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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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نقش سرمایۀ اجتماعی در بیگانگی بوروکراتها از خطمشیهای
مالیاتی


مهدی گلوردی

استادیار ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/04/01 :ـ تاریخ پذیرش)1400/06/09 :

چکيده
یکی از دالیل شکست خطمشیهای عمومی بیگانگی بوروکراتها از خطمشیهای عمومی است .بیگانگی از خطمشی حالتی
روانشناختی است که به گسست روانشناختی مجریان خطمشیهای عمومی از خطمشیها منجر میشود .هدف از این پژوهش بررسی
نقش سرمایۀ اجتماعی در بیگانگی بوروکراتها از خطمشیهای مالیاتی بود .جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کارکنان ادارۀ کل امور
مالیاتی استان قم با رشتۀ شغلی مأمور تشخیص شامل میشدند .اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سال  1399و با روش
نمونهگیری تصادفی ساده ( 174نمونه) جمعآوری شد .نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به
روش حداکثر درستنمایی تحلیل شد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد ابعاد سرمایۀ اجتماعی (ساختاری ،ارتباطی ،شناختی) رابطۀ
مثبت و معناداری با بیگانگی بوروکراتها از خطمشیهای مالیاتی دارد .به این معنا که تحقق هر یک از ابعاد ساختاری و ارتباطی و
شناختیِ سرمایۀ اجتماعی موجب میشود بوروکراتها احساس بیگانگی از خطمشی کمتری را تجربه کنند.

کليدواژگان
بیگانگی از خطمشی ،بوروکرات ،خطمشیهای مالیاتی ،سرمایۀ اجتماعی.
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مقدمه
یکی از مراحل مهم و در عین حال چالشی فرایند خطمشیگذاری عمومی در ایران مرحلۀ اجرای
خطمشیهای عمومی است .زیرا تحقق اهداف مد نظر خطمشیگذار از وضع این خطمشیها تا حد
زیادی در گرو اجرای موفق آن است .یکی از دالیل اثربخش نبودن اجرای خطمشیهای عمومی
بیگانگی مجریان از خطمشیهاست .بیگانگی از خطمشی حالتی روانشناختی است که منجر به
گسست روانشناختی مجریان از خطمشیها میشود .نتایج پژوهشها نشان میدهند بیگانگی از
خطمشی بر حمایت رفتاری از یک خطمشی عمومی و تمایل به اجرای آن تأثیر منفی میگذارد
( .)Tummers 2012فانمیتر 1و فانهورن ( )1975نیز بر این مطلب صحه گذاشتند و اعالم کردند...« :
اگر مجریان آنچه را به عهدة آنها گذاشته شده است نپذیرند ،اجرا ممکن است به شکست منجر شود«.
سازمانهای مجری خطمشیهای عمومی وقتی میتوانند نقش خود را بهخوبی ایفا کنند که دارای
نیروهای فعال و توانمند و باانگیزه باشند .اما احساس بیگانگی از خطمشی مانعی جدّی برای پویایی
کارکنان و بهتبع آن موفقیت سازمان و در سطح کالن خطمشیها خواهد بود.
یکی از خطمشیهای عمومی کشور ،که ردّپای بیگانگی از خطمشی مجریان در آن مالحظه
میشود ،خطمشیهای مالیاتی است .اتخاذ یک تصمیم صحیح برای خطمشیهای مالیاتی بسیار
حساس است .زیرا این خطمشیها تقریباً به شکلهای متفاوت هر تجارت و شهروندی را در ایران
تحت تأثیر قرار میدهند .تحول در نظام مالیاتی از موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر
ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری مورد توجه خطمشیگذاران و دولتمردان قرار گرفته است؛
طوری که در دهههای اخیر ،به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی ،اقدامات متعدد و متفاوتی به
عمل آمده است .آنچه در سالهای اخیر نشاندهندة حرکت دولت در این زمینه بوده استقرار نظام
مالیات بر ارزش افزوده ،اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ،سایر مقررات مالیاتی ،و از همه مهمتر
اجرای طرح جامع مالیاتی است .تجارب پژوهشگر و شواهد موجود بیانگر آن است که به چند
دلیل میتوان رگههای بیگانگی مجریان از خطمشیهای مالیاتی 2را میان مجریان مشاهده کرد:

1. Van Meter

 .2منظور قانون مالیاتهای مستقیم ،قانون مالیات بر ارزش افزوده ،دستورالعملها ،بخشنامهها ،و ضوابط طرح جامع مالیاتی است.
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 به باور مجریان ،اغلب اقدامات انجامشده در زمینۀ تحول نظام مالیاتی کمتر به تحقق
اهداف مورد نظر انجامیده است؛
 در برخی از خطمشیهای سازمان ،از جمله طرح جامع مالیاتی ،آزادی عمل حسابرسان
مالیاتی محدود شده است؛
 خطمشیهای مالیاتی نتوانستهاند تا حد مطلوبی رضایتمندی مؤدیان مالیاتی را کسب کنند.
عالوه بر این ،یافتههای مطالعۀ پیمایشی گلوردی و همکارانش ( )1397بین مأموران تشخیص
مالیات استان قم نشاندهندة این موضوع است که پدیدة بیگانگی از خطمشیهای مالیاتی بین این
مجریان وجود دارد .همچنین ،شواهد تجربی محقق بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از
فشارهای روانی که مجریان خطمشیهای مالیاتی متحمل میشوند از پیامدهای منفی وجود همین
پدیده است.
شاید یکی از پرسشهایی که ذهن مخاطبان این پژوهش را به خود مشغول میسازد این باشد
که فهم پدیدة بیگانگی بوروکراتها (مجریان) از خطمشیهای عمومی چه ضرورتی دارد؟ چرا
پژوهشگر از میان مسائل و پدیدههای مختلف در نظام خطمشیگذاری پدیدة بیگانگی از خطمشی
را موضوع مطالعۀ خود قرار داده است؟ در میان خطمشیهای گوناگونی که در نظام
خطمشیگذاری ایران تدوین شده است خطمشیهای زیادی وجود دارند که به فرجام نرسیدهاند و
به حال خود رها شدهاند .برخی از این خطمشیها را سالها پیش نهادهای خطمشیگذار تدوین و
ابالغ کردهاند؛ اما در مرحلۀ عمل رهاشده باقی ماندهاند و اهدافشان محقق نشده است .به باور
پژوهشگر ،میتوان گفت در نظام خطمشیگذاری ایران با پدیدة «انباشت خطمشی» مواجه شدهایم؛
خطمشیهایی که در حوزههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،صنعتی ،و غیره یکی پس از
دیگری وضع و ابالغ و روی هم انباشته شدهاند و نهتنها اهداف و رهاوردهای مورد نظرشان محقق
نشده است ،بلکه بر نگرش و ذهنیت مجریان و از سوی دیگر شهروندان در زمینۀ کارآمدی
خطمشیهای عمومی تأثیر منفی گذاشته است .این ذهنیت و حالت شناختی در مجریان
خطمشیها موجب گسست روانشناختی آنها از خطمشیهای جدید شده و تمایل و پیوند
شناختیشان را به اجرای خطمشیهای فعلی و آتی کاهش داده است .اگر این گسست
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روانشناختی از خطمشی ،که از آن به عنوان بیگانگی از خطمشی یاد کردهایم ،مورد مطالعه و
شناخت دقیق قرار گیرد و عوامل اثرگذار (منفی یا مثبت) بر آن شناسایی شود ،میتوان در عمل نیز
تا حد زیادی مانع از بیمیلی مجریان ،در جایگاه یکی از عوامل مؤثر و مهم در موفقیت
خطمشیهای عمومی ،شد.
از این رو ،شناخت و پیشگیری از شکلگیری پدیدة پیچیدهای نظیر بیگانگی مجریان از
خطمشیها ضروری است و مستلزم این است که پژوهشهایی با رویکردهای نوین انجام شود.
پرداختن به موضوع بیگانگی از منظر سرمایۀ اجتماعی یکی از همین پژوهشهاست .سرمایۀ
اجتماعی میتواند ابزار مناسبی برای جلوگیری از بیگانگی مجریانـ که خود ریشه در روانشناسی
اجتماعی داردـ باشد.
بنابراین ،پژوهشگر در پژوهش حاضر درصدد بود نقش سرمایۀ اجتماعی را در بیگانگی
بوروکراتها (مجریان) از خطمشیهای مالیاتی بررسی کند .به منظور تحقق هدف یادشده ،ابتدا
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و سپس روششناسی پژوهش و یافتهها و در نهایت بحث و نتیجه و
پیشنهادهایی مبتنی بر یافتههای پژوهش ارائه خواهد شد.
مبانی نظری
بيگانگی از خطمشی عمومی
2

در مباحث نظری ،بیگانگی 1تا حد وسیعی به نوعی دلسردی اجتماعی  ،نبود حمایت اجتماعی ،و
فقدان ارتباط اجتماعی معنادار اشاره دارد .بهکارگیری این مفهوم در مباحث علمی میتواند به طور
مستقیم به اندیشۀ مارکس 3و هگل 4بازگردد که هر دوی آنها سرمایهداری را دلیل اصلی بیگانگی
میدانستند .از آن موقع تا کنون ،جامعهشناسان و اندیشمندان مدیریت دولتی و سایر دانشمندان
علوم اجتماعی این مفهوم را در مطالعات متعددی به کار گرفتهاند .در نتیجه ،معنای زیادی به این
واژه نسبت داده شده است .سیمن )1959( 5در زمرة نخستین روانشناسان اجتماعی است که
1. alienation
2. social estrangement
3. Marx
4. Hegel
5. Seemon
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کوشید مفهوم بیگانگی روانی را در قالبی منظم و منسجم تدوین و تعریف کند .سیمن کوشید،
ضمن ارائۀ تعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخص کردن نوعشناسی واژة آلیناسیون ،1صور و انواع
تظاهرات رفتار بیمارگونه را در پنج نوع قابل تمیز ،که به نظر وی رایجترین و متداولترین صور
کاربرد مفهومی این واژه در مباحث جامعهشناسی و روانشناسی است ،نشان دهد (

Tummers

2011؛ محسنی تبریزی  .)67 :1370به باور سیمن ،شکلهای پنجگانۀ بیگانگی عبارتاند از:
بیقدرتی ،2بیمعنایی (احساس بیمعنایی) ،3بیهنجاری ،4انزوای اجتماعی ،5خودبیگانگی

6

(Tummers 2011؛ شیخاوندی .)123 :1373
بسیاری از دانشمندان از این طبقهبندیها برای ابداع ابزارهایی عملیاتی در خصوص بیگانگی
استفاده کردهاند تا بتوانند این مفهوم را در بسترهای مختلف بررسی کنند .یکی از این بسترها
اجرای خطمشی عمومی است که تامرز در این زمینه مطالعات متعددی را انجام داده است .اگرچه
مشکالت هویتیابی از جانب اندیشمندان ادارة امور دولتی تصدیق شده است (،)Lipsky 2010
هیچ چارچوب نظری منسجمی برای تحلیل این موضوع وجود ندارد .از این رو ،تامرز و
همکارانش ( )2009مدل بیگانگی از خطمشی را مبتنی بر مفهوم بیگانگی از کار ،که ریشه در
جامعهشناسی دارد ،ساختند.
بیگانگی از خطمشی از سه جنبۀ مهم با بیگانگی از کار 7متمایز است؛ نخست از این منظر که
این مفهوم به بیگانگی از خطمشیای مربوط است که در دست اجراست ،نه شغلی که در حال
انجام گرفتن است ،دوم از این منظر که این مفهوم غالباً بر بخش دولتی متمرکز است درحالیکه
مفهوم بیگانگی از کار اساساً برای بخش خصوصی ساخته شده است ،سوم از این منظر که این
مفهوم متخصصانِ بخش دولتی (مجریان خطمشیهای عمومی) را مد نظر قرار داده است
درحالیکه مفهوم بیگانگی از کار اساساً بر کارگران یدی متمرکز است (.)Tummers 2013: 45
1. alienation
2. powerlessness
3. meaninglessness
4. normlessness
5. social isolation
6. Self- Estrangement
7. work alienation
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به باور تامرز و همکارانش ( )2009بیگانگی از خطمشی را میتوان انفصال روانشناختی
مجریان از خطمشیای که باید اجرا کنند تعریف کرد .تامرز و همکارانش پنج بُعد (بیقدرتی
استراتژیک ،بیقدرتی تاکتیکی ،بیقدرتی عملیاتی ،بیمعنایی برای جامعه ،بیمعنایی برای
اربابرجوع) را برای مدل بیگانگی از خطمشی در نظر گرفتند که این مدل میتواند به مثابۀ مدلی
برای تبیین علت عدم تمایل مجریان به تبعیت از خطمشیها به کار گرفته شود .تمرکز بر
نگرشهای کارکنان بخش دولتی با جهتگیری جدید پژوهش ادارة امور دولتی نیز تناسب دارد.
در جهتگیری جدید ،به جای تمرکز بر ساختارها و فرایندها ،به نگرشها و رفتار کارکنان دولتی
توجه شده است

(.)Grimmelikhuijsen et al. 2017

ابعاد بيگانگی از خطمشی
به باور تامرز ،هنگام مفهومسازیِ بیگانگی از خطمشی ،باید دو عنصر مهم از پنج بُعد بیگانگی را
مد نظر قرار دهیم :بیقدرتی و بیمعنایی .ابعاد بیقدرتی و بیمعنایی در متون بیگانگی عناصری
بسیار مهماند .دیهارتـ دیویس 1و پاندی ( )2005بیقدرتی و بیمعنایی را «اجزای روانشناختیِ
کلیدی بیگانگی» دانستهاند.
سیمن بیقدرتی را «انتظار یا احتمالی که افراد تصور میکنند رفتار آنها نمیتواند رخدادِ
رهاوردها یا پسایندها 2را تعیین کند» تعریف کرده است ( .)Seeman 1959: 784در حوزة
فرایندهای خطمشی ،بیقدرتی به میزان نفوذ (تأثیرگذاری) مجریان بر تعیین و تدوین یک برنامۀ
خطمشی اشاره دارد .این نفوذ میتواند در سطوح استراتژیک یا تاکتیکی یا عملیاتی اعمال شود.
بیقدرتی استراتژیک به نفوذ ادراکشدة مجریان در خصوص تصمیمهای مربوط به محتوای یک
خطمشی (آنگونه که در قواعد و مقررات تعیین شده است) اشاره دارد .مثالً این شکل از
بیقدرتی میتواند در مواقعی رخ دهد که خطمشی جدید بدون کمک متخصصان تدوین شده
باشد یا هنگامی که با انجمنهای حرفهای و اتحادیههای نیروی کار در آن خصوص مشورت نشده
باشد (.)Tummers 2013: 45
1. DE Hart-Davis
2. reinforcements
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بیقدرتی تاکتیکی به نفوذ ادراکشدة (یا فقدان نفوذ) مجریان بر تصمیمهای مربوط به شیوة
اجرای خطمشی در سازمان خودشان اشاره دارد .مثالً ،اگر مجریان در گروههای کاری یا جلسات
مربوط به اجرای یک برنامۀ خطمشی شرکت کنند ،احساس مشارکت و درگیر شدن خواهند
داشت .به این ترتیب ،مشارکت هنگام اجرای سازمانی میتواند به کاهش حس بیقدرتی تاکتیکی
کمک کند .هر چه مجریان بیشتر احساس کنند که بر تصمیمهای مربوط به شیوة اجرای خطمشی
در سازمانشان نفوذ دارند کمتر احساس بیقدرتی تاکتیکی خواهند کرد (.)Tummers 2013: 46
بیقدرتی عملیاتی به نفوذ مجریان طی اجرای واقعی خطمشی مربوط میشود .به این ترتیب،
بیقدرتی عملیاتی ،به نفوذ مجریان طی اجرای واقعی خطمشی مربوط میشود .بیقدرتی
میکند.
عملیاتی ،نفوذ ادراکشده مجریان را در اجرای واقعی خطمشی ،بررسی 
اینکه آیا آنها باید طی اجرای خطمشی به رویههای سفت و سخت اجرای خطمشی پایبند
باشند؟ آیا آنها فرصت کافی برای سازگاری و انطباق خطمشی با شرایط خاص اربابرجوعهای
خود را در اختیار دارند؟ در متون مدیریت دولتی این وضعیت بر حسب آزادی عمل کارمندان
دولت توصیف میشود .بیقدرتی عملیاتی به طور خاص میتواند در خصوص مجریانی به وجود
آید که انتظارات آزادی عمل و استقاللشان با باورهای کنترل بوروکراتیک در تناقض باشد .هر چه
میزان آزادی عمل ادراکشدة مجریان خطمشیها طی اجرای خطمشی بیشتر باشد احساس آنها
مبنی بر بیقدرتی عملیاتی کاسته میشود (.)Tummers et al. 2007; Tummers 2013
بیمعنایی خطمشی دومین بُعد بیگانگی از خطمشی است .سیمن اعالک کرد بیمعنایی به حس
فرد از درک رویدادها در زمینۀ فعالیتش (که در اینجا همان خطمشی است) اشاره دارد (

Seeman

 .)1959: 786به طور مشابه ،ساروس 1و همکارانش ( )2002بیمعنایی را «ناتوانی در درکِ رابطۀ
سهم فرد در تحقق هدفی بزرگتر» تعریف کردهاند .مثالً ،آیا کارگر خط مونتاژی که به جوشکاری
برخی از قطعات مشغول است میداند این فرایند در نهایت به تولید یک خودرو میانجامد؟ در
حوزة اجرای خطمشی ،میتوان دو نوع بیمعنایی خطمشی را متمایز کرد (.)Seeman 1959: 786
نخست ،در سطح اجتماعی بیمعنایی به ادراک مجریان در رابطه با ارزش افزودة خطمشی برای
1. Sarros
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اهداف اجتماعی اشاره دارد .مثالً ،مجریان ممکن است احساس کنند یک برنامۀ خطمشی بهراستی
خدمات دولتی مطلوب (مانند امنیت بیشتر در خیابانها) را فراهم نمیآورد .در چنین مواردی،
مجری ممکن است بیمعنایی اجتماعی زیادی احساس کند .مفهوم بیمعنایی اجتماعی به طور
خاص به مجریانی مربوط میشود که خطمشیها را اجرا میکنند .این مجریان معموالً
سیاستمداران را ،به دلیل طرحهای بیش از اندازه و نیز به دلیل فقدان منابع الزم برای تغییر مؤثر،
مقصر میدانند .مجریان ،اغلب احساس میکنند در فراهم آوردن کاالها و خدمات دولتیِ مطلوب
ناتوان هستند .تعجببرانگیز نیست که مجریان خطمشیهای عمومی اغلب به خطمشیهای جدید
بیاعتماد باشند و بیمعنایی اجتماعی زیادی را احساس کنند؛ هر روز برنامههای خطمشی جدید و
مدیران اجرایی جدید با برنامههای جدید و آنها در شگفتاند که این خطمشی چه منافعی برای
کل جامعه دارد ( .)Tummers 2013: 46دوم اینکه ،در سطح اربابرجوع بیمعنایی منعکسکنندة
ادراکات مجریان در خصوص ارزش افزودة اجرای خطمشی برای اربابرجوع است .بنابراین،
درحالیکه بیمعنایی اجتماعی به ارزش افزودة ادراکشدة خطمشی برای اهداف اجتماعی اشاره
دارد ،بیمعنایی در سطح اربابرجوع ارزش افزودة ادراکشدة خطمشی را طی اجرای خطمشی
برای اربابرجوع بررسی میکند .اگر مجریان احساس کنند با اجرای خطمشی بهراستی به
اربابرجوعهایشان کمک میکنند ،به احتمال زیاد سطح پایینی از بیمعنایی برای اربابرجوع را
احساس خواهند کرد (.)Tummers 2013: 47
سرمایة اجتماعی
سرمایۀ اجتماعی مفهوم جامعی است که به مزایای حاصل از ارتباطات اجتماعی اشاره میکند
( .)Ben-Hador et al. 2021امروزه سرمایۀ اجتماعی به مفهومی بسیار متداول در علوم اجتماعی
مبدل شده است .محبوبیت سرمایۀ اجتماعی از آنجا ناشی میشود که میتواند طیف وسیعی از
پدیدههای اجتماعیـ مانند رشد اقتصادی ،کیفیت حکمرانی و دولت ،سالمتی و رفاه مردمـ را تبیین
کند (.)Wu 2021
سرمایۀ اجتماعی مجموعهای از ابعاد شناختی ،ارتباطی ،ساختاری ،و چندبعدی میان افراد است.
این سرمایه به سرمایۀ ناشی از تعامل با افراد اشاره دارد ( .)Schenkel & Garrison 2009سرمایۀ
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اجتماعی مجموع منابع واقعی و بالقوهای است که در شبکۀ بین افراد نهفته است و از آن ناشی شده و
از طریق آن قابل دسترسی است .بنابراین ،سرمایۀ اجتماعی هم شبکه و هم امتیازاتی است که ممکن
است از طریق شبکه فراهم شده باشد .در مدل ناهاپیت 1و گوشال ( )1998ابعاد سرمایۀ اجتماعی به
سه بعد ساختاری و شناختی و ارتباطی تقسیم میشود .اگرچه این ابعاد در تحلیل از یکدیگر جدا
شدهاند ،ویژگیهای آنها موجب شده است که با هم پیوستگی زیادی داشته باشند .در این مدل ،جز
عامل فرهنگ ،تأثیر سایر عوامل محیطی سازمان بر سرمایۀ اجتماعی نادیده گرفته شده است.
بُعد شناختی سرمایة اجتماعی

این بُعد دربرگیرندة میزان اشتراکهای کارکنان درون یک شبکۀ اجتماعی ،در یک دیدگاه ،یا درک
مشترک میان آنان است ()Bolino & Turnely 2000؛ شامل زبان و کدهای مشترک و روایتهای
مشترک ( .)Nahapiet & Ghoshal 1998عنصر شناختی سرمایۀ اجتماعی اشاره به منابعی دارد که
فراهمکنندة مظاهر ،تعبیرها ،تفسیرها ،و سیستمهای معانی مشترک میان گروههاست .مهمترین
جنبههای این بُعد عبارتاند از :زبان و کدها و حکایتهای مشترک (.)Rhodes et al 2008
بُعد ساختاری سرمایة اجتماعی

جنبۀ ساختاری سرمایۀ اجتماعی در جامعه نوعی رابطۀ افقی و عمـودی ایجاد میکند و با این
شیوه سرمایۀ اجتماعی کل جامعه را تقویت میکند .در واقع ،بُعد ساختاری نشاندهندة چیدمان
غیرشخصی روابط بین مردم یا واحدهاست (.)Hennekam et al. 2019
این بعد الگوی کلی روابطی را در نظر دارد که در سازمانها یافت میشود .به این معنا که این
بُعد میزان ارتباطی را که افراد با یکدیگر در سازمان برقرار میکنند در بر میگیرد (

& Bolino

 .)Turnely 2000بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی شامل پیوندهای موجود در شبکه و شکل و
ترکیب شبکه و تناسب سازمانی است ( .)Nahapiet & Ghoshal 1998بُعد ساختاری سرمایۀ
اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد .به این معنا که فرد به چه کسانی و چگونه
دسترسی دارد .در واقع ،این بعد الگوی کلی ارتباطاتی است که در همۀ سازمانها قابل مشاهده
است.
1. Nahapiet
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بُعد ارتباطی سرمایة اجتماعی

این بُعد ماهیت روابط در یک سازمان را شامل میشود .به بیان دیگر ،درحالیکه بُعد ساختاری بر
این امر متمرکز میشود که آیا کارکنان در یک سازمان با هم ارتباط دارند یا خیر بعد ارتباطی بر
ماهیت و کیفیت این ارتباطات تمرکز دارد ( .)Bolino & Turnely 2000این بُعد شامل اعتماد،
هنجارها ،تعهدات ،و هویت است (.)Nahapiet & Ghoshal 1998
بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی توصیفکنندة نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به
سبب سابقۀ تعامالتشان برقرار میکنند .این بعد به ماهیت همبستگی بین افراد در یک سازمان
مربوط میشود (آیا همکاران یکدیگر را دوست دارند؟ به هم اعتماد میکنند؟ آیا یکدیگر را
همسان و برابر میدانند؟) .گروههای کاریای که یکدیگر را دوست داشته باشند ممکن است
انعطاف بیشتری داشته باشند و بهتر قادر به تطبیق با محیط متغیر باشند و بهتر بتوانند خود را با
عملکرد سطح باالتر تطبیق دهند.
پيشينة پژوهش
بررسی نظاممند پژوهشگر در پایگاههای اطالعات علمی خارجی (گوگل اسکالر ،1ساینس
دایرکت ،2اسکوپوس )3نشان داد مقالهای که به بررسی ارتباط این دو متغیر پرداخته باشد وجود
ندارد .فقط جستوجوی همزمان دو کلیدواژة  Alienationو  Social capitalدر پایگاه اسکوپوس
نشان داد در یک فصل از کتاب سرمایۀ اجتماعی ،هویتهای اجتماعی :از مالکیت تا تعلق 4به
بررسی نظری سرمایۀ اجتماعی و ازخودبیگانگی پرداخته شده است ( .)Schmidt 2014: 150-122با
این حال ،در ادامه به برخی از جدیدترین پژوهشهای خارجی در حوزة بیگانگی از خطمشی
اشاره خواهد شد.
 عثمان 5و همکارانش ( )2020در مطالعهای به بررسی رابطۀ بیگانگی از خطمشی و بهزیستی
روانشناختی بوروکراتهای سطح خیابان با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد بیگانهکننده
1. Google Scholar
2. ScienceDirect
3. Scopus
4. Social Capital, Social Identities: From Ownership to Belonging
5. Usman
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پرداختند .دادههای این مطالعه به صورت پیمایشی از میان  401نفر از بوروکراتهای بخش
دولتی جمعآوری و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری روابط تحلیل شد.
 هایکیشوف )2020( 1در مقالهای ،تحت عنوان «بیگانگی از خطمشی در میان کارکنان اداری
جمهوری چک» ،به بررسی پیامدهای اصالح نظام اداری جمهوری چک برای کارکنان این
نهادها پرداخت .در این پژوهش ،که به روش کیفی انجام شد ،مقیاس بیگانگی از خطمشی
تامرز به کار رفت .هایکیشوف به این یافته رسید که در تدوین و اجرای این تحول اداری
کارکنانی که مورد مشورت و مشارکت قرار نگرفته بودند نسبت به این خطمشی احساس
بیگانگی میکردند .یافتههای دیگر نشان داد میان بیگانگی از خطمشی با رضایت شغلی و
تعهد به اهداف سازمانی رابطۀ معنادار وجود دارد.
 لیلجا )2020( 2در مقالهای ،تحت عنوان «تهدید بیگانگی از خطمشی :بررسی اجرای
خطمشی علم آزاد» ،به دنبال این بود که با بکارگیری دیدگاه بیگانگی از خطمشی ،ادراکات
پژوهشگران را در مورد اجرای خطمشی علم آزاد بررسی کنند .یافتههای این پژوهش نشان
داد پژوهشگران در ارتباط با خطمشی علم آزاد مشکالتی دارند و با این خطمشی احساس
بیگانگی میکنند .در این پژوهش پیشنهاد شد مشکالت پژوهشگران مخاطب این پژوهش از
طریق مشارکت در فرایند خطمشیگذاری حل شود.
بررسیهای حاصل از جستوجو در پایگاههای دادة داخلی نیز مؤید آن بود که پژوهش
مستقلی دربارة ارتباط متغیرهای سرمایۀ اجتماعی و بیگانگی از خطمشی صورت نگرفته است.
همانطور که در پیشینۀ نظری پژوهش ،به نقل از تامرز ،اشاره شد ،شکلگیری مفهوم بیگانگی از
خطمشی برگرفته از مفهوم بیگانگی از کار بوده است .بنا بر اهمیت این ارتباط و خأل پژوهش
تجربی در زمینۀ بیگانگی از خطمشی ،در ادامه ،به برخی از پژوهشهایی که در آنها رابطۀ سرمایۀ
اجتماعی و سایر حوزههای بیگانگی (بیگانگی از کار ،بیگانگی از شغل ،بیگانگی سازمانی ،بیگانگی
سیاسی) بررسی شده ،به طور مختصر اشاره میشود.

1. Hiekischová
2. Lilja
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 معصومیان و غفوریکله ( )1399در پژوهشی به نقش سرمایۀ اجتماعی در میزان بیگانگی
سیاسی شهروندان تهرانی پرداختند .در این پژوهش ،که در آن از استراتژی پیمایشی استفاده
شد ،ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهها به کار رفت .جامعۀ آماری این پژوهش همۀ
شهروندان شهر تهران بودند که از این جامعۀ آماری  384نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب
شدند .یافتههای این مطالعه بیانگر آن بود که بین سرمایۀ اجتماعی و بیگانگی سیاسی
همبستگی معنادار و معکوس وجود دارد .عالوه بر این ،یافتهها نشاندهندة آن بود که میان
مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی مؤلفۀ اعتماد اجتماعی بیشترین همبستگی را با بیگانگی سیاسی
شهروندان نشان دارد.

 رستگار خالد و همکارانش ( )1393به بررسی رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و بیگانگی از
کار بین معلمان آموزشوپرورش در مقطع ابتدایی شهر تهران پرداختند .یافتههای این
مطالعۀ پیمایشی نشاندهندة آن بود که رابطۀ معناداری بین متغیر سرمایۀ اجتماعی و
بیگانگی از کار وجود دارد.
 طالب ( )1393در پایاننامۀ خود ،با عنوان «تحلیل جامعهشناختی بیگانگی شغلی معلمان با
تأکید بر سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه :دانشجوـ معلمان دانشگاه فرهنگیان ثامن الحجج

(ع)

مشهد)» ،به سنجش میزان بیگانگی شغلی معلمان و همچنین تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر
(ع)

بیگانگی شغلی آنان در دانشگاه فرهنگیان ثامنالحجج

مشهد پرداخت .در این پژوهش،

بیگانگی شغلی با گویههایی اخذشده از نظریات سیمن و روزنبرگ سنجش شد و سرمایۀ
اجتماعی به عنوان متغیر مستقل پژوهش در سه بُعد اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی،
حمایت اجتماعی بررسی شد .روش این تحقیق از نوع پیمایشی و مقطعی بود و از
پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده شد .یافتهها نشان داد از میان ابعاد سرمایۀ
اجتماعی بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با بیگانگی شغلی رابطۀ منفی و معنادار
وجود دارد؛ به گونهای که با افزایش اعتماد و مشارکت افراد از میزان بیگانگی شغلی آنها
کاسته میشود.
 محسنی تبریزی و کراماتی ( )1392در پژوهشی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر بیگانگی از کار را

نقش سرمایة اجتماعی در بيگانگی بوروکراتها از خطمشیهای مالياتی

567 

بین کارکنان سازمان منطقۀ ویژة اقتصادی انرژی پارس جنوبی به روش علّیـ پیمایشی
مطالعه کردند .یافتههای آنها بیانگر آن بود که سرمایۀ اجتماعی رابطۀ معکوس و معنادار با
بیگانگی از کار دارد.
مدل پژوهش
در زمینۀ بیگانگی ،جامعهشناسان و روانشناسانـ نظیر بالونر )1964( 1و سیمن ()1959ـ
نظریهپردازی کردهاند .بالونر بیگانگی را در چهار بعد در نظر گرفت :احساس بیقدرتی ،احساس
بیمعنایی ،احساس انزوا ،احساس بیزاری از خود .سیمن بعد بیهنجاری را به چهار بعد بالونر
اضافه کرد .با توجه به اینکه بیگانگی از خطمشی ،طبق نظریههای بالونر ( )1964و سیمن ()1959
و چارچوب نظری تامرز ( ،)2013شامل مؤلفههایی نظیر بیمعنایی و بیقدرتی است که میتواند
ناشی از فقدان سرمایۀ اجتماعی باشد ،میتوان پل ارتباطی میان این دو مفهوم اجتماعی برقرار کرد
که معرف ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و بیگانگی از خطمشی باشد .خردمایۀ نظری ارتباط میان
این دو مفهوم را میتوان از دیدگاه دو نظریه تبیین کرد .از یک سو نیل 2و سیمن ( )1964بر این
باورند که هر چه افراد روابط صمیمانهتری در قالب گروههای غیررسمی با یکدیگر داشته باشند
میزان بیگانگی کمتری خواهند داشت .به بیان دیگر ،بین داشتن روابط صمیمانه در قالب گروههای
غیررسمی (بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی) و بیگانگی رابطۀ معکوس وجود دارد .از سوی دیگر،
رابرت پاتنام ( ،)1993نظریهپرداز سرمایۀ اجتماعی ،بر این باور است که سرمایۀ اجتماعی میتواند
موجب تقویت همکاری و به طور همزمان گسترش روابط حمایتی دوجانبه در اجتماعات و
ملتها شود؛ بنابراین میتواند در رفع بسیاری از نارساییهای اجتماعی (بیگانگی) در جوامع مدرن
ابزاری ارزشمند باشد.
در تبیین دیگری از رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و بیگانگی ،میتوان به نظریۀ بیسازمانی اجتماعی
استناد کرد

(& McKay 2010

3

 .)Shawماهیت نظریۀ بیسازمانی این است که برخی اجتماعات

1. Blauner
2. Neal
3. social disorganization theory
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(سازمانها) به دلیل اختالل در فرایندهای رسمی و غیررسمی کنترل اجتماعی توانایی خودتنظیمی
مؤثر را ندارند .گرایشهای اخیر نظریۀ بیسازمانی روی اثربخشی جمعی در کنترل آسیب و
کجروی تأکید میکنند .در این نظریه اثربخشی جمعی عبارت است از :اعتماد متقابل و مشارکت
میان افراد .بر این اساس ،هر چه اعتماد و مشارکت و انسجام اجتماعی و سایر ابعاد سرمایۀ
اجتماعی زیادتر باشد اثربخشی جمعی افزایش مییابد و در نهایت بیگانگی به کمترین میزان خود
میرسد .در پژوهش حاضر نیز ،با توجه به سه نظریۀ یادشده ،به بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در
بیگانگی بوروکراتها از خطمشیهای مالیاتی پرداخته شد .از این رو ،چارچوب مفهومی پژوهش
در قالب شکل  1ترسیم و مبتنی بر آن فرضیههای آماری ذیل مورد آزمون قرار گرفت.
بیگانگی از خطمشی

سرمایة اجتماعی

بیقدرتی استراتژیک

ساختاری

بیقدرتی تاکتیکی

شناختی

بیقدرتی عملیاتی

ارتباطی

بیمعنایی برای جامعه
بیمعنایی برای اربابرجوع
شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

فرضیۀ اول :بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی بر بیگانگی بوروکراتها از خطمشیهای مالیاتی
تأثیرگذار است.
فرضیۀ دوم :بُعد شناختی سرمایۀ اجتماعی بر بیگانگی بوروکراتها از خطمشیهای مالیاتی
تأثیرگذار است.
فرضیۀ سوم :بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی بر بیگانگی بوروکراتها از خطمشیهای مالیاتی
تأثیرگذار است.
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روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر شیوة گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی ،و از
نظر زمانی در حیطۀ پژوهشهای مقطعی است که با رویکرد کمّی و متناسب با روششناسی و
معرفتشناسی اثباتگرایانه انجام گرفت.
جامعۀ آماری پژوهش همۀ کارکنان ادارة کل امور مالیاتی استان قم با رشتۀ شغلی مأمور
تشخیص مالیات بودند .با توجه به اینکه حجم جامعۀ پژوهش حاضر  300نفر بود ،بر اساس
جدول مورگان 169 ،نفر به عنوان نمونه مورد نیاز بود که برای اطمینان از بازگشت تعداد کافی
پرسشنامه  200پرسشنامه به روش تصادفی ساده توزیع و در نهایت  174پرسشنامۀ کامل بازگشت
داده شد .ابزار پژوهش پرسشنامه با طیف پنجگزینهای لیکرت بود .برای سنجش سرمایۀ اجتماعی
از پرسشنامۀ ناهاپیت و گوشال ( )1998استفاده شد که  13گویه را شامل میشد .برای سنجش
بیگانگی از خطمشی نیز از پرسشنامۀ بومیسازیشدة تامرز ( )2012استفاده شد که شامل  17سؤال
بود .برای سنجش روایی محتوای پرسشنامه ،پرسشنامه در اختیار  10نفر از خبرگان آشنا به
موضوع تحقیق و آشنا با خطمشیهای مالیاتی قرار گرفت و نظرات اصالحی ایشان در مورد
پرسشنامه اجرا شد و به این ترتیب روایی محتوایی و صوری پرسشنامه تأیید شد.
روایی سازة پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد .پایایی ابزار تحقیق نیز
با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد .برای تحلیل دادهها و
مدلیابی معادالت ساختاری از نرمافزارهای  SPSS26و  AMOS22استفاده شد.
تحليل دادهها
برای بررسی فرضیههای پژوهش ،مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفت .قبل از ارائۀ نتایج
مدلسازی معادالت ساختاری ،ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه تحلیل توصیفی شد .نتایج
بررسی توصیفی این دادهها در جدول  1خالصه شده است.
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جدول  .1توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی

متغیرهای جمعیتشناختی

پست سازمانی

سن

سابقۀ کار

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

حسابرس مالیاتی

31

17/9

حسابرس ارشد مالیاتی

109

63/5

رئیس گروه حسابرسی مالیاتی

19

10/9

رئیس امور حسابرسی مالیاتی

2

1/3

بدون پاسخ

11

6/4

کمتر از  30سال

16

9/5

 31تا  40سال

78

45/5

 41تا  50سال

53

30/5

 51تا  60سال

11

6/2

 61سال به باال

4

2/6

بدون پاسخ

10

5/7

کمتر از  5سال

16

9/5

 5تا  10سال

56

32/5

 10تا  15سال

27

15/3

 15تا  20سال

17

10/2

بیش از  20سال

46

26/8

بدون پاسخ

10

5/7

دیپلم

13

7/7

فوق دیپلم

9

5/1

لیسانس

78

45/5

فوق لیسانس و باالتر

63

36/5

بدون پاسخ

9

5/2

در تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از نرمافزارهای  SPSS26و  AMOS22استفاده شد.
برای استفاده از روش حداکثر درستنمایی باید مطمئن شد دادهها دارای توزیع نرمال است .برای
آزمون نرمال بودن چندمتغیره از دو شاخص چولگی و کشیدگی استفاده شد که برای نرمال بودن
مقدار آنها باید در دامنۀ بین  -1تا  +1یا  -1/5تا  +1/5باشد ( .)Schumacker & Lomax 2004با
توجه به نتایج ،دامنۀ مقادیر شاخص چولگی بین  -0/852تا  +0/718و شاخص کشیدگی بین
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 -0/911تا  +0/798به دست آمد که بر این اساس دادههای مربوط به متغیرهای مختلف مورد
مطالعه نرمال بودند .با توجه به تعداد پاسخگویان ( 174نفر) و تعداد سؤالهای پرسشنامه (30
سؤال) نسبت حداقلی  5به  1رعایت شد و میتوان از روش حداکثر درستنمایی استفاده کرد.
برای اعتباربخشی شاخصها و مقیاس اندازهگیری تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت .ابتدا
متغیرهایی که بیش از یک سطح برای سنجش آنها وجود داشت و به بیانی دوسطحی بودند با
تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم تأیید شدند .همچنین ،تحلیل عاملی برای متغیرهایی که بیش از 3
گویه برای سنجش آنها در نظر گرفته شده بود انجام گرفت .بنابراین ،برای سرمایۀ اجتماعی و
بیگانگی از خطمشی تحلیل عاملی مرتبۀ دوم انجام گرفت .نتایج شاخصهای برازش برای
مدلهای اندازهگیری به شرح جدول  2است.
جدول  .2شاخصهای برازش مدل برای مدلهای اندازهگیری
CMIN/DF

GFI

NFI

RFI

IFI

TLI

CFI

RMSEA

آستانۀ قابل قبول

≤5

≥0/9

≥0/9

≥0/9

≥0/9

≥0/9

≥0/9

≤0/08

بیقدرتی استراتژیک

2/304

0/931

0/903

0/891

0/934

0/892

0/922

0/079

بیقدرتی عملیاتی

2/211

0/923

0/911

0/927

0/932

0/924

0/928

0/078

بیگانگی از خطمشی

2/258

0/913

0/901

0/931

0/934

0/918

0/921

0/071

بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی

2/321

0/951

0/940

0/931

0/925

0/928

0/938

0/061

بُعد شناختی سرمایۀ اجتماعی

2/501

0/921

0/890

0/932

0/918

0/893

0/912

0/078

بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی

2/002

0/897

0/912

0/909

0/912

0/893

0/932

0/080

سرمایۀ اجتماعی

2/132

0/922

0/921

0/948

0/917

0/929

0/924

0/076

مدل اندازهگیری

2/285

0/916

0/898

0/931

0/927

0/900

0/924

0/079

به منظور ارزیابی مدل اندازهگیری ،ابتدا مدل اندازهگیری اعتبارسنجی شد .بدین منظور ،اعتبار
همگرا و تشخیصی بررسی شد .طبق نظر فارنل 1و الرکر ( )1981و هیر 2و همکارانش ()2006
بارهای عاملی که حداقل برابر با  0/5باشد و طبق نظر هیر و همکارانش ( )2006در صورتی که
شاخص  CRبیشتر از  0/7باشد پایایی سازة باالست و بین  0/6تا  0/7قابل قبول است .طبق
1. Fornell
2. Hair
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جدول  3شاخص  CRبرای متغیرهای مدل به ترتیب بین  0/799و  0/889برای بُعد شناختی
سرمایۀ اجتماعی و بیگانگی از خطمشی به دست آمد که نشاندهندة پایایی ترکیبی زیاد است.
همچنین ،شاخص  AVEباید حداقل  0/5باشد که همانطور که در جدول  3مشاهده میشود این
شاخص برای همۀ متغیرهای تحقیق بیش از  0/5است.
جدول  .3بررسی اعتبار مقیاس اندازهگیری

متغیر /شاخص

بار عاملی

مقادیر تی

بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی
گویۀ 1

0/563

7/650

گویۀ 2

0/676

8/354

گویۀ 3

0/731

8/654

گویۀ 4

0/687

8/058

بُعد شناختی سرمایۀ اجتماعی

آلفای کرونباخ

AVE

CR

0/732

0/763

0/809

0/813

گویۀ 1

0/623

8/608

گویۀ 2

0/713

7/852

گویۀ 3

0/650

8/005

گویۀ 4

0/605

7/012

گویۀ 5

0/517

7/214
0/791

بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی
گویۀ 1

0/615

8/254

گویۀ 2

0/736

8/218

گویۀ 3

0/731

8/925

گویۀ 4

0/898

9/158
0/802

بیگانگی از خطمشی
بیقدرتی استراتژیک

0/505

7/412

بیقدرتی تاکتیکی

0/551

7/158

بیقدرتی عملیاتی

0/693

8/854

بیمعنایی برای جامعه

0/630

8/400

بیمعنایی برای اربابرجوع

0/633

8/124

0/743

0/798

0/749

0/799

0/842

0/889
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به دلیل اینکه در این مدل بیش از یک متغیر پنهان وجود دارد اعتبار تشخیصی نیز بررسی شد.
طبق پیشنهاد بایرن ،)2010( 1اگر همبستگی بین متغیرها کمتر از  0/9باشد و جذر میانگین
واریانس استخراجشده برای هر متغیر بیش از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها باشد نشاندهندة
اعتبار تشخیصی ابزار اندازهگیری است .در این تحقیق همبستگی میان همۀ سازهها کمتر از 0/9
است که قابل قبول است (جدول  .)4از طرفی ،جذر  AVEهر متغیر از همبستگیهای همان متغیر
با سایر متغیرها بیشتر است .بنابراین ،سازهها اعتبار تشخیصی دارند.
جدول  .4بررسی اعتبار تشخیصی دادهها

سازه

بُعد ساختاری

بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی

**0/849

بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی

0/025

بُعد ارتباطی

بُعد شناختی

خطمشی

**

0/873
**

بُعد شناختی سرمایۀ اجتماعی

0/216

0/019

0/865

بیگانگی از خطمشی

-0/505

-0/309

-0/263

**ریشۀ

بیگانگی از

**0/853

دوم AVE

تحليل مسير و آزمون فرضيههای تحقيق

نتایج مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش

1. Byren
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جدول  .5اثر مستقیم بین متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته

متغیر مستقل

اثر مستقیم

Pvalue

بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی



بیگانگی از خطمشی

**

بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی



بیگانگی از خطمشی

**

-0/253

0/004

بُعد شناختی سرمایۀ اجتماعی



بیگانگی از خطمشی

*-0/109

0/038

-0/200

0/003

**P<0.01
*P<0.05

همچنین ،شاخصهای  RFI ،TLI ،GFI ،IFI ،CFIطبق نظر بایرن ( )2010باید بیش از 0/9
باشد .در این تحقیق این شاخصها به ترتیب برابر با  0/904 ،0/912 ،0/896 ،0/941 ،0/936بودند
که به جز شاخص  GFIبقیۀ شاخصها در محدودة قابل قبول قرار داشتند .شاخص  RMSEAبرابر
با  0/076به دست آمد که چون کمتر از  0/08است ،طبق نظر بایرن ( ،)2010قابل قبول است .کای
اسکوئر نسبی نیز معادل  2/711به دست آمد که قابل قبول است (کمتر از  .)5بنابراین ،مدل برازش
میشود.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی با  β=-0/200و  P>0/01بر
بیگانگی از خطمشی تأثیر مستقیم و منفی دارد .بنابراین ،در سطح اطمینان  99درصد فرضیۀ فرعی
اول تحقیق تأیید میشود .همچنین ،بُعد شناختی سرمایۀ اجتماعی با  β= -0/109و  P>0/05بر
بیگانگی از خطمشی تأثیر مستقیم و منفی دارد؛ یعنی با بهبود بُعد شناختی سرمایۀ اجتماعی
بیگانگی از خطمشی کاهش مییابد .بنابراین ،در سطح اطمینان  95درصد فرضیۀ فرعی دوم تحقیق
تأیید میشود .از طرفی ،بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی با  β= -0/253و ضریب معناداری کمتر از
 0/01بر بیگانگی از خطمشی تأثیر منفی و معنادار دارد و در سطح اطمینان  99درصد فرضیۀ فرعی
سوم تحقیق تأیید میشود .در نهایت ،سرمایۀ اجتماعی با  β= -0/321و  P>0/01بر بیگانگی از
خطمشی تأثیر منفی و معنادار دارد که نشان میدهد با افزایش سرمایۀ اجتماعی بین کارکنان
بیگانگی از خطمشی کاهش مییابد .در این میان ،از بین سه بُعد سرمایۀ اجتماعی (شامل ابعاد
ساختاری ،ارتباطی ،شناختی) بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی نسبت به سایر ابعاد تأثیر قویتری بر
بیگانگی از خطمشی دارد .نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در جدول  6بیان شده است.
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جدول  .6نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه

نتیجه

مسیر علّی

فرضیۀ اول

بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی



بیگانگی از خطمشی

تأیید فرضیه

فرضیۀ دوم

بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی



بیگانگی از خطمشی

تأیید فرضیه

فرضیۀ سوم

بُعد شناختی سرمایۀ اجتماعی



بیگانگی از خطمشی

تأیید فرضیه

از طرفی ،ضریب تعیین بیگانگی از خطمشی معادل  0/384به دست آمد که نشاندهندة این
است که حدود  39درصد تغییرات بیگانگی از خطمشی توسط ابعاد سرمایۀ اجتماعی تبیین
میشود و  61درصد تغییرات این متغیر توسط عوامل دیگری تبیین میشود که در این مدل مد نظر
قرار نگرفته است.
بحث و نتيجه
هدف اصلی از پژوهش پیش رو بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی بر بیگانگی بوروکراتها از
خطمشیهای مالیاتی بود .با توجه به خأل نظری در زمینۀ رابطۀ این دو متغیر ،مدل مفهومی
پژوهش ترسیم شد .سپس ،این مدل از طریق پیمایش کارکنان سازمان امور مالیاتی استان قم ،که
خطمشیهای جدیدی (مثل طرح جامع مالیاتی و تغییرات در قوانین مالیاتی) را تجربه میکردند،
آزمون شد .نتایج تفسیر آزمونهای آماری نشان داد سرمایۀ اجتماعی بر بیگانگی بوروکراتها از
خطمشیهای مالیاتی تأثیر دارد .بنابراین ،این انتظار وجود دارد که با افزایش میزان سرمایۀ
اجتماعی (ساختاری ،شناختی ،ارتباطی) مجریان خطمشیهای مالیاتی بیگانگی از خطمشی کمتری
را احساس کنند.
در فرضیۀ اول ،تأثیرگذاری بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی بر بیگانگی از خطمشی تأیید شد .بُعد
ساختاری به الگوی کلی تماس میان کارکنان اشاره دارد که تأثیرگذاری آن بر بُعد بیمعناییِ بیگانگی
قابل تبیین است .دسترسی به اطالعات و منابع آن یکی از اجزای بُعد ساختاری است و اگر دسترسی
بوروکراتها (مجریان خطمشیهای مالیاتی) به اطالعات و پایگاههای اقتصادی ملی (اعم از
پایگاههای اطالعاتی بانکها ،شهرداریها ،سایر نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی) تسهیل شود،
بیشک آنها میتوانند تصمیمهای بهتری اتخاذ کنند و در تشخیص میزان درآمدهای مشمول مالیات
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مؤدی دقیقتر عمل کنند و احساس کنند یک خطمشی مالیاتی خاص (برای مثال طرح جامع مالیاتی)
میتواند به اهداف خود نائل شود و خدمات دولتی مطلوب را به همراه داشته باشد (عدم احساس
بیمعنایی در سطح اجتماعی) .در پی این شفافیت و دقت ناشی از تسهیل دسترسی به اطالعات،
مؤدیان مالیاتی نیز از شفافیت موجود در فرایند تشخیص مالیات رضایتمندی بیشتری خواهند داشت
و عدالت مالیاتی بیشتری را احساس خواهند کرد (عدم احساس بیمعنایی در سطح اربابرجوع).
پس طرحریزی ساختارهای اداری ،طوری که تسهیلگر دسترسی مجریان به اطالعات باشد ،میزان
بیگانگی آنها از خطمشیهای مالیاتی را کاهش خواهد داد.
در فرضیۀ دوم ،تأثیرگذاری بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی بر بیگانگی از خطمشی تأیید شد.
بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی توصیفکنندة نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به
سبب سابقۀ تعامالتشان برقرار میکنند .این بُعد به ماهیت همبستگی بین افراد در یک سازمان
مربوط میشود (آیا همکاران یکدیگر را دوست دارند؟ به هم اعتماد میکنند؟ آیا یکدیگر را
همسان و برابر میدانند؟) .گروههای کاری که یکدیگر را دوست داشته باشند ممکن است انعطاف
بیشتری داشته باشند و بهتر خود را با محیط متغیر هماهنگ کنند و بهتر خود را با عملکرد سطح
باالتر تطبیق دهند .انتظار میرود افزایش روابط بین بوروکراتها باعث افزایش اعتماد و احساس
هویت شود (کارکنان به سازمان و شغل خود افتخار و با آن احساس هویت کنند) که میتواند
احساس بیگانگی از خطمشی را کاهش دهد .این نکته بیانگر آن است که تقویت بُعد ارتباطی
سرمایۀ اجتماعی از طریق افزایش حس هویت سازمانی و کاهش بیگانگی شغلی و سازمانی
موجب کاهش احساس بیگانگی از خطمشی خواهد شد .نتایج پژوهشهای نیل و سیمن ()1964
نیز مؤید همین امر است که هر چه کارکنان روابط صمیمانهتری را در قالب گروههای غیررسمی
داشته باشند احساس بیگانگی کمتری خواهند داشت.
در فرضیۀ سوم تأثیرگذاری بُعد شناختی سرمایۀ اجتماعی بر بیگانگی از خطمشی تأیید شد.
این بُعد دربرگیرندة میزان اشتراکات کارکنان درون یک شبکۀ اجتماعی در یک دیدگاه یا درک
مشترک میان آنان است و زبان و کدهای مشترک و روایتهای مشترک را شامل میشود .زبان
کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد .زیرا ابزاری است که از طریق آن افراد با یکدیگر
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تعامل میکنند .هر قدر زبان و کدهای افراد با یکدیگر متفاوتتر باشند جدایی آنها از یکدیگر
بیشتر و دسترسی افراد به یکدیگر محدود میشود .دیگر اینکه زبان بر ادراکات ما تأثیر میگذارد.
کدها هم یک چارچوب مرجع برای مشاهده و تفسیر ما از محیط فراهم میکنند .همچنین زبان
مشترک قابلیت ترکیب اطالعات را افزایش میدهد .در صورت فقدان زبان مشترک و مفاهمه میان
خطمشیگذاران و بوروکراتها انتظار میرود مجریان احساس بیقدرتی (بُعد دیگری از بیگانگی
از خطمشی) بیشتری داشته باشند .در واقع ،نبود زبان و فهم مشترک بیگانگی و جدایی بین
بوروکراتها و خطمشیگذاران مالیاتی را به دنبال خواهد داشت .بنابراین ،زبان مشترک و مفاهمه
میان بوروکراتها (در همۀ سطوح عملیاتی و میانی و کالن) از یک سو و بوروکراتها و
خطمشیگذاران برونسازمانی (اعم از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد) از سوی دیگر
ضروری است .یافتههای مربوط به بیگانگی از کار این یافتۀ پژوهش حاضر را تأیید میکنند و
نشان میدهند مؤلفههای ساختاری و شناختی سرمایۀ اجتماعی رابطۀ منفی با بیگانگی از کار دارند
(رستگار و همکاران )1393
پيشنهاد
پيشنهاد بر اساس فرضية اول

تأیید ارتباط میان بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی و بیگانگی از خطمشی ضرورت شکلگیری
سرمایۀ اجتماعی بین سازمانی را بیش از پیش نشان میدهد .یکی از خألهای شکلگیری سرمایۀ
اجتماعی بینسازمانی در حوزة خطمشیهای مالیاتی عدم همکاری سایر سازمانهای اقتصادیـ
مالی و اطالعاتی در تسهیم اطالعات است .بهجرئت میتوان گفت زمانی که اطالعات کامل از
مؤدی مالیاتی در دسترس نباشد ،نمیتوان عدالت مالیاتی را محقق کرد .بنابراین ،توصیه میشود
دسترسی کامل مجریان خطمشیهای مالیاتی به سامانههای اطالعات مالی برونسازمانیـ مثل شبکۀ
اطالعات امالک ،حسابهای بانکی ،و ...ـ فراهم شود.
پيشنهاد بر اساس فرضية دوم

با توجه به تأیید رابطۀ بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی با بیگانگی از خطمشی ،توصیه میشود
سازمان امور مالیاتی ضمن تقویت سازوکارهای ارتباط رسمی میان بوروکراتها (تعامالت مجریان
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ستاد مرکزی و ادارات کل استانها ،تعامالت مجریان بین ادارات استانی ،تعامالت مجریان درون
ادارات استانی) ،با بهرهگیری از ظرفیت شبکههای اجتماعی ،کانونهای گفتوگو و تعامل میان
بوروکراتها برقرار سازد .همچنین ،پیشنهاد میشود در همۀ تصمیمهای سطوح خطمشیگذاری و
قانونگذاری از توانمندیهای این محافل کاری و کانونهای تعامل استفاده شود.
پيشنهاد بر اساس فرضية سوم

با توجه به تأیید رابطۀ بُعد شناختی سرمایۀ اجتماعی و بیگانگی از خطمشی توصیه میشود برای
شکلگیری زبان مشترک و مفاهمه در تصمیمگیریها از بوروکراتهایی که با واقعیتهای اجرا
آشنایی دارند و به طور مستقیم در تعامل با مؤدیان مالیاتی هستند دعوت شود و محتوای
خطمشیهای مالیاتی بیش از گذشته منطبق با ضرورتها و واقعیتها اجرا شود و مجریان نیز با
نگاهی کلگرایانه و از جایگاه خطمشیگذار به مسائل و قوانین و فرایندها بنگرند .بنابراین ،تعامل
مستقیم خطمشیگذاران و مجریان خطمشیها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
پيشنهاد برای پژوهشهای آتی

در پژوهش حاضر پژوهشگر فقط توانست نقش سرمایۀ اجتماعی را در بیگانگی بوروکراتهای
خطمشیهای مالیاتی بررسی کند؛ درحالیکه سایر خطمشیها (نظیر خطمشیهای بهداشت و
درمان ،خطمشیهای انتظامی ،خطمشیهای آموزش عالی ،و  )...نیز میتوانند بررسی شوند و به
اثبات رابطۀ بین دو متغیر سرمایۀ اجتماعی و بیگانگی از خطمشی کمک کنند .همچنین ،در
پژوهش حاضر از ابزار سنجش سرمایۀ اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( )1998استفاده شد .سایر
پژوهشگران میتوانند رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و بیگانگی از خطمشیها را با سایر ابزارهای
سنجش سرمایۀ اجتماعی بررسی کنند.

579 

نقش سرمایة اجتماعی در بيگانگی بوروکراتها از خطمشیهای مالياتی

منابع
 .1رستگار خالد ،امیر؛ مهدی کاوه؛ مهـدی محمـدی (« .)1393سـرمایۀ اجتمـاعی و بیگـانگی از کـار

(مطالعۀ موردی :معلمان آموزشوپرورش مقطع ابتدایی شهر تهران)» ،برنامـهریـزی رفـاه و توسـعۀ
اجتماعی ،د  ،6ش  ،19صص  203ـ .251
 .2شیخاوندی ،داور ( .)1373جامعهشناسی انحرافات ،گناباد ،مرندیز.
 .3طالب ،منصوره (« .)1393تحلیل جامعهشناختی بیگانگی شغلی معلمان با تأکید بر سرمایۀ اجتماعی
(مورد مطالعه :دانشجوـ معلمان دانشگاه فرهنگیان ثامنالحجـج(ع) مشـهد)» ،پایـاننامـۀ کارشناسـی
ارشد ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
 .4کریمیان ،علیرضا؛ سیده معصومه غفوریکله (« .)1399نقش سرمایۀ اجتماعی در میـزان بیگـانگی
سیاسی شهروندان تهرانی» ،جامعهشناسی سیاسی ایران ،د  ،3ش  ،4صص  171ـ .198
 .5گلوردی ،مهدی؛ حسن داناییفرد؛ محمدحسین رحمتی؛ جبار باباشاهی (« .)1397بررسـی وجـود
بیگانگی مجریان از خطمشیهای مالیاتی» ،سیاستگذاری عمومی ،د  ،4ش  78 ،1ـ .95
 .6محسنی تبریزی ،علیرضا (« .)1370بیگانگی مفهومسازی و گروهبنـدی تئـوریهـا در حـوزههـای
جامعهشناسی و روانشناسی» ،نامۀ علوم اجتماعی ،د  ،2ش  ،0صص  25ـ .73
 .7محسنی تبریزی ،علیرضا؛ سید ابـوالخیر کرامـاتی (« .)1392بررسـی تـأثیر سـرمایۀ اجتمـاعی بـر
بیگانگی از کار (مورد مطالعه :کارکنـان سـازمان منطقـۀ ویـژة اقتصـادی انـرژی پـارس جنـوبی)»،
مطالعات علوم اجتماعی ایران ،د  ،10ش  ،37صص  198ـ .220
References
1. Ben-Hador, B., Eckhaus, E., & Klein, G. (2021). “Personal Social Capital in
Organizations: A New Scale to Assess Internal and External Personal Social Capital in
Organizations”, Social Indicators Research, pp. 1-23.
2. Blauner, R. (1964). Alienation and freedom: The factory worker and his industry.
3. Bolino, M. C., Turnley, W. H., & Bloodgood, J. M. (2002). “Citizenship behavior and
the creation of social capital in organizations”, Academy of management review, 27(4),
pp. 505-522.
4. Byrne, B. M. (2010). “Structural equation modeling with AMOS: basic concepts,
& applications, and programming (multivariate applications series)”, New York: Taylor
Francis Group, 396, 7384.

1400  زمستان،4  شمارة،8  دورة،مدیریت سرمایة اجتماعی

 580

5. DeHart-Davis, L. & Pandey, S. K. (2005). “Red tape and public employees: Does
perceived rule dysfunction alienate managers?”, Journal of Public Administration
Research and Theory, 15(1), pp. 133-148.
6. Golverdi, M., Danaee Fard, H., Rahmati, M., & Babashahi, J. (2018). “Consideration of
alienation of implementers from tax policies”, Public Policy, 4(1), pp. 78-95. (in
Persian)
7. Grimmelikhuijsen, S., Jilke, S., Olsen, A. L., & Tummers, L. (2017). “Behavioral public
administration: Combining insights from public administration and psychology”, Public
Administration Review, 77(1), pp. 45-56.
8. Hennekam, S., McKenna, S., Richardson, J., & Ananthram, S. (2019). “Perceptions of
demotion decisions: A social capital perspective”, European Management Journal,
37(6), pp. 730-741.
9. Hiekischová, M. (2019). “Policy Alienation Among employees of the Labor Office of
the Czech Republic”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 15(57), pp. 520.
10. Karimiyan, A. & ghafouri kaleh, S. (2021). “On the relationship between social capital
and political alienation among the citizens of Tehran city”, Political Sociology of Iran,
3(4), pp. 171-198. (in Persian)
11. Lilja, E. (2020). “Threat of policy alienation: Exploring the implementation of Open
Science policy in research practice”, Science and Public Policy.
12. Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public
service, Russell Sage Foundation.
13. Mohseni, T. A. & Keramati, A. (2013). “Studying the effect of social capital on the
alienation of work (case study: employees of South Pars Special Economic Energy
Zone Organization)”, Journal of Socio-Cultural Changes, 10(2), pp. 198-220. (in
Persian)
14. Mohseni Tabrizi, A. (1991). “Alienation, conceptualization and classification of
theories in the fields of sociology and psychology”, Sociological Review, 2(0), pp. 2573. (in Persian)
15. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital, and the
organizational advantage”, Academy of management review, 23(2), pp. 242-266.
16. Neal, A. G. & Seeman, M. (1964). “Organizations and powerlessness: A test of the
mediation hypothesis”, American Sociological Review, 29(2), pp. 216-226.
17. Putnam, R. (1993). “The prosperous community: Social capital and public life”, The
american prospect, 13(Spring), Vol. 4. Available online: http://www. prospect.
org/print/vol/13 (accessed 7 April 2003).
18. Rastegarkhaled, A., kaveh, M., & mohammadi, M. (2014). “Social capital and
alienation”, Social Development & Welfare Planning, 6(19), pp. 203-251. (in Persian)
19. Rhodes, J., Lok, P., Hung, R. Y. Y., & Fang, S. C. (2008). “An integrative model of
organizational learning and social capital on effective knowledge transfer and perceived
organizational performance”, Journal of workplace learning, 20(4), pp. 245-158.
20. Sarros, J. C., Tanewski, G. A., Winter, R. P., Santora, J. C., & Densten, I. L. (2002).
“Work alienation and organizational leadership”, British Journal of Management, 13(4),
pp. 285-304.

581 

نقش سرمایة اجتماعی در بيگانگی بوروکراتها از خطمشیهای مالياتی

21. Schenkel, M. T. & Garrison, G. (2009). “Exploring the roles of social capital and teamefficacy in virtual entrepreneurial team performance”, Management Research News,
32(6), pp. 525-538.
22. Schmid, H. B. (2014). Social Capital and Self-Alienation: An Augustinian Look at the
Dark Heart of Community.
23. Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation
modeling, psychology press.
24. Seeman, M. (1959). “On the meaning of alienation”, American sociological review,
24(6), pp. 783-791.
25. Shaw, C. R. & McKay, H. D. (2010). Juvenile delinquency and urban areas: A study of
rates of delinquency in relation to differential characteristics of local communities in
American cities (1969), pp. 103-140, Routledge.
26. Sheykhavandi, D. (1994). Sociological of deviance, Gonabad, Marandiz. (in Persian)
27. Taleb, M. (2014). Sociological analysis of teachers' job alienation with emphasis on
social capital (Case study: Teacher student of Samen Al-Hojaj University of Mashhad)”,
M.Sc. Thesis, Teacher Training University of Tehran. (in Persian)
28. Tummers, L., Bekkers, V., & Steijn, B. (2009). “Policy alienation of public
professionals: Application in a new public management context”, Public Management
Review, 11(5), pp. 685-706.
29. ----------------------------------------------------. (2007). Policy alienation of Dutch public
sector professionals: an exploratory study.
30. Tummers, L. (2013). Policy alienation and the power of professionals: Confronting new
policies, Edward Elgar Publishing.
31. ----------------. (2012). “Policy alienation of public professionals: The construct and its
measurement”, Public Administration Review, 72(4), pp. 516-525.
32. -----------------. (2011). “Explaining the willingness of public professionals to implement
new policies: A policy alienation framework”, International Review of Administrative
Sciences, 77(3), pp. 555-581.
33. Usman, M., Ali, M., Mughal, F., & Agyemang-Mintah, P. (2020). “Policy Alienation
and Street-level Bureaucrats’ Psychological Wellbeing: The Mediating Role of
Alienative Commitment”, Journal of Public Administration Research and Theory,
31(2), pp. 278-294.
34. Van Meter, D. S. & Van Horn, C. E. (1975). “The policy implementation process a
conceptual framework”, Administration & Society, 6(4), pp. 445-488.
35. Wu, C. (2020). “Social capital and COVID-19: a multidimensional and multilevel
approach”, Chinese Sociological Review, 53(1), pp. 27-54.

