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۱

نرگس سرلک

چكیده
به منظور تحلیل محتوای مقالههای حسابداری و مالی در نشریههای علمی-پژوهشی این حوزهها بین سالهای
 7831-7831با استفاده از روش تحلیل محتوا با بکارگیری ابزار سیاههوارسی صورت گرفت .یافتهها نشان داد که
در طی سالهای مورد بررسی  7127مقاله در مجالت مذکور به چاپ رسیدهاند که در سالهای اولیه رشد دو
برابری و سه برابری داشته و در سالهای بعدی روندی صعودی داشته است 1317 .نویسنده در تولید این مقاالت
شرکت داشتهاند که  1832نفر از آنان را مردان و  203نفر آنها را زنان تشکیل دادهاند  .فارغالتحصیالن با مدرک
دکتری  23درصد و فارغالتحصیالن کارشناسی ارشد  83درصد آثار را منتشر کردهاند .از نظر رتبه علمی  ،استادیاران
 87درصد و دانشیاران  71درصد آثار را منتشر کردهاند .مربیان و استادان در رتبههای بعدی قرار دارند 1 .درصد
مقاالت تکنویسندهای و  38درصد حاصل کارگروهی بودند .در بین دانشگاهها ،دانشگاه آزاد اسالمی با  217مقاله
در رتبه اول و دانشگاه تهران با  712مقاله در رتبه دوم قرار گرفت .همچنین رهنمای رودپشتی  ،رحمانی و
کردستانی پرکارترین نویسندگان  ،طی بازه زمانی تحقیق میباشند .این درحالی است که  7133نفر ( 22درصد)
محققان  ،سالی یک مقاله هم منتشر نکردهاند .از نظر گرایش موضوعی مقاالت ،بیش از نیمی از آثار منتشره (28
درصد) در حوزه حسابداری مالی بوده و علوم مالی با  11درصد و حسابرسی با  3درصد در رتبههای دوم و سوم
قرار گرفتند.
واژههای كلیدی :تحلیل محتوا ،مقاالت حسابداری ،مجالت علمی-پژوهشی حسابداری.

 - 7دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد قم
 - 1عضو هیئت علمی دانشگاه قم ،گروه علم اطالعات و دانششناسی
 - 8عضو هیئت علمی دانشگاه قم ،گروه حسابداری(مکاتبه کننده)
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نرخ امید به زندگی ،نرخ مرر و میر و نرخ زاد و ولد،

 -۷مقدمه
اطالعات و سرمایه ،از جمله پدیدههایی هستند که

ساتت سنی و جنسی جمعیت و شاتصهای دیگار،

در دنیای امروز ،مرزهاا و موانا را کمتار شاناتته و

«آموزش و اطالعاات» یاا باه عباارتی دیگار ،عنصار

جهاانی

«اطالعات» و «میزان دانایی اجتماعی» در آن برجساته

بوجود آورده اند .این پدیدهها زمینه فشاردگی زماان و

باشد .بدون تردید در چنین اجتماعی ،تولیاد علام باه

فضا را فراهم ساتته و به مثابه قالیچاه پرناده ،چهاار

عنوان ابزاری برای تولید ،توزیا و انباشات دادههاا و

گوشه دنیا را باه یکادیگر پیوناد دادهاناد .یعنای ایان

اطالعات علمی در جهت گسترش ،شکوفایی ،تعالی،

حقیقاات وجااود دارد کااه فناااوری گسااترش یافتااه

و پیشرفت هماه جانباه آن ،براور روزافازون نقشای

اطالعات  ،چهار گوشه جهاان را باه سارعت باه هام

حیاتی و اساسی دارند( .صالحی ،رحیمی.)7832 ،

زمینه تحول در فضاای جدیاد را در مقیاا

نزدیک ساتته و فاصله های جغرافیایی و فرهنگای را

پس از آن که علام و تولیاد اطالعاات در جامعاه

تا حدود زیادی از بین برده است (حیدریفر ،سهیلی،

کنونی این اهمیت را پیدا کرد ،ما شاهد تقسایمبنادی

.)7837

کشورها به گروههای منتلفی از جمله «جهان مرکز و

در هماین راساتا ،هیال7باا باازگو کاردن ساننان

در حاشایه»« ،جهااان شاامال و جنااوب»« ،کشااورهای

ریستون 1بانکدار برجسته آمریکا در انجمان مقاومات

پیشرفته و جهان سوم»« ،کشورهای پیشرفته و در حال

آن کشور متذکر میشاود کاه در چناد دهاه گذشاته،

رشد» و «کشورهای پیشرفته و عق مانده» و ...شادیم

انقالب اطالعاات ،منبا بازرر ثاروت را تغییار داده

که همگی به معنای دسترسای یاا عادم دسترسای باه

است .امروزه دیگر منب ثاروت ،ماادی نیسات بلکاه

اطالعات در فضای جدید اطالعاتی میباشد .در ایان

اطالعااات و دانااش بکااار رفتااه در آن ایجاااد ارزش

فضا اهمیت علم به حدی میباشاد کاه جاواهر لعال

می کند .جستجوی ثروت در گرو جستجوی اطالعات

نهرو ،اولین ننست وزیر هندوستان گفت « :این علام

و کاربرد آن در تولید است (هیل .)7831 ،بهترین نوع

است که میتواند مشکالت مرتبط با فقار ،گرسانگی،

قدرت از کاربردهای دانایی حاصل شده و به ساادگی

بی سوادی ،فقدان بهداشت ،عق ماندگی و ....را حال

از بین نمیرود .با ایان قادرت ناه تنهاا مایتاوان راه

کند .واقعاً چه کسی می تواند نقش علام را در جهاان

تویش را در پیشگرفت ،بلکه میتوان هر ناممکنی را

امروز نادیده گیرد» (علیجانی ،کرمی)7831 ،

ممکن ساتت .از دانایی میتوان برای تنبیه ،پااداش و

به همین تاطر « ،تولید علم» جایگااه ویاژهای در

و حتاای دگرگااونی ،اسااتفاده کاارده و حت ای

ادبیات علمیهرکشوری دارد .زیرا تولید علم معتبرترین

می توان دشامن را باه دوسات تبادیل کارد .داناایی،

شاااتص ساانجش رتبااه و جایگاااه علم ای کشااورها

توانایی افزایش چندین برابر قدرتهای دیگر از جمله

محسوب مای شاود .برتیتولیاد علام را باه معناییاک

زور و ثااروت را در درون تااود جااای داده اساات.

نظریه ،روش یا دستاورد جهانی تنصصی کاه در اثار

بنابراین ،دانایی فینفسه نه تنها منب قدرت است بلکه

آن تولیدات علمی کشاورها در قالا

مقالاه و ساایر

از عناصر تشکیل دهنده ثروت نیز به شمار میرود .

نوشااتههااای علماای نوشااته شااده و در نشااریههااای

ترغی ا

لذا،در جهاان کناونی ،جامعاهای را توساعه یافتاه

بین المللی نمایه شده  ،تاا در دساتر

دیگاران قارار

می دانند که در کنار شاتصهای اقتصادی و جمعیتی،

گیرند ،قلمداد می کنناد .اماا واقعیات ایان اسات کاه

نظیر تولید ناتالص ملی ،درآمد سرانه ،تولیاد انار ی،

روش ها و راهکارهای عملیاتی تولیاد داناش ،حاوزه
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وسایعی از اقادامات را در بار مایگیارد .از مصااادیق

ناگزیر به پیمودن این مسیر است ،ضروری اسات کاه

برجسااته آن ماایتااوان بااه روشهااای تولیااد علاام،

تمام فعالیت های علمی و پژوهشی دسات انادرکاران

اولویت گذاری نیازها ،تقسیم کار ،هماهنگی آموزش و

این حرکت مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تاا آثاار

پژوهش ،ایجاد کرسیهای نظریهپردازی ،نگاه متاوازن

ارزشمندتر از آثار کم اهمیت متمایز گردند (عصاره و

به توسعه علوم و رشته های راهبردی و  ...اشاره کارد

همکاران.)7833،

(شریفی ،میردار هریجانی و عسکری.)7837 ،
به جهت هماین اهمیت،گساترش داناش و تولیاد

ضرورت ارزیابی فعالیتهای علمای–پژوهشای و
بررسی آثار تولیدعلم باعا

شاده کاه از دهاه هفتااد

علم ،یکی از شاتصههای توسعه برای هار جامعاهای

میالدی شااهد اصارالحاتی چاون «علام سانجی» و

محسوب می شود چرا که این مهم تاا حاد زیاادی از

«کتابسنجی» باشیم .دایره المعارف بین المللای علاوم

طریق انتشارات علمای و عرضاه آن باه صاحنه هاای

کتابداری و اطاالعرساانی علام سانجی را بنشای از

بین الملل علم صورت می گیرد و انتشارات علمی ،باه

جامعاااهشناسا ای علاااوم کاااه اغلا ا

مااارتبط باااا

عنااوان آیینااه تمااام نمااای ساارد دانااش و اطالعااات

سیاستگذاریهای علمی است تعریف میکناد (نقال

تنصصی و فنی عمال مای کنناد و در نظاام پیچیاده

شده در علیجانی ،کرمی .)7831 ،یا در تعریف دیگر،

تبادالت علمی و فنی و تقسیم دانش تولید شاده باین

علم سنجی را زیر رشتهای میدانند که تود را صارف

جوام منتلف ،نقش زیربنایی دارد و در مسیر تحول

مرالعات علوم و فناوری میکند کاه هادف آن رشاد

و ترور نظامهاای علمای ،دنیاای اماروز باه نقراهای

دانش در رابره با توسعه علوم و فنااوری و همچناین

رسیده است که در آن ،دانش هر کشور ،زبان و ابازار

سواالت پیرامون سیاستهای علمی و اجتماعی است.

حضور در صحنههای بینالمللی علم است کاه بادون

کتابسنجی نیز به کاربرد ریاضیات و روشهای آماری

آن ،جامعااهای مناازوی تلق ای شااده و مجبااور اساات

در مورد کتابها و سایر رسانههای ارتباطی است کاه

جامعهای صرفا شنونده باشد بدون این که حرفی برای

از آن در انتناب ماواد ،مرالعاه الگوهاای انتشااراتی،

گفتن داشته باشد (صالحی ،رحیمی .)7832 ،بنابراین،

معرفاای ح اوزههااای علماای ،کهنگاای متااون ،معرفاای

ارتباط علمی را میتوانیکی از محورهای اساسی نهااد

نویسندگان پر تولید و مقاالت پر اساتفاده ،و ارزیاابی

اجتماعی علم محسوب کرد که بدون وجود آن ،امکان

کیفیت ماواد مادون ،ویژگای هاای موضاوعی متاون،

رشد و توسعه علوم منتفی تواهد بود.

مجموعاااه کتابشناسا ایهاااا ،مرالعاااات تاااارینی و

همان طور که گفته شد ،توسعه یافتگی و پرداتتن

جامعاااهشناسا ای کارموضاااوعی متاااون ،مجموعاااه

به تولید علم و فعالیتهای پژوهشای طاوری باه هام

کتابشناسایهااا ،مرالعاات تااارینی و جامعاهشناسای

گره توردهاند که نمیتوانآنهاا را جادا از هام تصاور

کاربردها استفاده میکنند (عصاره.)7832 ،

کرد .تعریف نوین توسعه بر مبنای پژوهش و تحقیاق

همانگونه که در تعریف کتابسنجی گفته شاد ،از

در ادبیات اقتصادی ،بیانگر نقش و اهمیات تحقیقاات

آن در «ارزیااابی کیفیاات مااواد (ماادون) و بررساای

در توساااعه اقتصاااادی کشورهاسااات (اعتماااادی و

ویژگیهای موضوعی متون» استفاده میشود .یکای از

فناری .)7838،لذا ،قابل تصور نیسات کاه کشاوری

مواردی که محققان مرت

از این علم استفاده میکنند،

تمایل داشته باشد به پیشرفت های جهاانی نایال آیاد

بررسی ویژگیهای موضوعی و محتاوایی مقالاههاای

ولی به توسعه علمی تود نپردازد .حال آن که انساان

منتشره در نشریات میباشد .چراکه مقاالت منتشره در

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و سوم
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نشریات به تاطر به روز بودن ،کوتااه باودن مرالا ،

برای هدف مند کاردن حرکات هاای علمای و تعیاین

سرعت انتقال نتایج تفکر نویسنده به تواننده ،ارزان تر

اولویت های پژوهشی فراهم می گردد و باه شناساایی

بودن مجله نسبت به کتاب ،اطالعات نسابتاً اصایل و

ضعف هاا و کمبودهاای موجاود در تولیاد اطالعاات

دست اول ،تحلیل های دقیق و کوشش در بکاارگیری

علمی منجر میشود .از آنجایی که انتشارات علمی در

روش های شاناتته شاده و منرقای ،چااپ و توزیا

نظام پیچیده تبادالت علمای و فنای و تقسایم داناش

سری مجله ،معرفی متون و مناب مربوط به موضوع از

تولید شده ،به عنوان آئینه تماامنماای سارد داناش و

حاشیه ای و فرعای،

اطالعات تنصصی و فنیآن حاوزه عمال مایکنناد و

از اهمیت زیادی برتوردارهستند .مهمتر از هماه ایان

بلوغ ،پویایی و نواندیشی هر رشته علمی باتوجاه باه

که ،به دلیل فرآیند داوری کاه مقالاه ماورد نظار طای

فعالیاتهاای پژوهشاای آن رشاته ساانجیده مایشااود

می کند و با صیقل توردن آن در اثار مرالعاه نقاداناه

(رشیدی آشتیانی ،حسن الریجانی )7830 ،و با عنایت

داوران و توصا ایههاااای آنهاااا برایرفا ا ناااواقص و

بر این که دانش حسابداری به عنوان دانش کاربردیدر

مای شاود کاه مقااالت علمای در

تصمیمگیریهای زیرساتتی و برنامهریزی اقتصادی و

مجلااههااای تنصصای دارای هویاات ویااژهای باشااند

مالی در سرد ترد و کاالن ،نقاش اساسای داشاته و

(بمانیااان ،احماادی و اساادپور .)7831 ،از ایاان رو،

امروزه رابراه نزدیکای باین پیشارفت حساابداری و

نشریات ادواری در میان مدارک و مناب انتشاراتی باه

توسعه هر کشور وجود دارد و همچنین پژوهش هاای

دلیاال ساارعت نشاار و نقااش مااوثری کااه در انتقااال

حسابداری مقوله ای با اهمیات در برناماه ریازی نظاام

اطالعات دارند؛ از مهمتارین منااب اطالعااتی علمای

علماای هاار کشااوری تلقاای گااردد (اعتمااادی و

محسوب میشاوند .از طرفای دیگار ،میازان تولیاد و

فناری )7838،الزم است از دانش تولید شده در ایان

کیفیت نشریات ادواری علمی و نیز میزان اساتفاده از

حوزه ارزیابیهای دقیقی به عمال آیاد .باا توجاه باه

این مناب یکی از شاتص های رشد علمی و فرهنگی

اندک بودن تحقیقات تحلیل محتوای مقااالت منتشار

آن جامعه به شمار میرود (جانانی ،رودباری ،تهماتن

شده در نشریههای علمی-پژوهشی حوزه حساابداری

و صدقی.)7837 ،

و متفاوت بودن رویکردهاای ایان پاژوهشهاا ،الزم

گذشته تا به امروز ،حذف مرال

تکمیلموارد باعا

باعنایت بر اینکه نشریه های تنصصای ،وسایله ای

است ارزیابی دقیقای از مقااالت تولیاد شاده در ایان

مهام و علمای باارای توساعه علاام و داناش شااناتته

حوزه به عمل آید تا مشنص گردد که اطالعات تولید

می شوند و کیفیت و کمیت آنها مای تواناد باه عناوان

شده در این حوزه در چه وضعیتی میباشاد بررسای

شاتصی برای سنجش میزان فعالیات هاای علمای در

کمّی اطالعات تولید و مشنص کاردن گارایشهاای

کشور یا جامعه ای تاص مورد استفاده قرار گیرد .لاذا

موضوعی آنها جهت روشن ساتتن این کاه در کادام

الزم است مورد ارزیابی های دقیق علمی قارار گیرناد

زمینههاا اطالعاات بیشاتری تولیاد شاده و باه کادام

(قهنویه ،موحدی،یارمحمدیان و عجمی)7830 ،

شاته ها و زیر شاتهها توجه کمتری شده و نیااز باه

یکی از راههای شناتت نشریههای مذکور ،تحلیل
محتوا و دستهبندی موضوعی مقالهها و شاناتت ناوع
مرال

بررسی بیشتری دارند ،دورنمایی اسات کاه پاژوهش
حاضر بر تودش متصور شده است.

منتشر شده در آنهاست .بدین ترتیا  ،ضامن

شناسایی مسائل آن حوزه در یک دوره زماانی ،زمیناه
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لذا ،در راستای اهداف مذکور ،پژوهش حاضار قصاد

حسابداری و حوزههای مرتبط با آن ،میتوان به موارد

دارد برای سوال های زیار پاسا هاای الزم را فاراهم

زیر اشاره کرد.
اقبالی ،گسکری و رستمی( )7832در پژوهشی باا

سازد:
 )7توزی فراوانی مقاالت منتشره در طول سالهای
مورد بررسی چگونه میباشد

عنوان "رتبهبندی دانشکده های اقتصااد دانشاگاههاای
ایران" دانشکدههای اقتصاد کشور را بر اسا

مقاالت

 )1میزان مشارکت زنان و مردان در تولید مقااالت

منتشر شده از سوی اعضای هیئات علمای آنهاا در 3

حسابداری در طاول ساال هاای ماورد بررسای

مجله علمی معتبر داتلی فارسی زباان ،طای ساالهای

چگونه میباشد

 7831 – 7810رتبااهبناادی کااردهانااد .آنهااا ضاامن

 )8سهم هر یک سروح منتلف متنصصان اعم از

اتتصاص حداکثر  1نماره بارای هار مقالاه علمای–

اعضااای هیااات علماای ،دانشااجویان و فااارغ

پژوهشی و حداکثر  8نمره بارای هار مقالاه علمای–

التحص ایالن ایاان حااوزه ،در تولیااد مقالااههااای

ترویجاای دریافتنااد کااه باار اسااا

تعااداد مقاااالت،

علمی–پژوهشی در طول سالهای مورد بررسی

دانشااگاههااای تهااران ،عالمااه طباطبااایی و اصاافهان

چقدر بوده است

رتبه های باال و دانشگاههای سیستان و بلوچستان ،امام

 )2سهم هر یک از مرتبههای علمی اعم از مربیان،
استادیاران ،دانشیاران و استادان در انتشار
مقاالت علمی–پژوهشی در طول سالهای مورد

صادق (علیه السالم) ،یزد و مفید قم رتبههای پایین را
کس

کردهاند.
زکاای()7832؛ در پژوهشاای بااا عنااوان "بررس ای

تحلیل محتوای گرایشهای پژوهشی در نشریات علمی

بررسی چقدر میباشد
 )2میزان مشارکت علمای محققاان در تولیاد آثاار

مدیریت" با روش تحلیال محتاوا باه بررسای 1333
مقاله در چهار نشریه علمی مدیریت پرداتات کاه در

متتشره چگونه میباشد
 )3سهم هر از دانشگاهها و موسساات آموزشای و

سالهای  1007 – 7337میالدی منتشر گردید .نتاایج

پژوهشی کشور در تولید داناش حساابداری در

پژوهش مذکور نشاان داد کاه نزدیاک  23درصاد از

طول سالهای مورد بررسی چگونه میباشد

مقالهها ،دو مولف و  81درصد از آنها یک نویسانده

 )1نویسندگان پر تولید این حاوزه در باازه زماانی

دارد .بیشترین مقالههاا یعنای  27درصاد ،مرباوط باه
نشریه آکادمی مدیریت و کمترین آنها به نشریه علام

مذکور چه کسانی هستند
 )3گاارایش موضااوعی مقاااالت منتشااره در طااول
سالهای مورد بررسی چگونه میباشد
 -۱مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
تحلیاال محتااوای مقالااههااای نشااریات ،یکاای از
موضوعاتی است که همه ساله تحقیقات بیشماری در
حوزه علم اطالعاات و داناششناسای بار آن اساا
صورت می گیرد ،که در مورد تحلیل محتوای مقااالت

سازمانی اتتصاص داشت .بیشترین مقالهها یعنای 81
درصد مربوط به دوره زمانی  1007 – 7332است.
نمازی و ناظمی ( )7831در بررسی پژوهش هاای
حسابداری در تصوص بور

اوراق بهادار با تحلیل

 202مرالعه انجام شده و دساته بنادی آنهاا در چهاار
گااروه حسااابداری مااالی ،حسابرساای ،حسااابداری
مدیریت و سایر موضوع های حسابداری دریافتند کاه
محدودیت های بسیاری بر سار راه تحقیقاات باور
وجود دارد و اطالعات این حوزه به صورت جساته و
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گرینته در پایگاههاای متفااوتی وجاود دارد لاذا ،باه

رهنمااای رودپشااتی ،بناایطااالبی دهکااردی و

پیشنهاد کردناد کاه باه منظاور

کاویان( )7837پژوهشی تحت عنوان «تحلیل محتوای

بهتر شدن عملکرد آن سازمان ،مرالعات علمی مربوط

نشریات دارای رتبه علمی -پژوهشی رشته حسابداری

را

در ایران» ضمن تحلیل محتاوای  7722مقالاه منتشار

گردآوری کرده و نتایج آن را به اطالع عموم از جمله

شده در نشاریات علمای–پژهشای حساابداری طای

سرمایهگذاران برساند تا آنها نیز از نتایج علمی آگاهی

سااالهای  7830-7817دریافتنااد کااه پااژوهشهااای

یابند تا در تصمیمگیریهای تود بهتر عمل کنند.

حسابداری مالی با  882مقالاه ( 13درصاد) بیشاترین

دستاندرکاران بور

به شرکتهاای پذیرفتاه شاده در ساازمان باور

نتیجاه پاژوهش نیکاومرام ،رهنماای رودپشاتی و

درصد انتشار مقاالت را ازآن تود کرده است .موضوع

بیات ( )7833باعنوان «بررسی دالیل کمبود پژوهش-

مالی با  12درصد ،حسابداری مدیریت با  11درصاد،

های تجربی انجام شده در حوزه حسابداری مدیریت»

حسابرس ای بااا  72درصااد ،ماادیریت بااا  3درصااد،

این بود که باید بدانیم چه تئوری و کدام سیستم با چه

حسابداری دولتی با  2درصد ،در رتبه های بعدی قرار

ویژگیهایی بکار برده شود .همچنین الزام باه کااربرد

گرفتند.

تئوری منتص امور مالی احسا

میشود.

اعتمااادی ،حصااارزاده و بذرافشااان ( ) 7837در

رشاایدی آشااتیانی ،حساان الریجااانی ( )7830در

پژوهشی با عنوان « پیمایش پژوهشهای حساابداری

تحلیل محتوای نشریه های علمی–پژوهشی در حاوزه

مدیریت ایران و استرالیا» با هدف طبقهبندی پاژوهش

موضوعی اقتصاد در سالهاای  7833 -7832پاس از

های حسابداری مدیریت رویکردهاای پاژوهشهاای

تحلیل  332مقاله منتشره از  1172نویسانده دریافتناد

ایران و استرالیا را از منظر حوزههای موضوعی ،قلمرو

که  22درصد از مقاالت دارای دو نویسنده 13،درصد

مکانی ،تئوریها و روششناسای ماورد مرالعاه قارار

سه نویسنده 72 ،درصد یک نویسنده و  2درصد بیش

دادند .آنها با استفاده از رویکارد فراتحلیال باا مارور

از سه نویسنده داشته است .میزان مشاارکت زناان در

اجمالی  733مقاله منتشره توسط محققاان اساترالیایی

تولید مقاالت  72درصد در مقابال 32درصاد توساط

در  3مجله برتر گزارش شاده انجمان پاژوهشهاای

مردان باوده اسات .مادرک  7درصاد از نویساندگان

حسابداری مدیریت استرالیا و  31مقاله  3مجله پیشرو

کارشناسی 2 ،درصد دانشجوی کارشناسی ارشاد18 ،

فارسی طی دو دهاه اتیر،دریافتناد کاه ساه موضاوع

درصااد کارشناس ای ارشااد 30 ،درصااد دکتااری و 77

«اندازهگیری عملکرد»« ،انگیازههاا و محارکهاا» ،و «

درصد دانشجوی دکتری بوده است .بررسی موضوعی

سیستمهای کنترلی»با بیشترین مقاالت و چهار موضوع

مقاالت نیز نشان داد که موضوع اقتصاد مالی باا 72/3

«هزینه یابی انتقالی»« ،روشهای پیشرفته هزیناهیاابی»،

درصد در رتبه اول ،اقتصاد کاالن و اقتصااد پاولی باا

سیسااتمهااای کنترل ای ماادیریت» و «روششناس ای در

 72/3درصد در رتبه دوم و اقتصاد بینالملل باا 72/2

روابط بین شرکت ها» با کمترین مقااالت موضاوعات

در رتبه سوم قرارگرفت .توزی مقااالت در  71مقولاه

قابل بح

حسابداری بودناد و باا وجاود همبساتگی

اصاالی و  778زیرگااروه نشااان داد کااه  3درصااد بااه

معناااداری کااه بااین رویکردهااای تحقیقاااتی ایااران و

زیرگااروه بازارهااای مااالی 1 ،درصااد بااه زیرگااروه

استرالیا در حوزههای مورد بررسی وجاود دارد ،تناوع

بازرگانی بین المللی و  3درصد به زیرگروه ارز ،باناک

طبقات فرعی حوزههای مزبور در ایاران کمتار ماورد

و بانکداری و انر ی تعلق گرفته است.

توجه پژوهشگران کشور قرار گرفته است.

550

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و سوم

تحليل محتواي مقالههاي مجالت علمي – پژوهشي حسابداري و مالي منتشره بين سالهاي ...

دیانتی دیلمی و بردبار ( )7831در مرالعه تربیقی
روششناسی مقااالت حساابداری در مجاالت معتبار

حسااابداری مااالی و حسابرس ای و صاافر درصااد بااا
موضوع اسالمیتعلق داشته است .
2

داتل و تارج از ایران ،پس از تجزیه و تحلیال 138

لااوزادیس و همکاااران ( )1070در مقالااهای بااا

مقاله چاپ شده در  8مجله علمی– پژوهشای ایرانای

عنوان "علوم اقتصاد زیست محیرییک تحلیل محتوا از

منتشره باین ساالهاای  7830 – 7831و  721مقالاه

اقتصاااد زیساات محیراای "1002 -7332بااه تحلیاال

تاااارجی چااااپ شاااده در  2مجلاااه آی .ا  .آی

محتوای نشریه اقتصاد زیست محیری ،از ابتدا تا سال

حسااابداری منتشااره ب این سااالهااای 1077 – 1003

 1002پرداتته اند .جامعه آماری پاژوهش فاوق100 ،

دریافتند که فراوانی نسابی تحقیقاات انجاام شاده باا

مقاله بود که برور تصادفی از بین  7011مقاله منتشار

روش تبیینی و اکتشافی در مقاالت تاارجی بیشاتر از

شده در طول  72سال انتنااب شاد .نتاایج پاژوهش

مقاااالت داتل ای اساات .از نظاار اسااتراتژی ،فراوان ای

مااذکور نشااان داد کااه  22درصااد از مقالااههااا یااک

تحقیقات طولی یا مقرعی در مقاالت تارجی بیشتر از

نویسنده 13 ،درصاد دو نویسانده 13،درصاد ساه یاا

مقاالت داتلی است همچنین آنها دریافتند که از نظار

بیشتر از سه نویسنده داشته است .روش های پاژوهش
 22درصاد تجربای 21 ،درصاد مفهاومی–

استراتژی فراوانی مقاالت کیفی در مقااالت تاارجی

به ترتی

بیشتر از مقاالت داتلی است.

نظری و  8درصد روش معرفت شناسانه بوده است .در

رهنمای رودپشتی و همکاران ( )7838در تحلیال

پژوهش فوق ،موضوع مقاله ها به چهاار گاروه اصالی

محتااوای نشااریات علااوم مااالی دارای رتبااه علم ای–

پایه ،نظاام هاای انساانی ،نظاام هاای فیزیاکزیساتی،

پژوهشی ایران و مقایسه با نشاریه فایناانس 8آمریکاا،

سیاست و مدیریت تقسیم شد .نتایج حاصل از بررسی

پس از بررسی  223مقالاه منتشار شاده در نشاریات

موضااوع مقالااههااا در پااژوهش فااوق نشااان داد کااه

علمای– پژوهشای باین ساالهاای  7837 – 7811و

موضااوعهااای مربااوط بااه گااروههااای «سیاساات و

مقایسه آنهابا  2313مقاله منتشار شاده در نشاریه آی.

مدیریت»« ،نظام هاای فیزیاک زیساتی» تقریبااً براور

ا  .آی فاینانس بین سالهای  1078 -7323دریافتند

یکنواتت در طی ایان  72ساال ماورد بررسای قارار

که موضوعات مدیریت مالی با  83درصاد ،مادیریت

گرفته است .موضاوع مرباوط باه گاروه «نظاام هاای

سرمایه گذاری و پورتفوی باا  73درصاد 73 ،درصاد

انسانی» در مرتبه دوم و موضوع مربوط به گروه پایاه

موضوعات بین رشاته ای 3 ،درصاد ماالی رفتااری و

در رتبه سوم قرار گرفت.

عصبی 3 ،درصد مهندسی مالی 3 ،درصد حساابداری

حاساالبک و همکاااران ( )1071در پژوهشاای بااا

مالی 8 ،درصد مالی اسالمی 7 ،درصد حسابرسی0/8،

عنااوان «تعیااین معیااار بهاارهوری پژوهشاای اساااتید

درصد حسابداری مدیریت در مقاالت فارسای ماورد

حسااابداری» بااار دیگاار بهاارهوری پژوهشاای 2301

قرار گرفتند .در حالی که مقاالت مجله فاینانس،

فارغالتحصیل مقر دکتری را که مدرک تاود را باین

 13درصد به موضوع مادیریت ماالی 12 ،درصاد باه

سال های  7317تاا  1002کسا

کارده بودناد ماورد

موضااوعات بااینرشاااتهای 73 ،درصاااد مااادیریت

بررسی قراردادند .یافته های این تحقیق نشاان داد کاه

سرمایه گذاری و پورتفاوی 78 ،درصاد باه مهندسای

اساتید مرد نسبت باه اسااتید زن بهارهوری پژوهشای

مالی 70 ،درصاد ماالی رفتااری و عصابی 3 ،درصاد

باالتری داشتند .همچنین وابساتگی ساازمانی ارتبااط

مهندسی مالی 8 ،درصد حسابداری مدیریت 1 ،درصد

معناداری با بهرهوری پژوهشی دارد .باه عناوان مثاال،

بح
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اساااتیدی کااه در دانشااگاههااای دارای مقر ا دکتاارا

مشکالت و تصمیمگیری ،طبقهبندی دادههاا ،سانجش

تدریس می کنند نسبت به اساتیدی که در دانشگاههای

علم ای ،فرصااتهااا و تهدیاادها ،بررس ای و مرالعااه

فاقد این مقر تادریس مای کنناد از نظار پژوهشای

رفتارهای سازمانی کمک می کند و پژوهشگر را قاادر

فعال ترند .همچنین رتبه علمی با بهارهوری پژوهشای

میسازد که حجم زیادی از اطالعات را به آساانی باه

رابره مستقیم داشته است.

صورت سازمان یافته درآورد  ،روش سودمندی اسات

جم بندی پیشینههای نشان میدهد کاه برتای از

که برای روند موضوعی منااب بکاار مایرود (تاانی

باین رشاتهای باا

آترین لیست

مباح

حسابداری و مالی ،مباحا

مقدم و همکاران .)7830 ،ابتدا براسا

اقتصاد ،مدیریت وحسابداری اسات کاه چهاار تاا از

ارائه شده از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فنااوری

پیشااینههااا بااه بررسای تولیاادات اقتصاااد و ماادیریت

(بهمن  )7831اطالعات  71نشریه علمی– پژوهشای

پرداتته بودند .بقیه پژوهشها نیزبه بررسی بهارهوری

حسابداری شناسایی شدند .با اساتفاده از پایگااههاای

اعضااا هیااات علمای در تولیاادات علمای و تحلیاال

اطالعاتی نشریات ازجمله «پایگااه اطالعاات علمای

محتوای مقاله های حوزه هاای منتلاف حساابداری و

جهااااد دانشاااگاهی،»2باناااک اطالعاااات نشاااریات

و اوراق بهاادار ،علاوم ماالی و

کشور،3پایگاه مجالت تنصصی نور 1و پورتال علاوم

تااود حسااابداری پرداتتااه بودنااد .امااا هیچکاادام از

انسانی 3کلیه شمارهها و  7127مقالاه متشاره در آنهاا

تحقیات با رویکرد پژوهش حاضر کاه قصاد دارد باه

شناسایی شدند .برای گردآوری دادههای مورد نیااز از

بررساای میاازان مشااارکت گااروههااای منتلااف،

س ایاههوارس ای 3محقااق ساااتته اسااتفاده شااد .کلیااه

دانشگاههای منتلف ،جنسیتهای منتلاف در تولیاد

اطالعات مجلاه اعام از عناوان مجلاه ،ساال ،دوره و

مقالههای حسابداری و مالی بپردازد ،نپرداتتاهاناد .در

شماره انتشار و اطالعاات کتابشاناتتی مقالاه اعام از

دو کار نیز اولویتهای پژوهشی جامعه حساابداری و

مشنصات پدیدآورنده(ها) ،سرد تحصایالت و رتباه

مالی ایران با آمریکا و اساترالیا مقایساه شاده اسات.

علم ای و وابسااتگی سااازمانی آنااان ،عنااوان مقالااه و

علیرغم کارهای صورت گرفته ،هنوز جای تحقیقاات

کلیدوا هها در سیاههوارسای وارد شادند و اطالعاات

«بررساای وضااعیت کتااابهااای منتشااره در حااوزه

فراهم آمده با استفاده از نرمافزار  Excelمورد تجزیه و

حسابداری» و «تحلیل محتوا پایاننامههای کارشناسای

تحلیل آماری قرار گرفت و یافتهها در قال

جداول و

ارشد و دکتری» جهت ترسایمیک دورنماای کامال از

نمودارها ارائه شده است.

مالی از جمله باور

وضعیت دانش حسابداری و ماالی در کشاور در باین
تحقیقات صورت گرفته ،تالی است.

 -4نتایج پژوهش
قبل از آن که به ساوالهاای پاژوهش پاسا داده
شود ،الزم است ابتدا اطالعاتی از لیسات مجلاههاای

 -۸روش شناسیپژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیال محتاوا
صورت گرفته است .تحلیل محتوا روش اساتانداردی

مورد بررسی ارائه گاردد .جادول  7ناام و وابساتگی
سازمانی نشریات مورد بررسی را نشان میدهد.

است که برای شناسایی ویژگی هاای اطالعاات ثبات
شده نظیر کتابها ،مقالهها ،وبسایتها ،نقاشیها و...
بکار مایرود و باه مادیریتیک ساازمان در شناساایی
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جدول  :۷نام و وابستگی سازمانی نشریات مورد بررسی
تعداد

تعداد

شماره

مقاالت
711

ردیف

نام نشریه

ناشر

7

بررسی های حسابداری و حسابرسی

دانشگاه تهران

71

1

پژوهش های تجربی حسابداری

دانشگاه الزهرا (سالم اهلل علیها)

3

28

8

پژوهش های حسابداری مالی

دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر

78

701

2

پیشرفت های حسابداری

دانشگاه شیراز

1

23

2

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

انجمن حسابداری ایران

73

723

3

دانش حسابداری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

77

37

1

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

انجمن حسابداری مدیریت ایران

2

82

3

دانش حسابرسی

دیوان محاسبات

2

10

3

چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری

دانشگاه شهید بهشتی

3

21

70

حسابداری مالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه

70

13

77

حسابداری مدیریت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

3

32

71

مرالعات تجربی حسابداری مالی

دانشگاه عالمه طباطبایی

2

13

10

723

72

تحقیقات مالی

دانشگاه تهران

8

11

72

دانش سرمایه گذاری

انجمن مهندسی مالی ایران

2

83

73

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

77

32

71

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

78

701

721

7127

78

بور

سازمان بور

اوراق بهادار

و اوراق بهادار

جم کل

همان طور که داده های جدول  7نشان میدهد ،از

 711مقالاه در رتبااه سااوم قاارار دارد .بااه طااور کلاای

 71نشااریه علماای– پژوهشاای 71 ،مااورد توسااط

میانگین مقاالت در هر شماره  3/1بوده است .الزم به

دانشگاهها و  2مورد توساط ساازمانهاا و موسساات

توضید است که عمر انتشار تعدادی از ایان نشاریات

دولتی و غیر دولتی منتشر می شود .در بین موسساات

بیش از  70سال است و بعضی از نشریات نظیر دانش

 8عنوان توسط انجمن های علمی و  1عنوان توساط

سرمایهگذاری  ،وابسته به انجمن مهندسی مالی ایران،

موسسات دیگر منتشر میشود .در بین دانشگاهها نیاز

دانش حسابداری و حسابرسای مادیریت وابساته باه

دانشگاه آزاد اسالمی با  2عناوان نشاریه ،در صادر و

انجمن حسابداری مدیریت ایران ،پژوهشهای تجربی

دانشگاه تهران با  1عنوان در رتبه دوم قرار دارد .سایر

حسابداری مالی وابسته به دانشگاه الزهرا (ساالم اهلل

دانشگاه ها هر کدام یک عنوان منتشر میکنناد.از نظار

علیها) و مرالعات تجربی حسابداری مالی وابساته باه

موضوعی  71نشریه در حوزه حسابداری و  2نشاریه

دانشگاه عالمه طباطبایی کمتار از  8ساال اسات .کاه

مربوط به حوزه مالی است .از نظر تعداد مقاالت نیاز،

تعداد شمارههای منتشره  ،ارائه شده در جادول  ،7باا

بااور

اوراق بهااادار بااا  723مقالااه در رتبااه اول،

عمر انتشار نشریات ارتباط معنی داری دارد.

تحقیقات حسابداری و حسابرسای باا  723مقالاه در

ساوال اول پاژوهش باه بررسای توزیا فراوانای

رتبه دوم و بررسیهای حساابداری و حسابرسای باا

مقاالت در طول سالهاای ماورد بررسای اتتصااص
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یافته است که جدول  1توزی فراوانای آنهاا را نشاان
میدهد.

برور کلی  1317نفر محقق در نوشتن این مقاالت
نقش داشتند که  1832نفر ( 31درصد) مرد و  203نفر
( 73درصد) زن بوده است که به توبی در نماودار 7

جدول  :۱توزیع فراوانی مقاالت در طول سالهای مورد بررسی
سال

فراوانی

درصد

7831

23

%2

7833

721

%71

7833

133

%18

7830

822

%13

7837

272

%88

جم

7127

%700

همان طور که دادههای جدول  1نشاان مایدهاد،

نمایش داده شده است.
سوال سوم پژوهش باه تعیاین ساهم هار یاک از
سااروح علماای اعاام از دانشااجویان کارشناساای و
کارشناساای ارشااد ،فااارغالتحصاایالن کارشناساای و
کارشناسی ارشد ،دانشجویان و فاارغالتحصایالن دوره
دکتری در انتشار مقاالت اتتصااص یافتاه اسات کاه
جدول  8سهم هر گروه را نمایش میدهد.
جدول  :۸توزیع پراكندگی نویسندگان مقاالت بر اساس
سطح تحصیلی

میزان مقالههای منتشره در نشریات حسابداری و مالی
در طول سالهای مورد بررسی همیشه رو به افازایش

سطح تحصیلی

فراوانی

درصد

بوده که سال  37با  272عنوان ( 88درصد ) در رتباه

کارشناسی و دانشجوی کارشناسی

1

%0

دانشجوی کارشناسی ارشد

122

%3

کارشناسی ارشد

7083

%83

دانشجوی دکتری

171

1/2%

دکتری

7832

%23

جم

1317

700

اول ،سال  7830با  822عنوان ( 13درصاد ) در رتباه
دوم و سال  7833با  133عنوان ( 18درصد) در رتباه
سوم قرار دارد .نقره جال

این رشد تقریباًساه برابار

شدن مقاالت منتشره در سال  7833نسابت باه ساال
 7833و دو برابر شدن مقاالت منتشره در سال 7833
در مقایسه با سال  7833میباشد.

همان طور که داده های جدول  8نشان میدهد ،از

پرسش دوم پژوهش به تعیین سهم زنان و ماردان

 1317مشارکت کننده در انتشار مقاالت ،تعداد  1نفار

در انتشار مقالههای علمی– پژوهشی اتتصاص یافتاه

( 0/1درصااد) کارشناساای و دانشااجوی کارشناس ای ،

بااود کااه نمااودار زیاار اطالعااات آماااری آن را نشااان

 122نفاار ( 3درصااد) دانشااجوی کارشناس ای ارشااد،

میدهد.

7083نفار (83درصاد) کارشناسای ارشاد 171 ،نفاار
(1/2درصااد ) دانشااجوی دوره دکتااری و 7832نفاار

تعداد
نویسندگان
مرد
% 82

تعداد
نویسندگان
زن
% 18

(23درصد) دکتری باودهاناد .فاارغالتحصایالن سارد
دکتااری بااا  23درصااد رتبااه اول  ،فااارغ التحصاایالن
کارشناسی ارشد با 83درصد رتباه دوم و دانشاجویان
کارشناسی ارشد با  3درصد در رتبه سوم قرار گرفته-
اند.
سوال چهارم پژوهش به بررسی میازان مشاارکت

نمودار  :۷توزیع فراوانی جنسیت نویسندگان مقاالت
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دانشیاران و استادان دانشاگاههاا در تولیاد مقالاههاای

نویسنده نوشته شده است .به عبارت دیگر 31 ،درصد

حسابداری و مالی اتتصاص یافتاه اسات .جادول 2

آثار با مشارکت گروهی نوشته شده اناد و ساهم آثاار

دادههای آماری آن را نشان میدهد.

انفرادی فقط  1درصد است.

جدول  :4میزان مشاركت مرتبههای علمی دانشگاهها در

بیش از سه
نویسنده55 ,

یک نویسنده75 ,

تولید مقاالت حسابداری و مالی

سه نویسنده,
358

مرتبه علمی

فراوانی

درصد

مربی

299

10%

استادیار

880

31%

دانشیار

342

12%

استاد

109

4%

نمودار  :۱میزان مشاركت علمی نویسندگان در انتشار

فاقد درجه علمی

1241

43%

مقاالت

جمع

1317

700

دو نویسنده,
621

سوال ششم پژوهش به بررسی نقش هر کادام از
همان طور که داده های جدول  2نشان میدهد ،از

دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در تولیاد

 1317شرکت کننده در نوشتن مقااالت ،تعاداد 7127

مقاااالت اتتصاااص داده شااده بااود .نمااودار  8سااهم

نفر ( 28درصد) غیر هیات علمی هستند که در گاروه

هرکادام از دانشااگاههااا را در انتشاار مقالااههااا نشااان

فاقد درجه علمی جای گرفتند .تعاداد  7380نفار(21

میدهد.

درصد) اعضای هیات علمی دانشگاهها هساتند کاه از

همان طور که نمودار  8نشان میدهاد ،دانشاگاه

آن تعداد 133 ،نفر ( 70درصاد) مربای 330،نفار(87

آزاد اسالمی با  217مقاله در رتبه اول ،دانشگاه تهاران

درصد) استادیار 821 ،نفر ( 71درصد) دانشیار و 703

با  712مقاله در رتبه دوم و دانشاگاه الزهارا باا 708

نفر( 2درصد) استاد بودند .دادههای جادول حااکی از

مقاله در رتبه سوم قرار گرفته است .که البته با عنایات

آن است که از بین اعضای هیئت علمی ،استادیاران در

بر این که کلیاه واحادهای دانشاگاه آزاد اساالمی باه

رتبه اول  ،دانشایاران در رتباه دوم و مربیاان در رتباه

عنوان یک واحد تصور می شاوند دانشاگاه آزاد رتباه

توجه این بنش ،نزدیاک

کرده است.در واق از تعاداد  217مقالاه

سوم قرار دارند .نکته جال

بودن درصد مربیان و دانشیاران است.

اول را کس

منتشره دانشگاه آزاد اسالمی 713 ،اثر توسط محققاان

سوال پنج پاژوهش باه بررسای میازان مشاارکت

واحد علوم و تحقیقات 17 ،اثر توسط محققان تهاران

علمی متنصصان حوزه حسابداری و مالی در انتشاار

مرکز و  817اثر توسط ساایر واحادها منتشار شاده

مقاالت اتتصاص یافته باود کاه نماودار  1دادههاای

است.که بر ایان اساا

 ،درصاورت طبقاهبنادی باه

آماری آن را نشان میدهد.

تفکیک هر واحد دانشگاهی ،دانشاگاه تهاران باا 712

همان طور که در نمودار دو قابل مشااهده اسات،

مقاله در رتبه اول  ،واحد علوم و تحقیقاات دانشاگاه

 23درصد از مقاالت توسط دو نویسنده 81 ،درصد با

آزاد اسالمی با  713اثر در رتبه دوم و دانشگاه الزهرا

سه نویسنده و  2درصد نیز با همکاری بیش از  8نفار

(سالم اهلل علیها) با  708مقاله در رتبه سوم قرار گرفته

نوشته شده اند .تنها  1درصد از مقااالت توساط یاک

است.
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نمودار  :۸میزان مشاركت دانشگاهها در تولید مقالهها
حوزههایحسابداری و مالی

سوال هفت پژوهش ،به تعیین نویسندگان پر کاار
حوزه حساابداری و ماالی اتتصااص یافتاه باود کاه

7133نفر (22درصد) از محققان حوزه حسابداری در
سال یک مقاله هم منتشر نکردهاند.

جدول  ،2ده نویسنده پر کار را با تعداد آثارشان نشان
میدهد.

جدول  : 5معرفی ۷1نویسنده پركار حوزههای
حسابداری و مالی

همان طور که در جدول  2نمایاان اسات،رهنمای
رود پشتی با انتشار  82مقاله در رتباه اول  ،رحماانی

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد آثار

با  11مقالاه در رتباه دوم و کردساتانیبا  17مقالاه ،در

7

فریدون رهنمای رودپشتی

82

1

علی رحمانی

11

8

غالمرضا کردستانی

17

2

احمد احمدپور

10

2

شکراله تواجوی

10

به منظور ارائه تصویر دقیق از کارنامه پژوهشی

3

محمدحسین ستایش

10

محققان حوزه حسابداری و مالی ،جدول  3را تهیه

1

امید پورحیدری

73

کردیم که محققان و تعداد مقالههای منتشره آنها را

3

رضا تهرانی

73

3

علی سعیدی

73

70

قدرتاله طال نیا

73

رتبه سوم قرار گرفتهاند .برور کلی این ده نفار پرکاار
توانستند با انتشار  172مقاله 3،درصد از کال مقااالت
را منتشر کنند.

نشان میدهد .
همان طور که جداول  2و  3نشان میدهد ،تعداد
7073نفر( 82درصد ) در طول  2سال مورد بررسی
فقط یک مقاله 712 ،نفر( 3درصد) فقط  1مقاله منتشر
کردهاند .به عبارت دیگر میتوان گفت که تعداد
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جدول  :۶توزیع فراوانی محققان با تعداد آثار منتشره از آنها
تعداد مقاله تعداد محققان

جدول :۱توزیع فراوانی گرایشهای موضوعی مقاالت

جمع

جمع كل

گرایش موضوعی

فراوانی

درصد

7

7073

7073

7073

حسابداری مالی

321

28

1

712

820

1368

علوم مالی

881

11

8

17

178

1581

حسابرسی

33

3

2

82

720

1721

حسابداری مدیریت

18

3

2

11

782

1856

حسابداری ارزشی

22

2

3

71

701

1958

حقوق تجارت

73

7

1

3

38

2021

حسابداری دولتی

73

7

3

8

12

2045

جم

7127

700

3

77

33

2144

70

1

10

2214

77

3

33

2313

همانرور که داده هاای جادول 1نشاان مای دهاد،
بیش از نیمای از آثاار منتشاره در حاوزه حساابداری

71

1

12

2337

78

3

13

2415

مالی بوده و علاوم ماالی باا  11درصاد وحسابرسای

72

3

32

2499

 3درصد در رتبه های بعادی قارار دارناد .البتاه ایان

72

2

30

2559

اماار تااابعی از تعااداد نشااریات حسااابداری و مااالی

73

2

30

2639

اساات کااه مرااابق جاادول  ، 7تعااداد  71مجلااه

18

1

73

2657

73

2

13

مرباوط بااه حاوزه حسااابداری و  2مجلاه بااه حااوزه

2733

مالی اتتصاص داشته اسات.به منظاور نماایش بهتار

10

8

30

2793

17

7

17

2814

نوسانهاای موضاوعی مقالاههاا در طاول ساالهاای

11

7

11

2836

مااورد بررساای ،اطالعااات نمااودار شااماره  2فااراهم

82

7

82

2871

شده است.

جم

7272

1317

همان طور که نمودار  2نمایش میدهاد ،افازایش
فراوانی مقاالت در همه زمینههای موضوعی در طاول

سوال  3پژوهش باه بررسای گارایش موضاوعی

سال های مورد بررسی کامال گویاست اما میزان رشاد

مقاااالت منتشااره اتتصاااص یافتااه بااود .در تحلیاال

حسابداری مالی و مدیریت مالی در مقایسه باا ساایر

محتوایی مقاالت  ،آثار بررسای شاده را در  1گاروه

موضااوعات کااامال متفاااوت بااوده و دارای اتااتالف

حسابداری مالی،علوم ماالی ،حسابرسای ،حساابداری

بیشتری است.

ماادیریت ،حقااوق تجااارت ،حسااابداری ارزشاای و
حسابداری دولتی دسته بندی شدند که جادول  1داده
های آماری آن را نشان میدهد.
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۲۵۰

۲۰۰

حسابداری مالی
مدیریت مالی

۱۵۰

حسابرسی
حسابداری مدیریت

۱۰۰

حقوق تجارت
حسابداری ارزشی

۵۰

حسابداری دولتی

۰
۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۱۳۸۷

نمودار  4سیر نوسانات گرایشهای موضوعی مقاالت در طول سالهای مورد بررسی

توجاه بااه دایاار باودن رشااته حسااابداری در سااروح

 -5نتیجه گیری و بحث
پژوهش نگین درتشان فعالیاتهاای دانشاگاهی

منتلف در واحدهای منتلف داشاتن  2مجلاه اماری

است که رسیدن به توسعه علمی ،ساالمت و رفااه را

طبیعی به نظر می رسد ،که البته بایستی باه عمار ایان

برای مردم کشور به ارمغان میآورد .از اینرو ،شناسایی

دانشگاه و همچنین ظرفیت تولید علم آن با توجاه باه

مولفههای اثر گذار و مرتبط با تولیدات علمی میتواند

پذیرش دانشجویان ارشد و دکتری که از عمر کوتاهی

زمینه را برای این باور که دانشگاهها و مراکز تحقیقات

برتوردار اسات ،نیاز توجاه کرد.طای  2ساال ماورد

علمی کشور در مسیری درست و منربق باا سیاسات

بررسی  7127مقالاه در  71مجلاه علمای–پژوهشای

های کالن کشور بویژه اساناد باالدساتی مانناد نقشاه

فارسی زبان حسابداری باه چااپ رسایده اسات کاه

جام علمی ،سند چشم انداز و برنامه پنج ساله پنجم

میانگین  3/1مقاله برای هر شماره بدست میآیاد.و از

توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حرکت میکنند،

نظر موضوعی  71نشریه مربوط به حوزه حساابداری

بوجود میآورد .رایجترین روش ارزیابی فعالیتهاای

و  2نشریه به حوزه مالی تعلق دارد.

علمی و تحقیقاتی هر کشوری استفاده از تکنیکهاای

بررسی مقاالت منتشره در طول ساالهاای ماورد

پدید آورنادگان ،حجام

بررسی نشان داد کاه در ساال  7831فقاط  23مقالاه

تولیدات علمی ،استنادها و نشریات علمی صورت می

منتشر شده و این تعداد در سال  7833دقیقا سه برابار

گیرد .بر این اسا  ،مرالعهای باا اساتفاده از تکنیاک

شده است .در سال  7833نرخ رشد مقاالت دو برابار

های علم سنجی انجام گرفت که نتایج نهایی و جما

بوده و از سال  7830به بعد نیز سیری کامال صاعودی

بندی یافته های آن به شرح زیر است:

داشته است .این افزایش را شااید باه تااطر افازایش

علمسنجی است که بر اسا

لیست ارائه

ظرفیت دانشگاههاا و رغبات دانشاجویان کارشناسای

شده از سوی وزارت علوم ،تحقیقاات و فنااوری 71

ارشد و دکتری به تالیف مقاله برای افزایش نمره پایان

نشریه دارای درجه است کاه ساهم دانشاگاه آزاد  2و

نامه تود دانست .در کنار سیر کامال صعودی مقااالت

دانشگاه تهران  1و بقیه دانشاگاه  7نشاریه اسات .باا

منتشره حاوزههاای حساابداری و ماالی ،سایر رشاد

در حوزه حسابداری و مالی بر اسا

مقاالت حوزه اقتصاد با نوسان همراه بوده و در برتی
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از سالها اقزایش و در برتی از سالها کاهش داشاته

(( ،)7832رشاایدی آشااتیانی و الریجااانی )7830 ،و

است( .رشیدی آشتیانی و الریجانی.)7830 ،

لوزادیس و همکاران ( )1070همنوانی داشته و آناان

برور کلی تعاداد  1317نویسانده در انتشاار ایان

نیز در گزارشهای تود میزان آثار تک نویساندهای را

مقاله ها نقش داشتند که  31درصدآثارتوسارمردانو73

در مقایسه با آثار دو یا سه نویسندهای کمتار گازارش

درصد توسط زنان منتشر شده است .پایین بودن میزان

کردند.

مشارکت زنان فقط منتص به این پژوهش نبوده بلکه

در بررسی سهم دانشگاهها و موسسات آموزشی و

رش ایدی ،آشااتیانی و الریجااانی ( )7830نیااز میاازان

پژوهشی در انتشار مقالههاای علمای در ایان حاوزه،

حضور زنان را در تولید مقاله های اقتصادی در مقایسه

یافتهها نشان داد که دانشگاه آزاد اسالمی با تولید 217

با مردان  72درصاد گازارش کارده اناد .حاسالبک و

مقاله و دانشگاه تهاران باا تولیاد 712مقالاه در صادر

همکارانشان ( )1071عنوان کرده بودند که اساتید مرد

جدول قرار گرفتهاند .البته چنانچه هر واحاد دانشاگاه

نسبت به اساتید زن دارای بهره وری پژوهشی بیشتری

آزاد اسالمی را به عنوان یاک واحاد مساتقل در نظار

هستند .این امر احتماال به این علت اسات کاه تعاداد

بگیریم در اینصورتدانشگاه های تهران و دانشگاه آزاد

اعضای هیئت علمای و همچناین تعاداد دانشاجویان

اسالمی واحد علوم تحقیقات در رتبههاای اول و دوم

تحصیالت تکمیلی زن در این رشته نسبت باه ماردان

قرار میگیرند .البته پیشتاز بودن دانشگاه تهران قبالً در

کمتر است.

پژوهش اقبالی ،گسکری و رساتمی ( )7832گازارش

یافتههای مربوط به «سهم هر یک سروح منتلف

شده بود و از این حی

بین یافتههای این دو پژوهش

متنصصان در تولید مقالههای این حوزه» نشان داد که

همنوانی دیده شد .کاه البتاه پیشاتاز باودن دانشاگاه

محققان با مدرک دکتری باا انتشاار  7832مقالاه23 ،

تهران با توجه به عمر این دانشگاه و قادمت رشاته و

درصد از آثار را منتشر کردهاناد .محققاان باا مادرک

مجالت این دانشگاه  ،دور از انتظار نبوده است.

کارشناسی ارشد با  7083اثر ( 83درصد) در رتبه دوم

بررسی میزان انتشارات پژوهشاگران ایان حاوزه

و دانشجویان کارشناسی ارشاد باا  3درصاد در رتباه

نشان داد که  22درصد از نویسندگان در هر سال یک

سوم قرار گرفتند .از این که محققان با مدرک دکتاری

مقاله هم منتشر نکردهاند .این در حالی اسات کاه 70

در صدر گروههاا قارار گرفتناد باین یافتاههاای ایان

نویسنده کوشای ایان حاوزه باه تنهاایی توانساتند 3

پاژوهش بااا پاژوهش رشاایدی آشاتیانی و الریجااانی

درصد آثار منتشره در این حوزه را به تود اتتصااص

( )7830همنااوانی وجااود دارد  ،چاارا کااه آنهااا نیااز

دهند .به طوریکاه رهنماای رودپشاتی باا  82مقالاه،

گزارش کرده بودند که نویسندگان با مدرک دکتری در

رحمانی با  11مقاله و کردستانی با  10مقاله به ترتی

مقایسه با سایرین  ،بیشترین تولیدات را داشتهاند.

رتبههای اول تا سوم را به تود اتتصاص دادند.

بررساای میاازان مشااارکت افااراد در انتشااار مقالااه

بررسی گرایش های موضوعی مقااالت نشاان داد

بصورت کار گروهی نشان داد که فقط  1درصاد آثاار

کااه بیشااترین تعااداد مقاااالت مربااوط بااه موضااوع

داراییک نفر نویسنده بودند و  38درصد حاصال کاار

حسابداری مالی است و علوم ماالی و حسابرسای باه

گروهی بوده است .بنابراین متنصصین این حاوزههاا

ترتی

رتبههاای دوم و ساوم را باه تاود اتتصااص

گرایش زیادی به همکاری علمای و تاالیف مشاترک

دادند و موضوع حسابداری دولتی کمترین میزان مقاله

دارند .در این بناش از یافتاههاا ،بینیافتاههاای زکای

را به تود اتتصاص داده است .این نتیجاه باا نتیجاه
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حاصاال از پااژوهش رهنمااای رودپشااتی و همکاااران

دولتی داشته و کمک شایانی باه برناماه ریازی هاای

( )7837در تصوص نشریات حسابداری هامتاوانی

آینده دولت تواهد نمود.

دارد .اما با پاژوهش رهنماای رودپشاتی و همکااران
( )7838در تصوص نشریات مالی ،همنوانی نادارد.
البته اعتمادی و فناری ( )7838نیز در تببین نیازهاا و

فهرست منابع
*

اعتمادی ،حسین؛ فناری ،حسین (« .)7838تبیین

اولویت های تحقیقاتی حسابداری عنوان کارده بودناد

نیازها و اولویتهای تحقیقاتی حسابداری ارائه

که بین اولویتهای تحقیقاتی و نیازهای بازار تفااوت

الگویی جهت همسویی تحقیقات ،آموزش و

معناداری وجود دارد .شاید دلیل انتنااب موضاوعات

عمل» .بررسیهای حسابداری و حسابرسی77 ،

مالی توسط پژوهشگران  ،ناشی از گوناگونی روشها

(8-11 ،)82

در این حوزه ،مشکالت آموزشی ،تقاضاای اطالعااتی

*

اعتمادی ،حسین؛ حصارزاده ،رضا و بذرافشان،

از جمله نیاز مدیران ،حسابداران ،حسابرسان مساتقل،

آمنه (« .)7837پیمایش پژوهشهای حسابداری

اعتباردهندگان ،سرمایهگذاران ،تحلیلگران مالی و تمام

مدیریت ایران و استرالیا» .حسابداری مدیریت2 ،

گروههای ذینف و فعال در بازارهای پول و سرمایه ،به

(.23 -81 ،)72

شناسایی و پیش بینی آثار سیاستهای مالی و روشهای

*

حسابداری برگزیده شده بر رفاه تاویش و همچناین
تقاضای دریافت اطالعات مناس

(.)7832

از سوی ذینفعان به

مناف باشد و این امر موج

«رتبهبندی

دانشکدههای

اقتصاد

دانشگاههای ایران» .مجله تحقیقات اقتصادی،10 ،

منظور کاهش ریسک ،اصالح تصامیمگیاری و ایجااد
میشود که پژوهشهای

اقبالی ،علیرضا؛ گسکری ،ریحانه؛ رستمی ،احمد

.30-33
*

بمانیان ،محمدرضا؛ احمدی ،فریال و اسدپور،

حسابداری به سمت موضوعاتی چاون« ،گزارشاگری

علی ( « )7831ارزیابی کمی و کیفی مقاالت

مالی»« ،چه پدیده و رویدادی گزارش شده»« ،باه چاه

علمی–پژوهشی دو فصلنامه مدیریت شهری از

کسی گزارش شود»« ،در چاه مقرا زماانی گازارش

شماره  .»13– 73مدیریت شهری- 133 ،81 ،

شااود»« ،درچااه ساارحی گاازارش شااود» و «تمرکااز

.133

اطالعات چگونه باید باشاد» ،گارایش پیادا کناد ودر

*

جانانی ،پیمان؛ رودباری ،مسعود؛ تهمتن ،ایمان و

نهایت پژوهشهای اتیر به سمت مرالعه متقابال میاان

صدقی ،شهرام ( .)7837تحلیل محتوای مقاالت

گزارشگری مالی و استفادهکنندگان اطالعاات ماالی و

نشریات دانشکدههای

مامائی

حسابداری و قیمت سهام که همگی موضاعاتی ماالی

دانشگاههای علوم پزشکی ایران» .مراقبتهای

هستند ،سوق داده میشوند .همچنین دلیل توجاه کام

پرستاری و مامایی.37 -28 ،)7( 1 ،

محققان به حسابداری دولتی شاید مربوط به ماهیت و

*

پرستاری و

تانی مقدم،رضا و دیگران (« .)7830تحلیل

پیچیدگی پژوهش در این حوزه ،عدم دسترسی آساان

محتوای

به دادهها و عدم تعریف روشن و عملیاتی متغیرهاای

دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،تربیت مدر

پژوهش باشد .در حالی که انجام تحقیق در این حوزه

علوم پزشکی ایران در سالهای .»7833-7823

نقش موثری در تحلیل وضاعیت ماالی دساتگاه هاای

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

پایاننامههای

آموزش

تهران (پیاورد سالمت).30-30 :)7( 2 ،
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بهداشت
و

تحليل محتواي مقالههاي مجالت علمي – پژوهشي حسابداري و مالي منتشره بين سالهاي ...
*

دیانتی دیلمی ،زهرا و بردبار ،راضیه (« .)7831
مرالعه تربیقی روششناسی مقاالت حسابداری

دایرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی .ج ،1ص

در مجالت معتبر داتل و تارج از ایران» .دانش

.7223-7221

حسابداری و حسابرسی مدیریت.72-7 ،)1( 1 ،
*

رشیدیآشتیانی،اعظم؛ حسن الریجانی ،حسن
( « .)7830تحلیل محتوای نشریههای علمی –

هیئت علمی دانشگاه شیراز در سالهای1379-

پژوهشی در حوزه موضوعی اقتصاد در سالهای

 1386.فصلنامه کتاب شماره , 105-127.38

.721 -788
رهنمای رودپشتی ،فریدون؛ بنیطالبی دهکردی،

سنجی و وبسنجی .تهران :نشرچاپار

نشریات دارای رتبه علمی  -پژوهشی رشته
حسابداری در ایران» .حسابداری مدیریت2 ،

محتوایی و استنادی مقاالت چاپ شده در مجله

(.782 -717 ،)72

علمی پژوهشی «مدیریت اطالعات سالمت»،

رهنمای رودپشتی و همکاران (« .)7838تحلیل

مدیریت اطالعات سالمت.31 -31 ،)7( 3 ،

پژوهشی ایران و مقایسه با نشریهFinance

آمریکا» .دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،)17( 1 ،

اوراق بهادار تهران» .مجله توسعه و سرمایه7 ،

.33 -17

(.23 -3 ،)1

زراعتکار ،کیمیا؛ عالیشان کرمی ،نادر (« .)7831
 .»7833 -7832مجله پزشکی هرمزگان،)7( 71 ،
.30 -28
زکی ،محمدعلی . (1385).بررسی تحلیل محتوای
گرایشهای پژوهشی در مجالت علمی تنصصی
مدیریت .فصلنامه دانش مدیریت ،سال  ،19شماره
75, 43-74.

*

*

نمازی ،محمد؛ ناظمی ،امین (« .)7831مروری بر
پژوهشهای حسابداری انجام شده در بور

تحلیل استنادی و محتوایی مجله پزشکی هرمزگان

*

*

قهنویه ،حسن؛ موحدی ،فریده؛ یارمحمدیان،
محمدحسین و عجمی ،سیما (« .)7830تحلیل

محتوای نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی –

*

*

علیجانی ،رحیم؛ کرمی ،نوراهلل ( .)7831مرالعات
سنجش کمی :کتابسنجی ،علمسنجی ،اطالع

بهاره و کاویان ،مریم (« .)7837تحلیل محتوای

*

*

عصاره ،فریده؛ قان  ،محمدرضا؛ رحمانی
سفیدویه ،مهرزاد . (1389).تولیدات علمی اعضای

 .» 7833 -7832برنامهریزی و بودجه،)8( 73 ،
*

*

عصاره،

فریده

(.)7832

«کتابسنجی».

شریفی ،مسلم؛ میردار هریجانی ،شادمهر؛
عسکری ،بابیسان ( « .)7837تحلیل توصیفی
مقالههای نشریات علمی–پژوهشی تربیت بدنی و
علوم ورزشی طی سالهای .»7833-7823
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*

*

*
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