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 Purpose: The overall purpose of the present study was to 

investigate the impact of managers' policy making and 

decision -making techniques on the promotion of specialized 

skills of the staff of the Mazandaran Province Tax Affairs 

Office to present the model. 

Materials and Methods: This research was a purposeful, 

applied and descriptive method of survey. The statistical 

population was formed by the staff of the Mazandaran 

Province Tax Affairs Office of 1075, and according to 

Cochran formula, 283 people were selected by the random-

sampling method. To collect data, a policy -making researcher 

-made questionnaire with 40 questions, decision -making 

technology researcher questionnaires with 50 questions and 

staff specialized skills questionnaires were used with 22 

questions. 

Findings: Structural equation tests were used to analyze the 

data. The formal and content validity of the tools was approved 

by the specialists and their reliability was calculated using 

Cronbach's alpha coefficient for a policy questionnaire of 0.89, 

0.91 decision -making techniques and specialized staff skills 

of 0.93. 

Conclusion: The results showed; The impact of policymaking 

and decision -making techniques on the specialized skills of 

employees in the General Directorate of Tax Affairs of 

Mazandaran Province is positive and significant and the model 

provided is suitable. 
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 بر رانیمد یریگمیتصم فنون و یاستگذاریس ریتاث
 امور کل اداره کارکنان یتخصص یهامهارت ارتقاء
 مدل ارائه منظور به مازندران استان یاتیمال

 
 ،1پور میکر رضایعل

 دانشگاه ،یسار واحد ،یعال آموزش تیریمد، گروه یدکتر یدانشجو
 .رانیا ،یسار ،یاسالم آزاد

 
 ،*2یدآبادیسع یوسفی رضا
 ،یسار، یاسالم آزاد دانشگاه ،یسار واحد ت،یریمد گروه ار،یاستاد

 (.مسئول سندهینو) رانیا
 

 3 یهمدان انیصفار دیسع
 ،یسار ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یسار واحد ت،یریمد گروه ار،یاستاد

 .رانیا
 

  دهیچک
 نونف و یاستگذاریس ریتاث یبررس حاضر، پژوهش یکل هدف: هدف
 اداره کارکنان یتخصص یهامهارت ارتقاء بر رانیمد یریگمیتصم
  .بود مدل ارائه منظور به مازندران استان یاتیمال امور کل

 روش نظر از و یکاربرد هدف، نظر از پژوهش نیا: ها روش و مواد
 لک اداره کارکنان را آن یآمار جامعه. بود یشیمایپ نوع از یفیتوص
 بر که دادند لیتشک نفر 1075 تعداد به مازندران استان یاتیمال امور

 یتصادف یریگ-نمونه روش با نفر 283 تعداد کوکران، فرمول اساس
 از هاداده یآورجمع جهت. شدند انتخاب نمونه عنوان به یاطبقه

 نامهپرسش سوال، 40 با یاستگذاریس ساخته محقق نامهپرسش
مهارت نامهپرسش و سوال 50 با یریگمیتصم فنون ساخته محقق

  .شد استفاده سوال 22 با کارکنان یتخصص یها
 یساختار معادالت آزمون از هاداده لیتحل و هیتجز جهت: ها افتهی

 متخصصان دییتا به ابزارها ییمحتوا و یصور ییروا. شد استفاده
 یبرا کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با زین هاآن ییایپا و دیرس

مهارت و 91/0 یریگمیتصم فنون ،89/0 یاستگذاریس نامهپرسش
 .شد محاسبه 93/0 کارکنان یتخصص یها
 یریگمیصمت فنون و یاستگذاریس ریتاث داد؛ نشان جینتا: یریگ جهینت

 یاتیمال امور کل اداره در کارکنان یتخصص یهامهارت بر رانیمد
 یدارا شده ارائه مدل و باشدیم معنادار و مثبت مازندران استان

 .باشدیم مناسب برازش
 

 یهامهارت ،یریگمیتصم فنون ،یاستگذاریس: یدیکل یهاواژه
 کارکنان یتخصص

 
 25/07/1398تاریخ دریافت: 
 03/11/3981تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولrusefi@yahoo.com 

 مقدمه
 برای تالش. است پیچیده و پویا سیاسی، فرایندی سیاستگذاری،

 پدیده یكه ن و خاص نه که مفهومی عنوان به تعریف سیاست

 که کندمی ( بیان1969باشد. رز )می برانگیز چالش است، واقعی

 نه و فرایند یك به عنوان آن توصیف با توانمی را سیاستگذاری

 بهتر -اقدامات همه تجویز برای كی -منفرد یك پدیده عنوان به

 با و سازگاری هازنی مذاکرات، چانه شامل فرایند کرد. این درك

 امر همین و باشدمی های مختلفگروه منافع و عالیق نظرات،

 درون در سیاسی تعامالت بخشد. اینسیاسی می بوی و رنگ بدان

 و هاتصمیم از آن جریانی در که گیردمی صورت ایشبکه
 سازمانی درون و تعامالت تقابالت و شده اجرا و ها تدوینمهبرنا

 اجتماعی با مشکالت رویارویی برای هاافتد. سیاستمی اتفاق

 هایچالش و به مشکالت در واکنش اغلب و گیرندمی شکل

یابند. می تغییر انداتخاذ شده گذشته در که هاییسیاست از ناشی
 توانندمی هاباشند. سیاستا میپوی و جریان در ها،سیاست بنابراین

 وضع تداوم حفظ برای و یا باشند همراه توجه قابل اقدامی با

 وضعیت آن به اصالح که در نگیرد صورت اقدامی هیچ موجود،

 یك خود نیز حالت و این شودمی گفته «گیریبدون تصمیم»

 که باشد اقداماتی تواند پیامدهمچنین می باشد. سیاستمی سیاست

 مختلف سطوح آفرینان توسط نقش زمانی دوره یك ولط در

 .(1)است شده سازمان انجام یك

 ابتدا مشکالت آن در که است چرخه یك همانند سیاستگذاری

 هایدوره گیرند،می توجه قرار مورد مسئله یك عنوان به

 و اجرا گردند،می تعیین هاشود، سیاستمی بررسی عمل مختلف
 یا موفقیت مبنای بر پایان در و یابندو تغییر می شده ارزیابی

 شکست و موفقیت . از طرفی رشد،رسدمی اتمام به آن شکست

است. در یك  هاسازمان آن مدیران تصمیمات نتیجه ها،سازمان
 تصمیمات، این کیفیت و هستند گیرنده تصمیم مدیران سازمان

 اهداف به جهت دستیابی سازمان در موفقیت تعیین کننده

سازمان  برای استراتژیك تصمیمات چه باشد. اگرمی سازمانی
 ابعاد دیگر مورد در بایستمی مدیران اما هستند، ساز سرنوشت

تغییرات  به العمل کنترل، عکس هایساختار، سیستم مانند سازمان
 . (2)گیری بپردازندتصمیم به نیز انسانی منابع تخصیص و محیط

 به و ریخته فرو گیریتصمیم مکانیسم وجود بدون سازمان

 دنبال را خود خاص هایکه هدف از افراد ایمجموعه صورت

 شناخت شروع، در نقطه یك عنوان به تصمیم آید.می در کنندمی

 شود. ازمی برخوردار حیاتی اهمیت از سازمانی فرآیندهای

-می تشکیل را مدیریت اصلی جوهره گیریکه تصمیم آنجایی

 آن به کامل مدیریت بستگی وظایف مؤثر و درست انجام دهد،

  (.4شود )می تلقی مهم و ارزش با گیریتصمیم بحث دارد؛ پس
 داند و معتقد است کهگیری را با مدیریت مترادف میسایمون تصمیم

یری گای از فراگردهای تصمیمفعالیت و رفتار سازمانی شبکه پیچیده
کرد عمل گیری تحت تاثیر قرار دادن رفتار واست. منظور از تصمیم

افرادی است که اجرای عملیات سازمان را بر عهده دارند. لذا برای 
اینکه ساختار و روابط سازمانی را بشناسیم کافی است که نحوه 

گیری را در آن کشف کنیم و برای آگاهی از کاربرد قدرت تصمیم
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبك زندگی با محوریت سالمت

 ؛ری آن را مورد مطالعه قرار دهیمگیطرز کار سازمان، فنون تصمیم
گیری مدیران نقش مهمی در ارتقاء عملکرد تصمیمچرا که فنون 

ها از جمله سازمان مالیات کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان
 .(4)دارد

ترین نیاز آنها در های تخصصی کارکنان از ضروریدانش و مهارت
ها، توجهی در به دست آوردن این مهارتسازمان است که هر نوع بی

رساند و خط او را به اثبات میای عدم موجودیت شغلی و حرفه
ها از جمله کشد. لذا کارکنان سازمانبطالن روی مهارت او می

های مالیاتی برای اینکه بتوانند در کار خودشان موفق عمل سازمان
های تخصصی در آن زمینه را کسب نمایند تا نمایند باید مهارت

ء دهند. بتوانند عملکرد خود و در نهایت عملکرد سازمان را ارتقا
تواند در این زمینه موثر و کارا باشد، یکی از عواملی که می

 گیری مدیران است.سیاستگذاری و فنون تصمیم
نقش  هادولت درآمدی منبع مهمترین عنوان به از طرفی مالیات

 برخی اینکه وجود کند. بامی ایفا هادولت مالی تأمین در ایویژه

 مثل جایگزین منابع به سیدستر به دلیل ایران، همچون کشورها

-نمی مالیاتی توجه درآمدهای به است که شایسته نفت،آنچنان

 خود اذعان بودجه ساختار در مالیات اساسی نقش به ولی کنند،

 بالقوه هایظرفیت افزایش چگونگی و بدنبال بررسی و دارند

 هایسال طی های صورت گرفتههستند. علیرغم تالش خود مالیاتی

 کشور مالیاتی نظام کشور، مالیاتی نظام توسعه جهت در اخیر

بنابراین با توجه به (. 5است ) مواجه بسیاری هایبا چالش هنوز
مدل »مطالب ارائه شده، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که: 

ای هگیری مدیران بر ارتقاء مهارتتاثیر سیاستگذاری و فنون تصمیم
تی استان مازندران چگونه تخصصی کارکنان در اداره کل امور مالیا

 «.است؟
 

 مبانی نظری
 سیاستگذاریالف( 

سیاست روش کلی، رهنمود و تدبیر برای نیل به اهداف و اداره امور 
 آن)استراتژی( در قالب باشد و چارچوبی ذهنی است که راهبرد می

و  هاها، اقدامها اصولی هستند که به تصمیمگیرد. سیاستشکل می
ها را در مسیر تحقق دهند و آنها جهت میهای سازمانفعالیت

 (.6نمایند )اهداف و حل مشکالت تنظیم می
( 1969رز ) است. پیچیده و پویا سیاسی، فرایندی سیاستگذاری،

به  آن توصیف با توانمی را کند که سیاستگذاریچنین بیان می
تجویز  یك -منفرد پدیده یك عنوان به نه و فرایند یك عنوان
مذاکرات،  شامل فرایند کرد. این درك بهتر -اقدامات همه برای
های گروه منافع عالیق و نظرات، با سازگاری و هازنی چانه

بخشد. می سیاسی بوی و رنگ بدان امر همین و باشدمی مختلف
آن  در که گیردمی صورت ایشبکه درون سیاسی در تعامالت این

تقابالت و  و شده ااجر و تدوین هابرنامه و هاتصمیم از جریانی
به  نگاه اساس، این بر افتد.می اتفاق سازمانی درون تعامالت

 یا« هااز تصمیم ایشبکه»، «عمل جریان» عنوان به سیاست مفهوم

 مفید منفرد قابل شناسایی تصمیم به نسبت« اقدام برای چارچوبی»

 شکل اجتماعی با مشکالت رویارویی برای هاباشد. سیاستمی

 از ناشی هایو چالش به مشکالت واکنش در اغلب و گیرندمی

 یابند. بنابراینمی تغییر انداتخاذ شده گذشته در که هاییسیاست

 با توانندمی هاباشند. سیاستپویا می و جریان در ها،سیاست

 وضع تداوم حفظ برای و یا باشند همراه توجه قابل اقدامی

 وضعیت آن به حاصال نگیرد که در صورت اقدامی هیچ موجود،

 یك خود نیز حالت شود و اینمی گفته« گیریبدون تصمیم»

 که باشد پیامد اقداماتی تواندهمچنین می باشد. سیاستمی سیاست

 مختلف سطوح آفرینان توسط نقش زمانی دوره یك طول در

 این توسط گرفته صورت شده است. اقدامات انجام سازمان یك

به  که نباشد تصمیماتی ر راستاید است ممکن هاگروه یا افراد
 اتخاذ سازمان باالی منصبان سطوح صاحب توسط رسمی طور

 (.7است ) شده
 ابتدا مشکالت آن در که است چرخه یك سیاستگذاری همانند

 هایدوره گیرند،می توجه قرار مورد مسئله یك عنوان به

 و اجرا گردند،می تعیین هاشود، سیاستمی بررسی عمل مختلف
 یا موفقیت مبنای بر پایان در و یابندو تغییر می شده یابیارز

 .(2رسد )می اتمام به آن شکست
 

 گیریتصمیمب( 

داند که از طریق آن، گیری را فرایندی می(، تصمیم1983استونر )
ی گیرگردد. به این ترتیب تصمیمحل مساله معینی انتخاب میراه

روهی که سازمان را از یافته برای کار گهای سازمانیعنی کوشش
گیری گروهی و سازمانی را خودمحوری مدیر نجات و تصمیم

 (.7سازد )جایگزین آن می
-گیری را فرایند انتخاب از بین گزینه(، تصمیم2001الوسن و شن )

 آمدههای مختلف، اجرای تصمیم و استفاده از اطالعات به دست
لیه بط با تصمیم اوهای آتی مرتبعدی به منظور شکل دادن به تصمیم

های (. فرایند انتخاب از بین گزینه2015آسف  -)کرمر  داندمی
مختلف تقریبا همیشه مستلزم ترکیبی از ازیابی اطالعات مربوط به 

چه که برای افراد مهم است، ها، ارزش یا ارجحیت آنحلراه
بینی اتفاقاتی که در آینده ممکن است روی انتظارات افراد یا پیش

 .(8) ها استحلو همین طور عالیم هیجانی افراد در مورد راهدهد 
گیری به معنی فرایند (، تصمیم2005به عقیده واگنر و هلنبرگ )

ها و انتخاب بهترین آنها برای ها برای ارزیابی گزینهآوری دادهجمع
گیری را به معنای انتخاب (، تصمیم2005حل مساله است. کرومر )

دو یا چند گزینه در یك رفتار پیشگیرانه و یك راهکار از میان 
به منظور حصول به یك هدف یا دستاورد خاص با حداقل مخاطره 

 (. 9داند )و ریسك ممکن می
 روش و راه یك شامل: انتخاب خاص است فرآیندی گیریتصمیم

 انتخابی معنای به روش موجود. تصمیم چند یا دو میان از

ای مجموعه اساس بر تا دهد می امکان فرد به که است خودآگاه
 مجموعه آن خاص فکر طرز و رفتار نحوه شده، داده شرایط از

 شود. تصمیم اجرا بعد و مقبول واقع گزینه؛ یك سپس و بررسی

گیری تصمیم باشد. از شده انجام انتخاب که شودمی گرفته زمانی
 نوع یك تصمیم، از ورزیدن امتناع زیرا نظر کرد صرف تواننمی

 (.10است ) تصمیم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 8

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1470-en.html


 و همکاران  پور میکر رضایعل  255

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 5, Winter 2020 

های حل ممکن، از میان راه حلگیری انتخاب بهترین راهتصمیم
مختلف و موجود برای حل یك مساله است. متاسفانه بعضی تصمیم 

 دانند، در حالیگیری را با مساله یابی و انتخاب و حل مساله یکی می
-است که این سه مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند. جورج هابر می

ظر به ن«. گیری از انتخاب و حل مساله متفاوت استمتصمی»گوید: 
گیری است که شامل انتخاب یك وی انتخاب کردن جزیی از تصمیم

گردد. حل مساله حدود انتخاب مورد از چند مورد حق انتخاب می
ها را جهت اجرای راه کار و اصالح شرایط نامطلوب در بر فعالیت

گیری را به جای یکدیگر یمتوان حل مساله و تصمگیرد. لذا نمیمی
 استفاده کرد. 

 
 )تخصصی( ایهای حرفهمهارتج( 

-می که مندنظام و واقعی مفهومی، اطالعات از ایدانش مجموعه

شود. مهارت  وظایف به کاربرده به کردن عمل در تواند مستقیماً
 یا کارآموزی طریق از که و زبردستی تبحر آسانی، راحتی، تسلط

 یا و مالی، روانی، جسمی، آید. توانایی قدرتدست می به تجربه

به  یا و به صورت طبیعی است که کاری دادن انجام قانونی برای
 باورها پایدار، است. نگرش احساسات نسبتاً استعداد از دست آمده

و  مسائل، ها،ایده ها،گروه خاص، به سمت افراد گرایش رفتاری و
 -1است:  شده تشکیل قسمت سه از است که اغلب اشیاء یا

 رفتارها، ها مجموعهویژگی رفتاری.-3شناختی و  -2عاطفی، 

 را یك فرد که است و اعتماد به نفس نگرش صفات، ها،انگیزه

 (.11کند )می کاری دادن انجام در موفقیت به قادر
های (، مهارت2015آمریکا ) انسانی منابع و توسعه آموزش انجمن

 تغییر، مدیریت ای: مربیگری،هتخصصی کارکنان را شامل مولفه

یادگیری،  فنّاوری دادن، آموزش آموزشی، طراحی بهبود عملکرد،
 استعداد مدیریت یادگیری، هایمدیریت برنامه دانش، مدیریت

 (.12دانند )می یادگیری تأثیر ارزیابی یکپارچه،
ایران  انسانی منابع توسعه آموزش و علمی از دیدگاه انجمن

باشد: شامل موارد زیر می تخصصی کارکنان هایمهارت (،1394)
و  نیازسنجی توسعه، و آموزش هایاستراتژی تدوین و طراحی
 آموزشی، هایبرنامه هدایت مدیریت و آموزشی، طراحی

و  ریزیبرنامه های آموزشی،برنامه اثربخشی سنجش و ارزشیابی
 سازمانی، دانش توسعه و مدیریت کارکنان، شغلی مسیر توسعه

 . (13)توسعه رهبری و نظارت، ریمربیگ
شخصیت، سبك »(، در پژوهشی با عنوان 2019گامبتی و گیوسبرتی )

نشان دادند که؛ افراد مضطرب تمایل « گیری و سرمایه گذاریتصمیم
به صرفه جویی در پول و جلوگیری از سرمایه گذاری، درك 

های باال و کنترل کم و بازده دارند، در حالی که افراد با ریسك
ارند. گذاری دگریی باال، استقالل و کنترل بیشتری در سرمایهبرون

-ایهسرم گیری منطقی و اجتناب کننده، نقش مهمی درسبك تصمیم

-های فردی نقش مهمی سبك تصمیمتفاوت گذاری را دارد. همچنین

 .(14)گیری افراد دارد
مدیریت دانش، »(، در پژوهشی با عنوان 2019و همکاران ) ابوبکر

نشان دادند که؛ سبك « گیری و عملکرد سازمانیسبك تصمیم
گیری )بصری و عقالنی( روابط بین ایجاد دانش و عملکرد تصمیم

گیری )بصری های تصمیمکند. همچنین سبكسازمانی را تعدیل می
 .(15)داری دارندسازمانی تاثیر معنی و عقالنی( بر عملکرد

تفاوت در »(، در پژوهشی با عنوان 2017فیتزجرالد و همکاران )
در  گیری در روند تعارضهای تصمیمگیری: تاثیر سبكشیوه تصمیم

گیری بر روند های تصمیمنشان دادند که؛ سبك« های طراحیتیم
تعارضات سازمان تاثیر دارد و سبك عقالنی )منطقی( موجب 

بر تعارضات سازمان  ده است ولی سبك اجتنابیکاهش تعارضات ش
 .(16)تاثیر نداشت

های نوآوری ویژگی»(، در پژوهشی با عنوان 2017وگنانی و وولپ )
« هاهای مدیران در مورد پذیرش نوآوری در سازمانگیریو تصمیم

گیری ها بیشتر از شیوه تصمیمنشان دادند که؛ مدیران در سازمان
(، در پژوهشی با 2015دند؛ اولکوم و تیترك )کرعقالنی استفاده می

گیری مدیران مدارس بر رضایت های تصمیمتأثیر سبك»عنوان 
د نشان دادن« شغلی معلمان در مدارس ابتدایی استان ساکرای ترکیه

گیری کاربردی و به ندرت از که؛ مدیران عمدتا از سبك تصمیم
 .(17)کنندگیری اجتنابی استفاده میسبك تصمیم

نابراین با توجه به مطالب ارائه شده، سوال اصلی پژوهش حاضر ب
یران گیری مدمدل تاثیر سیاستگذاری و فنون تصمیم»این است که: 

های تخصصی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی بر ارتقاء مهارت
 «.استان مازندران چگونه است؟

 
 هاروش مواد و 

ر روش توصیفی از ظاز نظر هدف، کاریردی و از ن حاضر پژوهش
 امور کل اداره کارکنان نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را

بر اساس که دهند تشکیل می 1075به تعداد  مازندران استان مالیاتی
 یاتصادفی طبقه گیرینمونهنفر با روش  283 فرمول کوکران، تعداد

 (.1ونه آماری انتخاب شدند )جدول به عنوان نم براساس جنسیت
 

 تعداد جامعه و نمونه آماری براساس جنسیت -1ل جدو
 جمع زن مرد جنسیت
 1075 302 773 جامعه
 283 80 203 نمونه
 1 28/0 72/0 نسبت

 
 :عبارتند ازها در این پژوهش داده ابزار گردآوری

 40نامه دارای این پرسش سیاستگذاری:نامه محقق ساخته پرسش -
داز استراتژیك، مدیریت دانش، آینده نگری، چشم ان»بعد  5سوال و 
ی اباشد که در طیف پنج گزینهمی« ریزی و ساختار سازمانبرنامه 

لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد(  طراحی و تنظیم 
 شود.گذاری مینمره 5تا  1شده و به ترتیب از 

ای نامه داراین پرسش گیری:نامه محقق ساخته فنون تصمیمپرسش -
تحلیلی، عقالیی، خالقانه، آینده نگر، مشارکتی »بعد  6سوال و  50

ای لیکرت )خیلی کم، کم، گزینه 5باشد که در طیف می« و شهودی
 1متوسط، زیاد و خیلی زیاد(  طراحی و تنظیم شده و به ترتیب از 

 شود.گذاری مینمره 5تا 
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 256 .. .بر رانیمد یریگمیتصم فنون و یگذاراستیس ریتاث  

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبك زندگی با محوریت سالمت

ای ننامه بر مباین پرسش های تخصصی کارکنان:نامه مهارتپرسش -
( و 1397رو و طالبی نسب )ای سبكحرفه نامه شایستگیپرسش
( ساخته شده 1397ای پناهی و همکاران )نامه شایستگی حرفهپرسش

دانش مالیاتی، مهارت فنی و هوش »بعد  3سوال و  22است که دارای 
ای لیکرت )خیلی کم، کم، گزینه 5باشد که در طیف می« مالیاتی

 1اد(  طراحی و تنظیم شده و به ترتیب از متوسط، زیاد و خیلی زی
 شود.گذاری مینمره 5تا 

ایی پایو  به تایید متخصصان رسید ابزارهاروایی صوری و محتوایی 
نامه پرسشبرای نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  هاآن

های تخصصی و مهارت 91/0گیری ، فنون تصمیم89/0 سیاستگذاری

جهت تجزیه و باشند. که مورد تایید میشد  محاسبه 93/0کارکنان 
 هایفزار نرم ازاستفاده  با معادالت ساختاری ها از آزمونتحلیل داده

SPSS21  وPLS .استفاده شد 
 
 

 هایافته
 بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش:

میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارائه شده  2در جدول 
 است.

 
 متغیرهای پژوهشبررسی توصیفی  -2جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد کد متغیر متغیر
 SA 283 619/3 617/0 سیاستگذاری

 AA 283 684/3 902/0 آینده نگری

 AB 283 695/3 739/0 چشم انداز استراتژیك

 AC 283 452/3 743/0 مدیریت دانش

 AD 283 592/3 802/0 ریزیبرنامه 

 AE 283 619/3 829/0 ساختار سازمان

 SB 283 459/3 698/0 گیریفنون تصمیم

 BA 283 396/3 805/0 تحلیلی

 BB 283 447/3 751/0 عقالیی

 BC 283 586/3 794/0 خالقانه

 BD 283 493/3 872/0 آینده نگر

 BE 283 402/3 805/0 مشارکتی

 BF 283 390/3 779/0 شهودی

 SC 283 527/3 822/0 های تخصصی کارکنانمهارت

 CA 283 527/3 899/0 لیاتیدانش ما

 CB 283 620/3 984/0 مهارت فنی

 CC 283 421/3 828/0 هوش مالیاتی

 بررسی سوال پژوهش:
 رانیمد یرگیمیو فنون تصم یاستگذارسیتاثیر  میزانبرای بررسی 

به همراه ارائه الگوی کارکنان  یتخصص هایبر ارتقاء مهارت

 plsافزار بین متغیرها از نرمیکپارچه و متعادل براساس روابط 
 .ارائه شده است 3و جدول  2و  1ر نمودارهای نتایج داستفاده شد که 
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 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب مسیر -1نمودار 

 مدل ساختاری در حالت معنی داری ضرایب مسیر -2نمودار 

 
 های تحلیل مسیرنتایج حاصل از یافته .3جدول 

 ضریب استاندارد tاره آم متغیرها
 496/0 399/11 کارکنان یتخصص هایبر ارتقاء مهارت یاستگذاریستاثیر 

 424/0 327/9 کارکنان یتخصص هایبر ارتقاء مهارت رانیمد یرگیمیفنون تصمتاثیر 
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دهند که؛ بین متغیرهای نشان می 3و نتایج جدول  2و  1نمودارهای 
نون ی( با متغیر مکرگیمینون تصمفی و استگذاریسزا )مکنون برون

(، براساس ضرایب مسیر به کارکنان یتخصص هایمهارتزا )درون
برقرار است، همچنین با توجه به  424/0و  496/0ترتیب بارعاملی 

( که 327/9و  399/11برای دو رابطه )به ترتیب  t-valueمقدار 
  99ن %( قرار دارند در سطح اطمینا-58/2و  58/2) در خارج بازه

 یتخصص هایمهارتی بر رگیمیفنون تصمی و استگذاریستاثیر 
 ثیرتوان نتیجه گرفت که؛ تادار شده است، بنابراین میمعنی کارکنان

 یتخصص هایمهارتبر  رانیمدی رگیمیفنون تصمی و استگذاریس
مثبت و معنادار  استان مازندران یاتیدر اداره کل امور مال کارکنان

 باشد.می
استفاده شد. این  GOFاز شاخص  درجه تناسب مدلتعیین  برای

 35/0)متوسط( و  15/0)ضعیف(،  01/0شاخص را با سه مقدار 
 نمایند.)قوی( مقایسه می

GOF = √𝐶̅  × 𝑅2̅̅̅̅  = 764/0 
محاسبه شد. با توجه به اینکه این  GOF ،764/0 مقدار شاخص
-مناسب می محاسبه شد، لذا مدل دارای برازش 15/0مقدار باالی 

 باشد.
 
  گیرینتیجه 

 ابتدا مشکالت آن در که است چرخه یك همانند سیاستگذاری

 هایدوره گیرند،می توجه قرار مورد مسئله یك عنوان به

 و اجرا گردند،می تعیین هاشود، سیاستمی بررسی عمل مختلف
 یا موفقیت مبنای بر پایان در و یابندو تغییر می شده ارزیابی

 شکست و موفقیت رسد. از طرفی رشد،می اتمام به آن شکست

است. انتخاب  هاسازمان آن مدیران تصمیمات نتیجه ها،سازمان
های مدیر در اخد تصمیمات گیری، جزء مهارتنوع و فنون تصمیم

باشد چرا که تصمیمات مدیران نقش مهمی در پیشرفت سازمان می
امور مالیاتی باید از  ها از جمله سازماندارد. لذا مدیران سازمان

های الزم برخوردار باشند تا بتوانند تصمیمات درست دانش و مهارت
و مناسبی را اتخاذ نمایند و موجب بهبود عملکرد سازمان شوند. 

ی رگیمیفنون تصمی و استگذاریس بنابراین در این پژوهش، تاثیر
 یاتیدر اداره کل امور مال کارکنان یتخصص هایمهارتبر  رانیمد

 مورد بررسی قرار گرفت. استان مازندران
ی رگیمیفنون تصمی و استگذاریس نتایج این پژوهش نشان داد؛ تاثیر

 یاتیدر اداره کل امور مال کارکنان یتخصص هایمهارتبر  رانیمد
باشد. و سیاستگذاری بیشترین مثبت و معنادار می استان مازندران

رکنان دارد و مدل ارائه های تخصصی کاتاثیر را بر ارتقاء مهارت
فت توان گباشد. در تبیین این یافته میشده دارای برازش مناسب می

-انهای سازمها اصولی هستند که به تصمیمات و فعالیتکه؛ سیاست

دهند و آنها را در مسیر تحقق اهداف و حل مشکالت ها جهت می
، نمایند. در حل هر مشکل  اصولی از قبیل تشخیص مسالهیاری می

حل و پایش نتایج حل، بکارگیری راهها، انتخاب راهحلشناسایی راه
شود؛ لذا سیاستگذاری نقش مهمی در حل مشکالت رعایت می

(، 1998ها و ارتقاء عملکرد سازمان دارد. از طرفی کونتز )سازمان
مشی منوط به وجود معتقد است وجود طرح، برنامه، سیاست و خط

د است که مدیر معموال وظیفه اصلی گیری است. وی معتقتصمیم
داند؛ زیرا که همیشه باید به این فکر باشد گیری میخود را تصمیم

که چه راهی را برگزیند، چه کاری را انجام دهد، وظایف را چگونه 
بین افراد تقسیم کند و اینکه چه کاری را، چه کسی، در چه موقع، 

، پایه و اساس تمام گیریتصمیمکجا و چگونه انجام دهد؟. از طرفی 
-گیری می. تصمیمدهدوظایفی است که مدیر در سازمان انجام می

تواند رفتار کارکنان را با اهداف سازمان منطبق و هماهنگ سازد. 
های کارکنان و کارایی هر سازمان تواند در ارتقاء مهارتلذا می

 نقش محوری داشته باشد.
مسئوالن و مدیران نظام  های پژوهش بهدر پایان با توجه به یافته

های علمی و منسجم نسبت ریزیشود که با برنامهمالیاتی پیشنهاد می
مله گیری مدیران از جبه ارتقاء سیاستگذاری مالیاتی و فنون تصمیم

فن عقالیی در نظام مالیاتی همت گمارند تا از این طریق موجب 
رد های کارکنان و در نهایت موجب بهبود عملکارتقاء مهارت

های آموزشی به منظور آشنایی با فنون سازمان شوند. همچنین کارگاه
گیری برای تمام مدیران در سطوح مختلف سازمان مالیاتی تصمیم

برگزار نمایند و در مورد افزایش آگاهی آنان نسبت به اهمیت فنون 
 گیری تاکید گردد.تصمیم
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