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 چکیده
 از( فکری) معنوی هایدارایی بر مالیات موضوع امروز به تا ایران کشور در

 قابل حجم بدلیل اما. است نبوده مطرح مالیاتی امور سازمان و دولت سمت
 آنها تجارت و ستد و داد همچنین و ایران اقتصاد در هادارایی این توجه

 است اساس همین بر. است ناپذیر اجتناب و ضروری امری هاآن بر مالیات
 معنوی مالکیت حقوق بر مالیات موضوع علمی و کارشناسی محافل در که
 پژوهش، این انجام از . هدفاست بررسی و بحث حال در گسترده طور به

 مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهای ظرفیت بر موثر عوامل شناسایی
پژوهش از نظر  چندوجهی است. این بنیاد داده نظریه از هاستفاد با معنوی

 روش نظریه از که با استفاده بوده کیفی هدف کاربردی و از نظر روش

 پژوهش توسط این تئوری( انجام شده است. روایی )گراندد بنیاد داده

و  گرفت قرار بررسی مورد متخصص سپس اساتید و شوندگان مصاحبه
 دست به %10بازآزمون  پایایی روش از استفاده با نیز گردید. پایایی تأیید

عوامل سیاسی، عملکردی، که  داد نشان ها تحلیل داده و آمد. تجزیه
ها،  ارگان و سازمانی، سازمانها سازمانی به عنوان عوامل علی؛ توانایی

ها؛ عوامل سیستمی، انسانی، ساختاری، ملی، بعنوان مدیریتی، بعنوان مقوله
؛ عوامل سازمانی، فرآیندی، اقتصادی، بعنوان عوامل عوامل زمینه ای

مداخله گر؛ عوامل فنی و جامعه، بعنوان راهبردها و پیامدهای سازمانی و 
 از ناشی مالیاتی درآمدهای ظرفیت بر موثر عوامل ملی بعنوان پیامدهای

معنوی شناسایی و استخراج گردید که با ایجاد یک چیدمان  مالکیت حقوق
ی، شرایط زمینه ای و مداخله گر، استراتژیهای کنش و پیامدها از شرایط علّ

حول مقولة محوری، در ایجاد یک شناخت کامل و همه جانبه از مسأله 
نقش منحصر به فرد تحقیق و توسعه موجود، به حل آن کمک خواهد کرد.

در امر تولید، توسعه و رشد اقتصادی کشورها غیرقابل انکار است. در همة 
های قابل توجهی به حوزه تحقیق و گذاریسعه یافته سرمایهکشورهای تو

های اجتماعی بسیار شود که منتج به منفعتتوسعه اختصاص داده می
 .زیادی برای این کشورها شده است
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Abstract 
Due to these discussions and complications, the issue of tax on 
intellectual (intellectual) assets has not been raised by the 

government and the tax organization in Iran. But due to the 

significant amount of these assets in Iran's economy as well as 
their trade and commerce, taxing them is necessary and 

unavoidable. It is on this basis that the topic of tax on intellectual 

property rights is widely discussed in expert and scientific circles. 
The purpose of this research is to identify the effective factors on 

the capacity of tax revenues arising from intellectual property 

rights using multifaceted foundation data theory.This research is 
applied in terms of purpose and qualitative in terms of method, 

which was carried out using the grounded theory method. The 

method of data collection, library studies and in-depth interviews 
with 20 experienced university professors and experts of the 

country's tax affairs organization through targeted sampling until 

the saturation point is discussed. The validity of this research was 
examined and confirmed by the interviewees and then expert 

professors. Reliability was also obtained using the retest reliability 

method of 91%. To analyze the data, the continuous comparison 
method was used during three stages of open, central and selective 

coding.Data analysis showed that political, functional, 

organizational factors as causal factors; Organizational ability, 
organizations and organs, management, as categories; Systemic, 

human, structural, national factors as background factors; 

organizational, process, economic factors, as intervening factors; 
Technical and society factors, as organizational and national 

strategies and consequences, were identified and extracted as the 

consequences of factors affecting the capacity of tax revenues 
arising from intellectual property rights, which by creating an 

arrangement of causal conditions, contextual and intervening 

conditions, action strategies and consequences around The central 
category will help to create a complete and comprehensive 

understanding of the existing problem and solve it.The unique role 

of research and development in production, development and 
economic growth of countries is undeniable. In all developed 

countries, significant investments are allocated to the field of 

research and development, which has resulted in many social 
benefits for these countries. 
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 مقدمه

بار  در تمامی جوامع صرف نظر از نوع نظاام اقتصاادی حااکم
 2، اقتصاد دساتوری0ها در راستای رفع نارسایی بازارآنها، دولت

اناد و باه ی دیگر تخصیص مناابع برگزیادهرا به عنوان شیوه
گری و حاکمیتی مخلتفی را ها وظایف تصدیفراخور آن، دولت
ورهای در حاال توساعه اناد. ایان امار در کشابر عهده گرفتاه

هاا، همچون ایاران کاه دولات متاولی اصالی ایجااد ظرفیات
زیرساخت و بسترهای رشد و توسعه بخش خصوصی شاناخته 

هاا در (. تاوان دولات0311تر است)سالمانی، شود ملموسمی
شان به میزان زیادی وابسته به وجود منابع ماالی انجام وظایف

مالیاات اسات. هرچقادر است. پایدارترین منبع مالی دولت نیز 
های دولت از محل مالیات تاامین شاود، امکاان توزیاع هزینه

شود و سالمت اقتصاد تضامین عادالنه درآمد بیشتر مقدور می
(.  در واقاع، مالیاات 0311شود)شکر خادایی و ساالطین، می

مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی 
تارین مناابع تارین و باثبااتمادهکند و یکی از عرا تسریع می
دهد. مقایسه این منبع با مناابع ها را تشکیل میدرامدی دولت

دیگر حاکی از این است که هر چقدر ساهم مالیاات در تاامین 
مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد آثار ناامطلوب اقتصاادی باه 

شود)گوگرد چیان و همکااران، گیری جلوگیری میمیزان چشم
0310 .) 

وزه درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین مناابع درآمادی در امر
دولت ها به ویژه کشورهای توسعه یافته بوده و باه  بودجه اکثر

مطارح  بندی کشورها نیزعنوان یک شاخص اقتصادی در رتبه
درآمدهای مالیاتی در قسمت منابع بودجه، معرف  میزان است و

قاوت شاود و نقطاه حکومات شاناخته مای سالمت اقتصادی
سیسااتم اقتصااادی هاار کشااوری، شاافافیت و سااالمت نظااام 

طریق اتکاء باه مناابع و درآمادهای مالیااتی مای  اقتصادی از
اتکااء  باشد. این در حالی است که در کشورهای توسعه نیافته،

دولت به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و زیرزمینای 
 فروش سرمایه محسوب مای همچون نفت خام که در حقیقت

مشکالت ساختاری به وجود آورده که با نوسانات قیمت  ،رددگ
گونه منابع طبیعی، بودجه آن کشور تحت تأثیر قرار  جهانی این

گرفته و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شاده دچاار مشاکل 
شود و به مرور این شکاف در طی سالیان متمادی عمیق تر می
اساالم و بای ثباات یک اقتصااد ناین اقدام،  ماحصل .گرددمی

                                                                     
1 Market Failure 
2 Command Economy 

خواهد بودکاه بااال باودن اخاتالف طبقااتی و تبعاات بعادی 
هاای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی آن از نشانه اقتصادی،
ایاان در حاالی اساات  .(0331)زهاای و محمادخانی،  آن اسات

توانند با تمرکز بر موضوع مالیات بسیاری از کشورها مذکور می
جاه باه تاأثیرات قابال باا تو های مذکور را رفاع کنناد.چالش

اتخاا  یاک  مالحظه مالیات بر متغیرهای اقتصاادی، هماواره
، کمتارین تامین مالی دولات بر سیاست مالیاتی مناسب عالوه

فرآیند توساعه اقتصاادی کشاور برجاای  اخالل را در اقتصاد و
 (. 0331)مومنی وصالیان و همکاران،  گذاردمی

قبیال اختراعاات،  دستاوردهای فکری و اعتبارات اجتمااعی از
عالئم تجاری و... با اینکه به سختی به دست می آید، اماا باه 
مدد وسایل صنعتی و مکانیکی باه راحتای تقلیدپاذیر و قابال 
تکثیر و توزیع است، نتیجه این وضاعیت آن اسات کاه مناافع 
مادی و اقتصادی دارایی های معنوی، در دست تکثیرکننادگان 

و چنانچه پدیاد آورناده حمایات و تقلیدکنندگان قرار می گیرد 
خاود را باه  ینشود، چه بسا کسی حاضار نشاود اندوختاه هاا

)پورابراهیمی و همکااران، قارار دهاد گارانید اریدر اخت یراحت
به همین دلیل حقوق مالکیت فکری در عمده کشورها  .(0311

مسائله قابال توجاه، نحاوه و به رسمیت شناخته شده اسات. 
دساته از اماوال اسات. هرچناد  چگونگی أخذ مالیاات از ایان

مطلوب، به نظر بایستی با در نظر گرفتن منافع  سیستم مالیاتی
باا اعطاای  ریزی شود به این معنا که اوالً: همگااممتقابل پی

-ها، ممانعتی را در امار تجااریحقوق انحصاری به این دارایی

از اموال ایجااد نکناد و ثانیااً: در  سازی و داد و ستد این دسته
هاا در ابعااد داخلاای و ستای حمایت از درآمد مالیاتی دولاترا

راه گریز و فرار مالیاتی را مسدود نماید لیکن طبیعات  خاارجی
کاه بعضاا در  ملموس و غیرماادی ایان دساته از امااوال غیر

سازد، وجود تماایز و مواردی تشخیص انتقال آنها را دشوار می
هاا، ارایایهریاک از اقاالم ایان د ویژگی منحصار باه فاارد

های مربوط باه ارزیاابی و تخماین عمار مفیاد آنهاا، دشواری
مخااطرات فناوری جدید و... مالیات بر این دساته از اماوال را 

(. در 2100، 3)خوهان و مایناهسازدچالش برانگیز و پیچیده می
ها تا به اماروز ها و پیچیدگیکشور ایران نیز به دلیل این بحث

های معنوی )فکری( از سمت دولت و موضوع مالیات بر دارایی
سازمان امور مالیاتی مطرح نبوده است. اما بدلیل حجام قابال 

ها در اقتصاد ایاران و همچناین داد و ساتد و توجه این دارایی
تجارت آنها مالیات بر آنهاا اماری ضاروری و اجتنااب ناپاذیر 

                                                                     
3 Nguyen, Xuan- thao and Maine, Jeffrey A 
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است. بر همین اساس است که در محافل کارشناسی و علمای 
باه طاور گساترده در  حقوق مالکیت معنویت بر موضوع مالیا

حال بحث و بررسی است. مسلماً اولین گام در راساتای وضاع 
ی مالیااتی هر گونه مالیاتی، اطاالع از ظرفیات مالیااتی پایاه

مربوطه است. ضمن آنکه به طاور حاتم، ظرفیات درامادهای 
ماادت و مالیاااتی ناشاای از حقااوق مالکیاات معنااوی در کوتاااه

وت است. با توجه به این ضرورت، هدف مطالعاه بلندمدت متفا
ظرفیت درآمادهای مالیااتی ناشای از و براورد  حاضر مدلسازی

در کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد ایاران  حقوق مالکیت معنوی
است. بر اساس هدف اصلی مطالعه، مساله اصلی پاژوهش باه 

 صورت زیر است:
یز دانان مالکیت فکری کشور ندر همین راستا، حقوق

اند که ضروری است تا سیستم مالیاتی گیری کردهنتیجه
مبادرت به تدوین چارچوب حقوقی مناسب و قوانین مالیاتی 

های غیرملموس و تکنولوژی محور، مجزا برای دارایی
های غیرملموس های غیرملموس بازار محور و داراییدارایی

وال لذا این پژوهش در نظر دارد که به این س. هنر محور کند
مهم و اساسی پاسخ دهد که چگونه باید بر درآمدهای حاصل 
از اموال فکری مالیات وضع کرد تا در عین حالی که 
رویکردهای تشویقی جهت شکوفایی پژوهش و توسعه لحاظ 

مدلسازی و براورد  شود، برای دولت هم درآمدزایی باشد؟می
 در ظرفیت درآمدهای مالیاتی ناشی از حقوق مالکیت معنوی

 مدت و بلندمدت چقدر است؟ایران در کوتاه
بنابراین مابقی مطالب مقاله پیش رو به شرح  یل به بررسی 

بررسی مبانی نظری  پردازد. مبحث دوم این مقاله،موضوع می
، مأخذهای مالیاتی مرتبط با اموال فکری پژوهش در خصوص

های مالیاتی اموال فکری نوع اموال و درآمدهای مشمول رژیم
برداری از گذارد. مبحث سوم به منظور بهرهبه بحث می را

ای از کشورهای توسعه یافته با اتخا  دستاوردهای پاره
 هایدر کشورپیشینه تحقیق رویکردی تطبیقی به مطالعه 

در ادامه مقاله روش پردازد. ایران می درعضو اتحادیة اروپا و 
احث ارائه شده گیری از مببه نتیجه در پایانتحقیق، یافته ها و 

و بیان پیشنهاداتی جهت کارآمد سازی هر چه بیشتر نظام 
 مالیاتی کشور ما در حوزه اموال فکری اختصاص دارد.

 مبانی نظري و مرور ادبیات
برخالف قانوگذار کشور ما که تنها در چند ماده از قانون 

نامه اجرایی قانون حمایت از های مستقیم و آیینمالیات
ها و سات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و موسشرکت

اختراعات، به موضوع مالیات بر درآمدهای حاصل از اموال 
فکری اشاره کرده است، امروزه همه کشورهای توسعه یافته به 

منظور وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از مالکیت فکری، 
 اند که ازای را تدوین کردهحدههای مالیاتی مستقل و علیرژیم
یک  Patent Box. شودیاد می Patent Box ها بهآن

 0رژیم مالیاتی است که بر درآمدهای حاصل از اموال فکری
نظیر حق ثبت اختراع، عالمت تجاری و کپی رایت متمرکز 

ای حدههای مالیاتی علیها رژیمPatent Boxباشد. می
شوند تا ضمن هستند که با دقت و ظرافت خاصی تدوین می

ردن و یا اخذ مالیات مناسب از درآمدهای حاصل از معاف ک
اموال فکری، رویکردهای تشویقی جهت شکوفایی پژوهش و 

های را اتخا  کنند. در همین راستا، این رژیم 2(R&Dتوسعه )
در 3حقوقی، اموال فکری را جدای از سایر مأخذهای مالیاتی

وال، اند و با لحاظ کردن شرایطی ویژه برای این امنظر گرفته
 کند.ها وضع میرا برای آن های نسبتاً کمتریمالیات

که در حال  4(OECDسازمان همکاری و توسعه اقتصادی )
ها و المللی است دستورالعملترین سازمان بینحاضر مهم

مند وضع مقررات تکمیلی را برای ایجاد یک نظام مالیاتی نظام
مالیاتی خود ها و مقررات کرده است. این سازمان دستورالعمل

دهد و حسب اقتضاء را تحت بررسی و مطالعة مستمر قرار می
کند. به تبع این فرایند، به طور پیوسته آنها را به روز رسانی می

برای 5کشورهای عضو این سازمان و حتی کشورهای غیر عضو
ها و مقررات مند شدن هر چه بیشتر از این دستورالعملبهره

های ملی خود را با گذاریسیاست مالی و اقتصادی، قوانین و
ها و ضوابط تعیین شده توسط سازمان همکاری و توسعه یافته

کنند. سرعت پیشرفت به روزرسانی اقتصادی هماهنگ می
مقررات مالیاتی مربوط به اموال فکری به حدی بوده است که 

های مالیاتی کشورها در زمینه مالکیت فکری که امروزه رژیم
سازمان همکاری و  2105لعمل مورخ اکتبر قبل از دستور ا
اند، عموما به عنوان قوانینی تدوین شده6توسعه اقتصادی

شوند. به همین دلیل، در حال قدیمی و ناکارآمد تلقی می
حاضر اکثر کشورهای توسعه یافته و صنعتی غربی مقررات 

های سازمان مالیاتی ملی خود را منطبق با دستورالعمل
اقتصادی به روزرسانی کرده و یا در حال به همکاری و توسعه 

روزرسانی هستند. حال آنکه مقررات مالیاتی ما با این 

                                                                     
1 Intellectual Property Revenues 
2 Research and Development 
3 Tax Base 
4 The Organisation for Economic Cooperation and 

Development 
5 The OECD Member States and non-member States 
6 The 2015 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Report 



معنوی با استفاده از  مالكیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهای بر ظرفیتعوامل موثر  ییشناسا:محمدزادهامیر زاده و هادیآرش و  مهدی آزموده

 نظریه داده بنیاد چندوجهی
 

های نوین و به روز شده در دنیای امروز که به خوبی نیز دانش
ها فاصله دارد. الزم به یادآوری است اند، فرسنگآزموده شده

عدم وجود قانونی خاص پیرامون وضع مالیات بر درآمدهای 
های اشی از مالکیت فکری، ضعف و کمبود منابع و پژوهشن

حقوقی در زمینه وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت 
فکری، رشد روزافزون اهمیت اموال فکری به مثابه یکی از 

تر بودن توسل عوامل تولید در عرصه اقتصاد و سهل و آسان
مینه های فرار مالیاتی توسط مودیان مربوطه در زبه شیوه

پرداخت مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری ضرورت 
و اهمیت انجام پژوهش پیش رو را بیش از پیش روشن 

کنند. با توجه به این، باید گفت رشته پراهمیت حقوق می
های مربوطه، از جمله مباحث مربوط به مالیاتی و سایرگرایش

ایگاه مالیات بر درآمدهای حاصل از مالکیت فکری، هنوز ج
 های حقوق پیدا نکرده است.شایستة خود را در دانشکده

ی کایزیف تیمالکها از منظر حقوق اقتصادی به دو نوع مالکیت
 تیاامالکی( و کاایزیف یهااایاایامااوال و دارا باار تیاامالک)

بندی های غیرفیزیکی و نامشهود( تقسیمی)اموال و داراییمعنو
ساختن  یچه برا و جادیا یچه برا یکیزیف هایشود. داراییمی

هاای نیازمند هزینه هساتند اماا ایجااد و خلاق دارایایمجدد 
معنوی هر چند نیازمند صرف هزینه و زحمت است اما استفاده 
مجدد آن نیازمند صرف انارژی نیسات. در کال در ارتبااط باا 

 یکپاا حااقمولفااه اسااتاندارد شااامل  3مالکیاات معنااوی 

(copyright ،)حق ( اختراعpatents  ،)یتجاار عالمات 

(trademark  ،)محرمانااه تجااارت ) مسااائلtrade 

secret  ،)نیقوان  ( اعتمادlow of confidence ،)حاق  

 Design) یطراحا حاق، passing off)) یباردار یکپا

right یطاارح سااه بعااد حااق( و (semiconductor 

regulation است. برخی کشورها بارای تقویات و ارتقاا  )
های حمایتی در ارتباط با استخالقیت و نواوری در جامعه، سی

اناد و البتاه برخای نیاز بار حقوق مالکیت معنوی وضع کارده
های معنوی مالیات وضاع معامالت و مبادالت مرتبط با دارایی

 شود.  اند. در ادامه به اهم مطالعات تجربی مرتبط اشاره میکرده

 بررسی نظام مالیاتی اموال فکري در ایران

ان در مبحث اخذ مالیات از درآمدهای در قوانین مالیاتی ایر
حاصل از اموال فکری، مقررات موجود غالبا ناظر به درآمدهای 

برداری مالی و منافع تجاری حاصل از حاصله از اعطای بهره
در این مالکیت فکری یعنی دستة دوم مالکیت فکری است. 

به بررسی معایب بارز نظام مالیاتی ایران در زمینه اموال  بخش
های رایج اخذ مالیات از اموال فکری در و سپس قالب فکری

 پردازیم.حقوق ایران می

 معایب عمدة نظام مالیاتی اموال فکري در ایران

تواند ضرورت و اهمیت انجام پژوهش تبیین چند مسئله می
نبود  -0پیش رو را بیش از پیش برای مخاطب روشن کند: 

ای ناشی از قانونی خاص پیرامون وضع مالیات بر درآمده
های ضعف و کمبود منابع و پژوهش -2مالکیت فکری، 

حقوقی در زمینه وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت 
رشد روزافزون اهمیت اموال فکری به مثابه یکی  -3فکری، 

تر بودن سهل و آسان -4از عوامل تولید در عرصه اقتصاد و 
ن مربوطه در های فرار مالیاتی توسط مودیاتوسل به شیوه

زمینه پرداخت مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری. در 
 ادامه هر یک از این موارد به اختصار توضیح داده خواهد شد.

نبود قانونی خاص پیرامون وضع مالیات بر 

 درآمدهاي ناشی از مالکیت فکري

های اخیر لبرخالف اکثر کشورهای پیشرفته که در سا
های سازمان توسعه و و دستورالعمل متناسب با موازین
(رژیم مالیاتی مستقل و خاصی OECDهمکاری اقتصادی )

را برای وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از اموال فکری 
اند، در ایران قانونی مستقل برای تقویم و وضع اتخا  کرده

مالیات بر درآمدهای حاصل از اموال فکری وجود ندارد. تنها 
گذار به وضع های مستقیم، قانونن مالیاتقانو 014در مادة 

ها مورد حمایت و مالیات تکلیفی بر برخی موضوعات وزارتخانه
های مرتبط با حقوق مالکیت فکری به اشاره کرده فعالیت

ها، است. به موجب این ماده موسسات دولتی، شهرداری
ها و کلیه اشخاص موسسات وابسته به دولت و شهرداری

نتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند حقوقی اعم از ا
این قانون مکلفند در هر مورد که بابت  15الف مادة 

نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و 
هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و... و وجوهی که بابت حق 

کنند پنج درصد آن را به نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می
مالیات مؤدی )دریافت کنندگان وجوه( عنوان علی الحساب 

کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف ادارة امور 
این قانون،  044مالیاتی  ی ربط واریز کند. به موجب ماده 

کنند و درآمدی که مخترعین بابت حق اختراع تحصیل می
های پژوهشی و تحقیقاتی همچنین درآمد ناشی از فعالیت

صالح های  یپروانة تحقیق از وزارتخانهمراکزی که دارای 
هستند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصالحیه مطابق با 

 نامه مربوط از پرداخت مالیات معافند.ضوابط مقرر در آیین
با توجه به رشد روزافزون درآمدهای ناشی از مالکیت فکری در 
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زود به  گذار ایرانی دیر یابینی است که قانونکشور، قابل پیش
اهمیت تدوین مقرراتی جامع در خصوص مالیات بر درآمدهای 

های مالیاتی در ناشی از مالکیت فکری، همراستا با سایر نظام
دنیای امروز پی خواهد برد. بر همین اساس، این پژوهش در 

گذار و نظر دارد تا با نشان دادن اهمیت این موضوع به قانون
گیری چارچوب حقوقی شکل نظران حقوقی، فرایندسایر صاحب

خاص پیرامون مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری را 
 تسریع بخشد.

مالیات بر حقوقی درزمینه وضعضعف منابع

 فکريدرآمدهاي ناشی از مالکیت

به تبع نبود قوانین و مقررات جامع مدون راجع به مالیات بر 
لم حقوق درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، این گرایش از ع

برد. پیرامون مالیات بر در کشور ما امروزه از فقر منابع رنج می
درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، به استثنای تعدادی معدود 
پژوهش که توسط برخی از صاحبنظران حقوق مالکیت فکری 
انجام شده است، مطالعه دیگری در این زمینه صورت نگرفته 

 است. 

فکري، به مثابه یکی از رشد روزافزون اهمیت اموال 

 عوامل تولید در عرصة اقتصاد

ترین منابع درآمد مالیاتی، امروزه در اکثر کشورها یکی از مهم
اخذ مالیات از مأخذهای مالیاتی اموال فکری است. بر اساس 

مرتبط با خرید و 0محور-آمارهای اخیر، صنایع مالکیت فکری
آمریکا به  فروش و یا ابداع مال فکری، در ایاالت متحده
را به خود 2تنهایی بیش از یک سوم تولید ناخالص ملی

ای به منظور برآورد حجم اند. همچنین مطالعهاختصاص داده
محور در اقتصاد اتحادیه اروپا در سال -صنایع مالکیت فکری

توسط سازمان مالکیت فکری اتحادیه اروپا  2103
(EUIPO)3 یه و با همکاری سازمان ثبت اختراعات اتحاد

های این مطالعه انجام گردید. بر اساس یافته 4(EPOاروپا )
-سهم صنایع مالکیت فکری 2101تا  2113های لدر بین سا

درصد از کل میزان تولید ناخالص ملی  31محور بالغ بر 
(GDP)5  درصد بازار اشتغال این  26در اتحادیه اروپا و

سهم  2103تا  2100های لاتحادیه بوده است. در فاصله سا
درصد از کل تولید ناخالص  42محور به -صنایع مالکیت فکری

                                                                     
1 IPR-intensive industries 
2 Gross Domestic Product 
3 The European Union Intellectual Property Office 
4 The European Patent Office 
5 Gross Domestic Product 

تریلیون یورو افزایش یافته است. همچنین  1/5ملی به ارزش 
درصد بازار اشتغال در اتحادیه اروپا را به خود  2173این صنعت 

 اختصاص داده است. 
های آماری دقیقی از این دست موجود در ایران هرچند داده

بدیهی است که همپای رشد اهمیت و ارزش نیست، لکن 
مالکیت فکری در سایر نقاط جهان که نتیجه گسترش 

هایی نظیر نرم افزارها و ایجاد حقوقی نظیر حق تکنولوژی
عالئم تجاری است، در کشور ما نیز حجم و ارزش ریالی 

های مرتبط با مالکیت فکری در حال رشد روز افزون فعالیت
 است.

هاي فرار مالیاتی توسل به شیوه سهل و آسان بودن

توسط مودیان مربوطه در زمینه پرداخت مالیات بر 

 درآمدهاي ناشی از مالکیت فکري

طورکلی در قیاس با سایر درآمدها، فرار مالیاتی در به
تر و در درآمدهای حاصل از اموال فکری همواره ساده

تر است. اموال غیرملموس، دارای محل استقرار دسترس
فیایی مشخصی نیستند که این قبیل اموال را به حوزه جغرا

توانند ها میمالیاتی خاصی مرتبط سازد. به همین دلیل شرکت
های به راحتی درآمدهای ناشی از اموال فکری خود را به حوزه

مالیاتی دارای ضرایب مالیاتی پایینتر منتقل کنند و مسئولیت 
رغم ش دهند. بهخود را با توسل به این شیوه کاه 6مالیاتی

المللی نیز در عمل های بینها، شرکتوجود این قبیل نگرانی
 کنند. ها از پرداخت مالیات فرار میغالبا با توسل به همین شیوه

ها غالبا از نوع در عرصه حقوق مالکیت فکری، اموال و دارایی
که نحویاست و اموال غیرملموس به1های ناملموسدارایی

بنابراین، درصورت ضعف  .قرار ثابتی ندارندگفته شد محل است
توانند ها میقوانین راجع به اموال فکری، صاحبان این شرکت

های مالیاتی دارای ضریب های خود در حوزهبا ثبت شرکت
های خود به این مالیاتی پایین و یا از طریق انتقال سود شرکت

ر زده و های مالیاتی به راحتی قوانین مالیاتی را دوقبیل حوزه
کشورهای خود را به های غیرملموس و حق ثبت اختراعدارایی

های مالیاتی منتقل و بدین طریق از پرداخت دیگر و یا بهشت
اساس، بررسی نحوه مالیات در کشور خود فرار کنند. بر همین

فکری حاصل از مالکیتپیشگیری از فرار مالیاتی در درآمدهای
 وهش است.مهم این پژدیگر از اهدافیکی

 مرور بر ادبیات تحقیق 2
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 پیشینه خارجی
 ییبر دارا اتیمالاند که (، بیان کرده2121) 0آواشتی و همکاران

خادمات  نیشهرها جهت تاأم ییدرآمدزا یآل برا دهیبه طور ا
 یفنا یدگیچیمناسب است، اما پ یرقابت جهان یی تحتربنایز

مانع اساتفاده  یو اداره آنها به طور سنت یاتیمال قواعد جادیدر ا
گسترده از مالیات بر دارایی است. آنها در ارتباط با هناد نشاان 

اصالح مقررات ، همراه باا  یبرا یچگونه ابتکارات مل دادند که

، یبخاش خصوصا یو برون سپار ICTبر  یمبتن یکردهایرو
، یواقع یابیاز ارز نانیکامل، اطم قواعد جادیدهد با ا یاجازه م

و  یایبار دارا اتیامال ؛و بهباود لیادل یب یهاتیکاهش معاف
   . افزایش یابد یمشتر تیرضا

 تیااز مالک تیاحما(  با بررسی 2104) 2کوستاریکوا و چوباتوا
 یمعناو تیاالکاناد کاه مبیان کردهچک  یدر جمهور یمعنو
شارکت هاا در  یرقاابت تیمهم است که به بهبود موقع یابزار

باار  یابیاارز مطالعاه آنهاا، یکند. هادف اصال یبازار کمک م
مربوط به  یاتیمال یاینوآور با تمرکز بر مزا یهاشرکت یاتیمال

ارائاه مسائله نیاز هدف دوم  و یمعنو تیدرآمد حاصل از مالک
 .بود( یفعل یقانون ستمیو س فی)تعر یمعنو تیاز مالک تیحما

 یمعناو تیامالکاند که (، بیان کرده2104) 3گیفت و همکاران
دهاد.  یما لیهاا را تشاکشارکت یایاز دارا یا ندهیسهم فزا

 یاسات و ما هیسارما گریاز انواع د شتریبتحرک این سرمایه 
انتقال درآمد باه خاارج از کشاور و  یها براتواند توسط شرکت

آنها در بر درآمد شرکت آنها استفاده شود.  اتیمال یکاهش بده
هاای مالیااتی مطالعه خود نشان دادند که تغییرات در سیاسات

های قوق مالکیت معنوی باعث تغییر ترکیب داراییمرتبط با ح
 شود.ها )معنوی و مادی( میشرکت
 باین تجاارت" عنوان با ایمطالعه ( در2115)4اشنایدر هیگینو

 حفاظات اهمیت ،"معنوی حقوقمالکیت و الملل، رشداقتصادی
 بااالو فنااوری باا محصوالت واردات معنوی مالکیت حقوق از

 رشاد و روی اختاراع روی را رجیخاا مساتقیم گاذاریسرمایه
 از پاانلی بارای الگاو.  کرد بررسی سرانه داخلی ناخالص تولید
 حاال در و یافتاه توسعه نتایج. شد زده تخمین 0111کشور 41

 باه اختاراع کاه است آن از حاکی 0111 ی ه دور طی توسعه
 معناوی واکانش مالکیات حقاوق از حفاظت به مثبت صورت
 توسعه حال در کشورهای به شورهاک تقسیم با. دهد می نشان

                                                                     
1 Awasthi ,Nagarajan, W.Deininger 
2 Koštuříková and Chobotová 
3 Griffith, Miller, O'Connell 
4 Higino Schneider 

 در معناوی مالکیات حقوق که دریافت یافته، اشنایدر توسعه و
 ایان اماا دارد، اختراع مثبت روی تاثیر یافته توسعه کشورهای

موارد معنی  اغلب در و منفی توسعه حال در کشورهای در تاثیر
 .است دار

 حقاوق آیاا" عناوان با ایمطالعه ( در2113)5اوانسون و کانوار
 باه "کناد؟مای تحریاک را تغییارات فنااوری معنوی مالکیت
اقتصاادی  رشاد و معناوی مالکیات حقاوق بین ارتباط بررسی
 بارای و دوره 2 بارای پانلی الگوی مطالعه، این در. اندپرداخته

 بارای مقیاسی از آنها. قرار گرفته است استفاده مورد کشور 32
-مای اساتفاده ینوآور روی معنوی مالکیت حقوق حمایت اثر

 بدسات GDP به R&D در گذاری سرمایه نسبت از که کنند
 حقاوق از حمایات کاه اسات  داده نشان ایشان نتایج. آیدمی

 در گذاری سرمایه روی داری معنی و مثبت اثر معنوی مالکیت

R&D باه معناوی مالکیات حقوق از حمایت درنتیجه، و دارد 
 کاه کنادمای ماکک فنااوری فرایند بهبود و بیشتر نوآوریهای

 .دارد اقتصادی رشد روی مثبتی اثرات

 پیشینه داخلی
 عنوان، با پژوهشی در ،(0311)همکاران و مقدم ماهرخ

 فضای در معنوی مالکیت حقوق بر موثر عوامل شناسایی
 این آماری جامعه. کردند استفاده دلفی روش از مجازی،
 ،عرصه در فعاالن و مدرسان مولفان، خبرگان، شامل پژوهش
 مالکیت حوزه در که است اطالعات فناوری و ارتباطات حقوق،
 مورد نمونه. باشند دارا را الزم تخصص و تجربه نیز معنوی
 بر. شد انتخاب برفی گلوله گیری نمونه صورت به مطالعه
 مالکیت حقوق بر موثر عوامل پژوهش، این نتایج اساس
 چند در مجازی فضای در نشریات و کتب حوزه در معنوی
 و دلفی روش اجرای از پس محقق واقع در شد شناسایی محور
 معنوی مالکیت حقوق بر موثر حوزه چهار خبرگان، نظر اجماع

 و فلسفی حقوقی، ای، رسانه حوزه: از عبارتند که شد شناسایی
 مالکیت حقوق مسائل مطلوب گذاری سیاست لزوم که فنی

 .شود می احساس حوزه چهار این در معنوی،
 الگوی عنوان، با پژوهشی در ،(0311)همکاران و رینو نژاد
 ایران اسالمی جمهوری فکری های دارائی حقوق نظام

 چارچوبی یافتن جهت تفسیری ساختاری مدلسازی بارویکرد
 ا.ا.ج فکری مالکیت حقوق ملی نظام ابعاد مدلسازی برای
 چارچوب ، نظری ادبیات عمیق و نظامند مطالعه با. دادند انجام
 و ارائه آماری جامعه به پرسشنامه و توسعه پژوهش یمفهوم

                                                                     
5 Kanwar and Evenson 
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 شناسائی نظام اصلی بعاد وا وتحلیل تجزیه واصله های پاسخ
 سطح و اهمیت ترتیب و ابعاد بین رابطه تعیین برای. شدند
. شد گرفته بهره تفسیری ساختاری سازی مدل از ها آن بندی
 نبی در که است آن از حاکی پژوهش این از حاصله نتایج

 وبعد ومقررات قوانین/  وقانونی حقوقی ابعاد،بعدچارچوب
 پایین) مستقل، حیاتی ابعاد بعنوان وحکمرانی گذاری سیاست

 واجد نظام موفق سازی پیاده پیشرانش ،جهت( سطح ترین

 .هستند نفو  قدرت بیشترین

در  مالیات بر درآمد اموال فکری( 0314شیری )و دره حبیبا
 مطالعه آنهار ایران را از منظر حقوقی بررسی کرده است. د

حاصل از اشکال  چگونگی أخذ مالیات بر درآمد و وجوه
لعه تطبیقی رفتار داخلی دادوستد تجاری اموال فکری، با مطا

مالیات بردرآمد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال 
درخاتمه به منظور آنها . بررسی قرار گرفته استتوسعه مورد 

طراحی چارچوب حقوقی مطلوب و ویژه برای قواعد مالیاتی 
 اند.دادهشنهاد را پی راهکارهایی

 : 1روش شناسی پژوهش

 نظر نقطه و از کاربردیهدف،  اساس بر حاضر تحقیق

کیفی است که  تحقیقات نوع اطالعات، از آوری جمع چگونگی
 توجه داده بنیاد انجام گرفته است. با با استفاده از روش نظریه

ظرفیت درآمدهای  ادبیات در متعددى عوامل که این به
 کدام هر و است مطرحمالیاتی ناشی از حقوق مالکیت معنوی 

 آن اجزاى تحقیق و مدل به مستقیم غیر یا مستقیم به صورت
ظرفیت درآمدهای  شناسایى گام جهت اولین اند، در مرتبط

خبرگان،  به مراجعه بامالیاتی ناشی از حقوق مالکیت معنوی 
اساتید نفر از  05تعداد . گردیده است استخراج هاشاخص این

مجرب دانشگاهی و متخصصان که دارای دانش و تجربه 
ع درآمدهای مالیاتی ناشی از حقوق کافی راجع به موضو
 و این زمینه در علمى هاىتحقیق انجام مالکیت معنوی، سابقه

و با آنها به صورت دست انتخاب شده است  این از مواردى
 صورت به هامصاحبه .گرفته استه انجام بمستقیم مصاح

 پیرامون اظهارنظر امکان هرگونه تا گردید طراحى باز کامالً
 شرح ، تکمیلهاشاخص ویرایش یا حذف از اعم هاشاخص
 یا وها شاخص دسته بندى ، تغییرهاشاخص ، ادغامهاشاخص
 در موثرى گام خود باشد، واین میسر جدیدشاخص  افزودن
 که آنجایی ازرود. مى شمار به نیز روایى مصاحبه جهت

 موضوع تحقیق تسلط حوزه در که صاحبنظران و خبرگان

                                                                     
1Research method 

 روش از اینرو از نیستند شناسایی قابل وضوح به باشند داشته

 ابتدا در استفاده شده است. برفی گلوله و گیری هدفمندنمونه

 به نسبت بیشتری آگاهی خواهد بود که افرادی بر تمرکز

 از ادامه روش، در این بر باشند. عالوه پژوهش داشته موضوع

 را های دیگریخبره تا می شود خواسته مصاحبه مورد افراد

 به اشاره که نمایند معرفی هستند زمینه صاحبنظر این رد که

 این در دارد. کیفی هایپژوهش در برفی گیری گلولهنمونه

 از نظر صاحب و خبره اولین انتخاب یا از شناسایی پس روش

 گیری استفادهنمونه واحد دومین انتخاب و شناسایی برای آن

 و اساییشن نمونه دیگر واحدهای ترتیب به همین شده است.
 انتخاب برای معیارهایی کار شروع در شوند.می انتخاب

 این مبنای بر گرفته شده است. نظر در هدفمند خبرگان

 تا شده است تهیه خبرگان این از لیستی معیارها

 صورت مصاحبه انجام وقت و تنظیم برای های الزمهماهنگی

 لیست این به تنها نمی توان که است مشخص بگیرد. اما

 زمینه این در که باشند خبرگانی است ممکن و کرد ااکتف

 بتوانند و باشند داشته ها رابرنامه یا طراحی اجرایی سابقه

 از دهند. قرار پژوهشگر اختیار در را گران بهایی اطالعات

 تا می شود درخواست لیست در خبرگان حاضر از اینرو

ی هاداده کشف در بخش توانندمی آنها دید از که خبرگانی
 در نمونه تعداد کنند. معرفی کنند پژوهشگر کمک به کیفی

نظری خواهد بود. یعنی  اشباع سطح به توجه با کیفی مرحله
های مصاحبه که می دهد ها ادامهمصاحبه محقق تا جایی به

های مصاحبه اگر منجرگردد. لذا های جدیدتریداده به بیشتر
 تکرار های قبلیداده و نشود منجر های بیشتریداده به بیشتر

 نماید.می متوقف ها رامصاحبه گردد، محقق
قیاسی بررسی می  -در مرحله اول تجزیه و تحلیل نظری 

شود که گام نخست نظریه داده بنیاد است. هدف از این گام 
تعیین اسناد معتبر، موثق و مرتبط در بازه زمانی مناسب است. 

بنیاد انجام می و در مرحله دوم همان طور که در نظریه داده 
در پژوهش با رویکرد نظریه پردازی  گیرد عمل می کنیم. 

داده بنیاد از میان شیوه های متداول گردآوری داده ها یعنی 
پرسشنامه، مصاحبه، سند کاوی و مشاهده، بیشترین کاربرد را 

با توجه به هدف پژوهش و در مصاحبه و مشاهده دارند. 
صاحبه با خبرگان ترتیب راستای پاسخ به سؤاالت پژوهش، م

داده شده است. برای انجام مصاحبه باید فرآیند خاصی طی 
شود. این فرآیند در پژوهش حاضر بر اساس هفت مرحله ای 

( عنوان کرده، انجام خواهد گردید که به این 0116که کوال )
 (:0311شرح است )نیکبخت، 

 تعیین موضوع مصاحبه: تعیین اهداف و مفاهیم مرتبط با -0

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/?_action=article&au=376568&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D8%A7


معنوی با استفاده از  مالكیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهای بر ظرفیتعوامل موثر  ییشناسا:محمدزادهامیر زاده و هادیآرش و  مهدی آزموده

 نظریه داده بنیاد چندوجهی
 

 مصاحبه است.  موضوع مصاحبه، اولین مرحله
طراحی مصاحبه: پس از تعیین موضوع مصاحبه، چگونگی  -2

 برنامه ریزی شد.  انجام مصاحبه، طراحی و
مصاحبه: در ابتدای مصاحبه، اهداف پژوهش، علت  اجرای -3

انجام مصاحبه و دلیل انتخاب مصاحبه شونده، شرح داده شد و 
به مصاحبه شونده در ارتباط با رازداری اطمینان داده شد. 
سپس با طرح تعدادی سؤال باز که فضای کلی مصاحبه را 
مشخص می نمود، مصاحبه گر و مصاحبه شونده در گفتگو و 

متقابل موضوع بحث را در چارچوب پژوهش پی گرفته  تعامل
مصاحبه شونده مسیر مصاحبه تعیین می  و بر اساس نظرات

 گردد. 
نسخه برداری: نسخه برداری آماده نمودن اطالعات کسب  -4

باید با کسب اجازه از  شده در مصاحبه برای تحلیل است.
 امصاحبه شوندگان، مذاکرات مطرح شده در جلسه مصاحبه، ب

استفاده از دستگاه ضبط صوت، ضبط شده و سپس متن 
 مصاحبه ها به طور کامل پیاده سازی شوند. 

طرح پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد بر  تحلیل: از آنجاکه -5
ها از طریق کدگذاری باز، استفاده از مراحل تحلیل داده

کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تأکید دارد، در این 
برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پژوهش نیز 

مصاحبه ها، از روش کدگذاری در نظریه پردازی داده بنیاد 
استفاده شده است. در صورت پشتیبانی زبان فارسی از نرم 

 افزارهای موجود استفاده خواهیم کرد.
تأیید: در یک مطالعه کیفی، اعتبار اشاره بر میزانی دارد که  -6

پدیده مورد مطالعه با مفاهیم  وانسته استمشاهده محقق ت
مربوط به آن را انعکاس دهد. در این پژوهش برای تأیید 

مثلث سازی )زاویه بندی(، کنترل اعضا و ارزیابی بر  ها ازیافته
 اساس معیار مقبولیت استفاده شده است. 

دهی، فرآیند برقراری ارتباط میان  گزارش دهی: گزارش -1
با استفاده از روش های بکار گرفته شده بر یافته های مصاحبه 

اساس معیارهای علمی، لحاظ نمودن مالحظات اخالقی و در 
 نهایت ارائه نتایج به صورت یک محصول نوشتاری است.

منظور بررسی روایی، از روایی محتوایی در این تحقیق به
استفاده شده است. برای بررسی روایی محتوایی به شکل 

( و شاخص CVRنسبی روایی محتوا )کمی، از دو ضریب 
شود)شولتز و همکاران، استفاده می  (CVIروایی محتوا )

(. برای سنجیدن روایی محتوایی دو پرسشنامه بین 2103
: برای محاسبه، پرسشنامه CVRخبرگان تقسیم شد. 

تقسیم شد و خبرگان و مطلعین بر  CVRمخصوص بخش 

ید ولی مف»، «ضروری است»تایی  3اساس طیف لیکرت 
های بدست آمده نمره ؛ به مؤلفه«غیرضروری« »غیرضروری

از روش والتز و باسل  CVIدادند. همچنین برای محاسبه 
نسبتاً مربوط »، «مربوط نیست»تایی:  4یک پرسشنامه 

توزیع شد که « کامالً مربوط است»و « مربوط است»، «است
 دست آمدند: نتایج زیر به

)براساس جدول الشه به  CVRمقادیر مجاز برای شاخص 
 42/1زاده(: نقل از حاجی

 CVI :11/1 مقادیر مجاز برای شاخص 
تعداد  enفرمول محاسبه این دو شاخص به صورت زیر است. 

اند رای داده« ضروری است»متخصصانی هستند که به گزینه 
 ( است. 21تعداد کل متخصصان ) Nو 
 

                                

 

و  CVR، مقادیر محاسبه شده برای شاخص 2و  0در جدول 
CVI  .گزارش شده است 

 

 CVRمقادیر  -1جدول 

 پژوهش های یافته منبع:
 روایی نسبی ضریب شاخص ق،  مقادیربا توجه به جدول فو

 تمامی هستند؛ 42/1که همگی باالتر از   (CVRمحتوایی )
 و هستند برخوردار مناسبی محتوایی روایی نسبت از متغیرها
 .هستند مرتبط آنهاسؤاالت محتوای  با عملیاتی تعاریف

 CVIمقادیر  -2جدول 

 CVR مؤلفة اصلی

 560/1 شرایط علی

 501/1 پیامدها

 613/1 راهبردها

 513/1 گرعوامل مداخله

 442/1 ایعوامل زمینه
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 پژوهش های یافته منبع:
  CVI محتوایی روایی شاخص مقادیر 2جدول  به توجه با

 روایی از متغیرها هستند؛ تمامی 11/1 از باالتر همگی هستند؛
 ارتباط از و تمامی متغیرها هستند برخوردار مناسبی محتوایی
 .هستند اربرخورد مناسبی

فلسفه اصلی پایایی باز آزمون اطمینان از مشابهت کدهای 
استخراج شده در زمان های مکرر است چرا که اگر میزان 
مشابهت کدهای استخراجی در دفعات متعدد کدگذاری 
هماهنگ و یکسان باشد آنگاه می توان اطمینان حاصل نمود 
که مفاهیم استخراجی در مصاحبه ها به شکل صحیح 

خراج شده است. همچنین پایایی به روش باز آزمون به است
محقق کمک می کند تا مفاهیم و مقوالت پایا و با ثباتی را 
استخراج کند. برای محاسبه پایایی باز آزمون از میان مصاحبه 
های انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شده و 

ط خود هر کدام از آنها در یک فاصله زمانی مشخص توس
پژوهشگر، دو بار کدگذاری می شوند. سپس کدهای مشخص 
شده در دو فاصله زمانی برای هر مصاحبه انتخابی با هم 
مقایسه می شوند. در هر کدام از مصاحبه های انتخابی، 
کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه هستند با عنوان 

دم کدهای توافق و کدهای غیر مشابه با عنوان کدهای ع
فرمول تخمین پایایی بین کدگذاری  شوند.توافق مشخص می

 فاصله زمانی بدین ترتیب است: دودر 

 
 : محاسبات مربوط به پایایی بازآزمون3جدول

کد مصاحبه  ردیف
 شونده

مجموع 
کدهای 

دو 
 کدگذار

تعداد 
های کد

مورد 
 توافق

تعداد 
کدهای 
 ناموفق

پایایی 
 بازآزمون

 %10 25 66 045 0مصاحبه 0

3مصاحبه 2  051 13 02 10% 

02مصاحبه 3  31 31 4 11% 

03مصاحبه 4  016 43 23 11% 

 %12 64 226 411 مجموع
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 4زمون، آمجموع در این پژوهش برای محاسبه پایایی باز 

های صورت گرفته انتخاب شد و هر مصاحبه از بین مصاحبه
ماهه توسط پژوهشگر ها در یک فاصله یک کدام از مصاحبه

مجدد کدگذاری شدند. و با استفاده از فرمول مربوط به پایایی 
است، با توجه  درصد 12 باز آزمون، پایایی محاسبه شده برابر

بیشتر است )کوایل به نقل از  %61از پایایی به اینکه این میزان
های این های مصاحبهقابلیت اعتماد کدگذاری(0333خوانسار، 

 باشد.تایید میپژوهش مورد 

 داده بنیادروش کار و مراحل تدوین تئوري 
یک شیوه پژوهش کیفی است که به وسیله  ادیداده بنروش 

یابد نظریه ای تکوین می آن با استفاده از یک دسته داده ها،
به طوری که این نظریه در یک سطح وسیع یک فرآیند، یک 

ه روش پژوهشگرانی ک عمل یا یک تعامل را تبیین می کند،
را به کار می برند با استفاده از شیوه ها منظم  ادیداده بن

ها و برقراری مضمون گردآوری داده ها به تشخیص مقوله ها،
رابطه بین این مقوله ها پرداخته و نظریه ای برای تبیین یک 
فرآیند عرضه می کنند که وقتی برای تبیین یک فرآیند به 

کنیم و وقتی ها استفاده مییک نظریه نیاز داریم از نظریه داد
که نظریه های موجود به تبیین چنین فرایندی نمی پردازند به 

می توان درباره وقوع یا مشکل این  ادیداده بنکمک نظریه 
افراد مورد مشاهده یک نظریه را صورت بندی 

 (. 0331نمود)بازرگان،

 
:  مسیر تکامل تئوري در روش تحقیق 1شکل 

 داده بنیادمبتنی بر 
در این روش ابتدا سوال اصلی پژوهش مطرح شده  که سپس 
ابزار و شیوه های ابزار تعیین و انتخاب می گردد که ابزار 
مصاحبه می تواند روش مصاحبه با خبرگان و متخصصان 
موضوع باشد، در مرحله و گام بعدی داده های اطالعاتی مورد 

است که  نیاز گردآوری و جمع آوری می شوند که در ابتدا الزم 

 CVI مؤلفة اصلی

 336/1 شرایط علی

 115/1 پیامدها

 155/1 هبردهارا

 311/1 گرعوامل مداخله

 361/1 ایعوامل زمینه
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نکات کلیدی داده ها استخراج شده و برای هر نکته یک کد 
معین و مشخص گردد و در گام بعدی و با مقایسه کدها با 
همدیگر چند کد که اشاره مشترکی به مووضع مد نظر دارند 
عنوان یک مفهوم را به خود گرفته و سپس چند مفهوم به 

در قالب یک عنوان یک مقوله تعیین و چند مقوله تعیین شده 
تئوری پدیدار می گردد و به عبارت دیگر می توان بیان نمود 
که داده های گردآوری و جمع آوری شده اجزای تئوری را 
تشکیل خواهند داد که در این فرآیند منظور از کد گذاری 
همان تجزیه و تحلیل می باشد یعنی شناسایی مفاهیم  و 

دهیم که اشباع داده مقوالت که این روند را تا جایی ادامه می
ها حاصل گردد یعنی محقق احساس می کند که دیگر امکان 
جمع آوری اطالعات جدیدتر از داده ها وجود ندارد  که یکی از 
نشانه های رسیدن به نقطه اشباع روبرو شدن محقق با 
اطالعات و داده های تکراری می باشد که در شکل زیر روند 

سته از داده ها نشان داده کشف تئوری از طریق تئوری برخا
 سه طی بنیاد داده پردازی نظریه در ها داده می شود. تحلیل

 مقوالت یافتن گام اولین. شود می انجام کدگذاری مرحله
 دومین. است انتزاع از ای اولیه سطح در ها داده در مفهومی

 گام سومین و است مقوالت این بین ارتباطات یافتن گام
 از باالتری سطح در ارتباطات ینا گزارش و سازی مفهوم

 .است انتزاع

 یافته هاي پژوهش
متن  یندیفرآ یآنها ط یسازادهیها و پاز انجام مصاحبه پس

 یطور منظم مورد بررسهب یعوامل اصل افتنی یها برامصاحبه
 و ابعاد)ها ها گزارهقرار گرفتند. در گام اول از متن مصاحبه

ها در سطح در مرحله بعد، دادهها( استخراج شدند.  یژگوی
و خرده  گرفتقرار  لیو تحل هیجمله و عبارت مورد تجز
ها با پس از استخراج گزاره یعنیمقوالت کشف شدند. 

شدند. هنگام  نیکه صورت گرفت عوامل تدو ییهایبنددسته
مشترک کاربرد  قیاز طر میها، مفاهداده قیدق لیو تحل هیتجز

از متن مصاحبه  میطور مستقهب ،یذارشدند. کدگ جادیآنها، ا
متن  ت،یبا توجه به موارد در نها ایکنندگان و تشرک

 لیو تحل هیقرار گرفتند و تجز شتریب یها مورد بررسمصاحبه
به اشباع  دنیاز ده بار جهت رس شیب شتر،یها با دقت بداده
 یهایژگیابعاد و و ،یاصل یهامقوله یانجام شد. برا ،یمنطق
نها آابعاد  وانجام شد. حدود هر مقوله  یبه صورت تکرارآنها 

 نینشد و ا نییتع یصورت قطعهب لیو تحل هیدر آغاز تجز
نظر قرار  دیمورد تجد لیو تحل هیها در سراسر تجزمقوله

  گرفتند.

مفاهیم استخراجی از مصاحبه ها-4جدول 
اصلی هايطبقه  کد استقرایی کد الگویی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علی عوامل

 

 

 

 

 

 سیاسی

 

 شرایط خط مش گذاری و ایدئولوژی سیاسی -

 عوامل سیاسی حاکم بر منطقه -

 کشور مالیاتی امور فرهنگ سیاسی مستقر در سازمان -

معنوی  مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی تحوالت سیاسی درآمدهای -
 در سایر کشورها

 مالیاتی امور ناکارائی های پر رنگ موجود در حاکمیت سازمان -
 کشور

 حقوق از ناشی مالیاتی فرهنگ محافظه کاری مرتبط با درآمدهای -
 معنوی مالکیت

 

 

 

 عملکردي
 

 مالیاتی تعین شاخص ها و مقیاس های شفاف برای درآمدهای -
 معنوی مالکیت حقوق از ناشی

 مالیاتی امور لزوم تعیین شاخص های عملکرد مدیران سازمان -
 کشور

معنوی بر مبنای  مالکیت قحقو از ناشی مالیاتی الزام درآمدهای -
 عملکرد

 حقوق از ناشی مالیاتی لزوم سنجش و اندازه گیری درآمدهای -
 معنوی مالکیت

 

 

 سازمانی

 کشور و زیرساختهای آن مالیاتی امور آمادگی سازمان -

 کشور مالیاتی امور ظرفیت سازمان -

 کشور مالیاتی امور نوع نگاه و سطح سواد افراد در سازمان -

 کشور مالیاتی امور ایط سازمانامکانات و شر -
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 کشور مالیاتی امور پاسخگویی شفاف سازمان - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقوله ها

 

 توانایی سازمانی

 کشور مالیاتی امور سازمان توانایی ارزیابی عملکرد -

 کشور مالیاتی امور توانایی های فنی سازمان -

 کشور مالیاتی امور توانایی صرفه جویی در منابع در سازمان -

 کشور مالیاتی امور رزش زایی سازمانتوانایی ا -

 

 

 

 

 سازمان ها و ارگان ها

 سازمان امور مالیاتی -

 مجلس و کمیسون های بودجه  -

 دستگاه های اجرایی -

 خزانه کل کشور  -

 وزارت امور اقتصاد و دارایی -

 سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی. -

کننده منابع و دیوان محاسبات به عنوان عامل نظارتی و کنترل  -
 مصارف

 

 

 مدیریتی -اداري

 کشور مالیاتی امور پاسخگویی مدیران سازمان -

 کشور مالیاتی امور هدف گرایی و اثربخشی مدیران سازمان  -

 از ناشی مالیاتی تخصص گرایی مدیران و لزوم محاسبه درآمدهای -
 معنوی مالکیت حقوق

 کیتمال حقوق از ناشی مالیاتی شفاف سازی روند درآمدهای -
 معنوی.

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل مداخله گر

 

 

 عوامل مداخله گر سازمانی

 مجلس شورای اسالمی -

 دستگاهای اجرایی -

 موضوعات سازمان امور مالیاتی -

 داشتن سیستم اطالعات مدیریت مالی قوی  -

 ساختار سازمانی مناسب  -

 

 

 فرآیندي

 مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی تنظیم برنامه زمانی برای درآمدهای -
 عنویم

 بازبینی برنامه های راهبردی -

 مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی تعیین شاخص های درآمدهای -
 معنوی

 فراهم کردن بسترهای اداری و مدیریتی -

 آموزش فراگیر نیروهای انسانی -

 مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی برنامه ریزی مدون درآمدهای -
 معنوی

 

 اقتصادي و مالی

 ورسیاست های کالن اقتصادی کش -

 تورم  -

 رکود -

 درآمدهای نفتی و غیرنفتی -

 

 

 

 

 

 

 

 سیستمی

 ارتقا سیستم های نرم افزاری مدیریتی -

 ارتقا سیستم های نرم افزاری حسابداری  -

 ارتقا سیستم های نرم افزاری مالی -

 ارتقا سیستم های نرم افزاری گزارشگری -

 

 انسانی

ش مالی و حسابداری و آموزش نیروی انسانی بخصوص در بخ -
 عملیاتی

 تقویت فنی نیروی انسانی -



معنوی با استفاده از  مالكیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهای بر ظرفیتعوامل موثر  ییشناسا:محمدزادهامیر زاده و هادیآرش و  مهدی آزموده

 نظریه داده بنیاد چندوجهی
 

و پذیرش و تعهد  کشور مالیاتی امور همراهی مدیران عالی سازمان - (بسترها)اي زمینه عوامل
 مدیران

 

 

 ساختاري

 شناسایی مراکز هزینه  -

 حسابداری تعهدی -

معنوی و تاکید بر  مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهای -
 خروجی وام ها

 معنوی مالکیت فرهنگ سازی استقرار حقوق -

 

 ملی

 تولید ناخالص ملی  -

 درآمد حاصل از نفت و مالیات -

 تقویت زیرساخت ها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردها

 

 

 

 فنی

 مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی ایجاد نظم منطقی برای درآمدهای -
 معنوی

 معنوی مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهای برنامه ریزی -

 معنوی مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهای هزینه یابی -

 معنوی مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهای ارزیابی عملکرد -

 تدوین شاخص ها همراستا با شرایط عمومی کشور -

 کنترل و هدایت دقیق تخصیص منابع -

 معنوی مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهایی روش اجرا -

 معنوی مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهایی مدت اجرا -

 

 

 

 

 

 

 جامعه

از منابع با حداقل هدر  کشور مالیاتی امور استفاده حداکثری سازمان -
 رفت از منابع

 جلوگیری از سو استفاده و تحقق انضباط مالی  -

 جلب موافقت و تعهد نقش آفرینان اصلی  در حوزه درآمدهای -
 معنوی مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی

 فراهم کردن زمینه های مدیریتی -

معنوی از طریق  مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی مایت درآمدهایح -
 قوانین باالدستی 

 رسیدن به عدالت اجتماعی -

 از ناشی مالیاتی تخصیص درست منابع، و انجام صحیح درآمدهای -
 معنوی مالکیت حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیامدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیامدها سازمانی

در  کشور یاتیمال امور اعطای آزادی عمل بیشتر به سازمان -
 دسترسی به وجوه.

در  کشور مالیاتی امور اعطای انعطاف پذیری بیشتر به سازمان -
 مصرف وجوه

 امور تغییر در جهت ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی سازمان -
 بر کارایی، اثربحشی و صرفه اقتصادی در مصرف منابع.  کشور مالیاتی

زان کاال و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مدیران در قبال می -
 خدمات برنامه ریزی شده و کیفیت و اثربخشی آن ها.

افزایش ضریب اطمینان دریافت وجوه از محل اعتبارات منظور در  -
 کشور. مالیاتی امور بودجه سازمان

تغییر رویکرد منظم بودجه از یکساله به سمت بودجه های چند  -
 ساله )برنامه های بلند مدت، تأمین اعتبار کوتاه مدت(.

تقای سطح مسئولیت پاسخگویی ناشی از حقوق بین نسلی از ار -
طریق برآورد بهای تمام شده فعالیت ها و نحوه تأمین منابع مالی آن 

 ها.

 ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی از مالی به عملیاتی. -
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از طریق تمرکز بر  کشور مالیاتی امور افزایش فشار بر سازمان -
 نتایج حاصله از اجرای برنامه ها.

 

 

 

 

 

 

 پیامدهاي ملی

( به سمت تمرکز و تأکید بر  Inputتغییر تمرکز و تأکید از درونداد) -

 ( و پیامد.out putبرونداد )

تقویت نقش سازمان های مستقل ارزیابی کننده نظیر دیوان  -
 محاسبات و سازمان های بازرسی کل کشور.

لزوم تدوین شاخص های عملکرد و الزامات عملکردی برای  -
 برنامه ها. ارزیابی

کمک به تطبیق وضعیت نهادها برای کارکرد مؤثر در محیط  -
 اقتصاد  جهانی.

کمک به اتخا  تصمیمات عقالیی درباره تخصیص،تعهد منابع  -
 دولت براساس پیامدهای قابل سنجش 

 افزایش عدالت اجتماعی -

 پژوهش های یافته منبع:

 تلخیص نظریه 

در نظریه پردازی تلخیص نظریه، مرحله دوم تجزیه و تحلیل 
داده بنیاد است. هدف از این مرحله، برقراری رابطه بین 

های تولید شده)در مرحله کدگذاری استقرایی( است. این طبقه
کار بر اساس مدل پارادایم انجام می شود و نظریه پرداز کمک 
می کند تا فرآیند ساخت نظریه را به سهولت انجام دهد. اساس 

کدگذاری محوری بر یسط و گسترش فرآیند ارتباط دهی در 
ها قرار دارد. انجام روند تلخیص نظریه از این راه یکی از طبقه

پیچیده بوده و باید ضمن آن چهار عمل تحلیل مجزا به طور 

 همزمان انجام شود:

های فرعی به ایجاد ارتباط بین یک طبقه اصلی با طبقه  -
 وسیله اظهارات بیان شده

 های واقعیعه به دادهاظهارات با مراج دیتائ  -

های تالش برای توسعه خصوصیات طبقه اصلی و طبقه -
 فرعی)جهت غنای تحلیلی نظریه(

 ها(ارزیابی اختالف در پدیده)با ارتباط به وجود آمده بین طبقه   -

در شکل زیر، روابط بر اساس مدل پارادایم مشخص شده است 
: 

 مدل عملیاتی نهایی پژوهش
   معنوی مالکیت حقوق از ناشی یاتیمال درآمدهای :بسترها  

 سیستمی -  

 انسانی -

 ساختاری -

 ملی -

  

       

 درآمدهای شرایط علی
 حقوق از ناشی مالیاتی

 معنوی مالکیت
 

 درآمدهای اصلی هایمقوله
 مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی

 معنوی
 

 ی درآمدهایراهبردها
 حقوق از ناشی مالیاتی

 معنوی مالکیت
 

 (پیامدهای )نتایج
 از ناشی مالیاتی درآمدهای
 معنوی مالکیت حقوق

 سیاسی
 عملکردی
 سازمانی

 

 توانایی سازمانی
 سازمانها و ارگان ها

 مدیریتی
 

 فنی       
  جامعه

 پیامدهای سازمانی
 پیامدهای ملی

       
   معنوی مالکیت حقوق از ناشی مالیاتی درآمدهای گرشرایط مداخله  

 سازمانی  
 فرآیندی
 یاقتصاد
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 نظریه داده بنیاد چندوجهی
 

نظریه بر اساس مدل پارادایم تلخیص 2شکل 

 تشریح مدل پارادایم

طبقه محوري : ظرفیت درآمدهاي مالیاتی  -1

 ناشی از حقوق مالکیت معنوي
این مقوله برچسب مفهومی است که برای چارچوب یا طرح به 
وجود آمده، در نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه در این 

لیاتی ناشی از حقوق مالکیت پژوهش ظرفیت درآمدهای ما
ها معنوی، مورد مطالعه قرار گرفته است، پس از گردآوری داده

و تحلیل آنها در مرحله کدگذاری استقرایی و بررسی 
های ارائه شده، طبقه ظرفیت درآمدهای مالیاتی ناشی ویژگی

 از حقوق مالکیت معنوی به عنوان طبقه محوری انتخاب شد.

 شرایط علی :  -2
ایط باعث ایجاد و توسعه پدیده یا طبقه محوری می این شر 

های تولید شده، طبقه عوامل سیاسی، شود. از میان طبقه
هایش به عنوان عملکردی و سازمانی به همراه تمام ویژگی

 شرایط علی در نظر گرفته شد.

 ها : راهبرد -3
ها و تعامالت هدافداری هستند که در بیانگر رفتارها و فعالیت 

 قه محوری و تحت تأثیر شرایط مداخله گر، است. تبعات طب
 بستر حاکم :  -4

به شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر می گذارند، بستر حاکم 
امور مالیاتی  گویند. این بستر ناظر بر فضای حاکم بر سازمان

ها یا کشور است. این شرایط را مجموعه ای از مفاهیم و طبقه
 ند.متغیرهای زمینه ای تشکیل می ده

 شرایط مداخله گر :  -5

های میانجی و شرایط عامی هستند که مجموعه ای از متغیر
واسط را تشکیل می دهند و راهبردها هم، از آنها متاثر می 

 شوند.

 پیامد)ها( :  -6

ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در اثر برخی از طبقه
 اتخا  راهبردها به وجود می آیند.

 کدگذاري انتخابی  :یه پردازيگام سوم : مرحله نظر -

هدف از نظریه پردازی بنیادی، تولید نظریه است، نه توصیف  
ها باید به ها به نظریه، طبقهصرف پدیده. برای تبدیل تحلیل

طور منظم به یکدیگر مربوط شوند.کدگذاری انتخابی)بر اساس 
نتایج دو مرحله قبلی کدگذاری( مرحله اصلی نظریه پردازی 

این ترتیب که طبقه محوری را به شکل نظام مند به است. به 
ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت دیگر طبقه

هایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز ارائه کرده و طبقه

 دارند، اصالح می کند.
در این مرحله پژوهشگر بر حسب فهم خود از متن پدیده مورد 

پارادایم را به صورت روایتی عرضه مطالعه، یا چارچوب مدل 
می کند یا مدل پارادایم را به هم می ریزد و به صورت 

 ترسیمی نظریه نهایی را نشان می دهد.

 خالصه و نتیجه گیري:
عوامل سیاسی، که  داد نشان ها تحلیل داده و تجزیه

سازمانی،  عملکردی، سازمانی به عنوان عوامل علی؛ توانایی
ها؛ عوامل ها، مدیریتی، بعنوان مقوله نارگا و سازمانها

سیستمی، انسانی، ساختاری، ملی، بعنوان عوامل زمینه ای؛ 
عوامل سازمانی، فرآیندی، اقتصادی، بعنوان عوامل مداخله گر؛ 
عوامل فنی و جامعه، بعنوان راهبردها و پیامدهای سازمانی و 

 درآمدهای ظرفیت بر موثر عوامل ملی بعنوان پیامدهای
معنوی شناسایی و استخراج  مالکیت حقوق از ناشی یاتیمال

گردید که با ایجاد یک چیدمان از شرایط علّی، شرایط زمینه 
ای و مداخله گر، استراتژیهای کنش و پیامدها حول مقولة 
محوری، در ایجاد یک شناخت کامل و همه جانبه از مسأله 

 موجود، به حل آن کمک خواهد کرد.
حقیق و توسعه در امر تولید، توسعه و نقش منحصر به فرد ت

رشد اقتصادی کشورها غیرقابل انکار است. در همة کشورهای 
های قابل توجهی به حوزه تحقیق و گذاریتوسعه یافته سرمایه

های شود که منتج به منفعتتوسعه اختصاص داده می
اجتماعی بسیار زیادی برای این کشورها شده است. 

تحقیق و توسعه نه تنها به نفع گذاری در حوزة سرمایه
اشخاصی است که در این حوزه فعال هستند، بلکه در نهایت 

ها، افزایش قیمتبه نفع اقتصاد کشورها از طریق کاهش
شود. از های به روزتر میکیفیت محصوالت و ایجاد تکنولوژی

تحقیق و ها برای حمایت از حوزهروی، دولتهمین
 الزم را دارا است.تها و اختیاراانگیزهتوسعه

های مالیاتی های مالیاتی کشورهای توسعه یافته، رژیمدر رژیم
مستقلی تحت عنوان رژیم مالی اموال فکری تدوین شده 

های تری را برای درآمدها ضرائب مالیاتی پاییناست. این رژیم
گیرند. برخی از این حاصل از اموال فکری در نظر می

اند که دامنه شمول ی تدوین شدههای مالیاتی به نحورژیم
تری دارند و عالوه بر درآمدهای حاصل از عین مال وسیع

فکری، درآمدهای حاصل از منافع این اموال را نیز در بر 
های گیرند. برخی کشورها نظیر کانادا به منظور ارائه مشوقمی

های هر چه بیشتر به فعاالن حوزة تحقیق و توسعه از مشوق
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های فی نظیر دادن اعتبارات مالیاتی، کسر هزینهمالیاتی مختل
های مالیاتی ها و اعانهجانبی از درآمد خالص، اعطای کمک

های محلی )عالوه بر دولت برند. به عالوه، دولتبهره می
های توانند به نوبه خود نسبت به ارائه مشوقفدرال( نیز می

 مالیاتی به اصحاب اموال فکری اقدام کنند. این قبیل
های مالیاتی هدفمند ممکن است بر اساس حجم کار و مشوق

سرمایه مودیان مالیاتی تدوین شود. در انگلستان، به عنوان 
های کوچک و متوسط فعال در حوزة تحقیق و مثال، شرکت

توسعه از مزایای مالیاتی به مراتب بیشتری نسبت به 
 شوند.مند میتر بهرههای بزرگشرکت

های مالیاتی مختص اموال فکری وجود ، رژیمدر ایران اما اوالً
ندارد و ثانیاً، در خصوص مقررات موجود در زمینة مالیات اموال 

توان گفت که در مقایسه با آنچه در خصوص فکری نیز می
ای هدفمند کشورهای توسعه یافته بررسی شده، به شیوه

های موجود اند. بر همین اساس با توجه به کاستیتدوین نشده
ر نظام حقوق مالیاتی ایران در زمینه مالیات بر اموال فکری د

شود تا با توجه به تجربیات موفق کشورهای پیشنهاد می
توسعه یافته، تدابیر  یل برای بهبود و تقویت نظام مالیاتی 

تشکیل  -0اموال فکری در نظام حقوقی ما اتخا  شود: 
به منظور های تخصصی در سازمان امور مالیاتی کشور کارگروه

های مالیاتی مناسب برای تقویت و مطالعه و تدوین رژیم
هدفمند ساختن امتیازات  -2شکوفایی حوزه تحقیق و توسعه. 

منظور تقویت مودیان مالیاتی نوپای های مالیاتی بهو معافیت
تأسیس رشته حقوق  -3های تحقیق و توسعه. فعال در حوزه

عنوان ی ارشد بهمالیاتی در مقاطع کارشناسی و کارشناس
 های حقوق کشور.ای مستقل در دانشکدهرشته

 :منابع
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