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چکیده
هدف اين پژوهش ،بررسی جريان دانشی و محتوايی دو فصلنامۀ پیشرفتهای حسابداری بهعنوان يکی از
بهترين نشريات علمی حوزۀ دانش حسابداری در ايران ،از ابتدای سال انتشار تا پايان سال  9291بود .اين
مطالعه از نوع علمسنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت گرفته است .جامعۀ آماری
پژوهش شامل تمامی مقاالت منتشرشده در مجله بود که همگی بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند (= 912
 .)Nدادههای پژوهش نیز با بهکارگیری ابزار سیاهۀ وارسی گردآوری و با استفاده از نرمافزار اکسل مورد
تجزيهوتحلیل آماری قرار گرفتهاند .يافتههای پژوهش نشان میدهد؛ در  912مقالۀ منتشرشده در طی اين
سالها 791 ،نويسنده مشارکت داشتهاند که از اين تعداد  257نفر را مردان و  32نفر را زنان تشکیل دادهاند.
با در نظرگرفتن سطح تحصیلی و مرتبۀ علمی نويسندگان؛ کارشناسان ارشد با  22درصد و استادياران با 39
درصد ،در صدر جدول نويسندگان قرار دارند .درعینحال  2درصد مقاالت ،تک نويسندهای و  91درصد
حاصلِ کارگروهی بوده است .در بین دانشگاهها و مراکز علمی ،دانشگاه شیراز با  79عنوان مقاله در رتبۀ اول
و دانشگاه اصفهان با  95عنوان مقاله در رتبۀ دوم قرار گرفته است .ازنظر گرايش موضوعی 19 ،درصد از
آثار منتشرشده در حوزۀ حسابداری مالی بوده و حسابرسی با  99درصد در رتبۀ بعدی قرار گرفته است .از
مجموع  5937منبع مورد استناد در مقاالت 13 ،درصد منابع به زبان انگلیسی و  39درصد به زبان فارسی بوده
است .نتايج پژوهش نشان داد؛ بیشترين تعداد مقاالت منتشرشده مربوط به موضوع حسابداری مالی بوده و
سهم ساير موضوعات اندک است .از طرف ديگر ،ارزيابی استنادات مقاالت نیز نشان میدهد که بیشتر
پژوهشگران به منابع التین استناد نمودهاند تا به منابع فارسی؛ بنابراين ضروری است دستاندرکاران اين حوزه
ضمن تنوعبخشی در پذيرش موضوعات مختلف حسابداری ،با اتخاذ تدابیری ،ازجمله تشويق و ترغیب
پژوهشگران جوان ،راه را برای انتشار مقاالت بکر و جديد پژوهشگران داخلی باز نمايند.
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مقدمه
امروزه گسترش دانش و تولید علم تا حد زيادی از طريق انتشارات علمی و عرضه آن به
صحنههای بینالمللی علم صورت میپذيرد .انتشارات علمی بهعنوان آيینه تمامنمای سطح
دانش و اطالعات تخصصی و فنی عمل میکنند و در نظام پیچیده تبادالت علمی و فنی و
تقسیم دانش تولیدشده بین جوامع مختلف ،نقش زير بنايی دارند .در مسیر تحول و تطور
نظامهای علمی ،دنیای امروز به نقطهای رسیده است که در آن دانش هر کشور زبان و ابزار
حضور او در صحنههای بینالمللی علم است.
از سوی ديگر توسعهيافتگی و پرداختن به تولید علم و فعالیتهای پژوهشی طوری به
هم گره خوردهاند که نمیتوان آنها را جدا از هم تصور کرد .تعريف نوين توسعه بر مبنای
پژوهش در ادبیات اقتصادی ،بیانگر نقش و اهمیت تحقیقات در توسعه اقتصادی
کشورهاست (اعتمادی و فخاری .)9292 ،لذا ،قابلتصور نیست که کشوری تمايل داشته
باشد به پیشرفتهای جهانی نائل آيد ولی به توسعۀ علمی خود نپردازد .حالآنکه کشورها
ناگزير به پیمودن اين مسیر هستند ،بنابراين ضروری است که فعالیتهای علمی و پژوهشی
دستاندرکاران اين حرکت مورد ارزيابی و بررسی قرار گیرد تا آثار ارزشمندتر از آثار
کماهمیت متمايز گردد (عصاره.)9299 ،
با عنايت به مطالب فوق و با توجه به اينکه نشريههای تخصصی ،وسیلهای مهم و علمی
برای توسعۀ علم و دانش شناخته میشوند و کیفیت و کمیت آنها میتواند بهعنوان
شاخصی برای سنجش میزان فعالیتهای علمی در کشور يا جامعهای خاص مورداستفاده
قرار گیرد .لذا الزم است مورد ارزيابی دقیق علمی قرار گیرند .يکی از راههای بررسی و
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ارزيابی نشريههای مذکور ،تحلیل محتوا و دستهبندی موضوعی مقالهها و شناخت نوع
مطالب منتشرشده در آنهاست .بدين ترتیب ،ضمن شناسايی مسائل آن حوزه در يک
دورۀ زمانی ،زمینه برای هدفمند کردن حرکتهای علمی و تعیین اولويتهای پژوهشی
فراهم میگردد و به شناسايی ضعفها و کمبودهای موجود در تولید اطالعات علمی منجر
میشود .ازآنجايیکه بلوغ ،پويايی و نوانديشی هر رشتۀ علمی با توجه به فعالیتهای
پژوهشی آن رشته سنجیده میشود (رشیدی آشتیانی و حسن الريجانی )9292،و با عنايت

 �۰بر اينکه دانش حسابداری بهعنوان دانش کاربردی در تصمیمگیریهای زيرساختی و
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برنامهريزی اقتصادی و مالی در سطح خرد و کالن ،نقش اساسی داشته و رابطۀ نزديکی
بین پیشرفت حسابداری و توسعۀ هر کشور وجود دارد (اعتمادی و فخاری ،)9292 ،لذا
الزم است از دانش تولیدشده در اين حوزه ارزيابیهای دقیقی به عمل آيد.
با توجه به مطالب ذکرشده ،اين پژوهش درصدد بررسی محتوای مقاالت منتشرشده در دو
فصلنامه پیشرفتهای حسابداری ،بهعنوان يکی از مهمترين نشريات تخصصی در حوزۀ
دانش حسابداری در ايران است و انتظار میرود تا ضمن تحلیل محتوای موضوعی مقاالت
منتشرشده در اين فصلنامه ،بتوان چارچوب منسجمی از وضعیت موجود پژوهشهای
حسابداری و همچنین زمینههايی را که مستعد بررسی و توجه بیشتر پژوهشگران است را
شناسايی نمود .مجلۀ پیشرفتهای حسابداری نشريه علمی تخصصی دانشگاه شیراز است
که با امتیاز علمی پژوهشی از سال  9297تاکنون تقريباً بهطور منظم در حال انتشار است و
در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ) (ISCنمايه شده و يکی از بهترين نشريات حوزۀ دانش
حسابداری در اين پايگاه نیز محسوب میگردد .بر اساس شناسنامه اين نشريه ،هدف از
انتشار آن؛ بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیقتر مسائل حسابداری و مالی است .ازاينرو
هرگونه مقالهای که در يکی از زمینههای حسابداری مديريت ،حسابداری مالی ،حسابرسی،
بورس اوراق بهادار ،حسابداری دولتی و ساير زمینههای نوين حسابداری نوشته شود و
پژوهشی بديع و ارزشمند باشد برای انتشار در مجله موردبررسی قرار میگیرد.
تحلیل محتوا از روشهای عمدۀ مشاهدۀ اسنادی است که بهوسیله آن میتوان ،متون،
اسناد ،مدارک و درواقع هر نوع سند ثبت و مطلب ضبطشدهای را خواه مربوط به گذشته
و خواه مربوط به زمان حال ،مورد ارزيابی و تحلیلی منظمتر ،دقیقتر و از همه مهمتر با
ارتباطات اجتماعی انسانها که نوعاً از جنس اسناد و مدارک (نانوشته و نوشته) هستند،
میپردازند (قائدی و گلشنی.)9295 ،
بدين ترتیب ،تحلیل محتوا هم روشی برای تحلیل دادهها و هم روش مشاهدۀ اسناد
است ،اما بهجای مشاهدۀ مستقیم رفتار مردم يا پرسش در مورد آن ،به ارتباطهايی که آنان
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درجات باالتری از پايايی قرار داد .در اين روش پژوهشگران به آزمون دست آوردهای

به وجود آورده و پیامهايی را که ردوبدل کردهاند ،توجه و آن را مورد پرسش و ارزيابی
قرار میدهد (صديق سروستانی.)9215 ،
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در يک طبقهبندی کلی ،معموالً روشهای متفاوت تحلیل محتوا به دو دسته کلی تقسیم
میشوند :روشهای کمّی و روشهای کیفی .در روشهای کمّی ،بهطورمعمول مقدار
زيادی از دادهها بهصورت مختصر تحلیل میشوند ،در اين روش میتوان مجموعهای از
اسناد و يا متون را استخراج ،شمارش و طبقهبندی کرد .در روشهای کیفی ،مقدار کمّی
دادههای مرکب و مفصل تحلیل میشوند و پايۀ واحد اطالعاتی ،ظهور يا غیبت يک
خصیصه است (فاضلی.)9213 ،
بررسی و تحلیل محتوای پژوهشها در زمرۀ مطالعات علمسنجی قرار میگیرد .افرادی
همچون بک در همان نخستین دهههای رواج علمسنجی بیان داشتند که علمسنجی قادر است
به توازن میان بودجه و هزينههای جاری اقتصادی کمک کند و کارآيی پژوهشهای مختلف
را افزايش دهد .درواقع بر اثر همین تالشها و بینشها بود که در بسیاری از کشورها و
سازمانهای بینالمللی ،استفاده از تحلیلهای ارزيابانۀ علمسنجی به سرعت در دستور کار
محافل اصلی سیاستگذاری و تصمیمگیری علم و فنّاوری قرار گرفته است (نوروزی
چاکلی .)9292،به عبارتی اينگونه مطالعات میتواند مبنايی برای برنامهريزیهای راهبردی
در انجام پژوهشهای حوزه در سطح کالن باشد.
بر اساس بررسیهای انجامشده ،در ايران پژوهش مشابهی بدين شکل و بهصورت خاص
و موردی در مورد مجالت حسابداری انجام نشده است .پژوهشهای داخلی در اين زمینه
بیشتر بهصورت بررسی مجموعه ای از مجالت ،مقايسه محتوايی و موضوعی بین مجالت و
يا بررسی موضوعی حسابداری و حسابرسی بوده است .در ادامه به برخی از پژوهشهايی که
بهصورت غیرمستقیم با موضوع اين پژوهش در ارتباط هستند ،اشاره شده است.
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نوبخت ( )9299در پژوهشی تولیدات علمی حوزۀ موضوعی اخالق در حسابداری را در
بازۀ زمانی بین سالهای  9232تا  9291موردبررسی قرار داده است .يافتههای پژوهش نشان
میدهد ،در  975عنوان مقاله منتشرشده در طی اين سالها 299 ،نويسنده مشارکت داشتهاند.
در بین مراکز آموزشی و پژوهشی نیز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با
 91مقاله در رتبۀ اول قرارگرفته است .همچنین بیشترين گرايش موضوعی مقاالت ،موضوع
اخالق حرفهای با  39مقاله و از مجموع  2399منبع مورد استناد در مقاالت 13 ،درصد منابع

 ۲۲به زبان انگلیسی و  39درصد به زبان فارسی بوده است.
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نوبخت ( )9291در مطالعهای با عنوان تحلیل محتوای پژوهشهای حسابداری رفتاری در
ايران ،به تحلیل محتوای موضوعی پژوهشهای حسابداری رفتاری در ايران پرداخته است.
يافتههای پژوهش وی نشان میدهد؛ عمدۀ اين تحقیقات به ترتیب در حوزههای حسابداری
مالی ( ،)39حسابرسی ( )59و حسابداری مديريت ( )39بوده است .حوزههای سیستمهای
اطالعاتی و مالیات نیز هرکدام تنها با يک عنوان مقاله در رتبههای بعدی قرار دارند .عالوه
بر اين ،بررسی سطوح چهارگانۀ پژوهشهای حسابداری رفتاری در ايران حاکی است؛
تحقیقات مرتبط با سطح اشخاص با  95و شرايط محیطی با  92عنوان مقاله در رتبههای نخست
عالقهمندی محققان ايرانی قرار دارند و پژوهشهای مرتبط با سطوح سازمانها و گروهها به
ترتیب با  22و  39عنوان مقاله در رتبههای بعدی هستند.
مرادی و صفیخانی ( )9295در پژوهشی به بررسی پژوهشهای حسابداری بخش
عمومی در ايران و جهتگیری تحقیقات آتی آن پرداختند .نتايج تحقیقات ايشان نشان
میدهد سهم تحقیقات حسابداری بخش عمومی در  39نشريۀ بررسیشده  2درصد است.
دراينبین ،نشريههای دانش حسابرسی و حسابداریِ سالمت جزء نشريههای پیشرو در اين
زمینه بودهاند .قلمرو مکانی بیشتر اين تحقیقات ،دولت ،دانشگاهها و شهرداریها بوده و
همچنین در بیش از  32درصد اين تحقیقات از روش پیمايشی استفاده شده است .از ديگر
نتايج اين پژوهش اينکه ،موضوعاتی نظیر حسابداری تعهدی و بودجهبندی ،بیشتر در کانون
توجه پژوهشگران قرار گرفته و حوزههای حسابداری مالی ،گزارشگری ،حسابداری
مديريت ،بودجهبندی ،حسابرسی مالی و عملکرد ،پاسخگويی و مديريت مالی به ترتیب بیشتر
مستعد تحقیق تشخیص داده شدهاند.
در نشريههای علمی پژوهشی اين حوزه پرداختند .يافتههای آنها نشان داد؛ در طی سالهای
موردبررسی  9379مقاله در مجالت مذکور به چاپ رسیده که در سالهای اولیه رشد دو
و سه برابری داشته و در سالهای بعدی نیز رشد انتشار مقاالت صعودی بوده است .در بین
دانشگاهها ،دانشگاه آزاد اسالمی با  351مقاله در رتبه اول و دانشگاه تهران با  915مقاله در
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گرامیراد و همکاران ( )9292در تحلیلی به بررسی محتوای مقاالت حسابداری و مالی

رتبه دوم قرار گرفت .همچنین رهنمای رودپشتی ،رحمانی و کردستانی پرکارترين
نويسندگان ،طی بازه زمانی موردمطالعه بوده است ،اين در حالی است که  9399نفر (75
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درصد) از محققان ،سالی يک مقاله هم منتشر نکردهاند .ازنظر گرايش موضوعی مقاالت،
بیش از نیمی از آثار منتشره ( 52درصد) در حوزه حسابداری مالی بوده و علوم مالی با 31
درصد و حسابرسی با  9درصد در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
يورککِنی و الرسئن )3299( 9در مطالعهای توسعۀ پژوهشهای حسابداری بینالمللی را
در مجالت معتبر اين حوزه موردبررسی و تجزيهوتحلیل قرار دادند .نتايج پژوهش ايشان
نشان می دهد؛ تغییرات چشمگیری در درصد تعلق نويسندگان به کشورهای مختلف ديده
میشود .در اين پژوهشها پژوهشگران ايالت متحده  59درصد از مجموع تعداد نويسندگان
را به خود اختصاص داده و کشورهايی همچون استرالیا ،انگلستان ،چین به همراه نويسندگانی
از اروپا با  21درصد در رتبههای بعدی قرار دارند ،اين در حالی است که بیش از نیمی از
مقاالت تک نويسنده و مابقی با همکاری گروهی نوشته شده است .درنهايت بررسی
استنادات و ديگر تحلیلها حاکی از کمک قابلتوجه اين مقاالت به پیشرفت تحقیقات
حسابداری بینالمللی بوده است.
اِپاستولو و همکاران ،)3291( 3در پژوهشی به بررسی و تحلیل محتوای  929مقالۀ
منتشرشده در شش نشريۀ بینالمللی آموزش حسابداری در سال  3293و مقايسۀ آنها با
مقاالت منتشرشده در طی سالهای  3297-3295در همین نشريات پرداختند .در اين مطالعه،
مقاال ت در پنج بخش برنامۀ درسی و آموزش ،آموزش محتوا ،تکنولوژی آموزشی،
دانشجويان و دانشکدههای حسابداری موردبررسی قرار گرفتند .يافتههای پژوهش نشان داد؛
بیشترين کاهش در تعداد مقاالت ،با تولید  92درصد از کل مقاالت در بخش آموزش محتوا
و بیشترين افزايش نیز مربوط به موضوع دانشجويان با تولید  22درصد از کل مقاالت بوده
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است .مقاالت مرتبط با برنامۀ درسی و آموزش  33درصد و تکنولوژی آموزشی نیز  93درصد
از کل تولیدات را به خود اختصاص دادهاند که در اين زمینه نسبت به سالهای مورد مقايسه
تفاوت چندانی مشاهده نگرديده است .مقاالت مرتبط با دانشکدههای حسابداری نیز با 93
درصد از کل مقاالت آموزش حسابداری ،نسبت به سال  3295با کاهش  9درصدی و نسبت
به سال  3297با فزايش  9درصدی روبرو بوده است.
1. YorkKenny & Larson
2. Apostolou et al
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نتايج تحقیقات ارسريم )3293( 9که به بررسی و تحلیل محتوای مجالت حسابرسی در ترکیه
پرداخته است حاکی است ،بیش از  52درصد مقاالت منتشرشده در اين مجالت خارج از
حیطه موضوعی حسابرسی بوده و در  25درصد مقاالت اصالً به موضوع حسابرسی در ترکیه
پرداخته نشده است .عالوه بر اين در نوعشناسی گرايشهای تحقیقات مشخص شد که 35
درصد مقاالت ،توصیفی تحلیلی و  25درصد از مقاالت پژوهشهای تجربی بوده است.
همچنین در  5سال اخیر مقاالت توصیفی تحلیلی بیشتر موردتوجه پژوهشگران قرار داشته
است.
جمعبندی بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش نشان میدهد ،تحقیقات مرتبط در سالهای
اخیر ،اغلب از چارچوب معینی برای طبقهبندی مقاالت بهره بردهاند و به کمک آن به
تحلیل مطالعات پرداختهاند .در اين چارچوب ،تحقیقات بر اساس معیارهای مختلفی
دستهبندی شدهاند که عبارتاند از :توزيع فراوانی مقاالت ،میزان مشارکت زنان و مَردان،
سهم هريک از سطوح و مرتبههای مختلف علمی ،میزان مشارکت علمی محققان ،سهم
هريک از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی-پژوهشی ،نويسندگان پر تولید ،گرايش موضوعی
مقاالت و زبان مورد استناد در منابع .بدين ترتیب ،در پژوهش حاضر نیز از اين رويکرد و
طبقهبندی در تحلیل محتوای مقاالت استفاده میگردد.
با توجه به مطالب ذکرشده ،سؤالهای پژوهش به شرح زير مطرح میشوند:
 توزيع فراوانی مقاالت منتشرشده در مجله از ابتدای انتشار تا پايان سال  9291چگونهاست؟
 میزان مشارکت زنان و مردان در تولید مقاالت مجله از ابتدای انتشار تا پايان سال 9291 سهم هريک از سطوح و مرتبههای علمی در تولید مقاالت مجله از ابتدای انتشار تا پايانسال  9291چقدر بوده است؟
 میزان مشارکت علمی پژوهشگران در تولید آثار منتشرشده در مجله از ابتدای انتشار تاپايان سال  9291چقدر است؟
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۲٥
1. Erserim
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 سهم هريک از دانشگاهها و مراکز آموزشی در تولید دانش حسابداری در مجله از ابتدایانتشار تا پايان سال  9291چگونه بوده است؟
 نويسندگان پر تولید حوزه دانش حسابداری در مجله از ابتدای انتشار تا پايان سال 9291چه کسانی هستند؟
 گرايش موضوعی مقاالت منتشرشده در مجله از ابتدای انتشار تا پايان سال  9291چگونهاست؟
 -زبان مورد استناد در منابع مجله از ابتدای انتشار تا پايان سال  9291چگونه است؟

روش
اين پژوهش از نوع علمسنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت
گرفته است .جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی مقاالت منتشرشده در مجله است که همگی
بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند ( .)N = 912همچنین برای گردآوری دادههای موردنیاز
از سیاهۀ وارسی محققساخته استفاده و در تحلیل دادهها نیز از روشهای آمار توصیفی نظیر؛
دستهبندی دادهها برحسب توزيع فراوانی ،درصد فراوانی و رسم جداول و نمودارها استفاده
گرديده است .کلیه اطالعات کتابشناختی مقاالت اعم از؛ سال ،دوره ،شماره ،عنوان،
مشخصات پديدآورنده)ها( ،رتبۀ علمی و وابستگی سازمانی آنها و میزان مشارکت علمی و
همچنین اطالعات محتوايی شامل؛ گرايشهای موضوعی ،تعداد استنادات و زبان مورد استناد
در سیاهۀ وارسی وارد و اطالعات بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  Excelمورد
تجزيهوتحلیل دقیق آماری قرار گرفت .دورۀ زمانی پژوهش  93ساله و از ابتدای انتشار مجله
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تا پايان سال  9291بوده است.

يافتهها
سؤال اول به بررسی توزيع فراوانی مقاالت منتشرشده در دورۀ زمانی موردمطالعه
اختصاص يافته است که جدول شمارۀ يک توزيع فراوانی آنها را نشان میدهد.
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جدول  .1توزیع فراوانی مقاالت منتشرشده در بازۀ زمانی پژوهش
سال انتشار

فراوانی

درصد

9297

92

%1/3

9293

9

%5/2

9299

93

%1/9

9299

93

%9/7

9292

97

%9/3

9299

92

%1/3

9293

95

%9/9

9292

97

%9/3

9297

93

%9/7

9295

95

%9/9

9293

92

%1/3

9291

32

%99/9

مجموع

711

%711

همانطور که دادههای جدول شماره يک نشان میدهد؛ سال  9291با  32عنوان و 99/9
درصد از کل مقاالت ،بیشترين تعداد مقاالت منتشرشده را به خود اختصاص داده است.
کمترين تعداد مقاالت چاپشده نیز مربوط به سال  9293با  9عنوان و  5/2درصد از کل
مقاالت بوده است .دقت در ارقام جدول نشان میدهد که روند چاپ مقاالت در مجله
علیرغم متوقف شدن آن در سالهای  9295و  ،9291در سالهای بعدی بهطور منظم پیگیری
شده ،بهطوریکه همهساله بهطور میانگین در حدود  95مقاله در مجله به چاپ رسیده است.
اطالعات آماری آن را نشان میدهد.
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۲۷
نمودار  .1توزیع فراوانی جنسیت نویسندگان مقاالت
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بهطورکلی  791پژوهشگر در نوشتن اين مقاالت نقش داشتند که از اين تعداد257 ،
نفر مَرد ( 95درصد) و  32نفر زن ( 95درصد) بوده است که در نمودار شمارۀ يک نمايش
داده شده است.
سؤال سوم به تعیین سهم هريک از سطوح و مرتبههای علمی اعم از کارشناسی ارشد،
دانشجويان دکتری ،استادياران ،دانشیاران و استادان در انتشار مقاالت اختصاص يافته است
که جدول شمارۀ دو سهم هر گروه را نمايش میدهد.
جدول  .2توزیع فراوانی نویسندگان مقاالت بر اساس سطح و مرتبههای علمی
فراوانی

درصد

سطح تحصیلی و مرتبۀ علمی
کارشناسی ارشد

929

%22/9

استاديار

939

%39

دانشیار

15

%99

دانشجوی دکتری

59

%92/9

استاد

35

%3

771

%711

مجموع

همانطور که دادههای جدول شمارۀ سه نشان میدهد ،از مجموع  791محقق مشارکتکننده
در انتشار مقاالت ،به ترتیب؛  929نفر ( 22/9درصد) کارشناس ارشد 939 ،نفر ( 39درصد)
استاديار 15 ،نفر ( 99درصد) دانشیار 59 ،نفر ( 92/3درصد) دانشجوی دکتری و  35نفر (3
درصد) استاد بودند؛ بنابراين دادههای جدول حاکی از آن است که از بین اعضای هیئتعلمی
دانشگاهها و مراکز آموزشی ،استادياران در رتبۀ اول ،دانشیاران در رتبۀ دوم و استادان در
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رتبۀ سوم قرار دارند .نکته جالبتوجه در اين بخش ،قرار گرفتن کارشناسان ارشد در رتبۀ
اول و استادان در رتبۀ آخر جدول توزيع پراکندگی نويسندگان مقاالت است.
پرسش چهارم به بررسی میزان مشارکت علمی محققان در انتشار مقاالت اختصاص يافته
بود که نمودار شمارۀ دو دادههای آماری آن را نشان میدهد.
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نمودار  .2میزان مشاركت علمی نویسندگان در انتشار مقاالت

همانطور که در نمودار شمارۀ دو قابلمشاهده است 52 ،درصد از مقاالت توسط دو
نويسنده 29 ،درصد با سه نويسنده و  5درصد نیز با همکاری بیش از سه نفر نوشته شدهاند.
همچنین  2درصد از مقاالت نیز توسط يک نويسنده نوشته شده است .بهعبارتديگر91 ،
درصد آثار با مشارکت گروهی نوشته شدهاند و سهم آثار انفرادی تنها  2درصد است .از 92
درصد مشارکت گروهی نیز؛  97درصد حاصل مشارکت اساتید با دانشجويان 3 ،درصد
مابین دانشجويان و  7درصد نیز حاصل کار گروهی بین اساتید بوده است.
سؤال پنجم به بررسی نقش هرکدام از دانشگاهها و مراکز آموزشی در تولید مقاالت
اختصاص يافته بود .نمودار شمارۀ سه سهم هرکدام از آنها را در انتشار مقاالت نشان
میدهد.
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نمودار  .3میزان مشاركت دانشگاهها و مراكز آموزشی در تولید مقاالت
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همانطور که نمودار شمارۀ سه نشان میدهد ،دانشگاه شیراز با  79عنوان مقاله در رتبۀ اول،
دانشگاه اصفهان با  95و دانشگاه مازندران با  93عنوان مقاله در رتبۀ سوم قرار گرفتهاند .نکته
جالبتوجه در اين بخش ،تعداد اندک مقاالت منتشرشده از طرف واحدهای مختلف
دانشگاه آزاد اسالمی در اين مجله است .بهطوریکه هیچکدام از واحدهای آن در بین 93
دانشگاه اول قرار ندارند.
پرسش ششم به تعیین سهم هريک از نويسندگان پُرتولید حوزه دانش حسابداری در مجله
اختصاص يافته بود که نمودار شمارۀ چهار ،نويسندگان پُرتولید اين حوزه را با تعداد آثارشان
نشان میدهد.

نمودار  .4رتبهبندی نویسندگان تولیدات علمی جامعه آماری پژوهش

همانطور که در نمودار شمارۀ چهار نمايان است ،شکراهلل خواجوی به همراه محمد نمازی
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 99

با مشارکت در انتشار  99عنوان مقاله در رتبۀ اول و غالمحسین مهدوی نیز به همراه
محمدحسین ستايش با مشارکت در انتشار  9عنوان مقاله در رتبۀ دوم قرار گرفتهاند.
بهطورکلی  99نفر اولی که بیشترين تعداد مقاالت انتشاريافته را به خود اختصاص دادهاند
درمجموع  72درصد کل مقاالت مجله را منتشر نمودهاند .از اين  99نفر نیز  7نفر اول از
اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز میباشند.
سؤال هفتم به بررسی گرايش موضوعی مقاالت اختصاص يافته بود .اغلب پژوهشگران اين

 ۰۰حوزه ،تحقیقات حسابداری را در پنج گروهِ حسابداری مالی ،حسابرسی ،حسابداری
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مديريت ،آموزش حسابداری و حسابداری دولتی طبقهبندی و موردبررسی قرار دادهاند .در
اين مقاله ،با توجه به اهمیت و همچنین توجه پژوهشگران به تحقیقات حسابداری رفتاری در
سالهای اخیر ،با اضافه نمودن اين پژوهشها به طبقهبندی معمول ،مقاالت در شش گروهِ
حسابداری مالی ،حسابرسی ،حسابداری مديريت ،آموزش حسابداری ،حسابداری دولتی و
حسابداری رفتاری طبقهبندی و موردمطالعه قرار گرفت .مبنای تعیین گرايش موضوعی
مقاالت نیز عمدتاً عنوانها ،چکیده ،کلیدواژهها و درنهايت بررسی اجمالی متن مقاالت بوده
است .نمودار شمارۀ پنج دادههای آماری گرايش موضوعی مقاالت را نشان میدهد.

نمودار  :5توزیع فراوانی گرایشهای موضوعی مقاالت

همانطور که دادههای نمودار  5نشان میدهد 19/7 ،درصد از آثار منتشرشده در حوزۀ
رتبههای بعدی قرار دارند؛ بنابراين میتوان نتیجه گرفت که تمرکز اصلی مجله بر روی
مقاالت مرتبط با حسابداری مالی بوده و ساير موضوعات در حاشیه قرار گرفتهاند.
پرسش هشتم به بررسی زبان مورد استناد در منابع مجله میپردازد که نمودار شمارۀ شش
توزيع فراوانی آنها را نشان میدهد.
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حسابداری مالی بوده ،حسابرسی با  92/3درصد و حسابداری مديريت با  2/5درصد در

۱۱
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نمودار  .6توزیع فراوانی میزان استناد بر اساس زبان مورد استناد

همانطور که نمودار شمارۀ شش نشان میدهد در تمام سالهای انتشار مجله ،استنادات
مقاالت اکثراً به منابع التین بوده است تا به منابع فارسی .نتیجۀ بررسی استنادها نشان میدهد
که از مجموع  5937منبع مورد استناد 13/2 ،درصد به منابع التین و تنها  31/1درصد به منابع
فارسی اختصاص داشته است؛ بنابراين درمجموع ،زبان انگلیسیزبان غالب مورد استناد در
مقاالت مجله است .از طرف ديگر بهطور میانگین ،در هر مقاله از  9/3منبع فارسی و 35/9
منبع التین مورد استناد قرار گرفته است.

نتیجهگیری
دو فصلنامۀ پیشرفتهای حسابداری يکی از نشريات معتبر حوزۀ دانش حسابداری در
ايران است که انتظار میرود محتوای مقاالت اين نشريه انعکاسدهندۀ پژوهشهای جديد
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در اين حوزه و نیز دربردارندۀ گرايشها و موضوعات بنیادين و بیانگر اولويتهای
موضوعی در حوزۀ دانش حسابداری در ايران باشد .ازاينرو در اين پژوهش سعی شد
محتوی اطالعاتی اين مجله بررسی و ارزيابی گردد تا بر اين اساس بتوان در مورد مهمترين
موضوعاتی که در حال حاضر موردتوجه بوده ،نقاط ضعف و کاستیها ،همچنین نیازهای
پژوهشی مربوط اين حوزه را موردسنجش قرار داد و با برنامهريزی دقیق و ارائه راهکارهای
مؤثر در جهت عمق بخشیدن به مقاالت علمی و نیز کاربردیتر نمودن آنها گامهای
مؤثرتری برداشت.
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بدين ترتیب در بررسی جنسیت نويسندگان مجله اين نتیجه حاصل گرديد که از مجموع
 791پژوهشگر مشارکتکننده در تولید مقاالت؛  95درصد را مَردان و  95درصد را زنان
تشکیل می دهند .از داليل مشارکت کمتر زنان نسبت به مردان در تولید مقاالت علمی اين
حوزه میتوان به تعداد کمتر اعضای هیئتعلمی و دانشجويان تحصیالت تکمیلی زن در
اين حوزه نسبت به مَردان (گرامیراد ،محمدی و سرلک )9292 ،و همچنین در اولويت
بودن نقش مادری و پرداختن به امور خانواده در نزد زنان ايرانی اشاره کرد .البته میزان
مشارکت کمتر زنان در تولید مقاالت علمی در اين حوزه تنها مختص اين پژوهش نبوده
بلکه نتايج ساير پژوهشها ازجمله پژوهش گرامیراد ،محمدی و سرلک ( )9292نیز که به
تحلیل محتوای مقاالت علمی حوزههای حسابداری و مالی در ايران پرداخته بودند ،مؤيد اين
مطلب است.
ارزيابی میزان مشارکت محققان در انتشار مقاله بهصورت کار گروهی نشان داد که
تنها  2درصد آثار دارای يک نفر نويسنده بوده و  91درصد حاصل کار گروهی بوده است.
اين بخش از يافتههای پژوهش ،با يافتههای گرامی راد ،محمدی و سرلک ( )9292همخوانی
دارد .ايشان نیز در گزارش خود میزان آثار تک نويسندهای را در مقايسه با آثار دو يا سه
نويسندهای کمتر گزارش نمودهاند .با توجه به اينکه پژوهش فوق نیز در حوزۀ حسابداری
انجام شده است ،بنابراين میتوان نتیجه گرفت که متخصصین اين حوزه گرايش زيادی به
همکاری علمی و تألیف مشترک دارند.
يافتههای مربوط به سهم هريک از دانشگاهها و مراکز آموزشی در انتشار مقاالت ،نشان
میدهد؛ دانشگاه شیراز با تولید  79عنوان مقاله و دانشگاه اصفهان با فاصله زياد و تولید 95
زياد از ساير دانشگاهها نشان از سوگیری مجله به سمت پژوهشگران دانشگاه شیراز دارد که
از نکات ضعف مجله محسوب میشود .درصورتیکه دانشگاه شیراز را استثنا بدانیم ،به نظر
میرسد پراکندگی خوبی بین دانشگاهها در انتشار مقاالت در اين مجله وجود داشته است،
بهطوریکه  933مقاله بعدی بین  23دانشگاه توزيع شدهاند که بهطور میانگین سهم هر
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عنوان مقاله در صدر جدول قرار گرفتهاند .قرار گرفتن دانشگاه شیراز در رتبۀ اول و با فاصلۀ

دانشگاه  2/9مقاله بوده است .از طرف ديگر ،تعداد کم مقاالت مربوط به دانشگاه آزاد
اسالمی با توجه به گستردگی و تعداد زياد واحدهای آن از نکات جالبتوجه در اين پژوهش
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است ،بهطوریکه هیچيک از واحدهای آن حتی در بین  93دانشگاه اول نیز قرار نگرفتهاند.
همچنین انتشار تنها دو عنوان مقاله از پژوهشگران دانشگاه تهران در اين مجله نیز از ديگر
نکات برجسته در اين مجله بوده است.
بررسی گرايش های موضوعی مقاالت نشان داد که بیشترين تعداد مقاالت مربوط به
موضوع حسابداری مالی و حسابرسی است و سهم ساير موضوعات اعم از حسابداری
مديريت ،حسابداری رفتاری ،آموزش حسابداری و حسابداری دولتی اندک است .اين نتیجه
با نتايج حاصل از پژوهشهای مرادی و صفیخانی ( )9295و گرامی راد ،محمدی و سرلک
( )9292در خصوص نشريات حسابداری همخوانی دارد .شايد دلیل انتخاب موضوعات مالی
توسط پژوهشگران ،ناشی از گوناگونی روشها در اين حوزه ،مشکالت آموزشی ،تقاضای
اطالعاتی ازجمله؛ نیاز مديران ،حسابداران ،حسابرسان مستقل ،اعتباردهندگان،
سرمايهگذاران ،تحلیلگران مالی و تمام گروههای ذينفع و فعال در بازارهای پول و سرمايه،
به شناسايی و پیشبینی آثار سیاستهای مالی و روشهای حسابداری برگزيدهشده بر رفاه
خويش و همچنین تقاضای دريافت اطالعات مناسب از سوی ذينفعان بهمنظور کاهش
ريسک ،اصالح تصمیمگیری و ايجاد منافع باشد (گرامیراد ،محمدی و سرلک .)9292،از
سوی ديگر ،علیرغم اينکه بخش اعظمی از اقتصاد کشور در دست دولت و يا نهادهای
عمومی است ،تعداد پژوهشهای مربوط به اين بخش در رتبۀ آخر قرار گرفته است .البته
نتايج اين بخش از پژوهش با بیشتر پژوهشهای صورت گرفته در اين زمینه همخوانی دارد،
شايد دلیل توجه کم محققان به حسابداری دولتی مربوط به ماهیت و پیچیدگی پژوهش در
اين حوزه ،عدم دسترسی آسان به دادهها و عدم تعريف روشن و عملیاتی متغیرهای پژوهش
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باشد (گرامیراد ،محمدی و سرلک ،)9292،درحالیکه انجام پژوهش در اين حوزه نقش
مؤثری در تحلیل وضعیت مالی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی داشته و کمک شايانی
به برنامهريزیهای آينده دولت خواهد نمود.
ارزيابی استنادات مقاالت نشان میدهد ،بیشتر پژوهشگران مجله به منابع التین استناد
نمودهاند تا به منابع فارسی .از داليل اين امر میتوان به؛ استفادۀ پژوهشگران از مقاالت التین
بهعنوان مقالۀ پايه ،مقايسۀ نتايج مطالعات داخل کشور با مطالعات بینالمللی توسط برخی از

 ٤٤پژوهشگران و همچنین کمبود پژوهشهای بکر و اصیل ايرانی در اين حوزه اشاره کرد که
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الزم است دستاندرکاران اين حوزه با اتخاذ تدابیری ،ازجمله تشويق و ترغیب پژوهشگران
جوان ،راه را برای انتشار مقاالت جديد پژوهشگران داخلی باز نمايند .با توجه به اينکه در
ايران و بخصوص در مورد مجالت حسابداری ،پژوهشی در رابطه با نوع استنادات مقاالت
صورت نگرفته است ،به نظر میرسد بتوان نتايج اين بخش از پژوهش را به کل مقاالت
حسابداری تعمیم داد.

پیشنهادها
مقاالت مرتبط با تحلیل محتوای نشريات سالیان طوالنی است که از سوی پژوهشگران
برای انواع مجالت در سراسر دنیا نوشته میشود .هدف از نوشتن اينگونه مقاالت نیز
دستهبندی موضوعی مقاالت و شناخت نوع مطالب منتشرشده در آنهاست تا بدين ترتیب،
ضمن شناسايی مسائل آن حوزه در يک دورۀ زمانی ،زمینۀ هدفمند کردن حرکتهای
علمی و تعیین اولويتهای پژوهشی فراهم شود و همچنین از اين طريق به شناسايی ضعفها
و کمبودهای موجود در تولید اطالعات علمی نیز کمک گردد؛ اما متأسفانه نگارش اينگونه
مقاالت بخصوص در حوزۀ دانش حسابداری در ايران مغفول مانده و با بررسی صورت گرفته
مشخص شد برای مجالت حسابداری تاکنون پژوهشی در اين زمینه صورت نگرفته است؛
بنابراين ضروری است برای بهرهمندی از نتايج اينگونه پژوهشها ،پژوهشگران حوزۀ دانش
حسابداری نیز همانند ساير پژوهشگران حوزههای مختلف اقدام به تحلیل محتوای مقاالت
مجالت مختلف حسابداری بنمايند تا از اين طريق بتوان چارچوب منسجمی از وضعیت
موجود پژوهشهای حسابداری را ترسیم و زمینههايی را که مستعد بررسی و توجه بیشتر
انتشاريافته را نیز بهبود بخشید.
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