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Abstract 
We intended to provide a comprehensive overview of behavioral accounting 
research. For this purpose, 371 articles published in two specialized journals 
of behavioral accounting - "Behavioral Research in Accounting" and 
"Advances in Accounting Behavioral Research"- have been analyzed. These 
journals are indexed on the Scopus database and are among the specialist 
journals ranked by the Australian Business Deans Council. Co-word analysis 
and social network analysis have been used as the main method. Our 
analysis shows that emerging issues in recent years in the field of behavioral 
research have focused on "auditing", "corporate governance", "fraud" and 
"ethics". Findings show that the article "Online instrument delivery and 
participant recruitment services: Emerging opportunities for behavioral 
accounting research" with 167 citations is the most cited behavioral research 
article. Wicky Arnold is the top author in terms of number of articles with 12 
articles. The United States is the top country in the world with 179 articles 
and 2,210 citations, and the two top universities in the world with 15 articles 
are the Virginia Commonwealth University and the University of Central 
Florida. This paper is the first study that conducts a bibliometric analysis of 
behavioral accounting research focusing on two specialized journals of 
behavioral accounting. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

∗ Corresponding Author: Omid_faraji@ut.ac.ir 
How to Cite: Karami, Gh., Dolatzarei, E., & Faraji, O. (2022). Twenty-One Years 
of the Behavioral Accounting Research: A Bibliometric Analysis, Empirical Studies 
in Financial Accounting Quarterly, 19(75), 165-201. 
 

mailto:Omid_faraji@ut.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-0032-5633
https://orcid.org/0000-0002-4151-9007
https://orcid.org/0000-0001-7678-3126


 1401 پاییز | 75شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب  | 166

Keywords: Behavioral accounting, Co-Word analysis, Social network 
analysis, Scientific map, Scopus. 



 مطالعات تجربی حسابداري مالی 
 201تا  165، ص 1401، پاییز 75سال نوزدهم، شماره 

qjma.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/qjma.2022.67031.2364 

 

  

شی
وه

 پژ
اله

مق
   

   
   

   
   

   
   

   
ال:

رس
خ ا

اری
ت

 
22/1/

14
01

   
   

 
ش:

ذیر
خ پ

اری
ت

 
14/6/

14
01

   
   

   
  

 
IS

SN
: 2

82
1-

01
66

 
   

   
   

   
  

eI
SS

N
: 2

53
8-

25
19

 

 لیوتحلهی: تجزيحسابدار يرفتار قاتیسال تحق کیوستیب
 یشناختکتاب

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،يحسابدار اریانشد   یغلامرضا کرم
 

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،يحسابدار يدکتر يدانشجو   یاحسان دولت زارع
 

 ∗  یفرج دیام
دانشگاه تهران،  ،یدانشکدگان فاراب ،يو حسابدار یمال تیریگروه مد اریاستاد
 .رانیقم، ا

 چکیده
منظور دستیابی به این پژوهش حاضر قصد دارد تا نمایی جامع از تحقیقات رفتاري حسابداري ارائه نماید. به

 »تحقیقات رفتاري در حسابداري« ـدر دو مجله تخصصی حسابداري رفتاري  منتشرشدهمقاله  371هدف، از 
و جزو مجلات  که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده ـ »حسابداري رفتاري تحقیقات در هاپیشرفت«و 

ي علوم مالی استرالیا در حوزه حسابداري هستند، هادانشکدهي شده توسط شوراي رؤساي بندرتبهتخصصی 
ت. عنوان روش اصلی به کار رفته اسهاي اجتماعی بهوتحلیل هم واژگانی و شبکهاستفاده شده است. تجزیه

 بر رفتاري حوزه در اخیر هايسال در ظهور حال در موضوعات که دهدیمنشان  هالیوتحلهیتجز
 تحویل« مقاله دهدها نشان مییافته اند.متمرکز بوده »اخلاق«، و »تقلب«، »حاکمیت شرکتی«، »حسابرسی«

 با» حسابداري رفتاري تحقیقات براي نوظهور هايفرصتکننده: مشارکت استخدام خدمات و آنلاین ابزار
 حیث از نویسنده مقاله برترین 12 با آرنولد ویکی. است رفتاري تحقیقات مقاله پراستنادترین استناد، 167

 دو و بوده جهان کشور برترین دریافتی استناد 2,210 و مقاله 179 با آمریکا کشور. است مقالات تعداد
مطالعه  .هستند فلوریدا مرکزي دانشگاه و کامنولث ویرجینیا دانشگاه مشترکاً  مقاله 15 با جهان برتر دانشگاه

شناختی تحقیقات رفتاري حسابداري با تمرکز بر دو وتحلیل کتاباي است که تجزیهحاضر نخستین مطالعه
 مجله تخصصی حسابداري رفتاري را در پیش گرفته است.

 ،یاجتماع يهاشبکه لیوتحلهیتجز ،یواژگانهم لیوتحلهیتجز ،يرفتار يحسابدار :هاواژهکلید
   .اسکوپوس ،ینقشه علم
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 مقدمه
 ,Beckerمطرح شده است ( ادبیات در 1967 سال اوایل از» 1رفتاري حسابداري« اصطلاح

1967; Birnberg & Shields, 1989 شاهد روند رو به رشدي از  هاسال) و در طول این
) و هم در Messier et al., 2013المللی (تحقیقات در حسابداري رفتاري هم در سطح بین

اي است. رشتهینبیم. حوزه تحقیقات رفتاري کاملاً ابوده) 1397داخل کشور (نوبخت، 
 نیز رفتار به حسابداري دانش بر علاوه که است حسابداري از ياشاخه رفتاري حسابداري

ي موضوعی که حسابدار. )Becker, 1967; Birnberg & Shields, 1989است ( مرتبط
افراد در زمان رویارویی با یک پدیده حسابداري  رفتار و پردازد، نگرشیمرفتاري به آن 

ها از خودشان بروز گیريیمتصمرفتاري باشد که افراد به هنگام  دهندهنشانتواند یماست و 
 ).1399؛ حسینی و همکاران، Birnberg, 2011دهند (می

 رفتار مانند؛ ختلفی توجه شده استهاي مدر ادبیات حسابداري رفتاري به جنبه
گذاران )، توجه محدود سرمایهLibby & Lewis, 1982توسط انسان ( اطلاعات پردازش

)Hirshleifer & Teoh, 2003; Hirshleifer et al., 2004،( گذاران رفتار گروهی سرمایه
 ;Wright & Wright, 2014قضاوت ( کیفیت )،1392(جهانگیري راد و همکاران، 

Grenier, et al., 2018،( گیريتأثیر محیط بر روي تصمیم) هاLiyanarachchi & 

Milne, 2005اطلاعاتدهندگان ارائه و کاربران از سمت که حسابداري )، مشکلات 
هاي ارزیابی عملکرد کارکنان )، سبکWright & Wu, 2018اند (شده ایجاد حسابداري

)Vagneur & Peiperl, 2000 (عصبی )، حسابداريBirnberg & Ganguly, 2012( ،
 اطلاعات تولیدکنندگان )، وBobek et al., 2015کاربران ( گیريیمتصم يهامهارت

 .)Guiral, 2012حسابداري (
و  کنندیم گیريیمتصم چگونه افراد دریابند تا رفتاري در تلاش هستند تحقیقات

 تأثیر جامعه و بازارها، ها،سازمان افراد، بر و کنندمی تعامل برقرار یکدیگر با چگونه
هاي رفتاري در حسابداري از پژوهش .)Macintosh & Daft, 1987گذارند (می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Behavioral Accounting 
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هاي نمایندگی و هاي روانشناسی اجتماعی، شناختی، انگیزشی، و همچنین نظریهنظریه
 ;Birnberg, et al., 2006برند (اي بهره میهاي اخلاق، و آیین رفتار حرفهذینعفان و نظریه

Libby & Thorne, 2018 .(اند تا پژوهشگران حوزه رفتاري همواره در تلاش بوده
 ايگرایانه رها سازند و این پژوهشگران مجموعهحسابداري رفتاري را از نگاه صرفاً اثبات

رویکردهاي  ، و3سازه نظریه ،2اسناد نظریه ،1نمادین متقابل کنش مانند هاجایگزین از
 .)Colville, 1981کنند (می پیشنهاد را 5پدیدارشناسی و 4نگاريومق مانند مختلفی

 در. خاصی درگیر است يهاچالش با ي علمیهارشتهرفتاري همانند سایر  حسابداري
 گرفته نظر در علمی تحقیق موضوععنوان به درونی ذهنی حالات تجربی، روانشناسی

 ایجاد رفتاري حسابداري زمینه در را چالشی امر، این). Daniel et al., 2002( شودیم
 اقتصادي متغیر یک با را یشناختروان سوءگیري یک باید محقق یک آن در که کندیم

 براي مناسب ساختار شناسایی: شودمی مطرح جبهه دو در چالش بنابراین،؛ کند مرتبط
 مطالعات بر تمرکز ثانیاً،. مناسب اقتصادي متغیر یک یافتن و شناختیروان سوءگیري

 بوده افراد حول درگیر در تصمیمات، مدل سادگی دلیل به بیشتر رفتاري در حسابداري
 قرار یموردبررس کمتر استراتژیک انتخاب با مرتبط فرد دو به مربوط مطالعات اما؛ است

 اخلاق یا مدیریت کنترل هايسیستم مانند فرعی هايزمینه فوق، موارد بر علاوه. است گرفته
 این بهزمان طور همبه که ندارد وجود کافی مطالعات اما اند،گرفته قرار یموردبررس
 .)Singh, 2021, p 202بپردازد ( هازیرشاخه

 حسابداري در ادبیات نوظهور تحقیقاتی جریان توان یکرا می 6عصبی حسابداري
 علوم و 7روانشناسیعصب ارتباط مورد ) در2012گانگولی ( و رفتاري دانست. برنبرگ

 يجابه یی کرده و بیان کردند کههابحث رفتاري حسابداري تحقیقات زمینه با اعصاب
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2. Attribution Theory 
3. Construct Theory 
4. Ethnographic 
5. Phenomenology 
6. Neuroaccounting 
7. Neuropsychology 
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گردد. عمده  مشاهده باید مغز فعالیت گیرندگان،یمشده تصممشاهده رفتارهاي یريگاندازه
 با تحقیقات »1مغز و گیريیم: تصمعصبی اقتصاد«پیرامون ارتباط کتاب  هاآنهاي استدلال

 فیزیولوژیکی مختلف هايگیرياندازه چگونه کنند کهیمرفتاري حسابداري است و بحث 
 در که پزشکی هايفناوري و صورت، حالات چشم، مردمکگشادشدن  مانند خارجی

رفتاري حسابداري نیز به  در تحقیقات توانندمی هستند مورداستفاده اعصاب علوم تحقیقات
 2جنسیت بعد گرفتن نظر در تحقیقاتی رفتاري، هايینهزم از دیگر کار گرفته شوند. یکی

 و مذاکره، رفتار پذیري،ریسک مانند هاییزمینه در جنسیت به مربوط هايتفاوت. است
 .)Singh, 2021اند (نگرفته قرار یدقت موردبررسبه که هستند موضوعاتیاز  رقابت

ي اخیر هاسالدر داخل کشور نیز موضوعات مرتبط با حسابداري رفتاري در طول 
یري مجله تخصصی حسابداري ارزشی و گشکلالخصوص پس از یعلاند. قوت گرفته

، شاهد افزایش در تعداد مقالات رفتاري 1395رفتاري متعلق به دانشگاه خوارزمی از سال 
). این تحقیقات به 1397یم (نوبخت، ادهبودر حسابداري مالی، مدیریت و حسابرسی 

؛ بولو و اکبریان 1395موضوعاتی مانند رفتار افشاگري تقلب (بیگی هرچگانی و همکاران، 
؛ کاشانی 1397؛ ساریخانی و همکاران، 1396؛ بنی مهد و گل محمدي، 1396شورکایی، 

؛ سپاسی 1395ن، ي مذهبی افراد (دیانتی دیلمی و همکاراهانگرش)، 1398پور و همکاران، 
؛ وکیلی فرد و حسین 1396؛ گوهري و غیور، 1395؛ محمدي و فخاري، 1395و حسنی، 

)، ارتباطات سیاسی (مهربان پور و همکاران، 1398؛ حسینی الاصل و همکاران، 1396پور، 
؛ نمازي و 1396)، اخلاق فردي و اجتماعی (براتی و همکاران، Faraji et al., 2020؛ 1396

؛ موسوي کاشی و 1397؛ نمازي و رجب دري، 1396یی، ایرؤ؛ بهشتی و 1396فهیمه، 
)، سبک تفکر (حیدر و نیکومرام، 1399؛ شایسته شجاعی و همکاران، 1398محسنی کبیر، 

محیطی (کاشانی پور و یستز)، پایداري و گزارشگري 1398؛ مشایخی و خوئینی، 1397
. لازم به ذکر است که اندپرداختهره )، و غی1400؛ نظریان و همکاران، 1399همکاران، 

بسیاري از این عناوین جزء موضوعات کلیدي و روز تحقیقات رفتاري حسابداري در سطح 
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 ).Messier et al., 2013; Libby & Thorne, 2018المللی هستند (رجوع کنید به بین
خیر ي اهاسال، شایع شدن تحقیقات رفتاري در طی شدهمطرحي هاچالشبا توجه به 

و ظهور مجلات تخصصی در حوزه حسابداري رفتاري، پژوهش حاضر انگیزه دارد تا به 
به تصویرسازي  2هاي اجتماعیوتحلیل شبکهیهتجزو  1واژگانیوتحلیل همیهتجزکمک 

منتشرشده  مقاله 371ساختار مفهومی تحقیقات رفتاري حسابداري بپردازد. به این منظور، 
ها یشرفتپ« و» 3تحقیقات رفتاري در حسابداري« ـ رفتاري حسابداري تخصصی مجله دو در

وتحلیل یهتجزاند که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده ـ» 4در تحقیقات رفتاري حسابداري
استخراج شده است.  5ي مرتبط با این دو مجله از پایگاه داده اسکوپوسهاداده. اندشده

منبعی معتبر براي استخراج اطلاعات  عنوانبهز ي پیشین نیهاپژوهشپایگاه اسکوپوس در 
). پژوهش حاضر Farrukh, et al., 2020، مثالعنوانبهمورد استفاده قرار گرفته است (

موضوعات ساله قادر است  21دهد و این بازه زمانی یمرا پوشش  2021تا  2000ي هاسال
رسازي کرده، موضوعات دهنده ساختار تحقیقات رفتاري حسابداري را تصوییلتشک یاصل

 ینبرتر یسندگان،نو ینمقالات، برتر ینپراستنادترغالب و در حال ظهور را نمایان کرده، 
) و 1401زارعی و همکاران، را مشخص کرده (دولت هادانشگاه ینو برتر ،کشورها

 ,.Faraji et alهاي آتی تحقیقات رفتاري حسابداري را نمایان کند (یريگجهتین چنهم

2022a.( 
 نخست،. یی عمده براي ادبیات پژوهشی به همراه داردافزادانشپژوهش حاضر چهار 

 به مشخصاً که است ايمطالعه نخستین نگارندگان مطلع هستند، پژوهش حاضر که جایی تا
تحقیقاتی با  نیازاشیپی تحقیقات رفتاري در حسابداري پرداخته است. شناختکتاب مطالعه

-Costa, 2017, 2019; Pauleمثال، عنواناند (بهتمرکز بر حوزه مالی رفتاري انجام شده

Vianez et al., 2020خاص به  طوربهاست که  اي)، ولی پژوهش حاضر نخستین مطالعه
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ی دو مجله تخصصی حسابداري رفتاري پرداخته است و از این شناختکتابوتحلیل یهتجز
پژوهش حاضر ، دوم. اندبودهازاین پنهان یشپت شواهدي را آشکار کند که حیث قادر اس

) در تلاش است تا به Faraji et al., 2022aمثال، عنوانهاي پیشین (بهبه پیروي از پژوهش
ي رفتاري حسابداري بپردازد و از این طریق هاپژوهشیک شیوه کمّی به ارزیابی ادبیات 

ي هاشبکه وتحلیلیهتجز مطالعه این سوم،دهد.  حوزه ارائه ینا یاتاز ادب یملموس یابیارز
 ،الگوها شناسایی ضمن که کندیم ارائه 1ووس ویورافزار نرماز  استفاده با را اجتماعی

) در 2019همکاران ( و کاستا. )Singh, 2021دهد (یم ارائه را یباارزش هايینشب
براي  2سایت اسپیسافزار نرم شناختی در حوزه مالی رفتاري ازاي کتابمطالعه

 از استفاده با ي اجتماعیهاشبکه وتحلیلیهتجز ،وجودنیبااهایشان استفاده کردند. یلتحل
 يهاشبکهمانند  دهد،یم ارائه را هاوتحلیلیهتجز از متفاوتی ویور مجموعه ووسافزار نرم
میان  5یشناختکتابي هازوجو  4استناديهمي هاشبکه کلیدي، کلمات میان 3رخداديهم

میان نویسندگان،  6نویسندگیهمي هاشبکه، هادانشگاهمنابع، نویسندگان، مجلات و 
). چهارم اینکه پژوهش حاضر Faraji et al., 2022aو غیره ( هادانشگاهمجلات، کشورها و 

قصد دارد تا تصویري جامع از شرایط فعلی تحقیقات رفتاري حسابداري ارائه کرده و 
هاي که شکافیناحال درك از روندهاي آتی تحقیقات رفتاري را گسترش داده تا نیدرع

ی شناسایی شوند تا پژوهشگران بتوانند درستبهتحقیقاتی و روندهاي در حال ظهور 
 تحقیقات خود را با نیازهاي این حوزه پرتلاطم هماهنگ کنند.

بررسی عمیق ساختار مفهومی تحقیقات رفتاري حسابداري، پژوهش حاضر  منظوربه
 پاسخ دهد. سؤالاتی را مشخص کرده است که در ادامه قصد دارد به این سؤالات

 یلرا تشکتحقیقات رفتاري حسابداري که ساختار  یموضوعات اصل :1سؤال 
 اند؟دهند کدممی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. VOSviewer 
2. Citespace 
3. Co-Occurrence 
4. Co-Citation Analysis 
5. Bibliographic Coupling 
6. Co-Authorship Analysis 
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و در حال ظهور در حوزه  ه،از بین رفت ،شدهاشباع موضوعات غالب، :2سؤال 
 اند؟کدمتحقیقات رفتاري حسابداري 

تا  2000 هايسال بین رفتاري در حسابداريموضوعات  ینهدر زم ییريتغ یاآ :3سؤال 
 شده است؟ یجادا 2021

پراستنادترین مقالات، برترین نویسندگان، برترین کشورها و برترین  :4 سؤال
 اند؟کدمحسابداري  رفتاري یقاتتحقها در حوزه دانشگاه

پیشینه به  دومبخش . صورت زیر ساختاربندي شده استاین مقاله به هايسایر بخش
بخش  سوم بر روي روش پژوهش تمرکز کرده است.بخش . یافته است پژوهش اختصاص

هاي تصویرسازي را با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی و نقشه پژوهشهاي یافتهچهارم 
به پایان  گیريیجهنت بحث و با نیز بخش نهایی مقاله. دهدموردبحث و بررسی قرار می

 رسد.یم

 پیشینه پژوهش

 واژگانیوتحلیل همتجزیه
ي هاحوزهي توسط محققان مختلف و در اگسترده طوربهواژگانی وتحلیل همیهتجز
)، Zhang et al., 2015در خلاقیت ( مثالعنوانبهتلف مورد استفاده قرار گرفته است. مخ

 Uyar)، حسابرسی (Dai & Zhang, 2020; Yang et al., 2021محیطی (یستزمسئولیت 

et al., 2020 ،سرمایه فکري (1398؛ حسینی و همکاران ،(Bamel et al., 2022; 

Quintero-Quintero et al., 2021 ،( ،صدیقی و جلالی منش) ؛ 1391مدیریت دانش
Gaviria-Marin et al., 2019 ،مسئولیت اجتماعی 1399؛ کاملی و همکاران (

) و همچنین Zhang et al., 2021)، عملکرد محیطی (1401زارعی و همکاران، (دولت
 .واژگانی استفاده شده استوتحلیل همیهتجزاز ي دیگر هاحوزهبسیاري از 
ها توسط نویسندگان یدواژهکل کهیدرصورت، کندیمواژگانی شرط وتحلیل همیهتجز

)، داراي ارتباطات عمیق با یکدیگر Feng et al., 2017انتخاب شده باشند ( دقتبهاسناد 



 1401 پاییز | 75شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب  | 174

ها یدواژهکلوتحلیل روابط میان این یهتجزو از طریق  ،)Pandey et al., 2022هستند (
 & Kılıçموضوعی و مفهومی یک حوزه پژوهشی رسید (توان به درك از ساختار یم

Uyar, 2022هاي تحقیقاتی را نمایان کرد ) و پیوندهاي کلیدي میان موضوعات و ایده
)Ding et al., 2001; Khasseh et al., 2017(. 

 هاي اجتماعیوتحلیل شبکهتجزیه
هاي استنادي میان منابع، زوجها، همرخدادي بین کلیدواژهیرسازي همتصو منظوربه

ها، و بسیاري از ها و دانشگاههاي پژوهشی بین نویسندگان، کشوری، همکاريشناختکتاب
 Donthu etهاي اجتماعی بهره گرفت (وتحلیل شبکهیهتجزتوان از هاي دیگر میتحلیل

al., 2021 .(60ي هریسون وایت در دهه هاتلاشاجتماعی حاصل ي هاشبکهوتحلیل یهتجز 
توسط شاگردان  1) و در ادامه با یاري جستن از تئوري نمودارWhite, 1963میلادي است (

ي اجتماعی داراي هاشبکهوتحلیل یهتجزهاي ریاضی پیدا کرد. یهپاوایت گسترش یافت و 
ی مزایاي فراوانی را به همراه شناختکتابچهار ویژگی اساسی است که براي مطالعات 

 بر مبتنی ساختاري شهودي با اجتماعی هايشبکه وتحلیلیهتجزدارد. در وهله نخست، 
 هايداده بر مبتنی دوم، دهد؛می پیوند هم به را اجتماعی بازیگران که است پیوندهایی

 به اینکهبرد و چهارم یمبهره  گرافیکی تصاویر ازشدت به است؛ سوم، سیستماتیک تجربی
بسیاري از  .)Freeman, 2004دارد ( تکیه محاسباتی و ریاضی يهامدل از استفاده

تکنیک  عنوانبهي اجتماعی هاشبکهوتحلیل یهتجزی پیشین از شناختکتابي هاپژوهش
 ;Bamel et al., 2022; Farrukh, et al., 2020، مثالعنوان(به اندگرفتهاصلی بهره 

Gaviria-Marin et al., 2019(. 

 روش پژوهش
تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر روي حوزه حسابداري رفتاري است و مجلات تخصصی 

انتخاب این مجلات، به  منظوربهحسابداري رفتاري جامعه آماري پژوهش حاضر هستند. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Graph Theory 
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 ,Habib et al., 2019, 2021; Durand، مثالعنوانبهي معتبر پیشین (هاپژوهشپیروي از 

 1ي علوم مالی استرالیاهادانشکدهي شده توسط شوراي رؤساي بندرتبهمجلات ) به 2019
 عنوانبهاسترالیا  2در ایالت نیو ساوس ولز 2002ي مذکور در سال شورارجوع شده است. 

یک نهاد غیرانتفاعی تشکیل شد و هدف از تشکیل آن ارتقاي آموزش و پژوهش در حوزه 
ي استرالیایی هاانجمن، صنایع، دولت، و هادانشگاهبا از طریق ارتباط  علوم مالی و تجاري

هاي یستمسي حسابداري، مالی، مدیریت، اقتصاد، و هارشتهباشد. مجلات معتبر در می
و فهرست مجلات  قرارگرفتهی موردبررسالمللی ینبدر سه سطح  شورااطلاعاتی توسط این 

. شوندیمترین کیفیت) ارائه یینپا(از بالاترین تا  C، و A* ،A ،Bي هادرجهمعتبر تحت 
اضافه نمودن مجلات جدید، حذف مجلات با  منظوربه، این فهرست بارکسال ی هرچند

 ).1396گیرد (محمدرضائی، کیفیت پایین، و سایر اصلاحات مورد بازبینی قرار می
قرار دارند. پس از  ABDCفهرست  1501مجلات مرتبط با رشته حسابداري در کد 

، اقدام به جستجوي مجلات 20193سال  ABDCفهرست آخرین نسخه از دریافت 
وجود داشته باشد. نتایج جستجو نشان داد  4حسابداري شد که در عنوان مجله واژه رفتاري

یجه مجلات تخصصی درنتواژه رفتاري وجود دارد و  هاآندر عنوان  5که چهار مجله
در این  منتشرشدهات مرتبط با مقالات استخراج اطلاع منظوربه. حسابداري رفتاري هستند

هاي اطلاعاتی نمایه کننده انتشارات این مجلات رجوع کرد. یگاهپابایست به یمچهار مجله 
 اندکردهها تمرکز براي استخراج داده 6ها بر پایگاه وب آو ساینسبخش اعظم پژوهش

-Benavides-Velasco et al., 2013; Khan & Wood, 2015; Gaviria، مثالعنوانبه(

Marin et al., 2019; Bartolacci et al., 2020ها نیز بر پایگاه ). البته، برخی از پژوهش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Australian Business Deans Council (ABDC) 
2. New South Wales 
3. https://abdc.edu.au/wp-content/plugins/abdc-manager/inc/scripts/journals.php 
4. Behavioral 
5. Advances in Accounting Behavioral Research (A) 
Australasian Journal of Business and Behavioural Sciences (C) 
Behavioral Research in Accounting (A) 
International Journal of Behavioural Accounting and Finance (C) 
6. Web Of Science 
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 ,.Farrukh, et al., 2020; Kumar et al، مثالعنوانبه( اندکردهداده اسکوپوس تمرکز 

ي دو هرپژوهش به بررسی  جامعه آماري بودناطمینان از جامع و کامل  منظوربه). 2021
 هاي داده مبادرت شده است.این پایگاه

، نتیجه جستجو در پایگاه وب آو ساینس نشان داد که 2022مارچ  6در تاریخ 
و  اندنشدهنمایه  1ساینس آو وب اصلی مجموعه يهاشاخصیک از این چهار مجله در یچه

وجود، ینباانیست.  استخراجقابلهیچ اطلاعاتی از این مجلات از پایگاه وب آو ساینس 
نتیجه جستجو در پایگاه اسکوپوس نشان داد که اطلاعات دو مجله از این چهار مجله از 

است، و مجموعه اطلاعات این دو مجله جامعه آماري  استخراجقابلپایگاه اسکوپوس 
مقاله از پایگاه اسکوپوس  371پژوهش حاضر را تشکیل خواهند داد. در کل تعداد 

مقاله متعلق به مجله تحقیقات رفتاري در  196تعداد،  ی است که از ایندسترسقابل
باشد. یمها در تحقیقات رفتاري حسابداري یشرفتپمقاله متعلق به مجله  175حسابداري و 

بوده است، لذا پژوهش حاضر  2000نخستین مقاله نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در سال 
 ود در نظر گرفته است.هاي خیلتحلرا براي  2021تا  2000نیز بازه زمانی 

هاي رفتاري حسابداري در هدف اصلی پژوهش حاضر، مرور سیستماتیک پژوهش
باشد. بدین منظور به پیروي از می 2021تا  2000این دو مجله تخصصی در بازه زمانی 

 Bamel et al., 2022; Bellucci et al., 2021; Gaviria-Marin et(هاي پیشین پژوهش

al., 2018; Faraji et al., 2022b( وتحلیل یهتجزواژگانی و وتحلیل همیهتجز، از
 ووس ویور) استفاده شده است. افزارنرمهاي اجتماعی (به کمک شبکه

 هایافته

 روند زمانی انتشار مقالات
تا  2000در بازه زمانی . کندیم آغاز مقالات با گزارش روند کار خود را حاضر پژوهش

مقاله) و  196مقاله در دو مجله تحقیقات رفتاري در حسابداري ( 371تعداد  2021
مقاله) منتشر شده است. درکل بیشترین  175حسابداري ( رفتاري تحقیقات در هایشرفتپ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Web Of Science Core Collection Indices 
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عنوان مقاله است، در مورد مجله تحقیقات رفتاري  29با  2012تعداد انتشار مقاله در سال 
 تحقیقات در هایشرفتپعنوان مقاله و در مورد مجله  22با  2012حسابداري در سال  در

عنوان مقاله است. روند زمانی کلی انتشار مقالات  17با  2001حسابداري در سال  رفتاري
 نمایش داده شده است. 1(مربوط به هر دو مجله) در شکل 

 
 مقالات انتشار زمانی . روند1شکل 

 سال هر در هاآن تحول سیر و هاکلیدواژه پرتکرارترین
در اسناد مختلف به لحاظ موضوعی به  کاررفتهبهکه کلمات کلیدي ینارخدادي یعنی هم

، در بازه درمجموع .)Uyar et al., 2020یکدیگر نزدیک هستند ولی دقیقاً یکسان نیستند (
، 1در جدول ه است. کلیدواژه در مقالات استفاده شد 865تعداد  2021تا  2000زمانی 

ها توان آنبیست کلیدواژه پرتکرارِ تحقیقات رفتاري حسابداري مشخص شده است که می
 ترین موضوعات در تحقیقات رفتاري حسابداري تلقی نمود.را از اصلی

14
17

11
13

8
10 9

0

7

19
22

28 29

23
20

25
23

20 20 19
23

11

0

5

10

15

20

25

30

35

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

ت
اال

مق

سال



 1401 پاییز | 75شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب  | 178

 . بیست کلیدواژه پرتکرار1جدول 

 کلیدواژه (انگلیسی) کلیدواژه
تعداد 
 تکرار

 کلیدواژه (انگلیسی) کلیدواژه
تعداد 
 تکرار

 Performance 5 عملکرد Auditing 10 حسابرسی
 Whistleblowing 5 افشاگري تقلب Audit Quality 8 کیفیت حسابرسی

 Disclosure 5 افشا Auditor 7 حسابرس
 Internal Audit 5 حسابرسی داخلی Incentives 7 هامحرك

 Corporate حاکمیت شرکتی
Governance 

 Audit 4 حسابرسی 7

شک و تردید 
 ياحرفه

Professional 
Skepticism 

 Trust 4 اطمینان 6

 Fraud 6 تقلب
تصمیم به ترك 

 Turnover Intentions 4 شغل

 Organizational تعهد سازمانی
Commitment 

6 
کارت امتیازي 

 Balanced Scorecard 4 متوازن

 Ethics 6 اخلاق
ي سازمدل

معادلات 
 ساختاري

Structural Equation 
Modeling 

4 

فضاي اخلاقی در 
 Belief Revision 4 یدنظر در باورتجد Ton At The Top 5 رأس سازمان

، 2ها به تصویر کشیده شده است. در شکل ، هم رخدادي بین کلیدواژه4تا  2هاي در شکل
یجه، درنتنمایان شده است.  اندداشتهتکرار  3 کمدستهایی که هم رخدادي بین کلیدواژه

به  1ياآستانهتعیین حد  تکرار را برآورده کردند. 3 کمدستکلیدواژه محدودیت  28تعداد 
 & Zhang et al., 2015; Dai مثالعنوانبه(هاي پیشین بوده است پیروي از پژوهش

Zhang, 2020 ها از به تصویر کشیدن هم رخدادي میان کلیدواژه منظوربه) و
رخدادي زمانی ماعی استفاده شده است. در این تحلیل، همهاي اجتوتحلیل شبکهیهتجز

 & Luباشند ( کاررفتهبهافتد که دو کلیدواژه در کنار هم در یک مقاله اتفاق می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Threshold 



 179 |و همکاران   یکرم؛ یشناختکتاب لیوتحلهی: تجزيحسابدار يرفتار قاتیسال تحق کیوستیب

Wolfram, 2012هاي ترین شاخصهیکی از اصلی عنوانبهرخدادي ). تحلیل هم
هاي پیشین نیز به کار گرفته شده است (به عنوان واژگانی، در پژوهشهم وتحلیلتجزیه
هاي ایده تواندیمرخدادي ) و مستند شده است که تحلیل همSedighi et al., 2016مثال، 

 ).Hu & Zhang, 2015اصلی و زیربنایی یک حوزه پژوهشی را نمایان سازد (
رنگ مختلف به تفکیک  7شاخه و با  7ها در یدواژهکلین پرتکرارتر، 2ر شکل د

شود) میزان تکرار هر کلیدواژه را هر دایره (به آن گره نیز گفته میاندازه . اندشدهارائه 
باشد شاهدي بر آن است که تکرار  تربزرگدهد و به هر میزان که یک گره نشان می

طوط خیا قطر  ضخامتهمیت بالاتري برخوردار است. از ا جهیدرنتبیشتري داشته و 
هاي موجود در یدواژهکلها به یکدیگر نیز شاهدي بر ارتباط میان یونددهنده گرهپ

که ضخامت خطوط پیونددهنده دو کلیدواژه بیشتر  هرچقدري مختلف است و هاخوشه
شته یا باشد شاهدي بر آن است که میان آن دو کلیدواژه نزدیکی بیشتري وجود دا

 ,.Sedighi et alباشد (یمتر يقودیگر شدت ارتباط میان آن دو کلیدواژه یعبارتبه

ارتباط وجود دارد و  40خوشه، و  7کلیدواژه،  28). در کل، در این شبکه تعداد 2016
 5) داراي قرمزرنگ( 1ین خوشه، خوشه تربزرگاست.  46معادل  1شدت کلی ارتباط

) داراي سبزرنگ( 2نماینده این خوشه است، خوشه  »حسابرس«کلیدواژه است و کلیدواژه 
 3نماینده خوشه سبز است، خوشه  »حاکمیت شرکتی«توان گفت که میکلیدواژه است و  4
 »ياحرفهشک و تردید «توان مدعی شد که میکلیدواژه است و  4رنگ) داراي یآب(

توان چنین بیان میکلیدواژه است و  4) داراي زردرنگ( 4ست، خوشه نماینده خوشه آبی ا
کلیدواژه  4) داراي رنگبنفش( 5نماینده خوشه زرد است، خوشه  »هامحرك«کرد که 

رنگ) ايیروزهف( 6نماینده خوشه بنفش است. خوشه  »اخلاق«توان گفت که است و می
اي است. یروزهفنماینده خوشه  »یحسابرس«توان گفت که کلیدواژه است و می 4داراي 
کیفیت «توان مدعی شد که کلیدواژه است و می 3رنگ) داراي ینارنج( 7خوشه 

 نماینده خوشه نارنجی است. »حسابرسی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Total Link Strength 
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ها برحسب روند زمانی ترسیم شده است. این یافته یدواژهکلرخدادي ، هم3در شکل 
ي مختلف بر روي چه هاسالکه تمرکز تحقیقات در یناتواند اطلاعاتی در خصوص یم

هاي یدواژهکلبه  2013در سال  مثالعنوانبهیی بوده است را نمایان کند. هاحوزه
بهاي بیشتري داده شده  »استانداردهاي مبتنی بر اصول«و  »استانداردهاي مبتنی بر قاعده«

توان یمبوده و  موردتوجه 2016در سال  »سازمان رأس در اخلاقی فضاي«یدواژه کلاست و 
 پژوهشگران حسابداري رفتاري قرار گرفته است. موردتوجهچنین نتیجه گرفت که اخیراً 

). در 4بخش باشد (شکل یآگاهتواند ها برحسب چگالی نیز میترسیم نقشه کلیدواژه
هاي همسایه، در یک رخدادي با کلیدواژهمیزان تکرار و هم برحسباین نقشه هر کلیدواژه 

 قرمزرنگگیرد. هرچقدر یک کلیدواژه به سمت بخش موقعیت به لحاظ رنگی قرار می
تر نقشه) آن کلیدواژه پُرتکرار بوده و هرچقدر به هاي پُررنگنقشه متمایل باشد (بخش

یدواژه به میزان کلتر نقشه) آن رنگهاي کممتمایل باشد (بخش سبزرنگسمت بخش 
که در  طورهمان). Uddin et al., 2015پژوهشگران قرار گرفته است ( موردتوجهتري کم

 معادلات يسازمدل«، »حسابرسی«هایی مانند یدواژهکلمشخص شده است  4شکل 
، »کیفیت حسابرسی«، »افشاگري تقلب«، »حاکمیت شرکتی«، »تقلب«، »ساختاري

در  »تجربه«، و »حسابرس«، »کارت امتیازي متوازن«، »هامحرك«، »عملکرد«
و موضوعات غالب تحقیقات  اندگرفتههاي اخیر بسیار مورد اقبال جامعه پژوهشی قرار سال

شار ف« »سازمان رأس در اخلاقی فضاي«هایی نظیر یدواژهکلرفتاري حسابداري هستند. ولی 
 موردتوجهی تازگبهو غیره  »ي داخلیهاکنترل«، »قضاوت حسابرس«، »اجتماعی

تواند براي پژوهشگران پژوهشگران حوزه رفتاري قرار گرفته است. این یافته می
هایی معطوف کنند تا راهگشا باشد تا اینکه تصمیم بگیرند توجه خود را بر روي چه حوزه

اي برسانند که بالاترین کارایی را براي جامعه پژوهشی و حرفهاینکه تحقیقاتی را به ثمر 
 داشته باشد.
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 پرتکرار هايکلیدواژه رخداديهم شبکه .2 شکل
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 هاکلیدواژه پرتکرارترین زمانی روند .3 شکل
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 چگالی برحسب هاکلیدواژه پرتکرارترین .4 شکل



 1401 پاییز | 75شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب  | 184

 هامقاله پراستنادترین
، ده مقاله پراستناد حوزه تحقیقات رفتاري به نمایش گذاشته شده است. نتایج 2در جدول 

کننده: مشارکت استخدام خدمات و آنلاین ابزار تحویل«حاکی از آن است که مقاله 
ین پراستنادتراستناد،  167با مجموع  »رفتاري حسابداري تحقیقات براي نوظهور يهافرصت

ترین مقالات تواند در شناخت شاخصاي میاست. ارائه چنین یافتهمقاله تحقیقات رفتاري 
 هاي شایانی کند.به پژوهشگران و خوانندگان کمک

 پراستناد مقاله ده .2 جدول

 عنوان مقاله
نویسنده 

 (ها)/سال انتشار
 نام مجله

کل 
استنادهاي 

 دریافتی

Online instrument delivery and participant 
recruitment services: Emerging opportunities 

for behavioral accounting research 
Brandon et 
al., 2014 

 تحقیقات
 در رفتاري

 حسابداري
167 

Retail investors' perceptions of the decision-
usefulness of economic performance, 

governance, and corporate social responsibility 
disclosures 

Cohen et., 
2011 

 تحقیقات
 در رفتاري

 حسابداري
100 

Why business unit controllers create budget 
slack: Involvement in management, social 

pressure, and Machiavellianism 
Hartmann & 
Maas, 2010 

 تحقیقات
 در رفتاري

 حسابداري
56 

Healthy lifestyle as a coping mechanism for 
role stress in public accounting 

Jones et al., 
2010 

 تحقیقات
 در رفتاري

 حسابداري
55 

Reconciling archival and experimental 
research: Does internal audit contribution 

affect the external audit fee? 
Prawitt et al., 

2011 

 تحقیقات
 در رفتاري

 حسابداري
54 

A proposed framework for behavioral 
accounting research 

Birnberg, 
2011 

 تحقیقات
 در رفتاري

 حسابداري
52 
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 عنوان مقاله
نویسنده 

 (ها)/سال انتشار
 نام مجله

کل 
استنادهاي 

 دریافتی

Intrinsic and extrinsic motivation and 
participation in budgeting: Antecedents and 

consequences 
Wong et al., 

2010 

 تحقیقات
 در رفتاري

 حسابداري
51 

The effect of managers' enabling perceptions 
on costing system use, psychological 
empowerment, and task performance 

Mahama & 
Cheng, 2013 

 تحقیقات
 در رفتاري

 حسابداري
51 

The judgmental effects of management 
communications and a fifth balanced scorecard 

category on performance evaluation 
Kaplan & 

Wisner, 2009 

 تحقیقات
 در رفتاري

 حسابداري
47 

Creativity and control: A paradox—Evidence 
from the levers of control framework 

Speklé et al., 
2017 

 تحقیقات
 در رفتاري

 حسابداري
46 

 یسندگاننو برترین
تعداد اسناد منتشره و تعداد استنادات دریافتی نشان  نظرنقطه، ده نویسنده برتر را از 3جدول 

مقاله،  371مقاله از مجموع  12، ویکی آرنولد با 3دهد. با استناد به بخش الف جدول می
نیز گویاي  3حوزه رفتاري از حیث تعداد مقالات است. بخش ب جدول  برترین نویسنده
استناد دریافتی، پراستنادترین  167) با مجموع 2014اله برندون و همکاران (آن است که مق

پژوهشگر همکار در این مقاله، پراستنادترین پژوهشگران  5مقاله بوده و طبیعتاً این 
ترین کند تا شاخصاي به پژوهشگران کمک میتحقیقات رفتاري هستند. چنین یافته
 توجهجالبیافته  قرار دهند. موردمطالعهها را ات آنمحققان حوزه رفتاري را شناخته و مقال

ي آمریکا هادانشگاهعلمی یئتهاین است که هر ده نویسنده برتر از اعضاي  3جدول 
ي آمریکایی هادانشگاههاي بالاي محققان گذاريیهسرماتلاش و  دهندهنشانهستند و این 

 در حوزه رفتاري است.
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 . ده نویسنده برتر3جدول 
 لف. ده نویسنده برتر برحسب تعداد مقالاتبخش ا

 تعداد مقالات وابستگی سازمانی نام نویسنده (انگلیسی) نام نویسنده
 12 دانشگاه مرکزي فلوریدا (آمریکا) Vicky Arnold ویکی آرنولد
 11 ویلانوا (آمریکا) دانشگاه James E. Hunton جیمز هانتون
 11 مرکزي فلوریدا (آمریکا) دانشگاه Steve G. Sutton استیو ساتون
 7 کانزاس (آمریکا) ایالتی دانشگاه Amy M. Hageman امی هاگمن
 7 آریزونا (آمریکا) ایالتی دانشگاه Steven E. Kaplan استیو کاپلان
 7 شمالی (آمریکا) کلرادو دانشگاه Jacob M. Rose جیکوب رز
 6 (آمریکا) ایسترننورت دانشگاه Arnold M. Wright آرنولد رایت

 5 دانشگاه بنتلی (آمریکا) Mohammad Abdolmohammadi محمد عبدالمحمّدي
 5 جنوبی (آمریکا) کارولیناي دانشگاه Donna D. Bobek دونا بوبک

 استنادات تعداد برحسب برتر نویسنده ده. ب بخش
 تعداد استنادات وابستگی سازمانی نام نویسنده (انگلیسی) نام نویسنده

 167 آبرن (آمریکا) دانشگاه Duane M. Brandon برندون دوان
 167 آبرن (آمریکا) دانشگاه James H. Long جیمز لانگ
 167 آبرن (آمریکا) دانشگاه Tina M. Loraas تینا لوراس
 167 آبرن (آمریکا) دانشگاه Jennifer M Mueller جنیفر مولر

 167 (آمریکا)آبرن  دانشگاه Brian Vansant برین وینسنت
 145 نیوانگلند (آمریکا) وسترن دانشگاه Lori Holder-Webb لري هولدروب

 122 آریزونا (آمریکا) ایالتی دانشگاه Steven E. Kaplan استیو کاپلان
 100 دانشگاه بوستون (آمریکا) Jeffrey Cohen جفري کوهن

 100 دانشگاه ویسکانسین (آمریکا) Leda Nath لیدا ناث
 100 دانشگاه بوستون (آمریکا) David Wood دیوید وود

 کشورها ینبرتر
، ده کشور برتر جهان در حوزه رفتاري برحسب تعداد مقالات و تعداد 4در جدول 

. ، ده کشور پرکار ارائه شده است4استنادات مشخص شده است. در بخش الف جدول 
مقاله به ترتیب پرکارترین  19مقاله و کانادا با  24مقاله، استرالیا با  179کشورهاي آمریکا با 

، ده کشور پر استناد به 4کشورهاي دنیا در تحقیقات رفتاري هستند. در بخش ب جدول 
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کانادا  استناد و 227استناد، استرالیا با  2,210. کشورهاي آمریکا با اندشدهنمایش گذاشته 
استناد به ترتیب پراستنادترین کشورهاي دنیا در تحقیقات رفتاري هستند. گفتنی  209با 

است که از هر دو حیث تعداد مقالات و تعداد استنادات یک اختلاف فاحش میان آمریکا و 
 سایر کشورها وجود دارد.

 . ده کشور برتر4جدول 
 استنادات تعداد برحسب برتر کشور ده. ب بخش مقالات تعداد برحسب برتر کشور ده. الف بخش

 تعداد استنادات نام کشور تعداد مقالات نام کشور
 2,210 آمریکا 179 آمریکا
 227 استرالیا 24 استرالیا
 209 کانادا 19 کانادا

 142 هلند 8 انگلستان
 121 انگلستان 7 هلند
 63 کنگهنگ 5 آلمان
 39 نیوزلند 4 نیوزلند
 35 اسپانیا 3 چین
 33 آلمان 3 نروژ

 28 سوئد 2 کنگهنگ

 هادانشگاه ینبرتر
با دسترسی به  .دهدیم یشنما برحسب تعداد مقالات راجهان  دانشگاه برتر ده، 5جدول 

هاي جهان در حوزه رفتاري را ین دانشگاهترشاخصتوانند چنین اطلاعاتی پژوهشگران می
ها ها ارتباط برقرار کنند. یافتههاي پژوهشی با آن دانشگاهشناسایی کنند تا براي همکاري

هاي آمریکایی بیشترین هاي جهان، دانشگاهگویاي آن است که در بین دانشگاه
دانشگاه  10ه از دانشگا 9و  اندداشتهگذاري را بر روي حوزه تحقیقات رفتاري یهسرما

 15هاي آمریکایی هستند. دو دانشگاه برتر جهان با پرکار جهان در حوزه رفتاري، دانشگاه
 فلوریدا هستند. مرکزي کامنولث و دانشگاه ویرجینیا مشترك دانشگاه طوربهمقاله 
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 . ده دانشگاه برتر5جدول 
 تعداد مقالات کشور نام دانشگاه (انگلیسی) نام دانشگاه

 15 آمریکا Virginia Commonwealth University کامنولث ویرجینیا دانشگاه
 15 آمریکا University of Central Florida فلوریدا مرکزي دانشگاه

 14 استرالیا UNSW Sydney ولز ساوت نیو دانشگاه
 13 آمریکا Clemson University کلمسون دانشگاه

 11 آمریکا Arizona State University آریزونا ایالتی دانشگاه
 10 آمریکا Northeastern University ایسترننورت دانشگاه

 9 آمریکا Bentley University دانشگاه بنتلی
 7 آمریکا Brigham Young University یانگ بریگم دانشگاه

 7 آمریکا University of South Carolina جنوبی کارولیناي دانشگاه
 7 آمریکا DePaul University دوپال دانشگاه

 گیريبحث و نتیجه
هاي پژوهش حاضر، قصد داشت تا به دیدي جامع از وضعیت و خط فکري پژوهش

هاي اخیر و با اهمیت رفتاري در حسابداري دست یابد. نتایج گویاي آن است که در سال
حوزه رو به هاي رفتاري و ایجاد شدن مجلات تخصصی، تعداد مقالات این یافتن حوزه

هاي پیش رو نیز ادامه داشته باشد. رسد که این روند در سالافزایش رفته و به نظر می
هاي این مطالعه به پژوهشگران حوزه رفتاري در رسیدن به درك کافی از نقشه جامع یافته

هایی که در ابتداي مقاله مطرح شد ادبیات رفتاري کمک خواهد کرد. در ادامه، به سؤال
 اي داده شده است.کنندهاي قانعهپاسخ

 تشکیل را رفتاري تحقیقات ساختار که اصلی موضوعات که بود این نخست سؤال
، »حسابرسی«هاي دهد که کلیدواژهها نشان مییافته .هستند موضوعاتی چه دهندمی
به ترتیب پنج  »شرکتی حاکمیت«و  »هامحرك«، »حسابرس«، »حسابرسی کیفیت«

کلیدواژه پرتکرار در تحقیقات رفتاري حسابداري هستند و عملاً موضوعات غالب 
 تحقیقات رفتاري هستند.

 در ظهور حال در و رفته بین از شده،اشباع غالب، موضوعاتسؤال دوم این بود که 
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هاي پرتکرار برحسب چگالی نقشه کلیدواژه .اندکدم حسابداري رفتاري تحقیقات حوزه
 ،»ساختاري معادلات سازيمدل«،»حسابرسی« مانند هایی) نشان داد که کلیدواژه4(شکل 

 ،»عملکرد« ،»حسابرسی کیفیت« ،»تقلب افشاگري« ،»شرکتی حاکمیت« ،»تقلب«
 مورد اربسی اخیر هايسال در» تجربه« و» حسابرس« ،»متوازن امتیازي کارت« ،»هامحرك«

. هستند حسابداري رفتاري تحقیقات غالب موضوعات و اندگرفته قرار پژوهشی جامعه اقبال
 قضاوت« ،»اجتماعی فشار» «سازمان رأس در اخلاقی فضاي« نظیر هاییکلیدواژه یول

 رفتاري حوزه پژوهشگرانموردتوجه  تازگیبه غیره و ،»داخلی هايکنترل« ،»حسابرس
 و موضوعات نوظهور هستند. قرارگرفته

 بین حسابداري در رفتاري موضوعات زمینه در تغییري آیاسؤال سوم این بود که 
 روند برحسب هاکلیدواژه رخدادينقشه هم .است شده ایجاد 2021 تا 2000 هايسال

 هاییحوزه چه روي بر مختلف هايسال در تحقیقات تمرکز نشان داد که )3زمانی (شکل 
 بر مبتنی استانداردهاي« هايکلیدواژه به 2013 سال نتایج نشان داد که در است. بوده

، »عملکرد«، »کارت امتیازي متوازن«، »هامحرك«، »اصول بر مبتنی استانداردهاي«، »قاعده
 توجه »اطلاعات غیرمالی«و  »تجربه«، »سازي معادلات ساختاريمدل«، »محیط کنترلی«

هاي آتی توجه پژوهشگران به موضوعات دیگري سالشده است. در مقابل، در  زیادي
هاي توجه پژوهشگران معطوف به کلیدواژه 2017مثال، در سال عنوانجلب شده است. به

 .بوده است» همانندسازي«، و »تقلب«، »حسابرس«، »حسابرسی«
 و کشورها برترین نویسندگان، برترین مقالات، پراستنادترینسؤال چهارم این بود که 

 است آن از حاکی نتایج .اندکدم حسابداري رفتاري تحقیقات حوزه در هادانشگاه برترین
 براي نوظهور هايفرصت: کنندهمشارکت استخدام خدمات و آنلاین ابزار تحویل« مقاله که

 تحقیقات حوزه مقاله پراستنادترین استناد، 167 مجموع با »حسابداري رفتاري تحقیقات
 رفتاري حوزه نویسنده برترین مقاله، 371 مجموع از مقاله 12 با آرنولد ویکی .است رفتاري

 استناد 167 مجموع با) 2014( همکاران و برندون مقاله است و مقالات تعداد حیث از
 مقاله، این در همکار پژوهشگر 5 این طبیعتاً و بوده مقاله پراستنادترین دریافتی،
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 2,210مقاله و  179آمریکا با  کشور .هستند رفتاري تحقیقات پژوهشگران پراستنادترین
جهان در  برتر دانشگاه دو .است رفتاري تحقیقات استناد دریافتی برترین کشور جهان در

 مرکزي دانشگاه و کامنولث ویرجینیا دانشگاه به طور مشترك مقاله 15 با حوزه رفتاري
 .هستند فلوریدا

 ارائه رفتاري ادبیات براي را تحقیقاتی و عملی مشی،خط پیامد چندین مقاله این
 مفهومی ساختار مورد در نوین بینش ارائه با مطالعه این ترین،نخستین و مهم. دهدمی

 هايشبکه وتحلیلو تجزیه واژگانیهم وتحلیلتجزیه طریق هاي رفتاري ازپژوهش
براي ادبیات  جامع، داده پایگاه یک عنوانبه پایگاه داده اسکوپوس، بر مبتنی اجتماعی

 مطالعه این کهدرحالی این، بر علاوه. آوردهایی را به ارمغان میافزاییرفتاري دانش
 واسطهتواند بهمی نتایج آن دهد،می ارائه رفتاري تحقیقات فعلی وضعیت از جامع تصویري

 آینده، تحقیقات دهی بهجهت و زمینه تحقیقاتی این در موجود هايشکاف کردن روشن
 این درشده ارائهرفتاري  موضوعات از استفاده با .هموار سازد آتی مطالعات براي را راه

 در تغییرات ایجاد در توانندمی اي که باشنداندازه و نوع هر در هاسازمان مطالعه،
 و گذارانسیاست. کنند استفاده خود کنترلی و دهی،گزارش ارتباطی، هايسیستم
 در مهم موضوعات عنوانبه شدهشناسایی رفتاري وضوعاتم از توانندمی گذارانقانون

 .کنند استفاده استاندارد تنظیم هايبحث و آتی مقررات
این پژوهش براي پژوهشگران و خوانندگان داخل کشور نیز دستاوردهایی به همراه 

 حسابداري تخصصی مجله دو مفهومی و موضوعی ساختار از که شناختدارد. نخست این
تواند به پژوهشگران هستند می کشور داخل در رفتاري هايپژوهش ساز جریان که رفتاري

المللی را هاي اصلی و موضوعات کلیدي در سطح بینداخل کشور کمک کند تا جریان
 رفته، بین از شده،اشباع که مطالعه حاضر با معرفی موضوعات غالب،شناسایی کنند. دوم این

الملل به پژوهشگران حسابداري در سطح بین رفتاري تحقیقات حوزه در ظهور حال در و
هاي روز روزرسانی کرده و همگام با جریانکند تا خط فکري خود را بهداخلی کمک می

 مقالات، که این پژوهش با معرفی پراستنادترینتحقیقات رفتاري حرکت کنند. سوم این
 رفتاري تحقیقات حوزه در هادانشگاه برترین و کشورها، برترین نویسندگان، برترین
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ها، ترین پژوهشحسابداري، به پژوهشگران داخل کشور افق دید وسیعی را از مهم
 کند.ها ارائه مینویسندگان، کشورها، و دانشگاه

 ترینمهم. نیست محدودیت از عاري نیز حاضر پژوهش که است گفتنی انتها، در
 سبب اسکوپوس اطلاعاتی پایگاه در محدودیت از اصل در حاضر پژوهش محدودیت

 تحقیقات همه است، جامع اطلاعاتی بانک یک اسکوپوس پایگاه آنکه رغمبه. شودمی
 این در هاآن انتشارات که دهدمی پوشش را اسنادي فقط و گیردنمی بر در را رفتاري
مثال، فقط دو مجله از چهار مجله رفتاري حسابداري در عنوانبه .باشد شده نمایه پایگاه

 عمل به را لازم دقت نتایج تعمیم در باید خوانندگانپس  اند.ایگاه اسکوپوس نمایه شدهپ
 هايبررسی براي فقط اسکوپوس پایگاه از شدهاستخراجبعلاوه، اطلاعات . آورند
 به توان با این اطلاعاتو نمی هستند هاکلیدواژه و چکیده، عنوان، در اسناد شناختیکتاب

هاي پرداخت، که این مسئله به عنوان یک محدودیت در سایر پژوهش اسناد عمیق بررسی
. )Uyar et al., 2020; Faraji el., 2022قرار گرفته است ( موردتوجهشناختی نیز کتاب
 رفتاري حسابداري تحقیقات ترعمیق بررسی به توانندمی آتی پژوهشگران رو،ازاین

اي تمرکز بر چه حوزه تحقیقات این که کنند بررسی توانندمی مثال،عنوانبه. بپردازند
 کّمی،( هستند چگونه شناسیروش حیث از اند،هایی استفاده کردهاند، از چه تئوريکرده
 متغیرهاي چه از است، بوده چگونه هاآن هايداده آوريجمع روش ،)آمیخته یا و کیفی
 .غیره و اندکرده استفاده اياصلی
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 منابع
رابطه بین رویکرد اخلاقی  ).1396( محسن. ،نوغانی دخت بهمنیو  ؛مهدي ،مرادي ؛معصومه ،براتی

دو فصلنامه ، رضایت شغلی و ماکیاولی گرایی بین جامعه حسابداران و حسابرسان. گراییینسب
 .67-37)، 4(2، حسابداري ارزشی و رفتاري

طه میان جو اخلاقی و هشداردهی در مورد بررسی راب ).1396( آرش. ،گل محمدي ؛ وبهمن ،بنی مهد
دو فصلنامه حسابداري تقلب از طریق مدل گزارشگري اختیاري در حرفه حسابرسی ایران. 

 .86-61)، 3(2، ارزشی و رفتاري
بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردي و نگرش فرار  ).1396( رمضانعلی. یی،ایرؤ ؛ ویعقوب ،بهشتی

 .275-247)، 4(2 ،حسابداري ارزشی و رفتاريدو فصلنامه . مالیاتی
بررسی رابطه پدیده تماشاگري، قدرت شواهد و  ).1396( رضا. ،اکبریان شورکایی ؛ وقاسم ،بولو

 2 ،دو فصلنامه حسابداري ارزشی و رفتاريشده با احتمال گزارشگري تقلب. مسئولیت ادراك
)3 ،(1-32. 

 ).1395. (رمضانعلی یی،ایرؤ ؛ وسید محمدرضا ،ئیس زادهر ؛بهمن ،بنی مهد ؛ابراهیم ،بیگی هرچگانی
دو فصلنامه حسابداري بر هشداردهی حسابرسان.  یطلبویژگی رفتاري فرصت یربررسی تأث

 .95-65، )2( 1 ،ارزشی و رفتاري
). بررسی رفتار گروهی 1392محمدجواد. ( ،سلیمی ؛ ومحمد ،مرفوع ؛مصطفی ،جهانگیري راد
-139)، 2(11، مطالعات تجربی حسابداري مالی. گذاران در بورس اوراق بهادار تهرانسرمایه

156. 
بررسی امکان ارائه چارچوب  ).1398( یدالله. ،تاري وردي ؛ وفرزانه ،حیدرپور ؛محسن ،حسینی الاصل

بودن؛ همگرا با استانداردهاي گزارشگري مالی نظري گزارشگري مالی اسلامی بر پایه منصفانه 
 .380-343)، 7(4 ،دو فصلنامه حسابداري ارزشی و رفتاري .(IFRS)المللی ینب
هاي تحلیل جریان علمی پژوهش). 1398. (طیبه زردینی، زارع و فاطمه؛ راد، گرامی علی؛ سید حسینی،

 .46-25، )4( 6، مالیدانش حسابداري حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس. 
اي در بازار ). بررسی مصداق پدیده اثر هاله1399پرویز. ( ،پیري ؛ وبابک ،جمشیدي نوید ؛ناهید ،حسینی

)، 1(17، مطالعات تجربی حسابداري مالی. سرمایه ایران: با تأکید بر نقش اطلاعات حسابداري
85-108. 
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(آزمون  یدر حسابرس ياتفکر و تردید حرفه يهاسبک ).1397( هاشم. ،نیکومرامو  ؛مجتبی ،حیدر
 .185-151)، 5(3 ،دو فصلنامه حسابداري ارزشی و رفتارينظریه خود حکومتی ذهن). 

). بررسی ساختار 1401فاطمه. ( ،یونسی مطیع ؛ ومصطفی ،ایزدپور ؛امید ،فرجی ؛احسان ،دولت زارعی
مدیریت . واژگانیهم وتحلیلیههاي مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزپژوهشمفهومی 

 .آماده انتشار. سرمایه اجتماعی
بررسی ضرورت حسابداري  ).1395( سیده پریسا. ،مشهدي ؛ وخسرو ،منطقی ؛زهرا ،دیانتی دیلمی

 .24-1)، 1(1 ،دو فصلنامه حسابداري ارزشی و رفتارياسلامی: از دید خبرگان دانشگاهی. 
بررسی عوامل مؤثر بر قصد  ).1397( سعید. ،دائی کریم زادهو  ؛ناصر ،ایزدي نیا ؛مهدي ،ساریخانی

: از دیدگاه شدهيزیرگزارشگري تقلب با استفاده از مثلث تقلب و تئوري رفتار برنامه
 .135-105)، 6(3 ،دو فصلنامه حسابداري ارزشی و رفتاريحسابداران. 

دو فصلنامه رفتار مدیریت سود.  رابطه باورهاي دینی مدیران با ).1395( حسن. ،حسنیو  ؛سحر ،سپاسی
 .40-17)، 2(1 ،حسابداري ارزشی و رفتاري

معیارهاي رفتار اخلاقی  یرتأث ).1399( احمد. ،یعقوب نژاد ؛ وزهرا ،پورزمانی ؛پرویز ،شایسته شجاعی
هاي اخلاقی و ایدئولوژي اخلاقی) بر عملکرد حسابرسان. اي، ارزش(محیط اخلاقی، تعهد حرفه

 .318-281)، 10(5 ،حسابداري ارزشی و رفتاريدو فصلنامه 
مطالعه روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در بازه ). 1391. (عمار منش، جلالی و مهري؛ صدیقی، 

 ).2( 28، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتو ترسیم ساختاري از آن.  2010 -2001زمانی 
 پژوهییندهآ ).1399( محمد. ،رحمانی ؛ وامید ،فرجی ؛محمدرضا ،فتحی ؛محمد ،کاشانی پور

دو فصلنامه حسابداري ارزشی و رویکرد سناریونویسی.  یريکارگگزارشگري پایداري با به
 .101-69)، 10(5 ،رفتاري

بررسی قصد  ).1398( کیوان. ،شعبانی ؛ وحسین ،خنیفر ؛رضاغلام ،کرمی ؛محمد ،کاشانی پور
دو . شدهيزیرهشداردهی حسابرسان مستقل درباره خطاکاري: کاربرد نظریه رفتار برنامه

 .91-63)، 8(4 ،فصلنامه حسابداري ارزشی و رفتاري
ترسیم قلمرو و ). 1399. (محمدباقر سید جعفري، و امین؛ حکیم، یدرضا؛حم یزدانی، بهروز؛ کاملی،

تحقیقات مدیریت دانش بر اساس تحلیل هم واژگانی مقالات نمایه شده در پایگاه  يبندخوشه
 .104-77، )4( 3، دفاعی يهامدیریت نوآوري در سازمان). WOSوب علوم (

عوامل انگیزشی، دینی و رفتار مالی والدین بر  یربررسی تأث ).1396( فرزاد. ،غیور ؛ والهام ،گوهري
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دو فصلنامه شهر ارومیه.  يهاالعه موردي دانشجویان دانشگاهرفتارهاي مالی جوانان: مط
 .109-87)، 3(2 ،حسابداري ارزشی و رفتاري

خودکنترلی و تعهدات دینی مدیران مالی بر کیفیت  یرتأث ).1395( حسین. ،فخاري ؛ وجواد ،محمدي
 .63-41)، 2(1 ،دو فصلنامه حسابداري ارزشی و رفتاريافشاي اطلاعات. 

هاي شخصیتی دانشجویان حسابداري بر ویژگی یربررسی تأث ).1398( مهین. ،خوئینی ؛ وشهناز ،مشایخ
دو فصلنامه حسابداري ارزشی و . دئالیتمایل به شغل حسابرسی و توصیفشان از حسابرس ا

 .403-371)، 8(4 ،رفتاري
روابط سیاسی بررسی اثر  ).1396( منصور. ،محمدي ؛ ومحمد ،جندقی قمی ؛محمدرضا ،پور مهربان

دو فصلنامه حسابداري ارزشی و معاملات غیرعادي با اشخاص وابسته.  یريکارگبه ها برشرکت
 .168-147)، 3(2 ،رفتاري
ابعاد سکوت سازمانی بر عملکرد  یربررسی تأث ).1398( زهره. ،محسنی کبیر ؛ وزهره ،موسوي کاشی
 .180-135)، 7(4 ،ی و رفتاريدو فصلنامه حسابداري ارزشو اخلاقی حسابرسان.  ياحرفه
روش پژوهش در حسابداري: راهنماي عملی براي نگارش مقاله با  ).1396. (فخرالدین ،محمدرضائی

 .. انتشارات ترمهالمللیرویکرد مجلات معتبر بین
گزارشگري  يهاواکاوي محرك ).1400( فروغ. ،حیرانی ؛ واکرم ،تفتیان ؛راحله ،نظریان

-341)، 11(6 ،دو فصلنامه حسابداري ارزشی و رفتاري: کاربست فراترکیب. محیطییستز
382. 

هاي فردي و اجتماعی بر شدت اخلاقی بررسی تأثیر سازه). 1396( فهیمه. ،ابراهیمی ؛ ومحمد ،نمازي
 .121-97)، 4(2 ،دو فصلنامه حسابداري ارزشی و رفتاريشده توسط حسابداران. ادراك

دو فصلنامه تدوین سوگندنامه اخلاقی حسابداران ایران.  ).1397( حسین. ،رجب دري ؛ ومحمد ،نمازي
 .64-37)، 6(3 ،حسابداري ارزشی و رفتاري

 ریت،حسابداري مدی. حسابداري رفتاري در ایران يها). تحلیل محتواي پژوهش1397( .یونس ،نوبخت
11)4 ،(99-113. 
بررسی اثر شدت نگرش مذهبی حسابداران بر  ).1396( اطمه.ف ،حسین پور ؛ وحمیدرضا ،وکیلی فرد

 .214-185)، 3(2 ،دو فصلنامه حسابداري ارزشی و رفتارياجتماعی شرکت.  پذیريیتمسئول
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