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چکیده
هدف اين مقاله ،مطالعۀ علمسنجی تولیدات علمی پژوهشنامۀ مالیات بهعنوان تنها نشريۀ علمی پژوهشی حوزۀ
دانش مالیاتی در ايران است .پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا صوت
گرفته است .برای گردآوری دادههای موردنیاز از سیاهۀ وارسی محقق ساخته استفاده شده و محدودۀ زمانی
تحقیق نیز  80ساله بوده و از ابتدای سال  8319تا ابتدای  8389بود .يافتههای پژوهش نشان داد؛ در طول
سالهای موردمطالعه  093مقاله در اين مجله منتشرشده که  101نويسنده در تولید اين مقاالت مشارکت
داشتهاند ،از اين تعداد  313نفر را مردان و  830نفر را زنان تشکیل دادهاند .با در نظر گرفتن سطح تحصیلی و
مرتبۀ علمی نويسندگان؛ کارشناسان ارشد با  30درصد و استادياران با  01درصد ،در صدر جدول نويسندگان
قرار دارند .درعینحال  85درصد مقاالت تک نويسندهای و  15درصد حاصلِ کارگروهی بوده است .در
بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی با  09مقاله در رتبۀ اول و دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی به همراه دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی با  81مقاله در رتبۀ دوم قرار گرفتهاند .از نظر
گرايش موضوعی 88 ،درصد از آتار منتشرشده در حوزۀ ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی بوده ،مالیات بر
درآمد شرکتها با  9/3درصد و فرار مالیاتی با  1/1درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .به نظر میرسد دلیل
توجه بیشتر پژوهشگران مجله به موضوعاتی نظیر؛ ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی بهعنوان موضوع
پژوهشی ،سهولت در دسترس بودن اطالعات آنها برای محققان باشد ،اما نقطه مقابل اين موضوعات ،موضوع
ارزيابی مؤديان مالیاتی است که تعداد پژوهشهای مرتبط با آن در مجله نشان میدهد که تعداد اين پژوهشها
حتی در بین بیست موضوع اول موردتوجه پژوهشگران نیز قرار ندارد .اين در حالی است که پژوهش در اين
حوزه نقش مؤتری در شناخت موانع و مشکالت نظام مالیاتی داشته و کمک شايانی به برنامهريزیهای آينده
دولت در حوزۀ درآمدهای مالیاتی خواهد داشت .از طرف ديگر قرار گرفتن موضوع فرار مالیاتی در رده
سوم اولويت پژوهشیِ پژوهشگران ،حاکی از وجود مشکل و معضل جدی در اين زمینه است.
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مقدمه
امروزه واژۀ تولید علم جايگاه خاصی در ادبیات کشور پیدا کرده ،بهطوریکه نهضت تولید
علم و جنبش نرمافزاری اذهان بسیاری از سیاستگذاران و برنامهريزان علمی و پژوهشی
کشور را به خود جلب نموده است .از سوی ديگر پرداختن به تولید علم و فعالیتهای
پژوهشی و توسعهيافتگی طوری به هم گرهخوردهاند که نمیتوان آنها را جدا از هم تصور
کرد .تعريف نوين توسعه بر مبنای پژوهش و تحقیق در ادبیات اقتصادی ،بیانگر نقش و
اهمیت تحقیقات در توسعۀ اقتصادی کشورهاست (اعتمادی و فخاری .)8313 ،لذا،
قابلتصور نیست که کشوری تمايل داشته باشد به پیشرفتهای جهانی نائل آيد ولی به توسعۀ
علمی خود نپردازد .حالآنکه کشورها ناگزير به پیمودن اين مسیر هستند ،بنابراين ضروری
است که فعالیتهای علمی و پژوهشی دستاندرکاران اين حرکت مورد ارزيابی و بررسی
قرار گیرد تا آتار ارزشمندتر از آتار کماهمیت متمايز گردد (عصاره.)8315 ،
در اين میان و به اعتقاد پژوهشگران ،مجالت علمی تخصصی در انتقال اطالعات علمی
و فنی نقش مهمی دارند و در کنار ساير وسايل ارتباطی در زمینۀ علم و تکنولوژی ،دارای
جايگاه خاص و منحصربهفردی هستند .مقاالت مندرج در اين مجالت به دلیل تازگی ،کوتاه
بودن ،سرعت انتقال ،ارزانتر بودن ،تحلیلهای دقیق ،توزيع سريع و معرفی آخرين
پژوهشها ،برای محققان اهمیت بسزايی دارد .مهمتر از همه اينکه ،به دلیل فرآيند داوری
و صیقل خوردن در اتر مطالعۀ نقادانۀ داوران و توصیههای ايشان برای رفع نواقص و تکمیل
موارد ،هويت ويژهای به خود میگیرند (بمانیان ،احمدی و اسدپور .)8380 ،ازاينرو،
مجالت علمی تخصصی در میان ساير مدارک و منابع انتشاراتی به دلیل نقش مؤتری که در
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۳٤

انتقال اطالعات دارند ،از مهمترين منابع اطالعاتی علمی محسوب میشوند؛ بنابراين با توجه
به اين اهمیت ،الزم است مجالت بهعنوان محمل ارائهدهندۀ اطالعات جديد ،خود نیز مورد
ارزيابی و بررسی دقیق علمی قرار گیرند تا مشخص گردد که اطالعات تولیدشده در اين
حوزه در چه وضعیتی قرار دارد.
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با توجه به مطالب بیانشده ،اين پژوهش درصدد بررسی تولیدات علمی پژوهشنامۀ
مالیات ،بهعنوان تنها نشريۀ تخصصی حوزۀ دانش مالیاتی در کشور است و انتظار میرود تا
ضمن علمسنجی و تحلیل محتوای موضوعی مقاالت منتشرشده در اين فصلنامه ،بتوان
چارچوب منسجمی از وضعیت موجود پژوهشهای مالیاتی و همچنین زمینههايی را که
مستعد بررسی و توجه بیشتر پژوهشگران است را شناسايی نمود .مجلۀ پژوهشنامۀ مالیات
نشريۀ علمی تخصصی سازمان امور مالیاتی کشور است که از سال  8319با امتیاز علمی
پژوهشی (با درجۀ کیفی ) )A (89در حال انتشار بوده و در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
( )ISCنیز بهعنوان يکی از نشريات معتبر علمی نمايه شده است .بر اساس شناسنامه نشريه،
هدف از انتشار آن؛ بازنگری و اصالح قوانین و سیاستهای مالیاتی ،ايجاد زمینۀ مناسب برای
ارتقاء فعالیتهای پژوهشی در زمینۀ مالیات ،همکاری علمی با پژوهشگران ،انديشمندان و
دستاندرکاران امور مالیاتی در سراسر کشور بهمنظور شناخت موانع و مشکالت نظام مالیاتی
و تالش در جهت رفع آنها ،ساماندهی و تنظیم پژوهشهای مالیاتی در سطح کشور ،ايجاد
انگیزه در نیروهای پژوهشگر درونسازمانی و برونسازمانی در جهت ارائه توانايیهای
پژوهشی در زمینۀ مالیات و فراهم آوردن زمینۀ تبادلنظر در مسائل مالیاتی است .ازاينرو
مقاالت علمی پژوهشی که در زمینۀ دانش مالیاتی نوشته شود و پژوهشی ارزشمندی باشد
برای انتشار در مجله موردبررسی قرار میگیرد .مرتبط بودن موضوع پژوهش با امور مالیاتی
و استفاده از موضوعهای نوين در پژوهشهای کاربردی و تخصصی از اولويتهای اين مجله
به شمار میروند .مبانی نظری پژوهش در ادامه بیان شده است:
امروزه مالیات بهعنوان اصلیترين ابزار کسب درآمد برای دولتها جهت رسیدن به
همچنین نقش فزايندۀ دولتها در ايجاد و گسترش خدمات عمومی ،تأمین اجتماعی و
گسترش تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تالش در جهت تحقق رشد
اقتصادی و توزيع عادالنه درآمد ،پرداخت و دريافت مالیات را به مسئلهای مهم و مؤتر
تبديل نموده است .به اعتقاد اغلب کارشناسان پرداخت مالیات از عوامل رشد و توسعه
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اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است .ازاينرو گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و

جامعه است و موجب رونق اقتصادی و ارتقای شاخصهای آن ،تحقق عدالت اجتماعی،
۳٥
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افزايش خدمات و عمران و آبادانی کشور میشود .با وصول مالیات عادالنه از مؤديان،
میتوان بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشور ازجمله کسری بودجۀ ساالنه،
تورم و بیکاری را رفع و زمینۀ ايجاد عدالت اجتماعی از طريق توزيع دوباره درآمدها را
فراهم نمود (صامتی ،امیری و حیدری .)8383 ،بدين ترتیب بهطورکلی در بُعد اجتماعی،
هدف اصلی وضع مالیات ،کاهش فاصلۀ تأمین طبقاتی و توزيع مجدد درآمدها است .هدف
اقتصادی از وضع مالیاتها ،تثبیت نوسانات اقتصادی ،تخصیص بهینۀ تأمین منابع بین
بخشهای مختلف و کمک به تسريع فرآيند توسعۀ بخشی يا منطقهای است و هدف
بودجهای دولتها از وضع مالیاتها نیز ،تأمین مالی بودجۀ دولت است (حبیبی.)8380،
در اين میان دانش مالیاتی نیز بهعنوان دانش کاربردی در تصمیمگیریهای زيرساختی
و اقتصادی در سطح خرد و کالن ،نقش اساسی دارد و مقولهای با اهمیت در برنامهريزی
هر کشوری تلقی میگردد؛ بنابراين به دلیل نقش خاص و تأتیرگذار آن همواره موردتوجه
صاحبنظران اقتصاد ،مالیۀ عمومی ،سیاسیون ،تشکلها و حتی عموم مردم بوده است .لذا
ضروری است از دانش تولیدشده در اين حوزه ارزيابیهای دقیق علمی به عمل آيد.
اگرچه پژوهشهای مرتبط با موضوع مالیات بهطور جستهوگريخته در برخی از نشريات
حسابداری ،مالی و اقتصادی ديده میشوند ،ولی پژوهشنامۀ مالیات تنها مجلۀ تخصصی در
حوزۀ دانش مالیات است که مقاالت مرتبط با اين حوزه را بهصورت تخصصی موردبررسی
دقیق علمی قرار میدهد و در صورت تأيید علمی آن توسط کارشناسان اين حوزه ،آن را
منتشر مینمايد .لذا انتظار میرود در اين پژوهش ،ضمن علمسنجی و تحلیل محتوای
موضوعی مقاالت منتشرشده در اين فصلنامه ،بتوان چارچوب منسجمی از وضعیت موجود
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

پژوهشهای مالیاتی را شناسايی ،دانشجويان و پژوهشگران را از وضعیت موجود مقاالت اين
حوزۀ آگاه و آنان را در انتخاب موضوعات جديد ياری کرد و از سوی ديگر موجبات توسعۀ
دانش مالیاتی را نیز فراهم نمود.
بر اساس بررسیهای انجامشده در داخل کشور ،پژوهش مشابهی بدين شکل و
بهصورت خاص و موردی در مورد مقاالت حوزۀ موضوعی مالیات انجامنشده است.
پژوهشهای داخلی بیشتر بهصورت بررسی مجموعهای از مجالت ،مقايسه محتوايی و

۳٦
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موضوعی بین مجالت و يا بررسی موضوعی در يکی از حوزههای حسابداری و مالی بوده
است .در ادامه به برخی از پژوهشهايی که بهصورت غیرمستقیم با موضوع پژوهش حاضر
در ارتباط هستند اشاره شده است.
نوبخت ( )8389در مطالعهای با عنوان علمسنجی پژوهشهای حسابداری رفتاری در
ايران ،مقاالت انتشاريافتۀ مرتبط با حسابداری رفتاری را در ايران موردبررسی قرار داد.
يافتههای پژوهش وی نشان میدهد؛ بهطورکلی در ايران ،با مشارکت علمی  538نفر005 ،
مقاله در اين حوزه به چاپ رسیده است .از  538نويسندۀ مشارکتکننده در تولید اين آتار،
 33/8درصد را استادياران و  30/5درصد را کارشناسان ارشد تشکیل میدهند 9 .درصد
مقاالت تک نويسندهای و  83درصد حاصلِ کارگروهی بوده است .در بین دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با  38مقاله در رتبه اول و
دانشگاه عالمه طباطبائی با  88مقاله در رتبه دوم قرار گرفتهاند .از نظر گرايش موضوعی،
بیش از  30درصد آتار منتشرشده در حوزۀ حسابداری مالی بوده و حسابرسی با  09/8درصد
و حسابداری مديريت با  83/1درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .از مجموع  1851منبع
مورد استناد در مقاالت ،تقريباً  90درصد منابع به زبان انگلیسی و  30درصد به زبان فارسی
بوده است.
نمازی ،رجبدری و روستامیمندی ( ،)8381در پژوهشی به بررسی و تحلیل محتوای
مقالههای مرتبط با اخالق حرفهای حسابداری در ايران پرداختند .يافتههای پژوهش ايشان
میدهد؛ تعداد مقالههای اخالق حرفهای حسابداری منتشرشده در نشريههای ايرانی تا پايان
سال  8383برابر با  880مقاله است که علیرغم اهمیت موضوع و مقايسه با حجم ساير مقالههای
 0/00509و در ساير نشريههای حسابداری  0/0813از کل مقاالت منتشرشده را شامل
میشوند) .در اين میان تفاوت معنیداری در زمینۀ محورهای محتوايی مقالههای اخالق
حسابداری مشاهده گرديد .بدينصورت که «مفاهیم اخالقی» بیشترين و «اخالق در
حسابداری مديريت» کمترين تعداد مقالهها را به خود اختصاص دادهاند .همچنین در بین
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منتشرشده رقم بسیار کوچکی است (در نشريههای حسابداری و مالی وزارت علوم تنها

مقالههای منتشرشده در زمینۀ مفاهیم اخالقی؛  98/3درصد مربوط به اخالق هنجاری (کدهای
۳۷
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اخالقی الزماالجرا توسط حسابداران نظیر صداقت ،درستکاری و بیطرفی) و  01/1درصد
مربوط به اخالق کاربردی (چگونگی اجرايی کردن کدهای اخالقی الزماالجرا توسط
حسابداران) بوده است.
مرادی و صفیخانی ( ،)8385در مطالعهای به بررسی پژوهشهای حسابداری بخش
عمومی در ايران و جهتگیری تحقیقات آتی پرداختند .نتايج تحقیقات ايشان نشان میدهد
سهم تحقیقات حسابداری بخش عمومی در  08نشريۀ بررسیشده  3درصد است .دراينبین،
نشريههای دانش حسابرسی و حسابداریِ سالمت جزء نشريههای پیشرو در اين زمینه بوده
است .قلمرو مکانی بیشتر اين تحقیقات ،دولت ،دانشگاهها و شهرداریها بوده و همچنین در
بیش از  10درصد اين تحقیقات از روش پیمايشی استفاده شده است .از ديگر نتايج اين
پژوهش اينکه ،موضوعاتی نظیر حسابداری تعهدی و بودجهبندی بیشتر در کانون توجه
پژوهشگران قرار گرفته و حوزههای حسابداری مالی ،گزارشگری ،حسابداری مديريت،
بودجه بندی ،حسابرسی مالی و عملکرد ،پاسخگويی و مديريت مالی به ترتیب بیشتر مستعد
تحقیق تشخیص داده شده است.
ساعی ،الریِ دشتبیاض و فاتحگوش ( ،)8383به بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات
علمی پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر پرداختند .در اين مطالعه با استفاده از روش
تجزيهوتحلیل محتوا ،به نوعشناسی گرايشهای تحقیقات حسابرسی طی سالهای -8388
 8391پرداخته شده است .يافتههای پژوهش نشان میدهد ،تعداد و تنوع مقاالت چاپشده
در هفت زمینۀ حرفه ،گزارش حسابرسی و استفادهکنندگان صورتهای مالی ،ارتباط
حسابرس مشتری ،حاکمیت شرکتی ،بازار حسابرسی ،روشهای حسابرسی و خطر تقلب و
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81
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ريسک حسابرسی ،نسبت به زمینههای ديگر بیشتر بوده است؛ اما در سه زمینۀ قرارداد
حسابرس صاحبکار ،مسئولیت و دادخواهی و نمونهگیری حسابرسی ،پژوهشی به چاپ
نرسیده است که يکی از داليل احتمالی آن را میتوان در دسترس نبودن اطالعات ،شامل
اطالعات قراردادها ،اطالعات مختص به دعاوی حقوقی علیه حسابرسان و پروندههای
حسابرسی دانست .عالوه بر اين ،در شش زمینۀ مقررات بینالمللی ،خدمات غیر حسابرسی،

مطالعه علمسنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات

ديدگاه تداوم فعالیت ،حسابرسی مالیاتی ،آموزش و قضاوت حسابرس ،تحقیقات محدودی
به چشم میخورد که از تنوع خاصی برخوردار نیست.
گرامی راد ،محمدی و سرلک ( )8383در پژوهشی به بررسی محتوای مقاالت
حسابداری و مالی منتشرشده در نشريههای علمی پژوهشی اين حوزه پرداختند .يافتههای
پژوهش ايشان نشان داد؛ در طی سالهای موردبررسی  8038مقاله در مجالت مذکور به
چاپ رسیده که در سالهای اولیه رشد دو و سه برابری داشته و در سالهای بعدی نیز رشد
انتشار مقاالت صعودی بوده است .در بین دانشگاهها؛ دانشگاه آزاد اسالمی با  059مقاله در
رتبۀ اول و دانشگاه تهران با  895مقاله در رتبۀ دوم قرار گرفته است .همچنین رهنمای
رودپشتی ،رحمانی و کردستانی پرکارترين نويسندگان ،طی بازۀ زمانی موردمطالعه بودهاند.
اين در حالی است که  8088نفر ( 35درصد) از محققان ،سالی يک مقاله هم منتشر ننمودهاند.
از نظر گرايش موضوعی مقاالت نیز ،بیش از نیمی از آتار منتشرشده ( 53درصد) در حوزۀ
حسابداری مالی بوده و علوم مالی با  09درصد و حسابرسی با  1درصد در رتبههای دوم و
سوم قرار گرفتند.
ديانتیديلمی و بردبار ( )8380در مطالعه تطبیقی روششناسی مقاالت حسابداری در
مجالت معتبر داخل و خارج از ايران ،پس از تجزيهوتحلیل  013مقاله چاپشده در  3مجله
علمی پژوهشی ايرانی منتشرشده بین سالهای  8319-8380و  859مقاله خارجی چاپشده
در  3مجلۀ آی .اس .آی حسابداری منتشرشده بین سالهای  ،0001-0088دريافتند که تنوع
در بخشهای مختلف روششناسی مقاالت خارجی نظیر؛ روشهای تبیینی ،اکتشافی ،کیفی،
تجربی ،طولی ،غیرموردی ،تاريخی ،قومنگاری ،علی ،تحلیل محتوا و میدانی بیشتر از مقاالت
يورککِنی و الرسئن )0081( 8در مطالعهای توسعۀ پژوهشهای حسابداری بینالمللی را
در مجالت معتبر اين حوزه موردبررسی و تجزيهوتحلیل قرار دادند .نتايج پژوهش ايشان
نشان میدهد؛ تغییرات چشمگیری در درصد تعلق نويسندگان به کشورهای مختلف ديده
1. YorkKenny and Larson
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میشود .در اين پژوهشها پژوهشگران ايالت متحده  51درصد از مجموع تعداد نويسندگان
را به خود اختصاص داده و کشورهايی همچون استرالیا ،انگلستان ،چین به همراه نويسندگانی
از اروپا با  39درصد در رتبههای بعدی قرار دارند ،اين در حالی است که بیش از نیمی از
مقاالت تک نويسنده و مابقی با همکاری گروهی نوشته شده است .درنهايت بررسی
استنادات و ديگر تحلیلها حاکی از کمک قابلتوجه اين مقاالت به پیشرفت تحقیقات
حسابداری بینالمللی بوده است.
اِپاستولو و همکاران ،)0089( 8در پژوهشی به بررسی و تحلیل محتوای  801مقالۀ
منتشرشده در شش نشريۀ بینالمللی آموزش حسابداری در سال  0081و مقايسۀ آنها با
مقاالت منتشرشده در طی سالهای  0083-0085در همین نشريات پرداختند .در اين مطالعه،
مقاالت در پنج بخش برنامۀ درسی و آموزش ،آموزش محتوا ،تکنولوژی آموزشی،
دانشجويان و دانشکدههای حسابداری موردبررسی قرار گرفتند .يافتههای پژوهش نشان داد؛
بیشترين کاهش در تعداد مقاالت ،با تولید  83درصد از کل مقاالت در بخش آموزش محتوا
و بیشترين افزايش نیز مربوط به موضوع دانشجويان با تولید  33درصد از کل مقاالت بوده
است .مقاالت مرتبط با برنامۀ درسی و آموزش  01درصد و تکنولوژی آموزشی نیز  80درصد
از کل تولیدات را به خود اختصاص دادهاند که در اين زمینه نسبت به سالهای مورد مقايسه
تفاوت چندانی مشاهده نگرديده است .مقاالت مرتبط با دانشکدههای حسابداری نیز با 81
درصد از کل مقاالت آموزش حسابداری ،نسبت به سال  0085با کاهش  1درصدی و نسبت
به سال  0083با فزايش  8درصدی روبرو بوده است.
نتايج تحقیقات ارسريم )0081( 0که به بررسی و تحلیل محتوای مجالت حسابرسی در
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81
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ترکیه پرداخته است حاکی است ،بیش از  50درصد مقاالت منتشرشده در اين مجالت خارج
از حیطه موضوعی حسابرسی بوده و در  35درصد مقاالت اصالً به موضوع حسابرسی در
ترکیه پرداخته نشده است .عالوه بر اين در نوعشناسی گرايشهای تحقیقات مشخص شد
که  15درصد مقاالت ،توصیفی تحلیلی و  35درصد از مقاالت پژوهشهای تجربی بوده
1. Apostolou et al
2. Erserim
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است .همچنین در  5سال اخیر مقاالت توصیفی تحلیلی بیشتر موردتوجه پژوهشگران قرار
داشته است.
کامپوپیانو و دِماسیس )0085( 8با استفاده از مجموعهای از شواهد تجربیِ جمعآوریشده
از طريق تجزيهوتحلیل محتوای گزارشهای مسئولیتهای اجتماعی  81شرکت بزرگ و
متوسط در ايتالیا به اين نتیجه دست يافتند که شرکتهای خانوادگی در مقايسه با شرکتهای
غیر خانوادگی ،انواع مختلفی از گزارشهای مسئولیتهای اجتماعی را منتشر میکنند .اين
گزارشها بر موضوعات مختلفی تأکید داشته ولی با استانداردهای مسئولیتهای اجتماعی
مطابقت کمتری دارند .بدين ترتیب اين پژوهشگران به کمک ادبیات گزارشگری
مسئولیتهای اجتماعی و از طريق تحلیل محتوای موضوعی گزارشهای مسئولیتهای
اجتماعی به تجارت شرکتهای خانوادگی به چندين روش کمک نموده و مفاهیمی را برای
اجرا ارائه نمودند.
آکچاکانات و همکاران )0083( 0به تحلیل محتوای مقاالت منتشرشده در ارتباط با
استانداردهای حسابداری در طی سالهای  0003-0088در کشور ترکیه پرداختند .نتايج اين
تحقیق که با مطالعه بر روی  811مقاله صورت گرفت نشان داد ،بیشتر تحقیقات در ارتباط با
تأتیرات عمومی استانداردها و اجرای استانداردهای حسابداری در شرکتهای کوچک بوده
است.
ابوبکر و صالح )0088( 3در پژوهشی مقاالت مرتبط با حسابداری بخش عمومی را در
بین کشورهای توسعهيافته و درحالتوسعه موردمطالعه قرار دادند .در اين پژوهش 15 ،مقاله
مرتبط با حسابداری بخش عمومی ،منتشرشده در بین سالهای  0080تا  8818ازلحاظ سطح
خود به اين نتیجه رسیدند که بیشتر تحقیقات انجامشده در اين زمینه ،در کشورهای
توسعهيافته صورت گرفته و سهم کشورهای درحالتوسعه در اين زمینه اندک بوده است.
1. Campopiano and De Massis
2. Akçakanat et al
3. Abu Bakar and Saleh
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جمعبندی بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش نشان میدهد ،تحقیقات مرتبط در سالهای
اخیر ،اغلب از چارچوب معینی برای طبقهبندی مقاالت بهره بردهاند و به کمک آن به
علمسنجی و تحلیل محتوای مطالعات پرداختهاند .در اين چارچوب ،تحقیقات بر اساس
معیارهای مختلفی دستهبندی شدهاند که عبارتاند از :توزيع فراوانی ،میزان مشارکت زنان
و مردان ،سهم هريک از سطوح و مرتبههای علمی ،میزان مشارکت علمی محققان ،سهم
هريک از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی پژوهشی ،نويسندگان پُرتولید و گرايش موضوعی
مقاالت .در اين پژوهش عالوه بر موارد فوق با توجه به اهمیت استنادات مقاالت ،زبان مورد
استناد در منابع نیز به اين طبقهبندی اضافه و از اين رويکرد و طبقهبندی در تحلیل محتوای
مقاالت استفاده گرديد.
با توجه به مطالب ذکرشده ،سؤالهای پژوهش به شرح زير مطرح میشوند:
 توزيع فراوانی مقاالت منتشرشده در پژوهشنامه چگونه است؟ میزان مشارکت زنان و مردان در تولید مقاالت پژوهشنامه چگونه است؟ سهم هريک از سطوح و مرتبههای علمی در تولید مقاالت پژوهشنامه چقدر بوده است؟ میزان مشارکت علمی محققان در تولید آتار منتشرشده در پژوهشنامه چگونه است؟ سهم هريک از دانشگاهها و مراکز علمی در توسعۀ دانش مالیاتی در پژوهشنامه چگونهبوده است؟
 نويسندگان پُرتولید حوزۀ دانش مالیاتی در فصلنامه چه کسانی هستند؟ گرايش موضوعی مقاالت منتشرشده در پژوهشنامه چگونه است؟ زبان مورد استناد در منابع پژوهشنامه چگونه است؟سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

روش
اين پژوهش از نوع علمسنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا (رويکرد کمی)
صورت گرفته است .تحلیل محتوا روش استانداردی است که برای شناسايی ويژگیهای
اطالعات تبتشده ،نظیر؛ کتابها ،مجالت ،وبسايتها و آتار ادبی بکار میرود و
پژوهشگر را قادر میسازد تا حجم زيادی از اطالعات را بهصورت سازمانيافته درآورد.
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عالوه بر اين به مديريت سازمانها در شناسايی مشکالت ،طبقهبندی دادهها ،سنجش علمی،
فرصتها و تهديدها و بررسی و مطالعه رفتارهای سازمانی کمک میکند بدين ترتیب در
اين پژوهش ،با استفاده آرشیو وبسايت فصلنامه 31 ،شماره و  093مقالۀ منتشرشده در آنها
مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت (در صورت عدم وجود مقاله در آرشیو فصلنامه ،مقاالت و
اطالعات مربوط به آنها از طريق پايگاه مجالت تخصصی نور مگز به دست آمدند) .همچنین
برای گردآوری دادههای موردنیاز از سیاهۀوارسی محققساخته استفاده شد .در تحلیل دادهها
نیز از روشهای آمار توصیفی نظیر؛ دستهبندی دادهها برحسب توزيع فراوانی ،درصد
فراوانی و رسم جداول و نمودارها استفاده گرديد .کلیه اطالعات مجله اعم از سال ،دوره،
شماره و اطالعات کتابشناختی مقاله شامل؛ مشخصات پديدآورنده )ها( ،رتبۀ علمی و
وابستگی سازمانی آنها ،عنوان مقاله و گرايشهای موضوعی در سیاهۀوارسی وارد و
اطالعات بهدستآمده با استفاده از نرمافزار Excelمورد تجزيهوتحلیل دقیق آماری قرار
گرفت .محدودۀ زمانی تحقیق  80ساله بوده و بین سالهای  8319الی  8389انجام شده است.

یافتهها
سؤال اول به بررسی توزيع فراوانی مقاالت منتشرشده در دوره زمانی موردمطالعه اختصاص
يافته است که جدول شماره  8توزيع فراوانی آنها را نشان میدهد.
جدول  .1توزیع فراوانی مقاالت منتشرشده در طول دورۀ پژوهش
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همانطور که دادههای جدول شمارۀ  8نشان میدهد؛ سال  8383با  35عنوان و 80/1
درصد از کل مقاالت ،بیشترين تعداد مقاالت منتشرشده را به خود اختصاص داده است.
کمترين تعداد مقاالت چاپشده مربوط به سال  8385با  81عنوان و  5/1درصد و سال 8318
با  89عنوان و  1/0درصد کل مقاالت است .دقت در ارقام جدول نشان میدهد که روند
انتشار مقاالت در فصلنامه ،تقريباً در طول اين سالها بهطور منظم پیگیری شده ،بهطوریکه
در طول اين سالها بهطور میانگین هرسال  09مقاله منتشرشده است.
پرسش دوم به تعیین سهم زنان و مردان در انتشار مقاالت علمی پژوهشی در فصلنامه
اختصاص يافته بود که نمودار زير اطالعات آماری آن را نشان میدهد.

نمودار  .1توزیع فراوانی جنسیت نویسندگان مقاالت

بهطورکلی  101پژوهشگر در نوشتن اين مقاالت نقش داشتند که از اين تعداد 313 ،نفر
مرد ( 99درصد) و  830نفر زن ( 03درصد) بودهاند که در نمودار شمارۀ  8نمايش داده
شده است.
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

٤٤

سؤال سوم به تعیین سهم هريک از سطوح و مرتبههای علمی اعم از کارشناسی،
کارشناسی ارشد ،دانشجويان دکتری ،استادياران ،دانشیاران و استادان در انتشار مقاالت
علمی پژوهشی در پژوهشنامه اختصاص يافته است که جدول شمارۀ  0سهم هر گروه را
نمايش میدهد.

مطالعه علمسنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات

جدول  .0توزیع پراکندگی نویسندگان مقاالت بر اساس سطح و مرتبههای علمی
رديف

سطح تحصیلی و مرتبه علمی

فراوانی

درصد

8

کارشناسی ارشد

010

%38/1

0

استاديار

895

%09/8

3

دانشیار

18

%83/8

3

دانشجوی دکتری

19

%80/9

5

استاد

30

%5/8

1

کارشناس

5

%0/1

9

فاقد سطح و مرتبه علمی

3

%0/1

101

%800

مجموع

همانطور که دادههای جدول شمارۀ  0نشان میدهد ،از مجموع  101محقق مشارکت-
کننده در انتشار مقاالت ،تعداد  3نفر ( 0/1درصد) که سطح و مرتبۀ علمی ايشان مشخص
نبود ،در گروه فاقد سطح و مرتبۀ علمی قرار گرفتند .از  100نويسنده باقیمانده ،به ترتیب؛
 010نفر ( 38/1درصد) کارشناس ارشد 895 ،نفر ( 09/58درصد) استاديار 18 ،نفر (80/8
درصد) دانشیار 19 ،نفر ( 80/9درصد) دانشجوی دکتری 30 ،نفر ( 5/8درصد) استاد و  5نفر
( 0/1درصد) کارشناس بودند؛ بنابراين دادههای جدول حاکی از آن است که از بین اعضای
هیأت علمی ،استادياران در رتبۀ اول ،دانشیاران در رتبۀ دوم و استادان در رتبۀ سوم قرار
دارند .نکته جالبتوجه در اين بخش ،تعداد چند برابری استادياران نسبت به دانشیاران و
استادان است.
پرسش چهارم به بررسی میزان مشارکت علمی محققان در انتشار مقاالت علمی
پژوهشی در فصلنامه اختصاص يافته بود که نمودار شمارۀ  0دادههای آماری آن را نشان
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

میدهد.

٤٥

فصلنامه مطالعات دانششناسی

نمودار  .0میزان مشارکت علمی نویسندگان در انتشار مقاالت

همانطور که در نمودار شمارۀ  0قابلمشاهده است 39 ،درصد از مقاالت توسط دو
نويسنده 38 ،درصد با سه نويسنده و  9درصد نیز با همکاری بیش از سه نفر نوشته شدهاند،
همچنین  85درصد از مقاالت توسط يک نويسنده نوشتهشده است .بهعبارتديگر 15 ،درصد
آتار با مشارکت گروهی نوشته شدهاند و سهم آتار انفرادی  85درصد است .البته ذکر اين
نقطه ضروری است که بخش اعظمی از مقاالت تک نويسندهای مربوط به سالهای ابتدايی
مطالعه ( )8311-8319است.
سؤال پنجم به بررسی نقش هرکدام از دانشگاهها و مراکز علمی در تولید مقاالت علمی
پژوهشی در فصلنامه اختصاص يافته بود .نمودار شمارۀ  3سهم هرکدام از آنها را در انتشار
مقاالت نشان میدهد.

سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

٤٦

مطالعه علمسنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات

نمودار  .3میزان مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی در تولید مقاالت

همانطور که نمودار شمارۀ  3نشان میدهد ،دانشگاه عالمه طباطبائی با  09مقاله در رتبۀ
اول ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به همراه دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی با
 81مقاله در رتبۀ دوم و دانشگاه تهران با  85مقاله در رتبۀ سوم قرار گرفتهاند .نکته قابلذکر
اينکه از مجموع  093مقاله منتشرشده ،در  9مورد از مقاالت اسامی مراکز آموزشی پژوهشی
درج نشده بود که در اين طبقهبندی منظور نگرديد که البته همگی مربوط به سالهای ابتدايی
مطالعه ( )8311-8319بودهاند.
پرسش ششم به تعیین سهم هريک از نويسندگان پُرتولید حوزۀ دانش مالیاتی در
پژوهشنامه اختصاص يافته بود که نمودار شمارۀ  ،3نويسندگان پُرتولید اين حوزه را با تعداد
آتارشان نشان میدهد.

همانطور که در نمودار شمارۀ  3نمايان است ،محمدقاسم رضائی به همراه علی عسگری
با مشارکت در انتشار  1مقاله در رتبۀ اول و محمدرضا عبدی نیز با مشارکت در انتشار 9
مقاله در رتبۀ دوم قرار گرفتهاند .بهطورکلی  80نفر اولی که بیشترين تعداد مقاالت انتشاريافته
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نمودار  .4رتبهبندی نویسندگان تولیدات علمی جامعه آماری پژوهش

٤۷

فصلنامه مطالعات دانششناسی

را به خود اختصاص دادهاند در انتشار کمی بیش از  05درصد کل مقاالت فصلنامه مشارکت
نمودهاند.
سؤال هفتم به بررسی گرايش موضوعی مقاالت اختصاص يافته بود .گرايش موضوعی
مقاالت با مطالعۀ عناوين ،چکیدهها ،کلیدواژهها و همچنین با نگاهى اجمالى به متن مقاالت
انتخاب گرديده است .ازاينرو ،مقاالت در  39گروهِ؛ ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی،
مالیات بر درآمد شرکتها ،فرار مالیاتی ،حسابداری مالیاتی ،فرهنگ مالیاتی ،مالیات و منابع
مالی اسالمی ،حقوق مالیاتی ايران ،مالیات ارزشافزوده ،معافیتها ،مشوقها و حمايتهای
مالیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،مالیاتهای نوين ،نظام مالیاتی ايران ،اجتناب مالیاتی ،درآمدهای
مالیاتی دولت ،نظامهای مالیاتی بینالمللی ،تمکین مالیاتی ،قوانین و مقررات مالیاتی،
سیاست های مالی و مالیاتی دولت ،ظرفیت مالیاتی ،اتربخشی و کارايی مالیات ،پیشبینی
درآمدهای مالیاتی ،فقه مالیات ،مالیاتهای زيستمحیطی ،نرخ مؤتر و بهینۀ مالیاتی ،توزيع
درآمد و مالیات ،مالیات بر امالک ،ارزيابی مؤديان مالیاتی ،تقلب مالیاتی ،تالش مالیاتی،
مالیات بر درآمد اشخاص ،مالیات تورمی ،تحلیل محتوای رسانههای سازمان امور مالیاتی
کشور ،پولشويی ،توهم مالی ،شوکهای مالیاتی ،نقش مالیات در بودجه و هدفمندسازی
يارانهها دستهبندی شدند که شکل شمارۀ  3دادههای آماری  85موضوع نخست که بیشترين
توجه پژوهشگران را به خود جلب کردهاند را نشان میدهد.
جدول  .3توزیع فراوانی گرایشهای موضوعی مقاالت
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٤۸

رديف

گرايشهای موضوعی

فراوانی

درصد

8

ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی

08

%80/1

0

مالیات بر درآمد شرکتها

00

%9/3

3

فرار مالیاتی

81

%1/1

3

حسابداری مالیاتی

81

%5/1

5

فرهنگ مالیاتی

83

%3/9

1

مالیات و منابع مالی اسالمی

80

%3/3

9

حقوق مالیاتی

88

%3

1

مالیات ارزشافزوده

88

%3

مطالعه علمسنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات
رديف

گرايشهای موضوعی

8

معافیتها ،مشوقها و حمايتهای مالیاتی

88

80

حسابرسی مالیاتی

80

%3/1

88

مالیاتهای نوين

80

%3/1

80

نظام مالیاتی ايران

80

%3/1

83

اجتناب مالیاتی

80

%3/1

83

درآمدهای مالیاتی دولت

8

%3/3

85

نظامهای مالیاتی بینالمللی

8

%3/3

81

تمکین مالیاتی

1

%0/8

89

قوانین و مقررات مالیاتی

1

%0/8

81

ساير موضوعات

≥9

%08/1

093

%800

مجموع

فراوانی

درصد
%3

همانطور که دادههای جدول شمارۀ  3نشان میدهد ،تعداد  08مقاله (نزديک به 88
درصد) از مقاالت منتشرشده در حوزۀ ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی بوده ،مالیات بر
درآمد شرکتها با  00و فرار مالیاتی با  81مقاله در رتبههای بعدی قرار دارند.
پرسش هشتم به بررسی زبان مورد استناد در منابع فصلنامه میپردازد که نمودار شمارۀ
 5توزيع فراوانی آنها را نشان میدهد.
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نمودار  .5توزیع فراوانی میزان استناد بر اساس زبان مورد استناد

٤۹

فصلنامه مطالعات دانششناسی

همانطور که نمودار شمارۀ  5نشان میدهد ،در بازۀ زمانی موردمطالعه ،از ابتدای سال
 8319تا سال  8388استناد به مقاالت فارسی نسبت به منابع التین پیشی داشته است ،ولی از
ابتدای سال  8388اين برتری جای خود را به منابع التین داده است ،بهطوریکه فاصلۀ 95
عددی بین منابع فارسی و التین و به نفع منابع فارسی در سال  8319به فاصلۀ  898موردی به
نفع منابع التین در سال  8381تغییريافته است .بهطورکلی از مجموع  9880منبع مورد استناد،
 50/3درصد به زبان انگلیسی و  39/1درصد به زبان فارسی اختصاص داشته است .درمجموع
میتوان گفت ،زبان انگلیسی زبان غالب مورد استناد در فصلنامه نبوده و تقريباً با اختالف 5
درصدی بیشتر از منابع فارسی مورد استناد قرارگرفته است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهشنامۀ مالیات تنها نشريۀ تخصصی حوزۀ دانش مالیاتی در ايران است که با رسالت توسعۀ
دانش مالیاتی و با تأيیديه کمیسیون بررسی نشريات علمی کشور از تاريخ  8319دارای رتبۀ
علمی پژوهشی بوده و از آن تاريخ به بعد تقريباً بهصورت منظم در حال انتشار است .ازاينرو
انتظار میرود محتوای مقاالت اين نشريه انعکاسدهندۀ پژوهشهای جديد در حوزۀ مالیات
و نیز دربردارندۀ گرايشها و موضوعات بنیادين و بیانگر اولويتهای موضوعی در حوزۀ
دانش مالیاتی در کشور باشد .ازاينرو در اين پژوهش سعی شد تولیدات علمی اين مجله
مورد ارزيابی قرار گیرد تا بر اين اساس بتوان در مورد مهمترين موضوعاتی که در حال
حاضر موردتوجه بوده ،نقاط ضعف و کاستیها ،همچنین نیازهای پژوهشی اين حوزه را
موردسنجش قرارداد و با برنامهريزی دقیق ،همچنین ارائه راهکارهای مؤتر در جهت عمق
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

بخشیدن به مقاالت مالیاتی و نیز کاربردیتر نمودن آنها گامهای مؤترتری برداشت.
بدين ترتیب در بررسی و ارزيابی جنسیت نويسندگان فصلنامه اين نتیجه حاصل گرديد
که از مجموع  101پژوهشگر مشارکتکننده در تولید مقاالت؛  99درصد را مردان و 03
درصد را زنان تشکیل میدهند .از داليل مشارکت کمتر زنان نسبت به مردان در تولید مقاالت
علمی ،میتوان به تعداد کمتر اعضای هیأت علمی و دانشجويان تحصیالت تکمیلی زن در
اين حوزه نسبت به مردان اشاره کرد.

٥۰

مطالعه علمسنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات

يافتههای مربوط به سهم هريک از سطوح و مرتبههای علمی مختلف در تولید مقاالت
حاکی است؛ پژوهشگران دارای مدرک کارشناسی ارشد با مشارکت در انتشار  38/1درصد
از کل مقاالت رتبۀ اول را به خود اختصاص دادهاند .استادياران با مشارکت در انتشار 09/8
درصد مقاالت در رتبۀ دوم و دانشیاران با مشارکت در  83/8درصد از مقاالت در رتبۀ سوم
قرار دارند .پیشتاز بودن کارشناسان ارشد در اين بخش میتواند مربوط به تعداد زياد ورودی
آنها به اين مقطع تحصیلی در سالهای اخیر باشد.
بررسی میزان مشارکت محققان در انتشار مقاله بهصورت گروهی نشان داد که 85
درصد آتار دارای يک نويسنده و  15درصد حاصل کار گروهی بوده است .از  15درصد
مشارکت گروهی نیز؛ تقريباً  90درصد حاصل مشارکت اساتید با دانشجويان 88 ،درصد
مابین دانشجويان و تنها  0/0درصد حاصل کار گروهی بین اساتید بوده است .بدين ترتیب
میتوان نتیجه گرفت که پژوهشگران حوزه دانش مالیاتی گرايش زيادی به همکاری علمی
و تألیف مشترک دارند که بیشترين آن مربوط به مشارکت بین اساتید و دانشجويان است.
يافتههای مربوط به سهم هريک از دانشگاهها و مراکز علمی در انتشار مقاالت ،نشان
میدهد؛ دانشگاه عالمه طباطبائی با تولید  09مقاله و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی به همراه دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی با  81مقاله در صدر جدول قرارگرفتهاند.
قرار گرفتن دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی ،سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین سازمان
و ادارات کل استانها در بین  80مرکزی که بیشترين تولیدات علمی را در زمینۀ دانش مالیاتی
داشتهاند ،مؤيد اين مطلب است که نشريه در تالش است بهمنظور شناخت موانع و مشکالت
نظام مالیاتی از تجارب پژوهشگران مجموعههای مالیاتی کشور در اين زمینه استفاده نمايد.
حوزۀ ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی با  08مقاله بوده ،مالیات بر درآمد شرکتها با 00
و فرار مالیاتی با  81مقاله در ردههای بعدی قرار دارند .به نظر میرسد دلیل انتخاب
موضوعاتی نظیر ارزيابی کارکنان و ادارات مالیاتی سهولت در دسترس بودن ايشان برای
محققان باشد ،اما نقطه مقابل اين پژوهشها ارزيابی مؤديان مالیاتی است که از موضوعات
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بررسی گرايشهای موضوعی مقاالت نشان داد که بیشترين تعداد مقاالت مربوط به

مهم اين حوزه بوده و توجه بیشتر محققان را میطلبد .بررسی تعداد پژوهشهای مرتبط با
٥۱

فصلنامه مطالعات دانششناسی

ارزيابی مؤديان مالیاتی در مجله نشان میدهد که تعداد اين پژوهشها حتی در بین بیست
موضوع اول موردتوجه پژوهشگران نیز قرار ندارد .درحالیکه پژوهش در اين حوزه نقش
مؤتری در شناخت موانع و مشکالت نظام مالیاتی داشته و کمک شايانی به برنامهريزیهای
آينده دولت در حوزۀ درآمدهای مالیاتی خواهد داشت؛ بنابراين الزم است دستاندرکاران
حوزۀ امور مالیاتی شرايطی را مهیا سازند که پژوهشگران بهراحتی بتوانند در اين زمینه نیز به
مطالعه و 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.
آخرين بررسی صورت گرفته در زمینۀ تولیدات علمی مجلۀ پژوهشنامه مالیات مربوط به
ارزيابی منابع مورد استناد در مقاالت فصلنامه بود .بررسی مجموع استنادات مقاالت مجله
نشان میدهد ،در کل ،استناد به مقاالت التین نسبت به منابع فارسی ،بخصوص در سالهای
اخیر ،پیشی داشته است .يکی از داليل اين امر میتواند مربوط به استفادۀ پژوهشگران از
مقاالت التین بهعنوان مقالۀ پايه و همچنین مقايسۀ نتايج مطالعات داخل کشور با مطالعات
بینالمللی توسط برخی از پژوهشگران باشد ،دلیل ديگر احتماالً برمیگردد به کمبود
پژوهشهای بکر و اصیل ايرانی در اين حوزه که الزم است دستاندرکاران اين حوزه با
اتخاذ تدابیری ،ازجمله تشويق و ترغیب پژوهشگران جوان ،راه را برای انتشار مقاالت جديد
پژوهشگران داخلی بازنمايند.
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