
 

 

 یاتپژوهشنامه مال یعلم یداتتول سنجیمطالعه علم

 1یونس نوبخت
 شناسیمطالعات دانش

 53تا  11ص ، 81بهار ، 81شماره ، پنجمسال 

 18/81/89تاريخ دريافت: 

 18/88/81تاريخ پذيرش: 
 چکیده

زۀ عنوان تنها نشريۀ علمی پژوهشی حویات بهمال ۀپژوهشنام یعلم یداتتول سنجیعلم عۀمطال، هدف اين مقاله

تحلیل محتوا  روش از استفاده با نوع کاربردی بوده و حاضر از پژوهش .است بوده یاتی در ايراندانش مال

ۀ محدود شده و استفاده ساختهمحقق وارسی های موردنیاز از سیاهۀداده صوت گرفته است. برای گردآوری

های ؛ در طول سالدادپژوهش نشان  هایيافته .بود 8189تا ابتدای  8119از ابتدای سال  ژوهشپزمانی 

از ، اندداشته مشارکت در تولید اين مقاالت نويسنده 101 شده کهمنتشر در اين مجله مقاله 091موردمطالعه 

 ۀ علمیو مرتب یلیتحص سطحاند. با در نظر گرفتن را زنان تشکیل داده نفر 830مردان و  نفر را 313اين تعداد 

در صدر جدول نويسندگان قرار دارند. ، درصد 01با  و استادياران درصد 30شد با کارشناسان ار نويسندگان؛

 هابین دانشگاه درصد حاصلِ کارگروهی بوده است. در 15 ای ونويسنده درصد مقاالت تک 85 حالدرعین

تهران مرکزی واحد  مقاله در رتبۀ اول و دانشگاه آزاد اسالمی 09دانشگاه عالمه طباطبائی با ، و مراکز پژوهشی

، گرايش موضوعی ازنظر .اندگرفته قرار در رتبۀ دوممقاله  81با مالیاتی  تحقیقاتبه همراه دفتر مطالعات و 

 ا باهمالیات بر درآمد شرکت، بودهحوزۀ ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی  درشده منتشر از آتار درصد 88

توجه بیشتر  رسد دلیلبه نظر می قرار دارند. های بعدیرتبه در درصد 1/1و فرار مالیاتی با  درصد 1/9

سهولت ، عنوان موضوع پژوهشیموضوعاتی نظیر؛ ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی به پژوهشگران مجله به

موضوع ارزيابی ، اما نقطه مقابل اين موضوعات، ان باشدپژوهشگرها برای در دسترس بودن اطالعات آن

ی در ها حتکه تعداد اين پژوهش اددهای مرتبط با آن در مجله نشان که تعداد پژوهشمؤديان مالیاتی است 

بین بیست موضوع اول موردتوجه پژوهشگران نیز قرار ندارد. اين در حالی است که پژوهش در اين حوزه 

ينده دولت آهای ريزینقش مؤتری در شناخت موانع و مشکالت نظام مالیاتی داشته و کمک شايانی به برنامه

های مالیاتی خواهد داشت. از طرف ديگر قرار گرفتن موضوع فرار مالیاتی در رده سوم در حوزۀ درآمد

 ی در اين زمینه است.جدحاکی از وجود مشکل و معضل ، اولويت پژوهشیِ پژوهشگران

 یجسنعلم، دانش مالیاتی، تحلیل محتوا، تولیدات علمی، یاتمال ۀپژوهشنامکلیدی:  هایواژ

                                                           

 و حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سلچوک، کُنیا، ترکیه، دکتری مالی .8
 y.nobaxt@yahoo.com 
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 مقدمه

تولید  که نهضتطوریبه، امروزه واژۀ تولید علم جايگاه خاصی در ادبیات کشور پیدا کرده

ريزان علمی و پژوهشی برنامه وگذاران افزاری اذهان بسیاری از سیاستعلم و جنبش نرم

های و فعالیت است. از سوی ديگر پرداختن به تولید علم کردهجلب کشور را به خود 

از هم تصور  ها را جداتوان آنکه نمی اندخوردهگره به هم طوری يافتگیسعهو تو پژوهشی

و  نقش بیانگر، اقتصادی ادبیات تحقیق در و مبنای پژوهش نوين توسعه بر کرد. تعريف

، (. لذا8111، اقتصادی کشورهاست )اعتمادی و فخاری در توسعۀ هاپژوهشاهمیت 

به توسعۀ  آيد ولی نائلهای جهانی به پیشرفت باشد کشوری تمايل داشته تصور نیست کهقابل

بنابراين ضروری ، هستند مسیر اين به پیمودن ها ناگزيرکشور آنکهخود نپردازد. حال علمی

و بررسی  مورد ارزيابی حرکت اندرکاران اينهای علمی و پژوهشی دستاست که فعالیت

 (.8115، ز گردد )عصارهمتماي اهمیتکم از آتار آتار ارزشمندتر گیرد تا قرار

 یدر انتقال اطالعات علم یتخصصی مجالت علم، پژوهشگران اعتقاد در اين میان و به 

دارای ، و تکنولوژی علم زمینۀ در ارتباطی وسايل کنار ساير و در دارند ینقش مهم یفن و

اه کوت، تازگی دلیل اين مجالت به فردی هستند. مقاالت مندرج درمنحصربه خاص و جايگاه

و معرفی آخرين  سريع توزيع، دقیق هایتحلیل، بودن ترارزان، انتقال سرعت، بودن

 دلیل فرآيند به، اينکه همه از ترمهمدارد.  اهمیت بسزايی انپژوهشگربرای ، هاپژوهش

و  ايشان برای رفع نواقص هایمطالعۀ نقادانۀ داوران و توصیه در اتر صیقل خوردن داوری و

، رو. ازاين(8180، و اسدپور یاحمد، انی)بمانگیرند خود می به ایويژه يتهو، تکمیل موارد

 که در مؤتری به دلیل نقش منابع انتشاراتی و ساير مدارک میان ی درتخصصی مجالت علم

 با توجه بنابراين؛ شوندمی علمی محسوب منابع اطالعاتی تريناز مهم، انتقال اطالعات دارند

 مورد خود نیز، جديد اطالعات دهندۀارائه عنوان محملمجالت به است الزم، اين اهمیت به

 نيدر ا شدهدیاطالعات تول که تا مشخص گرددقرار گیرند  علمی بررسی دقیق ی وابيارز

 قرار دارد. یتیحوزه در چه وضع
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 ۀپژوهشنام یعلم یداتتول یبررس اين پژوهش درصدد، شدهانیببا توجه به مطالب  

 رود تامی انتظار ن تنها نشريۀ تخصصی حوزۀ دانش مالیاتی در کشور است وعنوابه، یاتمال

بتوان ، فصلنامه شده در اينسنجی و تحلیل محتوای موضوعی مقاالت منتشرضمن علم

 را که يیهانهیزم همچنین وهای مالیاتی پژوهش موجود وضعیت از منسجمی چارچوب

پژوهشنامۀ مالیات  ۀمجلنمود.  ا شناسايیر پژوهشگران است شتریو توجه بی مستعد بررس

ی علم امتیاز با 8119از سال  است که کشور یاتیامور مال سازمان یتخصصی علمنشريۀ 

اسالم علوم جهان  استنادی در پايگاه و بوده انتشار ( در حالA (89) یفیک جۀ)با درپژوهشی 

(ISC )شريهبر اساس شناسنامه ن عنوان يکی از نشريات معتبر علمی نمايه شده است.نیز به ،

 یسب برامناینۀ زم يجادا، یاتیمالهای یاستو س ینقوان اصالح و یهدف از انتشار آن؛ بازنگر

 و ندانيشماند، پژوهشگران با یعلم یهمکار، یاتمال ینۀدر زمی پژوهش هاییتارتقاء فعال

 یاتیالشکالت نظام ممنظور شناخت موانع و مکشور به در سراسر یاتیمال اندرکاران اموردست

 جاديا، در سطح کشور یاتیمال یهاپژوهش یمو تنظی دهسامان، هاجهت رفع آن و تالش در

 هایيیارائه توانا در جهت یسازمانبرون وی سازماندرون پژوهشگر یروهایدر ن یزهانگ

رو ينازا یاتی است.نظر در مسائل مالتبادل ینۀآوردن زم فراهمیات و مال ینۀدر زم یپژوهش

 باشد یپژوهشی ارزشمند نوشته شود ودانش مالیاتی  ۀزمیندر  که مقاالت علمی پژوهشی

 مالیاتی با امور موضوع پژوهشمرتبط بودن  .گیردبرای انتشار در مجله موردبررسی قرار می

له های اين مجو تخصصی از اولويت های کاربردیپژوهش نوين در هایو استفاده از موضوع

 پژوهش در ادامه بیان شده است: مبانی نظری. دنرومی به شمار

به  رسیدن جهت هادولت برای درآمد کسب ابزار تريناصلی عنوانبه امروزه مالیات

و  اقتصادی هایفعالیت تنوع و گسترش روو اجتماعی مطرح است. ازاين اهداف اقتصادی

و  اجتماعی نیتأم، خدمات عمومی ايجاد و گسترش در هادولت فزايندۀ همچنین نقش

رشد  تحقق در جهت و تالش و اجتماعی اقتصادی هایعرصه در دولت گسترش تعهدات

 مؤترو  مهم ایبه مسئله را مالیات دريافت و پرداخت، و توزيع عادالنه درآمد اقتصادی

 جامعه توسعه و رشد از عوامل پرداخت مالیات است. به اعتقاد اغلب کارشناسان کردهتبديل 

افزايش ، اجتماعی عدالت تحقق، های آنشاخص و ارتقای اقتصادی وجب رونقم است و
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 توانمی، مؤديان از مالیات عادالنه وصول با شود.می و آبادانی کشور خدمات و عمران

و  تورم، ساالنه بودجۀ کسری ازجمله اقتصادی کشور و از مشکالت اجتماعی بسیاری

نمود  را فراهم درآمدها دوباره طريق توزيع از اعیاجتم عدالت و زمینۀ ايجاد رفع را بیکاری

 اصلی هدف، بُعد اجتماعی طورکلی در(. بدين ترتیب به8183، امیری و حیدری، )صامتی

 از است. هدف اقتصادی و توزيع مجدد درآمدها تأمین طبقاتی کاهش فاصلۀ، وضع مالیات

 مختلف هایبخش منابع بین تأمین بهینۀ تخصیص، اقتصادی تثبیت نوسانات، هاوضع مالیات

از وضع  هاای دولتبودجه هدف و است ایمنطقه يا به تسريع فرآيند توسعۀ بخشی و کمک

 (.8188، حبیبیبودجۀ دولت است ) تأمین مالی، ها نیزمالیات

 های زيرساختیگیریکاربردی در تصمیم عنوان دانشبه مالیاتی نیز در اين میان دانش 

 ريزیدر برنامه اهمیت با ایدارد و مقوله نقش اساسی، و کالن خرد سطح در و اقتصادی

موردتوجه  گذار آن هموارهو تأتیر نقش خاص لیبه دلبنابراين ؛ گرددمی تلقی هر کشوری

است. لذا  بوده عموم مردم حتی و هاتشکل، سیاسیون، مالیۀ عمومی، نظران اقتصادصاحب

 آيد. به عمل دقیق علمی هایحوزه ارزيابیشده در اين تولید از دانش ضروری است

ريات در برخی از نش ختهيوگرجستهطور های مرتبط با موضوع مالیات بهاگرچه پژوهش 

ولی پژوهشنامۀ مالیات تنها مجلۀ تخصصی در ، شوندمالی و اقتصادی ديده می، حسابداری

ی خصصی موردبررسصورت تحوزۀ دانش مالیات است که مقاالت مرتبط با اين حوزه را به

ا آن ر، علمی آن توسط کارشناسان اين حوزه ديیتأدهد و در صورت دقیق علمی قرار می

سنجی و تحلیل محتوای ضمن علم، رود در اين پژوهشنمايد. لذا انتظار میمنتشر می

موجود  بتوان چارچوب منسجمی از وضعیت، اين فصلنامه شده درموضوعی مقاالت منتشر

ين اموجود مقاالت  یتو پژوهشگران را از وضع ياندانشجو، لیاتی را شناسايیهای ماپژوهش

 ۀموجبات توسع يگرد یاز سوياری کرد و  يدآگاه و آنان را در انتخاب موضوعات جدحوزۀ 

 .نمودفراهم  یزن یاتی رادانش مال

و  شکل نيبدمشابهی  پژوهش، کشور داخل در شدهانجام هایبررسی اساس بر 

نشده است. اص و موردی در مورد مقاالت حوزۀ موضوعی مالیات انجامصورت خبه

مقايسه محتوايی و ، ای از مجالتصورت بررسی مجموعههای داخلی بیشتر بهپژوهش
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های حسابداری و مالی بوده موضوعی بین مجالت و يا بررسی موضوعی در يکی از حوزه

مستقیم با موضوع پژوهش حاضر غیرصورت هايی که بهاست. در ادامه به برخی از پژوهش

 شده است. در ارتباط هستند اشاره

های حسابداری رفتاری در سنجی پژوهشای با عنوان علم( در مطالعه8189نوبخت ) 

يافتۀ مرتبط با حسابداری رفتاری را در ايران موردبررسی قرار داد. مقاالت انتشار، ايران

 005، نفر 518با مشارکت علمی ، طورکلی در ايراندهد؛ بههای پژوهش وی نشان میيافته

 ،کننده در تولید اين آتارنويسندۀ مشارکت 518چاپ رسیده است. از  مقاله در اين حوزه به

درصد  9دهند. ارشد تشکیل می درصد را کارشناسان 5/18درصد را استادياران و  8/11

ها و ست. در بین دانشگاهبوده ا درصد حاصلِ کارگروهی 81ای و مقاالت تک نويسنده

 و رتبه اول مقاله در 18با  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه، مؤسسات آموزشی

، گرايش موضوعی ازنظراند. گرفته در رتبه دوم قرار مقاله 88 دانشگاه عالمه طباطبائی با

درصد  8/09 در حوزۀ حسابداری مالی بوده و حسابرسی با منتشرشدهدرصد آتار  18بیش از 

 منبع 1851مجموع  های بعدی قرار دارند. ازدرصد در رتبه 1/81 و حسابداری مديريت با

درصد به زبان فارسی  18 درصد منابع به زبان انگلیسی و 98تقريباً ، مورد استناد در مقاالت

 بوده است.

 یمحتوا لیتحلدر پژوهشی به بررسی و ، (8181دری و روستامیمندی )رجب، نمازی 

ان های پژوهش ايشای حسابداری در ايران پرداختند. يافتههای مرتبط با اخالق حرفهمقاله

 های ايرانی تا پايانای حسابداری منتشرشده در نشريههای اخالق حرفهدهد؛ تعداد مقالهمی

های که علیرغم اهمیت موضوع و مقايسه با حجم ساير مقاله مقاله است 888برابر با  8183سال 

های حسابداری و مالی وزارت علوم تنها تشرشده رقم بسیار کوچکی است )در نشريهمن

را شامل  منتشرشده از کل مقاالت 8811/8های حسابداری و در ساير نشريه 88509/8

های اخالق ی در زمینۀ محورهای محتوايی مقالهمعنادارشوند(. در اين میان تفاوت می

اخالق در »بیشترين و  «مفاهیم اخالقی»ت که صورحسابداری مشاهده گرديد. بدين

اند. همچنین در بین ها را به خود اختصاص دادهکمترين تعداد مقاله «حسابداری مديريت

درصد مربوط به اخالق هنجاری )کدهای  3/98شده در زمینۀ مفاهیم اخالقی؛ های منتشرمقاله
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درصد  1/01طرفی( و ری و بیدرستکا، االجرا توسط حسابداران نظیر صداقتاخالقی الزم

االجرا توسط مربوط به اخالق کاربردی )چگونگی اجرايی کردن کدهای اخالقی الزم

 حسابداران( بوده است.

های حسابداری بخش ای به بررسی پژوهشدر مطالعه، (8185خانی )مرادی و صفی 

ن يشان نشاا هایپژوهشگیری تحقیقات آتی پرداختند. نتايج عمومی در ايران و جهت

درصد است.  1 شدهیبررسنشريۀ  08دهد سهم تحقیقات حسابداری بخش عمومی در می

ن های پیشرو در ايهای دانش حسابرسی و حسابداریِ سالمت جزء نشريهنشريه، نیبنيدرا

ا بوده و هها و شهرداریدانشگاه، دولت، زمینه بوده است. قلمرو مکانی بیشتر اين تحقیقات

درصد اين تحقیقات از روش پیمايشی استفاده شده است. از ديگر  18یش از همچنین در ب

ر در کانون بندی بیشتموضوعاتی نظیر حسابداری تعهدی و بودجه، نتايج اين پژوهش اينکه

حسابداری ، گزارشگری، های حسابداری مالیتوجه پژوهشگران قرار گرفته و حوزه

بیشتر  پاسخگويی و مديريت مالی به ترتیب، ردحسابرسی مالی و عملک، بندیبودجه، مديريت

 شده است. داده صیتشخمستعد تحقیق 

به بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات ، (8183گوش )بیاض و فاتحالریِ دشت، ساعی 

علمی پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر پرداختند. در اين مطالعه با استفاده از روش 

-8188ای ههای تحقیقات حسابرسی طی سالگرايش شناسیبه نوع، وتحلیل محتواتجزيه

 شدهچاپ مقاالت تنوع و تعداد، دهدهای پژوهش نشان میپرداخته شده است. يافته 8191

ارتباط ، یمال یهاصورتکنندگان استفاده و حسابرسی گزارش، در هفت زمینۀ حرفه

 و تقلب خطر و های حسابرسیروش، بازار حسابرسی، حاکمیت شرکتی، حسابرس مشتری

زمینۀ قرارداد  سه اما در؛ بوده است ديگر بیشتر هایزمینه به نسبت، ريسک حسابرسی

چاپ  به پژوهشی، حسابرسی گیرینمونه و دادخواهی و مسئولیت، کارصاحبحسابرس 

 شامل، نبودن اطالعات دسترس در توانمی را از داليل احتمالی آن يکی که است نرسیده

 هایو پرونده علیه حسابرسان حقوقی دعاوی به اطالعات مختص ،اطالعات قراردادها

، یحسابرس ریغخدمات ، المللیبین مقررات در شش زمینۀ، اين بر عالوه دانست. حسابرسی
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 تحقیقات محدودی، قضاوت حسابرس و آموزش، حسابرسی مالیاتی، فعالیت ديدگاه تداوم

 نیست. تنوع خاصی برخوردار از که خوردمی چشم به

 مقاالت محتوای ( در پژوهشی به بررسی8181محمدی و سرلک )، گرامی راد

های پرداختند. يافته حوزه های علمی پژوهشی ايننشريه در شدهحسابداری و مالی منتشر

 مجالت مذکور به در مقاله 8038 موردبررسی هایطی سال پژوهش ايشان نشان داد؛ در

بعدی نیز رشد  هایسال در داشته و برابری سه و ود اولیه رشد هایرسیده که در سال چاپ

 مقاله در 059 با آزاد اسالمی دانشگاه ها؛بین دانشگاه انتشار مقاالت صعودی بوده است. در

 قرار گرفته است. همچنین رهنمای دوم رتبۀ در مقاله 895با  تهران و دانشگاه اول رتبۀ

 اند.موردمطالعه بوده زمانی طی بازۀ، ننويسندگا رحمانی و کردستانی پرکارترين، رودپشتی

منتشر  هم مقاله يک سالی، انپژوهشگردرصد( از  35) نفر 8088 ی است کهدر حالاين 

درصد(  51) شدهمنتشر از آتار نیمی بیش از، گرايش موضوعی مقاالت نیز ازنظراند. کردهن

 هایدر رتبه درصد 1 اب حسابرسی و درصد 09 با علوم مالی و حسابداری مالی بوده حوزۀ در

 گرفتند. و سوم قرار دوم

شناسی مقاالت حسابداری در ( در مطالعه تطبیقی روش8180ديلمی و بردبار )ديانتی

مجله  1در  شدهچاپمقاله  011وتحلیل پس از تجزيه، مجالت معتبر داخل و خارج از ايران

شده مقاله خارجی چاپ 859و  8119-8188های شده بین سالعلمی پژوهشی ايرانی منتشر

تنوع  کهدريافتند ، 0881-0888های بین سال منتشرشدهمجلۀ آی. اس. آی حسابداری  3در 

، کیفی، اکتشافی، های تبیینیشناسی مقاالت خارجی نظیر؛ روشهای مختلف روشدر بخش

قاالت متحلیل محتوا و میدانی بیشتر از ، علی، ینگارقوم، تاريخی، موردیغیر، طولی، تجربی

 داخلی است.

 را المللیبین حسابداری هایپژوهش توسعۀ ایمطالعه در( 0881) 8الرسئن و يورککِنی

 يشانا پژوهش نتايج. دادند قرار وتحلیلتجزيه و موردبررسی حوزه اين معتبر مجالت در

 ديده فمختل کشورهای به نويسندگان تعلق درصد در چشمگیری تغییرات دهد؛می نشان

                                                           

1. YorkKenny & Larson 
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 نويسندگان تعداد مجموع از درصد 51 متحده ايالت پژوهشگران هاپژوهش اين در. شودمی

 سندگانینوي به همراه چین، انگلستان، استرالیا همچون کشورهايی و داده اختصاص به خود را

 از نیمی از بیش که است در حالی اين، دارند قرار بعدی هایرتبه در درصد 19 با اروپا از

 بررسی درنهايت. است شده نوشته گروهی همکاری با مابقی و نويسنده تک مقاالت

 هایژوهشپ پیشرفت به مقاالت اين توجهقابل کمک از حاکی هاتحلیل ديگر و استنادات

 .است بوده المللیبین حسابداری

مقالۀ  881محتوای  در پژوهشی به بررسی و تحلیل، (0889) 8و همکاران اِپاستولو 

ها با و مقايسۀ آن 0881المللی آموزش حسابداری در سال يۀ بینشده در شش نشرمنتشر

، در همین نشريات پرداختند. در اين مطالعه 0883-0885های شده در طی سالمقاالت منتشر

، تکنولوژی آموزشی، آموزش محتوا، مقاالت در پنج بخش برنامۀ درسی و آموزش

ان داد؛ های پژوهش نش. يافتهگرفتند قرارهای حسابداری موردبررسی دانشجويان و دانشکده

درصد از کل مقاالت در بخش آموزش محتوا  81با تولید ، بیشترين کاهش در تعداد مقاالت

درصد از کل مقاالت بوده  11و بیشترين افزايش نیز مربوط به موضوع دانشجويان با تولید 

درصد  80موزشی نیز درصد و تکنولوژی آ 01است. مقاالت مرتبط با برنامۀ درسی و آموزش 

ايسه های مورد مقاند که در اين زمینه نسبت به سالاز کل تولیدات را به خود اختصاص داده

 81ا های حسابداری نیز بتفاوت چندانی مشاهده نگرديده است. مقاالت مرتبط با دانشکده

درصدی و نسبت  1با کاهش  0885نسبت به سال ، درصد از کل مقاالت آموزش حسابداری

 درصدی روبرو بوده است. 8با فزايش  0883به سال 

( که به بررسی و تحلیل محتوای مجالت حسابرسی 0881) 0ارسريم هایپژوهشنتايج  

شده در اين مجالت درصد مقاالت منتشر 58بیش از ، در ترکیه پرداخته است حاکی است

موضوع حسابرسی درصد مقاالت اصالً به  15خارج از حیطه موضوعی حسابرسی بوده و در 

ص شد های تحقیقات مشخشناسی گرايشاين در نوع عالوه براست.  پرداخته نشدهدر ترکیه 

های تجربی بوده درصد از مقاالت پژوهش 15توصیفی تحلیلی و ، درصد مقاالت 15که 

                                                           

1. Apostolou et al. 

2. Erserim 
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رار قسال اخیر مقاالت توصیفی تحلیلی بیشتر موردتوجه پژوهشگران  5است. همچنین در 

 است. داشته

 شدهیآورجمعای از شواهد تجربیِ ( با استفاده از مجموعه0885) 8کامپوپیانو و دِماسیس 

شرکت بزرگ و  81های اجتماعی مسئولیت هایوتحلیل محتوای گزارشاز طريق تجزيه

های شرکت های خانوادگی در مقايسه بامتوسط در ايتالیا به اين نتیجه دست يافتند که شرکت

ند. اين کنهای اجتماعی را منتشر میهای مسئولیتنواع مختلفی از گزارشا، یخانوادگ ریغ

اجتماعی  هایبر موضوعات مختلفی تأکید داشته ولی با استانداردهای مسئولیت هاگزارش

مطابقت کمتری دارند. بدين ترتیب اين پژوهشگران به کمک ادبیات گزارشگری 

 هایهای مسئولیتموضوعی گزارش های اجتماعی و از طريق تحلیل محتوایمسئولیت

ی و مفاهیمی را برا کردههای خانوادگی به چندين روش کمک اجتماعی به تجارت شرکت

 .کردنداجرا ارائه 

شده در ارتباط با ( به تحلیل محتوای مقاالت منتشر0883) 0کانات و همکارانآکچا 

یه پرداختند. نتايج اين در کشور ترک 0883-0888های استانداردهای حسابداری در طی سال

 در ارتباط هاپژوهشبیشتر ، نشان داد صورت گرفتمقاله  811تحقیق که با مطالعه بر روی 

های کوچک با تأتیرات عمومی استانداردها و اجرای استانداردهای حسابداری در شرکت

 بوده است.

ی را در عموم بخش ( در پژوهشی مقاالت مرتبط با حسابداری0888) 1صالح ابوبکر و 

مقاله  15، توسعه موردمطالعه قرار دادند. در اين پژوهشو درحال يافتهبین کشورهای توسعه

سطح  ازلحاظ 8818 تا 0888های بین سال در شدهمنتشر، عمومی مرتبط با حسابداری بخش

 ايشان در پژوهش تحقیق موردمطالعه قرار گرفت. هایروش تحقیقاتی و حوزۀ، سازمانی

 در کشورهای، اين زمینه در شدهانجامن نتیجه رسیدند که بیشتر تحقیقات خود به اي

 است. اندک بوده توسعه در اين زمینهکشورهای درحال سهم گرفته و يافته صورتتوسعه

                                                           

1. Campopiano & De Massis 

2. Akçakanat et al. 

3. Abu Bakar & Saleh 
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های سال تحقیقات مرتبط در، دهدمی نشان پژوهش پیشینۀ و ادبیات بررسی بندیجمع 

به  آن کمک به و اندبهره برده مقاالت بندیاز چارچوب معینی برای طبقه اغلب، اخیر

اساس  بر تحقیقات، اين چارچوب در اند.محتوای مطالعات پرداخته سنجی و تحلیلعلم

میزان مشارکت زنان ، توزيع فراوانی از: اندعبارت اند کهشده بندیدسته معیارهای مختلفی

هم س، انپژوهشگرارکت علمی میزان مش، های علمیيک از سطوح و مرتبهسهم هر، و مردان

عی تولید و گرايش موضونويسندگان پُر، ها و مؤسسات آموزشی پژوهشیيک از دانشگاههر

ورد زبان م، مقاالت. در اين پژوهش عالوه بر موارد فوق با توجه به اهمیت استنادات مقاالت

در تحلیل محتوای  دیبنطبقه و اين رويکرد بندی اضافه و ازاستناد در منابع نیز به اين طبقه

 مقاالت استفاده گرديد.

 شوند:های پژوهش به شرح زير مطرح میسؤال، ذکرشدهبا توجه به مطالب 

 چگونه است؟ شده در پژوهشنامهمنتشر مقاالت فراوانی توزيع -

 است؟ چگونه مقاالت پژوهشنامه تولید در مردان و زنان میزان مشارکت -

 چقدر بوده است؟ پژوهشنامه مقاالت می در تولیدهای علسطوح و مرتبه هريک از سهم -

 است؟ چگونه در پژوهشنامه منتشرشدهآتار  تولید در انپژوهشگر علمی مشارکت میزان -

چگونه  توسعۀ دانش مالیاتی در پژوهشنامه ها و مراکز علمی دراز دانشگاه يکهر سهم -

 بوده است؟

 هستند؟ کسانی چهفصلنامه  حوزۀ دانش مالیاتی در تولیدپُر نويسندگان -

 است؟ چگونه شده در پژوهشنامهمنتشر مقاالت موضوعی گرايش -

 چگونه است؟ زبان مورد استناد در منابع پژوهشنامه -

 روش

محتوا )رويکرد کمی(  تحلیل روش از استفاده سنجی بوده و باعلماين پژوهش از نوع 

 هایسايی ويژگیشنا برای که گرفته است. تحلیل محتوا روش استانداردی است صورت

 رود وآتار ادبی بکار می ها وسايتوب، مجالت، هانظیر؛ کتاب، شدهتبت اطالعات

درآورد.  يافتهصورت سازمانبه را اطالعات از زيادی تا حجم کندقادر می را پژوهشگر
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، لمیسنجش ع، هابندی دادهطبقه، ها در شناسايی مشکالتعالوه بر اين به مديريت سازمان

کند بدين ترتیب در و مطالعه رفتارهای سازمانی کمک می ها و تهديدها و بررسیفرصت

ها شده در آنمقالۀ منتشر 091شماره و  11، فصلنامه تيساوببا استفاده آرشیو ، اين پژوهش

ت و مقاال، وتحلیل قرار گرفت )در صورت عدم وجود مقاله در آرشیو فصلنامهمورد تجزيه

چنین آمدند(. هم به دستها از طريق پايگاه مجالت تخصصی نور مگز اطالعات مربوط به آن

ها تحلیل داده در شد. استفاده ساختهوارسی محققهای موردنیاز از سیاهۀبرای گردآوری داده

 درصد، فراوانی توزيع ها برحسببندی دادهنظیر؛ دسته توصیفی آمار هایاز روش نیز

، دوره، از سال گرديد. کلیه اطالعات مجله اعم استفاده هارسم جداول و نمودار و فراوانی

رتبۀ علمی و ، )ها (شامل؛ مشخصات پديدآورنده شناختی مقالهو اطالعات کتاب شماره

و  وارسی واردهای موضوعی در سیاهۀو گرايش مقاله عنوان، هاوابستگی سازمانی آن

 آماری قرار وتحلیل دقیقرد تجزيهمو Excel  افزارنرم از با استفاده آمدهدستبهاطالعات 

 انجام شده است. 8189الی  8119های ساله بوده و بین سال 88ۀ زمانی تحقیق گرفت. محدود

 اهیافته

اختصاص  شده در دوره زمانی موردمطالعهمنتشر فراوانی مقاالت توزيع بررسی به سؤال اول

 هد.دنشان می را هاآن فراوانی توزيع 8 جدول که است يافته

 پژوهش دورۀ طول در شدهمقاالت منتشر یفراوان یعتوز .1جدول 

 درصد فراوانی سال انتشار رديف
8 8119 01 0/88% 
0 8111 01 0/88% 
1 8118 89 0/1% 
3 8188 08 1/88% 
5 8188 18 1/88% 
1 8180 18 1/88% 
9 8181 11  8/80% 
1 8183 15  1/80% 
8 8185 81 1/5% 
88 8181 05  0/8% 

 %888 091  مجموع
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درصد از  1/80عنوان و  15با  8183 سال دهد؛می نشان 8 های جدولداده که طورهمان 

اد شده را به خود اختصاص داده است. کمترين تعدبیشترين تعداد مقاالت منتشر، کل مقاالت

عنوان و  89با  8118درصد و سال  1/5عنوان و  81با  8185مربوط به سال  شدهچاپمقاالت 

انتشار مقاالت در  دهد که روندمی نشان جدول درصد کل مقاالت است. دقت در ارقام 0/1

ها اين سال که در طولطوریبه، شده یریگیپطور منظم ها بهدر طول اين سال باًيتقر، فصلنامه

 شده است.مقاله منتشر 09 هرسالمیانگین  طوربه

علمی پژوهشی در فصلنامه  مقاالت انتشار درمردان  و زنان سهم تعیین پرسش دوم به 

 دهد.نشان می را آن آماری زير اطالعات نمودار که اختصاص يافته بود

 
 . توزیع فراوانی جنسیت نویسندگان مقاالت1نمودار 

نفر  313، که از اين تعداد داشتند مقاالت نقش اين نوشتن در پژوهشگر 101 یطورکلبه 

 شده است. داده نمايش 8نمودار  در که اندبوده درصد( 01زن ) نفر 830 و درصد( 99مرد )

، کارشناسی از های علمی اعماز سطوح و مرتبه يکهر سهم تعیین به سؤال سوم 

 مقاالت انتشار در دانشیاران و استادان، استادياران، دانشجويان دکتری، کارشناسی ارشد

نمايش  را سهم هر گروه 0 ولکه جد يافته است اختصاص علمی پژوهشی در پژوهشنامه

 دهد.می
  



45 

 یاتپژوهشنامه مال یعلم یداتتول سنجیمطالعه علم 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
81، 

ار 
به

81
 

 

 های علمیاساس سطح و مرتبه بر مقاالت نویسندگان پراکندگی . توزیع0جدول 

 درصد فراوانی علمی تحصیلی و مرتبه سطح رديف

 %1/38 010 کارشناسی ارشد 8

 %8/09 895 استاديار 0

 %8/81 18 دانشیار 1

 %9/88 19 دانشجوی دکتری 3

 %8/5 10 استاد 5

 %1/8 5 کارشناس 1

 %1/8 3 علمی فاقد سطح و مرتبه 9

 %888 101  مجموع

کننده مشارکت پژوهشگر 101از مجموع ، دهدنشان می 0های جدول که داده طورهمان 

ر د، علمی ايشان مشخص نبود درصد( که سطح و مرتبۀ 1/8نفر ) 3تعداد ، در انتشار مقاالت

نفر  010؛ بیبه ترت، نويسنده باقیمانده 100می قرار گرفتند. از عل گروه فاقد سطح و مرتبۀ

درصد(  8/80نفر ) 18، درصد( استاديار 58/09نفر ) 895، درصد( کارشناس ارشد 1/38)

 1/8نفر ) 5درصد( استاد و  8/5نفر ) 10، درصد( دانشجوی دکتری 9/88نفر ) 19، دانشیار

اعضای  بین از که است از آن حاکی دولهای جبنابراين داده؛ درصد( کارشناس بودند

 رتبۀ سوم قرار استادان در و دوم در رتبۀ دانشیاران، اول در رتبۀ استادياران، هیأت علمی

نسبت به دانشیاران و  ارانياستادتعداد چند برابری ، اين بخش در توجهجالبدارند. نکته 

 استادان است.

مقاالت علمی  انتشار در انهشگرپژو مشارکت علمی میزان بررسی به پرسش چهارم 

 دهد.می نشان را آن های آماریداده 0 نمودار بود که يافته اختصاصپژوهشی در فصلنامه 
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 . میزان مشارکت علمی نویسندگان در انتشار مقاالت0نمودار 

، درصد از مقاالت توسط دو نويسنده 39، است مشاهدهقابل 0نمودار که در  طورهمان 

ن همچنی، انددرصد نیز با همکاری بیش از سه نفر نوشته شده 9د با سه نويسنده و درص 18

درصد آتار با  15، گريدعبارتبهشده است. درصد از مقاالت توسط يک نويسنده نوشته 85

. البته ذکر اين نقطه استدرصد  85اند و سهم آتار انفرادی مشارکت گروهی نوشته شده

العه های ابتدايی مطای مربوط به سالاز مقاالت تک نويسندهضروری است که بخش اعظمی 

 ( است.8119-8111)

علمی  تولید مقاالت مراکز علمی در ها واز دانشگاه هرکدام نقش بررسی به سؤال پنجم 

 انتشار مقاالت در ها راآن از سهم هرکدام 1 نمودار بود. يافته اختصاص پژوهشی در فصلنامه

 دهد.نشان می

 
 ها و مراکز علمی در تولید مقاالت. میزان مشارکت دانشگاه3ار نمود
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، مقاله در رتبۀ اول 09دانشگاه عالمه طباطبائی با ، دهدنشان می 1نمودار طور که همان 

 81دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی با  به همراه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

ر اينکه ذکاند. نکته قابلمقاله در رتبۀ سوم قرار گرفته 85ان با مقاله در رتبۀ دوم و دانشگاه تهر

درج مورد از مقاالت اسامی مراکز آموزشی پژوهشی  9در ، شدهمقاله منتشر 091از مجموع 

ی ابتدايی هاکه البته همگی مربوط به سال بندی منظور نگرديدبود که در اين طبقه نشده

 اند.( بوده8111-8119مطالعه )

دانش مالیاتی در  تولید حوزۀيک از نويسندگان پُربه تعیین سهم هر سش ششمپر 

تولید اين حوزه را با تعداد آتارشان نويسندگان پُر، 3پژوهشنامه اختصاص يافته بود که نمودار 

 دهد.نشان می

 
 بندی نویسندگان تولیدات علمی جامعه آماری پژوهش. رتبه4نمودار 

رضائی به همراه علی عسگری با  محمدقاسم، است نمايان 3ار نمود در طور کههمان 

 مقاله 9عبدی نیز با مشارکت در انتشار  محمدرضارتبۀ اول و  مقاله در 1 انتشار مشارکت در

افته را ينفر اولی که بیشترين تعداد مقاالت انتشار 88 یطورکلبهاند. قرار گرفته رتبۀ دوم در

مقاالت فصلنامه مشارکت  درصد کل 05تشار کمی بیش از اند در انبه خود اختصاص داده

 اند.کرده
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يافته بود. گرايش موضوعی  اختصاص موضوعی مقاالت گرايش بررسی به سؤال هفتم 

مقاالت  متن نگاهى اجمالى به همچنین با و هاکلیدواژه، هاچکیده، مطالعۀ عناوين با مقاالت

، گروهِ؛ ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی 19 مقاالت در، روانتخاب گرديده است. ازاين

یات و منابع مال، فرهنگ مالیاتی، حسابداری مالیاتی، فرار مالیاتی، هامالیات بر درآمد شرکت

ی هاها و حمايتمشوق، هامعافیت، افزودهارزشمالیات ، حقوق مالیاتی ايران، مالی اسالمی

های درآمد ،اجتناب مالیاتی، نظام مالیاتی ايران ،های نوينمالیات، حسابرسی مالیاتی، مالیاتی

، یقوانین و مقررات مالیات، تمکین مالیاتی، المللیبین یاتیمال هاینظام، مالیاتی دولت

بینی پیش ،اتربخشی و کارايی مالیات، ظرفیت مالیاتی، های مالی و مالیاتی دولتسیاست

توزيع  ،نرخ مؤتر و بهینۀ مالیاتی، محیطیهای زيستمالیات، فقه مالیات، درآمدهای مالیاتی

، یاتیتالش مال، تقلب مالیاتی، ارزيابی مؤديان مالیاتی، مالیات بر امالک، درآمد و مالیات

های سازمان امور مالیاتی تحلیل محتوای رسانه، مالیات تورمی، بر درآمد اشخاص یاتمال

ات در بودجه و هدفمندسازی نقش مالی، های مالیاتیشوک، توهم مالی، شويیپول، کشور

موضوع نخست که بیشترين توجه  85های آماری داده 1 شکل بندی شدند کهها دستهيارانه

 دهد.می را نشان اندپژوهشگران را به خود جلب کرده

 های موضوعی مقاالتگرایش فراوانی . توزیع3جدول 

 درصد فراوانی های موضوعیگرايش رديف

 %1/88 08 دارات مالیاتیارزيابی کارکنان و ا 8

 %1/9 08 هادرآمد شرکتبر مالیات  0

 %1/1 81 فرار مالیاتی 1

 %1/5 81 حسابداری مالیاتی 3

 %9/3 81 فرهنگ مالیاتی 5

 %3/3 80 مالیات و منابع مالی اسالمی 1

 %3 88 حقوق مالیاتی 9

 %3 88 افزودهمالیات ارزش 1

 %3 88 مالیاتی هایها و حمايتمشوق، هامعافیت 8

 %1/1 88 حسابرسی مالیاتی 88

 %1/1 88 های نوينمالیات 88



49 

 یاتپژوهشنامه مال یعلم یداتتول سنجیمطالعه علم 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
81، 

ار 
به

81
 

 

 درصد فراوانی های موضوعیگرايش رديف

 %1/1 88 نظام مالیاتی ايران 80

 %1/1 88 اجتناب مالیاتی 81

 %1/1 8 دولت یاتیمال یدرآمدها 83

 %1/1 8 المللیهای مالیاتی بیننظام 85

 %8/0 1 یاتیمال ینتمک 81

 %8/0 1 قوانین و مقررات مالیاتی 89

 %1/08 9 ≤ ساير موضوعات 81

 %888 091  مجموع

از  درصد( 88مقاله )نزديک به  08تعداد ، دهدمی نشان 1 جدول هایداده که طورهمان

مالیات بر درآمد ، بوده در حوزۀ ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی شدهمقاالت منتشر

 دارند. قرار های بعدیرتبه مقاله در 81و فرار مالیاتی با  08 ها باشرکت

 توزيع 5نمودار  پردازد کهمی پرسش هشتم به بررسی زبان مورد استناد در منابع فصلنامه 

 دهد.نشان می را هاآن فراوانی

 
 مورد استناد زبان بر اساس استناد میزان فراوانی . توزیع5نمودار 

 8119از ابتدای سال ، هبازۀ زمانی موردمطالع در، دهدمی نشان 5 نمودار که طورهمان 

ولی از ابتدای  ،استناد به مقاالت فارسی نسبت به منابع التین پیشی داشته است 8188تا سال 
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عددی  95فاصلۀ  کهیطوربه، اين برتری جای خود را به منابع التین داده است 8188سال 

موردی به نفع منابع  898به فاصلۀ  8119بین منابع فارسی و التین و به نفع منابع فارسی در سال 

 3/50، مورد استناد منبع 9888طورکلی از مجموع يافته است. بهتغییر 8181التین در سال 

 درمجموعاست.  داشته فارسی اختصاص به زبان درصد 1/39 زبان انگلیسی و به درصد

 5الف تبا اخ باًيتقرغالب مورد استناد در فصلنامه نبوده و  زبانی سیانگلزبان ، توان گفتمی

 است. گرفتهدرصدی بیشتر از منابع فارسی مورد استناد قرار

 پیشنهادهاگیری و نتیجه

که با رسالت توسعۀ  پژوهشنامۀ مالیات تنها نشريۀ تخصصی حوزۀ دانش مالیاتی در ايران است

دارای رتبۀ  8119دانش مالیاتی و با تأيیديه کمیسیون بررسی نشريات علمی کشور از تاريخ 

رو صورت منظم در حال انتشار است. ازاينپژوهشی بوده و از آن تاريخ به بعد تقريباً بهعلمی 

حوزۀ مالیات  در های جديدۀ پژوهشدهندانعکاس رود محتوای مقاالت اين نشريهمی انتظار

 در حوزۀ های موضوعیو بیانگر اولويت موضوعات بنیادين و هاگرايش ۀدربردارندو نیز 

تولیدات علمی اين مجله  شد یسعپژوهش  اين رو درکشور باشد. ازاين ردانش مالیاتی د

حال  ترين موضوعاتی که درمورد مهم در اين اساس بتوان بر قرار گیرد تا مورد ارزيابی

را  اين حوزه نیازهای پژوهشی همچنین، هانقاط ضعف و کاستی، حاضر موردتوجه بوده

عمق  جهت در مؤتر راهکارهای ارائه همچنین، یقريزی دقبا برنامه و دادقرار موردسنجش

 ی برداشت.مؤترترهای ها گامتر نمودن آننیز کاربردی و مقاالت مالیاتی بخشیدن به

 گرديد حاصل نتیجه اين نويسندگان فصلنامه جنسیت بررسی و ارزيابی بدين ترتیب در 

 01صد را مردان و در 99در تولید مقاالت؛  کنندهمشارکتپژوهشگر  101که از مجموع 

دهند. از داليل مشارکت کمتر زنان نسبت به مردان در تولید مقاالت درصد را زنان تشکیل می

در  زن تکمیلی علمی و دانشجويان تحصیالت هیأت توان به تعداد کمتر اعضایمی، علمی

 مردان اشاره کرد. اين حوزه نسبت به

های علمی مختلف در تولید مقاالت هيک از سطوح و مرتبهای مربوط به سهم هريافته 

درصد  1/38 حاکی است؛ پژوهشگران دارای مدرک کارشناسی ارشد با مشارکت در انتشار
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 8/09اند. استادياران با مشارکت در انتشار از کل مقاالت رتبۀ اول را به خود اختصاص داده

رتبۀ سوم  قاالت دردرصد از م 8/81دانشیاران با مشارکت در  رتبۀ دوم و در درصد مقاالت

دی تواند مربوط به تعداد زياد وروقرار دارند. پیشتاز بودن کارشناسان ارشد در اين بخش می

 های اخیر باشد.ها به اين مقطع تحصیلی در سالآن

 85 که داد نشان گروهی صورتمقاله به انتشار در انپژوهشگر مشارکت میزان بررسی 

درصد  15از  است. بوده کار گروهی حاصل درصد 15درصد آتار دارای يک نويسنده و 

درصد  88، درصد حاصل مشارکت اساتید با دانشجويان 90 باًيتقرمشارکت گروهی نیز؛ 

درصد حاصل کار گروهی بین اساتید بوده است. بدين ترتیب  0/0بین دانشجويان و تنها ما

علمی  به همکاری دیزيا حوزه دانش مالیاتی گرايش توان نتیجه گرفت که پژوهشگرانمی

 که بیشترين آن مربوط به مشارکت بین اساتید و دانشجويان است. و تألیف مشترک دارند

نشان ، مقاالت انتشار مراکز علمی در ها وهريک از دانشگاه های مربوط به سهميافته 

 مقاله و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 09 عالمه طباطبائی با تولید دانشگاه دهد؛می

اند. گرفتهقرار صدر جدول مقاله در 81دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی با  مرکزی به همراه

ازمان سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین س، دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی قرار گرفتن

 مرکزی که بیشترين تولیدات علمی را در زمینۀ دانش مالیاتی 88ها در بین و ادارات کل استان

ت منظور شناخت موانع و مشکالمؤيد اين مطلب است که نشريه در تالش است به، اندداشته

 های مالیاتی کشور در اين زمینه استفاده نمايد.نظام مالیاتی از تجارب پژوهشگران مجموعه

 به مربوط مقاالت تعداد بیشترين داد که نشان مقاالت موضوعی هایبررسی گرايش 

و  08ها با مالیات بر درآمد شرکت، مقاله بوده 08ان و ادارات مالیاتی با حوزۀ ارزيابی کارکن

موضوعاتی  رسد دلیل انتخابمی به نظرقرار دارند.  های بعدیرده در مقاله 81فرار مالیاتی با 

، ان باشدگرپژوهشنظیر ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی سهولت در دسترس بودن ايشان برای 

ها ارزيابی مؤديان مالیاتی است که از موضوعات مهم اين حوزه ل اين پژوهشاما نقطه مقاب

بی مؤديان های مرتبط با ارزياطلبد. بررسی تعداد پژوهشان را میپژوهشگربوده و توجه بیشتر 

ها حتی در بین بیست موضوع اول دهد که تعداد اين پژوهشمالیاتی در مجله نشان می

پژوهش در اين حوزه نقش مؤتری در  کهیدرحالار ندارد. موردتوجه پژوهشگران نیز قر
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ده دولت های آينريزیشناخت موانع و مشکالت نظام مالیاتی داشته و کمک شايانی به برنامه

کاران حوزۀ امور اندربنابراين الزم است دست؛ های مالیاتی خواهد داشتدر حوزۀ درآمد

عه و ی بتوانند در اين زمینه نیز به مطالراحتبه پژوهشگرانکه  کنندمالیاتی شرايطی را مهیا 

پژوهش بپردازند. از طرف ديگر قرار گرفتن موضوع فرار مالیاتی در ردۀ سوم اولويت 

 پژوهشگران حاکی از وجود مشکل و معضل جدی در اين زمینه است.

در زمینۀ تولیدات علمی مجلۀ پژوهشنامه مالیات مربوط به  صورت گرفتهآخرين بررسی  

ارزيابی منابع مورد استناد در مقاالت فصلنامه بود. بررسی مجموع استنادات مقاالت مجله 

های سال بخصوص در، استناد به مقاالت التین نسبت به منابع فارسی، در کل، دهدنشان می

تواند مربوط به استفادۀ پژوهشگران از يکی از داليل اين امر می است. داشته یشیپ، اخیر

مقالۀ پايه و همچنین مقايسۀ نتايج مطالعات داخل کشور با مطالعات  عنوانن بهمقاالت التی

مبود گردد به کمیبر احتماالًدلیل ديگر ، المللی توسط برخی از پژوهشگران باشدبین

اندرکاران اين حوزه با که الزم است دست های بکر و اصیل ايرانی در اين حوزهپژوهش

يد راه را برای انتشار مقاالت جد، ق و ترغیب پژوهشگران جوانازجمله تشوي، اتخاذ تدابیری

 .نديبازنماپژوهشگران داخلی 

 منابع

، یرحسابدا یقاتیتحق هایيتو اولو یازهان یینتب .(8111) ین.حس، یو فخار ینحس، یاعتماد

 هاییبررس ۀفصلنام .آموزش و عمل، یقاتتحق يیجهت همسو يیارائه الگو
 .09-1، (15)88، یو حسابرس یحسابدار

مقاالت  کیفی و کمی (. ارزيابی8180) علی.، اسدپور و فريال، احمدی ،محمدرضا، بمانیان

، مديريت شهری نشريۀ .08-88از شماره  شهری مديريت فصلنامه دو پژوهشی علمی

88(10) ،081-018. 

ستان ا اتییاداره کل مال یاتیمال يانمؤد ینعوامل مؤتر بر ارتقاء تمک .(8188) ی.عل، یبیحب
 ارشد دانشگاه اراک. یکارشناس نامۀيانپا، یمرکز
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 یمقاالت حسابدار شناسیروش یقیمطالعه تطب .(8180. )یهراض، بردبار و زهرا، يلمید يانتید

 یو حسابرس یدانش حسابدار ۀمجل .يراندر مجالت معتبر داخل و خارج از ا
 .8-83، (9) 0، يريتمد

 و بررسی(. 8183حسین. )، گوشمحمود و فاتح، اضبیالری دشتِ  ،محمدجواد، ساعی

فصلنامۀ  .اخیر دهۀ دو حسابرسی در تحقیقات علمی پژوهشی تحلیل محتوای

 .081-008، (0)00، ی حسابداری و حسابرسیهایبررس

، اتییمال ینبر تمک یاتیاخالق مال یرتأت. (8183زهرا. )، یدریو ح هادی، یریام ،مجید، یصامت

، (95)01، یهای اقتصادیاستها و سپژوهش ۀفصلنام ر اصفهانمطالعه موردی شه

010-018. 

 .جلد دوم، یرسانو اطالع یالمعارف کتابداردائره، سنجیکتاب .(8115) يده.فر، عصاره

 .ملی اسناد و کتابخانه سازمانتهران: 

 ایهمقاله یمحتوا یلتحل» .(8181) .نرگس، و سرلک یمهد، یمحمد ،فاطمه، رادیگرام

، «8119-8180 هایسال ینمنتشره ب یو مال یحسابدار یپژوهشی مجالت علم

 .885-800، (01)9، حسابداری مديريت

 عمومی بخش حسابداری هایپژوهش تحلیل(. 8185. )رضا، خانی صفی و محمد، مرادی

، رسیحساب و حسابداری هایبررسی فصلنامۀ .آتی تحقیقات گیریجهت و ايران در

01(3) ،593-539. 

 هایپژوهش ۀفصلنامهای مقاله یفیو ک یکم يابیارز .(8118) .پگاه، يزدیو ا یعل، موحد

، (98)30، یعیطب یایجغراف هایپژوهش .(8191-19دوره ده سال ) یط یايیجغراف

83-11. 

 لیتحل(. بررسی تعداد و 8181اعظم. ) ، روستامیمندی حسین و، دریرجب ،محمد، نمازی

های پیشرفت .ای حسابداری در ايرانههای مرتبط با اخالق حرفی مقالهمحتوا

 .880-001 ،(8)8، حسابداری

 دانش .ايران در رفتاری حسابداری یهاپژوهش سنجیعلم(. 8189. )يونس، نوبخت
 .805-811، (09)9، مديريت حسابرسی و حسابداری

http://jaa.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=5810&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://jaa.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=61138&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%AC%D8%A8+%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://jaa.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=68801&_au=%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85++%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://jaa.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=68801&_au=%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85++%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://jaa.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=68801&_au=%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85++%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://jaa.shirazu.ac.ir/article_4214.html#au3
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