازخطمشی اثرمعناداریبرتمایلآنهابهاجرادارد.

هاورویههایمدیریتدولتینوین بدلیلتمرکزغیرکارکردیبر


سیاست
9
رویکاراییونتایج موجبافزایشبیگانگیازخطمشیمیشوند.
شدهوویژگیهایشغلبربیگانگیازکارتأثیرمنفی


حمایتسازمانیادراك
1
معناداردارند.
معلمانمدارسمتوسطهموردمطالعهدرهلند نمیتوانستندبدلیلحجم
یابیکنندوبیگانهشدهاندو

مشیهایعمومیهویت
هاباخط 

باالیخط 
مشی

5
اینباعشمیشودآنهاازتغییراتخستهشدهونسبتبهآنبدبینشوند.
بیگانگیبینفردی بیگانگیسیاسیوبیگانگیاجتماعی-اقتصادی تاثیر
4
م بتومعناداریبردرماندگیروانشناختیدارند.
مكانیزم هایکنترلمدیریتغربی نظیررهبریوطراحیشغل پتانسیل

کاهشبیگانگیرادارند درحالیكهارزشیابیعملكردکارکنانبربیگانگی
7
تاثیریندارد.
بیگانگیازکاردررابطهمیانمتغیرهایتناسبشخص-سازمان 
گراییوتصمیمگیریمشارکتیبارفتارهایانحرافیدرمحیطکار 


حرفه
6
نقشمیانجیایفامیکند.


منبد
(تامرزوهمكاران 
)9014
(تامرزوهمكاران 
)9002
دریبنیوهمكاران 
(نا 
)1125
(فانایگنوهمكاران 
)9017
ایفاکویزیو
همكاران)9014 91
(بانایوریزل 95
)9001
(ییلدیزوآلپكان 94
)9014

تامرزدرجستوجویاینكهچهعدواملیممكدناسدتدرمیدزانبیگدانگیمجریداناز
خطمشیهایعمومیمؤثرباشد پژوهشهایتجربدیمتعدددیرابدهروشموردکداوی
تطبیقیانجامدادهاست.برایم ال ویدوخطمشیعمومیکونکهدرهلنداتخداذو
اجراشدهرابررسیکردهاست.درخطمشیاول تمرکزبررویپزشدكانبخدشدولتدی

استکهمجریخدطمشدیجدیددیبداعندوان«آیدیننامدهازکارافتدادگی»97بودنددو
خطمشیدوم معلمانیراشاملمیشدکهمجریخطمشیایمعروفبده«فدازدوم»96
بودند.نتایجمطالعاتتامرز عواملمؤثربربیگانگیازخطمشیاستکهدرشكلشماره
1بهطورخوصهنشاندادهشدهاست.

مشیهایعمومی|
نسبتبهخط 

شناساییپیشایندهایبیگانگیمجریان

114

شکل  -1عوامل كلیدی مؤثر بر احساس بیگانگی از خطمشی در میان معلمان و پزشکان (تامرز،
)11 :2019

همانطورکدهدرشدكل1مشداهدهمدیشدود عوامدلمتعدددیمیدزانبیگدانگیاز
یدهند.تامرزاینمتغیرهدارادرسدهدسدته
خطمشیاحساسشدهراتحتتأثیرقرارم 
طبقهبندیکردهاست)1(:مؤلفههایمدیریتدولتیندوین ()9میدزانحرفدهگرایدیو
یگراییو()1سایرعوامل.
حرفها 

میزانبیقدرتیاستراتژیکتجربدهشدده عمددتاًبدراسداسمیدزانقددرتمجدامد
یکنددکدهدرهدیچکددامازایدندوخدطمشدی 
حرفهایتعیینمیشود.تامرزاذعانم 
مجامدحرفهایقدرتکافیبرایاثرگذاریمعناداربرمباح اتسیاسیرانداشتند.ایدن
امر موجباحساسشدیدبیقدرتیاستراتژیکدرمیانمعلمانوپزشكانشد.عووهبر
این پزشكان درنتیجهکوچکسدازیمسدتمر تمرکدزبدرکنتدرلبرونددادهاوماهیدت
سلسلهمراتبیسازمان نفوذقابلموحظدهایدرسدطحتداکتیكینداشدتند.بدرعكدس 
معلمان ساختارعدالتخواهانهبیشتریراتجربهکردند ازاینروآنهابدهطدورمعنداداری
حسبیقددرتیتداکتیكیکدمتدریراتجربدهنمودندد(تدامرز .)62:9011بدیقددرتی
یرسددکده
عملحرفهایمرتبطاسدت وبدهنظدرمد 

عملیاتی بهمیزاناختیاروآزادی
تعدادیازعواملهستندکهاینحسراتحتتأثیرقرارمدیدهندد.بدرایپزشدكان دو
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مؤلفهمدیریتدولتینوین(سنجشدقیقعملكردوتمرکزبرکنترلبروندادها) میدزان
اختیاروآزادیعملادراكشده مجریانراتحتتدأثیرقدراردادهبدود.بداایدنوجدود 
جایگاهباالیآنها پزشكانراقادرساختهتادروظایفکلیدی اختیاروآزادیعملالزم
راداشتهباشند هرچندکهتاحدودیاوالًسفتوسختبودنقواعدخطمشیبهطدور
معناداریآزادیعملشانراکاهشدادهاستودوماًجایگداهحرفدهایآنهدابدهقددری
کافینیستکهبتوانندبهحموتصورتگرفتهبهحوزهاختیاروآزادیعملشانپاسخ
دهند(تامرز .)62:9011برایمعلمان هدفخطمشیفازدوم ارتقایکیفیتآموزش
بود درنتیجۀاجرایاینخطمشی معلمانحسبیمعناییاجتماعیکمتدریراتجربده
نمودند.بااینوجود برخیمعلمانبیانداشتندکهیكیازاهددافکداراییبدودهاسدت.
عووهبراین برایهردوگروه بهنظرمیرسددکدهتعدددتغییدراتخدطمشدی حدس
بیمعناییاجتماعیراتاحددودیافدزایشداد(تدامرز .)62:9011درخصدوصحدس
بیمعناییبرایاربابرجوع میتوانبیاننمودکهقدرتلاینبُعدجانبی بهطورخداص
بهگرایشحرفهایمجریانوابستهاست.براینمونده معلمدانیکدهبیشدتردانشدجوگرا
بودند نسبتبهمعلمانیکهوظیفهگرابودند حسبیمعناییبدرایاربدابرجدوعرابده
زانکمتریتجربهنمودند.

می
روشپژوهش

اینپژوهشازلحاظهدف بنیادینوازلحاظرویكرد کیفیاست.بداتوجدهبدههددف
پژوهش ازمصاحبههایعمیقبارویكرداکتشافیاسدتفادهشدد.جامعدهپژوهشدیایدن
پژوهشراکارکنانمأمورتشخیصمالیداتادارهکدلامدورمالیداتیاسدتانقدمشدامل
میشدند.نمونهگیریدراینپژوهش بهصورتهدفمنددوازندوعنظدریبدودهاسدت.
انتخابنمونههانیزتاجاییتداومیافتهاستکهکفایتواشباعدادههداصدورتگرفتده
باشدوپژوهشگراندریابنددنموندههدایبعددی اطوعداتمتمدایزیدراختیدارایشدان
نخواهندگذاشت.درنهایتپژوهشگرانباتعداد11مصاحبه بهاشباعنظدریرسدیدند.
یمصاحبهشوندگانارائهشدهاست.

وضعیتجمعیتشناخت

درجدول1
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مصاحبهشوندگان

تشناختی
جدول-3وضعیتجمعی 
عامل
جنسیت

سن

تحصیوت

سابقۀخدمتی

معیارها
مرد
زن
کمتراز10سال

11تا50سال
51تا40سال
41سالوباالتر
دیپلم
فو دیپلم
لیسانس
فو لیسانسوباالتر
کمتراز4سال

4تا10سال
10تا14سال
14تا90سال
بیشتراز90سال

فراوانی
11
9
7
19
19
1
1
1
90
11
6
4
2
5
9

درصدفراوانی
21/21
7/070
19/19
17/17
17/17
2/02
1/01
1/01
70/70
11/11
91/91
14/14
96/96
19/19
95/95

دراینپژوهشبرایشناسداییپیشدایندهایبیگدانگیمجریدانازخدطمشدیهدای
عمومی ازمصاحبههاینیمهساختاریافتهاستفادهشدهاست.باتوجهبدهمسدللهاصدلی
مشیهدایمالیداتیکدامندد 
پژوهش اینسؤالکهپیشایندهایبیگانگیمجریانازخط 
بهعنوانسؤالاصلیمصاحبههادرنظدرگرفتدهشدد.بدرایتجزیدهوتحلیدلدادههدای

حاصلازمصاحبههانیزازتكنیکتحلیلمضموناستفادهشد.بدینمنظور قبلازآغاز
مصاحبه خوصهایازمفاهیم اهدافوسؤاالتپژوهشبهدوصورتشفاهیوکتبیبه
مصاحبهشوندگانارائهشدتاآمادگیاولیهبرایانجاممصاحبهراداشتهباشدندوسدپس
نسبتبهطرحسؤاالتمصاحبهاقدامشد.
تعدادیازپژوهشگرانعرصۀپژوهشهایکیفدی ادعداکردنددکدهروایدیوپایدایی

99
واژههایخاصپارادایمکمّیبودهوباپژوهشکیفیسنخیتندارند(گوبا .)1291در

92
دهۀ 1290گوباولینكُلن مفهوم«قابلیتاعتماد»رابهعنوانمعیاریبرایجدایگزینی

رواییوپایاییمطرحکردندتابهکمکآندقتعلمیرادرپژوهشکیفیموردارزیابی
قراردهند.اینمفهومازچهارعنصرقابلیتاعتبار قابلیتانتقال قابلیتاتكداوقابلیدت
تأییدتشكیلمیشد(داناییفردومظفری .)156:1196
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برایاعتباربخشیوافزایشقابلیتاعتمادیافتههایپژوهشحاضر اینچهارعنصدر
بهکارگرفتهشد.بهمنظوررعایتقابلیتاعتبدارپدژوهش افدرادیمدوردمطالعدهقدرار
گرفتندکهپدیدۀموردمطالعه(بیگانگی)راتجربهکدردهباشدند.بدرایافدزایشقابلیدت
انتقالپژوهش یافتههابهطورکاملارائهگردیدوبامتوننظریپدژوهشتطبیدقداده
شد.برایافزایشقابلیتاعتمادپژوهشنیزاقداماتزیرانجامشد:
 تطبیقتوسطمصاحبهشوندگان:مصاحبهشوندگان مرحلدۀکدگدذاریرامدرور
کردهونظراتشانرادرارتبداطبداآنارائدهکردنددوسدپسایدننظدراتدر
کدگذاریوگزارشنهاییاعمالشد.
 بررسیهمكار:سهنفرازاسداتیدویدکنفدرازدانشدجویاندکتدریمددیریت
دولتی یافتههایپژوهشرابررسیونظراتشدانرادرمدوردکیفیدتتحلیدل
انجامدادههاارائهکردند.

 مشارکتیبودنپژوهش:بدهطدورهمزمدانازمشدارکتکننددگاندرتحلیدلو
ردادههاکمکگرفتهشد.

تفسی
یافتههایپژوهش

سازیوتحریردادههایحاصلازمصداحبه بدههریدکازمصداحبههدایدک


پسازپیاده
شمارهتخصیصیافت.برایتجزیهوتحلیلمتنمصاحبههاازروشتحلیلمضمونکده

درپژوهشهایکیفیکاربردزیادیدارد استفادهشد.برایناسداس مصداحبههدامكدرر
خواندهشدومطالبمرتبطوموردعوقۀپژوهشگرانکدهدرحقیقدتپاسدخبدهسدؤال
اصلیپژوهشبودند مشخصشد.سپسپژوهشگران دادههایکیفدیانتخدابشددهرا
کدگذاریکردند.کدگذاریدادهها برحسبمصاحبهوشمارههایمرتبطباآنکهقدبوً
تعریفشدهاست انجامشد.پسازاتماممرحلۀکدگدذاری پژوهشدگرانبدااسدتفادهاز
خوقیتخود برایهریکازکدها یکبرچسبانتخابکردنددوپدسازآن مضدامین
فرعیراکهبیشترینقرابتمعناییومفهومیرانسبتبههمداشتندکنارهمقرارداده
وبهخلقمعانیوواژههایجدیدپرداختند.درواقد مضامینفرعیرادرقالبمضدامین

اصلی دستهبندیکردند.مضامیناصلی همانپاسخبهسؤاالتپژوهشهسدتندکدهاز
دادههایکیفیاستخراجشدهاست(عابدیجعفریوهمكداران .)1120نمدایکلدیاز

مشیهایعمومی|
نسبتبهخط 

شناساییپیشایندهایبیگانگیمجریان

112

فرایندتحلیلدادههادرشكل9نشاندادهشدهاست.

کدهای اولیه

مضامین فرعی

مضامین اصلی

شکل  -2فرایند تحلیل دادهها

بهدلیلحجمباالیدادهها ازارائههمۀدادههاخودداریکردهوصدرفاًنحدوۀاسدتخراج
بههمراهسایراطوعاتارائهمیشود.نتدایج

سهموردازمضامینفرعیدرقالبجدول5
نهایینیزدرجدول4نشاندادهشدهاست.دربررسیمضامینفرعدیهمدانگوندهکده
مشاهدهمیشدود پدسازبدازنگریوانجداماصدوحات سدهمضدموناصدلیبدهعندوان
مشیهایعمومیشناساییشدندکهدرواقدپاسدخ
پیشایندهایبیگانگیمجریانازخط 

بهسؤالاصلیاینپژوهشاست.
نمونهایازفراینداستخراجمضامیناصلی

جدول-4
مضامینفرعیونقلقولهایمرتبطباآن

مشیهایمالیاتی
کارشناسینشدنخط 

نمایندگانمجلساطوعاتیدرموردمباحشمالیاتیندارند.....ویااینكهاثراتیراکهیکمصوبه
نمیکنند.م وماده197درسال95مصوبشدنمونه
میتوانددرآیندهداشتهباشدارزیابی 

کارغیرکارشناسیمجلسبودکهظرف7ماههمتغییرکرد.
بومینبودنخطمشیهایمالیاتی

هادرعملنتوانستهانداهدافخودرامحققکنند....اینكهبیاییمبرنامهو


اینسیاست
ایراازیککشوردیگربگیریمودرکشورماناجراکنیم.سیاستهایآنهابا

خط 
مشی

سیاستهایماتفاوتدارد.

هایمالیاتیباواقعیتها

منطبقنبودنخط 
مشی
مشیهابهواقعیتنزدیکنیستند.خیلی
هایمالیاتیدرعملمحققنمیشوند چوناینخط 

خط 
مشی

مشیهانداریم ....مدیرکلمیگویندشمابایدNتومان
درموردخط 

گیری
مواقدماقدرتیدرتصمیم 
وصولیداشتهباشیدومابایدهرفشاریراتحملکنیمکهاینمبلغراوصولکنیم.
مشیهایمالیاتی
وجودابهامدرخط 

هایمتعددیمیآید.

قوانینابهامدارند نمودشهمایناستکهبدنبالآنبخشنامه
گذاریمیداندونه

قانونمالیاتیماهمهچیزراشفافنكردهاست.....قانونگذار نهقانون
اشهزارانبخشنامهمیآید.


نویسنددنباله
قانوننویسی بعدازاینكهقانونمی

مشیها
چونوچرایخط 


انجامواطاعتبی
استهای
یشودکهفقطمجریسی 
یتفاوتشویم؛طوریم 
یشودماب 
استهاباعشم 
اینسی 
استهانداریم.
یشویموکاریبهتبعاتاینسی 
درستیانادرستوضدشدهم 
مشیهایمالیاتی
درنظرنگرفتنضمانتاجرایخط 

مشیهایمالیاتی اولینهدفقانونمالیاتبرارزشافزوده شفافیت
درمورداهدافخط 

اقتصادیوجلوگیریازفرارمالیاتیبود...بعدهاهمینقانونتبدیلبهعاملفرارمالیاتیشد 
چراکهضمانتاجرایینداشت.

مضمونفرعی

نقصاندرمحتوای
مشیهای
خط 

مالیاتی
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مشیهایعمومی)


مضامینفرعیواصلی(پیشایندهایبیگانگیمجریانازخط
جدول-5
کدها
مشیگذارانمبنیبردانایکلبودن
تصورخط 

مشیگذارانبهمجریانمالیاتی
نگاهباالبهپایینخط 

مشیگذاران
دراولویتبودنمنافدفردیبرایخط 

مشیگذارانبهنظراتمجریانمالیاتی
عدمباورخط 

عدمتمایلبهشنیدننظرتمجریانمالیاتی
صوریبودننظرخواهیازمجریانمالیاتی
گذارانباواقعیتهایاجرا

خط 
مشی
ناآشنایی 

مشیگذاریمالیاتی
تمرکزدرخط 

مشیهایمالیاتی
دستوریبودنخط 

هایمالیاتیباواقعیتها

منطبقنبودنخط 
مشی

مشیهایمالیاتی
خط 
کارشناسینشدن 
مشیهایمالیاتی
بومینبودنخط 

انعطافناپذیریقوانینومقرراتمالیاتی

مشیهایمالیاتی
وجودابهامدرخط 

مشیهایمالیاتی
درنظرنگرفتنضمانتاجرایخط 

مشیهایمالیاتی
پیچیدگیخط 

مالیاتیباخطمشیهایملّی

مشیهای
تعارضخط 

مشیهایمالیاتی
نوساندراهمیتخط 

مشیهایمالیاتی
تغییرمداومخط 

وجودالبیهایسیاسیوافرادذینفدوصاحبقدرت

مشیهایمالیاتی
درتدوینخط 

مشیهایمالیاتی
خط 
ماندتراشیقدرتمنداندرتدوین 

وجوددستورالعملهایمتناقض

مشیهای
هایاجراییبامبانیخط 


مغایرتدستورالعمل
مالیاتی
وجوددستورالعملهایمتعدد

بیاعتمادیمؤدیانمالیاتیبهنحوهمصرفمالیات

بیاعتمادیمؤدیانبهرهاوردمالیاتپرداختیبرای

جامعه
نداشتنفرهنگپرداختمالیات
مشیهایمالیاتی
فراهمنبودنابزارهایاجرایخط 

عدمدسترسیبهپایگاههایاطوعاتمؤدیان


مضامینفرعی

مضامیناصلی

مشیگذاران
محوریخط 


خود

مشیگذارانبه
توجهیخط 


بی
نظراتمجریان


رویكردباالبهپاییندر
مشیگذاریمالیاتی
خط 


مشیهای
نقصاندرمحتوایخط 

مالیاتی

تعاموتسطح
استراتژیکتدوین
مشیهای
خط 

مالیاتی

مشیهایمالیاتی
آشفتگیخط 


حاکمیتموحظاتسیاسیدر
مشیهایمالیاتی
تدوینخط 

آشفتگیدستورالعملهای

اجراییمالیاتی

عدمتمایلمؤدیانبهپرداخت
مالیات
فقدانظرفیتفنیوزیرساختی
مشیهایمالیاتی
اجرایخط 


تعاموتسطح
تاکتیكیاجرای
مشیهای
خط 

مالیاتی

مشیهایعمومی|
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کدها

مضامینفرعی

عدمهماهنگیوهمبستگیمیاندستگاههایدولتی

فقدانهمكاریوانسجامبین
مشیهای
سازمانیدراجرایخط 

مالیاتی

هایمالیاتیازجانبدستگاههای

اجرانشدنخط 
مشی

دولتی
مهمبودنوصولمالیاتبرایسازمانامورمالیاتی
سیاستکلیسازمانامورمالیاتیمبنیبروصول
مالیات

151

مضامیناصلی

سیاستهایسازمانامورمالیاتی


پذیرشتوصیههایسیاسیدرفراینداجرای

مشیهایمالیاتی
خط 

بدهبستانهاوزدوبندهایسیاسیدراجرای

مشیهایمالیاتی
خط 

مشیهای
قدرتمنداندراجرایخط 

فشاروماندتراشی

مالیاتی
گیریهایسازمانیمدیران
کارشناسینبودنتصمیم 

متخصصنبودنمدیراناجراییسازمانامورمالیاتی
بهروزنبودنمدیرانسازمانامورمالیاتی
گیریهایسازمانی
مشارکتندادنمجریاندرتصمیم 

اهمیتندادنمدیرانسازمانبهنظراتمجریانخبره
عدماستقبالمدیرانسازمانازنظراتمجریان
سبکدستوریمدیرانمالیاتی
سلسلهمراتبیبودنسازمانامورمالیاتی

تمرکزسازمانیدرسازمانامورمالیاتی
ایستابودنساختارسازمانامورمالیاتی
ماهیتبیگانهکنندهوظایفدرمشاغلمالیاتی

روتینبودنکارهادرسازمانامورمالیاتی
ترفیدمجریانمالیاتیمبتنیبرارشدیت

حاکمیتموحظاتسیاسیدر
مشیهایمالیاتی
اجرایخط 


خبرهنبودنمدیراناجرایی
مالیاتی
عدماعتقادمدیرانبهسبک
مدیریتمشارکتی

تعاموتسطح
عملیاتیاجرای
مشیهای
خط 

مالیاتی


خصوصیاتبوروکراتیکسازمان
امورمالیاتی

نتیجهگیری

بحثو
پیشایندهاعواملیهستندکهتاحدیتشریحمیکنندکهچراوچگونهافرادوگدروههدا
بهیکپدیدهخاصمبادرتمیورزند.درواقد منظورازپیشایندها رویدادهایااتفاقداتی
یشوند.پژوهشدگر 
هستندکهبراینپدیدهتأثیرمیگذارندومنجربهبروزوظهورآنم 
مشیهایمالیداتی 
ایندهارابهسهزیرمقولۀبرتعاموتسطحاستراتژیکتدوینخط 

پیش
تعاموتسطحتاکتیكیاجرایخطمشیهایمالیاتیوتعاموتسدطحعملیداتیاجدرای
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خطمشیهایمالیاتی دستهبندیکردهاستکهدرادامههریکازآنهاتوصیفخواهدد
شد.قبلازبیانپیشایندهایبیگانگیمجریان بایدمروریبرتعریفبیگانگیوتوصدیف
یکند:
خطمشی فرداحساسم 
از 
ابعاداینپدیدهصورتگیرد.درحالتبیگانگی 
یقدرتی)؛
خطمشیندارد(بُعدب 
چگونهاختیاروآزادیعملیدراجرای 
 هی 
 خطمشیدرکوتاهمدتبههددفیدااهددافخدودنائدلنخواهدشدد(بُعدد
یمعناییبرایجامعه)؛
ب
 خطمشیمعنادارنیستونمیتواندرهاوردمطلوبیرابرایاربابرجدوعیدا
خدمتگیرندهنهایی(شهروندان)بههمراهداشتهباشد(بُعدبیمعناییبرای
اربابرجوع).

درواقدهریکازپیشایندهایبدسدتآمددهنیدزدالیلدیاسدتبدروقدوعسدهبُعدد
اربابرجوع.
یمعناییبرای 
یمعناییبرایجامعهوب 
یقدرتی ب 
ب
فرایندبیگانگیمجریانازخطمشیهدایمالیداتیاززمدانتددوینخدطمشدیهدای
مالیاتیآغازمیشود.نتایجحاصلازتحلیدلمصداحبههدانشدانمدیدهددخودمحدوری
خطمشیگذارانناشیازتصورشانبردانایکلبودنونگاهباالبدهپدایینبدهمجریدان
موجببیتوجهیآنهابهنظراتمجریانمیشودوبرآینداینعوامل اتخاذرویكردیباال
بهپاییندرخطمشیگذاریمالیاتیمیشود.ازنظرگاهمجریان یكیازعوامدلمدؤثردر
یهدا
نخطمش 

عدمتحققخطمشیهایمالیاتی(بیمعنایی)وعدمتأثیرگذاریشانبرای
(بیقدرتی)بهیكیازاصلیترینبازیگرانفرایندخطمشیگذاری؛یعنیخطمشیگذاران
بازمیگردد.خطمشیگذارانیکهبانگرشهاورفتدارهدایشدانموجدبمدیشدوندکده
یهایمالیاتیدارندد.بده
رابرخطمش 

مجریانبهاینباوربرسندکهکمترینتأثیرگذاری
باورمجریان نگاهخطمشیگذارانبهآنهانگداهازبداالبدهپداییناسدتبدهطدوریکده
اعتقادیبهنظراتمجریانندارند وچوناعتقادیهمبهرویكدردمشدارکتیندارنددبده
نظراتمجریاننیزاهمیتقائلنیستندوبعضاًخطمشیهارامبتندیبدرمندافدفدردی
خودشانتدوینمیکنندوخودراعالمترازمجریاننسبتبهمباحشمالیاتیمیدانندد.
یشودمجریاناحساسکنندکدهتأثیرگدذاریالزمراجهدت
لذا همهاینعواملباعشم 
یقددرتیبدهآنهدادسدتدهدد.
تغییرواصوحخطمشیهایمالیاتیندارندواحساسبد 
رویكردباالبهپاییندرخطمشیگذاریمالیاتی برمحتوایخطمشیهایمالیاتیتدأثیر
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میگذاردوموجبمیشودخطمشیهایمالیاتیباواقعیتهامنطبدقنباشدند.درعدین
حددال خبددرهنبددودنخ دطمشددیگددذارانمالیدداتیموجددبکاسددتیهدداییدرمحتددوای
خددطمشددیهددایمالیدداتی(کارشناسددینشدددنخددطمشددیهددایمالیدداتی بددومینبددودن
خطمشیهایمالیاتی انعطافناپذیریقوانینومقرراتمالیاتی ابهامدرخطمشدیهدای
مالیاتیونداشتنضمانتاجرا)وآشفتگیخطمشیهایمالیداتی(پیچیددگیوتعدارض
درخطمشیهاونوساندراهمیتخطمشیهایمالیاتیوتغییرمدداومخدطمشدیهدا)
میشوند.مصاحبهشوندگانبهتغییرمداومخطمشیهایمالیاتیونداشتنضمانتاجدرا
اشارهکردند.بهباورمجریانیكیازدالیلاصلیعدمتحققخطمشیهایمالیداتیایدن
استکهمحتوایخطمشیهایمالیاتیدائماًدرحدالتغییرنددوازهمدهمهدمتدرایدن
خطمشیهاضمانتهایاجراییالزمراندارندونتوانستهاندهمگانرابهاجرایآنملزم
نمایند.یكیازمصاحبهشوندگاندرمورددرنظرگرفتهنشدنضمانتهایاجرایدیالزم
برایخطمشیهایمالیاتیمعتقداستکه...«:اینخطمشدیهدانمدیتواننددبدههدیچ

عنواناهدافشانرامحققکنندچراکهبایددراجرا زیرساختهافراهمباشد قانونیکه
یخورد.»...ازسدوی
ضمانتاجرایینداشتهباشدوپشتوانهنداشتهباشد بهچهدردیم 
دیگر اعتقادمجریانبراینكهخطمشیگذارانباواقعیتهایاجراآشنانیستندوداندش
الزمرانسبتبهمسائلمالیاتیوسایرقوانینمرتبطندارند باعشمیشودایدنبداوردر
یهدایمالیداتیمفیددیرابدرایجامعده
یگذاران خدطمشد 
تشودکهخطمش 

آنهاتقوی
تدویننكنند.مجریانخطمشیهایمالیاتیدرپاسخبهاینپرسشمصداحبهکدهچدرا
معتقدیداهدافخطمشیهایمالیاتیمحققنمیشوندوچرااینخطمشیهانمیتوانند
جامعهواربابرجدوعداشدتهباشدند اشدارهمسدتقیمیبدهمحدیط

ارزشافزودهایبرای

سیاسیفرایندخطمشیگذاریمالیاتیداشتند.عواملسیاسی همدرتددوینوهدمدر
اجرایخطمشیهایمالیاتیتأثیرمنفیبرمعناداریخطمشیهایمالیاتیدارند.بهباور
آنهاصاحبانقدرتوثروت هموارهدرپیتسدخیرخدطمشدیهدایمالیداتیهسدتندو
مترصدندکهبههروسیلهممكنجهتگیریومحتوایخطمشیهایمالیاتیرابهنفدد
خودتمامکنند یداحدداقلتدأثیرآنهداراخن دیکنندد.لدذا همدوارهدرتدوشانددبدا
خطمشدیگدذاراندرمرحلدۀتددوینوبدامددیراناجرایدیسدازماندرمرحلدۀاجدرای
وبدهبستانکننددیدادرغیدراینصدورتازابزارهدایمدالیو
یهایمالیاتیالبی 
خطمش 

|155فصلناهم علوم مدرییت اریان|سالچهاردهم شماره 45تابستان1129

قدرتشان جهتماندتراشیدراجرایخطمشیهابكدارگیرندد.موحظداتسیاسدیدر
مرحلۀتدوینخطمشیهایمالیاتیبرمحتوایاینخطمشیهاتأثیرمنفدیمدیگدذارد 
موجبآشدفتگیدرخدطمشدیهدایمالیداتیمدیشدودودرمرحلدۀتداکتیكیاجدرای
مشیها سیاستهایسازمانامورمالیاتیرامتأثرمدیسدازدوموجدبعددمتمایدل
خط 
مؤدیانبهپرداختمالیاتمیشود.

یافتههایتامرزنشانمیدهدمحتوایخطمشی میزانبیگانگیازخطمشیرامتأثر
میسازد.ویاذعانمیکندمیزانسفتوسختبدودنقواعددومقدررات ازمهدمتدرین
یدهد
ازخطمشیراتحتتأثیرقرارم 

عواملیاستکهبیگانگی
درسطحتاکتیكیاجرایخطمشیهایمالیاتی جاییکهسدازمانامدورمالیداتیدر
رأستصمیمگیریهایاجراییخطمشیهایمالیاتیقراردارد تعاموتیرخمیدهدکده
موجبناامیدیمجریانازمعناداریخطمشیهایمالیاتیمیشود.فقدانظرفیدتهدای
هاناشیازنقصاندرمحتوایخطمشدیهدا آشدفتگی

فنیوزیرساختیاجرایخط 
مشی

دردستورالعملهایاجراییناشیازآشفتگیدرخطمشیهایمالیاتی نموندهایازایدن
رویدادهااست.مجریانبراینباورهستندکهفرایندهایاجرایخطمشیهدایمالیداتی
بهاندازهکافیشفافنیستوزیرساختهایفنّی زیرساختیواطوعاتیالزمهمبدرای
اجرایاینخطمشیهاوجودنددارد.ازسدویدیگدر همبسدتگیوهمكداریالزممیدان
دستگاههایدولتیوجودنداردوحتیبرخیازسازمانهایدولتیوعمومینیززیربدار
اجرایخطمشیهایمالیاتینمیروندواینباعششدهاستروندمطلوباجرابامشكل
مواجهشودوامیدمجریانبهتحقدقاهددافخدطمشدیهدایمالیداتیکدمرندگشدود.
موحظاتسیاسینقشمهمیدرعدمهمبستگیوهمكاریمیاندسدتگاههدایدولتدی
یهایمالیاتیقدرار
ازاهدافخطمش 

دارد.سیاستهایسازمانیبعضاًدرتعارضبابرخی
میگیرندوازاهمیتویژهترینسبتبهاهدافخطمشیهایمالیاتیپیدامیکنندد.بده
اعتقادمجریان مهمبودنوصولمالیاتبرایسازمانوارجحیدتآننسدبتبدهتحقدق
برخیازاهدافخطمشیهایمالیاتی ازجملهعدالتمالیاتیورضایتمنددیمؤدیدان 
باعشمیشود احساسبیمعناییاجتماعیوبیمعنداییبدرایاربدابرجدوعبیشدتریرا
تجربهکنند.برخیازمصاحبهشوندگاندراینمورداظهارکردندد...«:هددفکدونمدا

وصولدرآمدهاست چونمملكتخرجدارددیگرمسدائلیم دلمشدارکتیدابیگدانگی
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کارکندداناهمیت دیندددارد.»...مؤدی دانمالی داتی بددهعنددوانیك دیازبددازیگرانعرصددۀ
یهدادارندد.
یهایمالیاتی نقشانكارناشددنیدرعددمتحقدقاهددافخدطمشد 
خطمش 
مجریانبراینباورندکهمؤدیانشاناعتمادکافیبهنظاممالیاتیندارندد بدهنظدرآنهدا
ریشۀاینبیاعتمادی فسادهایاقتصادیوسیاسیوملموسنبودننحدوۀهزیندهکدرد
یخواهندمالیداتبدهندددر
درآمدهایمالیاتیاست.بهنظرمجریان مؤدیانوقتیکهم 
مالیاتگیرنده(مجریان)شبههایجادمیکنندکهمالیاتیراکهازمدادریافدتمدیکنیدد
قراراستصرفحیفومیلهایسطوحباالشودوایناظهاراتمؤدیان آنهاراهدمبده
انشدان
یدهد.بهتبدآن مجریانبرایدنباورنددکدهمؤدید 
طورمنفیتحتتأثیرقرارم 
فرهنگپرداختمالیاتندارندوبهسختیواکراهپذیرایخطمشیهایمالیاتیهستند.
یهایمالیاتیاست.
اندرعدمتحققخطمش 

نعواملنشاندهندۀنقشمؤدی

همۀای
درسطحعملیاتیاجرایخطمشیهایمالیاتی خبرهنبودنمدیراناجراییسدازمان
امورمالیاتینیزیكیدیگرازخاستگاههایبیگانگیمجریاندرهردوبُعددبدیقددرتیو
یگدذاران بلكدهبرخدیاز
بیمعناییاست.مجریانبراینباورهستندکهنهتنهاخطمش 
مدیراناجراییهمدانشالزموکافیدرموردمباحشمالیاتیندارندواینامدررایكدی
یدانندد.ازسدویدیگدر مجریدان
یهدایمالیداتیمد 
عدمتحققاهدافخطمش 

ازدالیل
یکنندد بلكدهدرسدطح
یقددرتیمد 
معتقدندکهنهتنهادربُعداسدتراتژیکاحسداسبد 
تاکتیكیوعملیاتینیزاحساسعدمتأثیرگذاریدارند.آنهابراینباورندکهمدیرانشان
درتصمیماتعملیاتینیزآنهارامشارکتنمیدهند ازنظراتشاناستقبالنمدیکنندد 
بهمجریانخبرهاهمیتقائلنیستندوسبکمدیریتیشداندسدتوریاسدت.اظهدارات
مصاحبهشوندگان تأییدکنندۀنقشمدیراناجراییدرایجادحسبیقدرتیوبیمعنایی
درمجریاناست.برایم الیكیازنقلقولهایآنهااینبودکه...«:احساسمدیکدنم

وقتهاییهمکهازمانظرخواهیمیخواهندفرمالیتدهاسدت.بعضدیازمددیرانسدنتی
اصوًدوستندارندپاییندستیهانظربدهند.اگرهمنظربخواهندظداهریوفرمالیتده
است.»...خصوصیاتبوروکراتیکسازمانامورمالیاتینیزنقشمهمدیدرسدرخوردگی
مجریانناشیازعدمتوانتأثیرگذاریآنهادارد.ساختارسازمانیهمدرشددتوضدعف
بیگانگیمؤثراست.درواقد ساختارسلسلهمراتبیسازمانهایدولتیودراینپدژوهش
سازمانامورمالیاتیخودیكیازعواملتسریدکنندۀبیگانگیمجریاناست.ایستابودن 
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متمرکزبودنوسلسلهمراتبیبدودنسداختارسدازمانیدرتشددیداحسداسبدیقددرتی
مجریانمؤثراست.برخیازوظایفشغلیکارکنانمالیداتی ماهیدتروتدینوتكدراری
دارندواساساًموجببیگانگیمیشوند.وظایفیکهکارکنانسالهاوسالهابدوناندك
تغییریبههمانروشورویهانجاممدیدهندد وظدایفیکدهذاتداًخشدکوغیدرقابدل
انعطافاند وظایفیکهآزادیعملنمیدهند.درادامه یافتدههدایپدژوهشحاضدربدا
پژوهشهایپیشیندرقالبجدول 1-4مقایسهشدهاست.

افتههای
ی 
پژوهشهایپیشین

افتههای
افتههایپژوهشحاضربای 
جدول-6مقایسةی 
مفهوم/کدهای
نهایی

پژوهشهایهمراستا


افتهها
تطبیقی 

نقصانمحتوایی
یها
خطمش 


(تامرز 9019؛تامرز 
)9011

خطمشی میزانبیگانگیاز
یدهدمحتوای 
افتههایتامرزنشانم 
ی 
یسازد.ویاذعانمیکندمیزانسفتو
خطمشیرامتأثرم 

سختبودنقواعدومقررات ازمهمترینعواملیاستکهبیگانگی
یدهد.
ازخطمشیراتحتتأثیرقرارم 


تعارضمیان
مشیها
خط 


(تامرز 9019؛فان
ایگنوهمكاران 
)9017

یکنندکهاهداف
افتههایتامرزوفانایگنوهمكارانتأییدم 
ی 
یهاییکه
مؤثرند.خطمش 

ازخطمشی

خطمشیبرمیزانبیگانگی

یکنند.
ازخطمشیفراهمم 

ناسازگارندزمینهرابرایبیگانگی

تغییراتمداوم
یها
خطمش 


(تامرز )9011

یدهد تغییراتزیاددر
افتههایپژوهشتامرزنیزنشانم 
ی 
یمعناییاجتماعیدرمیان
یها موجبافزایشحسب 
خطمش 

راتمتعدددرحوزۀخطمشی 

یشود.بهباورتامرز تغیی
مجریانم 
ازخطمشیراافزایشدادهوباعشتحتفشارقرار

حسبیگانگی
گرفتنمجریانازجانبتغییراتشود.

محیطسیاسی

(تامرز )9019

مطالعاتتامرزبیانگرایناستکه«محیطسیاسی»یكیازعوامل
یهایمالیاتیاست.
انازخطمش 

ایجادبیگانگیمجری

ساختارسازمانی
(سلسلهمراتب)


(تامرز )9011

استهای
سی 
سازمانی

(تامرز )9019

یهاتوسطکارکنان
خطمش 
تامرزمعتقداستازآنجاکهاجرای 
ودرسازمانهایدولتیویابامحوریتاین

بخشدولتی
یتواندنحوهتجربۀ
سازمانهاانجاممیشود «زمینۀسازمانی»م 

یهایعمومیرامتأثرسازد.نتایجمطالعاتوی
انازخطمش 

مجری
نشاندادکهساختارسلسلهمراتبییكیازمواردبااهمیتاست.

استهایسازمانی»یكیازعواملاصلی
بهباورتامرز «سی 
یهااست.
انازخطمش 

شكلگیریپدیدۀبیگانگیمجری
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توصیههایسیاستی
افتههایپژوهش درحددتدوانوداندش
دراینقسمتپژوهشگرسعیداردباتوجهبهی 
خودتوصیههاییرابرایخطمشیگذارانوسایرتصمیمگیرندگانعرصۀمدیریتدولتی
یهدای
کشورارئهنماید.یكیازیافتههایپژوهشحاضراینبودکدهمجریدانخدطمشد 
مالیاتی درتمامسطوحاستراتژیک تاکتیكیوعملیاتی احساسبدیقددرتیمدیکنندد.
یقدرتیمجریاندارد آزادیعملاداریآنهدا
یكیازعواملیکهنقشمهمیدرکاهشب 
یهایمالیاتیجدید آزادیعمدلآنهدا
کنندخطمش 

است.وقتیکهمجریاناحساسم 
ی
رامحدودکردهاست احساسبیقدرتیمیکنندد.لدذاتوصدیهمدیشدودبدرایکداهش
بیقدرتیمجریاندرابعاداستراتژیکوتاکتیكی سدازوکاریتعبیدهشدودکدهمجریدان
خطمشیهایمالیاتیامكانبیشتریبرایمشارکتدرتدوینپیشنویسلوایحمالیداتی
داشتهباشند.همچنین وقتیکهنمایندگانمجلس خطمشدیهدایمالیداتیراتددوین
میکنند بااعطایآزادیعملبهمجریان امكانتصمیمگیدریدرمدوردنحدوۀاجدرای
خطمشیهایمالیاتیرابهآنهاواگذارکنند.درسطحعملیداتینیدز کارکنداناحسداس
میکننددرانجامرویههایعملیاتیآزادیعملکدافیندارنددودرتصدمیمگیدریهدای
مربوطبهاینرویههامشارکتدادهنمیشوند.لذامدیرانکلاسدتانهدابایدددرسدطح
اداراتکل ازطریقبرگزاریجلسات مجریانرادرتصمیمگیریدرموردنحوهاجرایدی
یهامشارکتدهند.
کردنخطمش 

یهدارابدرای
خطمش 
یهایمالیاتی 
یافتههایاینپژوهشنشاندادمجریانخطمش 
اربابرجوعوجامعهمعنادارنمیدانند احساسمیکنندکهخطمشیهایمالیداتیقدادر
بهتحققاهدافازپیشتعیینشده(برایم الارتقایعملكدردنظداممالیداتی عددالت
مالیاتی رضایتمندیمؤدیان) نیستندوخطمشیهایمالیداتیایدنامكدانرابدهآنهدا
نمیدهدکهدرتصمیمگیریها نیازهاومقتضیاتمؤدیانرادرنظربگیرند.آزادیعمل
اداری درکاهشایناحساسِبیمعنداییخدطمشدیبدرایمجریدان مدؤثراسدت.زیدرا
مجریانخطمشیها تواناییبیشتریدارندتاتصمیماتشانورویههاییکدهبایددازآن
متابعتکنندرابانیازهاوشرایطخاصاربابرجوعهایشانوفقدهند.ازایندروآزادی
عملاداریبهمجریاناینامكانرامیدهدتاهنگداممواجهدهورویداروییبدانیازهدای
شهروندان قضاوتهایخودشانرابكارگیرند.لذازمانیکهمدأمورانتشدخیصمالیدات 
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مشاهدهمیکنندقضاوتونظرآنهادررضدایتورفددخواسدتۀنهداییمدؤدیمالیداتی
تعیینکنندهاست تصمیماتخودرامهموخطمشیموردنظررابرایاربابرجوعمفید
ومعنادارتلقیمیکنند.اینیافتۀپژوهشی نتایجپژوهشدیتدامرز()9015رابدهطدور
کند.همچنین نتایجپژوهشهندلر)1220(10ومدیووینتدر)9002(11

کاملتأییدم 
ی
رجوعهابدههمدراه
ارباب 
یتوانداثراتم بتیبرای 
کهنشانمیدادآزادیعملمجریانم 
داشتهباشدراپشتیبانیمیکند.بههمینترتیب اثرم بتیکهآزادیعملمجریانبدر
رویادراكمجریانازمعناداریخطمشیبرایاربابرجدوعداردمدیتوانددزمیندهسداز
تمایلبیشتربهاجرایخطمشیشود.وقتیمجریانبهاینبداورودركمدیرسدندکده
خطمشیایراکهبررویآنکارمیکنندبرایاربابرجوعهایشانمعنداداراسدت تدا
حدزیادیبهاجرایآنخطمشیتمایلنشانخواهندداد.برایم الزمانیکهمأموران
تشخیصمالیات خطمشیهایمالیاتیرابرایمؤدیمالیاتیمفیدمیداننددوبدهایدن
ت
نخطمشی باآزادیعملیکهبهآنهاجهترفددنیازهداورضدای 

دركمیرسندکهای
مؤدی دانمالی داتیدادهاسددت خددطمش دیمفی ددومعندداداریاسددت بددهطددورمنطق دی 
یشدود.
بیگانگیشانازخطمشیهایمالیاتیکمتروتمایلشانبهاجدرایآنبیشدترمد 
نتایجاینپژوهشمیتواندرهنمودهاینظریوعملیجالبتدوجهیداشدتهباشدد.بده
یرسددآزادیعمدلاداری
لحاظنظری میتواناینگونهاسدتنباطکدردکدهبدهنظدرمد 
مجریانخطمشیهااثربخشیاجرایبرنامههایخطمشیراارتقامیدهدد چراکدهایدن
یتواندد
آزادیعملاعطاشدهموجبکاهشمقاومتمجریانمیشود.متعاقباًاینامرمد 
خطمشینیزبشود.چراکهآزادیعمدل مجریدان
موجبارتقاءمشروعیتفراینداجرای 
راقادرمیسازدتامتناسبباشرایطمختلف نیازهاوخواستههایشهروندانرابدرآورده
کنند.نهایتاً مشروعیتدموکراتیکبرنامههایخطمشیعمومینیزارتقاخواهددیافدت.
بهلحاظعملینیدزنتدایجپدژوهشحاضدرایدنمطلدبمهدمرابدهخدطمشدیگدذاران
خطمشیهایمالیاتیتوصیهمیکندکههنگامتدوینخطمشی تاانددازهایایدنآزادی
عملبهمأمورانمالیاتیدادهشودتادرتشخیصمالیاتواعطدایبخشدشهداواعمدال
جریمهها(ذیلیکچارچوبکلی) متناسبباوضعیتخاصهریکازمؤدیدان آزادی
عملداشتهباشند.
همانطورکهیافتههایایدنپدژوهشنشداندادعددممشدارکتمجریداندرتددوین
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خطمشیهایمالیاتیموجبنقصاندرمحتدوایخدطمشدیهدایمالیداتیودرنهایدت
مشیهدامدیشدود.توصدیه
هایمالیاتیوعدمتحققاهدافاینخط 

بیمعناییخط 
مشی
میشودخطمشیگذارانجلساتکاریرابامتخصصانوحسابرسانخبرهسازمانامدور
مالیاتیبرگزارکنندومفادخطمشیهدایمالیداتیراقبدلازتددوین تصدویبوابدوغ 
موردبحشقراردهند.بدینترتیب مشارکتمیتواندبهتدوینخطمشدیهدایبهتدری
منتهیشودومعناداریاینخطمشیهاراارتقادهد.همچندینبدرایاینكدهمعنداداری
مشیهایمالیداتی
کهپیشازآنكهخط 

مشیهایمالیاتیارتقایابد پیشنهادمیشود
خط 
درسطحملّیاجراشوند بهطورآزمایشیودرسطحچنداستانمحدوداجراشوند.
باوجودسهماینپژوهشدرتوسعۀداندشنظدریوفهدمبهتدرمفهدومبیگدانگیاز
خطمشی پژوهشگروجودنقایصبسیاراینپژوهشراانكارنمیکندوامیدواراسدتدر
یرغدموجدود
سایرپژوهشهایخودوسایرین اینکاستیهاوخههامرتفددشدود.علد 
محدودیتهای موجود پژوهشحاضرتمامتوشوهمّتخودرابكارگرفدتتدابتواندد
نتدایجمفیددومعتبدریرابدسدتآورد.اگرچددهمدوردمطالعدۀایدنپدژوهش مجریدان
خطمشیهایمالیاتیبودند ولیبهنظرمیرسدنگرشهایمددیراناجرایدیمالیداتیو
خطمشیگذاراناینحوزهنیزمنابددادهایخوبیبرایافزایشاعتبدارنظریدۀبیگدانگی
مجریانازخطمشیهدایمالیداتیهسدتند.ازایندرو احتمدالداردبداجمددآوریایدن
اطوعاتباورپذیریوقدرتاقنداعیافتدههدایپدژوهشافدزایشیابدد.لدذا امیدداسدت
پژوهشهدایآتدیازایدنمندابداطوعداتیارزشدمندبهدرهمنددشدوند.یكدیدیگدراز
محدودیتهایاینپژوهشبهتعمیمپذیرییافتههامربوطمیشود.اینپدژوهشسدعی
کردتاازطریقمصاحبهبا11نفرازمجریانخطمشیهایمالیاتیکهاحساسبیگانگی
میکردند تعمیمپذیرییافتههایپژوهشراارتقادهد امااینمحدودیتوجودداردکه
نمیتوانیافتههایاینپژوهشرابهسایرحوزههدایخدطمشدیعمدومی(بدرایم دال
خطمشیهایبهداشتودرمانوخدطمشدیهدایفرهنگدیوغیدره)درایدرانوسدایر
کشورهاتعمیمداد .
پدیدۀبیگانگیازخطمشیرابرایاولینبارتامرزواردعرصۀادبیاتمدیریتدولتدی
وخطمشیگذاریکرد.تامرزوهمكدارانشبعددازطدرحاولیدۀایدنپدیددهدرمقداالت
متعددیسعیکردهاندتاآنراازابعادوزوایایمختلفبررسیکنند.برایم ال ارتباط
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اینپدیدهراباسایرمفاهیمنظیر«بیگانگیازشدغل» «بوروکراسدی» «انگیدزۀخددمت
عمومی»بررسیکرده چارچوبیمفهومیازپیشایندهاواثراتاینپدیدهارائدهنمدودهو
ازهمهمهمترتوانستهاندسنجهایبرایبیگانگیازخطمشدیطراحدیکننددکدهسدایر
پژوهشگران ازجملهپژوهشگرحاضدربتواننددوجدودایدنپدیددهرادرمیدانمجریدان
خطمشیهایعمومیبررسیکنند.بااینحال سدهمنظدریایدنپدژوهشنسدبتبده
مطالعاتتامرزوهمكارانایناستکهتوانستهاستعدووهبدرتأییددبخدشزیدادیاز
افتههایجدیدیراارائهنمایدونكاتجالدبتدوجهیرا
پژوهشهایپیشین ی 

یافتههای
بهادبیاتموجودبیفزاید.برایم ال یافتههایتامرزبیانگرایناسدتکدهپیشدایندهای
بیگانگیدردودستهعواملزمینهای(زمینهحرفهای زمینهسیاسدی زمیندهسدازمانیو
یشوند.امدا
وقواعدومقرراتخطمشی) طبقهبندیم 

(اهدافخطمشی

عواملمحتوایی
یافتههایپژوهشحاضرباواکاویبیشتر دستهبندیجدیدیازپیشدایندهایبیگدانگی
یگذارانوداندشورفتارهدایمددیران
ارائهکردهاستوبرنقشدانشونگرشخطمش 

اجراییسازمانهایمجری وخدمتگیرندگانوتعاموتاینعوامل بدهعندواندالیدل
شكلگیریبیگانگیمجریانتأکیدنمودهاست.
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Abstract

One of the reasons for failure of implementation of public
policies in Iran is policy alienation. Policy alienation is a
psychological state that lead to implementers' psychological
disconnection from the policy program being implemented.
This phenomenon may have harmful consequences, and
resulted in lessening of implementers’ performance. It will in
turn, leads to public discontent with the public institutions
implementing public policies. The purpose of this paper is to
identify the antecedents of tax policies alienation. The research
population consisted of tax auditors of the General Directorate
of Tax Affairs of Qom province. The sample was selected
through a purposeful sampling method. We conducted a semistructured interviews to collect data, and used the thematic
analysis technique for interpretation of collected data.. The
results showed that the lack of interaction between policy
makers and policy implementers at the policy formulation
strategic level, as well as, tactical and operational levels are
antecedents of alienation of implementers from tax policies in
Iran.
Keywords: public policy, policy alienation, implementers,
antecedents

155

