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چكيده
در مقاله حاضر با استفاده از آطالعات ثبت شده در پایگاه موسسه اطالعات علمی به بررسی وضعیت تولیدات
علمی حسابداری و مالی محققان ایران بین سال  3002تا  3002پرداخته شده است .برابر یافتهها در طول سالهای
مورد بررسی ،تعداد  332عنوان در قالب 302 ،عنوان ( 59درصد) مقاله 2 ،عنوان ( 2درصد) مقاله مروری 2 ،عنوان
( 0درصد) مقاله کنفرانس و  2عنوان ( 0درصد) بررسی کتاب از پژوهشگران ایرانی در پایگاه Web of Science
نمایه شده است .از نظر موضوعی ،حوزه” ، "OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCEبا
 66مقاله در رتبه اول قرار گرفت .زبان اصلی تمامی مقاالت نمایه شده انگلیسی است .از نظر سال انتشار ،بیشترین
تولیدات علمی در سال  3002و کمترین آنها در سال  3009انجام ثبت شده است .دانشگاه تهران با انتشار  62عنوان
تولید علمی پر تولیدترین دانشگاه و رضا راعی ،غالمرضا جعفری و میثم بلگوریان با انتشار  8مقاله به عنوان
کوشاترین نویسندگان شناسایی شدند .نویسندگان ایرانی بیشترین میزان همکاری ( 5مقاله) را با نویسندگان ایاالت
متحده آمریکا داشتند .کشورهای کانادا ،انگلستان ،مالزی ،ترکیه و آلمان در رتبههای بعدی قرار دارندEXPERT .
 SYSTEMS WITH APPLICATIONSنشریهای است که بیشترین تعداد مقاالت حسابداری و مالی ایرانیان را
منتشر کرده است.
واژههای كليدی :تولیدات علمی ،ایرانیان ،حسابداری ،مالی.Web of Science ، ISI ،
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با توجه به این اهمیت ،امروزه کشورهای مختلر

 -1مقدمه
در جهان امروز ،اطالعات نقش مهمی در پیشرفت

برنامه های کالن را در جهت فرراهمسرازی بسرترهای

جوامع ایفا میکند .نقش و اهمیت اطالعات در جامعه

مناسب برای تولیدات علمی و میزان اثرگرذاری آن در

فراصنعتی امرروز ،در خودکفرایی ،تکامر و اسرتقالل

موضوعات مختل  ،تدارب دیدهانرد و بره تبرع آن در

فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی بر هیچ

راستای م العه وضعیت موجود و شناسایی تنگناهرا و

کس پوشیده نیست و به همین خاطر است کره بیشرتر

مشکالت پیشرو ،ارزیرابیهرای مفصرلی از وضرعیت

کشورها به تولیردات علمری روی آوردهانرد .برر ایرن

تولیرردات علمرری برره عم ر مرریآورنررد .یکرری از ایررن

اساس ،میتوان گفت ،توان پژوهشی و ظرفیت علمری

ارزیابیها استفاده از یافتههرای حروزه علرمسرنجی در

هررر کشرروری ،مررالب مناسرربی برررای ارزیررابی میررزان

بررسی تولیدات علمری اسرت .یافترههرای حاصر از

پیشرررفت و بالنرردگی و توسررعه آن کشررور برره شررمار

م العرررات علرررمسرررنجی از مهرررمتررررین ابزارهرررای

مرریرود .الزمرره ارتقرران ایررن ترروان و ظرفیررت ،بهبررود

سیاستگرذاری توسرعه علرم ،فنراوری و نروآوری در
کشورهای مختل

وضعیت تولید اطالعات علمی است.

جهان محسوب مریشرود .بررسری

یکی از راههای توسعه هر کشوری میرزان حورور

تولیدات و اثرگذاری از طریر م العرات علرمسرنجی

پژوهشگران آن در صحنه تولید علم و ارائه نظریهها و

دیدی روشن در مورد وضعیت و جایگاه آن حی ره از

یافته های علمی است .تولید علم به عنوان راهی بررای

علم فراهم آورده و نقرش مهمری در تصرمیمگیرری و

به اشترابگذاری پیشرفتهای علمی پژوهشگران هرر

سیاسررتگررذاریهررای آینررده ایفرا مرریکنررد .همینررین

کشور با سایر کشورها محسوب میشود که این امر نه

م العات علم سنجی در س ح بین المللی از آنجرا کره

تنهررا بررر توسررعه دانررش علمرری ،بلکرره برررای افررزایش

فرصت انجام مقایسه و ایجاد رقابت علمی در س حی

تولیدات علمی آنها در عرصره علمری و برین المللری

وسرریع را فررراهم مرریآورد و باعرره هماهنررن شرردن

میافزاید(.ریاحی نیا و امامی .)0250 ،

تولیرردات علمرری کشررورها برره سررمت اسررتانداردهای

لذا ،در جهان کنرونی ،جامعره ای را توسرعه یافتره

جهررانی تولیررد علررم مرریگررردد ،از اهمیررت خاصرری

می دانند که در کنار شاخص های اقتصادی و جمعیتی،

برخوردار است .در م العرات علرم سرنجی دو مقولره

نظیر تولید ناخالص ملی ،درآمد سرانه ،تولیرد انرر،ی،

کمیت و کیفیت تولیدات علمری ب رور توامران مرورد

نرخ امید به زندگی ،نرخ مرگ و میر و نرخ زاد و ولد،

بررسی فرار میگیرد .تعداد تولیدات علمی بره عنروان

ساخت سنی و جنسی جمعیت و شاخص های دیگرر،

شاخصهای کمی در کنار تعداد اسرتنادهای دریرافتی و

«آموزش و اطالعرات» یرا بره عبرارتی دیگرر ،عنصرر

اثرگذاری تولیدات علمی به عنوان شاخصهای کیفری

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

م العه می شوند .سنجش میزان انتشارات و اثربخشری

باشد .بدون تردید در چنین اجتماعی ،تولیرد علرم بره

تولیدات علمی معموالً بر اساس مدارب نمایه شده در

عنوان ابزاری برای تولید ،توزیرع و انباشرت دادههرا و

نمایررههررای اسررتنادی انجررام مرریگیرررد (عرفررانمررنش

اطالعات علمی در جهت گسترش ،شکوفایی ،تعرالی،

وغالمحسینزاده.)0253 ،

و پیشررفت همره جانبره آن ،ب رور روزافرزون نقشرری
حیاتی و اساسی دارند( .صالحی ،رحیمی.)0289 ،

جهان امروز  ،جهان اطالعات و ارتباطرات اسرت،
حسابداری نیز یک سیستم اطالعاتی است که بخشری
از سیستمهای اطالعاتی مردیریت را در یرک سرازمان
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تولیدات علمی حوزههای حسابداری و مالی ايران در پايگاه اطالعاتی ...

تشکی می دهد .هدف اساسی سیستم هرای اطالعراتی

از این میان چه تعداد اعوان تولیدات بیشتر و بهترری

حسابداری فراهم نمودن اطالعرات الزم بررای اعمرال

را ارائه نمودهاند.

کنترررل بررر سیسررتم سررازمانی و اخررذ مناسرربترررین

لررذا ،هرردف پررژوهش حاضررر بررسرری وضررعیت

تصمیمات برای رشد و بقان و توسرعه مریباشرد .لرذا

تولیدات علمی متخصصان حسابداری و مرالی ایرانری

الزم است از آثار تولید شده در ایرن حروزه بره طرور

ثبت شده در پایگاه  WOSمی باشد ،چراکره معتقردیم

مرتب ،ارزیابیهای علمی و دقیقی به عمر آیرد چررا

بررسی و تحلی مسرتمر فعالیرت هرای پژوهشری هرر

که تعداد مقالههای نوشته شده توسط متخصصان یرک

حوزه میتوانرد یکری از گرامهرای مهرم در شناسرایی

حوزه علمی شاخص کمّی اسرت کره بررای ارزیرابی،

نیازهای اساسی آن حوزه تلقی شود که در جهتدهری

مقایسه و رتبه بندی آن حوزه علمی در س ح ملری یرا

پژوهشهرای آتری نقرش محروری دارد .برا

بررای مقایسره حروزههرای علمری مختلر

در سر ح

بینالمللی به کار گرفته میشرود .ایرن شراخص کمّری

و تعری

توجه به هدف گفته شده ،قصد داریم در این پژوهش
به سواالت زیر پاسخ دهیم:

نشان دهنده فراوانی تعرداد پرژوهشهرا و مقالرههرای

 میررزان تولیرردات علمرری منتشررر شررده توسررط

نوشته شده توسط متخصصان یک حوزه علمی اسرت

پژوهشررگران حسررابداری و مررالی ایرانرری در

که در طول یرک دوره زمرانی مشرخص انجرام شرده

پایگاه ( )WOSچه مقدار است؟
 در چرره سررالهایی کمترررین و بیشررترین تولیررد

است( .نوروزی )0288 ،
با این که رشته حسابداری یکری از قردیمی تررین
رشته های آموزشی در ایران است کره آمروزش آن برا
تاسیس اولین آموزشگاه هرای عرالی و دانشرکده هرای

اطالعات علمی انجام گرفته است؟
 روند استناددهی بره مقراالت مرذکور چگونره
است؟

خصوصی آغاز شده و امروزه نیرز برر اسراس آخررین

 پرتولیدترین دانشگاهها و موسسرات آموزشری

آمار اعالم شرده از سروی وزارت علروم ،تحقیقرات و

و پژوهشرری کشررور در زمینرره تولیررد دانررش

فناوری ،با داشتن بالغ بر  320هزار دانشرجو بیشرترین

حسابداری و مالی در طرول سرالهرای مرورد

تعررداد دانشررجو را در بررین سررایر رشررتههررا برره خررود

بررسی ،کدامها هستند؟

اختصرراد داده (عررامری .)0253 ،امررا ترراکنون نقررش
محققان این حوزه در فرایند تولید علم بین المللی ،بره

 نویسندگان پرتولید این حوزه در برازه زمرانی
مذکور چه کسانی هستند؟

عنوان یک پژوهش مستق مورد م العه و بررسی قرار

 میزان مشارکت علمی نویسندگان حروزههرای

نگرفته است .لذا در این پژوهش ،سعی شده است کره

مذکور در عرصه بین المللی چگونه میباشد؟

وضرررعیت تولیرررد اطالعرررات علمررری پژوهشرررگران

 کدام نشریات بیشترین تعداد مقاالت ایرانی را

حسابداری بر اساس رایجترین روش م العه و بررسی
تولیدات علمی که روش «علمسنجی» است ،در پایگاه
اطالعاتی  Web of scienceاز سرال  3002ترا انتهرای
سال  3002مورد بررسی قرار گیرد .تا مشرخص شرود
که پژوهشرگران ایرن رشرته چره سرهمی از تولیردات
علمی کشور را در این پایگاه اطالعاتی دارا هسرتند و

در خود نمایه کردهاند؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
هر رشته علمی برای گسترش و شناسراندن خرود
به جامعه ،نیازمند داشتن پشتوانه انتشراراتی در سر ح
ملی و بینالمللی به زبانهای مختلر
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اسرت .در ایرن
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راستا پژوهشگران و اساتید هر رشرته برا انتشرار آثرار

اولویت های م رح شده در بین نظرات نماینردگان دو

علمی در قالب کتاب ،مقاله مجلره ،مقالره همرایش یرا

طی  ،اختالف معنیدار وجود دارد.

سمینار بره زبران هرای مختلر

بره تقویرت آن رشرته

میپردازند (نوروزی.)0288 ،

نمازی و ناظمی ( )0282در بررسی پژوهش هرای
حسابداری در خصود بورس اوراق بهادار با تحلیر

مجالت نمایه شده در پایگاه «» Web of Science

 ۳09م العه انجام شده و دسرتهبنردی آنهرا در چهرار

علوم بره

گررروه حسررابداری مررالی ،حسابرسرری ،حسررابداری

شرمار مرریرونررد و دانشررمندان و نویسررندگان تررالش

مدیریت و سایر موضوعهای حسابداری ،دریافتند کره

میکنند تا تولیردات علمری خرود را در ایرن مجرالت

محدودیت های بسیاری بر سرر راه تحقیقرات برورس

منتشر کنند .از سوی دیگر ،مراکز علمی پژوهشی دنیرا

وجود دارد و اطالعات این حوزه به صورت جسرته و

مخصوصاً دانشگاهها سیاستهایی اتخاذ میکنند تا برر

گریخته در پایگاه هرای متفراوتی وجرود دارد لرذا ،بره

کمیت و کیفیت آثار پژوهشگران خود در مجالتی کره

دست اندرکاران بورس پیشنهاد کردنرد کره بره منظرور

توسط این موسسه نمایه مریشرود ،بیفزاینرد و از ایرن

بهتر شدن عملکرد آن سازمان ،م العات علمی مربوط

طری اعتبار علمی خود را در س ح ملی و بینالمللری

به شرکت هرای پذیرفتره شرده در سرازمان برورس را

بهبود بخشند( .نوکاریزی ،زینلی چهکند .)0250 ،لرذا،

گردآوری کرده و نتایج آن را به اطالع عموم از جملره

محققان در تحقیقات علم سنجی و ارزیرابی تولیردات

سرمایهگذاران برسانند تا آنها نیز از نتایج علمی آگاهی

علمی حوزههای مختل  ،بیشتر طالعات ثبت شده در

یافته و بتوانند در تصمیمگیریهرای خرود بهترر عمر

این پایگاه را مبنرا قررار مریدهنرد .بره همرین خراطر،

کنند

معتبرترین مجالت دنیا در حوزههای مختل

تحقیقات متعددی در زمینه ارزیرابی اطالعرات تولیرد

نیکومرام ،رهنمای رودپشرتی و بیرات(  )0288برا

صورت گرفتره اسرت کره مرا

عنوان«بررسی دالی کمبود پژوهشهای تجربی انجرام

سعی می کنیم به برخی از آنها که مشخصا بره بررسری

شده در حوزه حسابداری مدیریت » یادآور شدند کره

وضعیت تولیدات علم حسابداری و مالی پرداخترهانرد

ما بایرد بردانیم چره تئروری و چره سیسرتمی برا چره

اشاره کنیم

ویژگی هایی بکار بررده مریشرود ،ترا کراربرد تئروری

شده حوزه های مختل

اعتمادی و فخاری ( )0282در پژوهش پیشمایشی

مختص امور مالی احساس

شود.

برره منظررور «تبیررین نیازهررا و اولویررتهررای تحقیقرراتی

رهنمای رودپشتی ،بنی طالبی دهکرردی و کاویران

حسابداری و ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقرات،

( )0250در پژوهشی پرس از تحلیر محتروای 009۳

آموزش و عم » ضمن بکرارگیری ابرزار پرسشرنامه و

مقالرره منتشررر شررده در نشررریات علمرری – پژهشرری

مصرراحبه نظرررات  20نفررر از اسررتادان و  20نفررر از

حسابداری طی سال هرای  0250-0220دریافتنرد کره

محققان حسابداری شاغ در بخش تحقیقات سرازمان

پررژوهشهررای حسررابداری مررالی بررا  22۳مقالرره (35

تئروری و تعرداد

درصد) در صدر گروههرای موضروعی قررار گرفتره و

 20۳نفر از مدیران مالی شرکت های پذیرفته شرده در

موضوع مالی با  3۳درصد ،حسابداری مدیریت برا 33

بورس تا پایران سرال  0280را بره عنروان نماینردگان

درصد ،حسابرسی با  0۳درصد ،مدیریت با  6درصرد،

عمر جویرا شردند .یافترههرا نشران داد کره در

حسابداری دولتی با  9درصد ،در رتبه های بعدی قرار

حسابرسی به عنوان نمایندگان طی

طی

خصرررود همررراهنگی تحقیقرررات انجرررام شرررده و
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اعتمررادی ،حصررارزاده و بذرافشرران ( ) 0250در

آمریکا ،پس از بررسی  9۳6مقاله فارسی منتشرره برین

پژوهشی ضرمن پیمرایش  055مقالره منتشرره توسرط

سررالهررای  0250 – 0223و  ۳625مقالرره انگلیسرری

محققرران اسررترالیایی در  5مجلرره برتررر گررزارش شررده

منتشررره بررین سررالهررای  3002 -05۳6دریافتنررد کرره

انجمن پژوهش های حسابداری مدیریت استرالیا و 62

موضرروعات مرردیریت مررالی بررا  26درصررد ،مرردیریت

مقاله منتشره در  5مجله پیشرو فارسری طری دو دهره

سرمایهگذاری و پورتفروی برا  05درصرد 08 ،درصرد

اخیر و مقایسه آنهرا از منظرر حروزههرای موضروعی،

موضوعات برین رشرتهای 5 ،درصرد مرالی رفتراری و

قلمرو مکانی ،تئوریها و روششناسری دریافتنرد کره

عصبی 8 ،درصد مهندسی مالی 6 ،درصد حسرابداری

سه موضوع « انردازه گیرری عملکررد» « ،انگیرزه هرا و

مالی 2 ،درصد مالی اسالمی 0 ،درصد حسابرسری2 ،

محرب ها» ،و « سیستمهای کنترلی» با بیشترین مقاالت

درصد حسابداری مدیریت در مقراالت فارسری مرورد

و چهار موضروع «هزینره یرابی انتقرالی» « ،روشهرای

بحه قرار گرفتند .در حالی که مقاالت مجله فاینانس،

پیشرفته هزینهیابی» ،سیستمهای کنترلی مردیریت» و «

 38درصد به موضوع مردیریت مرالی 3۳ ،درصرد بره

روش شناسی در روابط برین شررکت هرا» برا کمتررین

موضررروعات برررینرشرررتهای 06 ،درصرررد مررردیریت

مقاالت موضوعات قاب بحه حسابداری بودنرد و برا

سرمایهگرذاری و پورتفروی 02 ،درصرد بره مهندسری

وجررود همبسررتگی معنرراداری کرره بررین رویکردهررای

مالی 00 ،درصرد مرالی رفتراری و عصربی 5 ،درصرد

تحقیقاتی ایران و استرالیا در حوزههای مرورد بررسری

مهندسی مالی 2 ،درصد حسابداری مدیریت 3 ،درصد

وجود دارد ،تنروع طبقرات فرعری حروزههرای مزبرور

حسررابداری مررالی و حسابرسرری و صررفر درصررد بررا

درایران کمتر مرورد توجره پژوهشرگران کشرور قررار

موضوع اسالمی تعل داشته است.

گرفته

گرامرری ،سرررلک و محمرردی ( )0252در تحلیرر

است.

دیانتی دیلمری و بردبرار ()0253پرس از تجزیره و

محتوای مقالههای حسابداری منتشرره در نشرریههرای

تحلیرر  362مقالرره چرراه شررده  2مجلرره علمرری –

علمی – پژوهشی بین سالهای  0253 - 0282پس از

پژوهشی ایران منتشره بین سالهرای  0250 – 0282و

تحلی  03۳0مقاله منتشره طی سالهای مورد بررسری

ISI

دریافتند که انتشار مقالرههرای حسرابداری و مرالی در

حسررابداری منتشررره بررین سررالهررای 3000 – 3008

سررالهررای اولیرره رشررد دو برابررری و سرره برابررری و

دریافتند که فراوانی نسربی تحقیقرات انجرام شرده برا

درسال های بعدی روندی صعودی داشته است3820 .

روش تبیینی و اکتشافی در مقاالت خرارجی بیشرتر از

نویسنده در تولید این مقاالت شررکت داشرتهانرد کره

مقرراالت داخلرری اسررت .از نظررر اسررتراتژی ،فراوانرری

 3269نفر از آنان را مرردان و  906نفرر آنهرا را زنران

تحقیقات طولی یا مق عی در مقاالت خارجی بیشتر از

تشکی داده اند .فرار التحصریالن برا مردرب دکترری

مقرراالت داخلرری اسررت همینررین از نظررر اسررتراتژی،

 9/۳2درصد و فار التحصیالن کارشناسی ارشرد 3/26

فراوانی مقاالت کیفری در مقراالت خرارجی بیشرتر از

درصد آثار را منتشرر کرردهانرد .از نظرر رتبره علمری،

مقاالت داخلی است.

استادیاران  20درصد و دانشریاران  03درصرد آثرار را

مقایسرره آن بررا  092مقالرره خررارجی  ۳مجلرره

رهنمای رودپشتی و همکاران ( )0252در تحلیر

منتشر کردهاند مربیان و اسرتادان در رتبرههرای بعردی

محتروای نشررریات علرروم مررالی دارای رتبرره علمرری –

قرار دارنرد2 .درصرد مقراالت ترک نویسرندهای و 52

0

درصد حاص کار گروهی بودند .در بین دانشرگاههرا،

پژوهشری ایررران و مقایسرره آنهررا بررا نشررریه فاینررانس
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دانشررگاه آزاد اسررالمی بررا  995مقالرره در رتبرره اول و
دانشگاه تهران با  020مقاله در رتبه دوم قررار گرفرت.

 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است کره

همینین رهنمرای رودپشرتی  ،رحمرانی و کردسرتانی

دادههای کتابشرناختی آن از طریر پایگراه

پرکارترین نویسندگان ،طری برازه زمرانی تحقیر مری

Scienceکه از سوی موسسره اطالعرات علمری ۳کره

باشند .این در حالی است که  0355نفرر ( ۳9درصرد)

مهمترین پایگراه اسرتنادی در م العرات کتابسرنجی و

محققان ،سالی یک مقاله هم منتشر نکردهانرد .از نظرر

علمسنجی بره شرمار مریرود راهانردازی شرده اسرت

گرایش موضوعی مقاالت ،بیش از نیمی از آثار منتشره

بدست آمده است .جامعه آماری آن را کلیه مقالههرای

( 92درصررد) در حرروزه حسررابداری مررالی برروده و

نمایه شده پژوهشگران ایرانی در زمینره حسرابداری و

مدیریت مالی با  32درصد و حسابرسری برا  8درصرد

مالی از ابتدا تا پایان سال  3002تشکی میدهند .برای

در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.

انجررام ایررن پررژوهش بررا وارد کررردن کلیرردوا،ه هررای

دی و لیلی )0589( 3به بررسری تولیردات علمری

Web of

"ُ " ،"Auditing"، "finance " ،"Accounting

Stock

حسابداری در  2نشریهی دارای ضریب تراثیر براال از

 "exchangeو "  "Investmentبا عنوان فیلد موضوع

سال  0528تا  0580پرداختند .یافته های این پرژوهش

(  )Topicدر جعبههای جستجو و اسرتفاده از اپراترور

نشان داد که تعداد تولیدات علمی به نسربت اعورای

من قی  ORبین آنها انجام شد .همینین از نظر تروالی

هیئت علمی پایین بروده اسرت .همینرین نترایج ایرن

سالها از ابتدا تا  3002نیز محردود گردیرد .سردس در

تحقی نشان داد که  ۳9درصد مقاالت مربروط بره 39

قسمت  Refine Resultsاز بین گزینههای مربروط بره

موسسه بوده اند و ایرن نشرانگر سر ح براالی تمرکرز

نام کشور "Iran " ،را انتخراب کررده و همینرین از

(غلظت) در انتشارات2است.

قسررمت زمینررههررای موضرروعی (، )Research Areas

حاسررلبک و همکرراران ( )3003در پژوهشرری بررا

موضوعات مرتبط با امور مالی و حسرابداری انتخراب

عنرروان « تعیررین معیررار بهرررهوری پژوهشرری اسرراتید

گردید .در نتیجه ایرن جسرتجو  332رکرورد ،بازیرابی

حسابداری» بار دیگر بهرهوری پژوهشری  9602فرار

شدند که تجزیه و تحلی دادهها بر روی این رکوردها

التحصی مق رع دکترری را کره مردرب خرود را برین

صورت گرفته

است.

سال های  0520ترا  3009کسرب کررده بودنرد مرورد
بررسی قرار دادند .یافتههای این تحقی نشران داد کره

 -4یافتههای پژوهش

اساتید مرد نسبت بره اسراتید زن بهررهوری پژوهشری

سروال اول پرژوهش بره بررسری میرزان تولیرردات

باالتری داشتند .همینرین وابسرتگی سرازمانی ارتبراط

علمی منتشر شده توسرط پژوهشرگران حسرابداری و

معناداری با بهرهوری پژوهشی دارد .بره عنروان مثرال،

مالی ایرانی در پایگراه ( )WOSاختصراد یافتره برود.

اسرراتیدی کرره در دانشررگاههررای دارای مق ررع دکترررا

دادهها نشان داد که در دوره زمانی مورد م العره332 ،

تدریس می کنند نسبت به اساتیدی که در دانشگاههای

مدرب از سوی محققان حوزههای مالی و حسرابداری

فاقد این مق ع تردریس مری کننرد از نظرر پژوهشری

در مجالت  ISIمنتشر شده است که زبان اصلی تمامی

فعال ترند .همینین رتبه علمی با بهررهوری پژوهشری

ایررن مرردارب انگلیسرری اسررت .از میرران ایررن مرردارب

راب ه مستقیم داشته است.

بیشرترین تعررداد  302مررورد ( 59درصررد) مربرروط برره
9

مقاالت اصی  2،مورد( 2درصد) مربروط بره مقراالت
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مروری 2 ،6مورد( 0درصد) مقاله کنفرانس2و  2مرورد

بیشترین تعداد مقاله نمایه شده را به خرود اختصراد

( 0درصد) نقد کتاب8بوده است .همینین در بین آثرار

دادهاند.

منتشررره ،بیشرررترین تعرررداد بررره حررروزه موضررروعی
MANAGEMENT

RESEARCH

“OPERATIONS

“ SCIENCEتعل داشت که  66مقاله منتشر شده بود.
سوال دوم پرژوهش ،بره بررسری رونرد تولیردات
علمرری محققرران ایرانرری در طررول سررالهای مختلرر
اختصاد داشت که جدول  0داده هرای آمراری آن را
نشان میدهد.

میررزان اسررتناد برره یررک اثررر حرراکی از کیفیررت و
تاثیرگذاری آن اثر تولید شده دارد .بردین ترتیرب کره
هرچه استناد بر یک اثر بیشتر باشد ،تاثیرگذاری آن اثر
بر دانش تولیدی بیشتر است .در همین راسرتا ،سروال
سوم پژوهش به بررسری میرزان اسرتناد آثرار تولیردی
محققان ایرانی تعل داشت .نمودار  0میزان اسرتنادات
دریافتی مقاالت نمایه شده را در بازه زمرانی پرژوهش

جدول  -1توليدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه-

نشان میدهد:

های مالی و حسابداری به تفكيک سال انتشار
سال انتشار

فراوانی

درصد

2۰۰3

6

2

2۰۰4

2

2

2۰۰۲

۳

3

2۰۰۲

02

6

2۰۰۲

02

6

2۰۰۲

08

8

2۰۰۲

09

2

2۰1۰

32

00

2۰11

2۳

09

2۰12

۳0

08

2۰13

90

33

جمع

33۳

000

نمودار  1ميزان استنادات دریافتی

نمودار  0نشان میدهد که در طری سرالهای مرورد
بررسی ،استنادات دریافتی مقاالت ایرانیان به اسرتثنای

همان ور که دادههرای جردول  0نشران مریدهرد،
میزان مقالههای نمایه شد در پایگاه وب آو ساینس در

دو مررورد (سررالهای  3009و  )3002سرریری صررعودی
داشته است.

طول سالهای مورد بررسی به استثنای  2مورد (سرال

اگرچه اطالعات در مفهوم عام آن توسرط تمرامی

های 3009و  3002و  )3005روندی صرعودی داشرته

بخشهای جامعه تولید میشود ،ولی بره طرور اخرص

است که سال  3002با  90مورد (حدود 33درصد) در

می توان گفت کره اطالعرات علمری توسرط اسرتادان،

رتبه اول ،سال  3003با  ۳0مورد (حردود  08درصرد)

پژوهشگران و فرهیختگران یرک جامعره تولیرد و بره

در رتبرره دوم و سررال  3000بررا  2۳مررورد (حرردود 09

صورت مکتوب و یا شفاهی ارائه میشود .برای اتخاذ

درصد) در رتبه سوم قرار دارند .بردین ترتیرب سرال

راهبردها و سیاستها و راهکارهای اجرایری ،شرناخت

 3009با  ۳مقاله ،کمترین و سرال  3002برا  90مقالره

وضعیت پژوهشی یک کشور امرری ضرروری اسرت.
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بنابراین ،می توان گفت کره پیشررفت هرر چره بیشرتر

میشوند با انتشار  26مقاله در رتبه دوم جرای گرفتره

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در زمینههای تولید علرم،

است .دانشگاه صنعتی شری  ،دانشگاه تربیت مردرس

نیازمند این است که بتوان بره تبیرین وضرع موجرود و

و دانشگاه شهید بهشتی در رتبه هرای سروم ترا پرنجم

ترسیم مسیر آتی توسعه و کسب چشمانداز روشنی از

جای گرفتند .سرایر دانشرگاههرا و مراکرز آموزشری و

آینررده پرداخررت .برردین منظررور ،در اختیررار داشررتن

پژوهشی نیز با  2۳عنروان مقالره توانسرتند  23درصرد

اطالعررات در زمینرره عملکرررد علمرری و پژوهشرری

آثار را منتشر کنند.البته الزم به ذکر است که بره دلیر

دانشگاه ها و شناسایی تولیدکنندگان اطالعات علمی و

برخی ناهماهنگیها در نحوه نوشتن نرام دانشرگاه بره

بررسی و تحلی اطالعات علمری تولیرد شرده امرری

زبان انگلیسری ،گراه ممکرن اسرت مولفران نرام یرک

حیاتی است (ریاحی نیرا و امرامی .)0250 ،در همرین

دانشگاه را به چندین نحوه مختل

نوشرته باشرند کره

راستا ،سوال چهارم پژوهش به تعیین سهم هر یرک از

در این صورت احتمال از قلم افتادن تعردادی از آثرار

مراکررز علمرری – پژوهشرری در تولیررد دانررش جهررانی

مربوط به یک دانشگاه وجود دارد.

حسابداری و شناسرایی دانشرگاههرای پرتولیرد و کرم

مقاالت نمایه شده در پایگاه های اسرتنادی معتبرر،

تولید اختصاد یافرت .جردول  3سرهم هرر کردام از

سهم دانشمندان را در پیشبرد دانش نشان مریدهنرد و

دانشگاه ها را در تولید دانش حسابداری و مرالی را در

مالکرری برررای ارزشرریابی فعالیررتهررای آنرران توسررط

طول سالهای مورد بررسی نشان میدهد.

همکارانشان می باشد .بر اساس استنادات انجرام شرده
به مقاالت افرراد ،میتروان میرزان مقبولیرت آنران را در

جدول  -2توزیع فراوانی انتشارات دانشگاهها و مراكز

جامعه ی علمی ارزیابی کرد .در همرین راسرتا ،سروال

علمی در توليد دانش حسابداری و مالی

پنجم پژوهش به شناسرایی پرتولیردترین نویسرندگان

دانشگاه

تعداد مقاالت

درصد

حوزه حسابداری و مالی اختصاد داشت که جردول

تهران

62

38

آزاد اسالمی

26

06

 2توزیع فراوانی مقاالت منتشر شرده توسرط محققران

صنعتی شری

39

00

تربیت مدرس

06

2

شهید بهشتی

0۳

6

اصفهان

00

۳

این حوزه را نشان میدهد
جدول  -3توزیع فراوانی نویسندگان پر توليد حوزه
حسابداری و مالی

تبریز

2

2

تعداد مقاله

نام

شهید باهنر

6

2

8

RAEI R

سایر دانشگاهها و موسسات

90

33

8

JAFARI GR

جمع

332

000

8

BOLGORIAN M

۳

TORABI SA

۳

GHOMI SMTF

همان طور که دادههای جدول  3نشران مریدهرد،

۳

ESFAHANIPOUR A

دانشگاه تهران با تولید  62مقاله نزدیک به یرک سروم

۳

ALBADVI A

۳

NAMAKI A

۳

MORI T

۳

AGHAJANI F

آثار تولید شده را منتشره کرده است .تمامی واحدهای
دانشگاه آزاد که تحت نام واحد دانشگاه آزاد شرناخته
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همان طور که دادههای جدول  2نشران مریدهرد،

 )0250بر همین اساس سوال هفرتم پرژوهش حاضرر

رضا راعی عوو هیئرت علمری گرروه مردیریت مرالی

مربتط با شناسایی نشریاتی است کره بیشرترین تعرداد

دانشررگاه تهررران برره همررراه غالمرضرراجعفری و میررثم

تولیدات علمی حسابداری و مالی در آنها منتشر شرده

بولگریان برا انتشرار  8مقالره بره عنروان پرتولیردترین

است.

نویسنده در بازه زمرانی مرذکور شرناخته مریشرود .و
ترابی ،قمی ،اصفهانی پور و البدوی برا انتشرار چهرار

حسابداری و مالی ایران با سایر كشورها

مقاله در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
مقاالت و گزارش های علمی – پژوهشری ،بیشرتر
نتیجه کار نویسندگان متعدد است .از آنجا که پیشرفت
علم نتیجه فعالیتهرای جمعری اسرت ،م العره کرم و
کی

همکاری میان دانشمندان ،موضروعی اسرت کره

برای چندین دهه مرورد توجره محققران حروزه علرم
سنجی قرار داشرته اسرت .همکراری علمری فرآینردی
است که طی آن دو یا چند نویسرنده برا هردف خلر
اثری مشترب ،منابع و استعدادهای خود را به اشرتراب
میگذارند .بررسی متون ،گویرای ایرن امرر اسرت کره
همکاری علمی در قالب پدیرده ترالی

جدول  : 4ميزان مشاركت علمی نویسندگان حوزههای

مشرترب پیردا

درصد

تعداد مقاالت
مشترک

4.89%
3.80%
3.26%
2.72%
2.17%
1.63%
1.09%
1.09%
1.09%
1.09%

9
7
6
5
4
3
2
2
2
2

حسابداری و مالی
تعداد

تالیفی است که همکاری در تولید علم است .بر همین

درصد

اساس ،سوال ششم پژوهش به بررسی میزان همکاری

16.76%

30

بینالمللی پژوهشگران حوزههای حسرابداری و مرالی

12.72%

24

مقاالت

ایران با محققان کشورهای دیگر اختصاد یافتره برود
8.67%

17

5.78%

10

4.62%

8

بیشترین میزان همکاری ( 5مقالره) را برا پژوهشرگران

4.62%

8

آمریکایی داشتهاند .کشورهای کانادا ،انگلستان ،مالزی،

2.89%

5

ترکیه و آلمان در رتبههای بعدی قرار دارند.

2.31%

4

مجالت علمری عهرده دار وظیفره اطرالع رسرانی

1.73%

3

علمی در س وح ملی ،من قهای و بین المللی هستند و

1.73%

3

همان طور که دادههای جدول  ۳نشران مریدهرد،
پژوهشرگران حرروزههررای حسررابداری و مررالی ایرانرری

USA
CANADA
ENGLAND
MALAYSIA
TURKEY
GERMANY
PEOPLES R CHINA
NETHERLANDS
INDIA
AUSTRALIA

جدول  : ۲نام منابع منتشر كننده توليدات علمی

میکند و یکری از شرک هرای همکراری علمری ،هرم

که جدول  ۳میزان دادههای آماری آن را نشان میدهد.

نام كشور

به عنوان یکی از مجاری ارتباطرات علمری محسروب

نام نشریه
EXPERT SYSTEMS WITH
APPLICATIONS
ENERGY CONVERSION AND
MANAGEMENT
INTERNATIONAL JOURNAL
OF ADVANCED
MANUFACTURING
TECHNOLOGY
PHYSICA A STATISTICAL
MECHANICS AND ITS
APPLICATIONS
INTERNATIONAL JOURNAL
OF PRODUCTION RESEARCH
EUROPEAN JOURNAL OF
OPERATIONAL RESEARCH
ASSEMBLY AUTOMATION
INTERNATIONAL JOURNAL
OF MODERN PHYSICS
JOURNAL OF THE AMERICAN
SOCIETY FOR INFORMATION
SCIENCE AND TECHNOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL
OF PRODUCTION ECONOMICS

شده و بر حسب محدوده جغرافیایی برر اهمیرت آنهرا
افررزوده مرری شررود(.رهنمای رودپشررتی و همکرراران ،
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133

فاطمه گرامیراد ،مهدی محمدی و نرگس سرلک

همان ور که جدول فوق نشان مریدهرد بیشرترین

انواع مدارب قاب پذیرش در نشریات معتبر بینالمللی

تعداد تولیدات علمی حسابداری و مالی ایرانی (حدود

دانست .البته پژوهشی که توسط بیگلو ( )3008انجرام

 02درصد) در نشرریه "

EXPERT SYSTEMS WITH

شده نیز نشان داده است که در ک عمدهتررین شرک

ENERGY

5

 "APPLICATIONSمنتشررر شررده اسررت".
AND

MANAGEMENT

 "CONVERSIONو"

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED
TECHNOLOGY

 "MANUFACTURINGبا انتشار 02

درصد و  5درصد تولیدات علمی ایرانی در رتبه هرای
بعدی قرار گرفتهاند.

مقاالت نشریهها تشکی میدهند.
بررسی زبانی آثار منتشرره نشران مری دهرد منرابع
منتشره با توجره بره نترایج حاصرله ،تمرامی تولیردات
علمی حسابداری و مالی ایران به زبان انگلیسری بروده
است .دلی ایرن مسرئله مریتوانرد عالقره یرا توانرایی
نویسندگان این مقراالت بره تولیرد و نشرر یافترههرای

 -۲نتيجهگيری و بحث
امروزه تعداد مقالهها و مجلرههرای علمری منتشرر
شده در یک کشور بره عنروان یکری از شراخصهرای
اصلی توسرعه یرافتگی و اعتبرار علمری آن کشرور در
س ح بینالمللی محسوب میشود .چرا که از یک سرو
میرران مجررامع علمرری و پژوهشررگران ارتبرراط برقرررار
می نماینرد و از سروی دیگرر ،علرم را از بخرشهرای
دانشگاهی و پژوهشی به حوزه صنعت و تولید انتقرال
می دهنرد( .نروروزی و علیمحمردی .)0289 ،توسرعه
علمی هر کشوری را میتروان از فعالیرتهرای علمری
پژوهشگران آن کشور مرورد بررسری قررار داد .نترایج
ارزیابی فعالیتها و تولیردات علمری ضرمن ایرن کره
معرف وضعیت فعالیتهای علمی – پژوهشی جامعره
مورد بررسی است؛ می توانرد عنصرر مفیرد و کارآمرد
برای مدیریت و برنامه ریزی در امر تحقیر و توسرعه
باشد (بهزادی و جوکار.)0250 ،
همان طور کره یافترههرا نشران داد ،پایگراه وبآو
سرراینس دارای منررابع متعررددی اعررم از مقالررههررای
پژوهشی ،مقاله های مروری و نقد کتاب و ...میباشرد
که بیشترین تولیدات بره صرورت مقالره منتشرر شرده
است ،که دلیر آن را مریتروان در عالقره و چیرگری
پژوهشگران به نوشرتن مقالره نسربت بره سرایر انرواع
مدارب و یا ناآشنایی ایرن پژوهشرگران در خصرود
111

تولیردات علمری جهرران در پایگراه «اس سرری آی» را

علمی آنها به زبان انگلیسی باشد .اما در ک مریتروان
گفت زبان اصلی در متون علمی جهان انگلیسی است.
یافتههای بیگلو( )3008نشان داد کره بیشرتر تولیردات
علمی در پایگاه «آی اس آی» به زبان انگلیسی اسرت.
دلی دیگر این مسئله میتواند گرایش این پایگاهها در
گزینش نشریههای انگلیسی باشد .همینرین مریتروان
گفت آثار منتشره به زبان انگلیسی بیش از دیگر زبان-
ها مورد استفاده قرار گرفته و مخاطبان بیشتری دارند.
بررسی سیر نوسانات تولید علم حوزه حسرابداری
نشان داد که میزان تولیدات علمی کشور در حوزههای
مالی و حسابداری به طور قابر مالحظرهای در حرال
افزایش است .افزایش رو به رشرد دانرش حسرابداری
محدود به مقالههای خرارجی نبروده ،بلکره در عرصره
داخلرری نیررز همیشرره رو برره رشررد برروده ب رروری کرره
یافتههای گرامی ،محمدی و سرلک ( )0252نشران داد
که تولید مقاله های داخلی نیز در سال های اولیه رشرد
دو برابری و سه برابری و در سرال هرای بعردی سریر
صعودی داشته است .این افزایش تولیدات علمی می-
تواند به دلیر تغییرر در سیاسرتگرذاریهرای علمری
دولت مانند افزایش بودجه پژوهشی ،برخی سیاسرت-
های تشویقی ،فراگیر شدن دسترسی به اینترنت و قرار
گرفتن منابع پژوهشی و دادههای علمی برر روی ایرن
شبکه جهانی ،گسترش روزافزون دانشگاههرا و مراکرز
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آموزش عالی و افزایش دانشجویان مقاطع تحصریالت

اشتراب میگذارند .بررسی متون ،گویای این امر است

تکمیلی و تاکید مسرئوالن کشرور برر رشرد علمری و

که همکاری علمی در قالب پدیده تالی

مشترب پیردا

افزایش تولید علم ،باشد.

میکند و یکری از شرک هرای همکراری علمری ،هرم

همینین با توجره بره آمرار ارائره شرده ،مشراهده

تالیفی است که همکاری در تولید علم از جمله مقاله،

میشود که در بازه پژوهش ،میزان استنادهای دریرافتی

یادداشت و نظایر آن است .اهمیت و مزایای همکاری

تولیدات علمی این حوزه روندی کامال صعودی داشته

از آنجا نمایان میشود که در سالهای اخیر مجلههرای

است و با توجه به این موضوع کره تعرداد ارجاعرات

معتبر ترجیح میدهند مقالرههرایی را چراه کننرد کره

داده شده بره مقراالت ،نشراندهنرده کیفیرت محتروای

حاص ترالش مشرترب دو یرا چنرد نویسرنده باشرد.

پژوهشی موجود در آن مقاالت است ،مریتروان بیران

(حریری و نیکزاد.)0250 ،

نمود که خوشبختانه تولید علم این حوزه توام با رشد
کمّی ،رشد کیفی نیز داشته است.

بررسی میزان همکاریهای علمی محققران حروزه
حسابداری و مالی نشان داد که پژوهشگران این حوزه

دانشگاهها به عنوان مهمترین مراکرز فعالیرتهرای

نیز همکاری های علمی را مد نظر قرار داده ،مشارکت

پژوهشی در هر کشوری نقشی تعیین کننرده دارنرد و

گروهی با نویسرندگان کشرورهای مختلر

در تولیرد

پدیده آموزش نیز که زیربنای توسرعه علرم محسروب

دانش داشتند .با توجه به یافتههای پژوهشهای علمی

می شود ،تنها از طری پژوهش ممکن است به توسرعه

که حاکی از آن است که همکاری علمی کشورهای در

م لوب و متناسرب برا نیازهرای جامعره دسرت یابرد.

حرال توسرعه برا کشرورهای توسرعه یافتره برر میرزان

هر کشرور هرر

رویت پذیری مقاله های آنها تاثیرگرذار اسرت و میرزان

چه بیشتر بتوانند خدمات خرود را برا کیفیرت بهترری

استناد به مقالههای هم تالیفی بینالمللری بریش از 8/0

ارائه دهند ،توسعه و پیشرفت آن کشور شتاب بیشتری

برابر میزان استناد به مقالههای هم ترالیفی ملری اسرت

خواهد گرفرت (فروغری و خررازی .)028۳ ،بررسری

(داورپنراه وآدمیران .)0250 ،لرذا ،پژوهشرگران حروزه

نقش اعوان هیات علمی دانشگاه های کشور نشان داد

حسابداری بیشترین مشارکت را با محققان کشرورهای

که دانشرگاه تهرران بره عنروان پرتولیردترین دانشرگاه

توسعه یافته همیون آمریکا ،انگلیس ،کانادا داشتند.

اعوای هیات علمی حوزهای مختل

کشور در حوزه علوم حسابداری و مالی شناسایی شد

آنیه در نتیجهگیری پایانی میتوان گفرت ،انتشرار

که این نتیجه البته قرار گرفتن دانشگاه تهران در صردر

 33۳سند در طول  00سال آن هم در حوزهای کره بره

دانشگاههای کشور فقط محدود بره مقراالت انگلیسری

اعتقاد مسئولین امر بیشترین دانشجو را در مقایسره برا

این حوزه نیست ،بلکه در انتشار مقالههای فارسی نیرز

سایر رشته ها در خود جای داده کمترر از حرد انتظرار

در صدر دانشگاه های برتر قرار دارد (گرامی ،محمدی

اسررت کرره مرریبایسررتی مسررئولین پژوهشرری مربوطرره،

و سرلک)0252 ،

تسهیالت و بودجه مناسب را برای انجام تحقیقات در

مقاالت و گزارش های علمی – پژوهشری ،بیشرتر

اختیار محققرین قررار دهنرد .چررا کره پرژوهشهرا و

نتیجه کار نویسندگان متعدد است .از آنجا که پیشرفت

م العات مختل

در س ح کشور نشان داده است کره

علم نتیجه فعالیتهای جمعی است .همکراری علمری

نبودن انگیزه کافی در بین اعوان هیات علمی و فقدان

فرآیندی است که طی آن دو یا چند نویسنده با هدف

امکانات از جمله عل مهم ذکر شده در کمی تعرداد و

خل اثری مشترب ،منرابع و اسرتعدادهای خرود را بره

کیفیت پژوهش ها می باشد .احتماالً ترا زمرانی کره بره
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فعالیتهای پژوهشها یا اعوران هیرات علمری بهرای

و اطالعرسانی کشورهای جهان اسالم در پایگاه

کافی داده نشود و تا زمرانی کره فرصرت کرافی بررای

 web of scienceدر سالهای .055۳ -3005

اعوان هیرات علمری فرراهم نشرود ترا از امکانرات و

م العات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،

موقعیت های پژوهشی موجود در خرار از کشرور در

.0۳3 -099:)2( 33

قالب فرصت های م العاتی استفاده کنند ،تا زمانی کره

 حریری ،ن  .نیکزاد ،م .)0250( .شبکههای هم

فعالیت های اجرایری و آموزشری نتوانرد کاسرتی هرای

تالیفی در مقاالت ایرانی رشتههای کتابداری و

فعالیتهای پژوهشری را در امتیرازات ارتقرای اعوران

اطالعرسانی ،روانشناسی ،مدیریت و اقتصاد در

هیات علمی پر کند و تا زمانی که تشوی های مرالی و

پایگاه  ISIبین سالهای  3000تا  .3005علوم

معنوی تولید علم اعوان هیات علمی در حدی نباشرد

اطالعات و فناوری.839-8۳۳:)۳( 36 ،

که رضایت خاطر آنها را فرراهم آورده ،فاصرله تولیرد
علم کشورمان با تولید علرم جهران هرم چنران حفر
خواهد شد (اسفندیاری مقدم و حسنزاده)0252 ،

 دیانتی دیلمی ،ز .و بردبار ،ر .)0253( .م العه
ت بیقی روششناسی مقاالت حسابداری در
مجالت معتبر داخ

از ایران .دانش

و خار

حسابداری و حسابرسی مدیریت.0-0۳ :)2( 3 ،
 رهنمای رودپشتی،ف، .بنیطالبی دهکردی ،ب.و

فهرست منابع
 اسفندیاری مقدم ،ع .ر .و حسنزاده ،م.)0252( .

کاویان ،م .)0250( .تحلی

محتوای نشریات

تحلی عوام بازدارنده تولیدات علمی زنان ایرانی

دارای رتبه علمی -پژوهشی رشته حسابداری

در آی .اس .آی.دانششناسی.5-32 :)3۳( 2 ،

درایران .حسابداری مدیریت.030 -02۳:)09( 9 ،

 اعتمادی ،ح .و فخاری ،ح .)0282( .تبیین نیازها

 رهنمای رودپشتی ،ف ، .بنی طالبی دهکردی ،ب.

و اولویت های تحقیقاتی حسابداری ؛ ارائه

و کاویان ،م .)0252( .تحلی

محتوای نشریات

الگویی جهت همسویی تحقیقات  ،آموزش و

علوم مالی دارای رتبه علمی– پژوهشی ایران و

عم  .بررسی های حسابداری و حسابرسی- 32 :

مقایسه با

آمریکا .دانش مالی

.2

تحلی اوراق بهادار.20 -86 ،)30( 2 ،

نشریهFinance

 اعتمادی ،ح ، .حصارزاده ،رو بذرافشان ،آ0250( .

 ریاحی نیار ،ن ،.امامی ،م.)0250( .ارزیابی عملکرد

) .پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران

اعوای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به

و استرالیا .حسابداری مدیریت.22 -۳8 ،)0۳( 9 ،

مقاالت منتشر شده در پایگاه ()Web of Science

 بهزادی ،ز .و جوکار ،ع .)0250( .نگاشت

از سال  3000تا  3000بر اساس معیارهای علم

تولیدات علمی و جایگاه ایران در حوزه علوم

سنجی .فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم

کتابداری و اطالعرسانی در پایگاه وب آو ساینس

تربیتی32-۳6 :)3(2،

طی سالهای  .055۳ -3005تحقیقات اطالع

 عباسی  ،ف .و بیگلو ،م .ح. (1389) .م العه علم

رسانی و کتابخانههای عمومی-3۳9:)3( 02 ،

سنجی تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

.332

ایران در پایگاه «وب آو ساینس» طی سالهای

 هزادی ،ز .و جوکار ،ع .)0250( .نگاشت
( ) mappingتولیدات علمی حوزه علوم کتابداری
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 .1999-2008فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران3 ،
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(371-355.)36

تولیدات علمی حوزههای حسابداری و مالی ايران در پايگاه اطالعاتی ...

 عرفانمنش ،م .ا .و غالمحسینزاده ،ز.)0253( .

 نوروزی،ع. (1388) .ارزیابی تولیدات علمی

م العه تولیدات علمی جهانی کتابداری و

متخصصان علوم کتابداری و اطالع رسانی ایران

اطالعرسانی بر اساس مدارب نمایه شده در پایگاه

بر مبنای مقالههای بین المللی موجود در پایگاه

وب علوم .دانششناسی.0 -33:)30( 6 ،

استنادی  .Web of scienceکتاب ماه  ،کلیات

 عصاره ،ف .و مص فوی ،ا .)0285( .بروندادهای
علمی نویسندگان ایران در حوزه علوم و فناوری
نانو .م العات کتابداری و علم اطالعات06،
(.2 -38:)2

اطالعات ،ارتباطات و دانش شناسی-29:)03( ۳،
36
 نوروزی ،ع .و علیمحمدی ،د .)0289( .بررسی
مشارکت علمی کتابداران ایرانی در س ح

 عصاره،ف ، .نوروزی چاکلی ،ع .ر .و کشوری،م
(1388).هم نویسندگی پژوهشگران ایران در

بینالمللی .اطالعشناسی.080 -052:)۳-2( 2 ،
 نوکاریزی ،م .و زینلی چهکند ،ا .)0250( .تحلی

نمایه های استنادی علوم،علوم اجتماعی،هنر و

کمی تولیدات علمی اعوای هیئت علمی دانشگاه

Web of scienceدر

فردوسی مشهد از سال  3000تا .3000

سالهای 2000تا  .2006علوم و فناوری اطالعات

پژوهشنامه کتابداری و اطالعرسانی-58 ،)3( 3 ،

ایران573-595.)39( ۳،

.22

علوم انسانی در پایگاه

 فروغی ،ف .و خرازی ،ه .)028۳( .وضعیت تولید

 نوری ،ر ، .نوروزی ،ع .ر .میرزایی،ع.

). (1385

اطالعات علمی اعوای هیئت علمی دانشگاه

تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی

علوم پزشکی کرمانشاه .آموزش در پزشکی9 ،

اصفهان در پایگاه اطالعاتی Web of Scienceاز

(.080 -082 ،)3

سال 1976تا پایان سال .2006مدیریت اطالعات

 گرامی راد ،ف ،.محمدی ،م .و سرلک ،ن)0252( .
تحلی

محتوای مجالت علمی -پژوهشی

سالمت 2۳-82 :)3( 2،
 نیکومرام ،ه ،.رهنمای رودپشتی،ف .و بیات،ع

.

حسابداری و مالی منتشره بین سالهای -0282

(1388).بررسی دالی کمبود پژوهش های تجربی

.0253حسابداری مدیریت009-033 .)32(2 ،

انجام شده در حوزه حسابداری مدیریت .مجله

 محمد حسن زاده اسفنجانی،ح ، .ولی نژادی ،ع، .
نقی پور ،م ،.فرشید ،ه ، .بختیارزاده ،ا .و بورقی،
ب. (1387).بررسی تولیدات علمی نویسندگان
دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه با شبکه های
تالی

مشترب در پایگاه WOSتا پایان

سال 2007

حسابداری مدیرت)3(0،

 James R. Hasselback , Alan Reinstein , and
Mohammad Abdolmohammadi . (2012).
Benchmarking the Research Productivity of
Accounting
Doctorates.
Accounting
Education: November 2012, Vol. 27, No. 4,
943-978

میالدی .مدیریت سالمت303-330:)2۳( 00،
 نمازی ،م .و ناظمی ،ا .)0282( .مروری بر
پژوهشهای حسابداری انجام شده در بورس
اوراق بهادار تهران .مجله توسعه و سرمایه0 ،
(.5 -۳8:)3
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