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چكیده
انازایدنیدمجریگدانگیدرایدران بیعمدومیهدایمشدلشكسدتخدطیازدالیكی

استکهمنجربهگسستیشناختروانی حالتیمشازخطیگانگیهااست.بیمشخط
گیریپدیددۀبیگدانگیازشود.شكلیهایعمومیمیمشانازخطیمجریشناختروان
باریرادرپیخواهدداشدتهایعمومیتبعاتزیانمشیخطمشیمیانمجریانخط

هدایدولتدیِهایعمومیازسازمانوکاهشعملكرداینمجریانسبببروزنارضایتی
هایعمومیخواهدشدد.هددفایدنمقالده شناسداییپیشدایندهایمشیمجریخط

کنانمدأمورهایمالیاتیاست.جامعۀپژوهش شاملکارمشیبیگانگیمجریانازخط
گیدریتشخیصمالیاتادارهکلامورمالیاتیاستانقمونمونۀپژوهشبهروشنمونه

هدا ازمصداحبهنیمدهآوریدادههدفمندازنوعنظریانتخابشدد.بدهمنظدورجمدد
هایمصاحبهازفنتحلیلمضموناستفادهشد.نتدایجساختاریافتهوبرایتحلیلداده

هدایمالیداتی مشدیدادتعاموتسطحاستراتژیکتدوینخدطهانشانحاصلازداده
هایمالیاتیوتعاموتسطحعملیاتیاجدرایمشیتعاموتسطحتاکتیكیاجرایخط

هایمالیاتیمشیهایمالیاتی ازپیشایندهایپدیدۀبیگانگیمجریانازخطمشیخط
درایراناست.
 مشی؛مجریان؛پیشایندها.خطمشیعمومی؛بیگانگیازخط:واژگانکلیدی
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مقدمه

ایددرشكسدتیاست عواملمؤثرمتعدد آمدهیمشخطیاتاجرایهمانطورکهدرادب

ویی محتدوایاندهی زمی سداختاریاند.عواملقانونشدهییهاشناسایمشتخطیموفق

گدر ازیدیانازسدویدومجریکسووعواملمرتبطباسازمانمجریرهازیوغینهاد

هاهستند.بااینحال یكیازعواملیکههموارهنقدشیمشعواملمؤثربرشكستخط

هداورفتارهدایهادارد تمدایوت نگدرشمشیمهمیدرموفقیتیاشكستاجرایخط

؛ون1262 1 المدور1225 9؛کالیسدتا1227 1هااست)گارسیازامورمشیمجریانخط

یدیدشناختیبهمطالعاتاجرا نگداهجدنگاهرفتاریوروان(.1264 5میتروونهورن

بهطورعدام یتدولتیریومدیشناسانمطالعاتروانیمیوندخوبیتواندپیاستکهم

یازاجدراینرهگدذرفهدمبهتدریدبهطورخداصبرقدرارکنددوازایگذاریمشوخط

(.9016 4ارائهدهد)گریملیخویجنوهمكارانیمشخط

نبدودناجدرایاورنگارندگانمقالدۀحاضدر یكدیازدالیدلشكسدتواثدربخشبهب

بیگانگی»هااست.مشیگیریپدیدۀبیگانگیمجریانازخطهایعمومی شكلمشیخط

شدناختیِ بهعنوانیکوضعیتلشناختیعمومی بهمعنایگسستروان«7مشیازخط

 (.9019:15 6بایداجراکنند)تامرزایاستکهمشیمشیازبرنامهخطمجریانخط

ازیگددانگیب»دهرایددنپدیدد کددها«ونیناسددیآلیسددیپال»اتیددپددژوهشحاضددرازادب

یهایمشانازخطیمجریشناختگسستروانیکردهوآنرانوعیگذار نام«یمشخط

فرد یمشخطازیگانگیدارددرحالتبمیگیرد.اوبیانمیکندالهامیفمیتعریعموم

کند:یاحساسم

 ندارد؛یمشخطیدراجرایعملیاروآزادیگونهاختچیه 

 ااهدافخودنائلنخواهدشد؛یمدتبههدفدرکوتاهیمشخط 

 ایدرجدوعاربدابیرابدرایتواندرهاوردمطلوبیستونمیمعنادارنیمشخط

 )شهروندان(بههمراهداشتهباشد.ییرندهنهایگخدمت

 

یهداتوانرگدهیلمیازآناستکهبهچنددلیپژوهشگروشواهدموجودحاکتجارب

لیدندالیدانمشاهدهکدرد.ایانمجریرادرمیاتیمالیهایمشانازخطیمجریگانگیب

عبارتنداز:
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 یاتیدتحدولنظداممالیان اغلباقداماتانجامشددهدرراسدتایبهباورمجر

 دهاست؛یامتربهتحققاهدافموردنظرانجکم

 عمدلی آزادیاتیدسازمانازجملهطرحجامدمالیهایمشازخطیدربرخ

 محدودشدهاستویاتیحسابرسانمال

 یاندددتدداحدددمطلددوبنتوانسددتهیاتیددمالیهددایمشددازنظددرمجریددان خددط

ند.یراکسبنمایاتیانمالیمؤدیمندتیرضا

ایپیمایشدیدربدینمدأمورانمطالعدههدایپژوهشدگربرگرفتدهازعووهبراین یافتده

هدایمشدیتشخیصمالیاتاستانقم نشاندهندۀایناستکهپدیدۀبیگانگیازخدط

چنین مشاهداتوتجربیاتزیستۀپژوهشگرمالیاتیدربیناینمجریانوجوددارد.هم

شارهایدرادارهکلامورمالیاتیاستانقم حاکیازآناستکهبخشقابلتوجهیازف

شدوند ازپیامددهایمنفدیوجدودهایمالیاتیمتحملمدیمشیروانیکهمجریانخط

همینپدیدهاست.

هدایعمدومیمشدیدرچندسالاخیر تحلیلبیگانگیمجریانبخشدولتیازخط

الملدل)بدهویدژهتدامرزوموردتوجهبرخیازاندیشمندانمدیریتدولتیدرعرصهبین

فتددهاسددت.ازسددویدیگددر بیگددانگی مفهددومیاسددتکددهبددهکددارهمكدداران(قددرارگر

مشدی ازدوجنبدهشود.توجهبهپدیدهبیگدانگیازخدطگذاراننیزمربوطمیمشیخط

مشدیخداصیدابیبدایدکخدطحائزاهمیتاست.نخست اگرمجریانقادربدههویدت

تتداثیرقدراردادهومشیراتحتواندبهطورمنفیاثربخشیآنخطنباشند اینامرمی

بهتبد تأثیرمنفیبرعملكردسازمانیداشتهباشد.دوماینكه سطحبداالیبیگدانگیاز

هدایتواندکیفیتتعاموتبینمجریانوشهروندان)مراجعینبهسدازمانمشیمیخط

دولتی(رانیزتحتتاثیرقراردهد کهدرنهایتممكناستمشروعیتکارکردیدولدت

مشدیبدرایحتتأثیرقراردهد.نهایتاً فهمودركبهترازمفهدومبیگدانگیازخدطرات

هداییتددوینمشدیتوانندخطگذاراننیزبسیارحائزاهمیتاست زیراآنهامیمشیخط

کنندکهموردپدذیرشبیشدترمجریداندولتدِیقدرارگیدردوازایدنروارزشعمدومی

.بیشتریرابرایشهروندانخلقکند

مطالعاتیکهدرزمینۀبیگانگیدرایرانصورتگرفتهاستعمدتاًبیگدانگیازکدارو

مشدیبیگانگیسازمانیرابررسیکردهاست درحالیكهپژوهشدرباببیگانگیازخدط
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ازیگددانگیب»شدگامانتوسدعۀمفهدومیاینوپاسدت.تددامرزکدهازپدرکشدورمداعرصده

ردرآوردهاسدت)تدامرزوینهبهرشتۀتحرینزمیرانمقالهرادیاست چند«یمشخط

؛تددامرزو9011؛تددامرز 9019؛تددامرز 9019؛تددامرزوهمكدداران 9014همكدداران 

ده بداالخصیدنپدیلایتحلیایکیفیبرامطالعهی( ول9006؛تامرز 9002همكاران 

وهشگردرصدداستتدابدانرو پژیازارانوجودندارد.یایگذاریمشدربسترنظامخط

انازیدمجریگدانگیدۀبید پیشدایندهایپدیعمومیهایمشانخطیاتمجریفهمتجرب

شناساییکند.لذا اینپژوهشیاتیمالیهایمشهبرخطیراباتكیعمومیهایمشخط

گیریپدیدۀبیگانگیبدنبالپاسخبهاینپرسشاصلیاستکهچهعواملیموجبشكل

 هایعمومیدرایرانخواهدداشت؟مشیدرمیانمجریانخط

ادبیاتنظریوپیشینهپژوهش

ایبهحدسبیگدانگیاجتمداعی فقددانحمایدتاجتمداعییدابیگانگیبهطورگسترده

تدوانتباطاجتماعیمناسب اشارهدارد.استفادهازاینمفهومدرمتدونعلمدیرامدیار

داریرابدهمستقیماًبههگلومارکسنسبتداد هردوایندانشدمنداننظدامسدرمایه

(بربیگدانگیازکدار1271-1955دانستند.کارلمارکس)عنوانعلتاصلیبیگانگیمی

شوندکدهابزارهدایتولیددیداانزمانیازخودبیگانهمیعینیمتمرکزشدهاست:کارکن

شناسانواندیشمندانمدیریتدولتدیوسدایرمحصولنهاییرادراختیارندارند.جامعه

اندد کدهغالبداًبدرعلوماجتماعیازمفهومبیگانگیدرمطالعاتمختلفاسدتفادهنمدوده

(نشداندادندد9000)9وکینگزلدیمبنایاندیشهمارکسبودهاست.براینمونه پندی

کنندهقدرتمندازمیزانکاغذبازیاسدتکدهکارکندانبینیکهبیگانگیازکاریکپیش

کنند.بااینوجود ایندانشمندانازیکجنبهبدامدارکسبخشدولتیآنراتجربهمی

کدزدارد تمر2ایدارند.درحالیکهمارکسبهبیگانگیازکارعینیتفاوتقابلموحظه

انددکدهبدهمعندایراموردبررسدیقدرارداده10دانشمندانمعاصربیگانگیازکارذهنی

شدودبااینوجود سوالمهموقتیمطرحمیبیگانگیادراكشدهتوسطکارکناناست.

شود.اینروزها چگوندهممكدناسدت کسدیبتوانددازکهبیگانگیمجریانمطالعهمی

بدرخدوفکارکندان1290و1260 1270دردهده کندد؟بیگدانگیمجریدانصدحبت

ایم بدتازهایصنعتیکهغالباًدچاربیگانگیبودنداک رمجریانبهعنواننمونهبخش
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توانستندازبردندومیشدندوازآزادیعملخودلذتمیافرادیکهدچاربیگانگینمی

ایندرحالیاسدتکدهکارکندانیشدند.خوقیتخوددرکاراستفادهکنند شناختهمی

کردنددچندیناختیدارعملدیرانداشدتند ایدنکارکندانکهدرخطوطمونتاژکدارمدی

گیریدرخصوصنحدوهانجدامکدار محدلانجدامکدارونیدزگونهآزادیدرتصمیمهیچ

(نشاندادکده1291)11هایمیانکاریخودنداشتند.دراینخصوص موتازاستراحت

ای بهسمتمشداغلیقدهآبدیمربوطبهشرایطخودبیگانگیازمشاغلحرفهادراکات»

گرایشپیداکردهواینوضعیتنشاندهنددۀفرصدتمتمدایزدرابدرازوجدودافدراددر

تدریازبهطورخاص اونشداندادکدهمعلمدانمددارسسدطحکدم«.محیطکاراست

کدهکارکندانشدغل( درحدالیکنندد)یدکبُعددبیگدانگیازخودبیگانگیراتجربدهمدی

چندینپودسداکوفوکردندد.هدمهاباالترینسطحازخوبیگدانگیراتجربدهمدیکارخانه

اندکهمجریدان)ازقبیدلپزشدكان وکدو (بهطورتجربینشانداده1297)19همكاران

مهندسددینومعمارهددا(نسددبتبددهافددرادغیددرمتخصددص)مانندددکارمندددان کارکنددان

 سرایدارانوکارگرانراهداری(خودبیگانگیبیشتریدارند.ازایدنرو اک درهاداروخانه

هایکاهشآن(بدرکارکندانصدنعتیمطالعاتانجامشدهدرخصوصبیگانگی)وشیوه

کنندد.تنهدامتمرکزهستندیااینكهکارکنانصنعتیرابامشاغلتخصصیمقایسدهمدی

ایشاغلدربخشدولتدیمتمرکدزیانحرفهمطالعاتاندکیهستندکهمنحصراًبرمجر

شدهباشند.پسچهاتفاقیرخدادهاستکهمااینروزهادرخصوصبیگانگیدرمیدان

کنیم؟هدفاینمقاله روشننمودناینقضدیهازطریدقشناسداییمجریانصحبتمی

گیددریپدیدددۀبیگددانگیمجریدداندربسددتراجددرایعددواملیاسددتکددهموجددبشددكل

شود.ایعمومیدرایرانمیهمشیخط

هدایمختلدفبدارسدکهبسیاریازاینمجریاندرمواجههباارزشامروزه بهنظرمی

هداییکدهمبتندیبدرمشدیمشكوتیروبروهستند اینوضعیتباالخصدراجدرایخدط

شدود.دراغلدبهایاقتصادی)ازقبیلکاراییوشفافیتمالی(هستند مشاهدهمدیارزش

مشدیکنندکهدرمواردخاص آزادیعملکافیدراجرایخطد مجریاناحساسمیموار

هدایگیدریدرمدوردمحتدواوروشندارند.اینبدینمعناستکهآنهادرفراینددتصدمیم

شدانمشدارکتینداشدتهوتوانداییهاوقدوانینحدوزهکداریها دستورالعملاجرایبرنامه

ایکهملدزمبدهاجدرایمشیاینمجریانممكناستازخطتاثیرگذاریندارند.درنتیجه 
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چندین آنهستند بیگانهشوند.اینوضدعیت بداادبیداتنظدریمددیریتدولتدیوهدم

ایهایحرفهخوانیدارد.دراینمتونبیانشدهاستکهمجریانارزششناسی همجامعه

خدوانینددارد.رجوعهدمایاربابهمشییاارزشهایخطایدارندکههموارهباارزشویژه

ایکدهمجبدوربدهاجدرایشمشدییابیباخطعووهبراین وقتیمجریاندولتیدرهویت

مشدیراتحدتتداثیرقدرارشوند بهطورمنفیعملكردخدطهستند بامشكوتیروبرومی

وبمشیمحسددهند.البتهقطعاًمجریانمتعهد بخشمهمیازعملكردخوبِیکخطمی

شوند.بادرنظرگرفتناینموحظات بحشوبررسیدربابمسللهبیگدانگیمجریدانمی

هایعمومی کارارزشمندیخواهدبود.مشیازخط

 فقددانحمایدت11سردیاجتماعیدرادبیاتنظری بیگانگی تاحدوسیعیبهنوعیدل

ارگیریاینمفهومدرادبیاتعلمدیاجتماعییافقدانارتباطاجتماعیمعناداراشارهدارد.بك

داریرابازگرددکههردویآنهاسدرمایه15تواندبهطورمستقیمبهاندیشهمارکسوهگلمی

شناسداناجتمداعیرزمرهنخسدتینروان د14دانستند.ملوینسیمندلیلاصلیبیگانگیمی

تددوینوتعریدفنمایدد. استکهکوشید مفهومبیگانگیروانیرادرقالبیمنظمومنسجم

شناسدیواژهندوعضمنارائهتعریفیمفهومیازبیگانگیومشخصنمودنتوشکردنیمس

کدهبدهنظدرویمتمدایز؛گونهرادرپنجندوع صوروانواعتظاهراترفتاربیمار«لیناسیونآ»

وشناسددیواژهدرادبیدداتجامعددهایددنتددرینصددورکدداربردمفهددومیتددرینومتددداولرایددج

گانده.بدهبداوروی اشدكالپدنج(1160:76)محسنیتبریزی دهدنشان شناسیاستروان

 اندزوای19هنجداری بدی16معندایی(معنایی)احسداسبدی بی17قدرتیبیگانگیعبارتنداز:بی

(.1161:191)شیخاوندی 90وخودبیگانگی12اجتماعی

تابدداعابزارهدایعملیداتیدرهاییجهدبندیبسیاریازدانشمندانازچنینطبقه

اندتابتواننداینمفهومرادربسترهایمختلفموردبررسدیموردبیگانگیاستفادهکرده

عمومیاستکدهتدامرزدرایدنزمیندهمشیقراردهند.یكیازاینبسترها اجرایخط

شدمندانیابیازجاندباندیمطالعاتمتعددیراانجامدادهاست.اگرچه مشكوتهویت

( امداهدیچچدارچوب1291 91مدیریتدولتیموردتوجهقرارگرفتهاسدت)لیپسدكای

نظریمنسجمیبرایتحلیلاینموضوعوجودنددارد.ازایندروتدامرز بیكدرزواشدتین

مشیرامبتنیبدرمفهدومبیگدانگیازکدارکدهریشدهدر( مدلبیگانگیازخط9002)

تدوانانفصدالمشدیرامدیبداورآنهدا بیگدانگیازخدطشناسیدارد ساختند.بهجامعه
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ایکهبایداجراکنند تعریفکرد.تامرزوهمكدارانش مشیشناختیمجریانازخطروان

تواندبدهعندوانمشیدرنظرگرفتندکهاینمدلمیبُعدرابرایمدلبیگانگیازخط4

رگرفتدهشدود.ایدنتمرکدزبدرهدابكدامشیکنندهعدمتبعیتکممجریانازخطتبیین

هایمددیریتدولتدینیدزگیریجدیدپژوهشهایکارکنانبخشدولتیباجهتنگرش

گیریجدید بهجایتمرکزبرساختارهاوفرایندها توجهداتبدهتناسبدارد.درجهت

هدداورفتددارکارکندداندولتددیمعطددوفشدددهاسددت)گریمیلیخددویخلنوسددمتنگددرش

(.9016 99همكاران

سازینماییم بایدددوبُعددمهدمخواهیممفهوممشیرامیوقتیکهبیگانگیازخط

معناییدرمتونقدرتیوبییی.ابعادبیمعناقدرتیوبیبیگانگیرامدنظرقراردهیم:بی

91دیویسوپانددی–هارتاند.براینمونه دیبیگانگی ابعادبسیارمهمیبرشمردهشده

«شدناختیِکلیددیبیگدانگیاجدزایروان»ییرابدهم ابدهمعناتیوبیقدر( بی9004)

انتظداریدااحتمدالیکدهافدرادتصدور»قدرتیرابهم ابدهسیمن بیاند.مدنظرقرارداده

تعریفکدردهاسدت)سدیمن «تواندوقوعرهاوردهاراتعیینکندکنندرفتارآنهانمیمی

قددرتیبدهمیدزاننفدوذ)تاثیرگدذاری(مشی بی(.درحوزهفرایندهایخط1242:695

توانددرسدطوحمشیاشارهدارد.ایننفوذمیمجریانبرتعیینوتدوینیکبرنامهخط

قدرتیاستراتژیکبدهنفدوذادراكشددهاستراتژیک تاکتیكییاعملیاتیاعمالشود.بی

هدرقواعددومشی)آنگونهکدمجریاندرخصوصتصمیماتمربوطبهمحتواییکخط

(.9011:54مقرراتتعیینشدهاست( اشارهدارد)تامرز 
معنایینیزنداتوانیدرفهدمودركرابطدهسدهمفدردبدهمنظدورازسوییدیگر بی

مشیرسیدنبهمقاصدبزرگتراست.مجریانممكناستاحساسکنند اجراییکخط

هانخواهددداشدت.رجوعهیااربابمعنااستوپیامدسودمندملموسیبرایجامعنیزبی

معناییبرایجامعهمشی)بیمعناییخطتواندونوعازبیمشی میدرحوزهاجرایخط

تعداریفصدورت(.1242:697برایاربابرجوع(رامتمایزنمدود)سدیمن معناییوبی

نشاندادهشدهاست.1پذیرفتهازاینابعاددرجدول
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مشیعمومیبیگانگیمجریانازخطابعاد-1جدول

مشیابعادبیگانگیازخط
عمومی

تعریف

قدرتیاستراتژیکبی

 کنندبرتصمیماتکدونمربدوطبدهمحتدوایحالتیکهمجریاناحساسمی
هاتاثیرگذاریندارند.مشیخط

 گیدریازگذارانبددونبهدرهمشیکنندکهخطمشیاحساسمیمجریانخط
اند.هاراتدوینکردهمشیآنهامحتوایخطنظراتکارشناسی

قدرتیتاکتیكیبی

 هدایمشدیکنندبدرتصدمیماتاجرایدیخدطحالتیکهمجریاناحساسمی
ابوغی درونسدازمانخودشدان)دراینجدا سدطحاداراتکدل(تاثیرگدذاری

ندارند.
 ریددزیوطراحددیکنندددکددهمدددیرانسددازماندربرنامددهمجریددانبیددانمددی

شانمشورتنشدهاست.هاباآنهایاهمكارانمشیسازوکارهایاجراییخط

قدرتیعملیاتیبی

 کنندکهدراتخاذتصمیماتمربوطبدهتندوع حالتیکهمجریاناحساسمی
های(اعطاشدهدرحینهای)معافیتهاوپاداشکمیّت وکیفیتمحدودیت

مشی تاثیرگذاریندارند.اجرایخط
 شداندرطدولفرایندداجدرایکنندکدهاسدتقولعمدلاحساسمیمجریان

ترازحدالزماست.هایمالیاتی(کممشی)دراینجا سطحواحدخط

معناییبرایجامعهبی
 مشدیمدوردنظدرنتوانسدتهاسدتمندافدکنندکهخدطمجریاناحساسمی

اجتماعیراکهدراهدافخودمتصوربودهاست محققکند.

عندددداییبددددرایمبددددی
رجوعارباب

 مشیمدوردنظدردرعمدلنتوانسدتهاسدتکنندکهخطمجریاناحساسمی
مندیمراجعانراجلبکند.رضایت

بندیپیشینهپژوهشجمع

هدایهایدادهداخلینشاندادکهدرحوزههاینویسندگانمقالهحاضرازپایگاهبررسی

مشی پژوهشکیفیمستقلیدرایدرانصدورتنگرفتدهمرتبطباموضوعبیگانگیازخط

تدرشود.همانطورکدهپدیشباردرمقالهحاضرمطرحمیاستواینموضوعبرایاولین

مشدیفهومبیگانگیازکاریاشغلبامفهومبیگدانگیازخدطرغماینكهماشارهشد علی

مشیبودهاست.لدذا بخشدیگیریمفهومبیگانگیازخطمتفاوتاست ولیمنشأشكل

گدرددکدهمشیبهمفهومبیگانگیازکاریاشغلبازمیازپیشینهمفهومبیگانگیازخط

گرفتهاستکدهدرادامدهبدهدرداخلکشورنیزمطالعاتمتعددیدراینموردصورت

( درپژوهشخدودبداهددف1191عشری)برخیازآنهااشارهخواهدشد.ایمانواثنی

نفرازکارکندانمربدوطبده111بررسیعواملموثربربیگانگیسازمانیدرایران تعداد
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ارریزیاستانفارسراموردبررسیقرسازمانتحتنظارتسازمانمدیریتوبرنامه14

هایپژوهشآنهانشاندادکهبیگانگیسازمانی تحتتاثیرعدالتسازمانی دادند.یافته

اینپدژوهشایدنهایتعهدسازمانیوتوانمندیمدیرانسازمانقراردارد.ازدیگریافته

بودکهساختاجتماعیدرسطحکونوساختسازمانیدرسطحسازمان علتاصدلی

بداهددفتبیدین( درپژوهشخدود1121فریدونوهمكاران).بیگانگیسازمانیاست

نفدر994تعددادهایآموزشی درسازمانیرابطهمیانبیگانگیشغلیبافرهنگسازمان

.رامدوردبررسدیقدراردادنددگانهآموزشوپرورششهرمشدهدکارکناننواحیهفتاز

رابطدهیوفرهندگسدازمانمیدانبیگدانگیشدغلیهایپژوهشآنهانشاندادکدهیافته

هرچدهبیگدانگیشدغلیکداهشیابدد نمدرات بددینترتیدبکدهوجودداردمعناداری

مشدی اماباتوجهبهاینكهبیگدانگیازخدط.یابدهایفرهنگسازمانیافزایشمیمؤلفه

هایاندکیدراینموردصورتگرفتهاستوتنهامفهومینوینونوظهوراست پژوهش

ژوهشیکهتوسطتامرزوهمكارانشانجامشدهاست مطالعاتتجربیدرایندرچندپ

شود.زمینهیافتمی

( درپژوهشیبهروشموردکاویبهتبیینمفهومبیگدانگی9006تامرزوهمكاران)

مشی کارکنانبخشدولتیهلندپرداختندونشاندادندکهسهبُعددبیگدانگیازازخط

چندینآنهدانشداندادنددکدهگذارند.هدمبلبریكدیگرتاثیرمیمشی بهطورمتقاخط

هایاصوحیمددیریتدولتدیندوین تداحددزیدادیتعارضاتنقشواجرایاستراتژی

مشدیرامتدأثرمعناییوفقدانیكپارچگیهنجاریبرنامهخطقدرتیادراكشده بیبی

سازد.می

تیدرسدطوحاسدتراتژیک تداکتیكی قددر(درمطالعهخودپنجبُعدبی9019تامرز)

رجوعرابهعنوانعواملموثربدرمعناییبرایاربابمعناییبرایجامعهوبیعملیاتی بی

هایعمومیدرنظرگرفت.ویبرایتأییداینتدأثیر مشیتمایلمجریانبهاجرایخط

کندانبخدشنفدرازکار569ایپیمایشدیبدررویمدلخودرابدااسدتفادهازمطالعده

مشیپرداختجدیدیبودندبهبوتهآزمدونسازیخطبهداشتودرمانکهمجریپیاده

قدرتیمجریاندرسطحعملیاتی بدرتمایدلگذاشت.ازنتایجمطالعهویاینبودکهبی

قدرتیمجریداندرگذارد.درحالیكهتأثیرمعناداربیبهتغییربهطورمعناداریتأثیرمی

چندینیافتدهدیگدرایدنژیکوتاکتیكیبرتمایلبهتغییرتأییدنشد.همسطوحاسترات
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معناییدرهردوبُعد)برایجامعدهوبدرایاربدابرجدوع( تداثیرمطالعهاینبودکهبی

بهطورمختصر بدهبرخدیدیگدراز9درجدولشماره زیادیبرتمایلبهتغییرداشت.

بیگانگیاشارهشدهاست.هایپژوهشگراندرموردمفهومیافته

هایسایرپژوهشگراندرموردمفهومبیگانگییافته-2جدول

منبدپژوهشهای/یافتهیافتهردیف

1
مشیدومفهوممتمایزهستندوبیگانگیبیگانگیازکاروبیگانگیازخط

مشی اثرمعناداریبرتمایلآنهابهاجرادارد.مجریانازخط
همكاران )تامرزو

9014)

9
هایمدیریتدولتینوین بدلیلتمرکزغیرکارکردیبرهاورویهسیاست

شوند.مشیمیرویکاراییونتایج موجبافزایشبیگانگیازخط
)تامرزوهمكاران 

9002)

1
کارتأثیرمنفیازهایشغلبربیگانگیشدهوویژگیحمایتسازمانیادراك

.معناداردارند
بنیوهمكاران دری)نا

1125)

5
توانستندبدلیلحجممعلمانمدارسمتوسطهموردمطالعهدرهلند نمی

اندویابیکنندوبیگانهشدههایعمومیهویتمشیهاباخطمشیباالیخط
شودآنهاازتغییراتخستهشدهونسبتبهآنبدبینشوند.اینباعشمی

)فانایگنوهمكاران 
9017)

4
اقتصادی تاثیر-بیگانگیبینفردی بیگانگیسیاسیوبیگانگیاجتماعی

شناختیدارند.م بتومعناداریبردرماندگیروان
ایفاکویزیو

(9014 91همكاران

7
هایکنترلمدیریتغربی نظیررهبریوطراحیشغل پتانسیلمكانیزم

عملكردکارکنانبربیگانگیکاهشبیگانگیرادارند درحالیكهارزشیابی
تاثیریندارد.

 95)بانایوریزل
9001)

6
سازمان -بیگانگیازکاردررابطهمیانمتغیرهایتناسبشخص

گیریمشارکتیبارفتارهایانحرافیدرمحیطکار گراییوتصمیمحرفه
کند.نقشمیانجیایفامی

 94)ییلدیزوآلپكان
9014)

 

انازیدمجریگدانگیزانبیدنكهچهعدواملیممكدناسدتدرمیایوتامرزدرجستوج

یرابدهروشموردکداویمتعدددیهایتجربدمؤثرباشد پژوهشیعمومیهایمشخط

کونکهدرهلنداتخداذویعمومیمشدوخطیم ال ویانجامدادهاست.برایقیتطب

یپزشدكانبخدشدولتدیاول تمرکزبررویمشاجراشدهرابررسیکردهاست.درخط

بودنددو«97نامدهازکارافتدادگیآیدین»بداعندوانیدیدجدیمشدخدطیاستکهمجر

«96فدازدوم»معروفبدهیایمشخطیشدکهمجریراشاملمیدوم معلمانیمشخط

استکهدرشكلشمارهیمشازخطیگانگیجمطالعاتتامرز عواملمؤثربربیبودند.نتا

بهطورخوصهنشاندادهشدهاست.1



114| هایعمومیمشینسبتبهخط شناساییپیشایندهایبیگانگیمجریان

 

 

 
ان معلمان و پزشکان )تامرز، یدر م یمش از خط یگانگیمؤثر بر احساس ب یدیعوامل كل -1 شکل

2019 :11) 

ازیگدانگیزانبیدمیشدود عوامدلمتعدددیمشداهدهمد1همانطورکدهدرشدكل

رهدارادرسدهدسدتهینمتغیدهند.تامرزایرقرارمیاحساسشدهراتحتتأثیمشخط

ویدیگرازانحرفدهید(م9ن )یندویتدولتیریمدیها(مؤلفه1کردهاست:)یبندطبقه

رعوامل.ی(سا1و)ییگرایاحرفه

زانقددرتمجدامدیدکتجربدهشدده عمددتاًبدراسداسمیاستراتژیقدرتیزانبیم

 یمشدندوخدطیدچکددامازایکدهدرهدکنددیشود.تامرزاذعانمینمییتعیاحرفه

نیدرانداشتند.ایاسیمعناداربرمباح اتسیاثرگذاریبرایقدرتکافیامجامدحرفه

انمعلمانوپزشكانشد.عووهبریکدرمیاستراتژیقدرتیدبیامر موجباحساسشد

تیدماهبرونددادهاومسدتمر تمرکدزبدرکنتدرلیسدازجهکوچکین پزشكان درنتیا

نداشدتند.بدرعكدس یكیدرسدطحتداکتیاسازمان نفوذقابلموحظدهیمراتبسلسله

یمعندادارنروآنهابدهطدوریراتجربهکردند ازایشتریخواهانهبمعلمان ساختارعدالت

یقددرتیبد(.9011:62راتجربدهنمودندد)تدامرز یتدرکدمیكیتداکتیقددرتیحسب

رسددکدهیمرتبطاسدت وبدهنظدرمدیاعملحرفهیاروآزادیزاناختی بهمیاتیعمل

پزشدكان دویدهندد.بدراینحسراتحتتأثیرقرارمدیازعواملهستندکهایتعداد
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زانیدقعملكردوتمرکزبرکنترلبروندادها( مین)سنجشدقینویتدولتیریمؤلفهمد

نوجدود یدراردادهبدود.بداارقدیانراتحتتدأثیعملادراكشده مجریاروآزادیاخت

عملالزمیاروآزادی اختیدیفکلیآنها پزشكانراقادرساختهتادروظایگاهباالیجا

بهطدوریمشاوالًسفتوسختبودنقواعدخطیراداشتهباشند هرچندکهتاحدود

یقددرآنهدابدهیاگداهحرفدهیشانراکاهشدادهاستودوماًجاعملیآزادیمعنادار

شانپاسخعملیاروآزادیستکهبتوانندبهحموتصورتگرفتهبهحوزهاختینیکاف

تآموزشیفیکیفازدوم ارتقایمشمعلمان هدفخطیبرا(.9011:62دهند)تامرز 

راتجربدهیتدرکمیاجتماعییمعنای معلمانحسبیمشنخطیایجۀاجرایبود درنت

بدودهاسدت.ییازاهددافکدارایكیانداشتندکهیمعلمانبیبرخنوجود ینمودند.باا

 حدسیمشدراتخدطییدرسددکدهتعدددتغیهردوگروه بهنظرمین برایعووهبرا

درخصدوصحدس(.9011:62تدامرز شداد)یافدزایراتاحددودیاجتماعییمعنایب

 بهطورخداصینبُعدجانبیاننمودکهقدرتلایتوانبیاربابرجوع میبراییمعنایب

شدتردانشدجوگرایکدهبینمونده معلمدانیانوابستهاست.برایمجریاشحرفهیبهگرا

اربدابرجدوعرابدهیبدراییمعنایگرابودند حسبفهیکهوظیبودند نسبتبهمعلمان

تجربهنمودند.یترزانکمیم

پژوهشروش

لحاظرویكرد کیفیاست.بداتوجدهبدههددفاینپژوهشازلحاظهدف بنیادینواز

هایعمیقبارویكرداکتشافیاسدتفادهشدد.جامعدهپژوهشدیایدنپژوهش ازمصاحبه

پژوهشراکارکنانمأمورتشخیصمالیداتادارهکدلامدورمالیداتیاسدتانقدمشدامل

گیریدراینپژوهش بهصورتهدفمنددوازندوعنظدریبدودهاسدت.شدند.نمونهمی

هداصدورتگرفتدههانیزتاجاییتداومیافتهاستکهکفایتواشباعدادهانتخابنمونه

هدایبعددی اطوعداتمتمدایزیدراختیدارایشدانباشدوپژوهشگراندریابنددنمونده

مصاحبه بهاشباعنظدریرسدیدند.11نخواهندگذاشت.درنهایتپژوهشگرانباتعداد

شوندگانارائهشدهاست.یمصاحبهشناختوضعیتجمعیت1درجدول
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شوندگانمصاحبهیشناختتیتجمعیوضع-3جدول

 یدرصدفراوانیفراوانارهایمععامل

تیجنس
 1121/21مرد

9070/7زن

سن

 719/19سال10ترازکم

1917/17سال50تا11
1917/17سال40تا51
102/2سالوباالتر41

وتیتحص

 101/1پلمید

101/1پلمیفو د
9070/70سانسیل
1111/11سانسوباالتریفو ل

یسابقۀخدمت

 691/91سال4ترازکم

414/14سال10تا4
296/96سال14تا10
519/19سال90تا14

995/95سال90شترازیب
 

هدایمشدیمجریدانازخدطدراینپژوهشبرایشناسداییپیشدایندهایبیگدانگی

یافتهاستفادهشدهاست.باتوجهبدهمسدللهاصدلیهاینیمهساختارعمومی ازمصاحبه

هدایمالیداتیکدامندد مشیپژوهش اینسؤالکهپیشایندهایبیگانگیمجریانازخط

هدایهادرنظدرگرفتدهشدد.بدرایتجزیدهوتحلیدلدادهبهعنوانسؤالاصلیمصاحبه

هانیزازتكنیکتحلیلمضموناستفادهشد.بدینمنظور قبلازآغازمصاحبهحاصلاز

ایازمفاهیم اهدافوسؤاالتپژوهشبهدوصورتشفاهیوکتبیبهمصاحبه خوصه

شوندگانارائهشدتاآمادگیاولیهبرایانجاممصاحبهراداشتهباشدندوسدپسمصاحبه

مشد.نسبتبهطرحسؤاالتمصاحبهاقدا

هایکیفدی ادعداکردنددکدهروایدیوپایداییتعدادیازپژوهشگرانعرصۀپژوهش

(.در1291 99هایخاصپارادایمکمّیبودهوباپژوهشکیفیسنخیتندارند)گوباواژه

رابهعنوانمعیاریبرایجدایگزینی«قابلیتاعتماد»مفهوم92گوباولینكُلن1290دهۀ

کردندتابهکمکآندقتعلمیرادرپژوهشکیفیموردارزیابیرواییوپایاییمطرح

قراردهند.اینمفهومازچهارعنصرقابلیتاعتبار قابلیتانتقال قابلیتاتكداوقابلیدت

(.1196:156فردومظفری شد)داناییتأییدتشكیلمی
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اینچهارعنصدرهایپژوهشحاضر برایاعتباربخشیوافزایشقابلیتاعتمادیافته

بهکارگرفتهشد.بهمنظوررعایتقابلیتاعتبدارپدژوهش افدرادیمدوردمطالعدهقدرار

گرفتندکهپدیدۀموردمطالعه)بیگانگی(راتجربهکدردهباشدند.بدرایافدزایشقابلیدت

هابهطورکاملارائهگردیدوبامتوننظریپدژوهشتطبیدقدادهانتقالپژوهش یافته

افزایشقابلیتاعتمادپژوهشنیزاقداماتزیرانجامشد:شد.برای

 رامدروریشوندگان مرحلدۀکدگدذارشوندگان:مصاحبهقتوسطمصاحبهیتطب

ننظدراتدریدشانرادرارتبداطبداآنارائدهکردنددوسدپساکردهونظرات

وگزارشنهاییاعمالشد.یکدگذار

 تیریمددیاندکتدریازدانشدجوکنفدریددویهمكار:سهنفرازاسداتیبررس

لیدتتحلیدفیشدانرادرمدوردکونظراتیپژوهشرابررسیهاافتهی یدولت

هاارائهکردند.انجامداده

 لویدکننددگاندرتحلبودنپژوهش:بدهطدورهمزمدانازمشدارکتیمشارکت

هاکمکگرفتهشد.ردادهیتفس

هایپژوهشیافته

هدایدکهایحاصلازمصداحبه بدههریدکازمصداحبهسازیوتحریردادهپسازپیاده

هاازروشتحلیلمضمونکدهوتحلیلمتنمصاحبهشمارهتخصیصیافت.برایتجزیه

هدامكدررهایکیفیکاربردزیادیدارد استفادهشد.برایناسداس مصداحبهدرپژوهش

وقۀپژوهشگرانکدهدرحقیقدتپاسدخبدهسدؤالخواندهشدومطالبمرتبطوموردع

هایکیفدیانتخدابشددهرااصلیپژوهشبودند مشخصشد.سپسپژوهشگران داده

هایمرتبطباآنکهقدبوًها برحسبمصاحبهوشمارهکدگذاریکردند.کدگذاریداده

تفادهازتعریفشدهاست انجامشد.پسازاتماممرحلۀکدگدذاری پژوهشدگرانبدااسد

خوقیتخود برایهریکازکدها یکبرچسبانتخابکردنددوپدسازآن مضدامین

فرعیراکهبیشترینقرابتمعناییومفهومیرانسبتبههمداشتندکنارهمقرارداده

هایجدیدپرداختند.درواقد مضامینفرعیرادرقالبمضدامینوبهخلقمعانیوواژه

کردند.مضامیناصلی همانپاسخبهسؤاالتپژوهشهسدتندکدهازبندیاصلی دسته

(.نمدایکلدیاز1120هایکیفیاستخراجشدهاست)عابدیجعفریوهمكداران داده
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نشاندادهشدهاست.9هادرشكلفرایندتحلیلداده

 

 ها دادهفرایند تحلیل  -2شکل 

هاخودداریکردهوصدرفاًنحدوۀاسدتخراجها ازارائههمۀدادهبهدلیلحجمباالیداده

شود.نتدایجبههمراهسایراطوعاتارائهمی5سهموردازمضامینفرعیدرقالبجدول

گوندهکدهنشاندادهشدهاست.دربررسیمضامینفرعدیهمدان4نهایینیزدرجدول

پدسازبدازنگریوانجداماصدوحات سدهمضدموناصدلیبدهعندوانشدودمشاهدهمی

هایعمومیشناساییشدندکهدرواقدپاسدخمشیپیشایندهایبیگانگیمجریانازخط

بهسؤالاصلیاینپژوهشاست.

 ایازفراینداستخراجمضامیناصلینمونه-4جدول

مضمونفرعیهایمرتبطباآنمضامینفرعیونقلقول
هایمالیاتیمشیکارشناسینشدنخط

نمایندگانمجلساطوعاتیدرموردمباحشمالیاتیندارند.....ویااینكهاثراتیراکهیکمصوبه
مصوبشدنمونه95درسال197کنند.م ومادهنمیتوانددرآیندهداشتهباشدارزیابیمی

رکرد.ماههمتغیی7کارغیرکارشناسیمجلسبودکهظرف

نقصاندرمحتوای
هایمشیخط

مالیاتی


هایمالیاتیبومینبودنخطمشی
انداهدافخودرامحققکنند....اینكهبیاییمبرنامهوهادرعملنتوانستهاینسیاست

هایآنهاباایراازیککشوردیگربگیریمودرکشورماناجراکنیم.سیاستمشیخط
هایماتفاوتدارد.سیاست

هاهایمالیاتیباواقعیتمشیمنطبقنبودنخط
هابهواقعیتنزدیکنیستند.خیلیمشیشوند چوناینخطهایمالیاتیدرعملمحققنمیمشیخط

تومانNگویندشمابایدهانداریم ....مدیرکلمیمشیدرموردخطگیریمواقدماقدرتیدرتصمیم
.وصولیداشتهباشیدومابایدهرفشاریراتحملکنیمکهاینمبلغراوصولکنیم

هایمالیاتیمشیوجودابهامدرخط
آید.هایمتعددیمیقوانینابهامدارند نمودشهمایناستکهبدنبالآنبخشنامه

داندونهگذاریمیقانونمالیاتیماهمهچیزراشفافنكردهاست.....قانونگذار نهقانون
آید.اشهزارانبخشنامهمینویسنددنبالهنویسی بعدازاینكهقانونمیقانون

هامشیچونوچرایخطانجامواطاعتبی
یهااستیسیشودکهفقطمجریمیم؛طوریتفاوتشویشودمابیهاباعشماستینسیا

م.یهانداراستینسیبهتبعاتایموکاریشویانادرستوضدشدهمیدرست
هایمالیاتیمشیدرنظرنگرفتنضمانتاجرایخط

هایمالیاتی اولینهدفقانونمالیاتبرارزشافزوده شفافیتمشیدرمورداهدافخط
اقتصادیوجلوگیریازفرارمالیاتیبود...بعدهاهمینقانونتبدیلبهعاملفرارمالیاتیشد 

ت.چراکهضمانتاجرایینداش

 کدهای اولیه مضامین فرعی مضامین اصلی
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هایعمومی(مشیمضامینفرعیواصلی)پیشایندهایبیگانگیمجریانازخط-5جدول

مضامیناصلیمضامینفرعی کدها
گذارانمبنیبردانایکلبودنمشیتصورخط

گذارانمشیمحوریخطخود

سطحتعاموت
استراتژیکتدوین

هایمشیخط
مالیاتی

بهمجریانمالیاتیگذارانمشینگاهباالبهپایینخط
گذارانمشیدراولویتبودنمنافدفردیبرایخط

گذارانبهنظراتمجریانمالیاتیمشیعدمباورخط
گذارانبهمشیتوجهیخطبی

نظراتمجریان عدمتمایلبهشنیدننظرتمجریانمالیاتی
صوریبودننظرخواهیازمجریانمالیاتی



هایاجراگذارانباواقعیتمشیخطآشنایینا


رویكردباالبهپاییندرگذاریمالیاتیمشیتمرکزدرخط

گذاریمالیاتیمشیخط هایمالیاتیمشیدستوریبودنخط
هاهایمالیاتیباواقعیتمشیمنطبقنبودنخط

هایمشینقصاندرمحتوایخط
مالیاتی

هایمالیاتیمشیخطکارشناسینشدن
هایمالیاتیمشیبومینبودنخط

ناپذیریقوانینومقرراتمالیاتیانعطاف
هایمالیاتیمشیوجودابهامدرخط

هایمالیاتیمشیدرنظرنگرفتنضمانتاجرایخط
هایمالیاتیمشیپیچیدگیخط

هایمالیاتیمشیآشفتگیخط
هایملّیمشیمالیاتیباخطهایمشیتعارضخط

هایمالیاتیمشینوساندراهمیتخط
 هایمالیاتیمشیتغییرمداومخط

نفدوصاحبقدرتهایسیاسیوافرادذیوجودالبی
 هایمالیاتیمشیدرتدوینخط

حاکمیتموحظاتسیاسیدر
هایمالیاتیمشیتدوینخط

هایمالیاتیمشیخطتراشیقدرتمنداندرتدوینماند
هایمتناقضوجوددستورالعمل

هایآشفتگیدستورالعمل
اجراییمالیاتی

سطحتعاموت
تاکتیكیاجرای

هایمشیخط
مالیاتی

هایمشیهایاجراییبامبانیخطمغایرتدستورالعمل
مالیاتی
هایمتعددوجوددستورالعمل

مصرفمالیاتاعتمادیمؤدیانمالیاتیبهنحوهبی
عدمتمایلمؤدیانبهپرداخت

مالیات
اعتمادیمؤدیانبهرهاوردمالیاتپرداختیبرایبی

جامعه
نداشتنفرهنگپرداختمالیات

فقدانظرفیتفنیوزیرساختیهایمالیاتیمشیفراهمنبودنابزارهایاجرایخط
هایمالیاتیمشیاجرایخط اطوعاتمؤدیانهایعدمدسترسیبهپایگاه
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مضامیناصلیمضامینفرعی کدها

فقدانهمكاریوانسجامبینهایدولتیعدمهماهنگیوهمبستگیمیاندستگاه
هایمشیسازمانیدراجرایخط
مالیاتی

هایهایمالیاتیازجانبدستگاهمشیاجرانشدنخط
دولتی

مهمبودنوصولمالیاتبرایسازمانامورمالیاتی
مالیاتیهایسازمانامورسیاست سیاستکلیسازمانامورمالیاتیمبنیبروصول

مالیات

هایسیاسیدرفراینداجرایپذیرشتوصیه
هایمالیاتیمشیخط

حاکمیتموحظاتسیاسیدر
هایمالیاتیمشیاجرایخط

هاوزدوبندهایسیاسیدراجرایبدهبستان
هایمالیاتیمشیخط

هایمشیقدرتمنداندراجرایخطتراشیفشاروماند
مالیاتی

هایسازمانیمدیرانگیریکارشناسینبودنتصمیم
خبرهنبودنمدیراناجرایی

مالیاتی

سطحتعاموت
عملیاتیاجرای

هایمشیخط
مالیاتی

متخصصنبودنمدیراناجراییسازمانامورمالیاتی
بهروزنبودنمدیرانسازمانامورمالیاتی

هایسازمانیگیریمشارکتندادنمجریاندرتصمیم
عدماعتقادمدیرانبهسبک

مدیریتمشارکتی
اهمیتندادنمدیرانسازمانبهنظراتمجریانخبره
عدماستقبالمدیرانسازمانازنظراتمجریان

سبکدستوریمدیرانمالیاتی
مراتبیبودنسازمانامورمالیاتیسلسله


خصوصیاتبوروکراتیکسازمان

امورمالیاتی

تمرکزسازمانیدرسازمانامورمالیاتی
ایستابودنساختارسازمانامورمالیاتی

کنندهوظایفدرمشاغلمالیاتیماهیتبیگانه
روتینبودنکارهادرسازمانامورمالیاتی
ترفیدمجریانمالیاتیمبتنیبرارشدیت

گیرینتیجهبحثو

هداکنندکهچراوچگونهافرادوگدروهیحمیتشریهستندکهتاحدیندهاعواملیشایپ

یااتفاقداتیدادهایندها رویشایورزند.درواقد منظورازپیبهیکپدیدهخاصمبادرتم

شوند.پژوهشدگر یگذارندومنجربهبروزوظهورآنمیرمیدهتأثینپدیهستندکهبرا

هایمالیداتی مشیایندهارابهسهزیرمقولۀبرتعاموتسطحاستراتژیکتدوینخطپیش

هایمالیاتیوتعاموتسدطحعملیداتیاجدرایمشیسطحتاکتیكیاجرایخطتعاموت
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فخواهددیکازآنهاتوصیبندیکردهاستکهدرادامههرهایمالیاتی دستهمشیخط

فیوتوصدیگانگیفبیبرتعریدمروریانگیمجریان بابیگیندهایشایانپیشد.قبلازب

کند:ی فرداحساسمیمشخطازیگانگیرد.درحالتبیدهصورتگینپدیابعادا

 (؛یقدرتیندارد)بُعدبیمشخطیدراجرایعملیاروآزادیگونهاختچیه 

 ااهددافخدودنائدلنخواهدشدد)بُعددیدمدتبههددفدرکوتاهیمشخط

 جامعه(؛یبراییمعنایب

 ایدرجدوعاربابیرابرایتواندرهاوردمطلوبیستونمیمعنادارنیمشخط

یبراییمعنای)شهروندان(بههمراهداشتهباشد)بُعدبییرندهنهایگخدمت

 رجوع(.ارباب

اسدتبدروقدوعسدهبُعددیلدیزدالیدبدسدتآمددهنیندهایشایکازپیدرواقدهر

رجوع.اربابیبراییمعنایجامعهوبیبراییمعنای بیقدرتیب

هدایمشدیهدایمالیداتیاززمدانتددوینخدطمشیفرایندبیگانگیمجریانازخط

دهددخودمحدوریهدانشدانمدیشود.نتایجحاصلازتحلیدلمصداحبهمالیاتیآغازمی

بدهمجریدانگذارانناشیازتصورشانبردانایکلبودنونگاهباالبدهپدایینمشیخط

شودوبرآینداینعوامل اتخاذرویكردیباالتوجهیآنهابهنظراتمجریانمیموجببی

ازعوامدلمدؤثردریكیان یشود.ازنظرگاهمجرگذاریمالیاتیمیمشیبهپاییندرخط

هدایمشنخطیشانبرایرگذاری(وعدمتأثییمعنای)بیاتیمالیهایمشعدمتحققخط

گذارانیمشخطیعنی؛یگذاریمشندخطیگرانفراینبازیتریازاصلیكی(بهیرتقدی)ب

شدوندکدهیشدانموجدبمدیهداهاورفتدارکهبانگرشیگذارانیمشگردد.خطیبازم

دارندد.بدهیاتیمالیهایمشرابرخطیرگذارینتأثیترنباوربرسندکهکمیانبهایمجر

کدهیناسدتبدهطدورییگذارانبهآنهانگداهازبداالبدهپدایمشان نگاهخطیباورمجر

ندارنددبدهیكدردمشدارکتیهمبهرویانندارند وچوناعتقادیبهنظراتمجریاعتقاد

یبدرمندافدفدردیهارامبتندیمشستندوبعضاًخطیتقائلنیزاهمیاننینظراتمجر

دانندد.یمیاتیبتبهمباحشمالاننسیترازمجرکنندوخودراعالمینمیخودشانتدو

الزمراجهدتیرگدذاریاناحساسکنندکدهتأثیشودمجرینعواملباعشمیلذا همها

بدهآنهدادسدتدهدد.یقددرتیندارندواحساسبدیاتیمالیهایمشرواصوحخطییتغ

ثیرهایمالیاتیتدأمشیگذاریمالیاتی برمحتوایخطمشیرویكردباالبهپاییندرخط
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هامنطبدقنباشدند.درعدینهایمالیاتیباواقعیتمشیشودخطگذاردوموجبمیمی

هدداییدرمحتددوایگددذارانمالیدداتیموجددبکاسددتیمشددیحددال خبددرهنبددودنخددط

نبددودنهددایمالیدداتی بددومیمشددینشدددنخددطهددایمالیدداتی)کارشناسددیمشددیخددط

هدایمشدیراتمالیاتی ابهامدرخطناپذیریقوانینومقرهایمالیاتی انعطافمشیخط

هایمالیداتی)پیچیددگیوتعدارضمشیمالیاتیونداشتنضمانتاجرا(وآشفتگیخط

هدا(مشدیهایمالیاتیوتغییرمدداومخدطمشیهاونوساندراهمیتخطمشیدرخط

ونداشتنضمانتاجدرایاتیمالیهایمشرمداومخطییشوندگانبهتغمصاحبهشوند.می

نیدایاتیدمالیهایمشعدمتحققخطیلاصلیازدالیكیانیاشارهکردند.بهباورمجر

نیدتدرارنددوازهمدهمهدمییدائماًدرحدالتغیاتیمالیهایمشاستکهمحتوایخط

آنملزمیاندهمگانرابهاجراالزمراندارندونتوانستهییاجرایهاهاضمانتیمشخط

الزمیدیاجرایهاشوندگاندرمورددرنظرگرفتهنشدنضمانتازمصاحبهیكیند.ینما

چیتواننددبدههدیهدانمدیمشدنخطیا»...معتقداستکه:یاتیمالیهایمشخطیبرا
کهیهافراهمباشد قانونرساختیددراجرا زیشانرامحققکنندچراکهباعنواناهداف
یازسدو...«.خوردیمیباشدوپشتوانهنداشتهباشد بهچهدردنداشتهییضمانتاجرا

ستندوداندشیاجراآشنانیهاتیگذارانباواقعیمشنكهخطیانبرایگر اعتقادمجرید

نبداوردریدشوداینمرتبطندارند باعشمیرقوانیوسایاتیالزمرانسبتبهمسائلمال

جامعدهیرابدرایدیدمفیاتیدمالیهدایمشدخدطگذاران یمشتشودکهخطیآنهاتقو

نپرسشمصداحبهکدهچدرایدرپاسخبهایاتیمالیهایمشانخطیمجرننكنند.یتدو

توانندیهانمیمشنخطیشوندوچراایمحققنمیاتیمالیهایمشداهدافخطیمعتقد

طیبدهمحدیمیرجدوعداشدتهباشدند اشدارهمسدتقجامعهواربابیبرایاارزشافزوده

نوهدمدری همدرتددویاسیداشتند.عواملسیاتیمالیگذاریمشندخطیفرایاسیس

دارند.بهباوریاتیمالیهایمشخطیبرمعناداریرمنفیتأثیاتیمالیهایمشخطیاجرا

هسدتندویاتیدمالیهدایمشدرخدطیتسدخیآنهاصاحبانقدرتوثروت هموارهدرپ

رابهنفددیاتیمالیهایمشخطیومحتوایریگلهممكنجهتیمترصدندکهبههروس

انددبداکنندد.لدذا همدوارهدرتدوشیرآنهداراخن دیاحدداقلتدأثیدخودتمامکنند 

یسدازماندرمرحلدۀاجدرایدیراناجراینوبدامددیگدذاراندرمرحلدۀتددویمشدخط

ویمدالینصدورتازابزارهدایرایدادرغیدبستانکننددوبدهیالبیاتیمالیهایمشخط
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رندد.موحظداتسیاسدیدریهابكدارگیمشخطیدراجرایتراششان جهتماندقدرت

گدذارد هاتأثیرمنفدیمدیمشیهایمالیاتیبرمحتوایاینخطمشیمرحلۀتدوینخط

شدودودرمرحلدۀتداکتیكیاجدرایهدایمالیداتیمدیمشدیموجبآشدفتگیدرخدط

سدازدوموجدبعددمتمایدلهایسازمانامورمالیاتیرامتأثرمدیها سیاستمشیخط

شود.مؤدیانبهپرداختمالیاتمی

رامتأثریمشازخطیگانگیزانبی میمشخطیدهدمحتوایتامرزنشانمیهاافتهی

نیتدرزانسفتوسختبدودنقواعددومقدررات ازمهدمیکندمیاذعانمیسازد.ویم

دهدیرقرارمیراتحتتأثیمشازخطیگانگیاستکهبیعوامل

هایمالیاتی جاییکهسدازمانامدورمالیداتیدرمشیدرسطحتاکتیكیاجرایخط

دهدکدههایمالیاتیقراردارد تعاموتیرخمیمشیهایاجراییخطگیریرأستصمیم

هدایظرفیدتشود.فقدانهایمالیاتیمیمشیموجبناامیدیمجریانازمعناداریخط

هدا آشدفتگیمشدیهاناشیازنقصاندرمحتوایخطمشیفنیوزیرساختیاجرایخط

ایازایدنهایمالیاتی نموندهمشیهایاجراییناشیازآشفتگیدرخطدردستورالعمل

یاتیدمالیهدایمشخطیاجرایندهاینباورهستندکهفرایانبرایرویدادهااست.مجر

یالزمهمبدرایواطوعاتیرساختی زیفنّیهارساختیستوزیفافنشیبهاندازهکاف

انیدالزممیوهمكداریهاوجودنددارد.ازسدویدیگدر همبسدتگیمشنخطیایاجرا

ربداریززینیوعمومیهایدولتازسازمانیبرخیوجودنداردوحتیدولتیهادستگاه

باعششدهاستروندمطلوباجرابامشكلنیروندواینمیاتیمالیهایمشخطیاجرا

رندگشدود.کدمیاتیدمالیهدایمشدانبهتحقدقاهددافخدطیدمجریمواجهشودوام

هدایدولتدیموحظاتسیاسینقشمهمیدرعدمهمبستگیوهمكاریمیاندسدتگاه

قدراریاتیمالیهایمشازاهدافخطیبعضاًدرتعارضبابرخیسازمانیهااستیسدارد.

کنندد.بدهیدامیپیاتیمالیهایمشنسبتبهاهدافخطیترژهیتویرندوازاهمیگیم

تآننسدبتبدهتحقدقیدسازمانوارجحیاتبرایبودنوصولمالان مهمیاعتقادمجر

ان یدمؤدیمنددتیورضایاتی ازجملهعدالتمالیاتیمالیهایمشازاهدافخطیبرخ

رایشدتریرجدوعباربدابیبدراییمعندایوبیاجتماعییمعنایشود احساسبیباعشم

هددفکدونمدا»...نمورداظهارکردندد:یشوندگاندراازمصاحبهیتجربهکنند.برخ
یگدانگیابیدم دلمشدارکتیگرمسدائلیوصولدرآمدهاست چونمملكتخرجداردد
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گرانعرصددۀیازبددازیكددی بددهعنددوانیاتیددانمالیددمؤد...«.نددداردیتددیکارکندداناهم

هدادارندد.یمشددرعددمتحقدقاهددافخدطی نقشانكارناشددنیاتیمالیهایمشخط

ندارندد بدهنظدرآنهدایاتیبهنظاممالیشاناعتمادکافانینباورندکهمؤدیانبرایمجر

کدردندهیوملموسنبودننحدوۀهزیاسیوسیاقتصادی فسادهایاعتمادینبیشۀایر

اتبدهندددریدخواهندمالیکهمیانوقتیان مؤدیست.بهنظرمجرایاتیمالیدرآمدها

دیدکنیافدتمدیراکهازمدادریاتیکنندکهمالیجادمیان(شبههایرنده)مجریگاتیمال

ان آنهاراهدمبدهیناظهاراتمؤدیسطوحباالشودوایهالیفومیقراراستصرفح

شدانانیدنباورنددکدهمؤدیدانبرایآن مجردهد.بهتبدیرقرارمیتحتتأثیطورمنف

هایمالیاتیهستند.یمشخطیرایواکراهپذیاتندارندوبهسختیفرهنگپرداختمال

است.یاتیمالیهایمشاندرعدمتحققخطیدهندۀنقشمؤدنعواملنشانیهمۀا
ازمانسدییراناجرایهایمالیاتی خبرهنبودنمدمشیدرسطحعملیاتیاجرایخط

ویقددرتیاندرهردوبُعددبدیمجریگانگیبیهاگرازخاستگاهیدیكیزینیاتیامورمال

ازیگدذاران بلكدهبرخدیمشنباورهستندکهنهتنهاخطیانبرایاست.مجرییمعنایب

یكدینامدررایندارندوایاتیدرموردمباحشمالیهمدانشالزموکافییراناجرایمد

انیدگدر مجریدیدانندد.ازسدویمدیاتیدمالیهدایمشعدمتحققاهدافخطلیازدال

کنندد بلكدهدرسدطحیمدیقددرتیکاحسداسبدیمعتقدندکهنهتنهادربُعداسدتراتژ

شانرانینباورندکهمدیدارند.آنهابرایرگذاریزاحساسعدمتأثینیاتیوعملیكیتاکت

کنندد یشاناستقبالنمددهند ازنظراتیتنمزآنهارامشارکینیاتیماتعملیدرتصم

اسدت.اظهداراتیشداندسدتوریتیریستندوسبکمدیتقائلنیانخبرهاهمیبهمجر

ییمعنایوبیقدرتیجادحسبیدراییراناجرایدکنندۀنقشمدییشوندگان تأمصاحبه

کدنمیاحساسمد»...هایآنهااینبودکه:اناست.برایم الیكیازنقلقولیدرمجر
یرانسدنتیازمددیتدهاسدت.بعضدیخواهندفرمالیمیهمکهازمانظرخواهییهاوقت

تدهیوفرمالیهانظربدهند.اگرهمنظربخواهندظداهریندستییاصوًدوستندارندپا
خصوصیاتبوروکراتیکسازمانامورمالیاتینیزنقشمهمدیدرسدرخوردگی...«.است

همدرشددتوضدعفییازعدمتوانتأثیرگذاریآنهادارد.ساختارسازمانمجریانناش

نپدژوهشیودرایدولتیهاسازمانیمراتبمؤثراست.درواقد ساختارسلسلهیگانگیب

ستابودن یاناست.ایمجریگانگیکنندۀبدیازعواملتسریكیخودیاتیسازمانامورمال
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یقددرتیداحسداسبدیدرتشددیدنسداختارسدازمانبدویمراتبمتمرکزبودنوسلسله

ینوتكدراریتروتدید ماهیاتیدکارکنانمالیفشغلیازوظایانمؤثراست.برخیمجر

هابدوناندكهاوسالکهکارکنانسالیفیشوند.وظایمیگانگیدارندواساساًموجبب

رقابدلیدکدهذاتداًخشدکوغیفیدهندد وظدایهانجاممدیبههمانروشورویرییتغ

پدژوهشحاضدربدایهداافتدهیدرادامه دهند.یعملنمیکهآزادیفیاند وظاانعطاف

سهشدهاست.ی مقا1-4هایپیشیندرقالبجدولپژوهشیهاافتهی

نیشیپیهاپژوهشیهاافتهیپژوهشحاضربایهاافتهیسةیمقا-6جدول

یمفهوم/کدها
یینها

هاافتهیقیتطبهمراستایهاپژوهش

یینقصانمحتوا
هایمشخط

؛تامرز 9019)تامرز 
9011)

ازیگانگیزانبی میمشخطیدهدمحتوایتامرزنشانمیهاافتهی
زانسفتویکندمیاذعانمیسازد.ویرامتأثرمیمشخط

یگانگیاستکهبینعواملیترسختبودنقواعدومقررات ازمهم
دهد.یرقرارمیراتحتتأثیشمازخط

تعارضمیان
هامشیخط

؛فان9019)تامرز 
ایگنوهمكاران 

9017)

کنندکهاهدافیدمییگنوهمكارانتأیتامرزوفانایهاافتهی
کهییهایمشمؤثرند.خطیمشازخطیگانگیزانبیبرمیمشخط

کنند.یفراهممیمشازخطیگانگیبینهرابرایناسازگارندزم

راتمداومییتغ
هایمشخط

(9011)تامرز 

اددریراتزییدهد تغیزنشانمیپژوهشتامرزنیهاافتهی
انیدرمیاجتماعییمعنایشحسبیها موجبافزایمشخط
 یمشراتمتعدددرحوزۀخطییشود.بهباورتامرز تغیانمیمجر

دادهوباعشتحتفشارقرارشیراافزایمشازخطیگانگیحسب
راتشود.ییانازجانبتغیگرفتنمجر

(9019)تامرز یاسیطسیمح
ازعواملیكی«یاسیطسیمح»ناستکهیانگرایمطالعاتتامرزب

است.یاتیمالیهایمشانازخطیمجریگانگیجادبیا

یساختارسازمان
مراتب()سلسله

(9011)تامرز 

هاتوسطکارکنانیمشخطیآنجاکهاجراتامرزمعتقداستاز
نیتایابامحوریویدولتیهاودرسازمانیبخشدولت

تواندنحوهتجربۀیم«ینۀسازمانیزم»شود یهاانجاممسازمان
یجمطالعاتویرامتأثرسازد.نتایعمومیهایمشانازخطیمجر

تاست.یاهمازمواردبایكییمراتبنشاندادکهساختارسلسله
یهااستیس

یسازمان
(9019)تامرز 

یازعواملاصلیكی«یسازمانیهااستیس»بهباورتامرز 
هااست.یمشانازخطیمجریگانگیدۀبیپدیریگشكل
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یاستیسیهاهیتوص

پژوهش درحددتدوانوداندشیهاافتهیداردباتوجهبهینقسمتپژوهشگرسعیدرا

یدولتمدیریترندگانعرصۀیگمیتصمیرگذارانوسایمشخطیرابراییهاهیخودتوص

یهدایمشدانخدطیدبودکدهمجراینپژوهشحاضریهافتهیاازیكید.یکشورارئهنما

کنندد.یمدیقددرتی احساسبدیاتیوعملیكیک تاکتی درتمامسطوحاستراتژیاتیمال

آنهدایعملاداریاندارد آزادیمجریقدرتیدرکاهشبیکهنقشمهمیازعواملیكی

عمدلآنهداید آزادیجدیاتیمالیهایمشکنندخطیاناحساسمیکهمجریاست.وقت

کداهشیشدودبدرایهمدیکنندد.لدذاتوصدیمیقدرتیرامحدودکردهاست احساسب

انیدهشدودکدهمجریدتعبی سدازوکاریكیکوتاکتیاندرابعاداستراتژیمجریقدرتیب

یاتیدحمالیسلواینوشینپیمشارکتدرتدویبرایشتریامكانبیاتیمالیهایمشخط

نیراتددویاتیدمالیهدایمشدندگانمجلس خطیکهنماین وقتیچنداشتهباشند.هم

یدرمدوردنحدوۀاجدرایریدگمیان امكانتصمیعملبهمجریآزادیکنند بااعطایم

ز کارکنداناحسداسیدنیاتیدرابهآنهاواگذارکنند.درسطحعملیاتیمالیهایمشخط

یهدایریدگمیندارنددودرتصدمیعملکدافیآزادیاتیعملیهاهیکننددرانجامرویم

ددرسدطحیدهدابارانکلاسدتانیشوند.لذامدیهامشارکتدادهنمهینرویمربوطبها

یدیدرموردنحوهاجرایریگمیدرتصمانرایجلسات مجریقبرگزاریاداراتکل ازطر

هامشارکتدهند.یمشکردنخط

یهدارابدرایمش خطیاتیمالیهایمشانخطیهایاینپژوهشنشاندادمجریافته

قدادریاتیدمالیهایمشکنندکهخطیدانند احساسمیرجوعوجامعهمعنادارنمارباب

 عددالتیاتیدعملكدردنظداممالیم الارتقاینشده)براییشتعیبهتحققاهدافازپ

نامكدانرابدهآنهدایدایاتیدمالیهایمشستندوخطیان( نیمؤدیمندتی رضایاتیمال

عملیرند.آزادیانرادرنظربگیاتمؤدیازهاومقتضیها نیریگمیدهدکهدرتصمینم

ؤثراسدت.زیدراان مدیدبدرایمجریمشدخدطییمعندای درکاهشایناحساسِبیادار

دازآنیدکدهباییهاهیشانوروماتیدارندتاتصمیشتریبییها توانایمشانخطیمجر

یندروآزادیشانوفقدهند.ازایهاطخاصاربابرجوعیازهاوشرایمتابعتکنندرابان

یازهدایبدانییارویددهدتاهنگداممواجهدهوروینامكانرامیانایبهمجریعملادار

ات یدصمالیکهمدأمورانتشدخیرند.لذازمانیخودشانرابكارگیهاشهروندان قضاوت
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یاتیدمالیمدؤدییتورفددخواسدتۀنهدایکنندقضاوتونظرآنهادررضدایمشاهدهم

دیرجوعمفاربابیموردنظررابرایمشماتخودرامهموخطیکنندهاست تصمنییتع

(رابدهطدور9015تدامرز)یجپژوهشدی نتایافتۀپژوهشینیکنند.ایمیومعنادارتلق

(9002)11نتدریووی(ومد1220)10جپژوهشهندلرین نتایچنکند.همیدمییکاملتأ

هابدههمدراهرجوعاربابیبرایتوانداثراتم بتیانمیعملمجریدادآزادیکهنشانم

انبدریعملمجریکهآزادیاثرم بتب ینترتیبههمکند.یمیبانیداشتهباشدراپشت

سدازندهیتوانددزمیرجدوعداردمداربابیبرایمشخطیانازمعناداریادراكمجریرو

رسدندکدهینبداورودركمدیانبهایمجریشود.وقتیمشخطیشتربهاجرایلبیتما

 تداشانمعنداداراسدتیهااربابرجوعیکنندبرایآنکارمیراکهبررویایمشخط

کهمأمورانیم الزمانیلنشانخواهندداد.برایتمایمشآنخطیبهاجرایادیحدز

نیدداننددوبدهایدمیمفیاتیمالیمؤدیرابرایاتیمالیهایمشات خطیصمالیتشخ

تیازهداورضدایکهبهآنهاجهترفددنیعملی باآزادیمشنخطیرسندکهایدركم

 یاسددت بددهطددورمنطقددیدومعندداداریددمفیمشدددادهاسددت خددطیاتیددانمالیددمؤد

شدود.یشدترمدیآنبیشانبهاجدرالیتروتماکمیاتیمالیهایمششانازخطیگانگیب

داشدتهباشدد.بدهیجالبتدوجهیوعملینظریتواندرهنمودهاینپژوهشمیجاینتا

یعمدلاداریرسددآزادینگونهاسدتنباطکدردکدهبدهنظدرمدیتوانای میلحاظنظر

نیددهدد چراکدهایراارتقامیمشخطیهابرنامهیاجرایهااثربخشیمشانخطیمجر

توانددینامرمدیشود.متعاقباًایانمیعملاعطاشدهموجبکاهشمقاومتمجریآزاد

انیدعمدل مجریزبشود.چراکهآزادینیمشخطینداجرایتفرایموجبارتقاءمشروع

شهروندانرابدرآوردهیهاازهاوخواستهیطمختلف نیسازدتامتناسبباشرایمراقادر

افدت.یزارتقاخواهددینیعمومیمشخطیهاکبرنامهیتدموکراتیتاً مشروعیکنند.نها

گدذارانیمشدنمطلدبمهدمرابدهخدطیدجپدژوهشحاضدرایزنتدایدنیبهلحاظعمل

ینآزادیدایا تاانددازهیمشنخطیهنگامتدوکندکهیهمیتوصیاتیمالیهایمشخط

هداواعمدالبخشدشیاتواعطدایصمالیدادهشودتادرتشخیاتیعملبهمأمورانمال

یان آزادیدکازمؤدیتخاصهری( متناسبباوضعیکچارچوبکلیلیها)ذمهیجر

عملداشتهباشند.

کتمجریداندرتددوینهایایدنپدژوهشنشداندادعددممشدارهمانطورکهیافته
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هدایمالیداتیودرنهایدتمشدیهایمالیاتیموجبنقصاندرمحتدوایخدطمشیخط

شدود.توصدیههدامدیمشیهایمالیاتیوعدمتحققاهدافاینخطمشیمعناییخطبی

گذارانجلساتکاریرابامتخصصانوحسابرسانخبرهسازمانامدورمشیشودخطمی

هدایمالیداتیراقبدلازتددوین تصدویبوابدوغ مشیومفادخطمالیاتیبرگزارکنند

هدایبهتدریمشدیتواندبهتدوینخطموردبحشقراردهند.بدینترتیب مشارکتمی

چندینبدرایاینكدهمعنداداریهاراارتقادهد.هممشیمنتهیشودومعناداریاینخط

هایمالیداتیمشیکهپیشازآنكهخطشودهایمالیاتیارتقایابد پیشنهادمیمشیخط

درسطحملّیاجراشوند بهطورآزمایشیودرسطحچنداستانمحدوداجراشوند.

ازیگدانگیوفهدمبهتدرمفهدومبینپژوهشدرتوسعۀداندشنظدریباوجودسهما

دواراسدتدریکندوامینپژوهشراانكارنمیارایصبسی پژوهشگروجودنقایمشخط

رغدموجدودیهاوخههامرتفددشدود.علدینکاستین ایریخودوسایهارپژوهشیاس

موجود پژوهشحاضرتمامتوشوهمّتخودرابكارگرفدتتدابتوانددیهاتیمحدود

انیددنپدژوهش مجریدرابدسدتآورد.اگرچددهمدوردمطالعدۀایدومعتبدریدجمفینتدا

ویاتیدمالیدیراناجرایمددیهارسدنگرشیبهنظرمیبودند ولیاتیمالیهایمشخط

یگدانگیۀبیدشاعتبدارنظریافزایبرایخوبیازمنابددادهینحوزهنیگذارانایمشخط

نیدایآورندرو احتمدالداردبداجمددیهسدتند.ازایاتیدمالیهدایمشانازخطیمجر

داسدتیدامابدد.لدذا یشیهدایپدژوهشافدزاوقدرتاقنداعیافتدهیریاطوعاتباورپذ

گدرازیدیكدیمنددشدوند.نمندابداطوعداتیارزشدمندبهدرهیدازایآتدیهداپژوهش

یشود.اینپدژوهشسدعیهامربوطمافتهییریپذمینپژوهشبهتعمیایهاتیمحدود

یگانگیکهاحساسبیاتیمالیهایمشانخطینفرازمجر11قمصاحبهبایکردتاازطر

توجودداردکهینمحدودیپژوهشراارتقادهد اماایهاافتهییریپذمیکردند تعمیم

م دالی)بدرایعمدومیمشدخدطیهدارحوزهینپژوهشرابهسایایهاافتهیتوانینم

ریرانوسدایدره(درایدوغیفرهنگدیهدایمشدبهداشتودرمانوخدطیهایمشخط

  مداد.یکشورهاتعم
یتدولتدیریاتمدینبارتامرزواردعرصۀادبیاولیرابرایمشازخطیگانگیدۀبیپد

دهدرمقداالتیدنپدیدۀایدکرد.تامرزوهمكدارانشبعددازطدرحاولیگذاریمشوخط

م ال ارتباطیکنند.برایمختلفبررسیایاندتاآنراازابعادوزواکردهیسعیمتعدد
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زۀخددمتیدانگ» «یراسدبوروک» «ازشدغلیگانگیب»ریمنظیرمفاهیدهراباساینپدیا

دهارائدهنمدودهوینپدیندهاواثراتایشایازپیمفهومیکرده چارچوبیبررس«یعموم

ریکننددکدهسدایطراحدیمشدازخطیگانگیبیبرایااندسنجهترتوانستهازهمهمهم

انیدانمجریددهرادرمیدنپدیدپژوهشگران ازجملهپژوهشگرحاضدربتواننددوجدودا

نپدژوهشنسدبتبدهیداینحال سدهمنظدریکنند.باایبررسیعمومیهایمشخط

ازیادیددبخدشزییدناستکهتوانستهاستعدووهبدرتأیمطالعاتتامرزوهمكارانا

رایدونكاتجالدبتدوجهیراارائهنمایدیجدیهاافتهین یشیپیهاپژوهشیهاافتهی

یندهایشدایناسدتکدهپیانگرایتامرزبیهاهافتیم ال ید.برایفزایاتموجودبیبهادب

ویندهسدازمانی زمیاسدیسنهی زمیانهحرفهی)زمیانهیدردودستهعواملزمیگانگیب

شوند.امدایمیبند( طبقهیمشوقواعدومقرراتخطیمش)اهدافخطییعواملمحتوا

یگدانگیبیندهایشدایازپیدیجدیبندشتر دستهیبیپژوهشحاضرباواکاویهاافتهی

رانیمددیگذارانوداندشورفتارهدایمشارائهکردهاستوبرنقشدانشونگرشخط

لیدنعوامل بدهعندواندالیرندگانوتعاموتایگ وخدمتیمجریهاسازمانییاجرا

دنمودهاست.یانتأکیمجریگانگیبیریگشكل

 نوشتپی

1. Garcia zamor 2. Calista 

3. Elmore 4. Van Meter & Van Horn 

5. Grimmelikhuijsen et al 6. policy alienation 

7. Tummers 8. Pandey and Kingsley 

9. objective work alienation 10. subjective work alienation 

11. Mottaz 12. Podsakoff et al 

13. social estrangement 14. Marx & Hegel 

15. M. Seemon 16. powerlessness 

17. meaninglessness 18. normlessness 

19. social isolation 20. self estrangement 

21. Lipsky 22. DeHart-Davis & Pandey 

23. Ifeagwazi et al 24. Banai & Reisel 

25. Yıldız & Alpkan 26. Work- disability decree 

27. Second Phase 28. Guba 

29. Lincoln 30. Handler 

31. May & Winter 
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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 semi-

structured 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. 
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