
 

 

 

های  بررسی جریان دانشی و محتوایی مقاالت دو فصلنامۀ پیشرفت

 1397حسابداری از ابتدای انتشار تا پایان سال 

 2مریم نوبخت ، 1یونس نوبخت

 شناسیمطالعات دانش 

 37تا  19، ص 99، تابستان  23، شماره هفتمسال 

 02/98/ 31تاريخ دريافت: 

 11/98/ 29تاريخ پذيرش: 
 چکیده

 ينبهترعنوان يکی از های حسابداری به هدف اين پژوهش، بررسی جريان دانشی و محتوايی دو فصلنامۀ پیشرفت 

بود. اين مطالعه از نوع    1397پايان سال  نشريات علمی حوزۀ دانش حسابداری در ايران، از ابتدای سال انتشار تا  

روش تحلیل محتوای کمی صورت گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی   استفاده از سنجی بوده و باعلم

 پژوهش نیز هایداده   (.N = 170نمونۀ آماری انتخاب شدند )  عنوانبهدر مجله بود که همگی  منتشرشدهمقاالت  

اند.  قرار گرفته  وتحلیل آماریافزار اکسل مورد تجزيه از نرم  هۀ وارسی گردآوری و با استفادهکارگیری ابزار سیابا به

اند که از  نويسنده مشارکت داشته   417ها،  در طی اين سال   منتشرشدهمقالۀ    170دهد؛ در  های پژوهش نشان می يافته 

تعداد   و    354اين  مردان  را  داده   63نفر  تشکیل  زنان  را  د نفر  با  مرتبۀ  نظر   ر اند.  و  تحصیلی  سطح  علمی  گرفتن 

با   ارشد  استادياران  درصد  33نويسندگان؛ کارشناسان  قرار دارند.    29با   و  نويسندگان  درصد، در صدر جدول 

نويسنده  3حال  درعین  ها و بین دانشگاه  درصد حاصلِ کارگروهی بوده است. در  97ای و  درصد مقاالت، تک 

 عنوان مقاله در رتبۀ دوم قرار 15 عنوان مقاله در رتبۀ اول و دانشگاه اصفهان با 48 با مراکز علمی، دانشگاه شیراز 

در حوزۀ حسابداری مالی بوده و حسابرسی با  منتشرشدهدرصد از آثار    79 گرفته است. ازنظر گرايش موضوعی،

منابع به زبان   درصد 72در مقاالت،   مورد استناد منبع  5864مجموع   درصد در رتبۀ بعدی قرار گرفته است. از  11

مربوط    منتشرشدهنتايج پژوهش نشان داد؛ بیشترين تعداد مقاالت   درصد به زبان فارسی بوده است. 28 انگلیسی و

به موضوع حسابداری مالی بوده و سهم ساير موضوعات اندک است. از طرف ديگر، ارزيابی استنادات مقاالت 

نشان می  منابعنیز  به  پژوهشگران  بیشتر  استناد نموده  دهد که  فارسیالتین  منابع  به  تا  است  ؛  اند  بنابراين ضروری 

وعات مختلف حسابداری، با اتخاذ تدابیری، ازجمله  بخشی در پذيرش موضضمن تنوع  اندرکاران اين حوزهدست 

 تشويق و ترغیب پژوهشگران جوان، راه را برای انتشار مقاالت بکر و جديد پژوهشگران داخلی باز نمايند. 

 سنجی های حسابداری، علم تحلیل محتوا، دانش حسابداری، دو فصلنامۀ پیشرفت کلیدی: هایه واژ

 

1.   ،ترکیه کُنیا،  سلچوک،  دانشگاه  اداری،  علوم  و  اقتصاد  دانشکدۀ  حسابداری،  و  مالی  دکتری 

y.nobaxt@yahoo.com 

 nobaxt.tabriz@yahoo.comدانشجوی دکتری، مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه استانبول، استانبول،  .2
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 مقدمه

 به عرضه آن و علمی انتشارات از طريق زيادی حد تا تولید علم و دانش  امروزه گسترش

سطح   نمایتمام آيینه عنوانبه علمی  انتشارات پذيرد.صورت می علم المللیهای بین صحنه

نظام پیچیده تبادالت علمی و فنی و   کنند و درتخصصی و فنی عمل می دانش و اطالعات 

بنايی دارند. در مسیر تحول  یدشدهتول تقسیم دانش   و تطور   بین جوامع مختلف، نقش زير 

ای رسیده است که در آن دانش هر کشور زبان و ابزار های علمی، دنیای امروز به نقطهنظام

 . استعلم   المللیبین های صحنه حضور او در

 بهطوری   پژوهشی هایفعالیت و علم تولید پرداختن به و يافتگیتوسعهاز سوی ديگر  

 مبنای توسعه بر نوين  تصور کرد. تعريف هم از ها را جداتوان آننمی اند کهخورده هم گره

اقتصادی،  در پژوهش  توسعه  و نقش  بیانگر ادبیات  در  تحقیقات   اقتصادی اهمیت 

 داشته کشوری تمايل که  نیست تصور قابل لذا،  (.1383کشورهاست )اعتمادی و فخاری،  

 هاکشور آنکهحالعلمی خود نپردازد.   توسعۀ به آيد ولی نائل  های جهانیباشد به پیشرفت

 پژوهشی و علمی هایهستند، بنابراين ضروری است که فعالیت مسیر اين  پیمودن به ناگزير

 از آثار آثار ارزشمندتر تا گیرد بررسی قرار و ارزيابی مورد حرکت اندرکاران اين دست

 (. 1389 گردد )عصاره،  متمايز یتاهمکم

 و علمی ای مهموسیله ،تخصصی هاینشريه اينکه  به مطالب فوق و با توجه به  با عنايت 

و توسعۀ برای آن و کیفیت و شوندمی  شناخته دانش  علم    عنوان به تواندمی هاکمیت 

 مورداستفادهخاص   ایجامعه يا در کشور علمی های فعالیت میزان سنجش  برای شاخصی

 و های بررسیاز راه يکی گیرند. علمی قرار  دقیق ارزيابی مورد است الزم گیرد. لذا قرار

محتوانشريه ارزيابی تحلیل  مذکور،  دسته های  مقاله بندیو  نوع   شناخت و هاموضوعی 

 در يک حوزه  ضمن شناسايی مسائل آن ترتیب،  بدين  هاست. آن در منتشرشدهمطالب  

 پژوهشی هایتعیین اولويت و علمی هایحرکت دنکر هدفمند  برای  زمینه زمانی، دورۀ

 علمی منجر اطالعات در تولید موجود کمبودهای و هاشناسايی ضعف به گردد وفراهم می

نوانديشی پويايی بلوغ،  کهازآنجايیشود.  می توجه و  با  علمی  رشتۀ  فعالیت هر   هایبه 
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عنايت   با و  (1390الريجانی،شود )رشیدی آشتیانی و حسن  می سنجیده رشته  آن پژوهشی

تصمیم دانش عنوانبه حسابداری  دانش  کهين ا بر در   و زيرساختی های گیریکاربردی 

 رابطۀ نزديکی اساسی داشته و و کالن، نقش  سطح خرد در  و مالی  اقتصادی ريزیبرنامه

(، لذا 1383وجود دارد )اعتمادی و فخاری،   کشور  هر  و توسعۀ حسابداری  پیشرفت بین 

 آيد. عمل به دقیقی هایاين حوزه ارزيابی در یدشدهتول  دانش  از  است مالز

دو   در منتشرشدهمقاالت   محتوای  بررسی ، اين پژوهش درصددذکرشدهبا توجه به مطالب  

پیشرفت به هایفصلنامه  از  حسابداری،  يکی  تخصصی  ترين مهمعنوان  حوزۀ   نشريات  در 

 مقاالت محتوای موضوعی ضمن تحلیل  تا رودمی انتظار و استدانش حسابداری در ايران  

چارچوب اين  در منتشرشده بتوان  های  پژوهش  موجود  وضعیت از منسجمی  فصلنامه، 

و را  زمینههمچنین   حسابداری  است  پژوهشگران  بیشتر  توجه  و  بررسی  مستعد  را که  هايی 

 است علمی تخصصی دانشگاه شیراز های حسابداری نشريهفتمجلۀ پیشر نمود. شناسايی

 است و حال انتشار منظم در طوربهتقريباً  تاکنون 1384 علمی پژوهشی از سال امتیاز با که

نشريات حوزۀ دانش   ين بهتر شده و يکی از نمايه   (ISC)اسالم جهان  علوم استنادی در پايگاه

نیز محسوب می پايگاه  اين  بر اساسحسابداری در   از هدف نشريه، اين  شناسنامه گردد. 

  رو ازاين تر مسائل حسابداری و مالی است.  بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق آن؛ انتشار

های حسابداری مديريت، حسابداری مالی، حسابرسی،  يکی از زمینه ای که درهرگونه مقاله

ساير و  دولتی  حسابداری  بهادار،  اوراق  و  زمینه بورس  شود  نوشته  حسابداری  نوين  های 

  گیرد.قرار می  موردبررسیپژوهشی بديع و ارزشمند باشد برای انتشار در مجله 

 متون، توان،می  آن وسیلهبه که است اسنادی مشاهدۀ عمدۀ هایاز روش محتوا تحلیل

 گذشته به مربوط خواه را یاشدهضبط مطلب و سند ثبت  هر نوع  درواقع مدارک و  اسناد،

 با ترمهم همه و از تردقیق تر،و تحلیلی منظم ارزيابی مورد حال، زمان مربوط به خواه و

پژوهشگران داد. قرار پايايی از باالتری درجات  اين روش    ی ادست آورده به آزمون در 

 نوشته( هستند، و مدارک )نانوشته و اسناد جنس  از نوعاً که هاانسان اجتماعی ارتباطات

 (. 1395 گلشنی، )قائدی و پردازندمی
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 اسناد مشاهدۀ روش هم  و هاداده تحلیل برای روشی هم محتوا تحلیل ،یبترت  ين بد 

 آنان که هايی ارتباط به آن، مورد در  پرسش  يا رفتار مردم مشاهدۀ مستقیم  جایبه اما است،

 ارزيابی و مورد پرسش  را آن و اند، توجهکرده  ردوبدل که را هايیپیام و آورده به وجود

 (. 1375 )صديق سروستانی،  دهدمی قرار

 تقسیم  کلی  دسته دو به محتوا تحلیل متفاوت هایروش معموالً کلی، بندیطبقه يک در 

 مقدار طورمعمولبه کمّی، های روش در  های کیفی. روش و کمّی  هایشوند: روشمی

 از  ایتوان مجموعهمی اين روش در شوند،می تحلیل مختصر صورتبه هاداده زيادی از

 کمّی مقدار کیفی، هایروش در کرد. بندیطبقه و شمارش استخراج، را متون يا و اسناد

 يک غیبت يا ظهور اطالعاتی، واحد پايۀ و شوندمی تحلیل و مفصل مرکب هایداده

 (. 1376 است )فاضلی، خصیصه

افرادی   .گیردمی سنجی قرارعلم مطالعات زمرۀ در هاپژوهش  محتوای بررسی و تحلیل 

سنجی قادر است  علم  کهسنجی بیان داشتند  های رواج علمهمچون بک در همان نخستین دهه

های مختلف  های جاری اقتصادی کمک کند و کارآيی پژوهش به توازن میان بودجه و هزينه

افزايش دهد.   اثر همین تالش  درواقعرا  بینش بر  و  درها  بود که  و  ها  از کشورها   بسیاری 

بین سازمان از تحلیلهای  به سرعت در دستور کار  های ارزيابانۀ علمالمللی، استفاده  سنجی 

اصلی  قرار علم گیری تصمیم و  گذاریسیاست محافل  فّناوری  )نوروزی   و  است  گرفته 

 راهبردی هایريزیبرنامه برای مبنايی  تواندمی مطالعات گونهين ا یبه عبارت(.  1390چاکلی،

 باشد. کالن سطح حوزه در یهاپژوهش  انجام در

خاص    صورتبهمشابهی بدين شکل و   ايران پژوهش  ، درشدهانجام هایبررسی اساس بر 

های داخلی در اين زمینه  است. پژوهش  نشده و موردی در مورد مجالت حسابداری انجام

و موضوعی بین مجالت و ای از مجالت، مقايسه محتوايی  بررسی مجموعه  صورتبهبیشتر  

هايی که  يا بررسی موضوعی حسابداری و حسابرسی بوده است. در ادامه به برخی از پژوهش 

 با موضوع اين پژوهش در ارتباط هستند، اشاره شده است.  یرمستقیمغ  صورتبه

( در پژوهشی تولیدات علمی حوزۀ موضوعی اخالق در حسابداری را در  1398نوبخت ) 

های پژوهش نشان  قرار داده است. يافته  موردبررسی  1397تا    1363های  زمانی بین سالبازۀ  
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اند. نويسنده مشارکت داشته  318ها،  شده در طی اين سالعنوان مقاله منتشر 145دهد، در  می

تحقیقات  و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نیز،  پژوهشی  و  آموزشی  مراکز  بین  با   در 

گرفته است. همچنین بیشترين گرايش موضوعی مقاالت، موضوع  اول قرارمقاله در رتبۀ   17

منابع   درصد 72در مقاالت،  مورد استناد منبع 3288مقاله و از مجموع  21ای با اخالق حرفه

 درصد به زبان فارسی بوده است.  28به زبان انگلیسی و 

های حسابداری رفتاری در  ای با عنوان تحلیل محتوای پژوهش ( در مطالعه1397نوبخت ) 

های حسابداری رفتاری در ايران پرداخته است.  ايران، به تحلیل محتوای موضوعی پژوهش 

های حسابداری  در حوزه  یببه ترت دهد؛ عمدۀ اين تحقیقات  های پژوهش وی نشان میيافته

بوده است. حوزه28( و حسابداری مديريت )59(، حسابرسی )69مالی ) های  های سیستم( 

های بعدی قرار دارند. عالوه تنها با يک عنوان مقاله در رتبه  هرکداماطالعاتی و مالیات نیز  

چهار سطوح  بررسی  اين،  پژوهش بر  است؛  گانۀ  حاکی  ايران  در  رفتاری  حسابداری  های 

های نخست  عنوان مقاله در رتبه  83و شرايط محیطی با    85تحقیقات مرتبط با سطح اشخاص با  

به  ها  ها و گروههای مرتبط با سطوح سازمانققان ايرانی قرار دارند و پژوهش مندی محعالقه

 های بعدی هستند. عنوان مقاله در رتبه 21و  33با  ترتیب 

صفی  و  )مرادی  پژوهش 1395خانی  بررسی  به  پژوهشی  در  بخش  (  حسابداری  های 

جهت و  ايران  در  تحقیقاتعمومی  نتايج  پرداختند.  آن  آتی  تحقیقات  نشان    گیری  ايشان 

درصد است.    3  شدهیبررسنشريۀ    21دهد سهم تحقیقات حسابداری بخش عمومی در  می

اين  های دانش حسابرسی و حسابداریِ سالمت جزء نشريه، نشريهبین دراين  پیشرو در  های 

بوده دولت،  زمینه  تحقیقات،  اين  بیشتر  مکانی  قلمرو  شهرداری  هادانشگاهاند.  و  و  بوده  ها 

درصد اين تحقیقات از روش پیمايشی استفاده شده است. از ديگر    60همچنین در بیش از  

بندی، بیشتر در کانون  نتايج اين پژوهش اينکه، موضوعاتی نظیر حسابداری تعهدی و بودجه

گرفته  قرار  پژوهشگران  حوزه  توجه  حسابداری  و  گزارشگری،  مالی،  حسابداری  های 

بندی، حسابرسی مالی و عملکرد، پاسخگويی و مديريت مالی به ترتیب بیشتر  مديريت، بودجه

 اند. مستعد تحقیق تشخیص داده شده
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 و مالی حسابداری مقاالت محتوای ( در تحلیلی به بررسی1393راد و همکاران )گرامی 

 هایسال ها نشان داد؛ در طیهای آناين حوزه پرداختند. يافته وهشی های علمی پژنشريه در

دو  رشد اولیه هایکه در سال رسیده چاپ به مذکور مجالت مقاله در  1241 موردبررسی

بین   بوده است. در های بعدی نیز رشد انتشار مقاالت صعودیسال در و داشته برابری سه و

 در مقاله 175 با تهران دانشگاه رتبه اول و مقاله در  257 با اسالمی  آزاد دانشگاه ها،دانشگاه

رهنمای قرار دوم رتبه همچنین  کردستانی گرفت.  و  رحمانی   پرکارترين  رودپشتی، 

  45) نفر  1299 است که یدر حال بوده است، اين  موردمطالعه زمانی  بازه طی نويسندگان،

 مقاالت، موضوعی گرايش  ازنظراند.  منتشر نکرده هم مقاله يک سالی درصد( از محققان،

 27 با مالی علوم و بوده مالی حسابداری حوزه درصد( در  53) از آثار منتشره نیمی بیش از

 گرفتند. و سوم قرار دوم هایدر رتبه درصد 8 حسابرسی با و درصد

المللی را  حسابداری بین های  ای توسعۀ پژوهش ( در مطالعه2018)  1رککِنی و الرسئنيو 

اين حوزه   معتبر  ايشان   وتحلیلتجزيهو    موردبررسیدر مجالت  پژوهش  نتايج  دادند.  قرار 

دهد؛ تغییرات چشمگیری در درصد تعلق نويسندگان به کشورهای مختلف ديده نشان می

درصد از مجموع تعداد نويسندگان   58ها پژوهشگران ايالت متحده  شود. در اين پژوهش می

نويسندگانی    به همراها به خود اختصاص داده و کشورهايی همچون استرالیا، انگلستان، چین  ر

است که بیش از نیمی از    در حالیهای بعدی قرار دارند، اين  درصد در رتبه  37از اروپا با  

است.   شده  نوشته  گروهی  همکاری  با  مابقی  و  نويسنده  تک  بررسی    درنهايتمقاالت 

تحلی  ديگر  و  کمک  لاستنادات  از  حاکی  تحقیقات    توجهقابلها  پیشرفت  به  مقاالت  اين 

 المللی بوده است. حسابداری بین 

همکاران   اِپاستولو  تحلیل2017)  2و  و  بررسی  به  پژوهشی  در  مقالۀ    108محتوای   (، 

بین منتشر نشريۀ  شش  در  سال  شده  در  حسابداری  آموزش  آن  2016المللی  مقايسۀ  با و  ها 

در همین نشريات پرداختند. در اين مطالعه،    2014-2015های  در طی سال  شدهمقاالت منتشر

آموزشی،   تکنولوژی  محتوا،  آموزش  آموزش،  و  درسی  برنامۀ  بخش  پنج  در  مقاالت 

 

1. YorkKenny & Larson 

2. Apostolou et al 
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های پژوهش نشان داد؛  . يافتهقرار گرفتند  موردبررسیهای حسابداری  دانشجويان و دانشکده

درصد از کل مقاالت در بخش آموزش محتوا    13بیشترين کاهش در تعداد مقاالت، با تولید  

درصد از کل مقاالت بوده    33و بیشترين افزايش نیز مربوط به موضوع دانشجويان با تولید  

درصد   12درصد و تکنولوژی آموزشی نیز    26است. مقاالت مرتبط با برنامۀ درسی و آموزش  

های مورد مقايسه  زمینه نسبت به سالاند که در اين از کل تولیدات را به خود اختصاص داده

 16های حسابداری نیز با  تفاوت چندانی مشاهده نگرديده است. مقاالت مرتبط با دانشکده

درصدی و نسبت    8با کاهش    2015درصد از کل مقاالت آموزش حسابداری، نسبت به سال  

 درصدی روبرو بوده است. 1با فزايش  2014به سال 

( که به بررسی و تحلیل محتوای مجالت حسابرسی در ترکیه  2016)  1ارسريم نتايج تحقیقات   

شده در اين مجالت خارج از  درصد مقاالت منتشر  50پرداخته است حاکی است، بیش از  

درصد مقاالت اصاًل به موضوع حسابرسی در ترکیه    35حیطه موضوعی حسابرسی بوده و در  

  65های تحقیقات مشخص شد که  شناسی گرايش اين در نوع  عالوه براست.    پرداخته نشده

و   تحلیلی  توصیفی  مقاالت،  پژوهش   35درصد  مقاالت  از  است.  درصد  بوده  تجربی  های 

بیشتر    5همچنین در     قرار داشته پژوهشگران    موردتوجهسال اخیر مقاالت توصیفی تحلیلی 

 است.

مرتبط در سال دهد، می نشان پژوهش  پیشینۀ و ادبیات  بررسی  بندیجمع  های  تحقیقات 

برای طبقه  به آن به کمک و اندبرده بهره مقاالت بندیاخیر، اغلب از چارچوب معینی 

پرداخته مطالعات  اين  اند.تحلیل  مختلفی بر تحقیقات چارچوب، در  معیارهای   اساس 

ردان، میزان مشارکت زنان و مَ توزيع فراوانی مقاالت، از:  اندعبارت اند کهشده بندیدسته

هر مرتبهسهم  و  سطوح  از  سهم  يک  محققان،  علمی  مشارکت  میزان  علمی،  مختلف  های 

، گرايش موضوعی  یدپر تولپژوهشی، نويسندگان  -آموزشی   مؤسساتها و  يک از دانشگاههر

 رويکرد و اين از نیز ، در پژوهش حاضریبترت  ين بدمقاالت و زبان مورد استناد در منابع.  

 گردد.تحلیل محتوای مقاالت استفاده میدر بندی طبقه

 

1. Erserim 
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 شوند:های پژوهش به شرح زير مطرح می، سؤالذکرشدهبا توجه به مطالب  

پايان سال   در مجله  منتشرشده مقاالت فراوانی  توزيع - تا  انتشار  ابتدای  چگونه    1397از 

 است؟

 1397پايان سال از ابتدای انتشار تا  مقاالت مجله تولید در مردان و زنان میزان مشارکت -

 ؟ است چگونه

از ابتدای انتشار تا پايان  مجله مقاالت های علمی در تولیدسطوح و مرتبه هريک از سهم -

 چقدر بوده است؟  1397سال 

از ابتدای انتشار تا   در مجله منتشرشدهآثار   تولید در پژوهشگران علمی مشارکت میزان -

 ؟ استچقدر  1397پايان سال 

از ابتدای   در مجلهحسابداری   دانش  تولید درها و مراکز آموزشی  از دانشگاه يکهر سهم -

 ه است؟ بود چگونه  1397انتشار تا پايان سال 

 1397از ابتدای انتشار تا پايان سال   مجله حوزه دانش حسابداری در یدپر تول نويسندگان -

 هستند؟  کسانی چه

 چگونه  1397انتشار تا پايان سال  از ابتدای   در مجله منتشرشده مقاالت موضوعی گرايش  -

 ؟است

 چگونه است؟  1397از ابتدای انتشار تا پايان سال  زبان مورد استناد در منابع مجله -

 روش 

صورت  محتوای کمی   تحلیل  روش از استفاده سنجی بوده و بااين پژوهش از نوع علم

که همگی    استدر مجله    منتشرشدهاست. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی مقاالت    گرفته

  موردنیاز های  (. همچنین برای گردآوری دادهN=    170نمونۀ آماری انتخاب شدند ) عنوانبه

نظیر؛   توصیفی آمار هایاز روش ها نیزتحلیل داده و در استفاده ساختهاز سیاهۀ وارسی محقق

 ها استفادهرسم جداول و نمودار و فراوانی درصد توزيع فراوانی، برحسب  هابندی دادهدسته

کتاب اطالعات  کلیه  است.  عنوان،  گرديده  شماره،  دوره،  سال،  از؛  اعم  مقاالت  شناختی 

ها و میزان مشارکت علمی و  ، رتبۀ علمی و وابستگی سازمانی آن)ها(مشخصات پديدآورنده
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  های موضوعی، تعداد استنادات و زبان مورد استناد گرايش همچنین اطالعات محتوايی شامل؛  

سیاهۀ وارد  در  اطالعات   وارسی  استفاده آمدهدستبهو  مورد    Excel  افزارنرم  از با 

ساله و از ابتدای انتشار مجله    12دورۀ زمانی پژوهش  گرفت.   دقیق آماری قرار   وتحلیل تجزيه

 بوده است. 1397تا پايان سال 

 هايافته
اول مقاالت توزيع بررسی  به  سؤال    موردمطالعه زمانی  دورۀ  در    منتشرشده فراوانی 

 دهد. نشان می را هاآن فراوانی يک توزيع جدول شمارۀ که است اختصاص يافته

 شده در بازۀ زمانی پژوهش . توزیع فراوانی مقاالت منتشر1جدول  

 درصد فراوانی  سال انتشار 

1384 13 6/7% 

1386 9 3/5% 

1388 12 1/7% 

1389 16 4/9% 

1390 14 2/8% 

1391 13 6/7% 

1392 15 8/8% 

1393 14 2/8% 

1394 16 4/9% 

1395 15 8/8% 

1396 13 6/7% 

1397 20 8/11% 

 %100 170 مجموع

 

  8/11عنوان و    20با    1397  سال دهد؛می  نشان يک های جدول شمارهداده که  طور همان 

مقاالت   تعداد  بیشترين  مقاالت،  از کل  است.    منتشرشدهدرصد  داده  اختصاص  به خود  را 

به سال    شدهچاپکمترين تعداد مقاالت   درصد از کل    3/5عنوان و    9با    1386نیز مربوط 

ارقام در  دقت  است.  بوده  مجله   دهدمی نشان جدول مقاالت  در  مقاالت  روند چاپ  که 
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طور منظم پیگیری  های بعدی به، در سال1387و    1385های  رغم متوقف شدن آن در سالعلی

 مقاله در مجله به چاپ رسیده است.  15طور میانگین در حدود به ساله همه کهیطوربهشده، 

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

 دهد.نشان می را آن اطالعات آماری

 
 . توزیع فراوانی جنسیت نویسندگان مقاالت 1نمودار 

 354 که از اين تعداد، داشتند مقاالت نقش  اين  نوشتن  در پژوهشگر 417 یطورکلبه 

 نمودار شمارۀ يک نمايش  در  که است بوده درصد(  15) زن نفر 63 و درصد(  85) نفر مَرد

 شده است.  داده

ارشد،   کارشناسی از های علمی اعماز سطوح و مرتبه يکهر سهم تعیین به سؤال سوم 

 يافته است اختصاص مقاالت انتشار در دکتری، استادياران، دانشیاران و استادان دانشجويان

 دهد. می را نمايش  هر گروه سهم دو که جدول شمارۀ

 های علمیاساس سطح و مرتبه  بر مقاالت نویسندگان فراوانی . توزیع2جدول  

 درصد فراوانی  علمی  تحصیلی و مرتبۀ  سطح

 %1/33 138 کارشناسی ارشد 

 %29 121 استاديار

 %18 75 دانشیار

 %9/13 58 دانشجوی دکتری 

 %6 25 استاد

 %100 417 مجموع
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کننده  محقق مشارکت  417دهد، از مجموع  های جدول شمارۀ سه نشان میکه داده طور همان 

درصد(   29نفر )   121درصد( کارشناس ارشد،    1/33نفر )  138؛  به ترتیبدر انتشار مقاالت،  

  6نفر )  25درصد( دانشجوی دکتری و    2/13نفر )  58دانشیار،  درصد(    18نفر )  75استاديار،  

  علمی هیئت از بین اعضای است که از آن حاکی های جدولبنابراين داده؛  درصد( استاد بودند

استادان در   دوم و رتبۀ در اول، دانشیاران در رتبۀ ها و مراکز آموزشی، استادياراندانشگاه

اين بخش، قرار گرفتن کارشناسان ارشد در رتبۀ   در  جهتوجالب دارند. نکته سوم قرار رتبۀ

 . استاول و استادان در رتبۀ آخر جدول توزيع پراکندگی نويسندگان مقاالت  

 يافته  اختصاص مقاالت   انتشار در محققان مشارکت علمی میزان بررسی به پرسش چهارم 

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

 

 
 . میزان مشاركت علمی نویسندگان در انتشار مقاالت 2نمودار 

درصد از مقاالت توسط دو    53است،    مشاهدهقابلکه در نمودار شمارۀ دو   طورهمان 

اند.  درصد نیز با همکاری بیش از سه نفر نوشته شده  5درصد با سه نويسنده و    39نويسنده،  

نیز توسط يک نويسنده نوشته شده است.    3همچنین    97،  ديگرعبارتبهدرصد از مقاالت 

  93. از  استدرصد    3اند و سهم آثار انفرادی تنها  درصد آثار با مشارکت گروهی نوشته شده

نیز؛   مشارکت گروهی  دانشجويان،    94درصد  با  اساتید  مشارکت  درصد    2درصد حاصل 

 درصد نیز حاصل کار گروهی بین اساتید بوده است.  4بین دانشجويان و ما
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تولید مقاالت   در آموزشی مراکز ها واز دانشگاه هرکدام نقش  بررسی به سؤال پنجم 

سهنمودار   بود. يافته اختصاص هرکدام شمارۀ  راآن از سهم  نشان   مقاالت انتشار در ها 

 دهد.می

  
 ها و مراكز آموزشی در تولید مقاالت . میزان مشاركت دانشگاه 3نمودار 

عنوان مقاله در رتبۀ اول،   48دهد، دانشگاه شیراز با که نمودار شمارۀ سه نشان می طور همان 

 اند. نکتهعنوان مقاله در رتبۀ سوم قرار گرفته  12مازندران با  و دانشگاه    15دانشگاه اصفهان با  

مقاالت   در   توجهجالب اندک  تعداد  بخش،  واحد  منتشرشدهاين  طرف  مختلف  از  های 

 12های آن در بین  از واحد  کدامهیچ  کهطوریبهدانشگاه آزاد اسالمی در اين مجله است.  

 دانشگاه اول قرار ندارند.

دانش حسابداری در مجله    تولید حوزهيک از نويسندگان پُرسهم هر  به تعیین پرسش ششم 

تولید اين حوزه را با تعداد آثارشان  اختصاص يافته بود که نمودار شمارۀ چهار، نويسندگان پُر

 دهد.نشان می



31 

 ...  پیشرفت  بررسی جریان دانشی و محتوایی مقاالت دو فصلنامۀ 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
23 ،

ن 
ستا

تاب
99 

 
 بندی نویسندگان تولیدات علمی جامعه آماری پژوهش . رتبه 4نمودار 

اهلل خواجوی به همراه محمد نمازی  است، شکر شمارۀ چهار نماياننمودار   در که  طور همان 

انتشار در  مشارکت  نیز    11 با  مهدوی  غالمحسین  و  اول  رتبۀ  در  مقاله  همراه عنوان   به 

انتشار  محمد در  مشارکت  با  ستايش  مقاله  8حسین  رتبۀ عنوان  گرفته دوم در  اند.  قرار 

انتشار  11  طورکلیبه بیشترين تعداد مقاالت  به خود اختصاص دادهنفر اولی که  اند  يافته را 

نیز    11اند. از اين  درصد کل مقاالت مجله را منتشر نموده  40  درمجموع نفر اول از    4نفر 

 باشند.دانشگاه شیراز می علمی هیئتاعضای  

اغلب پژوهشگران اين   يافته بود. اختصاص موضوعی مقاالت  گرايش  بررسی به سؤال هفتم  

حسابداری   حسابرسی،  مالی،  حسابداری  گروهِ  پنج  در  را  حسابداری  تحقیقات  حوزه، 

اند. در  قرار داده  موردبررسیبندی و  مديريت، آموزش حسابداری و حسابداری دولتی طبقه

اين مقاله، با توجه به اهمیت و همچنین توجه پژوهشگران به تحقیقات حسابداری رفتاری در  

بندی معمول، مقاالت در شش گروهِ ها به طبقههای اخیر، با اضافه نمودن اين پژوهش لسا

حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مديريت، آموزش حسابداری، حسابداری دولتی و  

طبقه رفتاری  و  حسابداری  گرفت  موردمطالعهبندی  موضوعی  قرار  گرايش  تعیین  مبنای   .

بوده   بررسی اجمالی متن مقاالت   درنهايتها و  ها، چکیده، کلیدواژهمقاالت نیز عمدتاً عنوان

 دهد. را نشان می موضوعی مقاالت گرايش  آماری هاینمودار شمارۀ پنج دادهاست. 
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 های موضوعی مقاالت : توزیع فراوانی گرایش 5نمودار 

 حوزۀ در منتشرشدهآثار   از درصد  4/79دهد،  می نشان 5نمودار   هایداده که طور همان 

مالی  با   حسابداری  با   درصد 6/10بوده، حسابرسی  مديريت   در درصد  5/3و حسابداری 

می؛  دارند قرار  بعدی هایرتبه روی  بنابراين  بر  مجله  اصلی  تمرکز  که  گرفت  نتیجه  توان 

 اند.مقاالت مرتبط با حسابداری مالی بوده و ساير موضوعات در حاشیه قرار گرفته

شمارۀ شش   نمودار پردازد کههشتم به بررسی زبان مورد استناد در منابع مجله میپرسش   

 دهد.نشان می ها راآن فراوانی توزيع
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 مورد استناد زبان بر اساس استناد میزان فراوانی . توزیع6نمودار 

شش  که طور همان  شمارۀ  سال در دهدمی نشان نمودار  مجله،  تمام  انتشار  استنادات  های 

 دهدنشان می استنادها فارسی. نتیجۀ بررسی منابع تا به التین بوده است مقاالت اکثراً به منابع

به منابع   درصد  7/27 تنها منابع التین و به درصد 3/72مورد استناد،   منبع  5864از مجموع   که

  در استناد   مورد غالب  زبانیسی انگل، زبان  درمجموع بنابراين ؛  است داشته فارسی اختصاص

  1/25منبع فارسی و    6/9میانگین، در هر مقاله از    طوربه. از طرف ديگر  استمقاالت مجله  

 منبع التین مورد استناد قرار گرفته است. 

 گیرینتیجه

معتبر حوزۀ دانش حسابداری در ايران   از نشريات های حسابداری يکیدو فصلنامۀ پیشرفت

اين   جديد در هایپژوهش   ۀدهندانعکاس مقاالت اين نشريه محتوایرود  می انتظار که است

در   های موضوعیبیانگر اولويت و موضوعات بنیادين  ها وگرايش  ۀدربردارندنیز   و حوزه

 شد محتوی اطالعاتی پژوهش سعی در اين  رون يازا باشد.ايران  دانش حسابداری در حوزۀ

موضوعاتی که   ترين مهممورد   در بتوان اين اساس بر گردد تا ارزيابی و اين مجله بررسی

 مربوط نیازهای پژوهشی ها، همچنیننقاط ضعف و کاستی بوده، موردتوجهحال حاضر  در

 در جهت مؤثر راهکارهای  ارائه و ريزی دقیقبا برنامه و قرار داد موردسنجش  را اين حوزه

 های مؤثرتری برداشت.گام ها تر نمودن آنمقاالت علمی و نیز کاربردی عمق بخشیدن به

در بررسی جنسیت نويسندگان مجله اين نتیجه حاصل گرديد که از مجموع    بدين ترتیب  

درصد را زنان   15درصد را مَردان و    85در تولید مقاالت؛    کنندهمشارکتپژوهشگر    417

ن  دهند. از داليل مشارکت کمتر زنان نسبت به مردان در تولید مقاالت علمی اي تشکیل می

به تعداد کمتر اعضایحوزه می در   دانشجويان تحصیالت تکمیلی زن  و  علمیهیئت توان 

 اولويت ( و همچنین در1393راد، محمدی و سرلک،  مَردان )گرامی نسبت به حوزه اين 

نقش  پرداختن  مادری بودن  زنان خانواده امور به و  نزد  میزان   در  البته  اشاره کرد.  ايرانی 

نبوده   پژوهش  اين  مختص تنها در تولید مقاالت علمی در اين حوزهکمتر زنان   مشارکت
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( نیز که به 1393راد، محمدی و سرلک )پژوهش گرامی  ازجملهها  بلکه نتايج ساير پژوهش 

های حسابداری و مالی در ايران پرداخته بودند، مؤيد اين  تحلیل محتوای مقاالت علمی حوزه

 مطلب است.

 که داد نشان گروهی کار   صورت بهمقاله   انتشار در قانمحق مشارکت ارزيابی میزان 

است.   بوده کار گروهی حاصل درصد  97 نويسنده بوده و درصد آثار دارای يک نفر  3تنها  

 ( همخوانی1393های گرامی راد، محمدی و سرلک )های پژوهش، با يافتهيافته از بخش  اين 

 سه يا آثار دو ای را در مقايسه بانويسندهآثار تک   خود میزان گزارش  در دارد. ايشان نیز

که پژوهش فوق نیز در حوزۀ حسابداری  اند. با توجه به اين ای کمتر گزارش نمودهنويسنده

به   زيادی اين حوزه گرايش  توان نتیجه گرفت که متخصصین انجام شده است، بنابراين می

 علمی و تألیف مشترک دارند. همکاری

مقاالت، نشان   انتشار مراکز آموزشی در و هاهريک از دانشگاه مهای مربوط به سه يافته 

 15تولید  دانشگاه اصفهان با فاصله زياد و عنوان مقاله و 48دانشگاه شیراز با تولید   دهد؛می

اند. قرار گرفتن دانشگاه شیراز در رتبۀ اول و با فاصلۀ  گرفته قرار  صدر جدول در عنوان مقاله

ها نشان از سوگیری مجله به سمت پژوهشگران دانشگاه شیراز دارد که  دانشگاهزياد از ساير  

دانشگاه شیراز را استثنا بدانیم، به نظر    که یدرصورتشود.  از نکات ضعف مجله محسوب می

ها در انتشار مقاالت در اين مجله وجود داشته است،  رسد پراکندگی خوبی بین دانشگاهمی

بعد  122  کهطوریبه بین  مقاله  شده  32ی  توزيع  بهدانشگاه  که  هر  اند  سهم  میانگین  طور 

آزاد   8/3دانشگاه   دانشگاه  به  مربوط  مقاالت  کم  تعداد  ديگر،  طرف  از  است.  بوده  مقاله 

در اين پژوهش    توجهجالبهای آن از نکات  اسالمی با توجه به گستردگی و تعداد زياد واحد

اند.  دانشگاه اول نیز قرار نگرفته 12تی در بین های آن ح از واحد يک هیچ  کهطوریبهاست، 

همچنین انتشار تنها دو عنوان مقاله از پژوهشگران دانشگاه تهران در اين مجله نیز از ديگر 

 نکات برجسته در اين مجله بوده است.

گرايش   به  بررسی  مربوط  مقاالت  تعداد  بیشترين  که  داد  نشان  مقاالت  موضوعی  های 

مال حسابداری  حسابداری  موضوع  از  اعم  موضوعات  ساير  سهم  و  است  حسابرسی  و  ی 

. اين نتیجه  استمديريت، حسابداری رفتاری، آموزش حسابداری و حسابداری دولتی اندک  
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( و گرامی راد، محمدی و سرلک  1395خانی )های مرادی و صفیپژوهش  از با نتايج حاصل

لیل انتخاب موضوعات مالی  همخوانی دارد. شايد د حسابداری نشريات ( در خصوص1393)

تقاضای   آموزشی،  حوزه، مشکالت اين ها در روش از گوناگونی توسط پژوهشگران، ناشی 

اعتباردهندگان، نیاز ؛ازجملهاطالعاتی   مستقل،  حسابرسان  حسابداران،   مديران، 

 سرمايه،و  بازارهای پول فعال در و های ذينفعتمام گروه  و مالی گذاران، تحلیلگرانسرمايه

 رفاه بر   شدهده يبرگزهای حسابداری  و روش مالی هایآثار سیاست بینیپیش  و به شناسايی

اطالعات و خويش  دريافت  تقاضای  از همچنین   کاهش   منظوربه ذينفعان سوی  مناسب 

از    (.1393راد، محمدی و سرلک،باشد )گرامی و ايجاد منافع گیریاصالح تصمیم ريسک،

ا علیرغم  ديگر،  نهادهای  سوی  يا  و  دولت  دست  در  کشور  اقتصاد  از  اعظمی  بخش  ينکه 

های مربوط به اين بخش در رتبۀ آخر قرار گرفته است. البته  عمومی است، تعداد پژوهش 

های صورت گرفته در اين زمینه همخوانی دارد،  نتايج اين بخش از پژوهش با بیشتر پژوهش 

مربوط به ماهیت و پیچیدگی پژوهش در  شايد دلیل توجه کم محققان به حسابداری دولتی  

ها و عدم تعريف روشن و عملیاتی متغیرهای پژوهش  اين حوزه، عدم دسترسی آسان به داده

در اين حوزه نقش    پژوهش انجام    کهدرحالی(،  1393راد، محمدی و سرلک،باشد )گرامی

مک شايانی های دولتی و نهادهای عمومی داشته و کمؤثری در تحلیل وضعیت مالی دستگاه

 های آينده دولت خواهد نمود.ريزیبه برنامه

نشان می  مقاالت  استنادات  پژوهشگران مجلهارزيابی  بیشتر  منابع دهد،  استناد   به  التین 

توان به؛ استفادۀ پژوهشگران از مقاالت التین  از داليل اين امر می فارسی. اند تا به منابعنموده

المللی توسط برخی از  مقايسۀ نتايج مطالعات داخل کشور با مطالعات بین مقالۀ پايه،  عنوانبه

های بکر و اصیل ايرانی در اين حوزه اشاره کرد که  پژوهشگران و همچنین کمبود پژوهش 

تشويق و ترغیب پژوهشگران   ازجملهاندرکاران اين حوزه با اتخاذ تدابیری،  الزم است دست

جديد پژوهشگران داخلی باز نمايند. با توجه به اينکه در    جوان، راه را برای انتشار مقاالت

ايران و بخصوص در مورد مجالت حسابداری، پژوهشی در رابطه با نوع استنادات مقاالت  

است،   نگرفته  نظرصورت  مقاالت  می  به  به کل  را  پژوهش  از  بخش  اين  نتايج  بتوان  رسد 

 حسابداری تعمیم داد. 
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 پیشنهادها
یل محتوای نشريات سالیان طوالنی است که از سوی پژوهشگران برای  مقاالت مرتبط با تحل 

 بندیمقاالت نیز دسته  گونهاين شود. هدف از نوشتن  انواع مجالت در سراسر دنیا نوشته می

مطالب   شناخت و مقاالت موضوعی آن  منتشرشدهنوع  تادر  ترتیب هاست  ضمن   ،بدين 

و   های علمیحرکت کردن زمینۀ هدفمند زمانی،دورۀ   يک در حوزه آن مسائل شناسايی

اولويت پژوهشیتعیین  به شود فراهم های  طريق  اين  از  همچنین  ضعف و   و هاشناسايی 

  گونه ن ي انگارش    متأسفانهاما  ؛  اطالعات علمی نیز کمک گردد در تولید موجود کمبودهای

بررسی صورت گرفته  مقاالت بخصوص در حوزۀ دانش حسابداری در ايران مغفول مانده و با  

؛  مشخص شد برای مجالت حسابداری تاکنون پژوهشی در اين زمینه صورت نگرفته است

ها، پژوهشگران حوزۀ دانش  پژوهش   گونه اين مندی از نتايج  بنابراين ضروری است برای بهره

های مختلف اقدام به تحلیل محتوای مقاالت  حسابداری نیز همانند ساير پژوهشگران حوزه

منسجمی چارچوب  بتوان  طريق  اين  از  تا  بنمايند  حسابداری  مختلف  وضعیت   از مجالت 

بیشتر  های حسابداری را ترسیم و زمینهپژوهش  موجود بررسی و توجه  مستعد  هايی را که 

ها، کیفیت مقاالت حسابداری  پژوهشگران است را شناسايی نمود و ضمن توسعۀ اين پژوهش 

 شید. را نیز بهبود بخ افتهيانتشار

 منابع
های تحقیقاتی حسابداری،  (. تبیین نیازها و اولويت1383اعتمادی، حسین و فخاری، حسین. )

عمل،   و  آموزش  تحقیقات،  همسويی  جهت  الگويی  بررسیارائه  های  فصلنامۀ 
 .27-3(، 35)11 ،حسابداری و حسابرسی 

نامه علوم   ،اجتماعی(. کاربرد تحلیل محتوی در علوم 1375. )اهللرحمتصدديق سدروسدتانی،  
 .91-114(، 8)8،  اجتماعی

  ، )تحلیل محتوای نامه علوم اجتماعی(  يجترو(. آموزش، تحقیق و 1376. )اهللنعمت فاضدلی،

 .99-114(، 2)1،  نمايه پژوهش 
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(. روش تحلیل محتوا، از کمی گرايی تا کیفی  1395قائدی، محمدرضدا، گلشدنی، علیرضدا. )

 .57-82(، 23)7،  شناختیروانهای مدلو   هافصلنامه روشگرايی، 

( فريده.  و    المعارفدائرهسنجی،  کتاب(.  1385عصاره،  ، جلد دوم،  رسانیاطالعکتابداری 

 .ملی اسناد و کتابخانه تهران: سازمان

فاطمه؛ محمدی، مهدی و سرلک، نرگس. )گرامی مقاله1393راد،  های  (. تحلیل محتوای 

حسابداری   پژوهشی  علمی  سالمجالت  بین  منتشره  مالی  ،  1387-1392های  و 

 . 105-122(، 23)7، حسابداری مديريت

های حسابداری بخش عمومی در  (. تحلیل پژوهش 1395مرادی، محمد، صفی خانی، رضا. )

و جهت آتی،  ايران  تحقیقات  بررسیگیری  و حسابرسی، فصلنامۀ  حسابداری    های 

23(4 ،)574-547 . 

ها.  سنجی و مبانی، مفاهیم، روابط و ريشهبا علم  يیآشنا  (.1390)رضا.  نوروزی چاکلی، علی

 ها )سمت(.تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه تهران: سازمان مطانعه و

( يونس.  پژوهش 1397نوبخدت،  محتوای  ايران(. تحلیدل  رفتداری در   ، هدای حسددددابدداری 

 .99-113(، 39)11، حسابداری مديريت

، بررسددی تولیدات علمی حوزۀ موضددوعی اخالق در حسددابداری(.  1398نوبخت، يونس. )

 .125-132(، 3)14  فصلنامه اخالق در علوم و فّناوری،

References 
Apostolou, B. Dorminey, J. W. Hassell, J. M. & Rebele, J. E. (2017). 

Accounting education literature review (2016), Journal of Accounting 

Education, article in press. 
Erserim, A. (2016). A review of audit literature in Turkey, Finans Politik & 

Ekonomik Yorumlar, 53(611), 29-38. 

YorkKenny, S. & Larson, R. K. (2018). A Review and analysis of advances 

in International accounting research, Journal of International 

Accounting, Auditing and Taxation, 30(1), 117-126. 


