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Abstract 
Scientometric studies provide a picture of the flow of production, 

dissemination, and utilization of science to managers at different levels of 

research and implementation to plan accordingly in the relevant field. The 

purpose of this article was to study the scientometrics of earnings management 

research in Iran. The research is applied and has been done using the 

quantitative content analysis method. The statistical population of research 

includes all scientific journals in the educational disciplines of accounting and 

finance that have published articles in this field. The research time limit was 

also 26 years from 1992 to early 2018. The research findings reveal that with 

a distance of 37 years from other countries, earnings management research in 

Iran started in 2003. With 14% of the total, real earnings management-related 

research also has a small share of this type of research in Iran. The modified 

Jones model (1991) with 56% in the section of accrual earnings management 

models and the Roychowdhury model (2006) with 55% in the real earnings 

management models section have been used more by researchers than other 

earnings management discovery models. From the total of 7012 references 

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

the importance of the issue, the small number of studies conducted in this 

field, especially in real earnings management, emphasizes the need to pay 

more attention to this field, which is done to prevent and detect earnings 

management. 
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  رانی سود در ا تیریمد قاتیتحق یسنجمطالعه علم

  چکیده

  مختلف  سطوح مدیران اختیار در را علم از گیریبهره و  اشاعه تولید، جریان از تصویرى سنجی مطالعات علم

هدف این مقاله،  .  بپردازند  مربوطه  حوزه  در  ریزیآن به برنامه  اساس  بر  دهد تامی   قرار  اجرائی   و   پژوهشی 

از روش  استفادهبا   . پژوهش از نوع کاربردی بوده و بودسنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران  مطالعه علم

صورت کمی  محتوای  مجالت  تحلیل  تمامی  شامل  پژوهش  آماری  جامعه  است.  رشته گرفته  های  علمی 

ه زمانی پژوهش نیز  اند. محدودکه اقدام به انتشار مقاله در این زمینه نموده  استآموزشی حسابداری و مالی  

دهد تحقیقات مدیریت سود  های پژوهش نشان می باشد. یافتهمی   1397تا سال    1371ساله بوده و از سال    26

های مرتبط با مدیریت است. پژوهش  شروع شده  1382ال  ساله از سایر کشورها و از س  37در ایران با فاصله  

ها را در ایران به خود  درصد از مجموع این تحقیقات سهم اندکی از این نوع پژوهش  14سود واقعی نیز با  

های مدیریت سود تعهدی  درصد، در بخش مدل  56( با  1991)است. مدل تعدیل شده جونز    اختصاص داده

های کشف  های مدیریت سود واقعی بیشتر از سایر مدلدرصد در بخش مدل  55  ( با2006)  و مدل رویچودری

منبع مورد استناد در مقاالت نیز،    7012مدیریت سود مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است. از مجموع  

  وضوع، م  اهمیت  به  توجه  درصد به زبان فارسی بوده است. در هر حال، با  27درصد منابع به زبان انگلیسی و    73

اندک پژوهش لزوم تعداد  بر  واقعی،  این حوزه، بخصوص در بخش مدیریت سود  های صورت گرفته در 

  شوند، تأکید دارد.توجه بیشتر به این حوزه که به منظور پیشگیری و کشف مدیریت سود انجام می 

مالی مدیریت سود، مجالت حسابداری و    سنجی، تحلیل محتوا، تحقیقات: علمکلیدی  کلمات

 .ایران
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 قدمهم

 ها،شرکت  هادار شدن تخصصی و امروز دنیای در بازرگانی و تجارت  هرشد و توسع با

 مسائل به و آگاه ایحرفه مدیران به ها شرکت امور  هو ادار  شده جدا از مالکیت مدیریت

 قرار را در اختیار مدیران خودثروت  مالکان،   شده است. سپرده مالی و اقتصادی هپیچید

 ارزیابی   و هاگذارییا فروش سرمایه حفظ  همچون  مواردی در گیریتصمیم منظور به و داده

مدیران مباشرت  آنان، یا مجدد انتخاب منظوربه   وظیفه  حسابدهی جایگزینی   خواهان 

)بهارمقدم و    هستندخود   قبال عملکرد ی دری پاسخگو و اطالعات  ارائه طریق از مدیریت

 از عظیمی بخش  بر مالکان،  عالوه  حسابداری در این مسیر، اطالعات(.  1389  ،فردحسنی 

 سازد. درواقعمی ها را نیز تأمین نندگان اطالعات مالی شرکتک اطالعاتی استفاده نیازهای

تجاری اطالعاتی هسامان حسابداری، تهیه است که واحدهای  اطالعات و به   مالی ارائه 

اکثر  و  شوداساسی منعکس می های مالیصورت  در  حسابداری  اطالعات بیشتر پردازد.می

اتفاق قریب اطالعاتی به  سرمایه، جمله  از گیرندگانتصمیم نیاز  گذاران سرمایه صاحبان 

 های صورت از  با استفاده کنندگان استفاده سایر و  گران مالیاعتباردهندگان، تحلیل بالقوه،

  ه بیشتر مورد استفاد اساسی که  مالی  های صورت از  میان، یکیپذیرد. در این تحقق می مالی

عملکرد  هکنندمنعکس  مالی  صورت  زیان است. این  و سود گیرد، صورتمی  قرار این افراد

 مالیگزارش ها در اینشرکته  شدسود گزارش است.  مالی   هدور یک در واحد تجاری 

 و ارزیابی عملکرد  ترین معیارهای مهم  گیری و ازتصمیم مهم معیارهای یکی از  عنوانبه

 که از آنجایی (.1392باغی و همکاران، )رشیدی شودمی اقتصادی تلقی  تعیین ارزش بنگاه

  ه تهی  و از طرفی حسابداری بوده های برآوردی واز روش متأثر سود بنگاه اقتصادیه محاسب

 دالیلبه است بنا بنابراین ممکن باشد،تجاری می واحد مدیریت هبر عهد های مالیصورت

 نماید.  دستکاری آن اقدام به مختلف، مدیریت

در واقع نوعی دستکاری است که در آن مدیریت  سود دستکاری سود یا همان مدیریت

اندازه بههای واقعی  فعالیت با استفاده از   ها،  منظور سرشکن کردن هزینه نظیر تولید بیش از 

به خریداران ج در هزینه اعطای تخفیف  فروش، کاهش  در  تسریع  بههت  منظور کاهش  ها 
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های  استهالک دارایی   ه محاسب  روش   در   تغییر های حسابداری مانند  تمام شده و یا روشبهای

برای دستیابی به سطوح مطلوب   الوصولمطالبات مشکوک ه ذخیر در برآورد تغییر یا ثابت و

 پذیرد.  انجام می مالی  هایصورت در گزارش رویداد و مورد نظر سود هنگام

 قرار پژوهشگران توجه سود در کانون مدیریت اخیر موضوع هایسال حال درهر به  

اند.  مورد مطالعه قرار دادهخاصی    هزاویرا از  پژوهشگران موضوع  هر یک از این  گرفته است.  

توجه  اهمیت چنین مطالعاتی که بر کشف و پیشگیری از مدیریت سود توجه دارد بر لزوم  

بنابراین  از تحقیقات حسابداری تأکید دارد.  این حوزه  به  این  بیشتر  شده پژوهش سعی  در 

مقاالت فراوانی  توزیع  مقاالت،  این  انتشار  در  پیشگام  مجالت  نظیر  مختلفی  ابعاد   است، 

تولید، رویکردهای  از مراکز علمی در انتشار مقاالت، نویسندگان پُریک شده، سهم هرمنتشر

شده در حوزۀ  استناد در منابع مقاالتِ منتشر و زبان مورد    های بکارگرفته شدهدلموضوعی، م

و بررسی  شناسایی،  سود  گردد مدیریت  بر  تحلیل  بتوان تا  اساس  مهم  در  این  ترین  مورد 

نیازهای   ها، همچنین ضعف و کاستی بوده، نقاط موضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه

 را مورد ارزیابی قرار داد.   حوزهاین   مربوط به پژوهشی

 نظری   مبانی
 اصلی هایران پیش  عنوان به  فناوری علم و توسعه  با مرتبط  های فعالیت امروزه. سنجیعلم

 یاری جوامع زندگی سطح و بهبود اقتصادی توسعة طور چشمگیری بهو توسعه، به رشد

از   گیریبهره همواره با المللیهای ملی و بین سازمان و هادولت اساس، این  بر رساند.می

این می قرار  خود  کار  دستور در  را  علوم ارزیابی و  سنجش  مختلف،  هایشیوه   دهند. 

 عناوینی نظیر تحت  و گرفته  خود به  مندنظام ساختار  تدریجها در گذر زمان و به ارزیابی 

کتاباطالع متون سنجیعلم و سنجیسنجی، وب سنجی،  پژوهش  در  دیده  علمی هایو 

 شود.  می

 است. علمی هایفعالیت ارزیابی هایروش  ترین رایج از یکی سنجیدر این میان، علم

 علوم گیریسایر کشورها برای اندازه در و بعد از آن در روسیه بوجود آمد روش ابتدا این 

 را  سنجی علم هواژ کسانی که قرار گرفت. اولین  استفاده  المللی موردبین  و  ملی سطوح  در
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اندازهبه  را سنجی علم آنان بودند. کارنوا و دوبروف نمودند، ابداع  گیری فرآیندعنوان 

 برجسته دانشمندان علم،  این  شدن دنبال مطرح به کردند. تعریف )داده ورزی( انفورماتیک

 تولید مقایسه برای مالکی عنوان به مقاالت علمی از نیز هولم و ایلر جمله کول، از دیگری

 علمی کشورهای تولیدات طریق از این  نمودند. ایشان استفاده مختلف کشورهای علمی

 کشورهای  و وضعیت  داده قرار  مورد مقایسه  یکدیگر با  کیفی و کمی  لحاظ  از را مختلف

 (. Sengupta, 1992)مشخص نمودند  علمی تولید اطالعات در را مختلف

این  علماز   و سازانبرنامه موردنیاز اطالعات  سازی فراهم راستای در  سنجیرو، 

فعالیت طیف  پژوهشی، گذارانسیاست از   تخصصی مطالعات و هاگرایش ها،وسیعی 

 را هر حوزه علمی پیشگامان و هسته نشریات استنادی، شناسایی تحلیل مطالعات همچون

 سطوح در پژوهشی مدیران به  مطالعات (. این 1361دهد )دیانی،  قرار می  پوشش  تحت 

اختیار   در را علم از گیریو بهره اشاعه تولید، از جریان که تصویرى دهدمی امکان مختلف

  . به (1389 منصوریان،)حوزۀ پژهش بپردازند   در ریزیبرنامه به آن داشته باشند و بر اساس

تحقیقات  انجام   در راهبردی های ریزیبرنامه مبنایی برای تواندمی  مطالعات گونه این  عبارتی

 های کالن باشد.  پژهش  و

از مدیریت  .مدیریت سود مطرح سود حوزه در که است مباحثی سود   حسابداری 

در   شود.می بود که  متمرکز  هموارسازی سود  روی  بر  بیشتر  زمینه  این  در  اولیه  تحقیقات 

 ,Buckmaster)گردید    1966مدرن مدیریت سود در سال    های پژوهش نهایت منجر به آغاز  

 .اندنموده مستند را سود مدیریت از شکل سه حوزه این  پژوهشگران حال هر در (.1997

واقعی..  1 سود  بهدر    مدیریت  واقعی،  سود  دستکاری مدیریت  عمدی  در  طور  هایی 

شده را در جهت خاصی تغییر  گیرد تا سود گزارشمی  های واقعی شرکت صورتفعالیت

 Dechow)شود  می  ها یا ساختار معامالت ایجاددهد و این، از طریق تغییر زمانبندی فعالیت

and Skinner, 2000.)   نشا زمینه  این  در  انجام شده  ابزار  نمطالعات  نوع  دهندۀ وجود سه 

 است: مدیریت سود واقعی به شرح زیر 
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تسریع در فروش از طریـق اعطـای تخفیفـات یـا شـرایط اعتبـاری  به    .دستكاري فروش  •

 طور به هادستکاری  د. این شوجاری اطالق می   ۀدوردر  سود    منظور افزایش به  مناسـب،

 در واقعی هایزیرا دستکاری فعالیت  دهد، کاهش  را ارزش شرکت تواندمی بالقوه

 تأثیر منفی آتی دورۀ نقد  هایجریان بر سود، ممکن است افزایش  منظوربه جاری دورۀ

 (. Roychowdhury, 2000) باشد داشته

هزینه  • اختیاريدستكاري  اختیاریهزینه  کـاهش   .هاي  قبیل؛  های  ،  توسعهو    تحقیق  از 

و  تبلیغات  را کاهش های گزارشهزینهنگهداری،   و تعمیرات  افـزای  شده  را  ش  و سود 

هزینهبنابراین  دهد.  می مـدیران  بهاگـر  را  اختیاری  اهداف    برآورده  منظورهای  ساختن 

بـه بایـد  دهند،  هزینه سود کاهش  غیرمعمـول  گزارش  طـور  پایینی  اختیاری  کنند.  های 

دوره  در  سود  همچنین  از  بیش  دوره  سود  که  باشد، هایی  مدیریت  )هدف(  نظر  مورد 

 (. Roychowdhury, 2000)د مخارج مزبور ممکن است افزایش یاب

اندازه  • از  بیش  اندازه، می   .تولید  از  بیش  تولید  بر تعداد    ةتوان هزین با  را  سربار ساخت 

  هزینةثابت هر واحد،    ةکرد. درنتیجه با کاهش هزین  واحدهای تولیدی بیشتری سرشکن

با وجود این، شرکت  .  یابدمیواحد افزایش    سود هـر  ةیافته و حاشیتولید هر واحد کاهش 

بـیش  هزینه  اقـالم  این  از حـد تولیدشده را متحمل می های تولید و نگهـداری  شود که 

جریانهزینه  درنتیجه،  نیست.  بازیافت  قابل  جاری  دورۀ  فروش  طریق  از  -نقد    هایها 

افزایش عادی می  عملیاتی کمتر از سطح بعید  شود. از طرفی سود  یافته در دورۀ جاری 

نسبتاً شرکت  محصوالت  برای  تقاضا  اگر  بنابراین،  بماند.  پایدار  که  باشد،    است  ثابت 

 (. Li, 2010) یابدهای نقدی و سود دوره آتی احتماال کاهش میجریان

ها،  های حسابداری و تخمین با تغییر در روش   تعهدی مدیریت سود   . مدیریت سود تعهدي.2

های  شود. تغییر روش استهالک داراییهای مالی ایجاد میهنگام گزارش رویداد در صورت

کلی  طور  هایی از این روش هستند. بهالوصول، مثالثابت و تغییر ذخیرۀ مطالبات مشکوک

سمت خاصی جهت    گذارد، بهجای بآن که آثار نقدی بربدون  این روش، سود حسابداری را  

 .(1396 زاده،حسن  برادران نوبخت  و) دهدمی
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 شناخت  روش  از  هاهزینه شناخت و بررسی جای به در این روش  . مدیریت سود درآمدي.3

حساب  درآمد، بررسی  دریافتنیبا  دور انتقالی درآمد و های  می  بعد هبه  شود.  استفاده 

 که شودموضوع پرداخته می  این   بررسی به حساب دو این  استفاده از صورت که بابدین 

شناسایی از مدیران چگونه برای  به اختیارت خود    الگوی  سه به دستیابی منظور درآمد 

غیرمنتظره  زیان از اجتناب و کاهش سود از اجتناب از زیان، سود یعنی اجتناب متدوال

 .(1394 صالحی،صالحی و )نمایند استفاده می

پژوهش  انجام های بررسی براساس بدین  شده،  و  مشابهی  خاص  صورت  به  و  شکل 

انجام ایران  در  مدیریت سود  مورد موضوع  در  از   نشده موردی،  برخی  به  ادامه  در  است. 

 گردد.     هایی که به نحوی با این مقاله در ارتباط هستند اشاره می پژوهش 

مطالعه(،  1398)  نوبخت مطالعهدر  عنوان  با    پژوهشنامه   علمی  تولیدات  سنجیعلم  ای 

مالیات، به تحلیل محتوای تنها نشریه علمی حوزه دانش مالیاتی در ایران پرداخته است. نتایج  

عنوان مقاله  مورد مطالعه در این نشریه، بیشترین گرایش    273پژوهش وی حاکی است از  

به حوزه مربوط  )  ادارات  و  کارکنان   ارزیابی   هایموضوعی    بر   مالیات   درصد(،   11مالیاتی 

)شرکت  درآمد )  فرار  و  (3/7ها  از  6/6مالیاتی  همچنین  است.  بوده  نویسندۀ   626( 

مقاالت،  مشارکت این  تولید  در  تشکیل    77کننده  مردان  را  عالمه   داده درصد  دانشگاه    و 

عنوان مقاله به عنوان دانشگاه پیشرو در تولید این نوع مقاالت    27طباطبائی )ره( نیز با انتشار  

 . فی شده استمعر

های حسابداری رفتاری  سنجی پژوهشعلم  ( در پژوهشی با عنوان مطالعه1397نوبخت )

یافته مرتبط با حسابداری رفتاری را در ایران مورد بررسی قرار داد.  در ایران، مقاالت انتشار

 225نفر،    531طور کلی در ایران، با مشارکت علمی  دهد بههای پژوهش وی نشان مییافته 

کننده در تولید این آثار،  نویسندۀ مشارکت  531چاپ رسیده است. از   مقاله در این حوزه به

و    9/33 استادیاران  را  را کارشناسان  5/30درصد  تشکیل می درصد  درصد   7دهند.  ارشد 

نویسنده و  مقاالت تک  دانشگاه  درصد حاصلِ کارگروهی  93ای  بین  در  است.  و  بوده  ها 

 و مقاله در رتبة اول 39با   آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  نشگاهدا مؤسسات آموزشی،

اند. از نظر گرایش موضوعی،  گرفته در رتبه دوم قرار مقاله  19 دانشگاه عالمه طباطبائی با
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درصد   1/27 در حوزۀ حسابداری مالی بوده و حسابرسی با شده درصد آثار منتشر  30بیش از  

 منبع  6156مجموع   های بعدی قرار دارند. ازرصد در رتبهد  8/13 و حسابداری مدیریت با  

درصد به زبان فارسی    30 درصد منابع به زبان انگلیسی و   70مورد استناد در مقاالت، تقریباً  

 . بوده است

صفی و  )مرادی  مطالعه1395خانی  در  پژوهش(،  بررسی  به  بخش  ای  حسابداری  های 

دهد  تحقیقات آتی پرداختند. نتایج تحقیقات ایشان نشان میگیری  عمومی در ایران و جهت

درصد است. در این    3نشریة بررسی شده    21سهم تحقیقات حسابداری بخش عمومی در  

پیشرو در این زمینه  های دانش حسابرسی و حسابداریِ سالمت جزء نشریهبین، نشریه های 

ها بوده و همچنین  ها و شهرداری گاه بوده است. قلمرو مکانی بیشتر این تحقیقات، دولت، دانش

درصد این تحقیقات از روش پیمایشی استفاده شده است. از دیگر نتایج این    60در بیش از  

بودجه و  تعهدی  حسابداری  نظیر  موضوعاتی  اینکه،  توجه  پژوهش  کانون  در  بیشتر  بندی 

حوزه  و  گرفته  قرار  مپژوهشگران  حسابداری  گزارشگری،  مالی،  حسابداری  دیریت،  های 

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

 . داده شده استتحقیق تشخیص

( همکاران  و  پژوهشی  1394ساعی  علمی  تحقیقات  محتوای  تحلیل  و  بررسی  به   ،)

ل محتوا،  حسابرسی در دو دهة اخیر پرداختند. در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه و تحلی 

نوع گرایش به  سالشناسی  طی  حسابرسی  تحقیقات  شده    1378-1391های  های  پرداخته 

  در هفت زمینة حرفه،  چاپ شده مقاالت تنوع و تعداد دهد،های پژوهش نشان می است. یافته

 حسابرس مشتری، حاکمیت ارتباط مالی،هایکنندگان صورتاستفاده و گزارش حسابرسی

 ریسک حسابرسی، نسبت و  تقلب خطر و های حسابرسیروش ی،  بازار حسابرس شرکتی،

 قرارداد حسابرس صاحبکار، مسئولیتسه زمینة   است. اما در بوده دیگر بیشتر هایزمینه به

از دالیل    یکی است که چاپ نرسیده به  حسابرسی، پژوهشی گیرینمونه و دادخواهی و

اطالعات   اطالعات قراردادها، شامل اطالعات،نبودن   دسترس در توانرا می احتمالی آن

این، در   برحسابرسی دانست. عالوه هایو پرونده علیه حسابرسان حقوقی دعاوی به  مختص

زمینة تداومخدمات   المللی، بین  مقررات شش  دیدگاه  فعالیت، حسابرسی   غیرحسابرسی، 
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تنوع   از که  خورد میچشم   به تحقیقات محدودی قضاوت حسابرس، و مالیاتی، آموزش

 . خاصی برخوردار نیست

شده  سنجی مقاالت منتشربه تحلیل علم  ای (، در مطالعه2019)  1پرساد، کومار و وراِمانی 

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

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

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

عنوان    81  اند و بهاد، بیشترین توجه پژوهشگران را به خود جلب نمودهبار استن   16907مقاله با  

 21/26. همچنین میانگین استناد به هر مقاله  نگرفته است  ی صورتاستناددیگر اصال  مقاله  

منتشر  درصد مقاالت  بیشترین  است.  به  بوده  مربوط  نیز  مجله  در  تجارت،    موضوعاتشده 

ای  در  است.  بوده  حسابداری  و  مقاالت  مدیریت  نویسندگان  به  استنادات  بیشترین  میان،  ن 

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

 اند. داده

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

بین  نشریة  شش  در  سال  منتشرشده  در  حسابداری  آموزش  آن  2016المللی  مقایسة  با و  ها 

در همین نشریات پرداختند. در این مطالعه،    2014-2015های  شده در طی سالمقاالت منتشر

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

های پژوهش نشان داد  داری مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حساب دانشجویان و دانشکده

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

درصد از کل مقاالت بوده    33و بیشترین افزایش نیز مربوط به موضوع دانشجویان با تولید  

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

های مورد مقایسه  اند که در این زمینه نسبت به سالاز کل تولیدات را به خود اختصاص داده

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

 

1. Prasad et al  

2. Apostolou et al 
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درصدی و نسبت    8اهش  با ک  2015درصد از کل مقاالت آموزش حسابداری، نسبت به سال  

 .درصدی روبرو بوده است 1با افزایش  2014به سال 

( که به بررسی و تحلیل محتوای مجالت حسابرسی در  2016)  1نتایج تحقیقات ارسریم 

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

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

  65های تحقیقات مشخص شد که  شناسی گرایشپرداخته نشده است. عالوه بر این در نوع 

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

ار داشته  سال اخیر مقاالت توصیفی تحلیلی بیشتر مورد توجه پژوهشگران قر  5همچنین در  

 .است

آوری شده  ای از شواهد تجربیِ جمع( با استفاده از مجموعه2015)  2کامپوپیانو و دِماسیس

تجزیه گزارشواز طریق  محتوای  اجتماعی  مسئولیت   هایتحلیل  و    98های  بزرگ  شرکت 

های  های خانوادگی در مقایسه با شرکتمتوسط در ایتالیا به این نتیجه دست یافتند که شرکت 

کنند. این  های اجتماعی را منتشر میهای مسئولیت خانوادگی، انواع مختلفی از گزارشغیر

های اجتماعی  گزارشات بر موضوعات مختلفی تأکید داشته ولی با استانداردهای مسئولیت 

بدین  دارند.  کمتری  گزارشگری    ، ترتیبمطابقت  ادبیات  کمک  به  پژوهشگران  این 

امسئولیت و  اجتماعی  گزارشهای  موضوعی  محتوای  تحلیل  طریق  مسئولیتز  های  های 

های خانوادگی به چندین روش کمک نموده و مفاهیمی را برای  اجتماعی به تجارت شرکت 

 .اجرا ارائه نمودند

های اخیر،  سال  مرتبط در  های پژوهش  دهد،می  نشان پژوهش  هپیشین و ادبیات بندیجمع

تحلیل   به آن کمک به و اندبرده بهره مقاالت  بندیاز چارچوب معینی برای طبقه اغلب

پرداخته مطالعات  مختلفی    هاپژوهش  چارچوب، این  در اند.محتوای  معیارهای  اساس  بر 

یک از  سهم هر مجالت پیشگام، توزیع فراوانی مقاالت،  از: اندعبارت اند که شده بندیدسته

مرتبه و  علمی  سطوح  مشارکت  میزان  علمی،  هرهای  سهم  دانشگاه محققان،  از  ها،  یک 

 

1. Erserim 

2. Campopiano and De Massis 
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مقاالت. در این پژوهش نیز    تولید، گرایش موضوعی مقاالت و میزان استنادات نویسندگان پُر

 در تحلیل محتوای مقاالت استفاده گردید.  بندیطبقه و از این رویکرد

شده،   ذکر  مطالب  به  توجه  با  ترتیب  مطرح   های پرسش بدین  زیر  شرح  به  پژوهش 

 : دگردنمی

 های مدیریت سود در هر یک از نشریات چگونه است؟     پژوهش فراوانی . توزیع1

های مدیریت سود در مقاطع زمانی مختلف چگونه بوده  پژوهش  فراوانی . توزیع2

 است؟   

 هستند؟ کسانی چه های مدیریت سودپژوهش  تولیدپُر . نویسندگان3

ه  بود های مدیریت سود چقدرپژوهش در کشور های دانشگاه  از یکهر . سهم4

 است؟   

 باشد؟ می های مدیریت سود چگونهرویکرد پژوهش  فراوانی . توزیع5

 چگونه سود مدیریت هایدر پژوهش شده بکارگرفته هایمدل فراوانی  . توزیع6

 باشد؟می

    مدیریت سود چیست؟  های. زبان مورد استناد در منابع پژوهش7

 روش 

گرفته  ی کمی صورتمحتوا  لی تحلاز روش   استفادهبا   نوع کاربردی بوده واین پژوهش از  

تحلیل استانداردی است.  ویژگی که است محتوا روش  شناسایی  ثبت   اطالعات هایبرای 

کتاب شده، وبنظیر؛  مجالت،  وسایتها،  می ها  بکار  ادبی  وآثار  مدیریت رود   یک به 

در شناسایی   سازمان  علمی،  دادهطبقه مشکالت،سنجش  تهدیدفرصت ها،بندی  و  و ها  ها 

 سازد تاقادر می را پژوهشگر کند. همچنین کمک می بررسی و مطالعه رفتارهای سازمانی

به آسانی زیادی حجم یافته درآورد   از اطالعات را   .United States)به صورت سازمان 

General accounting office. Program evaluation, & methodology division, 

وببدین   (.1996 آرشیو  استفاده  با  پژوهش،  این  در  علمی  ترتیب  مجالت  کلیه  سایت 

حسابداری  رشته مالی، های  قرار    و  بررسی  و  مطالعه  مورد  مدیریت سود  با  مرتبط  مقاالت 



   1401بهار  | 30شماره  |نهم سال  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |104

 

 

 استفاده وارسی محقق ساختههای مورد نیاز از سیاههگرفت. همچنین برای گردآوری داده

توزیع   حسب ها بربندی دادهنظیر؛ دسته  توصیفی آمار  هایاز روش ها نیزتحلیل داده در شد.

گردید. کلیه اطالعات کتابشناختی   استفاده هانموداررسم جداول و   و فراوانی فراوانی، درصد

اعم  مجله، مقاالت  پدیدآورنده از  مشخصات  عنوان،  شماره،  دوره،  وابستگی    )ها(سال،  و 

آن پژوهشیسازمانی  رویکردهای  شامل؛  محتوایی  اطالعات  همچنین  و  مدلها  های  ، 

اطالعات بدست   ارسی وارد و سیاهةو مورد استناد در زبان استنادات و شده، تعداد بکارگرفته

گرفت. محدودۀ زمانی   قرار آماری تجزیه و تحلیل مورد  Excelاستفاده از نرم افزار   آمده با

 باشد. می 1397تا سال  1371ساله بوده و از سال   26پژوهش 

 هايافته

پیشگام در تولید بررسی به اول  پرسش  با مدیریت سود اختصاص   مجالت  مرتبط  مقاالت 

 دهد.   را در مجالت علمی نشان می هاآن فراوانی توزیع 1 شماره جدول است. یافته

 مجالت علمی پیشگام در تولید مقاالت مدیریت سود   .1جدول 

 سهم نشریه از کل مقاالت  تعداد  نام نشریه  ردیف

 % 10 24 حسابرسی حسابداری و هایبررسی 1

 % 9 21 حسابرسی  و مالی حسابداری هایپژوهش 3

 % 9 21 دانش حسابداری  2

 % 8 18 حسابرسی و حسابداری  تحقیقات 4

 % 7 17 حسابداری مالی 5

 % 7 17 مالی حسابداری  تجربی مطالعات 6

 % 6/6 16 حسابداری  تجربی  هایپژوهش 7

 % 6 14 دانش حسابرسی 8

 % 3/5 13 مالی  حسابداری هایپژوهش 9

 % 3/5 13 مدیریت حسابداری 10

 % 3/5 13 حسابداری مالی دانش  11

 % 5 12 های حسابداری پیشرفت 12

 % 5/4 11 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت  13

 % 5/2 6 مالی مدیریت راهبرد 14
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 % 5/2 6 مالی تامین و دارایی مدیریت 15

 % 2 5 مالی  گزارشگری در کاربردی پژوهشهای 16

 % 6/1 4 مالی مدیریت انداز چشم 17

 % 4/4 ≥3 نشریات سایر  18

 % 100 242 مجموع 

شده در زمینة  منتشر  مقاله  عنوان    242دهد؛ از مجموع  نشان می  1شماره  های جدول  داده

 24های حسابداری و حسابرسی با انتشار  ، فصلنامة بررسی1396مدیریت سود تا پایان سال  

بیشترین تعداد مقاالت منتشر به خود  عنوان مقاله  های  اختصاص داده است. در رده شده را 

همراه فصلنامة دانش حسابداری  حسابرسی به  و  مالی  حسابداری  هایبعدی فصلنامة پژوهش

 درصد قرار دارند.  9عنوان و  21با 

مقاالت مرتبط با مدیریت سود در طول دورۀ تحقیق   فراوانی توزیع بررسی پرسش دوم به 

 دهد.   نمایش می را هاآن راوانیف توزیع 2 شماره جدول که است اختصاص یافته

 شده در طول دورۀ تحقیق . توزيع فراوانی مقاالت منتشر2جدول 

 

 

 

      

 

 
    

      

 

علمی مرتبط با مدیریت   مقاله  دهد؛ اولین  نشان می  2  شماره  های جدول  همانطور که داده

مدیران   پاداش  و  سود  شده است. این مقاله با عنوان مدیریت نوشته  1382سود در ایران، سال  

مطالعات توسط محسن   حسابداری  تجربی   در فصلنامة  با    طینت و عبداهللخوش  مالی  خانی 

 درصد  فراوانی  سال درصد  فراوانی  سال

1396 43 18 % 1388 15 2/6 % 

1395 33 14 % 1387 1 4/0 % 

1394 31 13 % 1386 2 8/0 % 

1393 18 7 % 1385 2 8/0 % 

1392 36 15 % 1384 2 8/0 % 

1391 29 12 % 1383 1 4/0 % 

1390 14 6 % 1382 1 4/0 % 

1389 14 6 % 1381-1371 0 0 % 

 % 100 242 مجموع     
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ارقام جدول  دقت در    ،بر این  شده است. عالوه مالی نگاشته  سازی اطالعاترویکرد شفاف

شده را در  درصد بیشترین تعداد مقاالت منتشر 18عنوان و  43با  1396دهد که سال نشان می

درصد    15عنوان و    36با    1392های بعدی سال  این حوزه به خود اختصاص داده است. در رده

 درصد قرار دارند. 14عنوان و  33با  1395و سال 

های مدیریت  پژوهش  انتشار گان پُرتولید دریک از نویسندبه تعیین سهم هر  سوم  پرسش 

اختصاص سود مالی  و  علمی حسابداری  است  در مجالت  سهم   3  شماره  جدولکه   یافته 

  دهد.می را نمایش ها آن از هرکدام

 پژوهش  یآمار ۀجامع علمی نویسندگان تولیدات یبندرتبه .3جدول 

 ردیف نویسنده   وابستگی سازمانی  مقاله تعداد

 1   احمد احمدپور مازندران دانشگاه  6

 2   شکراهلل خواجوی شیراز  دانشگاه  6

 3 علی رحمانی  ( س) الزهرا دانشگاه  6

 4 رودپشتی فریدون رهنمای تحقیقات و  علوم واحد اسالی آزاددانشگاه  6

 5 بیتا مشایخی  تهران  دانشگاه  6

 6 مهد بهمن بنی  کرج  واحد اسالی آزاد دانشگاه  5

 7 زهره حاجیحا  تهران شرق واحد اسالی آزاددانشگاه  5

 8 نیا اهلل طالب قدرت تحقیقات و  علوم واحد اسالی آزاد دانشگاه  5

 9 غالمرضا کردستانی ( ره ) خمینی  امام المللیبین دانشگاه  5

 10 فرد مهدی مرادزاده  کرج  واحد اسالی آزاد دانشگاه  5

 11 هاشمی عباس  سید اصفهان دانشگاه  5

 12 کیهان مهام  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین  4

 13 حسین اعتمادی  مدرس  تربیت دانشگاه  4

 14 علی آقایی محمد مدرس  تربیت  دانشگاه  4

 15 زاده حسنرسول برادران تبریز  واحد اسالمی آزاد دانشگاه  4

 16 مرامعسگر پاک بناب  واحد اسالمی آزاد دانشگاه  4

 17 یگانه یحیی حساس طباطبائی   عالمه دانشگاه  4

 18 غالمرضا کرمی تهران  دانشگاه  4

 19 اردکانی مهدی ناظمی یزد دانشگاه  4

 20 هاشم نیکومرام  تحقیقات و  علوم واحد اسالی آزاد دانشگاه  4
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 21 سایر  ها دانشگاه  ≥3

 مجموع     242

احمدپور، شکراهلل خواجوی، علی  است، احمد   نمایان  3  شماره  جدول در که  همانطور

 در مقاله 6 انتشار همراه بیتا مشایخی با مشارکت دررودپشتی به   رحمانی و فریدون رهنمای

بنی رتبة بهمن  قدرتاول،  حاجیها،  زهره  طالبمهد،  مهدی اله  و  کردستانی  غالمرضا  نیا، 

به مرادزاده   انتشار  فرد  در  مشارکت  با  هاشمی  عباس  سید  قرار   دوم رتبه در مقاله  5همراه 

درصد از کل   4/12مقاله، در   30 انتشار پژوهشگر اول با مشارکت در  5اند. بطورکلی  گرفته

 اند.های مدیریت سود مشارکت داشتهپژوهش 

به  م  مراکز علمی در  ها واز دانشگاه کدامهر نقش بررسی  پرسش چهارم   قاالتتولید 

 انتشار در  ها راآن از سهم هرکدام 4  شماره جدول بود. یافته اختصاص مرتبط با مدیریت سود

 دهد. نشان می مقاالت

 ها و مراکز آموزشی در تولید مقاالت میزان مشارکت دانشگاه .4جدول 

 

       

      

 سهم دانشگاه از کل مقاالت  تعداد  نام دانشگاه ردیف

 % 7/8 21 تهران 1

 % 7 17 مازندارن 2

 % 2/6 15 الزهرا )س( 3

 % 2/6 15 شیراز 4

 % 6 14 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 5

 % 5 12 اصفهان 6

% 4/5 11 تربیت مدرس  10  

 % 4 9 طباطّبائی عالمه  11

 % 4 9 فردوسی 12

 % 3/3 8 آزاد اسالمی واحد قزوین  13

 % 3 7 پیام نور  14

 % 43 ≥6 سایر  15

 % 100 242 مجموع 
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از  نشان می   4شماره  تایج جدول  ن با  مقاله  عنوان    242دهد؛  منتشرشده، دانشگاه تهران 

درصد، در صدر جدول    7مقاله و    17درصد و دانشگاه مازندارن  با    7/8مقاله و    21انتشار  

 2/6مقاله و  15انتشار های الزهرا و شیراز نیز با مراکز علمی قرار دارند، دانشگاه ها ودانشگاه

رده در  قرارگرفتهدرصد  بعدی  مختلف  های  واحدهای  بین  از  که  است  ذکر  به  الزم  اند. 

درصد از    6عبارتی  عنوان مقاله به  14دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات با انتشار  

 کل مقاالت منتشرشده در صدر واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفته است.  

 واقعی، های مدیریت سود اعم ازفراوانی رویکرد پژوهش  توزیع بررسی به  پنجم  رسش پ

اختصاص  یا درآمدی  و  است  تعهدی  هرکدام 5  شماره که جدول یافته   را  هاآن از سهم 

 دهد.     می نمایش 

 توزیع فراوانی رویکرد مقاالت منتشرشده در طول دوره تحقیق  .5جدول 

 مجموع  سایر  یکپارچه تعهدی  -درآمدی  واقعی  -تعهدی  واقعی  تعهدی  سال

1396 23 8 9 0 3 0 43 

1395 15 5 9 1 2 2 34 

1394 19 2 7 0 2 1 31 

1393 14 2 1 1 1 0 19 

1392 22 6 7 0 1 0 36 

1391 23 1 2 0 3 0 29 

1390 11 1 0 0 2 0 14 

1389 10 4 0 0 0 0 14 

1388 13 1  0 1 0 15 

1387 1 0 0 0 0 0 1 

1386 2 0 0 0 0 0 2 

1385 2 0 0 0 0 0 2 

1384 2 0 0 0 0 0 2 

1383 1 0 0 0 0 0 1 

1382 1 0 0 0 0 0 1 

 244 3 15 2 35 30 159 مجموع 
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 244است، در کل مقاالت منتشرشده از   مشاهدهقابل    5  شماره  جدول   در که طورهمان

واقعی با  -، تعهدی159شده است. از این تعداد، رویکرد تعهدی با  رویکرد پژوهش استفاده  

ترتیب بیشترین رویکردهای مورد استفاده توسط پژوهشگران بوده  مورد به 30و واقعی با  35

مورد    2تعهدی تنها با  -آمدیاست. این درحالی است که کمترین سهم مربوط به رویکرد در

ترتیب نتایج بیانگر غالب بودن  طور همزمان مورد استفاده قرار گرفته است. بدین بوده که به

 باشد. دیدگاه تعهدی نسبت به فرآیند مدیریت سود می

 مدیریت در تحقیقات شده بکارگرفته هایمدل فراوانی توزیع بررسی پرسش ششم به

 دهد.  می نمایش  را هاآن از سهم هرکدام 8تا    6  شماره   که جداول یافته است سود اختصاص

 های مدیریت سود تعهدی مدل فراوانی توزیع .6جدول 

 

 

 

 

 

 

 های مدیریت سود واقعی مدل فراوانی توزیع .7جدول 

 سهم هر مدل فراوانی  های مدیریت سود تعهدی مدل  ردیف

 % 5/56 134 تعدیل شدۀ جونز  1

 % 14 33 جونز 2

 % 7/9 23 کوتاری، لئون و واسلی  3

 % 8/8 21 کاسینگ 4

 % 2 5 دیچو، اسلون و سویینی  5

 % 2/1 3 دچو و دیچاو  6

 % 2/7 18 سایر  7

 % 100 237 مجموع 

 ردیف
های مدیریت سود  مدل 

 واقعی 
 فراوانی 

سهم هر  

 مدل

 % 7/55 58 رویچودری  1

 % 7/7 8 گانی 2

 % 7/5 6 کوهن و زاوین  3

 % 7/5 6 ژانگ 4

 % 7/5 6 یو  5
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 های مديريت سود درآمدی و يکپارچهمدل فراوانی  . توزيع8جدول 

 

 

 

 

 های مديريت سود درآمدی و يکپارچه  مدل فراوانی  . توزيع8جدول ادامه  

 

 

 

 

 

های مدیریت سود تعهدی، مدل دهد در بخش مدلنشان می  8  تا  6  شماره    جداولنتایج  

درصد و مدل    14درصد بیشترین کاربرد را داشته، مدل جونز با    5/56تعدیل شده جونز با  

های  اند. در بخش مدلهای بعدی قرار گرفتهدرصد در رده  9/7واسلی نیز با    لئون و  کوتاری،

درصد و مدل کوهن    7/ 7ی با  درصد، مدل گان  7/55مدیریت سود واقعی، مدل رویچودری با  

 365اند. در مجموع از  های بکار گرفته شده بودهترتیب بیشترین مدلدرصد به  7/5و زاوین با  

در   شده  استفاده  مقاله،    242مدل  به  341عنوان  از  مدل  بیش  به   93عبارتی  مربوط  درصد 

 ت.درصد بوده اس 7ها کمتر از های تعهدی و واقعی بوده و سهم سایر مدلمدل 

6 
  بانکر، اندرسون،

 ژاناکیرامان
5 8/4 % 

 % 8/4 5 دیچو 7

 % 9/1 2 واتس  کوتاری، دیچو، 8

 % 2/7 8 سایر  9

 % 100 104 مجموع 

 سهم هر مدل فراوانی  های درآمدیمدل  ردیف

 % 50 1 استابن  1

 % 50 1 کی لر 2

 % 100 2  مجموع 

 سهم هر مدل فراوانی  های یکپارچه مدل  ردیف

 % 2/22 4 پرسشنامه  1

 % 6/16 3 قانون بنفورد  2

 % 2/61 15 سایر  3

 % 100 18 مجموع 
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پردازد به بررسی زبان مورد استناد در منابع مقاالت مرتبط با مدیریت سود می  هفتم   پرسش 

 دهد.نشان می را هاآن فراوانی توزیع  1 شماره نمودار  که

 مورد استناد زبان براساس استناد میزان فراوانی توزیع .1نمودار 

 

است،   1  شمارهنمودار   که در طور همان مشاهده  مدیریت سود،   قابل  مقاالت  کلیة  در 

طوری که از مجموع  به مقاالت فارسی پیشی داشته است، بهتین نسبت  استناد به مقاالت ال

 درصد  27 منابع به زبان التین ودرصد    73در کل مقاالت، نزدیک به   مورد استناد منبع  7012

در    زبان غالب مورد استناد ان انگلیسی، توان گفت، زباست. بنابراین می  فارسی بوده به زبان

   باشد.شده در ایران میمقاالت مدیریت سود منتشر

  گیرینتیجه

 242بررسی مجالت پیشگام در تولید مقاالت مرتبط با مدیریت سود نشان داد؛ از مجموع  

حسابداری و  عنوان مقاله در نشریات علمی حوزۀ    219شده در این زمینه،  عنوان مقاله  منتشر

فصلنامة    23 میان  این  در  است.  منتشرشده  مالی  حوزۀ  علمی  نشریات  در  نیز  مقاله  عنوان 

انتشار  بررسی با  به    24های حسابداری و حسابرسی  مقاله،  از کل    10عبارتی  عنوان  درصد 

شده، بیشترین تعداد مقاالت منتشرشده را به خود اختصاص داده است. این در  مقاالت چاپ

  ت که از میان این نشریات تنها دو فصلنامة حسابداری دولتی با توجه به حوزۀ فعالیت حالی اس

 ای در این زمینه نداشته است.  هیج مقاله

از   داد؛  نشان های مورد مطالعه شده در طول سال مقاالت منتشر  تعدادهای مربوط به  یافته 

سود در مجالت علمی ایران هر ساله یک یا دو مقاله با موضوع مدیریت    1387تا    1382سال  
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از  منتشر مقاالت  این  انتشار  دیگر  از طرف  است.  بوده،    1388شده  مواجه  سیر صعودی  با 

سال    طوری به در  منتشر  43،  1396که  زمینه  این  در  مقاله  عالوهعنوان  است.  این،  شده  بر 

 1382ایران، سال  مرتبط با مدیریت سود در    دهد، اولین مقاله علمیهای بیشتر نشان میبررسی

های مرتبط با مدیریت سود در جهان، از  شده است، این درحالی است که پژوهش نگاشته 

(.  Buckmaster, 1997)  هجری شمسی آغاز شده است  1345سال     یعنی تقریباً  1966سال  

ها شروع  پژوهش  ساله از این   37سود در ایران با فاصلة  های مدیریت  عبارت دیگر، پژوهشبه

 اند.    شده

این   مقاالت انتشار در آموزشی مؤسسات و هاکدام از دانشگاهسهم هر بررسی نتایج

عنوان مقاله در رتبة اول، دانشگاه مازندران با    21که دانشگاه تهران با انتشار   حوزه نشان داد 

به   عنوان مقاله در رتبة دوم و دانشگاه  17 االزهرا  با   15نتشار  همراه دانشگاه شیراز هرکدام 

 242از    ه این است کهقابل توجه در این زمیناند. نکته  عنوان مقاله در رتبة سوم قرار گرفته

درصد، توسط واحدهای مختلف    31عنوان مقاله یعنی    75شده در این زمینه،  عنوان مقاله چاپ

مر این  ع به  دانشگاه تهران نیز با توجه  بودن  شده است. پیشتاز   دانشگاه آزاد اسالمی تولید

های حسابداری و مالی و همچنین انتشار مجالت اصلی و قدیمی این  ، قدمت رشتهدانشگاه

های  های این بخش از پژوهش با یافته است. یافته  انتظار نبوده در این دانشگاه دور از   حوزه 

و    یمجالت حسابدار  تمقاال  یمحتوا  لی تحل ( که به  1393)   و سرلک  یمحمد  راد،یگرام

در بخش مربوط به تحقیقات  پرداخته بودند،    1387-1392  هایسال   ن یب  شده درمنتشر  یمال

های پژوهش ایشان حاکی از این  که یافته   طوریخوانی کمتری دارد، بههممدیریت سود،  

ترتیب سه دانشگاه برتر به  )س( بود که دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا

هستند ایران  در  مالی  و  حسابداری  مقاالت  حوزۀ    ، تولیدکنندۀ  در  پژوهش،  این  در  ولی 

های مرتبط با مدیریت سود، مشاهده گردید که دانشگاه آزاد اسالمی جای خود را  پژوهش 

به دانشگاه تهران داده و دانشگاه مازندران نیز از رتبة هشتم به ردۀ دومِ بیشترین تعداد مقاالت  

 است.    ارتقا یافته

رویکرد  هاییافته  به  داد،    مقاالت  مربوط  نشان  تحقیق  دورۀ  طول  در  منتشرشده 

ها  واقعی و واقعی در انجام این پژوهش-های تعهدی، تعهدیپژوهشگران عموماً از رویکرد
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نموده بهاستفاده  با  اند.  تعهدی  رویکرد  که  تعهدی  2/65طوری  رویکرد  با  -درصد،  واقعی 

ها را به  درصد بیشترین رویکرهای پژوهش  3/12رویکرد واقعی با  درصد و همچنین    3/14

های  به منشأ ایجاد مغایرت واقع دیدگاه پژوهشگر،در مقاله اند. رویکردخود اختصاص داده

موجود در اطالعات مالی در دست بررسی است، به این معنی که، رویکرد پژوهشگر در این  

مغایرتپژوهش  منشأ  به  است؟ها  چگونه  )حسینی  ها  واقعی؟  یا  است  غالمی  و    تعهدی 

یافته1396جمکرانی،   یافته های(.  با  غالمی جمکرانی  و    های حسینیاین بخش از پژوهش 

مجلة برتر   5  سود در  مدیریت  با  مرتبط   یافتة   انتشار  مقاالت   ( که به بررسی محتوای1396)

سال  بین  در  جهان،  بودند    2016تا    1996های  حسابداری  دارد.    کاماًلپرداخته  همخوانی 

واقعی  -تعهدی، تعهدی  هاینموده بودند، رویکرد  طوری که ایشان نیز در پژوهش خود بیانبه

توان  اند. بنابراین میداده  اختصاص خود به  را هاپژوهش   رویکرهای  بیشترین   بترتیب  و واقعی

 مدیریت  ی هاپژوهش  رویکرد  های مدیریت سود در ایران با سیرپژوهش   گفت سیر رویکرد

 سو بوده است.   ها همدر سایر کشور  سود

پژوهشمدل  بررسی در  شده  بکارگرفته  بخش  های  در  داد؛  نشان  سود  مدیریت  های 

با  مدل  بیشترین کاربرد را    56/ 5های مدیریت سود تعهدی، مدل تعدیل شدۀ جونز  درصد 

با   نیز  جونز  مدل  و  است  گرفته    14داشته  قرار  بعدی  ردۀ  در  مدل درصد  همچنین  است. 

با   از سایر مدلدرصد در بخش مدل  7/55رویچودری  بیشتر  ها  های مدیریت سود واقعی، 

غالمی  و    های حسینیبا یافته های این بخش از پژوهشمورد استفاده قرار گرقته است. یافته 

طوری که ایشان نیز در پژوهش خود  ( تا حدود زیادی همخوانی دارد. به1396جمکرانی )

درصد بیشترین   30های مدیریت سود تعهدی، مدل جونز با  نموده بودند که در بخش مدل  بیان

درصد در ردۀ بعدی قرار گرفته است. همچنین    26کاربرد را داشته و مدل تعدیل شدۀ جونز با  

ها  های مدیریت سود واقعی، بیشتر از سایر مدلدرصد در بخش مدل  71مدل رویچودری با  

های درآمدی نیز در هر دو مطالعه به استفادۀ  گرقته است. در بخش مدلمورد استفاده قرار  

های  توان گفت مدللر و استابن اشاره شده است. بنابراین میهای کیپژوهشگران تنها از مدل

پژوهش در  شده  مدلبکارگرفته  با  ایرانی  پژوهشگران  توسط  سود  مدیریت    هایهای 

 سو بوده است.  ها همتوسط محققان سایر کشور شده بکارگرفته
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دهد؛ بیشتر پژوهشگران حوزۀ مدیریت سود در ایران مقاالت نشان می  استناداتارزیابی  

نموده استناد  منابع التین  مقاالت  به  تولید  امر، عدم  این  دلیل  احتماالً  منابع فارسی.  به  تا  اند 

الزم است با توجه  علمی بکر و اصیل در این حوزه توسط پژوهشگران ایرانی بوده باشد که  

اهمیت موضوع دست ترغیب  به  و  تشویق  از جمله  تدابیری،  اتخاذ  با  این حوزه  اندرکاران 

تواند  پژوهشگران جوان، راه را برای انتشار مقاالت جدید باز نمایند. یکی دیگر از دالیل می

به به  مربوط  باشد.  ایران  در  حسابداری  مطالعات  از  شاخه  این  بودن  که    طوریجدید 

های مرتبط در  سال دیرتر از پژوهش  50های مرتبط با مدیریت سود در ایران تقریباً  پژوهش 

شروع شده است. با توجه به اینکه در ایران و بخصوص در    1382سایر کشورها و در سال  

مورد مجالت حسابداری و مالی پژوهشی در رابطه با نوع استنادات مقاالت صورت نگرفته  

   بتوان نتایج این بخش را به کل مقاالت حسابداری تعمیم داد.رسد نظر میاست، به

 پیشنهادها

دنیا  سنجی  علم  اتمطالع سراسر  در  پژوهشگران  سوی  از  که  است  طوالنی   انجام سالیان 

از  می پژوهشاین   انجامشود. هدف  نوع   شناخت و  مقاالت موضوعی بندی دسته  هاگونه 

تاشده در آنمطالب منتشر  یک در حوزه آن مسائل  ضمن شناسایی ترتیب،بدین  هاست 

 فراهم های پژوهشیو تعیین اولویت های علمیحرکت  کردن زمینة هدفمند زمانی،  هدور

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

متاسفانه   اما  گردد.  کمک  نیز  این علمی  در  نگارش  بخصوص  مقاالت  دانش  گونه  حوزۀ 

صورت بررسی  با  و  مانده  مغفول  ایران  در  گردیدحسابداری  مشخص  های  پژهش  گرفته 

گرفته است. بنابراین ضروری  در این زمینه صورتحسابداری   اندکی در رابطه با موضوعات

ها، پژوهشگران حوزۀ دانش حسابداری نیز گونه پژوهشمندی از نتایج این بهره  است برای

تا از این طریق  را در دستور کار خود قرار دهند  سنجی  علم  اتمطالع  ،هشگرانهمانند سایر پژو

  یی هانهی زم  حسابداری را ترسیم وهای  پژوهش وضعیت موجود از بتوان چارچوب منسجمی

بررس  مستعد  پژوهش  است   شتریب  و توجه   یرا که  این  نمود و ضمن توسعة  ها،  را شناسایی 

به    گردد پیشنهاد میتشار یافته را نیز بهبود بخشید. بر این اساس  کیفیت مقاالت حسابداری ان
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سنجی در حوزۀ دانش  و همچنین بسط و گسترش مطالعات علم  تکمیل این پژوهش   منظور

پژوهش  بررسی  و  مطالعه  سود  حسابداری،  نظیر؛  سود  موضوعی  حوزۀ  با  مرتبط  های 
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