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Abstract 

Objective: The purpose of this study is to analyze the content of the articles of quarterly 
journal of the Iranian accounting and auditing review series in order to explain its effects on 
the accounting literature of Iran. Sub objectives of this research include the study of the topic 
orientation of the articles, the pattern of participation of writers individually and collectively, 
the gender and educational level of the authors, the most prolific writers and universities, 
organizations and research institutes, as well as the type and method of research used and the 
percentage of use of Persian and English resources.  

Methods: The present research is a descriptive study that analyzes the content of 548 articles 
published in 88 issues of the booklet of this journal between 1371 and 1396. 

Results: Findings show that 86.94% of the authors of the articles were male; Most articles 
(49.82%) were the result of two people cooperation and also assistant professors with 35.31% 
had the largest share in the publishing of articles; Among the authors after 1379, the direction 
of the articles of this quarterly has been accompanied by a significant change in approach, 
Mohammad Namazi from University of Shiraz with 1.80%, Iraj Noravesh from University of 
Tehran with 1.76% and Gholamreza Karami from University of Tehran with 1.37%, has been 
the most prolific article writer in this journal. Most of the articles (60.22%) were archival in 
terms of the research method; most of the sources used in the articles were in terms of 
language, English resources (74.22%); and also the most thematic orientation (59.13%) is 
related to financial accounting.  

Conclusion: The process of production and publication of articles has improved in Iran, and 
very new subject areas have been considered and a great variety has been created in the 
methodology of accounting and auditing research. Meanwhile, the more specialized 
publication of articles has been improved in this quarterly journal.  
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   1396از ابتداي انتشار تا پايان سال 
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  چكيده
منظور تبيـين آثـار آن در    هاي حسابداري و حسابرسي به بررسي فصلنامه هاي محتواي مقاله تحليل ، حاضر پژوهش هدف اصلي :هدف

 نويسـندگان  الگـوي مشـاركت   هـا،  همقال موضوعيهاي  گرايش بررسي شامل پژوهش اهداف جزئي اين. ادبيات حسابداري ايران است
 و مؤسسـات پژوهشـي،  ها  سازمان ها، دانشگاه و نويسندگانپرتوليدترين نويسندگان،  يالتصتح سطح و جنسيت، )گروهييا   انفرادي(

  .انگليسي استفارسي و  منابع از استفاده درصدو  استفاده مورد تحقيق و روش نوع بررسي همچنين
ـ   548 محتـواي  تحليـل  است كـه در آن بـه   توصيفيي پژوهشپژوهش حاضر  :روش  فصـلنامه از  شـماره   88 در منتشرشــده ه مقال
  .استشده  پرداخته 1396تا  1371 هاي سال بين هاي حسابداري و حسابرسي بررسي
حاصـل كـار دو   ) درصـد  82/49( بيشتر مقـاالت  ،اندتشكيل داده درصد از مؤلفان مقاالت را مردان 94/86ها يافته بر اساس :ها يافته
كـه   1379از سال  بعد ،بين نويسندگان در .اندمقاالت داشته هبيشترين سهم را در تهيه و ارائ ،درصد 31/35بوده و استادياران با نفري 

 80/1شـيراز  بـا    دانشـگاه  ازاهميت و چشمگير همراه بوده است، آقايـان محمـد نمـازي    مسير مقاالت اين فصلنامه با تغيير رويكرد با
 بـه ترتيـب پرتوليـدترين   درصـد   37/1بـا  تهـران   دانشـگاه  ازو غالمرضا كرمـي   درصد 76/1با تهران  دانشگاه ازايرج نوروش درصد، 

بيشـتر منـابع    اسـت،  آرشـيوي  از نـوع  به لحاظ روش پژوهش) درصد 22/60(مقاالت  بيشتر .دانبوده اين مجلهمقاالت در  نويسندگان
مربـوط   )رصدد 13/59(مقاالت  بيشترين گرايش موضوعي و بوده )درصد 22/74( انگليسيمنابع استفاده شده در مقاالت از نظر زبان، 

  .استحسابداري مالي  به
روند توليد و نيز انتشار مقاالت در كشور بهبود يافته است و به محورهاي موضوعي بسيار جديدي توجـه شـده و تنـوع    : گيري نتيجه

تـر مقـاالت در ايـن     در ضـمن چـاپ تخصصـي   . شده اسـت هاي حسابداري و حسابرسي ايجاد  شناسي پژوهش بسيار مناسبي در روش
  .بهبود مناسبي داشته است فصلنامه

  
  .افزايي دانشهاي حسابداري و حسابرسي،  بررسي فصلنامهادبيات حسابداري و حسابرسي ايران، تحليل محتوا،  :ها كليدواژه

  
  

هـاي حسـابداري و    محتـواي مقـاالت فصـلنامه بررسـي    تحليـل  ). 1398( هنونهال نهر، علي اكبر؛ كاظمي نوجه ده، معصـوم  :استناد
  .150 -123، )1(26هاي حسابداري و حسابرسي،  فصلنامه بررسي. 1396 حسابرسي از ابتداي انتشار تا پايان سال
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  مقدمه
ـ رو مـي  منـابع علمـي بـه شـمار     و مدارك پركاربردترين يكي از و پژوهشي علمي هاي فصلنامه ها و مجله كـه امـروزه    دن

هـاي   مقاله. كنند مي برداري بهرهاز آنها  و كرده توجهبه آنها وسيعي  در سطح هاي مختلف نويسندگان و پژوهشگران رشته
، بـودن  كوتاه بـودن مطالـب، ارزان  و تنوع  علمي، دستاوردهاي سرعت عمل در ارائه آخرين و تازگي دليل بـه نشريات اين
بستري بـراي   ،علمي هاي بررسيو  رائه نقدهاا و تر علمي، دسترسي آسان هپيچيد هاي موضوع تر از هاي دقيق تحليل ارائه

ـ رو مختلف علمي به شمار مـي هاي  حوزههاي  دستاوردهاي پژوهشو  جديدترين نتايجه ارائو  انتشار ايـن   بــه سـبب   د ون
 هـاي  كتاب در مقايسه با پژوهشگران وو  جذابيت بيشتري براي نويسندگان از منابع علمي و مدارك در ميان ساير، ويژگي

از ابزارهـاي   يكـي  عنـوان  بــه  مجالت علمـي  ).1394رضايت، ( هستندبرخوردار  بيـشتري علمي اعتبار و ارزش علمي از
شـوند و در   يـافتگي تلقـي مـي    توسعه هدور به هاي اصلي ورود يك نظام اجتماعي رساني و يكي از مشخصه اطالع كارآمد
 طـور معمـول   ايــن منـابع بـه    .اي برخوردارنـد  تبادل اطالعات در سطح جهان از نقش ويـژه  هشبكه پيچيددهي بـه  شكل

عليجاني، كرمي و ( روند مي ضربان قلب حيات علمي آن جامعه به شمار هدهند نموداري از حيات علمي و به تعبيري نمايش
مقـاالت  . كـرد در آموزش عالي و تحقيقـات اسـتفاده    ،هاي علمي شده در نشريه مقاالت چاپ از توان مي ).1389،  محمدي

دارند و بر اساس آن تحقيقـات خـود را مـديريت      مربوطه خود را به روز نگه هكنند دانش رشت علمي به محققان كمك مي
 و دانـش  عرضـه  و توليـد  در علمـي  هاي فصلنامه ها و نقش و اهميتي كـه مجلهتوجه به  با). 2002، 1آبل و نيولين(كنند 

استانداردهاي علمي يكـي از فراينـدهاي    و معيارها ها، اساس مالك اين نشريات بر علمي اعتبار ارزيابي ،دارند جديد موعل
و  ها منظور بررسي قوت توسط مسئوالن اين نشريات بهو هم رايجي است كه هم توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 ها بهره محتوا براي ارزيابي محتواي علمي مقاله روش تحليل ازتوان  مي منظور براي اين .گيرد صورت مي نانآ هاي ضعف
   ).1394رضايت، ( برد

علم  هحوز در آن سساله بر اسا است كه همه هايي موضوع از يكي نشريات،منتشرشده در  هاي مقاله محتواي تحليل
اي از رونـدهاي   تحليـل محتـوا، متشـكل از مجموعـه     .گيـرد  صـورت مـي   شماري بي تحقيقات ،شناسي اطالعات و دانش

هـا و مفـاهيم    ويژگي دربارةسازد  گر را قادر مي دهي اطالعات به شكلي استاندارد شده است كه تحليل گردآوري و سازمان
روندها،  تحليل محتوا، ابزاري قدرتمند براي بررسي. هايي داشته باشد شده در نشريه، استنباط شده و ساير موارد ثبت نوشته

هـا و   هاي موجود در نشـريه  توان بر اساس داده ارزش و اهداف محققان را مي. الگوي اسناد، الگوي نوشتاري و غيره است
تحليـل محتـواي   ). 2016،  2جـال و مهارانـا  مـاجي،  (كنند، استنباط كـرد   كه آنها براي مقاله خود انتخاب مي هايي موضوع

هاي تخصصي براي دسترسي سريع و  آنها و شناخت نوع مطالب منتشرشده در نشريهبندي موضوعي  توليدات علمي، دسته
هاي حسابداري و حسابرسي، يكـي از نشـريات بسـيار معتبـر در حـوزه       بررسي فصلنامه. آسان به اطالعات، ضروري است

 حوزه اين ي جديد درها پژوهش دهنده نشريه، انعكاس اين مقاالت محتوايرود  حسابداري و حسابرسي است كه انتظار مي

 حـوزه  در مقطـع زمـاني   يـك  در موضوعي موجـود  هاي اولويت  گربيان بنيادين و هاي موضوع و ها گرايش بردارندهرد نيز و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Abel & Newlin 
2. Majhi, Jal & Maharana 
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اينكـه   نشريه، عـالوه بـر   اين مقاالت شده در ح مطر هاي بررسي موضوع رو، اين از .باشد در ايران حسابداري و حسابرسي

دهنده گـرايش   نشان تواند دهد، مي مي را نشان نشريه اين در انعكاس تحقيقات وضعيت موجود و شرايط از عيني تصويري
يك مجله  فقطبا توجه به اينكه تاكنون در كشور، پژوهشي كه  .باشد حوزه اين در موجود كمبودهاي احتمالي و موضوعي

ـ  در پژوهش حاضر ،خاص در حوزه حسابداري را تحليل محتوا كرده باشد، انجام نشده هـاي حسـابداري و    بررسـي  ه، مجل
ـ ـ   ترين و معتبرترين مجله علمي عنوان قديمي حسابرسي به عنـوان پيشـرو و   هپژوهشي حسابداري و حسابرسي در ايران ب

اين  مقاالت، روش تحليل محتواي از با استفاده دارد سعي اين پژوهش .است شدهنماينده مجالت پژوهشي كشور بررسي 
ميـزان   نويسندگان، وضـعيت مقـاالت و   رفتار علمي الگوهاي تا كند ارزيابي 1396ابتداي انتشار تا پايان سال را از  همجل

ارزيابي نقـش   پژوهش، له اينئمس ، از اين روتحليل كند علمي به شيوه مقاالت تدوين در را پژوهشگران علمي مشاركت
عه دانش حسابداري و حسابرسي و حمايـت از پژوهشـگران ايـن    هاي حسابداري و حسابرسي در توس و تأثير مجله بررسي
   .است بعد محتوايي اين مجله در هاي ضعف و ها قوت بررسي دانش در ايران و نيز

  پيشينه نظري پژوهش
پژوهشي در ادبيات حسابداري و حسابرسـي  ـ   علمي همجل نخستينعنوان  هاي حسابداري و حسابرسي به بررسي فصلنامه

تـرين و   قـديمي  ،حسـابداري و حسابرسـي   هدر حـوز هاي علمي در آن بـوده و در حـال حاضـر نيـز      پژوهش ايران آغازگر
بر اساس فهرست نشريات فارسي داراي ضريب تأثير ( استكشور و حتي جهان اسالم  پژوهشي ـ  معتبرترين مجله علمي

برتر سـال   هسه نشري ءجز و حسابرسي حسابداري هاي مجله بررسي، 1منتشرشده توسط پايگاه استنادي علوم جهان اسالم
بـا ضـريب    1392حسـابداري در سـال    هبرتر در حوز هرتب كسب موفق بهبوده و  جهان اسالم هنشري 692در ميان  1393

مقالـه   نـه تـا   هفـت حـاوي   شماره كه معموالًچهار و در هر سال در  1371از پاييز  فصلنامهاين   .)است شده 949/0ثير أت
حسابداري در كشور، شناسايي مسائل حسابداري و  هآن با رسالت توسع هاين مجله بر اساس شناسنام .شود چاپ مي ،است

پژوهشـي را در حـوزه حسـابداري و حسابرسـي     ـ   هـاي علمـي   كار براي آن، مقاله راه ههاي ايران و ارائ حسابرسي سازمان
 صورت به كه مشخص عنوان با هنشري ازست ا عبارت مجله) 1990( 2اسميتايكستجت و  بر اساس تعريف. كند منتشر مي

ه دربـار  مقـاالتي  حـاوي  و شـود  مـي  منتشـر  نـامعلوم  مـدت  در و مـنظم  زمانيه فاصل با معموالً هاي پياپي جزوه يا شماره
 مقـاالت و  داراي يـا شـود   محـدود  خـاص  مبحثـي  بـه  توانـد  مي مجله. است مختلف نويسندگان از متفاوت هاي موضوع
 را علـوم ه تـاز  و بـديع  مطالـب  كـه  هستند مجالتي علمي، مجالت وصف، اين با. باشد متنوع هاي زمينه در هايي موضوع
اي  دوره اي هعنـوان نشـري   تخصصي بهـ   علمي هدر انتشارات آكادميك، نشري. كنند مي بيان خاص روشي با و كرده منتقل

ــ   مجالت علمـي ). 2011، 3پتيفر و همكاران(بيشتر علم با گزارش تحقيقات جديد است  هتعريف شده كه هدف آن اشاع
دو كـاركرد   ياي هستند كه با فاصله زماني منظم و در مدت نامعلوم منتشر شـده و بـه ايفـا    تخصصي، نشريات تخصصي

هـاي حسـابداري،    حـوزه تعـداد زيـادي از مجـالت علمـي تخصصـي در      . پردازند اجتماعي توليد علمي و ارتباط علمي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Islamic World Science Citation Database (ISC) 
2. Extejt & Smith 
3. Pettifer et al. 
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دهنـده آن اسـت كـه بـر      هاي مختلف نشان شوند و گذشت دهه حسابرسي، حسابداري مديريت و مديريت مالي منتشر مي

ا، نهـ شناسي آ هاي تخصصي و روش دليل نزديكي محتواي برخي نظريه ده، اما بهشافزوده  شدهتعداد مجالت علمي منتشر
موضـوعي   هاز سـوي ديگـر، بـرخالف عنـوان و حـوز     . هاي ديگر وجود دارد زهامكان درج مطالب هر حوزه در نشريات حو

رسـد   موضوعي متفاوت به چاپ مـي  هها نيز در نشريات با حوز شود كه مقاالت ساير حوزه نشريات تخصصي، مشاهده مي
انسـاني   علوم در پژوهش هاي ترين روش مهم و پركاربردترين كه از محتوا تحليل روش). 2013، 1كوكايال و پاريماالدوي(
توان  مي رويكرد اين از با استفاده .رود مي شمار به ي شناسي استاندارد روش مطالب مطالعه محتواي براي است، اجتماعي و

از  شايان توجهي حجم توان مي همچنين .كرد استخراج و منظم عيني اي گونه به را هاي پژوهشي يافته و ها، محتواها روش
سـاعي، الري  (مشـخص كـرد    يافتـه  نظـام  اي گونـه  را به متن هاي ويژگي و ساختارها داد و كاهش را متن درون اطالعات

اطالعـات   هاي ويژگي شناساييمطالعه و  است كه براي محتوا روش استانداردي تحليل ).1394،  گوش بياض و فاتح دشت
مشـكالت و   سـازمان در شناسـايي   يـك  مـديريت و به  رود كار ميهبغيره  و ها سايت ها، وب ها، مقاله كتاب شده نظير ثبت

 كنـد  كمك مي سازماني رفتارهايطالعه و م بررسي و تهديدها، ها فرصت ها، سنجش علمي، داده بندي طبقه گيري، تصميم
اسـت   روش سودمنديو  درآورد يافته صورت سازمان به آساني از اطالعات را به حجم زيادي تا سازد مي پژوهشگر را قادر و

  ). 1390،  اللهي و معز زاده، نبي شجاعي مقدم، انيخ( رود كار ميهب عمناب روند موضوعيبررسي  كه براي
 دانـش  و عـام  طور به علوم و توسعه رشد پيدايش، گيري، شكل در ثريؤم عوامل دهد مي نشان علوم تاريخي بررسي
 بـر  عنايت با. داد قرار نظر مد را تخصصي ـ   علمي مجالت توان مي ميان آن از كه اند داشته نقش خاص طور به حسابداري

 آنهـا  كميـت  و كيفيـت  و شـوند  مـي  تهناخدانش ش و علم هتوسع علمي برايمهم و  اي وسيله ي،تخصص هاي نشريه اينكه
در الزم است  شود، استفاده اصخ اي جامعه يا كشور هاي علمي در فعاليت ميزان سنجش براي صيخعنوان شا تواند به مي

ت خشـنا  هـاي  از راه يكي). 1390، عجمـي و  يارمحمديان موحدي،، قهنويه( انجام شود علمي دقيق هاي ارزيابي آنهارابطه با 
يـب،  ترت ينبـد . منتشرشـده در آنهاسـت   طالـب ت نوع ماخها و شن مقاله موضوعي بندي دسته ،محتوا ها، تحليل نشريهاين 

 هـاي  تعيـين اولويـت   هاي علمي و حركت هدفمند كردن برايزمينه  زماني، هدور مسائل آن حوزه در يك ضمن شناسايي
كـه   آنجا از. شود مي منجر توليد اطالعات علمي كمبودهاي موجود در و ها به شناسايي ضعف كه دشو مي فراهم پژوهشي

نـش و  داطح سـ  نماي تمام ينهيعنوان آ دانش توليدشده، به و تقسيم و فني تبادالت علميه در نظام پيچيد انتشارات علمي
هـاي   توجـه بـه فعاليـت    بـا  علميه رشت هر نوانديشي و پويايي بلوغ، كنند و حوزه عمل مي آن و فني صصيخاطالعات ت
عنـوان   بـه  بر اينكه دانش حسابداري و با عنايت) 1390 الريجاني،و  آشتياني رشيدي( شود مي رشته سنجيده آن پژوهشي

داشته  نقش اساسي رد و كالن،خ طحدر س و مالي اقتصادي ريزي برنامه و تيخزيرسا هاي گيري تصميم در دانش كاربردي
 اي مقوله هاي حسابداري پژوهش و همچنين دارد وجود كشور هر توسعه نزديكي بين پيشرفت حسابداري و ابطهو امروزه ر

از دانـش توليدشـده   الزم است ) 1383 اري،خو ف اعتمادي( دشو مي تلقي كشوري هر ريزي نظام علمي برنامه اهميت در با
با توجه به اندك بودن تحقيقـات تحليـل محتـواي مقـاالت منتشرشـده در       .به عمل آيد دقيقي هاي ارزيابي در اين حوزه

هـا، الزم اسـت     و متفاوت بودن رويكردهاي اين پـژوهش  و حسابرسي حسابداري هاي پژوهشي حوزهـ   هاي علمي نشريه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ررسـي ب .از مقاالت توليدشده ارزيابي دقيقي به عمـل آيـد   ،در اين حوزه اطالعات توليدشده شدن وضعيت صخمشبراي 
هـا   زمينـه  يك از اينكه در كدام كردنروشن  در راستايا نهآ هاي موضوعي ص كردن گرايشخاطالعات و مشاين  كمي

دارنـد،   بيشـتري  بررسـي شده و نياز به  يرها توجه كمت هخها و زيرشا هخشايك از اطالعات بيشتري توليد شده و به كدام 
 فصـلنامه در اين راستا  .)1393،  راد، محمدي و سرلك گرامي(ت ود متصور شده اسخاست كه پژوهش حاضر بر  دورنمايي
پژوهشي حسابداري و حسابرسـي در  ـ   ترين و معتبرترين مجله علمي عنوان قديمي هاي حسابداري و حسابرسي به بررسي

 .است شدهايران انتخاب و بررسي 

    يشينه تجربي پژوهشپ
  )2007( 1نورسـكات  و اسـتينكامپ . انـد  رسيده پرداختـه  چاپ ها و اسناد به بسياري از پژوهشگران به تحليل محتواي نشريه

هايي كـه   بررسي ادبيات و نمونه. دادندانجام  »هاي عملي چالش: تحليل محتواي تحقيقات حسابداري«پژوهشي با عنوان 
صـرفاً   ،عنوان روش تحقيق حسابداري تجزيه و تحليل محتوا بهاز دهد استفاده  است، نشان ميدر پژوهش آنان ارائه شده 

 رابطـه بـا   ها از طريق اسـتنتاج در  آوري داده بلكه تكنيكي براي ايجاد و جمع يك روش ساده براي شمارش كلمات نيست
عنـوان يـك روش    تحليل محتـوا بـه  . استشده و تصاوير بصري افشاهاي حسابداري  شده در متون نوشته منتقل هاي  پيام

دنبـال   براي يك پژوهشگر حسابداري كه بـه . دكن هايي ايجاد مي كارگيري عملي آن چالشهتحقيق، اساساً ذهني است و ب
دنبـال درك بهتـري از    كارگيري روش تحليل محتوا در عمل است و نيز براي شخص دانشگاهي يا متخصـص كـه بـه   هب

. اسـت يندهاي تجزيه و تحليل مورد استفاده اترين نگراني، اطمينان از سازگاري و شفافيت فر روش تحليل محتواست مهم
عنـوان يـك روش تحقيـق و نيـز نحـوه       هاي عملي استفاده از تجزيه و تحليل محتوا به طور كلي در مقاله آنان، چالشهب

هـاي تكـراري، ايجـاد     ، شمارش پيـام ها روي انتخاب واحدهاي ضبط مناسب بازتاب و شدهها بررسي  مديريت اين چالش
بندي متون و نياز به توضيح نحوه پـردازش متـون و نحـوه اسـتنتاج و شناسـايي       و طبقه اعنوان معن هاي ذهني به قضاوت

  . ده استشمعاني هنگام استفاده از تجزيه و تحليل محتوا براي تحقيقات حسابداري ارائه 
شناسي عناوين پژوهشي در حوزه حسابرسي به تحليل محتـواي   در پژوهشي با عنوان نوع) 2007( 2ليساگ و ويچتر

. پرداختنـد  2005نشريه علمي در حوزه حسابرسي از سال چاپ مقالـه تـا سـال     23مقاله از بين  2099كامپيوتري چكيده 
همچنـين تحليـل   . اسايي كـرده اسـت  موضوع اصلي را در حوزه حسابرسي شن 17شده در پژوهش آنان،  شناسي انجام نوع

هايي با عناوين فني  نشريه علمي حوزه حسابرسي نشان داد كه بيشترين توجه در حوزه حسابرسي به پژوهش 23محتواي 
  . اند شناختي و اجتماعي كمترين توجه را دريافت كرده صورت گرفته است و عناوين جامعه

هـاي   هـاي حسـابداري بـه بررسـي مقالـه      عنوان توصيف پـژوهش در پژوهش خود با ) 2009( 3اولر، اولر و اسكوزن
عنـوان نماينـده    اين محققان از استناددهي به. اند پرداخته 2007تا  1960شده در شش نشريه برتر حسابداري از سال  چاپ
وهش آنـان  نتـايج پـژ  . انـد  دهكرها را بررسي  هاي پيشين استفاده كرده و عناوين، مستندات و روش پژوهش اين مقاله ايده
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بر دو زمينه اقتصاد و امـور مـالي متمركـز بـوده اسـت و       ،شده در حوزه حسابداري هاي انجام نشان داده كه بيشتر پژوهش

  . اند رو شدههها با استقبال بيشتري روب و روش ها ساير موضوع در مقايسه باآرشيوي   موضوع حسابداري مالي و روش
 اسـتادان  پژوهشـي  وري بهـره  معيـار  تعيـين  عنـوان  بـا  پژوهشـي  در) 2012( 1رينشتاين و عبدالمحمـدي  ،حاسلبك

 بكسـ  2005 تا 1971 هاي بين سال ود راخ مدرك كه دكتريطع مق التحصيل فارغ 5607 پژوهشي وري بهره، حسابداري
پژوهشـي   وري بهـره  زن استاداندر مقايسه با  مرد استادان نشان دادپژوهش  اين هاي يافته. كردند بررسيرا  ،كرده بودند

كـه در   اسـتاداني  مثـال  طـور  بـه . دارد پژوهشـي  وري بهـره  با وابستگي سازماني ارتباط معناداري همچنين. ندارد باالتري
 تـدريس مقطـع   فاقـد ايـن   هـاي  كه در دانشگاه استاداني در مقايسه با كنند مي تدريس يدكتر مقطع داراي هاي دانشگاه

   .داشته است ه مستقيمطراب پژوهشي وري با بهره رتبه علمي همچنين. دترن فعال از نظر پژوهشي ،كنند مي
گزارشگري محيطـي   بارهشده در هاي انجام در پژوهشي با عنوان تحليل محتواي پژوهش) 2015( 2وواچيز و وودوارد

سيستماتيك ادبيات  اين پژوهش با استفاده از تركيب مرور شبه. اند پرداخته نانهاي آ و اجتماعي به بررسي روندها و چالش
سال اخير در مجموعـه مجـالت مـرتبط بـا ايـن حـوزه را بـا         40شده طي  مقاله چاپ 251تحليل تفسيري،   پژوهش با فرا

و به اين نتيجه رسيده است كه كرده ، بررسي  و چارچوب پژوهش ها پرسشها شامل  هاي مهم پژوهش  استفاده از شاخص
مسـائل   ،هاي كدگـذري در ايـن مقـاالت    قابليت مقايسه و پايايي طرح بارهخصوص در استفاده از اين روش به رابطه بادر 

   .زيادي وجود دارد
در مجلـه   2000ــ 2015هاي  تجزيه و تحليل مقاالت اخالقي منتشرشده بين سال به) 2016( 3كوي مكو  تامپسون

مالي حسابداري كـه بـه تصـويب قـانون     هاي  از آنجا كه بسياري از رسوايي. هاي حسابداري پرداختند حسابداري و بررسي
بـر  . دشـ در پژوهش آنان انتخـاب  اين دوره زماني  ،رخ داده است)  2000-2015(اين دوره  طي اكسلي منجر شدـ سربينز
طور قابل توجهي در مجالت علمي و  به 2000ـ2015زماني  طيتعداد مقاالت مربوط به اخالق  هانتايج پژوهش آناساس 

   .است تخصصي افزايش يافته
 محورهـاي  اسـاس  بـر  حسـابداري  هـاي  مجلـه  بنـدي  رتبـه  عنوان با پژوهشي  )2017( 4و وود باريك، مچام، سامرز

مـالي،  حسابرسـي،   ( بندي محورهاي موضوعي دستهبا را هاي حسابداري  مجله آنان .انجام دادند شناسي روش و موضوعي
نتـايج پـژوهش نشـان داد     .بندي كردند رتبه) تحليلي، آرشيوي، تجربي و غيره(و روش پژوهش ) مديريتي، مالياتي و غيره

ها، مربوط به زمينه موضوعي مالي و از لحاظ روش پژوهش، آرشـيوي و   ها در برترين مجله بيشترين پذيرش و چاپ مقاله
   .نيز تحليلي بوده است
تحليـل محتـوا و تحليـل    : پژوهش در حسـابداري مـديريت   همجلدر پژوهش خود با عنوان ) 2017( 5گوفي و هارپ

هـاي   بين سال پژوهش در حسابداري مديريت همجل ، به تحليل محتواي توصيفي و تحليل استناديسال اول 25استنادي 
بـر اسـاس روش    داري مـديريت پـژوهش در حسـاب   همجلشده در  ا، مقاالت چاپنهدر پژوهش آ. پرداختند 2013تا  1989
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5. Guffey & Harp 
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. دشـ بنـدي   زمان طبقه طيپژوهش، موضوع، تئوري و اطالعات موجود در مورد تغييرات محتوا براي شناسايي روند بالقوه 

مرور زمان  به پژوهش در حسابداري مديريت همجلميداني در  مروري وهاي پژوهشي نظير پيمايشي،  نتايج نشان داد روش
بيشترين تأثير را  ،شده آوري اساس استنادهاي جمع هاي پژوهشي هستند كه بر ا روشنهاي حال در عين ،كاهش يافته است

  . دارند
سـال اخيـر در مجلـه     30 طـي شـده   به بررسي انتقادي مقاالت پراستناد چاپ) 2018( 1دامي، ويلرز، گاتري و هيائو

مقالـه   126ساختاريافته ادبيات پژوهش براي تحليل در اين پژوهش از مرور . گويي پرداختند حسابداري، حسابرسي و پاسخ
تـا   1988هـاي   شده در فاصله سـال  مقاله ديگر چاپ 21گويي و  شده در مجله حسابداري، حسابرسي و پاسخ پراستناد چاپ

عي ها و نواحي تمركـز متنـو   ها، ريشه ها، روش هاي اخير از تئوري نتايج پژوهش آنان نشان داد در سال. استفاده شد 2016
هاي تحقيقاتي  پروژه دهد ميگويي استفاده شده است كه نشان  براي انجام مقاالت در مجله حسابداري، حسابرسي و پاسخ

  .اي در حسابداري به بلوغ خود رسيده است رشته بين 
تهران  بهادار اوراق بورس در  شده متحقيقات انجا تحليلي پژوهشي با عنوان بررسي به انجام  )1384(نمازي و ناظمي 

اساس رويكـرد   بر و 1370-1382طي  سرمايه بازار در شده مطالعات انجام تحليل و بندي طبقهدر پژوهش آنان، . پرداختند
مـالي، حسابرسـي،    مـالي، حسـابداري   امـور  دسـته  پـنج  مطالعـات بـه   .دش انجام مطالعه 405تحليل محتواي  و توصيفي

درصـد،   1/57مـالي   نتـايج تحقيـق آنـان نشـان داد امـور     . اسـت  شـده  بندي تقسيم ها موضوع و ساير مديريت حسابداري
 درصد 19 حدود در ها درصد و ساير موضوع 2/4مديريت  درصد، حسابداري 4/5درصد، حسابرسي  3/14حسابداري مالي 

 هـاي مـالي،   صـورت  محتـواي اطالعـاتي   زمينـه  در ترتيب به تحقيقات همچنين، بيشترين .است بر گرفته در را مطالعات

   .است بوده بازار و كارآيي ) سود بازده، قيمت،(بيني  پيش مالي، و گزارشگري گيري تصميم
 داراي نشـريات  محتـواي  تحليـل  عنوان تحت پژوهشيدر ) 1391( طالبي دهكردي و كاويان رودپشتي، بني رهنماي

 هشـي وپژ ـ   علمي منتشرشده در نشرياته مقال 1154 محتواي تحليل، به در ايران حسابداري رشته پژوهشي ـ   علمي هرتب
) درصـد  29( مقاله 334با  مالي حسابداري هاي كه پژوهشپرداخته و نشان دادند  1371-1390 هاي طي سال حسابداري

 درصـد،  22بـا   مـديريت  درصـد، حسـابداري   24بـا   مالي موضوع .ود كرده استخآن  بيشترين درصد انتشار مقاالت را از
   .دقرار گرفتن بعدي هاي درصد در رتبه 5با  دولتي حسابداري و درصد 6 با مديريتدرصد،  14 با حسابرسي

هـاي   بـين سـال   شـده پژوهشي حسـابداري و مـالي منتشر   ـ   هاي مجالت علمي مقاله) 1393(راد و همكاران  گرامي
مقاله در مجـالت   1241هاي مورد بررسي،  دهد طي سال هاي آنها نشان مي يافته. را تحليل محتوا كردند 1392تا  1387

هاي بعدي رونـدي صـعودي    هاي اوليه رشد دو برابري و سه برابري داشته و در سال اند كه در سال به چاپ رسيده برده نام
نفر آنهـا را زنـان    506نفر از آنان را مردان و  2365اند كه  نويسنده در توليد اين مقاالت شركت داشته 2871. داشته است
درصـد آثـار را منتشـر     36التحصيالن كارشناسي ارشد  درصد و فارغ 48التحصيالن با مدرك دكتري  رغفا. اند تشكيل داده

درصد آثار را منتشر كـرده و مربيـان و اسـتادان نيـز در      12درصد و دانشياران  31از نظر رتبه علمي، استادياران . اند كرده
هـا،   در بـين دانشـگاه   .گروهـي بودنـد   درصد حاصل كار 93و  اي نويسنده درصد مقاالت تك 7 .هاي بعدي قرار دارند رتبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dumay, Villiers, Guthrie & Hsiao 
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همچنـين   ،دوم قـرار گرفـت   همقالـه در رتبـ   175و دانشگاه تهران بـا   نخست همقاله در رتب 571دانشگاه آزاد اسالمي با 

 حـالي اسـت كـه    اين در .هستندزماني تحقيق  هنويسندگان، طي بازپرتوليدترين رهنماي رودپشتي، رحماني و كردستاني 
از نظر گرايش موضوعي مقاالت، بـيش از نيمـي از    .اند ، سالي يك مقاله هم منتشر نكرده محققان )درصد 45(نفر  1299

هـاي   درصد در رتبـه  8درصد و حسابرسي با  27حسابداري مالي بوده و علوم مالي با  هدر حوز) درصد 53( شدهآثار منتشر
  . دوم و سوم قرار گرفتند

 داراي علـوم مـالي   نشـريات  در تحليل محتـواي ) 1393( طالبي دهكردي و كاويان فرد، بني وكيلي رودپشتي رهنماي
ــ   علمـي  منتشرشده در نشريات همقال 546 آمريكا، پس از بررسي 1ه فاينانسبا نشري و مقايسه ايران پژوهشي علمي هرتب

 بـين  ISIداراي رتبـه   فاينـانس  هيمنتشرشـده در نشـر   همقال 4679 با آنهاه و مقايس 1372-1391 هاي سال بين پژوهشي
 پورتفوي و گذاري مديريت سرمايه درصد، 36 با مالي مديريت هاي موضوعدر رابطه با  كه دريافتند 1946-2013 هاي سال

درصـد   6 مـالي،  درصـد مهندسـي   8 و عصـبي،  رفتـاري  درصد مالي 9 اي، رشته بين هاي درصد موضوع 18درصد،  19 با
 ثبحـ  در مقـاالت فارسـي   مـديريت  درصد حسابداري 3/0 و درصد حسابرسي 1 اسالمي، ماليدرصد  3 مالي، حسابداري
 هـاي  درصـد بـه موضـوع    24 مـالي،  درصـد بـه موضـوع مـديريت     28 فاينـانس،  مجلـه  كه مقاالت در حالي شده است،

 و عصـبي،  رفتاري درصد مالي 10 مالي، درصد به مهندسي 13 و پورتفوي، گذاري سرمايه درصد مديريت 16 اي، رشته بين
ـ    و حسابرسـي  مالي درصد حسابداري 2 مديريت، درصد حسابداري 3 مالي، درصد مهندسي 9 موضـوع  ه و صـفر درصـد ب

مالي در مجالت تخصصي علوم مالي ايـران و   بر اين اساس روند پرداختن به موضوع مديريت .داشته است تعلق اسالمي
اما در كنار آن تنوع انتخاب مقاالت در مجـالت تخصصـي    ،در اين نشريات بوده است شدهآمريكا در صدر مقاالت منتشر

  . نيز وجود دارد مالي هحوز
پژوهشي حسابرسـي در  ـ   در پژوهشي با عنوان بررسي و تحليل محتواي تحقيقات علمي) 1394( و همكاران ساعي

ـ  16 از مقالــه  118 ،)2012( لروچلسج و  هگان  شانزده بندي طبقه از مندي ا بهرهبـاخير،  هدو ده  پژوهشـي ـ    يعلمـ  همجل
هـا   طبقـه از آنها به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه در برخـي      . دندكرو تحليل محتوايي  تجزيهرا  1378-1391 هاي سال طـي

 مطالعـات،  تنـوع  لحاظ به. نيست چشمگير نيز يادشده هاي حوزه فرعي هاي طبقه در است و تنوع نگرفته صورت پژوهشي
 كـاركرد  لحـاظ  به 1388-1391ه دور و است بيشتري برخوردار از تنوع داخلي مطالعات در مقايسه با وچلر و لسج پژوهش

نسـبت كـوچكي   به هها روي نمون پژوهش هعمد .دارد آنها پژوهش در شده اشاره مدرن هدور به بسياري شباهت موضوعي،
   .نيست برخوردار خاصي تنوع از شده برده كار پژوهش به روش اند و شده اجرا

اي  بـا اخـالق حرفـه    هاي مرتبط مقاله محتواي تحليل و تعداد به بررسي) 1396( دري و روستا ميمندي نمازي، رجب
 پايـان  تا ها در نشريه منتشرشده حسابداري اي اخالق حرفه هاي مقاله تعدادها نشان داد  يافته. در ايران پرداختند حسابداري

بسـيار   رقـم  منتشرشـده  هاي مقاله حجم مقايسه با و موضوع اهميت به توجه با كه است مقاله 110 با برابر 1394شهريور 
 تعـداد  اخالق در حسابداري مديريت كمترين مفاهيم اخالقي بيشترين و نشان داد محتوا تحليل .كوچكي است

 4/71منتشرشـده در زمينـه مفـاهيم اخالقـي،      هاي مقاله بين در همچنين .اند داده خود اختصاص به را ها مقاله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Finance 
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 دهنـده آن بـود كـه    هـا نشـان   اين يافته. است كاربردي اخالق به درصد مربوط 6/28هنجاري و  به اخالق مربوط درصد

 جبـران  افتادگي بايد در آينده حسابداري توجه بسيار اندكي شده است و اين عقب اخالق هاي تاكنون در ايران به پژوهش

   .شود
در ايـران   حسابرسـي  هـاي  بـر پـژوهش   مـروري   به انجام پژوهشي با عنوان) 1397( تحريـري  مهراني وناطقي، 

 هاي در گروه ترويجي ـ   و علمي پژوهشي ـ   علمي نشريه 16در  شده حسابرسي چاپ مقاله 457پژوهش، اين در . پرداختند
نقشه ادبيات  تدوين منظور به. است ه مرور شد 1396 پاييزتا  1371 سال از مالي اقتصاد، مديريت و حسابرسي، و حسابداري

 اساس ماتريس بر. شد شناسايي پژوهش هر وابسته و مستقل ها، متغيرهاي چارچوب مفهومي مقاله بررسي پژوهش، ضمن

حـوزه   11 و دسـت آمـد   بـه  ايـران  در هاي حسابرسـي  پژوهش از جامعي مفهومي چارچوب ها، در مقاله شده روابط بررسي
 و روش آرشـيوي  از درصد تحقيقـات  60از  بيش. شد شناسايي هر حوزه، در شده بررسي روابط فراواني با همراه تي تحقيقا

 بـه خـود   را ) درصـد  70( گذشـته  مطالعـات  ه كيفيت حسابرسي بخش عمـد  .اند كرده پيمايشي استفاده روش از درصد 33

سـوم قـرار    و هـاي دوم  رتبـه  در حسابرس نظر اظهار و حسابرسي دستمزد از كيفيت حسابرسي، پس . است اختصاص داده
 اي كمتر حرفه و رفتار تقلب، اخالق گيري، تصميم و قضاوت اي، حرفه ترديد همانند هايي حوزه به محققان همچنين.  دارند

   .اند كرده توجه

    شناسي پژوهش روش
 است مدارك و اسناد نوعي بررسي محتوا تحليل .است ي كمي انجام شدهحاضر با استفاده از روش تحليل محتوا پژوهش

توسـط شـخص    آن وارسـي  و تحليـل  ولي باشند، آن پرداخته آوري جمع به ديگر افراد يا پژوهشگر شخصامكان دارد  كه
 است نظر پژوهشگر مد كه اي ويژه جلوه هر يا ها موضوع تصاوير، بندها، عبارات، اسامي، كلمات، كه دشو انجام مي محقق

كلـي عمليـات    فرايند. شود مي استفاده آن تحليل براي علمي روش از ، مدارك و اسناد تنوع وجود با .دشو ثبت مي برگه در
 ):1389رضواني، ( تحليل محتوا عبارت است از

 مقاالت و موارد مشـابه آن  تواند لغات، جمالت، عناوين اصلي د كه ميشو موضوع مورد مطالعه از قبل تعيين مي .1
 . باشد

 هـا و متغيرهـاي   با توجـه به تئـوري موجـود، فرضـيه   . بيان يك چارچوب كه تئوري تحقيق بر آن مبتني است .2
 د و با استفاده از روش مناسب براي متغيرهاي مد نظر و با اهدافي كـه بـر آن  شو مرتبط با مفاهيم مشخص مي

 .شود ها پرداخته مي ، به تحليل دادهاستمترتب 

كليـدي بـه قصـد     هـاي  همثال، تهيـه فهرسـتي از واژ   طور به. گيري متغيرها اي اندازهاي بر در نظر گرفتن وسيله .3
 .ده استشقصد  ها هدست آوردن معاني كه در آن واژه شمارش آن و ب

 .آوري اطالعات با توجه به موضوعي كه قرار است پژوهش در آن انجام گيرد جمع ابزارتهيه و تنظيم  .4

كه قرار است عمليـات در   با در نظر گرفتن زمان مشخص و مكاني. تحقيقآوري اطالعات مربوط به طرح  جمع .5
 هطـور عمـوم در مسـئل    هايي پرداخته شود كه به ها يا واژه آوري متن در ضمن الزم است به جمع. آن انجام گيرد
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هـاي مختلـف    شـده بـه دسـته    آوري هاي جمـع  ، دادهباالپس از انجام مراحل . مورد پژوهش كاربرد داشته باشد

 .ندشو بندي مي طبقه

به تجزيـه و تحليـل آن    آوري اطالعات پس از جمع ،دست آورده پژوهشگر بتواند نتايج مد نظر را ب براي اينكه .6
 . استتحقيق مرتبط  هپردازد كه با فرضي هايي مي دسته از داده

ـ  548 محتـواي  تحليـل  در آن به است كه توصيفي پژوهشپژوهش حاضر يك  از  شـماره  88 در منتشرشـده  همقال
هـا بـا    در اين پـژوهش، داده . استشده  پرداخته 1371-1396 هاي سال بينهاي حسابداري و حسابرسي  بررسي فصلنامه

 از ها نيز داده تحليلبراي .  ندا هشد تحليلو  تجزيهر اكسل اافز نرماز  اسـتفادهگردآوري و با   وارسي هسياهكارگيري ابزار  به
هـا و نمـودار اسـتفاده     ها بر حسب توزيع فراواني، درصد فراواني، رسم جدول بندي داده دستهمانند  توصيفي آمارهاي  روش

  .ده استش

  هاي پژوهش پرسش
 بـراي  قصـد دارد   هـاي حسـابداري و حسابرسـي پرداختـه و     بررسـي  فصلنامهپژوهش حاضر به تحليل محتواي مقاالت 

  :دكنفراهم  را الزم هاي پاسخ زير هاي پرسش
 مـورد بررسـي   هـاي  سال طي هاي حسابداري و حسابرسي بررسي فصلنامهدر  شدهمقاالت منتشر يفراوانع توزي .1

  ؟است چگونه

 هاي مورد سال طي هاي حسابداري و حسابرسي بررسي فصلنامه مقاالت مشاركت زنان و مردان در توليد ميزان .2

  ؟است چگونه بررسي
 انتشـار مقـاالت   و استادان در دانشياران استادياران، مربيان، دانشگاهي شامل علمي هاي از مرتبه هر يك سهم .3

   ؟است چگونه مورد بررسي هاي سال طيهاي حسابداري و حسابرسي  بررسي فصلنامه

هاي  بررسي فصلنامه در) مقاالت پژوهشي(علمي در توليد آثار ) تعداد نويسندگان(محققان  علمي همكاري نحوه .4
   ؟استچگونه حسابداري و حسابرسي 

هـاي   بررسـي  فصـلنامه هـاي   مقالـه  توليـد  كشـور در  مختلـف  و پژوهشي سسات آموزشيؤها و م دانشگاه سهم .5
  ؟استچگونه  مورد بررسي هاي سال طي حسابداري و حسابرسي

ابتـداي انتشـار تـا    (مورد بررسي بازه زماني  در هاي حسابداري و حسابرسي بررسي فصلنامه توليد  پر نويسندگان .6
   ؟هستندهايي  و با چه ويژگي كساني چه )1396پايان 

    ؟است چگونه بررسي مورد هاي سال طي شدهمنتشر مقاالت موضوعي فراواني محورهاي .7
    ؟استچگونه  بررسي مورد هاي سال طيبر اساس نوع روش مقاله ه شدمقاالت منتشر فراوانيع توزي .8
هـاي   بررسـي  فصـلنامه هـاي   الـه وضعيت مقاالت از نظر تعداد منابع فارسـي و انگليسـي مـورد اسـتفاده در مق     .9

 ؟استچگونه  شده بيانزماني  هباز درحسابداري و حسابرسي 
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 هاي پژوهش يافته

يافتـه   تصـاص خا مورد بررسي هاي سال طي فصلنامهاين  مقاالت فراواني عتوزي به بررسي حاضر پژوهش نخست پرسش
 .دهد ا را نشان مينهتوزيع فراواني آ 1است كه جدول 

  توزيع فراواني مقاالت بر حسب سال نشر .1جدول 
  درصد  فراواني  سال  درصد  فراواني  سال  درصد  فراواني  سال
1371  13  37/2%  1381  4  73/0%  1389  29  29/5%  
1372  25  56/4%  1382  23  20/4%  1390  29  29/5%  
1373  23  20/4%  1383  24  38/4%  1391  15  74/2%  
1374  20  65/3%  1384  24  38/4%  1392  27  93/4%  
1375  21  83/3%  1385  31  66/5%  1393  28  11/5%  
1376  17  10/3%  1386  21  83/3%  1394  28  11/5%  
1377  13  37/2%  1387  29  29/5%  1395  28  11/5%  
1378  9  64/1%  1388  39  12/7%  1396  28  11/5%  

  548جمع كل فراواني          
  

  %100جمع كل درصد          
  

  
درصد و نيز  66/5با  1385درصد و سال  12/7با  1388شود، سال  مشاهده مي 1 شكلو  1طور كه در جدول  همان

كمترين تعداد . اند ترتيب بيشترين تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده درصد به 29/5با  1390و  1389، 1387هاي  سال
دهد از سال  دقت در ارقام جدول نشان مي. استدرصد  64/1با  1378درصد و  73/0با  1381هاي  مقاالت مربوط به سال

ده كـه  كـر مقالـه اقـدام    28رسـي در هـر سـال بـه چـاپ      هاي حسـابداري و حساب  بررسي فصلنامه، 1396تا سال  1393
هاي  در سال فصلنامهاست اين  گفتني. هاي اخير است ثبات رويه اين مجله از لحاظ انتشار تعداد مقاله در سال دهنده نشان
  .اند آورده نشده باالها در جدول  سال اين به همين دليل ،اي منتشر نكرده است مقاله 1380و  1379
  

  

  نمودار توزيع فراواني مقاالت بر حسب سال نشر .1شكل 
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ده كـر را مطـرح   فصـلنامه ايـن   مقـاالت  در توليد مردانزنان و  مشاركت سهم چگونگي حاضر دوم پژوهشپرسش 

  .ده استشارائه  2جدول در  پرسشهاي مربوط به اين  يافته .است

  توزيع فراواني مقاالت براساس جنسيت نويسندگان  .2جدول 

مشاركت وزنيدرصد   سال
  زنان در توليد مقاالت

درصد مشاركت وزني
درصد مشاركت وزني  سال  مردان در توليد مقاالت

  زنان در توليد مقاالت
درصد مشاركت وزني 
  مردان در توليد مقاالت

1371  0  100%  1385  71/13%  29/86%  
1372  2%  98%  1386  29/14%  71/85%  
1373  57/11%  43/88%  1387  21/13%  79/86%  
1374  5%  95%  1388  95/11%  05/88%  
1375  38/2%  62/97%  1389  34/14%  66/85%  
1376  94/2%  06/97%  1390  52/15%  48/84%  
1377  54/11%  46/88%  1391  80/37%  20/62%  
1378  0  100%  1392  11/15%  89/84%  
1381  50/12%  50/87%  1393  21/23%  79/76%  
1382  22/15%  78/84%  1394  36/16%  64/83%  
1383  63/7%  38/92%  1395  21/23%  79/76%  
1384  38/9%  62/90%  1396  14/18%  86/81%  

  
يعني براي . اند دهي شده براي بررسي جنسيت نويسندگان هر مقاله، نويسندگان آن وزندر اين پژوهش  گفتني است

نمره توسط  548بخشي از اين نمره اختصاص داده شده، سپس بررسي شده كه چه  1، فصلنامهمقاله اين  548از  يكهر 
تنهايي نوشته شده،  ي كه توسط يك زن بها مقالهطور مثال، در بررسي  به. مردان و چه بخش توسط زنان كسب شده است

نمره بـه مـردان و    33/0اند،  اي يك مرد و دو زن مشاركت داشته نمره به زنان اختصاص يافته است و اگر در مقاله 1كل 
ده و شـ شده به مـردان و زنـان محاسـبه     داده در نهايت مجموع نمرات اختصاص. ختصاص يافته استنمره به زنان ا 67/0

   .درصد مشاركت وزني آنان در توليد مقاالت نشان داده شده است
درصـد از مؤلفـان مقـاالت را     94/86شـده در كـل،    دهي هاي پژوهش حاضر نشان داد بر اساس اطالعات وزن يافته
طور كلي  نشده به دهي هاي حاصل از اطالعات وزن همچنين بر اساس يافته .اند را زنان تشكيل دادهدرصد  06/13مردان و 

در مجمـوع   . انـد  را زنـان تشـكيل داده  ) نفـر  167(درصـد   55/14از مؤلفان مقاالت را مـردان و  ) نفر 981(درصد  45/85
و  2هاي جـدول   با بررسي داده. سهم كمتري دارندتوان چنين گفت كه معموالً زنان در توليد مقاالت نسبت به مردان  مي

ده و زنـان در توليـد   كـر فقط مردان در توليد مقاالت مشـاركت   1378و  1371هاي  توان دريافت كه در سال مي 2 شكل
هاي ديگر  سالدر مقايسه با  1385و  1388هاي  ترتيب در سال همچنين، مردان به ،اند گونه مشاركتي نداشته مقاالت هيچ

و  1393هـاي   دهـد زنـان در سـال    نشان مـي  باالعالوه بر اين، جدول . اند توليد مقاالت مشاركت چشمگيرتري داشتهدر 
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اند كه اين امر بيـانگر افـزايش اسـتفاده از     داشتهرا هاي ديگر در توليد مقاالت بيشترين مشاركت  سال در مقايسه با 1395
ان و نيز افزايش گرايش زنان به رشته حسابداري و مشاركت بيشتر هاي حسابداري اير هاي علمي زنان در پژوهش ظرفيت

    .استهاي اخير  هاي علمي در سال آنها در پژوهش
 

 

  اساس جنسيت نويسندگان نمودار توزيع فراواني مقاالت بر .2شكل 

 اسـتادياران،  مربيـان،  دانشـگاهي شـامل   علمـي  هـاي  از مرتبه هر يك سهمسوم پژوهش حاضر، چگونگي  پرسش
را مطـرح   مورد بررسـي  هاي سال طيهاي حسابداري و حسابرسي  بررسي فصلنامه انتشار مقاالت و استادان در دانشياران

  .ارائه شده است 3در جدول  پرسشهاي مربوط به اين  يافته .است كرده

  وضعيت نويسندگان از حيث مرتبه علمي .3جدول 
  رتبه مشاركت  درصد مشاركت وزني  رتبه علمي

  6  %80/3  استاد
  4  %31/14  دانشيار
  1  %31/35  استاديار
  3  %04/17  مربي

  2  %89/23  كارشناس ارشد
  5  %44/5  دانشجوي كارشناسي ارشد

  7  %21/0  فاقد رتبه علمي
    %100  مجموع

  
البتـه بـراي درك       . انـد  دهد كه استادياران بيشترين ميزان مشـاركت را در توليـد مقـاالت داشـته     نشان مي 3جدول 

معمـوالً  . نظر گرفـت  را نيز در باالهاي علمي  شده در اين جدول بايستي تعداد افراد داراي هر يك از مرتبه هاي ارائه يافته
هـاي   اي خود انگيـزه  مرتبه دانشگاهي و شخصيت علمي و حرفه يمنظور ارتقاهاستادياران براي انتشار توليدات پژوهشي ب

  .بيشتري دارند و انتظار بر اين است كه اين گروه همواره در صدر جدول توليدات علمي و پژوهشي حضور داشته باشند
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مقـاالت  (علمـي  در توليـد آثـار   ) تعـداد نويسـندگان  ( انپژوهشـگر  مشاركت علميچهارم پژوهش نيز نحوه  پرسش

 پرسـش هاي مربوط به بررسي ايـن   يافته .است بررسي كردههاي حسابداري و حسابرسي را  بررسي فصلنامه در) پژوهشي
  .ده استشارائه  4جدول در 

  وضعيت مقاالت از نظر تعداد نويسندگان .4جدول 
  اي و بيشتر چهار نويسنده  اي نويسندهسه   اي دو نويسنده  اي يك  نويسنده  سال
1371  11  1  1  0  
1372  19  6  0  0  
1373  18  3  2  0  
1374  16  4  0  0  
1375  15  6  0  0  
1376  12  5  0  0  
1377  6  7  0  0  
1378  6  3  0  0  
1381  2  2  0  0  
1382  5  16  2  0  
1383  1  20  3  0  
1384  0  16  5  3  
1385  3  18  8  2  
1386  1  17  2  1  
1387  1  20  8  0  
1388  1  21  14  3  
1389  2  12  14  1  
1390  2  15  10  2  
1391  0  9  5  1  
1392  1  17  6  3  
1393  2  14  11  1  
1394  1  14  10  3  
1395  0  15  10  3  
1396  1  12  13  2  
  25  124  273  126  مجموع
  %56/4  %63/22  %82/49  %99/22  درصد

  
يـك  ) درصـد  99/22(مقالـه   126مقالـه منتشرشـده،    548دهنـد، از   نشـان مـي   4هـاي جـدول    طور كه داده همان

مـورد   25اي بوده اسـت و   سه نويسنده) درصد 63/22(مورد  124اي و  دو نويسنده) درصد 82/49(مورد  273اي،  نويسنده 
ركت گروهـي  هـا بـا مشـا    درصد مقالـه  01/77ديگر،  بيانبه . اند نيز با همكاري بيش از سه نفر نوشته شده) درصد 56/4(

شـود، در   مشـاهده مـي   3 شكلو نيز در  4طور كه در جدول  همان. درصد است 99/22اند و سهم آثار انفرادي  نوشته شده
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هب 1396تا سال  1382ميزان مشاركت گروهي در توليد مقاالت نسبتاً پايين بوده و از سال  1381تا سال  1371هاي  سال

تر شـدن   واسطه افزايش تقاضا براي تخصصي هاي دانش و به ا افزايش پيچيدگيب. طور ميانگين روند صعودي داشته است
بـا توجـه بـه اينكـه     . هاي گروهي بيشتر شـده اسـت   اي در پژوهش، نياز به همكاري رشته ها و ابزار بين و استفاده از روش

و ) 2011، 1جيوردانو و ويتيـل  استفانو،(بخشد  ها و توليد دانش علمي جديد را بهبود مي همكاري علمي، اشتراك توانمندي
با زماني كه  دادي علمي با كميت و كيفيت باالتري در مقايسه مشاركت دو يا چند نويسنده در توليد يك اثر، به توليد برون

در ايـران نيـز خوشـبختانه     از ايـن رو ، )1996،  2هادسـون (شـود   ، منجر ميكنداثري را توليد و منتشر  يك فرد به تنهايي
  .شود كه تمايل به انجام كارهاي گروهي افزايش يافته است مشاهده مي

  

 

  نمودار وضعيت مقاالت از نظر تعداد نويسندگان .3شكل 

  

  صورت فردي و گروهي به فصلنامههاي علمي در توليد كل مقاالت  ميزان مشاركت وزني رتبه .5جدول 
  اي و بيشتر نويسندهچهار   اي سه نويسنده  اي دو نويسنده  اي يك نويسنده  مرتبه علمي

  %27/0  %79/0  %82/1  %91/0  استاد
  %62/0  %92/2  %03/8  %74/2  دانشيار
  %49/1  %09/8  %42/16  %31/9  استاديار
  %13/1  %14/4  %57/7  %20/4  مربي

  %68/0  %50/4  %78/13  %93/4  كارشناس ارشد
  %37/0  %07/2  %28/2  %73/0  دانشجوي كارشناسي ارشد

  0  %12/0  %09/0  0  فاقد رتبه علمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stefano, Giordano & Vitale 
2. Hudson 
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هـاي علمـي بـه انجـام كارهـاي       چهارم پژوهش، ميزان تمايل هر يك از رتبه پرسشهاي تكميلي  منظور بررسي به

  .نشان داده شده است 5هاي مربوط به آن در جدول  يافته .شدفردي يا مشاركت گروهي نيز بررسي 
توسط اسـتادياران  ) درصد 02/16( فصلنامهن دهد، بيشترين درصد از كل مقاالت اي نشان مي 5طور كه جدول  همان

درصـد بيشـترين مشـاركت را در توليـد      78/13پس از آن كارشناسان ارشد بـا  . صورت دونفري به چاپ رسيده استهو ب
درصـد بيشـترين درصـد مقـاالت ايـن       31/9اند و بعد از آن نيـز اسـتادياران بـا     صورت دونفري داشته به فصلنامهمقاالت 
در مرتبه دانشگاهي در استادياران  يباالتر بودن انگيزه و نياز به ارتقا .اند دهكرنفري تهيه و ارائه  صورت يك را به فصلنامه
صورت گروهـي و چـه    چه به ،در انجام كارهاي پژوهشيرا ا نهتواند بيشتر بودن سهم آ هاي علمي مي ساير رتبه مقايسه با

، اسـت طور كلي تعداد استادان تمام در مقايسه با تعداد استادياران كمتـر   به با توجه به اينكه. دكنتوجيه  ،صورت انفرادي به
همچنين با توجه به . نظر برسده استادياران در كارهاي فردي و نيز گروهي كمتر ب در مقايسه باا نهطبيعي است كه سهم آ

ـ   است نامه آنان اينكه قريب به اتفاق مقاالت دانشجويان كارشناسي ارشد مستخرج از پايان صـورت  هو دانشجو و راهنمـا ب
 دانشجويان كارشناسي ارشـد از لحـاظ مشـاركت در توليـد مقـاالت دو      از اين رو ،نامه نقش دارند دونفري در نوشتن پايان

  .اند نفري اين فصلنامه در رتبه دوم قرار گرفته
 .شـد صـورت جداگانـه بررسـي     عالوه بر اين، ميزان تمايل زنان و مردان به انجام كارهاي فردي و گروهي نيـز بـه  

  .ارائه شده است 6هاي مربوط به آن در جدول  يافته
  

  صورت فردي و گروهي به فصلنامهميزان مشاركت وزني زنان و مردان در توليد مقاالت  .6جدول 
  اي و بيشتر چهار نويسنده  اي سه نويسنده  اي دو نويسنده  اي يك  نويسنده  جنسيت
  %88/3  %11/19  %70/41  %26/22  مردان
  %59/0  %52/3  %39/8  %55/0  زنان

  
  .نفري بوده است هاي دو دهد كه بيشترين تمايل زنان و مردان به انجام پژوهش نشان مي 6هاي جدول  يافته

كارهـاي   در مقايسـه بـا  منظور تعيين ميزان تمايل زنان و مردان بـه انجـام كارهـاي فـردي و گروهـي       همچنين به
 7كـه نتـايج آن بـه شـرح جـدول       شدمحاسباتي انجام ) فصلنامهكل مقاالت  در مقايسه بانه (شده توسط خودشان  انجام
  .است

  ميزان مشاركت وزني زنان و مردان در توليد مقاالت فردي و گروهي .7جدول 
  اي و بيشتر چهار نويسنده  اي سه نويسنده  اي دو نويسنده  اي يك  نويسنده  جنسيت

  %46/4  %97/21  %96/47  %61/25  مردان

  %54/4  %98/26  %29/64  %19/4  زنان
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بيشـتري بـه انجـام كارهـاي فـردي       زنـان، تمايـل   در مقايسه باشود مردان  مشاهده مي 7طور كه در جدول  همان

تحقيـق  هـاي   ها مغاير با يافتـه  اين يافته .اند و در مجموع، تمايل زنان به كارهاي گروهي بيشتر از مردان بوده است داشته
حـدودي مطـابق بـا     هـاي علـم اطالعـات و نيـز تـا      در انتشار مقاالت مجلـه ) 1392و  1391(پهلو  سهيلي، عصاره و فرج

  .هاي علمي و مشاركتي زنان در ايران است دهنده افزايش همكاري بوده و نشان) 2009(همكاران و  هاي بوراسي يافته

هـاي   مقالـه  توليد كشور در و پژوهشي و موسسات آموزشيها  از دانشگاهيك هر  سهمپنجم پژوهش حاضر  پرسش
  .ارائه شده است 8در جدول  پرسشهاي مربوط به اين  يافته .كرده استرا بررسي  فصلنامهاين 

  ها در چاپ مقاالت در مجله ميزان مشاركت وزني دانشگاه .8جدول 
  درصد  دانشگاه  رديف

  %65/24  دانشگاه تهران  1
  %56/8  دانشگاه عالمه طباطبايي   2
  %79/5  دانشگاه شيراز  3
  %46/5  دانشگاه شهيد بهشتي  4
  %30/5  ) س(دانشگاه الزهرا   5
  %25/5  دانشگاه تربيت مدرس   6
  %44/4  دانشگاه مازندران  7
  %71/3  قزوين) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين  8
  %65/3  دانشگاه شهيد چمران اهواز  9
  %86/2  دانشگاه اصفهان  10
  %10/2  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  11
  %01/2  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران  12
  %75/1  دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي  13
  %47/24  ها و مؤسسات پژوهشي ساير دانشگاه  14
  %100  جمع  

  
هـا در رتبـه    ساير دانشـگاه  در مقايسه بادهد كه دانشگاه تهران با اختالف نسبتاً زيادي  نشان مي 8هاي جدول  يافته

هـاي تحصـيالت تكميلـي حسـابداري در ايـن       تواند ناشي از قدمت برگـزاري دوره  قرار دارد و اين امر احتماالً مي نخست
رجسته در مقاطع زماني مختلف در ايـن  حضور و پرورش پژوهشگران متعدد و ب ،)دانشگاه در اين زمينه نخستين(دانشگاه 
  .  باشد فصلنامهو از محل انتشار اين مجله و رغبت بيشتر پژوهشگران اين دانشگاه نسبت به چاپ مقاله در اين  دانشگاه

هاي  بررسي فصلنامههاي  مقاله نويسندگانششم پژوهش حاضر به بررسي نحوه مشاركت علمي پرتوليدترين  پرسش
ارائه  9جدول  در پرسشهاي مربوط به اين  يافته .است پرداخته 1379هاي قبل و بعد از  حسابرسي در سالحسابداري و 

  .است شده



  140  ...هاي حسابداري و حسابرسي از ابتداي بررسيتحليل محتواي مقاالت فصلنامه 

 
  هاي مختلف ها در دوره مقاله نويسندگانميزان مشاركت وزني پرتوليدترين  .9جدول 

  مشاركت وزني هر نويسندهدرصد  1379ميزان مشاركت وزني قبل از سال نام نويسنده  رديف
  %57/9  50/13  محمد صادقي  1
  %55/3  00/5  ايرج نوروش  2
  %55/3  00/5  موسي بزرگ اصل  3
  %55/3  00/5  علي نيكخواه آزاد  4
  %43/3  83/4  علي ثقفي  5
  %19/3  50/4  محمد عرب مازار يزدي  6
  %83/2  00/4  محمد نمازي  7
  %83/2  00/4  احمد بدري  8
  %50/67  17/95  ساير نويسندگان  9

  %100  141    جمع كل
  هر نويسنده مشاركت وزنيدرصد  1379ميزان مشاركت وزني بعد از سال نام نويسنده  رديف

  %80/1  33/7  محمد نمازي  1
  %76/1  17/7  ايرج نوروش  2
  %37/1  59/5  غالمرضا كرمي  3
  %35/1  50/5  اميد پورحيدري  4
  %25/1  09/5  علي اصغر انواري رستمي  5
  %19/1  83/4  غالمرضا كردستاني  6
  %07/1  34/4  كاوه مهراني  7
  %01/1  09/4  بيتا مشايخي  8
  %98/0  00/4  علي ثقفي  9
  %98/0  00/4  ساسان مهراني  10
  %24/87  06/355  ساير نويسندگان  11
  %100  407  جمع كل  

  
شرايط موجـود در كشـور و وضـعيت آموزشـي و پـژوهش       يها و نوع مقاالتي كه به اقتضا بررسي روند انتشار مقاله

شناسـي مقـاالت، محورهـاي     در ارتباط بـا روش  فصلنامهحسابداري و حسابرسي وجود داشت، مقاالت انتشاريافته در اين 
و بـا يكـديگر مقايسـه     شـده صورت جداگانه بررسي  به 1379هاي قبل و بعد از  موضوعي و نويسندگان پرتوليد براي سال

 نويسـندگاني اسـت   نامه دربردارند 9 جدول). تغيير يافته است 1379نيز بعد از سال  فصلنامهضمن عنوان اين در (د ان دهش
هـاي قبـل يـا بعـد از      هاي حسابداري و حسابرسي در دوره بررسي فصلنامها در توليد مقاالت نهآ وزنيميزان مشاركت  كه

محمـد صـادقي     آقاي، 1379دهد بين نويسندگان قبل از سال  نشان مي باالهاي جدول  داده. است 4، حداقل 1379سال 
 از، آقايـان محمـد نمـازي    1379بوده و بعـد از سـال    فصلنامهدرصد پرتوليدترين نويسنده اين  57/9تهران با  دانشگاه از

 37/1تهران بـا   انشگاهد ازدرصد و غالمرضا كرمي  76/1تهران با  دانشگاه ازدرصد، ايرج نوروش  80/1شيراز با  دانشگاه
درصد از نويسندگان پرتوليد  50/37هاي تكميلي يافتهبر اساس . هستند نويسندگان اين مجله ترتيب پرتوليدترين درصد به

درصد نيز به دانشـگاه شـهيد بهشـتي     25ي و يدرصد به دانشگاه عالمه طباطبا 25به دانشگاه تهران،  1379قبل از سال 
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  .به دانشگاه تهران تعلق دارند1379از نويسندگان پرتوليد بعد از سال ) درصد 50(رين درصد همچنين بيشت. تعلق دارند

بررسي شده را  بررسي هاي سال طي هشدمنتشر مقاالت موضوعيپرسش هفتم پژوهش حاضر، فراواني محورهاي 
   .ارائه شده است 10 در جدول پرسشهاي مربوط به اين  يافته .كرده است

  هاي حسابداري و حسابرسي بررسي فصلنامهپراكندگي موضوعي مقاالت منتشرشده در . 10جدول 

 فراواني  موضوع  رديف
  1379قبل از سال 

 درصد
  )در اين دوره(

  فراواني
  1379بعد از سال 

  درصد
  )در اين دوره(

مجموع 
  درصد  فراواني

 %13/59  324  %14/63  257  %52/47  67  حسابداري مالي  1
 %86/11  65  %53/12  51  %93/9  14  حسابرسي  2

حسابداري   3
  %12/9  50  %86/7  32  %76/12  18  مديريت

حاكميت   4
  %39/6  35  %11/8  33  %42/1  2  شركتي

  %91/0  5  %74/0  3  %42/1  2  مالياتي  5
 %59/12  69  %62/7  31  %95/26  38  ها ساير موضوع  6

  %100  548  %100  407  %100  141    جمع
  

حسابرسي،  مالي، حسابداري دسته شش ، مطالعات به)2009(پژوهش اولر و همكاران  به تبعيت از در پژوهش حاضر
بندي موضـوعي   ضمن در طبقهدر . است شده بندي تقسيم ها موضوع ساير مديريت، حاكميت شركتي، مالياتي و حسابداري

رهاي تأكيدي و نوآورانه هاي مختلفي وجود داشته كه در تحقيق حاضر بر مبناي قضاوت تخصصي بر متغي مقاالت ديدگاه
، درصـد  13/59دهند، موضوع حسـابداري مـالي بـا     نشان مي 4 شكلو  10طور كه جدول  همان. مقاالت توجه شده است

موضـوع  . هاي حسابداري و حسابرسي را به خـود اختصـاص داده اسـت    بررسي فصلنامهبيشترين زمينه موضوعي مقاالت 
درصد  91/0و مالياتي با  درصد، 39/6حاكميت شركتي با   ،درصد 12/9ت با ، حسابداري مديريدرصد 86/11حسابرسي با 

  .اند هاي دوم تا پنجم قرار گرفته در رتبه
   

  

  نمودار توزيع پراكندگي موضوعي مقاالت .4شكل 
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 .است بر اساس نوع روش تحقيق پرداختهه شدمقاالت منتشر فراوانيع توزيهشتم پژوهش حاضر به بررسي  پرسش

  .است شدهارائه  11جدول در  پرسشهاي مربوط به اين  يافته

   توزيع فراواني مقاالت بر اساس نوع روش پژوهش .11جدول 

  نوع روش   رديف
  پژوهش

 فراواني
  فراواني  درصد  1379قبل از سال 

  جمع  درصد  1379بعد از سال 
  درصد  ها فراواني

  %22/60  330  %68/75  308  %60/15  22  آرشيوي  1

  %43/18  101  %96/1  8  %96/65  93  مروري  2

  %06/16  88  %22/16  66  %60/15  22  ميداني و پيمايشي  3

  %20/4  23  %91/4  20  %13/2  3  نظري  4

  %09/1  6  %23/1  5  %71/0  1  طرح آزمايش  5

  %100  548  %100  407  %100  141  جمع  
  

شـده در پـژوهش    بندي ارائـه  بندي مقاالت بر اساس نوع روش پژوهش نيز از طبقه منظور طبقه در پژوهش حاضر به
هـاي   ضمن در اين زمينه نيز بر متغيرهاي تأكيدي و ثقل مقاالت و نوآوريدر . پيروي شده است) 2009(اولر و همكاران 

گونـه كـه در    همـان . هاي مربوطه توجه شده اسـت  موجود در مقاله هاي هبر مبناي قضاوت تخصصي محققان و اشار انآن
مقاالت آرشيوي با اختالف بسيار زيادي در صدر جدول قرار گرفته است كـه   فصلنامهر اين د، دشو مشاهده مي 11جدول 

دليل در دسـترس بـودن    به(هاي بازار سرمايه  تواند ناشي از گرايش پژوهشگران به انجام تحقيق درباره شركت اين امر مي
دهد ميـزان   هاي تكميلي نشان مي لي يافتهو است،تحقيقات طرح آزمايش نيز داراي كمترين درصد . باشد) هاي الزم داده

هـاي قبـل و    همچنين با مقايسه نوع روش پژوهش مقاالت در سـال . داشته استهاي اخير افزايش  اين تحقيقات در سال
صورت چشمگيري افزايش و مقاالت مروري نيـز   توان دريافت كه مقاالت آرشيوي به مي باالدر جدول  1379بعد از سال 

  .استبه بعد  1379طور قابل توجهي كاهش يافته كه اين امر ناشي از تغيير رويكرد مجله از سال  به

هـا   نهم پژوهش حاضر به تعيين وضعيت مقاالت از نظر تعداد منابع فارسي و انگليسي مورد استفاده در مقاله پرسش
  .ده استشارائه  12در جدول  پرسشهاي مربوط به اين  يافته .است پرداخته

  تعداد منابع مورد استفاده در مقاالت .12جدول 

  
 78/25كـه   شـده مقاله اين مجلـه اسـتفاده    548منبع در  10993مجموع در   دهد كه نشان مي 12هاي جدول  داده

 .درصد منابع به زبان انگليسي بوده است 22/74درصد منابع به زبان فارسي و 

  كل منابع مورد استفاده  منابع انگليسي  منابع فارسي
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
2834  78/25%  8159  22/74%  10993  100%  
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درصد بيشترين سهم را در توليـد   31/35بررسي وضعيت نويسندگان از حيث مرتبه علمي نشان داد كه استادياران با 

درصد قرار دارند و بعـد از   89/23اند و پس از آن دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد با  داشته فصلنامهمقاالت اين 
در تفسـير  . گيرنـد  هاي بعدي قـرار مـي   ترتيب در رتبه آن نيز مربيان، دانشياران، دانشجويان كارشناسي ارشد و استادان به

سـاير   بيشـتر از هـاي ايـران    توان نوشت كه تعداد اسـتاديار حسـابداري در دانشـگاه    نتايج اين بخش از پژوهش حاضر مي
هاي دانشـجويي بيشـتر و در نتيجـه اسـتخراج      ها و رساله نامه و بر اين اساس، امكان راهنمايي پايان استهاي علمي  رتبه
تواند تأثير قابـل تـوجهي در افـزايش سـهم      اين امر مي بنابراينپژوهشي بيشتري برايشان ميسر است،  ـ   هاي علمي مقاله

هـاي حسـابداري و    بررسـي  فصـلنامه ابداري از جملـه  پژوهشـي حسـ  ـ   هـاي علمـي   استادياران در توليد مقاالت در مجله
همچنين، انگيزه و نياز به ارتقاي مرتبه دانشگاهي و كسب شهرت علمـي در اسـتادياران بيشـتر از     .حسابرسي داشته باشد

 از سـوي . كننده مشاركت باالي آنها در توليد مقـاالت علمـي باشـد    تواند توجيه و اين امر مي استهاي علمي  ساير مرتبه
هـاي ايـران نسـبتاً كـم بـوده اسـت و        هاي گذشته تعداد استاد تمام حسابداري در دانشگاه ديگر، با توجه به اينكه در سال

ترين سهم را در توليد  نيياند، استادان حسابداري پا هاي اخير به درجه علمي استاد تمامي ارتقا يافته اكثريت ايشان در سال
، ميـردار  شريفيو ) 1393(و همكاران  راد گراميايج اين قسمت از پژوهش حاضر با نتايج نت. اند داشته فصلنامهمقاالت اين 
 .مطابقت دارد) 1391(و عسگري 

 01/77و  هبود نفر نويسنده يك درصد آثار داراي 99/22 نشان داد كهها  مشاركت افراد در انتشار مقاله ميزان بررسي
اي  نويسـنده  د كـه بيشـترين تعـداد مقـاالت يـك     شالبته در بررسي مقاالت مشاهده . بوده است درصد حاصل كار گروهي

تا سال  1382از سال  بوده است و پژوهشگران 1371-1381هاي  هاي ابتدايي انتشار اين مجله يعني سال مربوط به سال
اي بسيار كاهش يافتـه و   هنويسند ده و تعداد مقاالت تككرپيدا ليف مشترك أگرايش زيادي به همكاري علمي و ت 1396

چـو،    و) 2008( 1هانك و كوانـگ  هاي انگلبرت، نتايج پژوهش .اند مقاالت گروهي بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده
طـور   تأليفي عموماً به افزايش در توليد كلي مقـاالت منجـر شـده و همكـاري بـه      مؤيد آن است كه هم) 2010( 2هو و ليو

هـاي فنـاوري و ارتبـاطي، اسـتفاده از دانـش و امكانـات ديگـران، افـزايش          كاهش هزينه. استچشمگيري در حال رشد 
تـوان از عوامـل مهـم در افـزايش      پـذيري را مـي   وري، افزايش احتمال پذيرش مقاالت در مجالت و افزايش رؤيـت  بهره
هاي انفـرادي، از   يسه با پژوهشهاي گروهي در مقا پژوهش). 1392اسدي، جواليي، ثقفي و بذرافشان، (تأليفي دانست  هم

اين موضـوع بـراي ايـن     ، از اين روكنند مراتب بهتري توليد مي نگري بيشتري برخوردارند و نتايج به سرعت، دقت و جامع
ي پژوهش حاضـر بـا   ها ش از يافتهخب اين). 1394رضايت، (آيد  هاي آن يك مزيت به شمار مي مجله و نويسندگان مقاله

 هاي در گزارش نيز هاآن دارد زيرا وانيخهم) 1393(راد و همكاران  گراميو ) 1390( و الريجاني آشتياني هاي رشيدي  يافته
،  لـوزاديس  هـاي   يافتـه د و بـا  نا هكمتر گزارش كرد اي نويسنده سه با آثار دو يا را در مقايسه اي نويسنده آثار تك ود ميزانخ

  .استدر تضاد ) 2010( 3اولوابي و كاستلو، چوي
 يهـا  ، يافتـه فصـلنامه در اين  هاي علمي در انتشار مقاله سسات آموزشي و پژوهشيؤها و م بررسي سهم دانشگاه در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي بيشتر نشان  يافته. درصد در صدر جدول قرار گرفته است 65/24با توليد  تهراننشان داد كه دانشگاه پژوهش حاضر 

هاي تحصيالت تكميلي  زيرا، دوره، انتشار بسيار بيشتر از دهه سوم آن بوده نخستداد كه اين درصد مشاركت در دو دهه 
در  تـر  پيشبودن دانشگاه تهران  پيشتاز البته  .گيري يافته است ها نيز گسترش جدي و چشم در دهه اخير در ساير دانشگاه

 ديـده  وانيخـ دو پژوهش هم اين هاي يافته بين ثحي گزارش شده بود و از اين) 1384( رسـتمي و  گسكري اقبالي،پژوهش 
 . شود مي

كه مسير مقـاالت   1379در بين نويسندگان بعد از سال  كه داد نشان مجلهپژوهشگران اين  انتشارات ميزان بررسي
درصد،  80/1شيراز  با  دانشگاه ازبا تغيير رويكرد با اهميت و چشمگير همراه بوده است، آقايان محمد نمازي  فصلنامهاين 

 ترتيـب پرتوليـدترين   درصد بـه  37/1تهران با  دانشگاه ازدرصد و غالمرضا كرمي  76/1تهران با  دانشگاه ازايرج نوروش 
 .اند بوده اين مجلهمقاالت در  نويسندگان

مقـاالت  درصد، بيشترين زمينه موضـوعي   13/59بررسي موضوعي مقاالت نشان داد كه موضوع حسابداري مالي با 
درصـد،   86/11موضـوع حسابرسـي بـا    . هاي حسابداري و حسابرسـي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت      بررسي فصلنامه

هـاي دوم تـا پـنجم     درصد در رتبه 91/0درصد و مالياتي با  39/6حاكميت شركتي با   درصد، 12/9حسابداري مديريت با 
متناسـب بـا   و  نشريه هشد تعريفهاي  حوزه مقاالت تخصصي دراز موفقيت عملكردي مجله در چاپ  نتايج. اند قرار گرفته

نشـان داد  ) 2009(نتايج پژوهش اولر و همكـاران  . دكن مي حكايت حسابداري و حسابرسيهاي  بررسي يعنيمجله  عنوان
رودپشتي  همچنين رهنماي ،رو شده استهبا استقبال بيشتري روب ها ساير موضوع در مقايسه با كه موضوع حسابداري مالي

ود خآن  بيشترين درصد انتشار مقاالت را از مالي حسابداري هاي كه پژوهش دريافتندخود  پژوهشدر ) 1391(و همكاران 
از نظر گرايش موضوعي مقاالت، بيش از نيمـي   نيز نشان داد كه) 1393(راد و همكاران  نتايج پژوهش گرامي. كرده است

نتايج اين بخش از پژوهش حاضر با نتايج اولر و همكـاران   بنابراين ،ي بوده استه در حوزه حسابداري مالشداز آثار منتشر
  .استهمسو ) 1393(راد و همكاران  و گرامي) 1391(رودپشتي و همكاران   ، رهنماي)2009(

درصد از روش  43/18ها از روش آرشيوي،  درصد پژوهش 22/60بررسي نوع روش تحقيق مقاالت نشان داد كه در 
درصد از طـرح آزمـايش اسـتفاده     09/1درصد از روش نظري و  20/4درصد از روش ميداني و پيمايشي،  06/16مروري، 
اي از تحقيقـات در بـازار سـرمايه، گـرايش و      دليل انجام قسمت عمـده  نتايج اين قسمت بيانگر آن است كه به. شده است

 و اقتصـاد هاي همجـوار نظيـر    هاي دانش در حوزهتوسعه مرز. استقبال پژوهشگران از تحقيقات آرشيوي بيشتر بوده است
تحقيقات بـازار   ازمحققان  باعث افزايش استقبال هاي اطالعاتي مدرن و توسعه فنون آماري فراهم شدن بانكو نيز  مالي

باريـك و   هـاي   يافتـه ي پژوهش حاضر بـا  ها ش از يافتهخب اين .شده است سرمايه و در نتيجه افزايش تحقيقات آرشيوي
 .مطابقت دارد) 1397(ناطقي و همكاران و ) 2009(، اولر و همكاران  )2017( همكاران

درصـد   78/25ها نشـان داد كـه    بررسي وضعيت مقاالت از نظر تعداد منابع فارسي و انگليسي مورد استفاده در مقاله
گيـري كـرد    توان نتيجه مي ، از اين رووده استدرصد منابع به زبان انگليسي ب 22/74شده به زبان فارسي و  منابع استفاده
كه بتوان در  از منابع انگليسي استفاده شده است زيرا در ايران توليد علمي چنداني هعمدطور  بههاي اين مجله  كه در مقاله

 غالـب منـابع   زبـان  زمينـه  در )1381( نشـاط  و حـري همچنـين  . وجود نـدارد  ،دكرانجام تحقيقات علمي به آنها استناد 
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 در حـوزه علـوم   و درصـد  100با  كشاورزي ،درصد 100 با پايه علوم درصد، 100 با پزشكي هاي رشته در نويسند كه مي

حاكي از كم بودن استفاده از منـابع انگليسـي   ) 1394(رضايت نتايج پژوهش  .است انگليسي غالب زبان نيز هنر و انساني
همخواني داشـته و  ) 1381( نشاط و حريي پژوهش حاضر با نتايج ها ش از يافتهخب اين. استدر مقايسه با منابع فارسي 

  .همخواني ندارد) 1394 (رضايت با نتايج 

ايـن اسـت كـه در     كـرد، اشـاره  تـوان بـه آن    مـي عنوان محدوديت نيز  از نكات قابل تأمل در پژوهش حاضر كه به
اند كه ايـن   هشدشده نيز پذيرش و چاپ  ترجمه هاي هاي حسابداري و حسابرسي، مقاله هاي اوليه انتشار مجله بررسي سال

د كـه  شـ در بررسي مقاالت اين مجلـه مشـخص    همچنين. تواند نتايج پژوهش حاضر را تحت تأثير قرار دهد موضوع مي
در ) اجرايـي (شده به پژوهشگران دانشگاهي تعلق دارد و سـهم پژوهشـگران غيردانشـگاهي     درصد بااليي از مقاالت چاپ

در ) اجرايـي (امكـان بررسـي چگـونگي سـهم پژوهشـگران غيردانشـگاهي        از اين رو، استبسيار ناچيز  شده مقاالت چاپ
تـوان بـه    هاي ديگر پژوهش حاضر مي از محدوديت. ميسر نشد فصلنامهمقايسه با پژوهشگران دانشگاهي در مقاالت اين 

پژوهش، قضاوت پژوهشگران بسـيار دخيـل   بر اساس موضوع  فصلنامهبندي مقاالت اين  اين نكته اشاره كرد كه در طبقه
مجـالت حسـابداري و    نخسـت هاي حسابداري و حسابرسي همواره در صف  بررسي فصلنامهبا توجه به اينكه . بوده است

شـود در پـذيرش    شـود، پيشـنهاد مـي    حسابداري و حسابرسي تلقي مـي   دار مجالت حسابرسي ايران بوده و در واقع پرچم
هاي پژوهشي جديد براي پژوهشگران  درها نيز پيشرو بوده و گشاينده  ، الگوها و روشها موضوع مقاالت داراي نوآوري در

هاي  شود ساير پژوهشگران نيز در خصوص تحليل محتواي مقاله همچنين پيشنهاد مي. دشوحسابداري و حسابرسي كشور 
هـاي   بررسـي  فصـلنامه د و مسـئوالن  مشابه با پژوهش حاضر انجام دهنـ  يهاي پژوهش ،هاي حسابداري كشور ساير مجله

 كـرده  استفاده پژوهشگران تهيه برايها و نمودارهاي اين مقاله  حسابداري و حسابرسي، هر ساله آمار مناسبي مانند جدول
  .ددهنو در وب سايت مجله ارائه 

  منابع
تأليفي در توليدات علمي  هاي هم شبكههاي علمي و  همكاري. )1392(جواليي، سميه؛ ثقفي، سامان؛ بذرافشان، اعظم  اسدي، مريم؛

 -166 ،)1(24، مطالعات ملي كتابـداري و سـازماندهي اطالعـات   . 2005 -2010هاي  دانشگاه صنعتي شريف در طول سال
186.  

 تحقيقـات،  جهت همسـويي  ارائه الگويي؛ حسابداري تحقيقاتي هاي و اولويت نيازها تبيين). 1383(سين ح اري،خف ؛سينح اعتمادي،
  . 27-3 ،)35(11 ،و حسابرسي حسابداري هاي بررسي. آموزش و عمل

 تحقيقـات  مجلـه  .ايـران  هـاي  اقتصـاد دانشـگاه   هـاي  دانشـكده  بندي رتبه ).1384(حمد ا رستمي، ؛يحانهر گسكري، ؛ليرضاع اقبالي،
 . 89 -69 ،70 ،اقتصادي

تربيتـي   شناسـي و علـوم   روان مجلـه  در منـدرج  هـاي  مقالـه  نويسندگان استنادي رفتار بررسي ).1381(نرگس  عباس؛ نشاط، حري،
 . 33-1 ،)2(32، تربيتي علوم و روانشناسي. 1379سال  پايان تا آغاز از تهران دانشگاه
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 آمـوزش  هـاي  نامـه  پايـان  محتـواي  تحليـل ). 1390(اللهي، عبداالحد؛ معز، سـهيال    زاده، داوود؛ نبي حامدرضا؛ شجاعي مقدم،  انيخ

مجله دانشـكده  . 1349-1389 هاي در سال ايران و علوم پزشكي سمدر تهران، تربيت پزشكي علوم هاي دانشگاهبهداشت 
  .90-80 ،)1(5، )سالمت پياورد(تهران  دانشگاه علوم پزشكي پيراپزشكي

اقتصـاد در   موضـوعي  ةدر حـوز  پژوهشـي ـ   علمـي  هـاي  نشريه محتواي تحليل). 1390(سن ح الريجاني،عظم؛ ا آشتياني، رشيدي
 . 157 -133 ،)3(16 ،و بودجه ريزي برنامه. 1385 -1389 هاي سال

.  هاي چاپ شده در فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسـالمي  تحليل محتوا و استنادي مقاله). 1394(حسين  رضايت، غالم
 . 138 -105 ،)26(23، فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسالمي

 . 156 -137 ،)1(2، پژوهش. تحليل محتوا). 1389(اهللا  وحرضواني، ر

پژوهشي ـ   تحليل محتواي نشريات داراي رتبه علمي). 1391(طالبي دهكردي، بهاره؛ كاويان، مريم  رودپشتي، فريدون؛ بني  رهنماي
  . 143 -121 ،)15(5، فصلنامه حسابداري مديريت. رشته حسابداري در ايران

علـوم   نشريات محتواي تحليل). 1393( مريم؛ كاويان، بهارهطالبي دهكردي،  فرد، حميدرضا؛ بني ؛ وكيليفريدون، رودپشتي  رهنماي
مطالعـات  ( اوراق بهـادار  تحليـل  مـالي  دانش. آمريكا finance با نشريه و مقايسه ايران پژوهشيـ   رتبه علمي داراي مالي
 . 86 -71 ،)21(7 ، )مالي

پژوهشـي  ـ    بررسي و تحليل محتواي تحقيقات علمـي ). 1394(بياض، محمود؛ فاتح گوش، حسين ساعي، محمدجواد؛ الري دشت 
  .220 -203 ،)2(22 هاي حسابداري و حسابرسي، بررسي. حسابرسي در دو دهه اخير

نويسندگي پژوهشـگران علـم    هاي اجتماعي هم تحليل ساختار شبكه). 1391(سهيلي، فرامرز؛ عصاره، فريده؛ فرج پهلو، عبدالحسين 
  . 210 -191، )1(29، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات. اطالعات

وري پژوهشگران علـم   نويسندگي بر بهره بررسي تأثير راهبردهاي هم). 1392(سهيلي، فرامرز؛ عصاره، فريده؛ فرج پهلو، عبدالحسين 
 . 208 -189، )1(16، رساني كتابداري و اطالع. اطالعات

پژوهشـي تربيـت بـدني و    ـ    هاي نشريات علمـي  تحليل توصيفي مقاله). 1391(سان  عسگري، بابي في، مسلم؛ ميردار، شادمهر؛ شري
  .85 -61 ،)12(4، نشريه مديريت ورزشي. 1384-1388هاي  علوم ورزشي طي سال

مطالعات ملـي   .بررسي كتابسنجانه: شناسي اطالعتحليل محتواي فصلنامه ). 1389(اهللا؛ محمدي، فاطمه  عليجاني، رحيم؛ كرمي، نور
   . 86 -74 ،)2(21، كتابداري و سازماندهي اطالعات

 در شـده  چاپ مقاالت استنادي و محتوايي تحليل). 1390(يما س عجمي،سين؛ ححمدم يارمحمديان، ؛ريدهف موحدي، ؛سنح قهنويه،
 . 92 -82 ،)1(8، سالمتاطالعات  مديريت .سالمت اطالعات مديريت پژوهشيـ  علمي مجله

پژوهشي حسابداري و مـالي  ـ   هاي مجالت علمي تحليل محتواي مقاله). 1393(راد، فاطمه؛ محمدي، مهدي؛ سرلك، نرگس  گرامي
   . 122 -105 ،)23(7پژوهشي حسابداري مديريت، ـ  فصلنامه علمي. 1387-1392هاي  منتشره بين سال

و  حسـابداري  هـاي  بررسـي . ايـران  در حسابرسـي  هـاي  پـژوهش  بـر  مروري). 1397(آرش ، سميرا؛ مهراني، كاوه؛ تحريري،  ناطقي
  . 179 -159 ،)1(25 ،حسابرسي

 اي حرفه با اخالق مرتبط هاي مقاله محتواي تحليل و تعداد بررسي). 1396(دري، حسين؛ روستا ميمندي، اعظم  نمازي، محمد؛ رجب

  . 226 -193 ،)1(9، شيراز دانشگاه حسابداري هاي مجله پيشرفت. ايران در حسابداري
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، مجلـه تحقيقـات مـالي   . تهـران  بهـادار  اوراق بـورس  شده در انجام تحقيقات تحليلي بررسي). 1384(نمازي، محمد؛ ناظمي، امين 

7)19( ، 135- 166 .  
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