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فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت
1391 زمستان/ پانزدهمشماره  / سال پنجم 

  
  
  
  

  پژوهشي رشته حسابداري در ايران-تحليل محتواي نشريات داراي رتبه علمي
  
 

  1فريدون رهنماي رودپشتي  
  2طالبي دهكردي بهاره بني    

  3مريم كاويان  
  

   چكيده
 .پژوهشي حسابداري دارد- علمي مجالت در پژوهشي هاي گرايش محتواي تحليل در بررسي سعي حاضر مقاله

بر اساس  پژوهشي رشته حسابداري در ايران- نشريات داراي رتبه علمي موضوعي اين پژوهش به تحليل محتواي
رد محتوايي اين نشريات در چاپ هدف پژوهش مشخص كردن نوع رويك.مي پردازد 1371-90عنوان آنها از سال 

عنوان مقاله منتشر شده دريازده فصلنامه داراي  1154جامعه آماري شامل بررسي .مقاالت با موضوع حسابداري است
از نوع كمي  محتوا تحليل تكنيك از پژوهشي در رشته حسابداري و روش پژوهش با استفاده–رتبه علمي

مديريت و حسابداري ، حسابرسي، مالي حسابداري مديريت، مالي، بررسي مقاالت شامل عناوين حسابداري.است
  .تا كنون است 1371طول مدت انتشار اين نشريات طي سالهاي  دولتي در

  موضوع حسابداري مالي با ،نوان مقاالت بيشترين درصد انتشاربر اساس ع دهد كه نتايج بررسي ها نشان مي
موضوع حسابداري  اب منتشر شده مقاالت %22. است% 24با مالي مقاالت با موضوع  پس از آندرصد و 29%

بر اين . بوده استموضوع حسابداري دولتي  امقاالت ب %5مديريت و تنها  %6 موضوع حسابرسي، اب% 14 مديريت،
  .روند پرداختن به موضوعات مديريت مالي در مجالت تخصصي حسابداري رو به افزايش است اساس
  
  .، مقاالت حسابداريمحتوا تحليل علمي،حسابداري، مجله :كليدي هاي هواژ

  
  

                                           
  )مسئول مكاتبات(ايران  و حسابداري مديريت ايران استاد و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي و عضو موسس انجمنهاي مهندسي مالي  -1

 rahnama@iau.ir  
  Banitalebi76@yahoo.com                                                     عضوهيئت علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد  -2

  ارشناس پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتك  -3
 

 1/10/91:تاريخ پذيرش   2/7/91: تاريخ دريافت
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  مقدمه -1
عوامل  كه دهد مي نشان علوم تاريخي ررسيب

 به توسعه علوم و رشد پيدايش، گيري، درشكل موثري

 داشته نقش طورخاص دانش حسابداري به و عام طور

 را تخصصي علمي مجالت توان مي ميان آن از كه اند

  .داد قرار نظر مورد
 اي تخصصي نشريات ،تخصصي -مجالت علمي 

 نامعلوم مدت در و منظم زماني فاصله با كه هستند

 علمي توليد اجتماعي كاركرد دو ايفاء به شده و منتشر

 ي ازمتنوعو  متعدد تعداد . پردازند مي علمي ارتباط و

حسابداري،مديريت  حوزه در تخصصي علمي مجالت
 هاي دهه گذشت و شود مي منتشر و مديريت مالي

 علمي مجالت برتعداد كه است آن مختلف معرف

اما به دليل نزديكي محتواي  ،گرديده افزوده منتشره
 برخي نظريه هاي تخصصي و روش شناسي آنها،
امكان درج مطالب هر حوزه در نشريات حوزه هاي 

از سوي ديگر برخالف عنوان و .ديگر وجود دارد
مشاهده مي شود  حوزه موضوعي نشريات تخصصي،

ها نيز در نشريات با حوزه  قاالت ساير حوزهكه م
  .)2006فليت(موضوعي متفاوت به چاپ مي رسد

اين نوشتار در صدد بررسي محتواي مقاالت 
پژوهشي -منتشر شده در مجالت  با درجه علمي 

رشته حسابداري از ابتداي تاريخ انتشار تا كنون 
رود تا ضمن تحليل محتواي  باشد و انتظار مي مي

در اين مجالت بر قاالت منتشر شده موضوعي م
بتوان چارچوب منسجمي از  ،اساس عنوان آنها

زير  6هاي حسابداري با  وضعيت موجود پژوهش
 حسابداري مديريت، مجموعه حسابداري مالي،

مديريت و حسابداري  مديريت مالي، حسابرسي،
دولتي ارايه و زمينه هايي را كه مستعد بررسي وتوجه 

حسابداري و مالي  است، شناسايي بيشتر پژوهشگران 
همچنين به بررسي ميزان همسو بودن مقاالت . نمود

درج شده در نشريات با اهداف تعيين شده در 
  .شناسنامه نشريه پرداخت

  
  مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش -2

 تعريفي است الزم علمي، مجالت تعريف براي

 )1990(اسميتبر اساس تعريف . شود ارايه ازمجله
 صورت به كه مشخص با عنوان نشريه از عبارت مجله

 منظم زماني فاصله با پياپي معموال هاي جزوه يا شماره

 مقاالتي حاوي و شود مي منتشر نامعلوم و درمدت

 نويسندگان مختلف از متفاوت هاي موضوع درباره

 ياو  محدود خاص مبحثي به تواند مي مجله .است

 . باشد متنوع هاي زمينه در موضوعاتيو  مقاالت داراي

كه  هستند مجالتي علمي، مجالت وصف، اين با
 آن خاص باروشي و منتقل را علوم تازه و بديع مطالب

 مجله نظران، اكثر صاحب زعم به. دكنن مي بيان را

 جامعه معارف و ها دانستني مجموعه بايد علمي را

 انتقال به دانشگاهي و تخصصي طور كه به دانست

  .پردازد مي ها آن

 اي همجل علمي، مجله) 1990(به اعتقاد بريمن 

 در مجالت گونه اين ويژگي .علم اهل براي است

 در مثال عنوان به. است آن ارايه مطالب بودن مند روش

خطاب  جنبه بيشتر اسالمي معارف و علوم ارايه گذشته
 و خوش بازباني را تكراري مطالب خطيب و داشت
 كه آن حال كرد، مي بازگو مخاطبانش براي شيرين

 سخني . است نبودن تكراري بر اصل علوم، در امروزه

 حاصل و بديع ،بكر بايد آيد، علمي مي مجله در كه

  . فزايدابي موجود دانش بر باشد كه جديد تحقيقي
هاي  ويژگي بر عالوه) 2001(بر اساس ديدگاه باروچ 

 ويژگي از زير موارد هستند، مجالت خاص كه عمومي

 :اند  علمي مجالت هاي

 جديدترين و علمي دستاوردهاي آخرين -الف

 .كند مي زمان منتشر ترين رادركوتاه پژوهشي هاي يافته
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 و پايه علوم هاي رشته در ويژه به مشخصه اين

  .است بيشتري برخوردار اهميت كاربردي از
 در علمي هاي يافته و مطالب انتشار سرعت -ب

 در معموالً . زياد است كتاب به نسبت علمي مجالت

 شوند، مي منتشر هايي كه كتاب تخصصي هاي زمينه

 زمان گذشت با و زماني هستند فاصله داراي

 كه درحالي ،رسد مي چاپ به هايي خاص كتاب

 مي چاپ مسلسل و ادواري به صورت علمي مجالت

مي  كتاب از كمتر ،آنها چاپ زماني فاصله و شوند
 .باشد

 رساني اطالع وظيفه دار عهده علمي مجالت - ج

 و هستند المللي و بين اي منطقه ، ملي سطوح در علمي
 محسوب علمي ارتباطات مجاري از يكي عنوان به

 آنها براهميت جغرافيايي برحسب محدوده شده و 

 .شود مي افزوده

 ها، فرمول همراه به علمي زبان به علمي مجالت - د

براي  فهم كه قابل شده منتشر غيره و اه تئوري
 از برخي اگرچه .است پژوهشگران و متخصصان

 هستند خويش هاي بومي زبان به محدود مجالت

 بين ها آن مطالب بودن استفاده قابل لحاظ به وليكن

 زبان به جهان، مختلف كشورهاي متعدد در دانشمندان

 زبان به مثال عنوان به شوند مي منتشر واحدي

 .انگليسي

 عمومي، مجالت به نسبت مجالت اين تيراژ -ه

  .هستند ها محدودتر آن مخاطبين چون است كمتر
 هاي گرايش محتواي تحليل بررسيامكان  - و 

 مثالً وجود دارد، تخصصي علمي مجالت در پژوهشي
   .حسابداري با موضوع 

 به نسبت مجالت اين قيمت نسبي بودن ارزان - ز

  .تخصصي كتب
 هاي كتابخانه از طريق آنها به دسترسي -ح

 جهت از پژوهشگران و دانشمندان براي دانشگاهي

 تواند مي خود تخصصي و علمي چاپ مطالب سهولت

   .تلقي شود علمي مجالت بارز مشخصات از ديگر يكي
 در هايي كتب و نوشته عالوه بر موارد فوق ،آثار،

هاي  ويژگي داراي كه آيند مي حساب به جهاني تراز
 :)1984كو و وينستون، (باشند ذيل

 مربوط تخصصي حوزه نظران صاحب در ميان  )1

 .باشند شده شناخته جهاني سطح در

 يا و خاص مفاهيم بديع، هاي ايده بر مشتمل )2

 .باشند جديد اي نظريه

 فكري يا علمي منشا آثار در ادبيات تخصصي، )3

اهل فن قرار  ارجاع مورد و بوده توجهي قابل
 .دنگرفته باش

 تخصصي حوزه نام به دانشمندان از آن مؤلف )4

 .باشد مربوط

  
 مجالت گفت توان مي ويژگيها اين به توجه با

 ارتباطات هاي برقراري ازكانال يكي تخصصي علمي

 پژوهشگران علمي، ويژه زبان از استفاده با كه اند علمي

 جديدترين از را علمي هاي فعاليت دست اندركاران و

 نموده پژوهش آگاه و علمي دستاوردهاي معتبرترين و

 و نقش ها آن بودن ادواري و انتشار سرعت نظربه و
 مي ايفاء علمي رساني اطالع فرآيند در اي ويژه كاركرد

يافتگي  توسعه هاي شاخص از يكي عنوان به و كنند
  .شوند مي محسوب علمي

در  )1391( حصارزاده و بذر افشان اعتمادي،
پژوهشي با عنوان پيمايش پژوهشهاي حسابداري 

با مديريت ايران و استراليا به اين نتيجه رسيدند كه 
همبستگي معناداري كه بين رويكردهاي  وجود

تحقيقاتي ايران و استراليا در حوزه هاي مورد بررسي 
لكن ميزان تنوع زير طبقات حوزه هاي  وجود دارد،

ينه هايي وجود دارد كه مزبور در ايران كمتر بوده و زم
تا كنون كمتر مورد توجه پژوهشگران كشور قرار 

  .گرفته است
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در پژوهشي با عنوان بررسي تحليل )1385(زكي 
محتواي گرايش هاي پژوهشي در مجالت تخصصي 

موضوع  24مديريت به اين نتيجه رسيد كه در بررسي 
از نظر آماري  ،مورد بررسي در اين حوزه تخصصي

  .تفاوت معناداري وجود دارد
رهنماي رودپشتي و  نتيجه پژوهش نيكومرام،

 با عنوان بررسي داليل كمبود) 1388(بيات 
هاي تجربي انجام شده در حوزه حسابداري  پژوهش

مديريت اين بود  كه بايد بدانيم چه تئوري و كدام 
 همچنين الزام.هايي بكاربرده شود سيستم با چه ويژگي

  .به كاربرد تئوري مختص امور مالي احساس مي شود
  

  روش شناسي پژوهش و روش اجراي آن -3
در اين تحقيق ،رويكرد موضوعي  مقاالت منتشر 

پژوهشي رشته حسابداري در - شده در مجالت علمي
تا  1371ايران از ابتداي انتشار اولين شماره از سال 

بر اساس عنوان آنها مورد بررسي قرار  1390سال 

مورد از  1154دامنه اين تحقيق شامل   .گرفته است
مقاالت   مقاالت فارسي و تعداد بسيار محدود

انگليسي منتشر شده در يازده نشريه رشته حسابداري 
كه موفق به اخذ درجه علمي پژوهشي از وزارت 

فناوري گرديده و نيز از سابقه انتشار  علوم تحقيقات و
در شرف اخذ رتبه هستند،  يا برخوردارند و يباالي
فهرست يازده مجله مورد بررسي  1جدول . باشد مي

مراه سال نشر و ناشر آن را ارايه در اين تحقيق  به ه
  .مي كند
 ازاين تحقيق  تجزيه و تحليل  اطالعات در

 اطالعات . است شده استفاده محتوا تحليل تكنيك

 قابل اينترنتي رساني اطالع پايگاه طريق از اوليه

 .باشند مي دسترسي

 شامل نظر مورد اطالعات كه ذكراست به الزم

 و مجالت انتشار شماره نويسندگان، مقاالت، عناوين
در نيز مقاالت كليه خالصه . باشند انتشارمي هاي سال

  .است دسترسي قابل پيوست مقاله
  

  فهرست مجالت حسابداري مورد ارزيابي در تحقيق -1 جدول
  سال نشر  ناشر نام مجله  رديف

  1371 دانشگاه تهران بررسي هاي حسابداري و حسابرسي  1
  1373  ديوان محاسبات كشور دانش حسابرسي 2
  1378 دانشگاه شيراز )علوم اجتماعي و انساني(پيشرفتهاي حسابداري  3

  حسابداري مديريت  4
دانشكده مديريت واقتصاد دانشگاه آزاد

  اسالمي واحد علوم وتحقيقات
1387  

  1388  انجمن حسابداري ايران تحقيقات حسابداري و حسابرسي  5
  1388  دانشگاه اصفهان پژوهشهاي حسابداري مالي  6
  1388  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه حسابداري مالي  7
  1388 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي  8
  1389  )س(دانشكده علوم اقتصادي دانشگاه الزهرا پژوهشهاي تجربي حسابداري  9
  1389  دانشگاه شهيد باهنر كرمان حسابداريدانش   10
  1390  دانشگاه  شهيد بهشتي چشم انداز مديريت مالي و حسابداري  11

  
 6در اين تحقيق مقاالت حسابداري بر اساس  

 زير مجموعه حسابداري مالي ،حسابداري مديريت،
مديريت و حسابداري دولتي تقسيم  حسابرسي، مالي ،

 6مالك طبقه بندي هر عنوان مقاله در .بندي شده اند
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هاي متخصصان به شرح  زير گروه بر اساس ديدگاه
  :زير بوده است

بر اساس ديـدگاه نظريـه پـردازان حسـابداري      -1
 ، اسـكات )2004( ولـك  ،) 1992( همچون هندركسن

موضوعات با محوريـت چـارچوب نظـري ،    ) 2003(
شناســـي آنهـــا،  هـــاي حســـابداري و روش تئـــوري
هاي مالي اساسي و گزارشـگري، شناسـايي و    صورت
ــدازه ــي  ان ــري داراي ــدهي  گي ــا ،ب ــدها و   ه ــا ،درآم ه

،اســــتانداردهاي حســــابداري ،اصــــول ها هزينــــه
حسابداري،اطالعات كيفـي و مباحـث افشـا واخـالق     

استفاده كننـدگان   ،تصميم گيري گذاري، گرايي، قيمت
ي اجتماعي درحوزه حسابداري مالي طبقه و حسابدار
  .بندي شدند

 بر اساس تحقيق انجام شده توسط اعتمادي، -2
، مقاالت با محوريت )1391(حصارزاده و بذر افشان 

گيري عملكرد،  اندازه هاي كنترل مديريت، سيستم
بندي  بودجه گذاري انتقالي، قيمت بندي، بودجه
ساير  يابي، نههزي ها، ها و محرك انگيزه اي، سرمايه
 ،هاي پيشرفته هزينه يابي و روش شناسي آنها روش

  .در حوزه حسابداري مديريت قرار گرفتند
موضوعاتي همچون استانداردهاي حسابرسي،  -3

هاي قانوني  مسئوليت اي حسابرسان، آيين رفتار حرفه
 هاي داخلي، ارزيابي سيستم كنترل حسابرسان،

حسابرسي  حسابرسي،گيري و ماهيت شواهد  نمونه
هاي حسابرسي و  تكنيك حسابرسي عملكرد، جامع،

 اظهار نظر حسابرسان، ساير خدمات اعتباردهي آنها،
ريسك حسابرسي و قراردادهاي حسابرسي بر اساس 

ميگز، ويتينگتون .بي ديدگاه صاحب نظراني مانند والتر
در حيطه مقاالت حسابرسي قرار  ،)1990(و پيني
  .گرفتند
وص موضوعات مالي و مقاالت مرتبط در خص -4

با آن بر اساس نظرات متخصصان حسابداري و مالي 
موضوعاتي ) 1389( مانند غالمرضا اسالمي بيدگلي

اهرم  مديريت مالي راهبردي، هاي مالي، مانند نسبت
انواع ريسك هاي مالي، روش شناسي و  هاي مالي،

 ، هاي مالي تئوري اندازه گيري ريسك، ابزارهاي مالي،
هاي تامين  روش ورشكستگي، اي، هاي سرمايه دارايي
مديريت سبد اوراق بهادار، بازارهاي مالي و  مالي،

 ها و تجزيه و ارزشگذاري دارايي بررسي كارايي آنها،
هاي مالي از جمله مقاالت طبقه بندي  تحليل صورت

  .شده در اين حوزه است
همچنين بر اساس ديدگاه نيكومرام، رهنماي 

مباحث اجاره و ) 1385( شاهوردياني ي ورودپشت
تصميمات سرمايه گذاري خارجي و  بدهي بلندمدت،

تامين مالي قراردادهاي بين الملل،سياست تقسيم سود 
سنجش عملكرد مبتني بر  و قيمت گذاري سهام،

 استراتژي مالي مبتني بر ارزش آفريني و ادغام، ارزش،
مباحث تحصيل و سرمايه گذاري مشترك نيز از جمله 

اما بايد در نظر داشت . مرتبط با مديريت مالي است
آنها  بسياري از  كه به دليل نزديكي مفاهيم و كاركرد

تركيبي از مباحث مديريت مالي با  موضوعات،
موضوعات حسابداري مانند حسابداري مالي و 

  .حسابداري مديريت است
مقاالت با ) 1990(بر اساس ديدگاه اسميت  -5

تحول  وري سازماني، كارايي و بهره عملكرد،محوريت 
فشار و استرس  ساختار و طراحي سازماني، سازماني،
هاي  تئوري مباحث جنسيتي در سازمان، شغلي،

رفتار  هاي شغلي، نگرش ارتباطات سازماني، سازماني،
انگيزش سازماني در حوزه  و فرهنگ سازماني،

وارد در اي م اگر چه در پاره. بندي شدند مديريت طبقه
  .بندي است حوزه حسابداري مديريت نيز قابل طبقه

هاي پژوهشگران حوزه  بر اساس ديدگاه -6
) 1375(حسابداري دولتي مانند باباجاني و رمضاني 

مباحث با محوريت اصول حسابداري دولتي، 
 روش شناسي، موسسات دولتي و عملكرد مالي آنها،

، چارچوب نظري مباحث حسابداري دولتي، بودجه
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ذيحسابي، درآمد و مخارج دولت، اعتبارات 
هاي دولتي و طرحهاي عمراني در حوزه  دستگاه

  .حسابداري دولتي قرار گرفتند
- فال : است شده اجراء مرحله درچند تحقيقاين 
يازده مجله از طريق آرشيو سايت  عناوين كليه بررسي

دسته بندي  -ج   ها داده ستخراجا -نشريات كشور ب
حوزه در نظر گرفته شده بر  6داده ها در يكي از 

 - د اساس تعاريف و دسته بندي متخصصان هر حوزه 
 تحليل و اطالعات دركامپيوتر براي  تجزيه كردن وارد

 .ها داده

همچنين دو نوع تحليل بر روي داده ها به شرح زير 
  :انجام گرفته است

 محتواي لتحلي به بررسي كه تفكيكي تحليل -1 

 علمي مجالت در حوزه 6 پژوهشي هاي گرايش

  .مي پردازد جداگانه صورتبه  پژوهشي حسابداري 

بين  تحقيق نتايج اي كه مقايسه -تطبيقي تحليل -2
  .مي نمايد مقايسه يكديگر با را مجله علمي  يازده

  
  نتايج پژوهش -4
  نتايج تحليل توصيفي داده ها -4-1

مقاالت منتشر شده در هر تعداد  2جدول شماره 
نشريه مورد بررسي به همراه  11حوزه در هر يك از 

سهم آن نشريه از كل مقاالت مورد بررسي نشان داده 
  :شده است

  
  

  حوزه تخصصي 6نشريه از لحاظ تعداد مقاالت منتشر شده در  11مقايسه  -2جدول 

  نام نشريهرديف
مقالهتعداد

حسابداري 
  مالي

تعداد مقاله
حسابداري 
  مديريت

تعداد مقاله 
  حسابرسي

تعداد مقاله
  مالي

تعداد مقاله
  مديريت

تعداد مقاله 
حسابداري 

  دولتي
 جمع

سهم مجله 
در توليد 
 مقاالت

بررسي هاي حسابداري و  1
  حسابرسي

117  69  26  73  15  4  303  27%  

  %21  236  43  39  13 91 18 32 دانش حسابرسي 2

3  
علوم(حسابداريپيشرفتهاي 

  )اجتماعي و انساني
22  9  10  27  3  1  72  6%  

  %9  107  1  1  4 2 92 7 حسابداري مديريت 4
 %10  121  2  7  38 13 13 48تحقيقات حسابداري و حسابرسي 5

  %8  87   2  35 4 10 36 پژوهشهاي حسابداري مالي 6
  %7  79      29 4 14 32  حسابداري مالي 7

8  
پژوهشنامه حسابداري مالي و

  حسابرسي
9  9  4  17  1    40  3%  

  %1  14      5 2 3 4 پژوهشهاي تجربي حسابداري 9
  %6  74  1  3  27 8 13 22 مجله دانش حسابداري 10

11  
چشم انداز مديريت مالي و

  حسابداري
5  5    11      21  2%  

  %100  1154  52  71  279 163 255 334  جمع
    %100  %5  %6  %24 %14 %22 %29  درصد
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تحليل نتايج جدول فوق بر اساس هر نشريه در زير 
  :به تفكيك آمده است

  
   هاي حسابداري و حسابرسي دانشگاه تهران بررسي -1

شماره  4در  و در هرسال 1371اين مجله از پاييز 
 چاپ مي ،عنوان مقاله است  9تا  7كه معموال حاوي 

هدف از انتشار اين نشريه بر اساس شناسنامه آن . دشو
دانش حسابداري در كشور، شناسايي   رسالت توسعه

يابي  حل هاي ايران، و راه مسايل حسابداري سازمان
عنوان مقاله  303شماره و  67از بين  .ها استبراي آن

مقاالت با موضوع  %39بررسي  شده در اين نشريه 
 %8 مديريت،حسابداري  %23ي، حسابداري مال

حسابداري  %1مديريت و  %4 مالي،% 25 حسابرسي،
بنابراين پس از حسابداري مالي،مقاالت . دولتي است

با موضوع مالي داراي بيشترين درصد و مقاالت با 
كمترين درصد انتشار  %1موضوع حسابداري دولتي با 

همچنين سهم اين نشريه از كل مقاالت .را داراست
دهد كه  اين نتايج نشان مي .است %27منتشر شده 

نشريه فوق تا حدودي در چارچوب اهداف اصلي 
خود يعني متناسب با عنوان فصلنامه در حوزه 

  .حسابداري و حسابرسي عمل كرده است
  
  مجله دانش حسابرسي ديوان محاسبات كشور -2

هر شماره شماره كه  46و در  1373اين مجله از 
پ رسيده عنوان مقاله است به چا 8تا  3حاوي 
عنوان مقاله بررسي   236شماره و  46از بين .است

مقاالت با موضوع حسابداري  %13شده در اين نشريه 
% 6 حسابرسي، %38 حسابداري مديريت، %7 مالي،
. حسابداري دولتي است %18مديريت و  %16 مالي،

مقاالت با موضوع  ،بنابراين پس از حسابرسي
د و مقاالت با حسابداري دولتي داراي بيشترين درص

كمترين درصد انتشار را  %6با  مالي موضوع مديريت
همچنين سهم اين نشريه از كل مقاالت  .دارا هستند

نتايج حكايت از انطباق  .است %21منتشر شده 
بوده % 50عملكرد با اهداف و ماموريت نشريه در حد 

  .است
 

علوم اجتماعي ( هاي حسابداري مجله پيشرفت -3
  دانشگاه شيراز) و انساني

هر  شماره كه  62در  1378اين مجله از بهار 
عنوان مقاله است به چاپ  14تا  6حاوي شماره 

بر اساس شناسنامه اين نشريه هدف از  .رسيده است
انتشار آن بستر سازي پژوهشي براي شناخت دقيق تر 
مسايل مالي و حسابداري است و هرگونه مقاله در 

 سابداري مالي،ح زمينه حسابداري مديريت،
حسابداري دولتي و  بورس اوراق بهادار، حسابرسي،
هاي نوين حسابداري در آن به چاپ  ساير زمينه

اين نشريه قبال با عنوان علوم اجتماعي . خواهد رسيد
از  .و انساني با موضوعات متنوع به چاپ مي رسيد

عنوان مقاله بررسي  شده در اين  72شماره و  62بين 
 %12 مقاالت با موضوع حسابداري مالي، %30 ،نشريه

 %4 مالي،  %38 حسابرسي، %14 حسابداري مديريت،
بنابراين پس از . حسابداري دولتي است %2مديريت و 

مقاالت با موضوع حسابداري مالي داراي  مالي،
 و بيشترين درصد و مقاالت با موضوع مديريت

كمترين درصد انتشار را به ترتيب حسابداري دولتي 
همچنين سهم اين نشريه از كل مقاالت  .را هستنددا

 دهد اگر چه نتايج نشان مي. است %6منتشر شده 
در حوزه ماموريتي نشريه چاپ شده است، اما  مقاالت

با توجه به عنوان مجله كه در حوزه حسابداري است 
  .گردد موفقيت نشريه در حد نسبي ارزيابي مي

  
 يريت ومجله حسابداري مديريت دانشكده مد -4

  اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات
هر شماره كه  14و در  1387اين مجله از پاييز 

عنوان مقاله است به چاپ رسيده  9تا  6حاوي شماره 
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عنوان مقاله بررسي   107شماره و  14از بين .است
مقاالت با موضوع حسابداري  %6 ،شده در اين نشريه

  %4 حسابرسي، %2 مديريت،حسابداري  %86 مالي،
. حسابداري دولتي است %1مديريت و  %1 مالي،

مقاالت با  ،مديريتبنابراين پس از حسابداري 
مديريت مالي داراي حسابداري مالي و موضوع 

حسابرسي،  بيشترين درصد و مقاالت با موضوع
مديريت و حسابداري دولتي به ترتيب كمترين درصد 

چنين سهم اين نشريه از كل هم .انتشار را دارا هستند
نتايج حكايت از . است %9مقاالت منتشر شده 

موفقيت عملكردي مجله در چاپ مقاالت تخصصي 
در حوزه تعريف شده نشريه و متناسب با عنوان مجله 

  .نمايد مييعني حسابداري مديريت 
  

مجله تحقيقات حسابداري و حسابرسي انجمن  -5
  حسابداري ايران

شماره  4 در و در هرسال 1388 اين مجله از بهار
عنوان مقاله است به چاپ  11تا  9كه معموال حاوي 

هدف آن  بر اساس شناسنامه اين نشريه، .رسد مي
شناسايي مسايل  توسعه دانش حسابداري در كشور،

از  .استها به همراه راه حل آن  حسابداري در سازمان
عنوان مقاله بررسي  شده در  121شماره و  13بين 

مقاالت با موضوع حسابداري  %41ن نشريه اي
% 32 حسابرسي، %10 حسابداري مديريت،%10مالي،
. حسابداري دولتي است %2مديريت و  %5 مالي،

بنابراين پس از حسابداري مالي ،مقاالت با موضوع 
مالي داراي بيشترين درصد و مقاالت با موضوع 

كمترين درصد انتشار را  %2حسابداري دولتي با 
همچنين سهم اين نشريه از كل مقاالت  .تداراس

دهد كه نشريه  نتايج نشان مي. است %10منتشر شده 
در چاپ مقاالت حسابداري و حسابرسي در حوزه 
ماموريتي تعريف شده موفق بوده، اما سهم مقاالت 

رسد خارج از حوزه  نظر ميه مالي نيز باالست كه ب
 .علمي مجله است

  
حسابداري مالي دانشگاه اي ه مجله پژوهش -6

  اصفهان
 4 در سال و در هر 1388اين مجله از زمستان 
عنوان مقاله است به  9تا  7شماره كه معموال حاوي 

هدف از انتشار اين نشريه بر اساس  .چاپ ميرسد
رويكردهاي جديد در  شناسنامه آن گزارشگري مالي،

حسابداري  تهيه و گزارش اطالعات حسابداري،
بازار سرمايه  تانداردهاي حسابداري مالي،اس اجتماعي،

هاي رفتاري در  پژوهش و اطالعات حسابداري،
حسابداري مالي و اعتبار بخشي به اطالعات 

عنوان  مقاله  87شماره و  11از بين  .حسابداري است
مقاالت با موضوع %42بررسي شده در اين نشريه 

 %4 حسابداري مديريت، %11 حسابداري مالي،
حسابداري  %0مديريت و  %2 مالي،% 41 حسابرسي،
بنابراين پس از حسابداري مالي ،مقاالت . دولتي است

اراي بيشترين درصد و دبا موضوع مديريت مالي 
كمترين %0مقاالت با موضوع حسابداري دولتي با 

همچنين سهم اين نشريه از  .درصد انتشار را داراست
عدم نتايج حكايت از . است%8كل مقاالت منتشر شده 

 متناسب با عنوان خود چاپ مقاالت درتوفيق مجله 
  .دارددر حوزه حسابداري مالي 

  
مجله حسابداري مالي دانشگاه آزاد اسالمي  -7

  واحد مباركه
هر شماره كه  10و در 1388اين مجله از بهار 

عنوان مقاله است به چاپ رسيده  8تا  7حاوي شماره 
ه بررسي  عنوان مقال 79شماره و  10از بين  .است

مقاالت با موضوع  %40 ،شده در اين نشريه
 %5 حسابداري مديريت، %17 حسابداري مالي،

حسابداري  %0مديريت و  %0 مالي،% 38 حسابرسي،
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بنابراين پس از حسابداري مالي ،مقاالت . دولتي است
با موضوع مالي داراي بيشترين درصد و مقاالت با 

كمترين درصد موضوع حسابداري دولتي و مديريت، 
همچنين سهم اين نشريه از كل  انتشار را دارا هستند
دهد كه  نتايج نشان مي. است %7مقاالت منتشر شده 

كه نشريه مذكور خارج از حوزه تعريف شده مقاالت 
چاپ شده كه نشان دهنده  غير حسابداري استبيشتر 

  .باشد ضعف در عملكرد آن مي
  
حسابرسي  مجله پژوهشنامه حسابداري مالي و -8

  گاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزدانش
هر شماره كه  5و در  1388اين مجله از بهار 

عنوان مقاله است به چاپ رسيده  8حاوي شماره 
عنوان مقاله بررسي  شده  40شماره و  5از بين .است

مقاالت با موضوع حسابداري  %23در اين نشريه 
% 42 حسابرسي، %2 حسابداري مديريت، %23 مالي،

حسابداري دولتي  %0مديريت و  %0 مالي،مديريت 
مقاالت با  بنابراين پس از مديريت مالي،. است

داراي  و حسابداري مديريت موضوع حسابداري مالي
 بيشترين درصد و مقاالت با موضوع مديريت و

كمترين درصد انتشار را دارا  %0حسابداري دولتي با 
مقاالت منتشر همچنين سهم اين نشريه از كل  .هستند
نتايج نشان ميدهد كه اين نشريه . است %3شده 

چاپ مقاالت در  ،خارج از حسابداري "مشخصا
سهم مقاالت حوزه  ولويت داده وحوزه مالي را ا
است كه بسيار ضعيف عمل % 25حسابداري تنها 

  .كرده است
  
  ابداري دانشگاه شهيد باهنر كرمانمجله دانش حس -9

 4 در سال و در هر 1389اين مجله از تابستان 
عنوان مقاله است به  8تا  7شماره كه معموال حاوي 

هدف از انتشار اين نشريه بر اساس  .رسد چاپ مي
و نظريات جديد در زمينه  ها شناسنامه آن نشر يافته

حسابرسي و  حسابداري مديريت، حسابداري مالي،
همچنين فراهم آوردن زمينه گسترش ارتباط علمي و 

پردازان مراكز  نظريه ين انديشمندان وپژوهشي ب
 74شماره و  10از بين .  دانشگاهي است تحقيقاتي و

مقاالت  %31عنوان  مقاله بررسي  شده در اين نشريه 
 حسابداري مديريت، %17 با موضوع حسابداري مالي،

مديريت و  %4 مديريت مالي، %37 حسابرسي، 10%
مديريت بنابراين پس از . حسابداري دولتي است 1%

مقاالت با موضوع حسابداري مالي داراي  مالي،
بيشترين درصد و مقاالت با موضوع حسابداري دولتي 

همچنين سهم  .كمترين درصد انتشار را داراست%1با 
نتايج  .است%6اين نشريه از كل مقاالت منتشر شده 

دهد كه سهم مقاالت مالي باال بوده و سهم  نشان مي
هاي حسابداري  ساير حوزه مقاالت حسابداري مالي و

رسد خيلي موفق  نظر ميه است كه ب% 58 "حدودا
  .نبوده است

 
مجله چشم انداز مديريت مالي دانشگاه شهيد  -10

  بهشتي تهران
شماره كه حاوي  3 و در 1390اين مجله از بهار 

از بين  .به چاپ رسيده است مي باشد،عنوان مقاله  7
 ،شده در اين نشريهعنوان مقاله بررسي  21شماره و  3

 %24 مقاالت با موضوع حسابداري مالي، 24%
 %0 مالي،  %52 حسابرسي، %0 حسابداري مديريت،

بنابراين پس از . حسابداري دولتي است %0مديريت و 
و حسابداري  مالي ،مقاالت با موضوع حسابداري مالي

داراي بيشترين درصد و مقاالت با موضوع  مديريت
كمترين %0مديريت با و  ابرسيحسابداري دولتي ،حس

همچنين سهم اين نشريه  .درصد انتشار را دارا هستند
اگر چه عنوان . است%2از كل مقاالت منتشر شده 

مجله مديريت مالي است ولي ماموريت آن در حوزه 
لذا از اين جهت  ،حسابداري نيز تعريف شده است
   .عملكرد آن قابل قبول بوده است
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 تجربي حسابداري دانشكدههاي  مجله پژوهش -11
  )س(علوم اقتصادي دانشگاه الزهرا

هر شماره كه  2و در  1390اين مجله از پاييز 
عنوان مقاله است به چاپ رسيده  7حاوي شماره 
هدف از انتشار اين نشريه بر اساس شناسنامه آن .است

توسعه ي دانش حسابداري در كشور و فراهم كردن 
ين انديشمندان و زمينه ي گسترش ارتباط علمي ب
اي و به منظور  صاحبنظران دانشگاهي و حرفه

براي آن شناسايي مسائل حسابداري و راه حل يابي 
عنوان مقاله بررسي  شده  14شماره و 2ز بين ا. است

مقاالت با موضوع حسابداري  %29در اين نشريه 
% 36 حسابرسي، %14 حسابداري مديريت، %21 مالي،
. سابداري دولتي استح %0مديريت و  %0 مالي،

بنابراين پس از مالي و حسابداري مالي ،مقاالت با 
حسابرسي، داراي  موضوع حسابداري مديريت و

 %0بيشترين درصد  و مديريت و حسابداري دولتي با 
همچنين سهم  .كمترين درصد انتشار را دارا هستند

نتايج . است%1اين نشريه از كل مقاالت منتشر شده 
دهد كه سهم مقاالت مالي باال و سهم  بررسي نشان مي

مقاالت حسابداري باالخص حسابداري مالي پايين 
  .است كه نشان دهنده موفقيت باال نمي باشد

  
  نتايج تحليل موضوعي -2-4

نتايج موضوعي مقاالت چاپ شده در شش حوزه 
ارائه شده و در ادامه  3مورد بررسي در جدول شماره 

  : تحليل ميشود
تحقيق نشان  3يافته هاي مندرج در جدول شماره 

مي دهد كه در بين يازده نشريه علمي پژوهشي رشته 
، نشريه حسابداري ماليحسابداري در زمينه 

نشريه  و% 42هاي حسابداري مالي با  پژوهش
به ترتيب بيشترين و  %6حسابداري مديريت با 

  .دان كمترين درصد انتشار مقاله در اين قسمت را داشته
نيز نشانگر آن است كه   2داده هاي جدول شماره 

نشريات علمي پژوهشي حسابداري، به مقاالت 
 334حسابداري مالي بيشترين توجه را نشان داده و  

عنوان از مقاالت منتشره آنها از ابتداي انتشار تا كنون 
  .با اين موضوع بوده است

  
  حوزه مورد بررسي  6مقايسه درصد انتشار مقاالت در  -3جدول 

 نام نشريه  رديف

درصد مقاله
حسابداري 

  مالي

درصد مقاله
حسابداري 
  مديريت

درصد مقاله 
  حسابرسي

درصد مقاله 
  مالي

درصد مقاله 
  مديريت

درصد مقاله 
حسابداري 

  دولتي
  %1  %4  %25  %8 %23 %39 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 1
  %1  %4  %37  %10 %17 %31 مجله دانش حسابداري 2
  %2  %4  %38  %14 %12 %30)علوم اجتماعي و انساني(پيشرفتهاي حسابداري 3
  %1  %1  %4  %2 %86 %6 حسابداري مديريت 4
  %2  %5  %32  %10 %10 %41 تحقيقات حسابداري و حسابرسي 5
  %0  %2  %41  %4 %11 %42 پژوهشهاي حسابداري مالي 6
  %0  %0  %38  %5 %17 %40 حسابداري مالي 7
  %0  %0  %42  %2 %23 %23 پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي 8
  %0  %0  %36  %14 %21 %29 پژوهشهاي تجربي حسابداري 9
  %18  %16  %6  %38 %7 %13 دانش حسابرسي 10
  %0  %0  %52  %0 %24 %24 چشم انداز مديريت مالي و حسابداري 11
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نشريه  حسابداري  ،حسابداري مديريتدر زمينه 
به % 7نشريه دانش حسابرسي با  و% 86مديريت با 

ترتيب بيشترين و كمترين درصد انتشار مقاله در اين 
  .قسمت را داشته اند

هاي  توجه به مباحث حسابداري مديريت در سال
نشريات علمي پژوهشي اخير مورد توجه بيشتر 

اي كه بر اساس  رفته به گونهحسابداري قرار گ
عنوان از مقاالت  255،  2هاي جدول شماره  داده

منتشره آنها از ابتداي انتشار تا كنون با اين موضوع 
  .بوده است

 ،حسابرسيدر زمينه انتشار مقاالت با موضوع 
و نشريه چشم انداز % 38نشريه دانش حسابرسي با 

به ترتيب بيشترين و % 0مالي و حسابداري با  مديريت
  . اند كمترين درصد انتشار مقاله در اين قسمت را داشته

نشانگر آن است كه  2هاي جدول شماره  داده
مقاله با  163نشريات علمي پژوهشي حسابداري 

ن منتشر موضوع حسابرسي از ابتداي انتشار تا كنو
  .نموده اند

، نشريه ماليدر زمينه انتشار مقاالت با موضوع 
و نشريه % 52چشم انداز مديريت مالي و حسابداري با

به ترتيب بيشترين و % 4حسابداري مديريت با 
  .اند كمترين درصد انتشار مقاله در اين قسمت را داشته

ميزان  ،ز مقاالت با موضوع حسابداري ماليپس ا
مالي در جايگاه دوم انتشار مقاالت با موضوع مديريت 

قرار دارد به گونه اي كه بر اساس داده هاي جدول 
عنوان از مقاالت منتشره مجالت از  279، 2شماره 

ابتداي انتشار تا كنون با اين موضوع بوده كه اين 
  .موضوع نيازمند بررسي در تحقيق جداگانه است

، نشريه مديريتدر زمينه انتشار مقاالت با موضوع 
و نشريات چشم انداز % 16ي با دانش حسابرس

 حسابداري مالي، مديريت مالي و حسابداري،
نامه  هاي تجربي حسابداري و پژوهش پژوهش

به ترتيب بيشترين % 0حسابداري مالي و حسابرسي با 

و كمترين درصد انتشار مقاله در اين قسمت را 
  .اند داشته

نشانگر تعداد انتشار  2هاي جدول شماره  داده
قاله با موضوع مديريت از ابتداي انتشار تا عنوان م71

و همين تعداد مقاله  كنون با اين موضوع بوده است
منتشره با توجه به تعداد فراوان مجالت تخصصي 

  .مديريت جاي بررسي و تامل دارد
 حسابداريدر زمينه انتشار مقاالت با موضوع 

و نشريات % 18نشريه دانش حسابرسي با  دولتي
هاي  چشم انداز مديريت مالي و حسابداري، پژوهش

نامه حسابداري مالي و  تجربي حسابداري و پژوهش
هاي  حسابداري مالي و پژوهش حسابرسي،

به ترتيب بيشترين و كمترين % 0حسابداري مالي  با 
  .درصد انتشار مقاله در اين قسمت را داشته اند

نشانگر تعداد انتشار  2اي جدول شماره داده ه
عنوان مقاله با موضوع حسابداري دولتي از  52تنها 

ابتداي انتشار تا كنون با اين موضوع بوده است و 
كمترين درصد انتشار مقاالت در نشريات علمي 
پژوهشي حسابداري مرتبط به موضوع حسابداري 

در حالي كه در كشور ما امكان انجام .دولتي است
رهاي تحقيقي گسترده و سپس انتشار نتايج آنها در كا

قالب مقاالت تخصصي در زمينه حسابداري دولتي 
  .وجود دارد

بر اساس آمار ارايه شده محققان حسابداري در 
سالهاي اخير گرايش چشمگيري به انجام تحقيقات 
با موضوع مالي نموده و همپا با آنها مسير انتشار 

به سمت موضوعات  مقاالت در نشريات حسابداري
كه ميتواند داليل متعددي . مالي در حال تغيير است

مربوط به ماهيت و  "داشته باشد از جمله احتماال
پيچيدگي پژوهش در حسابداري، عدم دسترسي آسان 
به داده ها، عدم تعريف روشن و عملياتي متغير هاي 

تعامل نزديك  "پژوهش حسابداري و نهايتا
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كه نياز به پژوهش جداگانه حسابداري با مالي است 
  .دارد

  
  بحث و گيري نتيجه -5

 تخصصي علمي مجالت علم، اجتماعي نهاد نظر از

 ارتباط و توليد علمي برجسته كاركرد و نقش دو داراي

 عالوه و باشند مي معرفتي هاي حوزه تمامي در علمي

 دانش يافتگي توسعه و رشد اي در فزاينده نقش آن بر

 بررسي به توان مي ميان آن از كنندكه مي ايفاء بشري

دانش  توسعه و رشد در تخصصي علمي نقش مجالت
به دليل نزديكي محتواي برخي  .پرداخت حسابداري

نظريه هاي تخصصي و روش شناسي آنها ،امكان درج 
مطالب هر حوزه در نشريات حوزه هاي ديگر وجود 

از سوي ديگر برخالف عنوان و حوزه موضوعي .دارد
نشريات تخصصي ،مشاهده مي شود كه مقاالت ساير 
حوزه ها نيز در نشريات با حوزه موضوعي متفاوت به 

 از بااستفاده تحقيقي اساس اين بر.چاپ مي رسد

 و نهايي نتايج كه گرفت انجام محتوا تحليل تكنيك
  :باشد ذيل مي قرار به آن بندي جمع

 در انتشاراتي هاي اولويت كه دهد مي نشان ها داده

–داراي رتبه علمي  مجله علمي يازده مجموع

 بهبر اساس عنوان آنها پژوهشي در رشته حسابداري 

درصد مقاالت با موضوع %29از  عبارتند ترتيب
مقاالت با موضوع مالي است و %24حسابداري مالي و 

روند پرداختن به موضوعات مالي در مجالت 
مقاالت %22. تخصصي حسابداري رو به افزايش است

به موضوع % 14 به موضوع حسابداري مديريت،
مقاالت به موضوع  %5مديريت و تنها % 6حسابرسي ،

كه نشان ميدهد در ايران حسابداري دولتي پرداخته اند
ميزان عالقه به انجام تحقيق با موضوع حسابداري 

در حالي كه انجام چنين  .دولتي بسيار كم است
لي تحقيقاتي نقش موثري در تحليل وضعيت ما

هاي دولتي داشته و كمك شاياني به برنامه  دستگاه
  .ريزي هاي آينده دولت خواهد نمود

نشريات تخصصي با موضوع حسابداري در حال 
تغيير مسير انتشار مقاالت با موضوع مالي بوده و 

حسابداري نيز به اقدام به انجام   پژوهشگران
تحقيقات با موضوع مالي نموده و در صورت ادامه 

امكان فراموشي انجام تحقيقات در  وند،اين ر
  .هاي تخصصي حسابداري وجود خواهد داشت حوزه

بهره برداران اين  براي پيشنهاداتي حاضر پژوهش
  :نمايد مي ارايه آينده تحقيقات تحقيق و همچنين براي

در خصوص عدم تمايل محققان حسابداري به  )1
انجام تحقيقات با موضوع حسابداري دولتي در 

كه ضرورت آن بسيار احساس مي شود ايران 
 .اي انجام شود سي و تحقيق جداگانهبايد برر

همچنين نياز به انتشار نشريه تخصصي با موضوع 
  .حسابداري دولتي احساس مي شود

با توجه به تخصصي شدن علوم از جمله دانش  )2
حسابداري، نقصان مقاالت چاپ شده بطور 
 ،تخصصي در حوزه حسابداري بهاي تمام شده

بنابراين ضرورت توجه به اين گونه  .آشكار است
ها و انتشار نشريه تخصصي با موضوع  پژوهش

 .شود بهاي تمام شده بيشتر احساس مي

 در سعي بايست مي شده مطرح مطالعات بر تكيه با )3
در اين حوزه و ارتقاء  يتشار مجالت بين المللنا

ي علم مجالت بندي رتبهجايگاه كشور در 
 حسابداري علمي مجالت اب مقايسه در حسابداري

كه  گيرد صورت المللي بين و اي منطقه درسطح
ضرورت دارد نسبت به انتشار نشريات تخصصي 

 .بين المللي در حوزه حسابداري اقدام شود

سردبيران و داوران علمي نشريات به اهداف و  )4
محورهاي موضوعي نشريه توجه نموده و بر 

ار مقاالت اساس آن اقدام به پذيرش و انتش
  .نمايند
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 دانش توليد در اي توجه قابل نقش علمي مجالت )5

 گردد همه مي توصيه .اند داشته علمي و معرفت

پژوهشي حسابداري  هاي اولويت به نويسندگان
 انبوه بر بتوان طريق اين از تا ،باشند داشته عنايت

  .افزود علمي هاي يافته
وهش حاضر شواهدي فراهم نمود كه ژنتايج پ )6

هاي نشريات  گذاران از جمله كميسيون سياست
ون نشريات وزارت يميسه ويژه كعلمي كشور ب

علوم و كميسيون نشريات دانشگاه آزاد اسالمي 
ضمن توجه به نتايج اين تحقيق براي تعريف 
حوزه فعاليت نشريات بهره گرفته و همچنين اين 
الگو را براي آسيب شناسي ساير نشريات نيز 

  .بكار گيرد
 محتواي تحليل ر موارد فوق،بررسيعالوه ب )7

تخصصي  علمي مجالت در پژوهشي هاي گرايش
در محيط متغير و رقابتي امروزين  حسابداري

   . مستلزم به كارگيري فناوري اطالعات مي باشد
ضرورت انجام تحليل محتواي نشريات تخصصي  )8

حسابداري بر اساس محتواي متن مقاالت نيز 
  .ضروري است

 بررسي تخصصي، علمي مجالتارزيابي  الزمه )9

 مجالت آماري مطالعات و پژوهشي هاي گرايش

 خصوص در كه شودمي پيشنهادبنابر اين  .مي باشد

تحقيق  نيز ايران در يت ماليمدير مجالت
تا علل گرايش روبه رشد گردد انجام اي مشابه

مجالت حسابداري به انتشار مقاالت با موضوع 
نشريات اينگونه  كه آيا در آن. شودتر  مالي روشن

گيري متقابل يعني به حسابداري وجود  جهت
  دارد يا خير؟

  هاي محدوديت و مشكالت تحليل و بررسي در )10
ان نياز اير در حسابداري مجالت و اجرايي علمي

  .به انجام پژوهش جداگانه است

انجام پژوهش مجزا بر اساس روش شناسي  )11
مقاالت منتشر شده در نشريات تخصصي 

  .شنهاد مي شودحسابداري پي
انجام پژوهش جديد با موضوع بررسي مقاالت  )12

منتشر شده در نشريات تخصصي حسابداري كه 
  .حوزه مشترك حسابداري و مالي دارند

  
 فهرست منابع

آمنه  بذر افشان، حصارزاده، حسين، اعتمادي، )1
هاي حسابداري  ، پيمايش پژوهش)1391(

مجله حسابداري  مديريت ايران و استراليا،
  1391پاييز  ،14شماره مديريت،

فريدون و  رهنماي رودپشتي، هاشم، نيكومرام، )2
 بررسي داليل كمبود). 1388( علي بيات،

هاي تجربي انجام شده در حوزه  پژوهش
 حسابداري مديريت ،مجله حسابداري مديريت،

 1388پاييز  ،2شماره 

 هاشم، نيكومرام، فريدون، رودپشتي، رهنماي )3
مديريت مالي  ).1385( شادي شاهوردياني،

انتشارات  تهران، ،)ارزش آفريني( راهبردي
  .كساكاوش

مباحثي در  ).1389( غالمرضا، اسالمي بيدگلي، )4
  .انتشارات ترمه تهران، تئوري و مديريت مالي،

كرت و  پيني، ري،.ا ويتينگتون، والتر بي، ميگز، )5
 اصول حسابرسي، ،)1371(رابرت اف  ميگز،

 محمود نفري، سليماني وترجمه عباس ارباب 
انتشارات مركز تحقيقات تخصصي  تهران،

  حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي
 تئوري حسابداري مالي، ،)1388( ويليام، اسكات، )6

  .انتشارات ترمه تهران، ترجمه علي پارسائيان،
تئوري هاي  ،)1384( الدون اس هندريكسن، )7

 تهران، ترجمه علي پارسائيان، حسابداري،
  .شارات ترمهانت
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 حميدرضا، موسي رمضاني، جعفر، باباجاني، )8
 تهران، راهنماي حسابداري دولتي، ،)1375(

  .انتشارات ترمه
بررسي تحليل محتواي ). 1385( محمدعلي زكي، )9

هاي پژوهشي در مجالت تخصصي  گرايش
 ،75شماره فصلنامه دانش مديريت، مديريت،
  1385زمستان 

 حسابداري،تئوري  ،)2004( .هري آي ولك، )10
 .انتشارات ترمه تهران، ترجمه علي پارسائيان،

11) Baruch.Y. (2001). "Global or North 
American? A Geographical Based 
Comparative Analysis of Publications in 
Top Management Journals". International 
Journal of Cross Cultural Management, 
Vol. 1, No. 1, pp.109-126. 

12) Bryman .A. (1990). "Research methods and 
Organizational studies", Rothledge, 
London. 

13) Bryman,A.(2004)".Social Research 
Methods"(2nd ed). Oxford University 
Press. 

14) Coe, M and Weinstock, L (1984). 
"Evaluating Management Journals: A 
Second Look ",Academy of Management 
Journal,vol,27,No.3pp:660-684 

15) Extejt.M.M, and Smith.J.E(1990). "The 
Behavioral Sciences and Management: 

16) An Evaluation of Relevant Journals." 
Journal of Management, Vol. 16, No. 3, 
PP539-551. 

17) Fleet, D. D; Ray, D. F; Bedeian, A. G; 
Downey, H.K; Hunt,J.G; Griffin,R. 
W.Dalton, D, Vecchio, R. P;Kacmar, K.M 
and Feldman. D.C (2006). "The Journal of 
Management's First 30 Years". Journal of 
Management, Vol. 32, No. PP:4, 477-506 

  
  

  :ها پيوست
انتشـار و   ،،سـال ، اطالعات  اوليه نشريات شامل شماره هاي انتشار،تعداد مقاالت چاپ شده در هر شـماره جداول  -1پيوست 

  .تعداد مقاالت چاپ شده در هر سال
 

  ساسان مهراني: سردبير  –تا كنون  1371پاييز –بررسي هاي حسابداري و حسابرسي دانشگاه تهران 

  شماره انتشار  رديف
 تعداد مقاالت چاپ شده

  هر شمارهدر 
  فصل انتشار  سال انتشار

تعداد مقاالت چاپ شده
  درهر سال

  بهار  1371  7  1  1
12  

  پاييز  1371  5  2  2
  تابستان  1372  6  4  3

11  
  پاييز  1372  5  5  4
  8  بهار-زمستان  1372-73  8  7و6  5
  7  پاييز-تابستان  1374  7  13و12  6
  بهار-زمستان  1374-75  7  15و14  7

16  
  پاييز-تابستان  1375  9  17و16  8
  8  بهار-زمستان  1376-77  8  23و22  9
  7  پاييز-تابستان  1377  7  25و24  10
  بهار-زمستان  1377-78  6  27و26  11

  تابستان  1378  5  28  12  15
  پاييز  1378  4  29  13
  4  زمستان  1381  4  30  14
  23  بهار  1382  5  31  15
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  شماره انتشار  رديف
 تعداد مقاالت چاپ شده

  هر شمارهدر 
  فصل انتشار  سال انتشار

تعداد مقاالت چاپ شده
  درهر سال

  تابستان  1382  6  32  16
  پاييز  1382  6  33  17
  زمستان  1382  6  34  18
  بهار  1383  5  35  19

22  
  تابستان  1383  5  36  20
  پاييز  1383  6  37  21
  زمستان  1383  6  38  22
  بهار  1384  6  39  23

23  
  تابستان  1384  6  40  24
  پاييز  1384  5  41  25
  زمستان  1384  6  42  26
  بهار  1385  7 43  27

29  
  تابستان  1385  8  44  28
  پاييز  1385  6  45  29
  زمستان  1385  8  46  30
  7  تابستان  1386  7  48  31
  تابستان  1387  7  52  32

  پاييز  1387  7  53  33  23
  زمستان  1387  9  54  34
  بهار  1388  8  55  35

30  
  تابستان  1388  7  56  36
  پاييز  1388  7  57  37
  زمستان  1388  8  58  38
  بهار  1389  8  59  39

28  
  تابستان  1389  7  60  40
  پاييز  1389  7  61 41
  زمستان  1389  6  62  42
  بهار  1390  7  63  43

  تابستان  1390  8  64  44  22
  زمستان  1390  7  65  45
  تابستان  1391  7  66  46

15  
  پاييز  1391  8  67  47

  303 303جمع                                               
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  اصغر عربيان:سردبير- كشورديوان محاسبات - دانش حسابرسي

  شماره انتشار  رديف
تعداد مقاالت چاپ شده در

  هر شماره
  فصل  سال انتشار

تعداد مقاالت  چاپ 
  شده در هر سال

  تابستان  1380  7  10  1
14  

  زمستان  1380  7  11  2
  بهار  1381  6  12  3

30  
  تابستان  1381  8  13  4
  پاييز  1381  8  14  5
  زمستان  1381  8  15  6
  بهار  1382  8  16  7

24  
  تابستان  1382  7  17  8
  پاييز  1382  5  18  9
  زمستان  1382  4  19  10
  بهار  1383  7  20  11

28  
  تابستان  1383  8  21  12
  پاييز  1383  5  22  13
  زمستان  1383  8  23  14
  تابستان  1384  8  25  15

14  
  پاييز و زمستان  1384  6  26  16
  بهار  1385  7  27  17

  تابستان و پاييز  1385  7  28  18  21
  زمستان  1385  7  29  19
  بهاروتابستان  1386  6  30  20

  پاييز  1386  3  31  21  15
  زمستان  1386  6  32  22
  بهار و تابستان  1387  6  33  23

12  
  پاييز و زمستان  1387  6  34  24
  بهار  1388  6  35  25

  تابستان  1388  6  36  26  18
  پاييز  1388  6  37  27
  زمستان و بهار  1388و89  6  38  28

27  
  تابستان  1389  6  39  29
  پاييز  1389  8  40  30
  زمستان  1389  7  41  31
  بهار  1390  7  42  32

26  
  تابستان  1390  7  43  33
  پاييز  1390  6  44  34
  زمستان  1390  6  45  35
  7  بهار  1391  7  46  36
  236   236  جمع
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  سردبير محمد نمازي- شيرازدانشگاه -پيشرفتهاي حسابداري

تعداد مقاالت چاپ شده  شماره انتشار  رديف
تعداد مقاالت  چاپ   فصل  سال انتشار در هر شماره

  شده در هر سال
  14  بهار 1382 14  38  1
  9  بهار 1386 9  50  2
  12  پاييز 1388 12  57  3
 پاييز و زمستان 1389 7  59  5  17  تابستان 1389 10  58  4
 پاييز و زمستان 1390 7  61  7  14 بهار و تابستان 1390 7  60  6
  6 بهار و تابستان 1391 6  62  8

  72    72    جمع
  

  فريدون رهنماي رودپشتي:سردبير-دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات- حسابداري مديريت

تعداد مقاالت چاپ شده  شماره انتشار  رديف
چاپ تعداد مقاالت    فصل  سال انتشار در هر شماره

  شده در هر سال
  زمستان 1387 7 2  2  13  پاييز 1387 6 1  1
  بهار 1388 6 3  3

  تابستان 1388 7 4  4  28
  پاييز 1388 7 5  5
  زمستان 1388 8 6  6
  بهار 1389 9 7  7

  تابستان 1389 8 8  8  33
  پاييز 1389 8 9  9
  زمستان1389 8 10  10
  بهار 1390 9 11 11

  تابستان 1390 8 12  12  33
  پاييز 1390 8 13  13
  زمستان 1390 148  14

  107    107  جمع
  

  1388بهار –دكتر علي ثقفي :سردبير - انجمن حسابداري ايران-تحقيقات حسابداري و حسابرسي  

تعداد مقاالت چاپ شده در هر شماره انتشار  رديف
تعداد مقاالت  چاپ شده در   فصل  سال انتشار شماره

  هر سال
  بهار 1388 10  1  1

  تابستان 1388 9  2  2  40
 پاييز 1388 11  3  3
  زمستان 1388 10  4  4
  بهار 1389 9  5  5

  تابستان 1389 9  6  6  36
  پاييز 1389 9  7  7
  زمستان 1389 9  8  8
  بهار 1390 9  9  9

  تابستان 1390 9  10  10  36
  پاييز 1390 9  11  11
  زمستان 1390 9  12  12
  9  بهار 1391 9  13  13
  121    121    جمع
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  1388- محسن دستگير :سردبير –دانشگاه اصفهان  –پژوهشهاي حسابداري مالي 

تعداد مقاالت چاپ شده در هر شماره انتشار رديف
تعداد مقاالت  چاپ شده در هر  فصل  سال  انتشار شماره

  سال
  7  زمستان 1388 7  1  1
  بهار 1389 8  2  2

  تابستان 1389 8  3  3  32
  پاييز 1389 7  4  4
  زمستان 1389 9  5  5
  بهار 1390 9  6  6

  تابستان 1390 9  7  7  34
  پاييز 1390 9  8  8
  زمستان 1390 7  9  9
  تابستان 1391 7  11  11  14  بهار 1391 7  10  10
  87    87  جمع  جمع

  
  محسن دستگير:سردبير- دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه -حسابداري مالي

تعداد مقاالت چاپ شده در هر  شماره انتشار  رديف
تعداد مقاالت  چاپ شده در هر  فصل  سال انتشار شماره

  سال
  بهار 1388 8  1  1

  تابستان 1388 8 2  2  32
  پاييز 1388 8  3  3
  زمستان 1388 8  4  4
  بهار 1389 8  5  5

  تابستان 1389 8  6  6  31
  پاييز 1389 8  7  7
  زمستان 1389 7  8  8
  تابستان 1390 8  10  10  16  بهار 1390 8  9  9

  79    79ع                                جم
  

  رضوان حجازي:سردبير- پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز

تعداد مقاالت چاپ شده در هر  شماره انتشار  رديف
چاپ شده در هرتعداد مقاالت    فصل  سال انتشار شماره

  سال
  بهار 1388 8  1  1

  تابستان 1388 8 2  2  32
  پاييز 1388 8  3  3
  زمستان 1388 8  4  4
  8  بهار 1389 8  5  5

  40    40    جمع
  

  سردبير ويدا مجتهد زاده - )س(دانشگاه الزهرا-پژوهشهاي تجربي حسابداري

 رديف
شماره 
  انتشار

تعداد مقاالت چاپ شده در هر
تعداد مقاالت  چاپ شده در   فصل  انتشارسال  شماره

  هر سال
  زمستان 1390 7  2  2  14  پاييز 1390 7  1  1

  14    14    جمع
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 اميد پور حيدري:سردبير–دانشگاه شهيد باهنر كرمان -مجله دانش حسابداري 

شماره   رديف
  انتشار

تعداد مقاالت چاپ شده در هر
در هر تعداد مقاالت  چاپ شده  فصل  سال انتشار شماره

  سال
  تابستان 1389 7  1  1

  پاييز 1389 8  2  2  22
  زمستان 1389 7  3  3
  بهار 1390 7  4  4

  تابستان 1390 7  5  5  28
  پاييز 1390 7  6  6
  زمستان 1390 7  7  7
  بهار 1391 8  8  8

  تابستان 1391 8  9  9  24
  پاييز 1391 8  10  10
  74    74    جمع

  
 فدايي نژاد: سردبير  –دانشگاه  شهيد بهشتي  –چشم انداز مديريت مالي و حسابداري 

تعداد مقاالت چاپ شده در هرشماره انتشار  رديف
 شماره

تعداد مقاالت  چاپ شده در هر  فصل  سال  انتشار
  سال

  بهار 1390 7  1  1
  تابستان 1390 7  2  2  21

  پاييز 1390 7  3  3
  21    21  جمع

  
  حوزه مورد بررسي به تفكيك هر نشريه 6جداول اطالعات تعداد مقاالت منتشر شده در  :2 پيوست

  ساسان مهراني: سردبير –تا كنون  1371پاييز –بررسي هاي حسابداري و حسابرسي دانشگاه تهران 

تعداد مقاله   سال انتشار  شماره انتشار  رديف
  حسابداري مالي

تعداد مقاله 
حسابداري مديريت

مقاله تعداد 
  حسابرسي

تعداد مقاله 
  مالي

تعداد مقاله 
  مديريت

تعداد مقاله 
حسابداري 

  دولتي
1  1  1371 3 3 1        
2  2  1371 3 2 0  0  0    
3  4  1372 2 3   1      
4  5  1372 3 1   1      
         2 6 1372-73  7و6  5
    1  1   2 4 1374  13و12  6
    2  1   3 2 1374-75  15و14  7
    1  2   3 4 1375  17و16  8
    1  2  3 1 13761-77  23و22  9
    1  3   1 2 1377  25و24  10
      1  1 2 1 1377-78  27و26  11
12  28  1378 2    1  1  1  
13  29  1378 2 1   1      
14  30  1381 3        1  
15  31  1382 3     1  1  
16  32  1382 1 2 1  2      
17  33  1382 1 1 2  1  1    
18  34  1382 2 2 1       
19  35  1383 2 1 1  1      
20  36  1383 3    2      
21  37  1383 2 2   1      
22  38  1383 1 1 1  2  1    
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تعداد مقاله   سال انتشار  شماره انتشار  رديف
  حسابداري مالي

تعداد مقاله 
حسابداري مديريت

مقاله تعداد 
  حسابرسي

تعداد مقاله 
  مالي

تعداد مقاله 
  مديريت

تعداد مقاله 
حسابداري 

  دولتي
23  39  1384 2 3   1      
24  40  1384 4  1  1      
25  41  1384 3    2      
26  42  1384 1 2 1  2      
27  43 1385 3 1   3      
28  44  1385 4  2  2      
29  45  1385 3 1   1  1    
30  46  1385 2 2   3  1    
31  48  1386 2 2   3     
32  52  1387 5 2        
33  53  1387 2 1 2  2      
34  54  1387 3 1 1  4      
35  55  1388 3 1 1  3      
36  56  1388 2 2   1  1  1  
37  57  1388 2 2   1  1    
38  58  1388 3 1 1  3      
39  59  1389 5 2   1     
40  60  1389 1 2   3      
41  61  1389 1 2 2  2      
42  62  1389 1 1 1  3      
43  63  1390 2 2 1  1  1    
44  64  1390 3 3   1      
45  65  1390 1 1 1  4      
46  66  1391 1 1 1  3     
47  67  1391 5 1   1     
  4  15 73  26 69 117     جمع

  
  اصغر عربيان:سردبير- ديوان محاسبات كشور- دانش حسابرسي

تعداد مقاله   سال انتشارشماره انتشار  رديف
 حسابداري مالي

تعداد مقاله
حسابداري 
 مديريت

مقاله تعداد 
  حسابرسي

تعداد مقاله
  مالي

تعداد مقاله 
  مديريت

تعداد مقاله 
حسابداري دولتي

1  10  1380  1 4    1  1  
2  11  1380  1 4      2  
3  12  1381 1  2    2  1  
4  13  1381 1 1 2      3  
5  14  1381   2    2  4  
6  15  1381   2    3  3  
7  16  1382 1  5    2    
8  17  1382   1    4  2  
9  18  1382   1    3  1  
10  19  1382   2    1  1  
11  20  1383   1    4  2  
12  21  1383 1 1 4    1  1  
13  22  1383 1  1    1  2  
14  23  1383 2  3  1  1  1  
15  25  1384 1 2 3  1  1    
16  26  1384   2    3  1  
17  27  1385 1 1 1  2  2    
18  28  1385 1 1   1  1  3  
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تعداد مقاله   سال انتشارشماره انتشار  رديف
 حسابداري مالي

تعداد مقاله
حسابداري 
 مديريت

مقاله تعداد 
  حسابرسي

تعداد مقاله
  مالي

تعداد مقاله 
  مديريت

تعداد مقاله 
حسابداري دولتي

19  29  1385  3 3  2      
20  30  1386 3  3        
21  31  1386 1  1      1  
22  32  1386 1 3 2        
23  33  1387   4  1    1  
24  34  1387  1 3    1  1  
25  35  1388 1 1 2      2  
26  36  1388 2  4        
27  37  1388 2  3      1  
  1      4  1 1388و89  38  28
29  39  1389 1 1 2  1    1  
30  40  1389   4  1  1  2  
31  41  1389 1  4      2  
32  42  1390 1  2  1  2  1  
33  43  1390 2 1 1  1  1  1  
34  44  1390 2  2  1  1    
35  45  1390 1  5        
36  46  1391 3  2    1  1  
  43  39  13  91 18 32     جمع

  
  سردبير محمد نمازي- دانشگاه شيراز-پيشرفتهاي حسابداري

تعداد مقاله   سال انتشارشماره انتشار  رديف
 حسابداري مالي

تعداد مقاله
حسابداري 
 مديريت

تعداد مقاله 
  حسابرسي

تعداد مقاله 
  مالي

تعداد مقاله 
  مديريت

تعداد مقاله 
حسابداري 

  دولتي
1  38  1382 5 4   4  1    
2  50  1386 1 3   5      
3  57  1388 2  3  6  1    
4  58  1389 2  3  4  1    
5  59  1389 7    3      
6  60  1390 3  2  2      
7  61  1390 4 2   1      
8  62  1391 1  2  2    1  

  1  3  27  10 9 22     جمع
   

  فريدون رهنماي رودپشتي:سردبير-دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات- حسابداري مديريت

تعداد مقاله  سال انتشار شماره انتشار  رديف
 حسابداري مالي

تعداد مقاله
حسابداري مديريت

تعداد مقاله 
  حسابرسي

تعداد مقاله
  مالي

تعداد مقاله 
  مديريت

تعداد مقاله 
 حسابداري دولتي

1 1  1387  6         
2 2  1387 1 6         
3 3  1388 1 5   1      
4 4  1388  6   2      
5 5  1388 1 6         
6 6  1388 1 7         
7 7  1389  8 1        
8 8  1389  8         
9 9  1389 1 7         
10 10  1389 7   1      
1111  1390  9         
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12 12  1390 1 7         
13 13  1390  7 1        
14 14 1390 1 7         

  1  1  4  2 92 7  جمع
  

  1388بهار –دكتر علي ثقفي :سردبير - انجمن حسابداري ايران-تحقيقات حسابداري و حسابرسي  

تعداد مقاله  سال انتشار شماره انتشار  رديف
 حسابداري مالي

تعداد مقاله
 حسابداري مديريت

تعداد مقاله 
تعداد مقاله تعداد مقاله مالي  حسابرسي

  مديريت
حسابداريتعداد مقاله 

  دولتي
11  1388 4 1 1 3  1    
2 2  1388 3 1 1 2  1  1  
3 3  1388 4 1 4 1  1    
4 4  1388 5 1  3  1    
5 5  1389 4 1  4  1  1  
6 6  1389 3 1 1 4      
7 7  1389 4 2  3      
8 8  1389 2 2  5      
9 9  1390 5  1 3      
10 10  1390 5 3  1     
11 11  1390 2 1 4 2      
12 12  1390 4   4  1    
13 13  1391 3 1 1 3  1    
  2  7  38 13 13 48    جمع
 
 

  1388- محسن دستگير :سردبير –دانشگاه اصفهان  –پژوهشهاي حسابداري مالي 

تعداد مقاله  سال انتشار شماره انتشار  رديف
 حسابداري مالي

تعداد مقاله
 حسابداري مديريت

تعداد مقاله 
تعداد مقاله تعداد مقاله مالي  حسابرسي

  مديريت
تعداد مقاله حسابداري

  دولتي
1 1  1388 3  2  2      
2 2  1389 5    3      
3 3 1389 1 3 1  3     
4 4  1389 4 1   2     
5 5  1389 3 1  5      
6 6  1390 4 1   2  2    
7 7  1390 6 1   2      
8 8  1390 3 1   5      
9 9  1390 2 1 1  4      
10 10  1391 3    4      
11 11  1391 3 1   3      
   2  35  4 10 36    جمع

  
  محسن دستگير:سردبير- دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه -حسابداري مالي

تعداد مقاله  سال انتشار  شماره انتشار  رديف
 حسابداري مالي

تعداد مقاله
حسابداري مديريت

تعداد مقاله 
تعداد مقاله تعداد مقاله مالي  حسابرسي

  مديريت
تعداد مقاله 

 حسابداري دولتي
1 1  1388 3 3  2      
2 2 1388 3   5      
3 3  1388 4   4      
4 4  1388 4 3  1      
5 5  1389 1 3  4      
6 6  1389 2 3 1 2      
7 7  1389 2 1 1 4      
8 8  1389 4 1  2      
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9 9  1390 6   2      
10 10  1390 3  2 3      

      29 4 14 32  جمع
  

  رضوان حجازي:سردبير- اسالمي واحد تهران مركزدانشگاه آزاد  -پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي

تعداد مقاله  سال انتشار شماره انتشار  رديف
حسابداري مالي

تعداد مقاله حسابداري
 مديريت

تعداد مقاله 
  حسابرسي

تعداد مقاله
  مالي

تعداد مقاله 
  مديريت

تعداد مقاله 
حسابداري دولتي

1  1  1388 2 4 1  1      
2  2 1388 2 2   4      
3  3  1388 2    6      
4  4  1388 1 2 2  2  1    
5  5  1389 2 1 1  4      

    1  17  4 9 9     جمع
  

  سردبير ويدا مجتهد زاده- )س(دانشگاه الزهرا-پژوهشهاي تجربي حسابداري

تعداد مقاله  سال انتشار شماره انتشار  رديف
 حسابداري مالي

تعداد مقاله
حسابداري مديريت

تعداد مقاله 
  حسابرسي

تعداد مقاله 
  مالي

تعداد مقاله 
  مديريت

تعداد مقاله 
حسابداري دولتي

1  1  1390 2 1 2  2      
2  2  1390 2 2  3      

      5  2 3 4     جمع
  

  اميد پور حيدري:سردبير–دانشگاه شهيد باهنر كرمان -مجله دانش حسابداري 

تعداد مقاله  سال انتشار  شماره انتشار  رديف
 حسابداري مالي

تعداد مقاله حسابداري
 مديريت

تعداد مقاله 
تعداد مقاله   تعداد مقاله مالي  حسابرسي

  مديريت
تعداد مقاله 

حسابداري دولتي
1 1  1389 1 1 2  3      
2 2  1389 1 2 1  4      
3 3  1389  1 1  5      
4 4  1390 3  2  2      
5 5  1390 2 1 2  1    1  
6 6  1390 2    3  2    
7 7  1390 4 1   1  1    
8 8  1391 3 3   2     
9 9  1391 5 2   1      
10 10  1391 1    5      
  1  3  27  8 13 22    جمع
  

  فدايي نژاد: سردبير  –دانشگاه  شهيد بهشتي  –چشم انداز مديريت مالي و حسابداري 

تعداد مقاله حسابداري  سال انتشار  شماره انتشار  رديف
 مالي

تعداد مقاله
حسابداري مديريت

تعداد مقاله 
تعداد مقاله   تعداد مقاله مالي  حسابرسي

  مديريت
تعداد مقاله 

حسابداري دولتي
1 1  1390 1 3   3      
2 2  1390 3 1   3      
3 3  1390 1 1   5      

      11   5 5    جمع
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