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Abstract 
Content analysis of journals by identifying the characteristics of the information 

recorded in the articles helps the editors of the journals to identify the strengths 

and weaknesses of the journal. The objective of this research is to study the 

knowledge and content flow of articles in the journal of accounting knowledge as 

one of the most prestigious scientific publications in the field of accounting 

knowledge in Iran from the beginning of 2005 to the end of 2019. This research 

is a scientometrics study and using the content analysis method (quantitative 

approach). The population of the study consisted of all the articles published in 

the journal that were all selected as a statistical sample. The research data were 

also collected using a checklist tool and statistical analysis using Excel software. 

Findings of the research show that in 285 articles published during these years, 

696 authors have contributed, of which MA degree with 34% and assistant 

professors with 30% are at the top of the table are the authors of this journal. 

Among the universities and educational institutions, Shiraz University is ranked 

first with 25 articles, and the University of Tehran is ranked second with 34 

articles. In terms of topic orientation, 83% of the publications are in the field of 

financial accounting and auditing with 10% in the next rank. From the total 8179 

references cited in the articles, 73% were in English and 27% in Persian. 

Keywords: Content Analysis, Accounting Researches, Knowledge flow, 

Journal of Accounting Knowledge,Scientometrics. 
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 یحسابدار دانش  مقاالت مجلۀ ییو محتوا یدانش یانجر یبررس

   1398از ابتدای انتشار تا پایان سال  

  چکیده

  شناسایی   در  مجالت  مدیران  شده در مقاالت به ثبت   اطالعات  هایویژگی  شناسایی   از طریق  مجالتی  تحلیل محتوا

  دانش   مجلۀ  مقاالت  ییو محتوا  یدانش   یانجر  یبررس  این پژوهش،  رساند. هدفمی  یاری  قوت و ضعف مجله  نقاط

  پایان  تا  انتشار  ابتدای  ایران، ازعنوان یکی از معتبرترین نشریات علمی حوزۀ دانش حسابداری در  ی به  حسابدار

. جامعۀ تگرفروش تحلیل محتوای کمّی صورت استفاده از سنجی بوده و باعلم. این مطالعه از نوع  بود  1398  سال

منتشر مقاالت  تمامی  شامل  پژوهش  در مجله  آماری  به  بودشده  انتخاب شدند.   عنوان  که همگی  آماری  نمونۀ 

نیز هایداده به  پژوهش  ابزار سیاهۀبا  استفادهکارگیری  با  نرم  وارسی گردآوری و  افزار اکسل مورد تجزیه و  از 

 696ها،  شده در طی این سالعنوان مقالۀ منتشر  285، در  دادهای پژوهش نشان  یافته  .تحلیل آماری قرار گرفت

درصد، در صدر جدول    30با   درصد و استادیاران  34که از این تعداد، کارشناسان ارشد با    ندنویسنده مشارکت داشت

عنوان مقاله در رتبۀ   25با   ها و مراکز آموزشی نیز دانشگاه شیرازبین دانشگاه نویسندگان این مجله قرار دارند. در

  درصد از   83همچنین از نظر گرایش موضوعی،    .گرفت دوم قرار  عنوان مقاله در رتبۀ  24 اول و دانشگاه تهران با

  8179گرفت. از مجموع    قراری  بعد   ۀرتب  درصد در  10با  ی  و حسابرس  ودهب  یمال ی  سابدارحۀ  حوز  درشده  آثار منتشر

درصد به زبان فارسی بود. نتایج پژوهش    27 درصد منابع به زبان انگلیسی و 73در مقاالت نیز،   مورد استناد منبع

موضوعات بسیار اندک    سایر  سهم  و  مالی  حسابداری  موضوع  به  مربوط  شدهمقاالت منتشر  تعداد  ، بیشتریندادنشان  

که بیشترین استنادات مقاالت به منابع التین بوده    بود  آناز سوی دیگر، ارزیابی استنادات مقاالت نیز حاکی از    .بود 

موضوعات مختلف حسابداری،   پذیرش  در بخشی تنوع اندرکاران مجله ضمندست  است. بنابراین ضروری است 

 کر و جدید پژوهشگران داخلی باز نمایند. بنتشار مقاالت با اتخاذ تدابیری راه را برای ا

     .دانش حسابداری  مجلۀسنجی،  ، علمدانش  یانجر  ،  محتوا  یلتحلحسابداری،    هایپژوهش  کلیدی:  گانواژ
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 مقدمه

توسعه و  قدرت  ابزارهای  از  دانش  و  اطالعات  بامروزه  همین شمار میهیافتگی  از  رو  آیند. 

ای با توجه به  مالحظه یافتگی و نظایر آن به میزان قابلامنیت، قدرت، توسعهمفاهیمی چون  

می  تعریف  جامعه  یک  در  شده  تولید  دانش  در  شومیزان  نیز  اطالعات  و  دانش  تولید  ند. 

 نمای سطحآیینۀ تمام به عنوانانتشارات علمی،  .  گرددمیانتشارات علمی یک جامعه منسجم  

نظام پیچیدۀ تبادالت علمی و فنی و  کنند و دری عمل میتخصصی و فن دانش و اطالعات

 (.1385رحیمی،    و  صالحی) بنایی دارندتقسیم دانش تولید شده بین جوامع مختلف، نقش زیر

انتقال، ارزان  در نشریات علمیمندرج    مقاالت تر  به دلیل تازگی، کوتاه بودن، سرعت 

ها، برای پژوهشگران اهمیت  پژوهش   های دقیق، توزیع سریع و معرفی آخرین بودن، تحلیل

دار مهمنبسزایی  و صیقلد.  داوری  فرآیند  دلیل  به  اینکه،  همه  از  در  تر    مطالعۀ   اثرخوردن 

ای به خود  تکمیل موارد، هویت ویژه  و  نواقص  رفع  برای  ایشان  هایتوصیه   و  نقادانۀ داوران

سایر مدارک و  با مقایسه  رو، مجالت علمی در(. از این 1392و همکاران،    بمانیان) گیرندمی

 اعتبار علمی و ارزش از منابع انتشاراتی به دلیل نقش مؤثری که در انتقال اطالعات دارند

 هستند.  بیشتری نسبت به سایر مدارک و منابع انتشاراتی برخوردار

باید مجمجالت  نظران،  به زعم اکثر صاحب ها و معارف جامعه  دانستنی   ۀموع علمی را 

انتقال آن به  دانشگاهی  به طور تخصصی و  عقیدۀ    ند.پردازها میدانست که   ,Baruch)به 

آخرین دستاوردهای  خاصی هستند از جمله اینکه    هایمجالت علمی دارای ویژگی(. 2001

عت انتشار  سر،  دن کنترین زمان منتشر میدرکوتاه  های پژوهشی راعلمی و جدیدترین یافته 

دار  مجالت علمی عهده،  های علمی در مجالت علمی نسبت به کتاب زیاد استمطالب و یافته

المللی هستند و به عنوان یکی از  ای و بین ه رسانی علمی در سطوح ملی، منطق وظیفه اطالع

  ها افزوده اهمیت آن   جغرافیایی بر  ۀمجاری ارتباطات علمی محسوب شده و برحسب محدود

که قابل    شوندر میها و غیره منتشها، تئوریهمراه فرمول  زبان علمی به  مجالت علمی بهو  

تیراژ این مجالت نسبت به مجالت عمومی، کمتر  ، فهم برای متخصصان و پژوهشگران است

های پژوهشی در  امکان تحلیل محتوای گرایش ،  ها محدودتر هستندچون مخاطبین آن  ،است

بودن نسبی قیمت این مجالت    ارزان،  ی وجود دارد، مثاًل با موضوع حسابداریمجالت علم
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به   آن،  تخصصی  هایکتابنسبت  به  کتابخانه دسترسی  طریق  از  برای  ها  دانشگاهی  های 

و تخصصی خود می از جهت سهولت چاپ مطالب علمی  پژوهشگران  تواند دانشمندان و 

تلقی   بارز مجالت علمی  از مشخصات  این ویژگیشودیکی دیگر  به  با توجه  توان  ها می . 

  کانالی برای   به عنوانیافتگی علمی  های توسعهمجالت علمی به عنوان یکی از شاخصگفت،  

های  اندرکاران فعالیت علمی، پژوهشگران و دست  ۀبرقراری ارتباطات با استفاده از زبان ویژ

پژوهش و  علمی  دستاوردهای  معتبرترین  و  جدیدترین  از  را  نظر  یعلمی  و  نموده  به   آگاه 

 .  کنندعلم ایفاء می گسترشای در ها نقش و کارکرد ویژهسرعت انتشار و ادواری بودن آن 

به عنوان شاخصی   تواندکمیت مجالت علمی می  و ، کیفیتمهماین   بنابراین با توجه به

فعالیت  برای سنجش  علمیمیزان  هر های  گیرد.   استفاده  مورد ایجامعه در  لذا الزم  قرار 

قرار ارزیابی مورد است علمی  از راه  دقیق  بررسیگیرند. یکی  های  نشریه  ارزیابی و های 

در   شدهنوع مطالب منتشر شناخت  و بندی موضوعی مقاالتو دسته مذکور، تحلیل محتوا

برای    زمینه  زمانی،  دورۀ در یک حوزه ضمن شناسایی مسائل آن ترتیب، هاست. بدین آن

شناسایی   به گردد وفراهم می پژوهشی هایتعیین اولویت  و علمی  هایحرکتدن  هدفمند کر

 . گرددمی علمی منجر در تولید اطالعات ها و کمبودهای موجودضعف

  دانش   مقاالت مجلۀ   ییو محتوا  ی دانش  یانجر  یبررس ترتیب، هدف از این پژوهش  بدین 

انش حسابداری در ایران است.  عنوان یکی از معتبرترین نشریات علمی حوزۀ دی به  حسابدار

با امتیاز   که دانشگاه شهید باهنر کرمان است  یتخصصی  علم مجلۀ دانش حسابداری نشریۀ

علوم   استنادی در پایگاه و است در حال انتشار طور منظمبه   کنونتا   1389ی از سال  علم

گردد. انتظار  محسوب میشده و یکی از معتبرترین نشریات این پایگاه نیز  نمایه   1م جهان اسال 

این  شدهمنتشر مقاالت رود ضمن تحلیل محتوای موضوعیمی بتوان چارچوب   در  مجله، 

و  ی  مستعد بررس   ی هانهی زمهمچنین    وهای حسابداری  پژوهش وضعیت موجود منسجمی از

 نمود.  را شناساییپژوهشگران  شتری ب توجه

 

 

1. Islamic World Science Citation Center ( ISC) 
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 نظری   مبانی
یکی از   علمی استانداردهای و معیارها  ها،مالک  اساس بر علمی  نشریات بررسی و ارزیابی

دنیا نوشته   که  فرایندهای رایجی است انواع مجالت در سراسر  برای  از سوی پژوهشگران 

مقاالت  می گونه  این  نوشتن  از  هدف  نوع   شناخت و مقاالت موضوعی بندیدستهشود. 

دورۀ   یک در حوزه  آن مسائل شناساییضمن   ترتیب،بدین  هاست تا شده در آنمطالب منتشر

و  شود فراهم های پژوهشیو تعیین اولویت  های علمیحرکت زمینۀ هدفمند کردن زمانی،

اطالعات علمی نیز  در تولید موجود کمبودهای و هاشناسایی ضعف همچنین از این طریق به

ابداری در  گونه مقاالت بخصوص در حوزۀ دانش حسسفانه نگارش این أمتکمک گردد. اما  

درخوری    خاص پژوهشی  یکی دو موردایران مغفول مانده و برای مجالت حسابداری به جز  

بهرهنگرفته است.    صورت برای  این بنابراین ضروری است  نتایج  از  پژوهشمندی  ها،  گونه 

های مختلف اقدام به  سایر پژوهشگران حوزه ن حوزۀ دانش حسابداری نیز همانند  پژوهشگرا

طریق بتوان چارچوب  تا از این  نمایندختلف حسابداری ارزیابی و بررسی مقاالت مجالت م

و    یمستعد بررس   ی هانهی زم  های حسابداری را ترسیم وپژوهش وضعیت موجود  از منسجمی

پژوهش   راپژوهشگران    شتری ب   توجه این  توسعۀ  و ضمن  نمود  مقاالت  شناسایی  کیفیت  ها، 

ان  یافته  حسابداری  به برخی از پژوهشرا  تشار  بهبود بخشید. در ادامه  در    کار شده   هاینیز 

 گردد. مجالت حوزۀ حسابداری اشاره میبخصوص  بررسی و ارزیابی مجالت علمی زمینه

از    را  های حسابداریمقاالت دو فصلنامۀ پیشرفتای  ( در مطالعه1399)  نوبخت و نوبخت 

های پژوهش ایشان نشان داد،  مورد بررسی قرار دادند. یافته   1397ابتدای انتشار تا پایان سال  

اند که  نویسنده مشارکت داشته  417ی مورد مطالعه،  هاسال  شده در طیمقالۀ منتشر 170در  

ح تحصیلی  گرفتن سط نظر  اند. با درنفر را زنان تشکیل داده  63ردان و  نفر را مَ  354از این تعداد  

درصد، در صدر   29استادیاران با    و  درصد  33علمی نویسندگان؛ کارشناسان ارشد با  و مرتبۀ  

نویسندگان نویسنده  3حال  قرار دارند. در عین   مجله  جدول  مقاالت، تک   97ای و  درصد 

دانشگاه شیراز   آموزشی نیزها و مراکز  درصد حاصلِ کارگروهی بوده است. در بین دانشگاه

عنوان مقاله در رتبۀ دوم قرار    15عنوان مقاله در رتبۀ اول و دانشگاه اصفهان با    48  شارانت   با

شده در حوزۀ حسابداری مالی  درصد از آثار منتشر  79گرفته است. از نظر گرایش موضوعی،  
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منبع مورد    5864درصد در رتبۀ بعدی قرار گرفته است. از مجموع    11بوده و حسابرسی با  

   .درصد به زبان فارسی بوده است  28درصد منابع به زبان انگلیسی و    72  نیز  تاستناد در مقاال

گرامی  پورایزد امیری،سلیمانی پژوهش 1399)  رادو  مجلۀ  مقاالت  پژوهشی  در    های ( 

الزهرا  تجربی دانشگاه  سال   )س(حسابداری  در طی  قرار    1397تا    1390هایرا  مطالعه  مورد 

به طور کلی   ایشان نشان داد که  نتایج پژوهش  این    607دادند.  نویسنده در نوشتن مقاالت 

درصد را مردان و    74اند که از این تعداد  مورد مطالعه مشارکت داشتهنشریه در بازۀ زمانی  

درصد( حاصل کار    97)  عنوان مقاله  236  اند، در عین حالداده درصد را زنان تشکیل    26

گرفتن سطح  نظر  با در  است.بوده  درصد( حاصل کار انفرادی    4)  عنوان مقاله  8گروهی و  

در صدر    درصد  15  ان با دانشیار  و  درصد  27ان با  ادیاراست   علمی نویسندگان؛تحصیلی و مرتبۀ  

نویسنده دارند.جدول  قرار  نشریه  این  نویسندگان   همچنین،  گان  وابستگی سازمانی    بررسی 

  )س( ( حاصل تالش پژوهشگران دانشگاه الزهرادرصد  16)  عنوان مقاله   38دهد که  نشان می

  های بعدی خلق آثار قرار دارند. از نظر در رتبه   شیرازو   های عالمه طباطباییاست و دانشگاه

حسابداری   ،درصد  12حسابداری مالی،    ۀدرصد مقاالت در حوز  58  نیز  موضوعی  گرایش 

 .  حسابرسی بوده است  در زمینۀ درصد 11 و مدیریت

مطالعه1398)  نوبخت در  عنوان  (  با  پژوهشنام علم  ۀمطالع ای  علمی  تولیدات    ۀ سنجی 

، به تحلیل محتوای تنها نشریۀ علمی حوزۀ دانش مالیاتی در ایران پرداخته است. نتایج  مالیات

در  یافته  است؛  حاکی  وی  نشریهمقال عنوان    273های  این  در  شده  منشر  نویسنده    626  ۀ 

اند. با در  را زنان تشکیل دادهنفر    142ردان و  نفر را مَ  484از این تعداد    که  اندمشارکت داشته 

سطح   گرفتن  با  نظر  ارشد  کارشناسان  نویسندگان؛  علمی  مرتبۀ  و  و    42تحصیلی  درصد 

ها و مراکز درصد، در صدر جدول نویسندگان قرار دارند. در بین دانشگاه   28استادیاران با  

شگاه آزاد اسالمی  مقاله در رتبۀ اول و دانعنوان    27دانشگاه عالمه طباطبائی با    نیز  پژوهشی

مقاله در رتبۀ دوم    عنوان  16واحد تهران مرکزی به همراه دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی با  

شده در حوزۀ ارزیابی  درصد از آثار منتشر  11  نیز  نظر گرایش موضوعی   اند. از قرار گرفته

رار مالیاتی با  درصد و ف  3/7ها با  کارکنان و ادارات مالیاتی بوده، مالیات بر درآمد شرکت 

 . اندگرفتههای بعدی قرار درصد در رتبه 6/6

https://jera.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=10559&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C++%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1
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و صفی و  به    پژوهشیدر  (  1395)  خانیمرادی  پژوهشتحلیل  های حسابداری  بررسی 

حاکی  ایشان    آتی پرداختند. نتایج پژوهش   هایپژوهش گیری  بخش عمومی در ایران و جهت

است.    درصد  3  ورد بررسیم   یۀنشر  21حسابداری بخش عمومی در    های پژوهش سهم  است؛  

های پیشرو در این  جزء نشریه  سالمتهای دانش حسابرسی و حسابداریِ  بین، نشریه  این   در

ها بوده و  ها و شهرداری ، دولت، دانشگاههاپژوهش زمینه بوده است. قلمرو مکانی بیشتر این  

دیگر  از  از روش پیمایشی استفاده شده است.    ها پژوهش درصد این    18همچنین در بیش از  

پژوهش  بودجهاینکه  نتایج  و  تعهدی  حسابداری  نظیر  موضوعاتی  مورد  بندی  ،  موضوعات 

حوزه   بودهپژوهشگران    عالقۀ مدیریت، و  حسابداری  گزارشگری،  مالی،  حسابداری  های 

بیشتر مستعد  بندی، حسابرسی مالی و عملکرد، پاسخگویی و مدیریت مالی به ترتیب  بودجه

 .تشخیص داده شده است  پژوهش 

محمدیگرام سرلک   یراد،  در  1393)  و  تحلیل  ایمطالعه(   مقاالت محتوای به 

منتشر حسابداری مالی  نشریه شدهو  این حوزهدر  علمی  یافتهپرداختند  های  پژوهش  .  های 

 چاپ به رمذکو مجالت  عنوان مقاله در  1241مطالعه   مورد هایایشان نشان داد؛ در طی سال 

های بعدی نیز رشد انتشار  سال در و داشته برابری سه دو و رشد  های اولیهکه در سال  رسیده

 عنوان مقاله در  257 با اسالمی آزاد دانشگاه ها،بین دانشگاه  مقاالت صعودی بوده است. در

-همچنین رهنمایگرفته است.   قرار دوم رتبۀ در مقاله عنوان  175رتبۀ اول و دانشگاه تهران با  

اند،  بوده مورد مطالعه  زمانی بازۀ طی نویسندگان، ودپشتی، رحمانی و کردستانی پًرکارترین ر

اند. منتشر نکرده هم مقاله یک سالی درصد( از محققان،  45)   نفر  1299   است که درحالی این 

نیز، نظر از موضوعی  از  گرایش  شده نیمی  بیش  منتشر  آثار  در  53)  از   حوزۀ درصد( 

و  دوم های در رتبه درصد 8 حسابرسی با و درصد  27 مالی با و علوم بوده  مالی حسابداری

 اند.گرفته سوم قرار

پانیک و  کومار  از    (2020)  1بیکر،  یکی  که  شرکتی  مالی  مجلۀ  مقاالت  پژوهشی  در 

را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش ایشان نشان    است مجالت معتبر پایگاه علمی الزویر  

عنوان مقاله در این نشریه به چاپ رسیده   1401تعداد    2018تا پایان سال    1994داد؛ از سال  

  عنوان   168با    2017ار یافته مربوط به سال  است که از این تعداد بیشترین تعداد مقاالت انتش
 

1. Baker, Kumar and Pattnaik 
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پژوهشگران  به  مربوط  مجله  این  در  شده  منتشر  مقاالت  بیشترین  همچنین  است.  بوده 

. از دیگر نتایج پژوهش اینکه، بیشترین  استهای رنمین چین و جورجیای آمریکا  دانشگاه

سرمایه ساختار  شرکتی،  حاکمیت  موضوعات  به  مربوط  مقاالت  موضوعی  و    گرایش 

 های اجرایی بوده است.  هزینه

سنجی مقاالت منتشر شده  ای به تحلیل علمدر مطالعه(،  2019)  1پرساد، کومار و وراِمانی 

مطالعات حسابداری، یکی از مجالت معتبر حوزۀ موضوعی حسابداری در    در مجلۀ بررسی

 المللی پرداختند. های بین  های کمّی، کیفی، استنادی و مشارکتآمریکا با استفاده از شاخص 

  564عنوان مقالۀ چاپ شده در این مجله،  645ها نشان داد؛ از میان های پژوهش آنیافته 

 81  اند و بهبار استناد، بیشترین توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده  16907عنوان مقاله با  

مقالۀ  اصال    عنوان  استی صورتاستناددیگر  میانگین  نگرفته  همچنین  مقاله  .  هر  به  استناد 

موضوعات    21/26 به  مربوط  نیز  مجله  در  شده  منتشر  مقاالت  بیشترین  است.  بوده  درصد 

نویسندگان   به  استنادات  بیشترین  میان،  این  در  است.  بوده  و حسابداری  مدیریت  تجارت، 

درصد استنادات را به خود     29/36مقاالت مربوط به پنج نویسنده بوده که به طور متوسط  

   اند.اص دادهاختص

ساختاری (  2018)  2همکاران  و دومِی ادبیات  مرور  روش  با  پژوهشی  بررسی   به در 

و پاسخگویی که یکی از مجالت معتبر پایگاه علمی   حسابرسی استنادات مجلۀ حسابداری،

پایان سال    استاِمرلد   تا  انتشار  ابتدای  به منظور   2016را از  پرداختند. در این پژوهش که 

در این مجله   مقالۀ جدید منتشر شده  26مقالۀ کالسیک و    126لیل استنادات از  تجزیه و تح

 تمرکز  منابع، مناطق  ها،روش  ها،نظریه   در  تنوع  افزایش   از  حاکی  هااستفاده شده است، یافته 

  های پروژه  دهد کهمی  نشان  این   و  شودمی  استناد  آنها  به  مجله  هایمقاله  در  که  است مواردی  و

به صورت درستی درسال های اخیر    و  است   بلوغ  حال  در ای رشته  بین   حسابداری  پژوهشی

 .  استدر حال فراگیر شدن 

 

1. Prasad, Kumar and Veeramani 

2. Dumay et al 
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هارپ  و  مطالعه  (2017)  1گوفی  روشدر  مجلۀ  ای  مقاالت  استنادات  و  پژوهش  های 

آمریکا در حوزۀ    حسابداری  مدیریت، تنها نشریۀ تخصصی انجمن  پژوهش در حسابداری

مورد ارزیابی قرار دادند.   2013-  1989سال   های حسابداری مدیریت را در بین سالموضوعی  

مقاالت  که  پژوهش  این  پژوهش،  اساس؛  بر شده منتشر در  و   تئوری  موضوع، روش 

بندی  طبقه زمان طی بالقوه روند شناسایی برای محتوا تغییرات مورد موجود در اطالعات

مقاالت   در میدانی و مروری پیمایشی،  نظیر پژوهشی  هایروش   که  داد نتایج نشان شدند،

این نوع ازعین  در یافته است، مرور زمان کاهش  به  اساس ب پژوهشی هایروش  حال 

 اند. را در مقاالت داشته تأثیر شده بیشترین  آوریاستنادهای جمع

حسابداری منتشر  بررسی مقاالت اخالق در   در پژوهشی به (2016)  2کوی مک و تامپسون

 )مجلۀ انجمن حسابداری آمریکا( و حسابداری  های حسابداریبررسی دو مجلۀ معتبرِ شده در

قسم  حسابدارن  بین )مجلۀ  در  آمریکا(  نتایج   2015تا    2000 هایسال خوردۀ  پرداختند. 

دادبررسی نشان  ایشان  سال  که  های  در  اخالق  موضوعی  حوزۀ  مقاالت  مورد  انتشار  های 

مطالعه در این مجالت افزایش چشمگیری داشته است، با این حال برای هر مجله روندهای  

شد. مجلۀ حسابداری که یک مجلۀ کاربردی است، واکنش سریعی نسبت   مختلفی مشاهده

سرعت نزولی شده است. این در    واکنش این مجله به  های مالی داشته، اما در ادامهبه رسوایی 

بررسی مجلۀ  که  است  مجلۀحالی  یک  که  حسابداری  علی های  است،    رغم دانشگاهی 

 روند افزایشی نیز افزایش یافته بود،  اقتصادی  رکود   هایسال در  که اقتصاد  دربارۀ  ها نگرانی

خاب  در چاپ اینگونه مقاالت را حفظ نموده است. الزم به ذکر است، چارچوب زمانی انت

مالی رخ داده در این دوره بوده است   حسابداری هایرسوایی شده در این پژوهش به دلیل

  منجر   که  مسکن   حباب  ترکیدن  این، بر  که منجربه تصویب قانون سربینز اُکسلی شد. عالوه

  که   دهدمی نشان  یافته  این  . داد  رخ   دوره   این   در  شد،  بعدی  اقتصادی   بهبود   و  بزرگ   رکود  به

بحرانی و چه در زمان به موضوعات اخالقی    همچنان  های دیگرحسابداران چه در دوران 

 حساس هستند. 

 

1. Guffey and Harp 

2. Thompson and McCoy 
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اخیر پژوهشگران در سال دهد،می نشان پژوهش  پیشینۀ  و مبانی نظری بندیجمع های 

 چارچوب، در این اند.برای تحلیل محتوای مجالت استفاده نموده اغلب از چارچوب معینی 

مختلفی   براساستحقیقات   کهشده بندی دسته معیارهای  فراوانی   از:   اندعبارت اند  توزیع 

هر مقاالت، مَردان، سهم  و  زنان  مشارکت  مرتبهمیزان  و  از سطوح  نحوۀ   هاییک  علمی، 

هر سهم  پژوهشگران،  علمی  دانشگاهمشارکت  از  نویسندگان  یک  آموزشی،  مراکز  و  ها 

پژوهش بکارگرفته شده، گرایش موضوعی مقاالت و زبان مورد استناد   های پُرتولید، روش

در تحلیل محتوای مقاالت  بندی  طبقه رویکرد و این  از رو، در این پژوهش نیزدر منابع. از این

به مطالب ذکر شده، سؤال گردید. بدین استفاده   با توجه  به شرح زیر   هایترتیب،  پژوهش 

 شوند:مطرح و پاسخ داده می

مجله مقاالت فراوانی زیعتو .1   1398  سال  پایان  تا  انتشار  ابتدای  از منتشر شده در 

 چگونه است؟ 

  سال  پایان تا انتشار ابتدای از مقاالت مجله تولید در  مَردان و زنان میزان مشارکت .2

 ؟  است چگونه 1398

  ابتدای   از  در مجله گان هر مقالهپژوهشگران از نظر تعداد نویسنده مشارکت نحوۀ .3

 ؟استچگونه   1398 سال پایان تا  انتشار

  انتشار   ابتدای  از  مجله مقاالت های علمی در تولیدسطوح و مرتبه هریک از سهم .4

 چقدر بوده است؟          1398 سال پایان تا

 حسابداری در مجله دانش  تولید ها و مراکز آموزشی در از دانشگاه یکهر سهم  .5

 ه است؟بود چگونه 1398 سال پایان تا  انتشار ابتدای از

  سال   پایان  تا   انتشار  ابتدای   از  مجله حسابداری دردانش  حوزه   تولیدپُر نویسندگان .6

 هستند؟   کسانی چه 1398

  1398  سال  پایان تا   انتشار  ابتدای   از در مجله منتشر شده مقاالت موضوعی گرایش  .7

 ؟   باشدمی چگونه

  انتشار   ابتدای  از مجله  مقاالتشده در    بکارگرفتههای پژوهش  توزیع فراوانی روش  .8

 چگونه است؟  1398 سال پایان تا
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 چگونه است؟            1398 سال پایان تا انتشار ابتدای از زبان مورد استناد در منابع مجله .9

 روش 

گرفته  محتوای کمّی صورت تحلیل روش از استفاده سنجی بوده و باعلماین پژوهش از نوع 

  اطالعات   هایویژگی  شناسایی  برای  که   است  استانداردی  روش  محتوا  تحلیلاست.  

 یک  مدیریت  به   و  رودمی  بکار  ادبی  آثار  و  هاسایت وب  مجالت،  ها،کتاب   نظیر؛  شده،ثبت

  و   هاتهدید و  هافرصت  ها،داده  بندیطبقه  مشکالت،  شناسایی  علمی،  سنجش  در  سازمان

  زیادی  حجم تا سازدمی  قادر  را  پژوهشگر  نموده،  کمک   سازمانی  رفتارهای   مطالعۀ  و  بررسی

روشِ ادارۀ    و  برنامه  ارزیابی  )بخش  درآورد  یافتهسازمان  صورت به  آسانی  به را  اطالعات  از

. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی مقاالت منتشر (1996،  1حسابداری عمومی ایاالت متحده

(. همچنین  N  =  285)  انتخاب شدند نمونۀ آماری عنوان  که همگی به  استشده در مجله  

ها  تحلیل داده و در  استفاده  ساختهوارسی محققنیاز از سیاهۀ های موردبرای گردآوری داده

آماراز روش  نیز دسته توصیفی های  دادهنظیر؛  بربندی  فراوانی، حسب ها   درصد توزیع 

شناختی مقاالت اعم  گردید. کلیه اطالعات کتاب استفادهها  جداول و نمودار  رسم و فراوانی

، رتبۀ علمی و وابستگی سازمانی  )ها(  پدیدآورنده سال، دوره، شماره، عنوان، مشخصات  از

های موضوعی،  گرایش  مشارکت علمی و همچنین اطالعات محتوایی شامل؛ نحوۀها و  آن

 با استفاده و اطالعات بدست آمده وارسی وارددر سیاهۀ  تعداد استنادات و زبان مورد استناد

دورۀ زمانی پژوهش نیز  مورد تجزیه و تحلیل دقیق آماری قرار گرفت.     Excelافزار  نرم از

 . است 1398مجله تا پایان سال  ساله بوده و از ابتدای انتشار 10

 هايافته
زمانی مورد مطالعه اختصاص  بازۀ  منتشر شده در   فراوانی مقاالت توزیع بررسی به سؤال اول

 دهد.  نشان می را هاآن فراوانی یک توزیع جدول شمارۀ که بود  یافته

 

 

 

1. United States. General accounting office. Program evaluation, & methodology 

division 
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 پژوهش  بازۀ زمانی در شدهمقاالت منتشر یفراوان یعتوز .1جدول 

 درصد  فراوانی  سال انتشار 

1398 31 9/10   % 

1397 29 2/10   % 

1396 29 2/10   % 

1395 29 2/10   % 

1394 28 8/9  % 

1393 29 2/10   % 

1392 29 2/10   % 

1391 32 2/11   % 

1390 28 8/9  % 

1389 21 4/7  % 

 %100 285 مجموع 

 

  2/11عنوان و    32با    1391  سال دهد؛می نشان یک های جدول شمارهداده  همانطور که

به خود اختصاص داده است.   بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده را  درصد از کل مقاالت، 

درصد از کل    4/7عنوان و    21با    1389کمترین تعداد مقاالت چاپ شده نیز مربوط به سال  

جله  مقاالت در م  انتشارکه روند   دهدمی نشان جدول . همچنین دقت در ارقاماستمقاالت  

میانگین در  طور    به  همه ساله که    طوریها پیگیری شده، بهسالطور منظم در طول این تقریباً به

  انتشار   نظر  از  مجله  این  رویه  دهندۀ ثباتشده که نشان  منتشر  در مجله   مقاله عنوان    5/28حدود  

   .استانتشار آن به غیر از سال اول  هایطول سال در مقاله  تعداد

  که نمودار  اختصاص یافته بود مقاالت انتشار مَردان در و زنان سهم تعیین  پرسش دوم به     

 دهد.   نشان می را آن زیر اطالعات آماری

 توزیع فراوانی جنسیت نویسندگان مقاالت  .1نمودار 
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نفر    565 که از این تعداد، داشتند مقاالت نقش  این  نوشتن  در پژوهشگر 696 بطورکلی

اند. دقت در نمودار توزیع فراوانی جنسیت  بوده درصد( 19) زن نفر 131 و درصد( 81) مَرد

دهد که در مجموع زنان سهم کمتری نسبت به مردان در انتشار  نویسندگان مجله نشان می

 اند.مقاله در این مجله داشته

در   گان هر مقالهپژوهشگران از نظر تعداد نویسندهمشارکت  نحوۀ بررسی به سوم پرسش      

 دهد.  می نشان را های آماری آنداده شمارۀ دو نمودار که بود اختتصاص یافته مجله

 مشاركت نویسندگان در انتشار مقاالت   نحوۀ .2نمودار 

 

  درصد از مقاالت توسط دو  51قابل مشاهده است،    شمارۀ دو  نمودارکه در   همانطور

  شیب  یبا همکار  زی درصد ن  4و    سندهینو  یکدرصد با    2،  سندهیدرصد با سه نو  42،  سندهینو

 انددهنوشته ش  یدرصد آثار با مشارکت گروه  98  گر،یبه عبارت داست.    نوشته شده  سه نفر  از

درصد    94نیز؛  درصد مشارکت گروهی    98. از  باشدیدرصد م  2  ی تنهاسهم آثار انفراد  و

با دانشجویان و   اساتید  بوده    6حاصل مشارکت  اساتید  بین  نیز حاصل کار گروهی  درصد 

می نظر  به  بااست.  افزایش  دانش  هایپیچیدگی افزایش  رسد  همچنین   برای تقاضا و 

استفاده ترتخصصی  آن  طبع  به  و  روش شدن  مقاالت ابزار  و هااز  در  نوین  آماری    های 

  است. های گروهی در این نوع مقاالت را افزایش دادههمکاری به نیاز حسابداری،

ارشد،   کارشناسان از های علمی اعماز سطوح و مرتبه یکهر سهم تعیین  به چهارم  پرسش      

که   یافته بود اختصاص  مقاالت انتشار در  دکتری، استادیاران، دانشیاران و استادان  دانشجویان

 دهد.   نمایش میرا  هر گروه سهم دو شمارۀجدول 
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 های علمیاساس سطح و مرتبه  بر مقاالت نویسندگان فراوانی . توزیع2جدول 

 درصد  فراوانی  علمی  تحصیلی و مرتبۀ سطح

 %   6/33 234 ارشد  یکارشناس

 %   3/29 204 استادیار

 %   4/19 135 دانشیار

 %   6/12 88 ی دکتر یدانشجو 

 %  3/4 30 استاد

 %   100 696 مجموع 

 

م  دو  شمارۀ  جدول  هایداده که   همانطور از ینشان    محقق   696  مجموع  دهد، 

  204،  درصد(  6/33)  کارشناس ارشدنفر    234ترتیب؛  به  کننده در انتشار مقاالت،مشارکت

  6/12)  دانشجوی دکترینفر    88  ،درصد(  4/19)  دانشیارنفر    135،  درصد(  3/29)  استادیارنفر  

از آن است   حاکی  های جدولاند. بنابراین دادهبودهدرصد(    3/4)نیز استاد  نفر  30و  درصد(  

اعضای که بین  دانشگاه  از  علمی  استادیاران هیأت  آموزشی،  مراکز  و  رتبۀ ها  اول،   در 

این بخش،   توجه در  جالب دارند. نکته سوم قرار  دوم و استادان در رتبۀ  رتبۀ  در  دانشیاران 

  پراکندگی   ر رتبۀ اول و استادان در رتبۀ آخر جدول توزیعقرار گرفتن کارشناسان ارشد د

 .   استمقاالت  نویسندگان

تولید مقاالت   در آموزشی مراکز ها واز دانشگاه  کدامهر نقش بررسی به پنجم  پرسش      

 دهد. نشان می مقاالت  انتشار در  ها راآن از سهم هرکدام شمارۀ سه  نمودار بود. یافته اختصاص

 در تولید مقاالت  ها و مراكز آموزشیمیزان مشاركت دانشگاه  .3نمودار 
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  ۀ مقاله در رتب عنوان    25با    دانشگاه شیرازدهد،  ینشان م  نمودار شمارۀ سههمانطور که  

دانشگاه    نیز به همراه    )س(دانشگاه الزهراو  دوم    عنوان مقاله در رتبۀ  24دانشگاه تهران با    اول،

  مختلف   واحدهای  میان  دارند. درقرار  های بعدی  ه مقاله در رتبعنوان    20با    هرکدامشهید باهنر  

 منتشر  مقاالت  تعداد  بیشترین   مقاله  عنوان  8  انتشار  با  تبریز  واحد   نیز،  اسالمی  آزاد  دانشگاه

 . است داده اختصاص خود  به دانشگاه  این  مختلف واحدهای بین در را شده

  دانش حسابداری در مجله   ۀحوز  تولیدپُر  سندگانینو  یک ازسهم هر   ن ییبه تع ششمپرسش       

و    را با تعداد آثار   تولید این حوزه پُر  نویسندگان،  شمارۀ چهار  جدول  بود که  افتهیتصاص  خا

   دهد.یم شان نشانسازمانی وابستگی

 بندی نویسندگان تولیدات علمی جامعۀ آماری پژوهش رتبه .4جدول 

 ردیف نویسنده وابستگی سازمانی  تعداد مقاله 

 1 قاسم بولو دانشگاه عالمه طباطبائی  7

 2 پور احمد خدامی باهنر   دانشگاه شهید 7

 3 غالمحسین مهدوی  دانشگاه شیراز  7

 4 حسین اعتمادی  مدرس  دانشگاه تربیت  6

 5 شکراله خواجوی  دانشگاه شیراز  6

 6 علی رحمانی  ( س )  دانشگاه الزهرا 6

 7 محمد حسین ستایش  دانشگاه شیراز  6

 8 محمدحسین قائمی  (ره )خمینی امام المللیدانشگاه بین 6

 9 نیا ناصر ایزدی دانشگاه اصفهان  5

 10 مهدی بهارمقدم  باهنر   دانشگاه شهید 5

 11 علی ثقفی طباطبائی   دانشگاه عالمه 5

 12 حمید حقیقت  (ره )خمینی امام المللیدانشگاه بین 5

 13 غالمرضا کردستانی المللی امام خمینی)ره(دانشگاه بین 5

 14 ساسان مهرانی دانشگاه تهران  5

 15 کاوه مهرانی  دانشگاه تهران  5

 16 محسن دستگیر  دانشگاه  شهید چمران  5

 17 داریوش فروغی  دانشگاه اصفهان  5

 18 سایرین  ----------- ≥4

 مجموع    696
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پور و  خدامی به همراه احمد  بولو  است، قاسم نمودار شمارۀ چهار نمایان در که همانطور 

انتشار  غالمحسین در  مشارکت  با  هرکدام  مقاالت    عنوان   7 مهدوی  تعداد  بیشترین  مقاله 

داده انتشار اختصاص  خود  به  را  مجله  در  سازمانی  یافته  وابستگی  بررسی  همچنین  اند. 

ها و مراکز  دهد که توزیع فراوانی مناسبی بین دانشگاه نویسندگان اصلی مجله نیز نشان می

 آموزشی در انتشار مقاله در این مجله برقرار شده است. 

مقاالت گرایش  بررسی به هفتمسؤال        اغلب   اختصاص موضوعی  بود.  یافته 

حسابداری را در پنج گروهِ حسابداری مالی، حسابرسی،    هایپژوهش پژوهشگران این حوزه،  

بندی و  مدیریت، حسابداری دولتی یا بخش عمومی و آموزش حسابداری طبقه  حسابداری

(. در این مقاله، با توجه به اهمیت موضوع  1399)نوبخت و نوبخت    اندمورد مطالعه قرار داده

به    اطالعاتی  هایسیستم پژوهشگران  توجه  همچنین  و  حسابداری    هایپژوهش حسابداری 

با اضافرفتاری در سال  به طبقهه نمودن این پژوهش های اخیر،  بندی معمول، مقاالت در  ها 

عمومی،   بخش  حسابداری  مدیریت،  حسابداری  حسابرسی،  مالی،  حسابداری  گروهِ  هفت 

بندی و مورد  حسابداری و حسابداری رفتاری دسته  اطالعاتی  هایآموزش حسابداری، سیستم

گرایش  تعیین  مبنای  گرفت.  قرار  تحلیل  و  عمدتاًمقاال  موضوعی  تجزیه  نیز  ها،  عنوان   ت 

شمارۀ چهار    نمودار  است.بوده   مقاالتنهایت بررسی اجمالی متن   ها و درچکیده، کلیدواژه 

 دهد. گرایش موضوعی مقاالت را نشان می  های آماریداده

 مقاالت  یموضوع ی هاشی گرا یفراوان عی توز :4نمودار 
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 شدهآثار منتشر از درصد  83دهد،  می نشان چهار نمودار شمارۀ هایداده  که همانطور

 در درصد 4با  رفتاری و حسابداری درصد 10در حوزۀ حسابداری مالی بوده، حسابرسی با 

لۀ اول  هتوان نتیجه گرفت که تمرکز اصلی مجله در ودارند. بنابراین می قرار های بعدیرتبه

ی اهمیت قرار  بر روی مقاالت حسابداری مالی بوده و موضوعات حسابرسی در درجۀ بعد

 اند. دارند. در هر حال به غیر از این دو موضوع سایر موضوعات در حاشیه قرار گرفته

مقاالت مجله    در  شدهبکارگرفته    پژوهش   هایروش  هشتم به تعیین سهم هریک ازپرسش  

پژوهش  روش نوع براساس مقاالت بندیطبقه منظور پژوهش به در این   اختصاص یافته بود.

 ,Oler, Oler and Skousen)شده توسط   ارائه بندیطبقه از  هادر آن  شده بکارگرفته

پیمایشی،    (2009 و  میدانی  آرشیوی،  گروه  چهار  در  مقاالت  پژوهش  روش  و  استفاده 

  بندی و مورد مطالعه قرار گرفت.آزمایشی و مروری طبقه

 مقاالت   در شده بکارگرفته پژوهش های روش یفراوان عی توز :5نمودار 

 

داده  همانطور نشان میکه  پنج  نمودار شمارۀ  از روش های  مقاالت  بیشتر  های  دهد، در 

استفاده    پژوهش  در  آرشیویی  استفاده  مورد  اطالعات  نوع  به  توجه  با  که  است  شده 

 رسد.باشند، طبیعی به نظر میپس رویدادی می های حسابداری که معموالًپژوهش 

شمارۀ شش   نمودار پردازد کهمی  مجله   منابعدر  زبان مورد استناد    ی به بررس  نهم   سؤال

 دهد. نشان می  ها راآن فراوانی توزیع
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 مورد استناد زبان براساس استناد میزان فراوانی . توزیع6نمودار 

 

استنادات  های انتشار مجله،  تمام سال در دهد،می نشان شمارۀ شش  نمودار  که طورهمان

 که دهدنشان می بیشتر هایفارسی. بررسی  منابع تا به التین بوده است مقاالت اکثراً به منابع

منابع به  درصد  7/26 تنها منابع به التین و  درصد 3/73مورد استناد،   منبع  8179از مجموع  

استناد در  مورد  زبان غالب  در مجموع، زبان انگلیسی  است. بنابراین  داشته فارسی اختصاص

منبع   1/21منبع فارسی و    4/3باشد. همچنین به طور میانگین، در هر مقاله  مقاالت مجله می

 التین مورد استناد قرار گرفته است.

  گیرینتیجه

به عنوان یکی از معتبرترین مجالت حوزۀ دانش حسابداری در ایران   حسابداریدانش  مجلۀ

و تا به امروز    نمودشروع    1389سال   د در زمستانفعالیت خود را با انتشار اولین شمارۀ خو

از   هدف این نشریه، های آن به طور مرتب ادامه داشته است. براساس شناسنامهانتشار نسخه

بین شاغالن در حرفه و  ۀفراهم آوردن زمین آن؛ انتشار  علمی و  مراکز  پژوهشگران  ارتباط 

. است  حسابداری و حسابرسیحوزۀ  های جدید در  ها و نظریه و همچنین نشر یافته  پژوهشی

مسائل و مشکالت حوزۀ حسابداری در سطح ملی و ارائۀ پژوهش این مجله   بر    های مبتنی 

از    داده است،  قرار  خودهای  در صدر اولویت  را  پژوهشگران  ها از سویراهکار برای حل آن
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دیگر اینکه  سوی  به  توجه  درالش چ  با  بین   های حسابداری  از  سطح  مجله  برای  نیز  المللی 

برخوردار    اهمیت بین پژوهش است،  زیادی  توجه  های  مورد  نیز  حوزه  این  در  المللی 

تصویری روشن از   که این  بر  عالوه مقاالت این نشریه،  . بررسیاستاندرکاران نشریه  دست

دهندۀ نقاط ضعف  تواند نشانمی  دهد،می نشریه را نشان این  ها دروضعیت موجود پژوهش

 باشد. های این حوزه در ایران نیزدر پژوهش  و قوت احتمالی موجود

  مجموع   از  که  گردید  حاصل  نتیجه  این   مجله  نویسندگان  جنسیت  بررسی  در  ترتیببدین 

زنان    را  درصد  19  و  مَردان  را  درصد  81  مقاالت؛  تولید  در  کننده  مشارکت  پژوهشگر  696

در تولید مقاالت علمی این    به مردان  نسبت   مشارکت کمتر زنان اند. از دالیل  داده  تشکیل 

در   دانشجویان تحصیالت تکمیلی زن علمی و هیأت توان به تعداد کمتر اعضایحوزه می

 اولویت ( و همچنین در 1393راد، محمدی و سرلک،  )گرامی  مَردان نسبت به این حوزه

مادری نقش  پرداختن بودن  زنان خانواده اموربه   و  نزد  میزان   در  البته  کرد.  اشاره  ایرانی 

نبوده   پژوهش  این  مختص تنها کمتر زنان در تولید مقاالت علمی در این حوزه مشارکت

پژوهش سایر  نتایج  پژوهش بلکه  جمله  از  مشابه  سرلک  یمحمد  راد،یگرام  هایهای   و 

نیز که به   ( 2017) 1کونومی مک بوجاکی و و  (1390) الریجانی  آشتیانی و(، رشیدی1393)

علمی حوزه مقاالت  محتوای  پرداخته تحلیل  اقتصاد  و  مالی  این های حسابداری،  مؤید  اند، 

مطالعۀ دقیق به ذکر است،  از  مطلب است. الزم  زنان حاکی  مقاالت توسط  انتشار  روند  تر 

آن نسبی  از ها در سالافزایش  به طوری که  است،  اخیر  منتشر شده   131  های  مقالۀ  عنوان 

. این بخش از پژوهش نیز با  استسال اخیر    5درصد مربوط به    55توسط ایشان نزدیک به  

   خوانی دارد.هم( 2013) 2اسمیت، آشکروفت و اسمیت پژوهش 

 نشان در مجله گان هر مقالهپژوهشگران از نظر تعداد نویسنده مشارکت نحوۀ  ارزیابی

 کار گروهی حاصل درصد 98 نویسنده بوده و درصد آثار دارای یک نفر  2تنها   دهد کهمی

  ( 1393) و سرلک یمحمدراد،  های گرامیهای پژوهش با یافته یافته بخش از است. این بوده

خود   گزارش خوانی دارد. ایشان نیز درهم  (1390)  الریجانی  و  آشتیانیو همچنین رشیدی

اند. با توجه به  آثار گروهی کمتر گزارش نموده مقایسه باای را در  میزان آثار تک نویسنده

 

1. Bujaki and McConomy 

2. Smith, Ashcroft and Smith 
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پژوهش این  در حوزهکه  نیز  فوق  می های  بنابراین  است،  شده  انجام  مشابه  نتیجه  های  توان 

به همکاری علمی و تألیف مشترک دارند  زیادی این حوزه گرایش  ناگرفت که متخصص

 از . استفادهاستدرصد    94یان با  که بیشترین آن مربوط به مشارکت بین اساتید و دانشجو

 و در مجالت پذیرش مقاالت احتمال افزایش  وری،افزایش بهره امکانات دیگران، و دانش 

رارؤیت افزایش  عوامل توانمی پذیری  هم در مهم از  دانست افزایش  و  )  تألیفی  اسدی 

 . (1392همکاران، 

مقاالت نشان   انتشار  آموزشی درمراکز   و هاهریک از دانشگاه   سهم    مربوط به  یهاافته ی

 در مقاله  عنوان  24و    25ترتیب با انتشار  های شیراز و تهران هرکدام بهدانشگاه دهد که می

ها و مراکز آموزشی منتشر کنندۀ مقاله در این مجله قرار دارند. قرار  دانشگاه صدر جدول

ف  نگرفتن دانشگاه ناشر مجله در رتبۀ نخست  به عنوان  باهنر  بندی از یک  هرست رتبهشهید 

از  طرف و همچنین توزیع جغرافیایی مناسب دانشگاه انتشار مقاله  های مشارکت کننده در 

ها و مراکز آموزشی  دهد که مجله در انتشار مقاالت پژوهشگران دانشگاهطرف دیگر نشان می

 68عنوان مقالۀ چاپ شده در بین    285طوری که  مختلف سوگیری خاصی نداشته است، به

که   استمقاله    2/4طور میانگین سهم هر دانشگاه  که به  دانشگاه و مرکز آموزشی توزیع شده

آید. همچنین تعداد مقاالت پژوهشگران واحدهای مختلف دانشگاه  نسبت مناسبی به نظر می

  است درصد کل مقاالت انتشار یافته در مجله    16عنوان مقاله یعنی در حدود    45آزاد اسالمی  

توجه به تعداد زیاد واحدها و همچنین دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این دانشگاه    که با

 رسد که از نکات جالب توجه در این پژوهش است.کم به نظر می

  مربوط   مقاالت  تعداد  بیشترین  که  داد  نشان  مقاالت مجله  موضوعی  هایگرایش  بررسی

حسابداری    حسابرسی،  ات اصلی مانندموضوع  سایر  سهم  بوده و  مالی  حسابداری  به موضوع

  ی مرادهای  پژوهش  از این نتیجه با نتایج حاصل.  استاندک    دولتی  حسابداری  مدیریت  و 

محمد  یگرامو    (1395)  یخان یصف   و سرلک  یراد،  خصوص  (1393)  و   نشریات در 

از   خوانی دارد. شاید دلیل انتخاب موضوعات مالی توسط پژوهشگران، ناشیحسابداری هم

روش درگوناگونی  مشکالت این  ها  از آموزشی، حوزه،  اطالعاتی   نیاز جمله؛ تقاضای 

 و مالی گذاران، تحلیلگرانسرمایه مدیران، حسابداران، حسابرسان مستقل، اعتباردهندگان،
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گروه ذیتمام  در نفعهای  فعال  پول و  سرمایه بازارهای  شناسایی و  آثار   بینیپیش  و به 

همچنین تقاضای   و  یشخو رفاه شده بر های حسابداری برگزیدهو روش  مالی  هایسیاست

و   گیریاصالح تصمیم ریسک، به منظور کاهش  سوی ذینفعان مناسب از دریافت اطالعات

منافع محمدیگرام)  باشد ایجاد  سرلک  یراد،  دیگر،  ( 1393،  و  سوی  از  اینکه    رغمیعل. 

های  بخش اعظمی از اقتصاد کشور در دست دولت و یا نهادهای عمومی است، تعداد پژوهش

است. گرفته  قرار  آخر  رتبۀ  در  بخش  این  به  بیشتر    مربوط  با  پژوهش  از  بخش  این  نتایج 

همهای صورتپژوهش  زمینه  این  در  شایدگرفته  دارد،  به    لی دل  خوانی  محققان  کم  توجه 

  ی حوزه، عدم دسترس   نیپژوهش در ا  یدگی چ ی و پ  تی به ماه   مربوط  بخش عمومی   یحسابدار

  ی راد، محمدیگرام)  باشدی  پژوهش  یرهای متغ   ی اتی روشن و عمل  فیو عدم تعر  ها دادهآسان به  

  ت ی وضع  لی در تحل یثرؤحوزه نقش م ن ی در ا پژوهش که انجام  یدر حال ،(1393 سرلک،و 

  نده یآ  یهایزیربه برنامه  یان یداشته و کمک شا  یعموم  ینهادها و    یدولت  یهادستگاه   یمال

  دولت خواهد نمود.

  داد  نشان مقاالت در شدهبکارگرفته   پژوهش  های روش  سهم هریک ازمربوط   یهاافته ی

های میدانی و پیمایشی  ها از روش آرشیوی استفاده شده و روشدرصد از پژوهش   91که در  

های بعدی قرار دارند. درصد در رتبه  0/ 3مروری با  درصد و    1درصد، آزمایشی با    7/7با  

تحقیقات   از ایقسمت عمده انجام دلیل به که است حاکی از این  این بخش از پژوهش  نتایج

 آرشیوی تحقیقات به پژوهشگران و اقبال گرایش  حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران،

های  های اخیر با توجه به واگذاریر سالرسد توسعۀ بازار سرمایه دبیشتر بوده است. به نظر می

شرکت نمودن  چشمگیر  فراهم  و  از یک طرف  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  دولتی  های 

آورد نوین که دسترسی  پردازی مانند رههای دادههای اطالعاتی مناسب توسط شرکت بانک

داده شرکت به  مالی  باعثهای  دیگر  طرف  از  است،  نموده  آسان  را  استقبال   افزایش  ها 

 بخش  این  است. شده تحقیقات آرشیوی افزایش  نتیجه  در و تحقیقات بازار سرمایه  از محققان

(  2009اسکاوزن )  و  و اولر، اولر (2019)  1و همکاران  بارریک  هایبا یافته  پژوهش  هاییافته از

 .دارد خوانی هم

 

1. Barrick et al 
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نشان می مقاالت  استنادات  بیشتر  ارزیابی  مجلهدهد،  منابع پژوهشگران  استناد   به  التین 

توان به استفادۀ پژوهشگران از مقاالت التین  از دالیل این امر می فارسی. اند تا به منابعنموده

المللی توسط برخی از  مقالۀ پایه، مقایسۀ نتایج مطالعات داخل کشور با مطالعات بین  عنوانبه

اصیل ایرانی در این حوزه اشاره کرد که    های بکر وپژوهشگران و همچنین کمبود پژوهش 

اندرکاران این حوزه با اتخاذ تدابیری، از جمله تشویق و ترغیب پژوهشگران  الزم است دست

  در   اینکه  به  توجه  جوان، راه را برای انتشار مقاالت جدید پژوهشگران داخلی باز نمایند. با

  مقاالت   استنادات  نوع  با  طهراب  در  پژوهشی  حسابداری،  مجالت  مورد  در  بخصوص  و  ایران

پژوهش   این   نتایج  بتوان  رسدمی   نظربه  است،  نگرفتهصورت از    مقاالت   کل  به  را  بخش 

  .داد تعمیم حسابداری

 پیشنهادها
محـدود بـه  توجـه  ایـن    بـا  مقالـه   پژوهش بودن  محتـوای  تحلیـل  دانش    مجلۀ   های بـه 

حوزۀ    دیگر نشریات علمی  های مقالـه  روی  بـر  پژوهش مشابهی  شودمی  پیشنهاد  حسابداری،

 . مقایسه شود مطالعه ایـن  هاییافته و بـا   گیـردصورت دانش حسابداری
روی    بـر  پژوهش مشابهی  شودپیشنهاد می منظور ترسیم دقیق نقشه علمی این حوزه    به

 بـا  نتـایج  و  آیـد  عمـل  بـه  رشـته  ایـن   دکتری  هایرساله   و  ارشد  کارشناسی  هایپایاننامه

  .گردد مقایسه مطالعه  این  هاییافته
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 علمی  مقاالت  کیفی  و  کمی ارزیابی(.  1392). علی  اسدپور،  فریال و   ، احمدی  ؛رضا  محمد  بمانیان،

  ، (32)11  ،شهری  مدیریت  نشریۀ  .  29-19  شماره   از  شهری  مدیریت  فصلنامه  دو  پژوهشی

298-289 . 

 در  پژوهشی علمی هاینشریه محتوای  تحلیل  (.1390).  حسن الریجانی،  اعظم و آشتیانی،رشیدی

- 157  ، (3)16،  بودجه و  ریزی برنامه.  1385 -1389های  در سال اقتصاد موضوعی حوزۀ 

133 . 

بهاره و کاویان، مریم طالبیبنی  ؛رودپشتی، فریدون رهنمای تحلیل محتوای  (.  1391).  دهکردی، 

  ،(15)5،  حسابداری مدیریت،  پژوهشی رشته حسابداری در ایران-نشریات دارای رتبه علمی

121-143. 

امیری نشریه  1399).  هفاطم  د،راگرامیو    مصطفی  ،ایزدپور  ؛غالمرضا،  سلیمانی  تحلیل محتوای   .)

های  پژوهش .1397تا    1390های  سابداری« طی سال های تجربی حپژوهشی »پژوهش ـعلمی
 .140-121 ،(1)10، تجربی حسابداری

اطالعات  1385).  حسین   ،رحیمیو    کیوان  ،صالحی مؤسسه  در  مجالت  ارزیابی  فرایند  تبیین   .)

اطالعات   .آی.اس.آی.()علمی سازماندهی  و  کتابداری  ملی  مطالعات    ، (2)17  ،فصلنامه 

160-141 . 

مجالت    هایمقاله  یمحتوا  یل تحل  .(1393).  و سرلک، نرگس  ی مهد  ی،محمد  ؛فاطمهراد،  یگرام

،  حسابداری مدیریت  ،1387-1392  هایسال  ینمنتشره ب  یو مال  یحسابدار  یپژوهشی  علم

7(23)، 122-105.   

  و   ایران در  عمومی بخش  حسابداری هایپژوهش  تحلیل(. 1395) خانی، رضامحمد و صفی ،مرادی

 . 574-547 ،(4)23 ،حسابرسی و  حسابداری هایبررسی. آتی تحقیقات گیریجهت 

فصلنامه بازیابی دانش    .مالیات  پژوهشنامه   علمی  تولیدات  سنجیعلم  مطالعه(.  1398).  یونس  نوبخت،
 .54-33، (18)5 ،های معناییو نظام 

و   نوبخت،   فصلنامۀ   دو   مقاالت  محتوایی  و   دانشی  جریان  بررسی(.  1399)مریم  نوبخت،   یونس 

و  .  1397  سال  پایان  تا  انتشار  ابتدای   از  حسابداری  هایپیشرفت دانش  بازیابی  فصلنامه 
 . 36-19 ،(23)6، های معنایینظام
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