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چكيده
هدف این مقاله ،علمسنجی پژوهش های حسابداری رفتاری در ایران ،از ابتدای انتشار مجالت علمی پژوهشی حسابداری تا ابتدای
سال  6931با استفاده از روش تحلیل محتوا میباشد .دادههای پژوهش با بکارگیری ابزار سیاههیوارسی گردآوری و با استفاده از نرم
افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد؛ در طی سالهای مورد مطالعه  222مقاله در
این حوزه به چاپ رسیده که  296نویسنده در تولید این مقاالت مشارکت داشتهاند .از  296نویسنده مشارکت کننده در تولید این
آثار 99/3 ،درصد را استادیاران و  93/2درصد را کارشناسان ارشد تشکیل میدهند 7 .درصد مقاالت تک نویسندهای و  39درصد
حاصلِ کارگروهی بوده است .در بین دانشگاهها و موًسسات آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با  93مقاله در رتبه
اول و دانشگاه عالمه طباطبائی با  63مقاله در رتبه دوم قرار گرفتهاند .از نظر گرایش موضوعی ،بیش از  93درصد آثار منتشرشده در
حوزۀ حسابداری مالی بوده و حسابرسی با  27/1درصد و حسابداری مدیریت با  13/8درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .از مجموع
 1621منبع مورد استناد در مقاالت ،تقریباً  73درصد منابع به زبان انگلیسی و  93درصد به زبان فارسی بوده است.
واژههاي كليدي :ایران ،تحلیل محتوا ،حسابداری رفتاری ،علمسنجی.
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 -1مقدمه
امروزه دانش و علوم در حوزههای مختلف ،با چالشهای
متفاوتی مواجه هستند ،علت آن هم ،میتواند گسترش مرزهای
دانش و پیشرفت تکنولوژیها باشد .با تخصصیتر شدن علوم
بشری ،فاصلۀ بین مرزهای علوم مختلف بهنوعی کمتر شده که
این رخدادها با بهوجود آمدن موضوعات بینرشتهای و زمینه-
های کاری مشترک (در رشتهها) پُررنگتر هم گردیده که البته
رشته حسابداری نیز از این مقوله مستثنا نبوده است.
حسابداری سیستمی است که نتایج آن توسط اشخاص و
گروههای مختلف بکار گرفته میشود .به همین دلیل آثار
رفتاری حسابداری مورد توجه محققین و عالقهمندان قرار دارد
و این سوال همواره مطرح است که چگونه از اطالعات
حسابداری در عمل استفاده میشود و چرا در برخی موارد،
نتایج متفاوت و غیر قابل پیشبینی ،بر اثر بکارگیری این
اطالعات مشاهده میشود؟ با توجه به موارد مذکور مکتب
جدیدی در تحقیقات حسابداری بوجود آمده است که با عنوان
تحقیقات رفتاری ح سابداری مورد اشاره قرار میگیرد .توجه به
آثار رفتاری اطالعات حسابداری و تأثیر آن بر حسابداران و
غیرحسابداران موضوع بحث علوم رفتاری با هدف درک ،توضیح
و پیشبینی رفتار انسان میباشد .از آنجا که مقصد حسابداری
با تمام زیر شاخههای آن تأمین اطالعات برای تصمیمگیرندگان
است ،آثار رفتاری اطالعات حسابداری و واکنش تهیهکنندگان
و استفادهکنندگان از این اطالعات مورد توجه محققین می-
باشد.
تحقیقات رفتاری در حسابداری برای اولین بار در دهۀ
 6313مطرح و طی دهۀ 6373با تحقیقات انجام شده توسط
اشتن و لیبی گسترش یافت (دیگن و آنِمن .)2366 ،توسعه
مباحث روانشناختی و تصمیصمگیری رفتاری ،سهم عمدهای در
ظهور تحقیقات رفتاری در حسابداری داشته است .افزون بر
این ،گسترش تحقیقات رفتاری در سایر علوم مانند اقتصاد
تجربی بر رشد تحقیقات رفتاری حسابداری مؤثر بوده است.
هدف عمدۀ این تحقیقات بررسی چگونگی تصمیمگیری
استفادهکنندگان اطالعات حسابداری و نیازهای اطالعاتی آنان
است .این تحقیقات عالوه بر بررسی حوزۀ فنی حسابداری،
حوزه های روانشناسی و اجتماعی آن را نیز بررسی میکند.
توجه روز افزون علوم مختلف ،خصوصاً حسابداری بر تحقیقات
رفتاری ،کمبود منابع علم ی و نوپای این تحقیقات در کشور بر
لزوم توجه به این حوزه از تحقیقات حسابداری تأکید دارد.
از اینرو در این پژوهش سعی شده است ،ابعاد مختلفی
نظیر؛ مجالت پیشگام در انتشار مقاالت ،توزیع فراوانی مقاالت
منتشرشده ،سهم هریک از سطوح و مرتبههای مختلف علمی،
521

میزان مشارکت علمی محققان ،سهم هریک از دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی ،نویسندگان پُرتولید ،گرایشهای موضوعی و
زبان مورد استناد در منابع مقاالتِ منتشرشده در حوزۀ
حسابداری رفتاری در ایران شناسایی ،بررسی و تحلیل گردد ،تا
بر این اساس بتوان در مورد مهمترین موضوعاتی که در حال
حاضر مورد توجه بوده ،نقاط ضعف و کاستیها ،همچنین
نیازهای پژوهشی مربوط به این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد.
بنابراین از آنجایى که در ایران تا به حال پژوهشى در مورد علم-
سنجی مقاالت منتشرشده در حوزۀ حسابداری رفتاری انجام
نشده ،انتظار مىرود یافتههای حاصل از این پژوهش عالوه بر
معرفی این حوزه از علوم ،تصویری از فعالیتهای پژوهشی را در
این بخش ترسیم نماید و همچنین موجبات گسترش مبانی
نظری را در رشته حسابداری فراهم نموده ،بستری برای ایجاد
ایدههای نو در جهت انجام پژوهشهای جدید در این حوزه به
پژوهشگران ارایه نماید.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينۀ پژوهش
 –1-2حسابداري رفتاري
در گذشته حسابداران صرفاً به اندازهگیری داراییها،
تعهدات ،درآمدها و هزینهها و مطالعۀ عملکرد گذشته شرکتها
به منظور پیشبینی آینده ،عالقهمند بودند .آنان این واقعیت را
که عملکرد گذشته نتیجۀ رفتار گذشته افراد سازمان و فقط
یکی از عواملی است که بر رفتار آینده تأثیر خواهد گذاشت،
نادیده میگرفتند .همچنین از این موضوع که کنترل مؤثر یک
سازمان باید از طریق انگیزش و کنترل رفتار ،اهداف و روحیه
افراد صورت گیرد ،اغماض میشد.
حسابداری رفتاری بهعنوان یکی از گرایشهای حسابداری
به ارتباط بین رفتار انسان و سیستم حسابداری توجه دارد .این
شاخۀ جدید از رشتۀ حسابداری از حدود دهۀ پنجاه ایجاد و
رشدی تدریجی ولی مداوم داشته است .ضرورت توجه به این
حوزه ،از زمانی آغاز شد که مدیران و حسابداران حرفهای
دریافتند ،سیستمهای حسابداری و گزارشهای مالی تمامی
اطالعات مورد نیاز جهت تصمیمگیری را فراهم نمیکنند.
اطالعات مکمل اگرچه ضرورتاً ماهیت مالی ندارند ولی به درک
تصمیمگیرندگان و افزایش محتوای اطالعاتی صورتهای مالی
کمک مینماید .از اینرو واردشدن علوم رفتاری به حوزۀ
حسابداری در بالندگی حرفه اهمیت زیادی داشته و اطالعات
جدیدی را برای حسابداران به ارمغان آورده است .آگاهی از
ارتباط بین رفتار افراد و حسابداری ،حسابداران را به ابزار
جدیدی برای ارزیابی و حل مشکالت واحدهای تجاری تجهیز
نموده است.
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در هرحال مطالعات آدمیک حوزۀ حسابداری رفتاری
عمدتاً ،از اوایل دهۀ پنجاه شروع شده است .این مطالعات را
میتوان در سه گروه کلی به شرح زیر طبقهبندی نمود:
تاثیر رفتار افراد بر طراحی ،اجرا و استفاده از سیستم
حسابداری .این حوزۀ حسابداری رفتاری به مطالعۀ نحوۀ تاثیر
نگرش و فلسفه مدیریت بر ماهیت کنترلهای حسابداری و
بخشبندی سازمان میپردازد .برای مثال مدیری که ریسک-
گریز میباشد ،نسبت به مدیری که ریسکپذیر است ،سیستم-
های کنترلمالی متفاوتی میطلبد .بهاین ترتیب ضعف یا شدت
کنترلهای حسابداری بر رفتار افراد تاثیر میگذارد.
تاثیر سیستم حسابد اری بر رفتار افراد .این حوزه از
حسابداری رفتاری به مطالعۀ تأثیر سیستمحسابداری بر
انگیزش ،بهرهوری ،تصمیمگیری ،رضایت شغلی و هماهنگی
توجه دارد .برای مثال بودجهای که بر مبنای اهداف بلندپروازانه
تهیه می شود ،این باور را به افراد تلقین خواهد کرد که اهداف
بو دجه دست نیافتنی بوده و در نتیجه کوششی جهت نیل به
آن صورت نخواهد گرفت .عکس آن نیز ممکن است منجر به
بیدقتی ،کمکاری و ضایعات در تولید شود.
روشهای پیشبینی رفتار انسانی و استراتژیهای تغییر
آن .در این حوزه توجه اصلی به این موضوع است که چگونه
سیستم حسابداری را میتوان برای تأثیر بر رفتار افراد بهکار
برد .برای مثال چنین مطالعاتی ممکن است منجر به تشدید یا
کاهش کنترلهای حسابداری ،تغییر طرحهای پاداش و یا تغییر
شکل و محتوای گزارشهای ارزیابی عملکرد و مالی شود.
 -2-2پيشينۀ پژوهش
بر اساس بررسیهای انجامشده در ایران ،پژوهش مشابهی
بدینشکل و به صورت خاص و موردی ،در مورد موضوع
حسابداری رفتاری انجام نشده است .در ادامه به برخی از
پژوهشهای مرتبط اشاره میگردد.
حسینی و غالمیجمکرانی ( )6931در مطالعهای با عنوان
تحلیل محتوای پژوهشهای مدیریت سود ،مقاالت انتشار یافتۀ
مرتبط با مدیریت سود را در  2ژورنال برتر حسابداری جهان،
در بین سالهای  6331تا  2361مورد بررسی قرار دادند .نتایج
پژوهش ایشان نشان میدهد که بیشترین تعداد مقاالت
مدیریت سود ،با  ،%7/12در سالهای  2332 ،2331و 2363
انتشار یافته است .رویکرد غالب در این مقاالت با ،%23/7
استفاده از روش تعهدی در انجام مدیریت سود بوده است .در
میان مراکز علمی مشارکتکننده ،دانشگاه نیویورک با ،%9/93
در میان  612مرکز علمی ،بیشترین نقش را داشته و مدل جونز
( ،)6336با  %23/13بهعنوان پرکاربردترین مدل استفاده شده

و مدل اصالح شدۀ جونز با  %26/39در رتبه دوم قرار دارد.
بیشترین روش پژوهش بکار گرفته شده ،با  ،%23/62روش
همبستگی بوده و در  %32پژوهشهای انجام شده ،متغیر
مدیریت سود با متغیرهای مورد بررسی ،دارای رابطه معنیدار
میب اشد ،که نشان از محتوای اطالعاتی و اعتبار اندازهگیری آن
دارد .همچنین یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر مشارکت قابل
توجه مراکز علمی در کشورهای آسیای شرقی ( )%3/27و
ایاالت متحده و بکارگیری رویکرد مدیریت سود واقعی در
پژوهشهای مورد بررسی ،پس از تصویب قانون  ،SOXدر
واکنش به رویدادهای اقتصادی مانند بحرانهای مالی شرق
آسیا و آمریکا و تصویب قانون  ،SOXمیباشد.
نمازی ،رجبدری و روستامیمندی ( ،)6931در پژوهشی
به بررسی و تحلیلمحتوای مقالههای مرتبط با اخالق حرفهای
حسابداری در ایران پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد؛ تعداد مقالههای اخالق حرفهای حسابداری منتشرشده
در نشریههای ایرانی تا پایان سال  6933برابر با  663مقاله
است ،که علی الرغم اهمیت موضوع و مقایسه با حجم سایر
مقالههای منتشرشده رقم بسیار کوچکی است (در نشریههای
حسابداری و مالی وزارت علوم تنها  3/33227و در سایر
نشریههای حسابداری  .)3/3619در این میان تفاوت معنیداری
در زمینۀ محورهای محتوایی مقالههای اخالق حسابداری
مشاهده گردید .بدین صورت که "مفاهیم اخالقی" بیشترین و
"اخالق در حسابداری مدیریت" کمترین تعداد مقالهها را به
خود اختصاص دادهاند .همچنین در بین مقالههای منتشرشده
در زمینۀ مفاهیم اخالقی؛  76/3درصد مربوط به اخالق
هنجاری (کدهای اخالقی الزماالجرا توسط حسابداران نظیر
صداقت ،درستکاری و بیطرفی) و  22/1درصد مربوط به اخالق
کاربردی (چگونگی اجرایی کردن کدهای اخالقی الزماالجرا
توسط حسابداران) بوده است.
مرادی و صفیخانی ( ،)6932در مطالعهای به بررسی
پژوهشهای حسابداری بخش عمومی در ایران و جهتگیری
تحقیقات آتی پرداختند .نتایج تحقیقات ایشان نشان میدهد
سهم تحقیقات حسابداری بخش عمومی در  26نشریۀ بررسی
شده  9درصد است .در این بین ،نشریههای دانش حسابرسی و
حسابداریِ سالمت جزء نشریههای پیشرو در این زمینه بوده
است .قلمرو مکانی بیشتر این تحقیقات ،دولت ،دانشگاهها و
شهرداریها بوده و همچنین در بیش از  13درصد این
تحقیقات از روش پیمایشی استفاده شده است .از دیگر نتایج
این پژوهش اینکه ،موضوعاتی نظیر حسابداری تعهدی و
بودجهبندی بیشتر در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته و
حوزه های حسابداری مالی ،گزارشگری ،حسابداری مدیریت،
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بودجهبندی ،حسابرسی مالی و عملکرد ،پاسخگویی و مدیریت
مالی به ترتیب بیشتر مستعد تحقیق تشخیصداده شده است.
ساعی ،الریِ دشتبیاض و فاتحگوش ( ،)6933به بررسی و
تحلیل محتوای تحقیقات علمی پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ
اخیر پرداختند .در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه و
تحلیل محتوا ،به نوعشناسی گرایشهای تحقیقات حسابرسی
طی سالهای  6972- 6936پرداخته شده است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد ،تعداد و تنوع مقاالت چاپ شده در هفت
زمینۀ حرفه ،گزارش حسابرسی و استفادهکنندگان صورتهای-
مالی ،ارتباط حسابرس-مشتری ،حاکمیت شرکتی ،بازار
حسابرسی ،روشهای حسابرسی و خطر تقلب و ریسک
حسابرسی ،نسبت به زمینههای دیگر بیشتر بوده است .اما در
سه زمینۀ قرارداد حسابرس-صاحبکار ،مسئولیت و دادخواهی و
نمونهگیری حسابرسی ،پژوهشی به چاپ نرسیده است که یکی
از دالیل احتمالی آن را میتوان در دسترس نبودن اطالعات،
شامل اطالعات قراردادها ،اطالعات مختص به دعاوی حقوقی
علیه حسابرسان و پروندههای حسابرسی دانست .عالوه بر این،
در شش زمینۀ مقررات بینالمللی ،خدمات غیر حسابرسی،
دیدگاه تداوم فعالیت ،حسابرسی مالیاتی ،آموزش و قضاوت
حسابرس ،تحقیقات محدودی به چشم میخورد که از تنوع
خاصی برخوردار نیست.
اِپاستولو ،دُرمنی ،حَسئل و رِبل ( ،)2367در پژوهشی به
بررسی و تحلیل محتوای  632مقالۀ منتشرشده در شش نشریۀ
بینالمللی آموزش حسابداری در سال  2361و مقایسۀ آنها با
مقاالت منتشر شده در طی سالهای  2363-2362در همین
نشریات پرداختند .در این مطالعه ،مقاالت در پنج بخش برنامۀ
درسی و آموزش ،آموزش محتوا ،تکنولوژی آموزشی،
دانشجویان و دانشکدههای حسابداری مورد بررسی قرارگرفتند.
یافته های پژوهش نشان داد؛ بیشترین کاهش در تعداد مقاالت،
با تولید  69درصد از کل مقاالت در بخش آموزش محتوا و
بیشترین افزایش نیز مربوط به موضوع دانشجویان با تولید 99
درصد از کل مقاالت بوده است .مقاالت مرتبط با برنامۀ درسی
و آموزش  21درصد و تکنولوژی آموزشی نیز  62درصد از کل
تولیدات را به خود اختصاص دادهاند که در این زمینه نسبت به
سال های مورد مقایسه تفاوت چندانی مشاهده نگردیده است.
مقاالت مرتبط با دانشکدههای حسابداری نیز با  61درصد از
کل مقاالت آموزش حسابداری ،نسبت به سال  2362با کاهش
 2درصدی و نسبت به سال  2363با فزایش  6درصدی روبرو
بوده است.
نتایج تحقیقات ارسریم ( )2361که به بررسی و تحلیل
محتوای مجالت حسابرسی در ترکیه پرداخته است حاکی
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است ،بیش از  23درصد مقاالت منتشرشده در این مجالت
خارج از حیطه موضوعی حسابرسی بوده و در  92درصد مقاالت
اصالً به موضوع حسابرسی در ترکیه پرداخته نشده است .عالوه
بر این در نوعشناسی گرایشهای تحقیقات مشخص شد که 12
درصد مقاالت ،توصیفی-تحلیلی و  92درصد از مقاالت
پژوهشهای تجربی بوده است .همچنین در  2سال اخیر
مقاالت توصیفی -تحلیلی بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار
داشته است.
آکچاکانات ،سِنال و آتِش ( )2363به تحلیل محتوای
مقاالت منتشر شده در ارتباط با استانداردهای حسابداری در
طی سالهای  2333- 2366در کشور ترکیه پرداختند .نتایج
این تحقیق که با مطالعه بر روی  612مقاله صورت گرفت نشان
داد ،بیشتر تحقیقات در ارتباط با تأثیرات عمومی استانداردها و
اجرای استانداردهای حسابداری در شرکتهای کوچک بوده
است.
لِساژ و وشتلر ( )2362در پژوهشی به بررسی نوعشناسیِ
تحقیقات حسابرسی در آمریکا پرداختند .ایشان چکیدۀ 9639
مقالۀ حسابرسی چاپ شده در  22مجلۀ علمی انگلیسی زبان را
خالصه و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .نتایج پژوهش آنان
نشان داد؛ از سال  6321تا سال  ،6377هر سال کمتر از 23
مقالۀ حسابرسی در این مجلهها منتشرشده و اغلب این مقاالت
در حوزههای فنی و آموزش حسابرسی بوده است .در سالهای
پایانی دهۀ هفتاد ،تعداد این مقاالت افزایش و موضوع مقاالت به
سمت تأکید بر پژوهشهای رفتاری در حسابرسی و استفاده از
روشهای آماری تغییر جهت داده است .این دو موضوع تا
اواخردهۀ هشتاد در کانون توجه پژوهشگران قرار داشته است.
در اوایل دهۀ  6333موضوعات بر مسائل اقتصادی حسابرسی ،از
جمله بازار حسابرسی ،قیمتگذاری خدمات حسابرسی ،طرح
دعاوی علیه حسابرسان ،حاکمیت شرکتی ،مدیریت سود و
مسائل مختص به حسابرسی بینالمللی متمرکز و تا سال
 ،2332حجم مقاالت حسابرسی به حدود  613مقاله در سال
افزایش یافته است.
گودار ( )2363در مطالعهای به بررسی  622مقالۀ
حسابداری بخش عمومی از  3نشریۀ معتبر دنیا در طی سالهای
 2332تا 2337پرداخت .نتایج این پژوهش نشان داد؛ از کل
مقاالت بررسی شده 92 ،درصد به آمریکا و  29درصد به کشور
انگلستان اختصاص داشته است که گویای توسعه و پیشرفت این
دو کشور در حوزۀ حسابداری بخش عمومی است .عالوه بر این،
تحقیقات منتشرشده در آمریکا ،با روشهای کمی اثباتی به
تجزیه و تحلیلهای کمی موضوعاتی نظیر سرمایۀ مالی ،بودجه-
بندی و پیشبینی درآمدها پرداختهاند ،در حالی که در
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تحقیقات سایر کشورها ،رویکرد توصیفی و تفسیری در پیش-
گرفته شده و به موضوعاتی نظیر پاسخگویی و حسابرسی اهمیت
بیشتری داده شده است .همچنین در بررسی روند تحقیقات
مشخص شد ،تحقیقاتی که مبنای تئوریک ندارند ،نسبت به
گذشته به شدّت کاهش داشته است.
جمعبندی 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
محتوای مطالعات پرداختهاند .در این چارچوب ،تحقیقات بر
اساس معیارهای مختلفی دستهبندی شدهاند که عبارتاند از:
مجالت پیشگام ،توزیع فراوانی مقاالت ،سهم هریک از سطوح و
مرتبههای علمی ،میزان مشارکت علمی محققان ،سهم هریک
از دانشگاهها ،نویسندگان پُرتولید و گرایش موضوعی مقاالت .در
این پژوهش عالوه بر موارد فوق با توجه به اهمیت استنادات
مقاالت ،زبان مورد استناد در منابع نیز به این طبقهبندی اضافه
و از این رویکرد و طبقهبندی در تحلیل محتوای مقاالت
استفاده گردید.
بدین ترتیب با توجه به مطالب ذکر شده ،سؤالهای پژوهش به
شرح زیر مطرح میشوند:
 )6مجالت پیشگام در تولید مقاالت حسابداری رفتاری در
ایران کدام مجالت هستند؟
 )2توزیع فراوانی مقاالت حسابداری رفتاری منتشر شده
در طول این سالها چگونه بوده است؟
 )9سهم هریک از سطوح و مرتبههای علمی در تولید
مقاالت حسابداری رفتاری چقدر بوده است؟
 )3سهم هریک از دانشگاههای کشور در تولید مقاالت
حسابداری رفتاری چقدر بوده است؟
 )2میزان مشارکت علمی محققان در تولید مقاالت
حسابداری رفتاری چگونه میباشد؟
 )1نویسندگان پُرتولید مقاالت حوزۀ حسابداری رفتاری
چه کسانی هستند؟

 )7گرایشهای موضوعی مقاالت حسابداری رفتاری چگونه
میباشد؟
 )2زبان مورد استناد در منابع مقاالت حسابداری رفتاری
چگونه است؟
 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از
روش تحلیل محتوا صورت گرفته است .تحلیل محتوا روش
استانداردی است که برای شناسایی ویژگیهای اطالعات ثبت
شده ،نظیر؛ کتابها ،مجالت ،وبسایتها و آثار ادبی بکار می-
رود و به مدیریت یک سازمان در سنجش علمی ،شناسایی
مشکالت ،طبقهبندی دادهها ،فرصتها و تهدیدها و بررسی و
مطالعۀ رفتارهای سازمانی کمک میکند .همچنین پژوهشگر را
قادر میسازد تا حجم زیادی از اطالعات را به آسانی به صورت
سازمان یافته درآورد .بدینترتیب در این پژوهش ،با استفاده
آرشیو وبسایت کلیۀ مجالت علمی پژوهشی رشتۀ حسابداری،
مقاالت مرتبط با حسابداری رفتاری مورد مطالعه و بررسی قرار
گرفت .برای گردآوری دادههای مورد نیاز از سیاهۀوارسی
محققساخته استفاده شد .کلیه اطالعات مجالت اعم از سال،
دوره ،شماره و اطالعات کتابشناختی مقاله شامل؛ مشخصات
پدیدآورنده)ها( ،رتبه علمی و وابستگی سازمانی آنها ،عنوان
مقاله و کلیدواژهها در سیاهۀوارسی وارد و اطالعات بدست آمده
با استفاده از نرم افزار  Excelمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفت .محدودۀ زمانی تحقیق از ابتدای انتشار این مجالت تا
ابتدای سال  6931میباشد.
 -4یافتههاي پژوهش
سؤال اول به بررسی مجالت علمی پژوهشی پیشگام در
تولید مقاالت حسابداری رفتاری در ایران اختصاص یافته است
که جدول شمارۀ  6توزیع فراوانی آنها را نشان میدهد.

جدول  -1مجالت پيشگام در توليد مقاالت حسابداري رفتاري در ایران
ردیف
6
2
9
3
2
1
7
2

نام نشریه
حسابداری مدیریت
بررسیهای حسابداری و حسابرسی
پژوهشهای تجربی حسابداری
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
دانش حسابرسی
حسابداری سالمت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
مطالعات تجربی حسابداری مالی

تعداد مقاالت
23
27
26
23
62
62
67
69
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ردیف
3
63
66
62
69
63
62
61
67
62

نام نشریه
تحقیقات حسابداری و حسابرسی
حسابداری ارزشی و رفتاری
حسابداری مالی
پژوهشهای حسابداری مالی
پیشرفتهای حسابداری
دانش حسابداری
دانش حسابداری مالی
حسابداری دولتی
حسابداری مالی و مدیریتی (انگلیسی)
پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی
مجموع

همانطور که دادههای جدول شمارۀ  6نشان میدهد؛
فصلنامۀ حسابداری مدیریت با  23عنوان و  62/3درصد از کل
مقاالت ،بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده را در حوزه
حسابداری رفتاری به خود اختصاص داده است .در ردههای
بعدی ،فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی با 27
عنوان و  62درصد و فصلنامۀ پژوهشهای تجربی حسابداری با
 26عنوان و  3/9درصد قرار دارند .این در حالی است که

سهم نشریه از كل مقاالت
%3/3
%3/3
%3/3
%9/6
%9/6
%9/6
%2/2
%6/2
%3/3
%3
%111

تعداد مقاالت
66
63
63
7
7
7
2
3
6
3
222

فصلنامۀ پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی ،علیالرغم
گذشت بیش از پنج سال از تاریخ انشار آن ،حتی یک مقاله نیز
در این زمینه نداشته است.
پرسش دوم به بررسی توزیع فراوانی مقاالت حسابداری
رفتاری منتشرشده در مجالت علمی پژوهشی حسابداری در
طول دورۀ تحقیق اختصاص یافته است که جدول شمارۀ 2
توزیع فراوانی آنها را نمایش میدهد.

جدول  -2توزیع فراوانی مقاالت منتشرشده در طول دورۀ پژوهش
ردیف

سال

فراوانی

درصد

6

6932

22

%23/3

2

6933

91

%61

9

6939

27

%62

3

6932

29

%63/2

2

6936

62

%2

1

6933

62

76/%

7

6923

63

%3/3

2

6922

62

%95/

3

6927

9

%1/3

63
66

6921
6922

9
2

%1/3
%3/3

62

6923

2

%2/2

69

6929

2

%0/9

63

6922

1

%2/7

62
61

6926
6977

6
6

%3/3
%3/3

67

6973

2

%0/9

62

6979

6

%3/3

63

6972

9

%1/3

222

%111

مجموع
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همانطور که دادههای جدول شمارۀ  2نشان میدهد؛ سال
 6932با  22عنوان و  23/3درصد از کل مقاالت ،بیشترین
تعداد مقاالت منتشر شدۀ حسابداری رفتاری در ایران را به
خود اختصاص داده است .در ردههای بعدی ،سال  6933با 91
عنوان و  61درصد و سال  6939با  27عنوان و  62درصد قرار
دارند .الزم به توضیح است که در سالهای ،6971 ،6972
 6973 ،6972و  6923هیچ مقالهای در این زمینه به چاپ
نرسیده است .عالوه بر این ،دقت در ارقام جدول نشان میدهد
که از سال  6922تا ابتدای سال  6931انتشار مقاالت مرتبط
شیب تندتری به خود گرفته است ،بهطوری که  631عنوان
مقاله ،یعنی تقریباً  27درصد مقاالت در طی این سالها به
چاپ رسیده است.
سؤال سوم به تعیین سهم هریک از سطوح و مرتبههای
علمی اعم از کارشناسان ارشد ،دانشجویان دکتری ،استادیاران،
دانشیاران و استادان در انتشار مقاالت حسابداری رفتاری در
مجالت علمی پژوهشی حسابداری اختصاص یافته است که
جدول شمارۀ  9سهم هر گروه را نشان میدهد.

منتشرشده در مجالت علمی پژوهشی حسابداری اختصاص
یافته است که نمودار شمارۀ  6سهم هرکدام از آنها را نمایش
میدهد.

جدول  -3توزیع فراوانی نویسندگان مقاالت بر اساس
سطح و مرتبۀ علمی
ردیف

سطح تحصيلی و مرتبه
علمی

6

استادیار

فراوانی

درصد

623

% 99/3

2

کارشناسی ارشد

612

%93/2

3

دانشجوی دکتری

72

% 63/7

9

دانشیار

71

% 63/9

2

استاد

92

% 1/1

231

% 111

مجموع

همانطور که دادههای جدول شمارۀ  9نشان میدهد ،از
مجموع  296محقق مشارکت کننده در انتشار مقاالت ،به-
ترتیب؛  623نفر ( 99/3درصد) استادیار 612 ،نفر (93/2
درصد) کارشناس ارشد 72 ،نفر ( 63/7درصد) دانشجوی
دکتری 71 ،نفر ( 63/9درصد) دانشیار و  92نفر ( 1/1درصد)
استاد بودهاند .بنابراین دادههای جدول حاکی از آن است که از
بین اعضای هیأت علمی ،استادیاران در رتبه اول ،دانشیاران در
رتبه دوم و استادان در رتبه سوم قرار دارند .نکته جالب توجه در
این بخش ،فاصله خیلی زیاد بین تعداد مقاالت استایاران نسبت
به دانشیاران و استادان میباشد.
پرسش چهارم به بررسی نقش هر کدام از دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی در تولید مقاالت حسابداری رفتاری

نمودار  -1ميزان مشاركت دانشگاهها و موسسات
آموزشی در توليد مقاالت
همانطور که نمودار شمارۀ  6نشان میدهد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات با  93مقاله در رتبه اول،
دانشگاه عالمه طباطبائی با  63مقاله در رتبه دوم و دانشگاه-
های تهران و شیراز با  67مقاله در رتبه سوم قرار گرفتهاند .به-
طور کلی از  222مقاله چاپ شده در موضوع حسابداری
رفتاری تقریباً  33درصد مقاالت مربوط به این چهار دانشگاه
میباشد .نقطه قابل توجه دیگر در این نمودار اینکه دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با فاصله دو سه برابری از
سایر دانشگاهها در رتبه اول قرار گرفته است.
سؤال پنجم به بررسی میزان مشارکت علمی محققان در
انتشار مقاالت حسابداری رفتاری در مجالت علمی پژوهشی
حسابداری اختصاص یافته است که نمودار شمارۀ  2سهم
هرکدام از آنها را نشان میدهد.
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نمودار  -2ميزان مشاركت علمی نویسندگان در
انتشار مقاالت
همانطور که در نمودار شمارۀ  2قابل مشاهده است23 ،
درصد از مقاالت توسط دو نویسنده 99 ،درصد با سه نویسنده و
 1درصد نیز با همکاری چهار نویسنده نوشته شدهاند و تنها 7
درصد از مقاالت تک نویسندهای بوده است .به عبارت دیگر39 ،
درصد آثار با مشارکت گروهی نوشته شدهاند و سهم آثار
انفرادی تنها  7درصد می باشد.
پرسش ششم به تعیین سهم هریک از نویسندگان پُرکار
در انتشار مقاالت حسابداری رفتاری در مجالت علمی پژوهشی
حسابداری اختصاص یافته است که نمودار شمارۀ  9سهم
هرکدام از آنها را نمایش میدهد.
همانطور که در نمودار شمارۀ  9نمایان است ،فریدون
رهنمایرودپشتی با انتشار  62مقاله در رتبه اول ،رمضانعلی
رویایی با  63مقاله در رتبه دوم و بهمن بنیمهد ،سحر سپاسی
و قدرتاهلل طالبنیا بههمراه هاشم نیکومرام با  2مقاله ،در رتبۀ

سوم قرار گرفتهاند .بطورکلی سیزده پژوهشگر اول این حوزه با
انتشار  22مقاله ،نزدیک به  92درصد از کل مقاالت منتشر شده
را به خود اختصاص دادهاند.
سؤال هفتم به بررسی گرایشهای موضوعی مقاالت
حسابداری رفتاری منتشرشده در مجالت علمی پژوهشی
حسابداری اختصاص یافته است .بامبر ( )6339تحقیقات
حسابداری رفتاری را در پنج حوزۀ حسابرسی ،حسابداری مالی،
حسابداری مدیریت ،مالیات و سیستمهای اطالعاتی طبقهبندی
و مورد بررسی قرار داده است .در تحقیقات بعدی حوزههای
حسابداری دولتی و حرفه حسابداری نیز به این طبقهبندی
اضافه شد .در این مقاله با اضافه نمودن پژوهشهای رفتاری
مرتبط با حرفۀ حسابرسی ،پژوهشها در هفت حوزۀ حسابداری
مالی ،حسابرسی ،حسابداری مدیریت ،حرفۀ حسابداری،
حسابداری دولتی ،حرفۀ حسابرسی ،سیستمهای اطالعاتی و
مالیات طبقهبندی و مورد مطالعه قرار گرفت .نمودار شمارۀ 3
توزیع فراوانی آنها را نشان میدهد.
همانطور که دادههای نمودار شمارۀ  3نشان میدهد ،بیش
از  93درصد از آثار منتشرشده در حوزۀ حسابداری مالی بوده و
حسابرسی با  27/6درصد و حسابداری مدیریت با  69/2درصد
در رتبههای بعدی قرار دارند.
پرسش هشتم به بررسی زبان مورد استناد در منابع
مقاالت حسابداری رفتاری در مجالت علمی پژوهشی
حسابداری میپردازد که نمودار شمارۀ  2توزیع فراوانی آنها را
نمایش میدهد.

نمودار  -3رتبهبندي نویسندگان توليدات علمی حوزۀ حسابداري رفتاري
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نمودار  -4توزیع فراوانی گرایشهاي موضوعی مقاالت

نمودار  -2ميزان استنادات مقاالت براساس زبان مورد استناد
همانطور که در نمودار شمارۀ  2قابل مشاهده است ،در
کلیه مقاالت حسابداری رفتاری مورد مطالعه ،استناد به مقاالت
التین نسبت به مقاالت فارسی پیشی داشته است ،بهطوری که
از مجموع  1621منبع مورد استناد در کل مقاالت ،تقریباً 73
درصد منابع به زبان انگلیسی و  93درصد به زبان فارسی بوده
است .در مجموع میتوان گفت ،زبان انگلیسی ،زبان غالب مورد
استناد در مقاالت حسابداری رفتاری منتشر شده در ایران بوده
است.
 -2نتيجهگيري و بحث
پژوهشگران همهساله تحقیقات زیادی را در حوزههای
مختلف انجام میدهند و یافتههای پژوهش خود را در قالب
مقاالت علمی پژوهشی در نشریات ،کنفرانسها و همایشهای
داخلی و خارجی عرضه میکنند .این مقاالت بازنمونی از تالش-
های علمی این پژوهشگران و منبع مفید و ارزشمند اطالعاتی
هستند و میتوانند مبنایی برای تحلیلهای علمی و عملکردی
باشند .در این پژوهش سعی شده است محتوای اطالعاتی
مقاالت حسابداری رفتاری منتشرشده در مجالت علمی

پژوهشی حسابداری ایران ،شناسایی ،بررسی و مورد تجزیه
تحلیل علمی قرار گیرد تا بر این اساس بتوان در مورد مهمترین
موضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه بوده ،نقاط ضعف و
کاستیها و همچنین نیازهای پژوهشی مربوط به این حوزه را
مورد ارزیابی قرار داد .انتظار میرود محتوای اطالعاتی این
مقاله عالوه بر معرفی این حوزه از علوم ،تصویری روشن از
فعالیتهای پژوهشی مرتبط در این زمینه را نشان دهد .از
سوی دیگر موجبات گسترش مبانی نظری را در رشتۀ
حسابداری فراهم نموده ،بستری برای ایجاد ایدههای نو در
جهت انجام پژوهشهای جدید به پژوهشگران ارایه نماید.
بررسی وضعیت مجالت علمی پژوهشی پیشگام در تولید
مقاالت حسابداری رفتاری در ایران نشان داد که از  222عنوان
مقالۀ منتشرشده در این زمینه ،فصلنامۀ حسابداری مدیریت با
 23عنوان و  62/3درصد از کل مقاالت ،بیشترین تعداد مقاالت
منتشر شده در این حوزه را به خود اختصاص داده است .در
ردههای بعدی ،فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی با
 27عنوان و  62درصد و فصلنامۀ پژوهشهای تجربی
حسابداری با  26عنوان و  3/9درصد قرار دارند .این در حالی
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است که فصلنامۀ پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی که
توسط سازمان حسابرسی منتشر میشود ،علیالرغم گذشت
بیش از پنج سال از تاریخ انتشار آن ،حتی یک مقاله نیز در این
زمینه نداشته است .در نقطه مقابل آن ،فصلنامۀ حسابداری
سالمت قرار دارد .این فصلنامه که زیر نظر وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی منتشر میشود با  62عنوان مقاله2 ،
درصد از کل مقاالت منتشرشده در این حوزه را به خود
اختصاص داده است .از سوی دیگر ،دو فصلنامۀ حسابداری
ارزشی و رفتاری که به صورت تخصصی مقاالت مرتبط با این
حوزه را منتشر میکند و از تاریخ انتشار آن کمتر از دو سال
میگذرد ،با انتشار  63مقاله و قرار گرفتن در رتبۀ دهم نقش
موثری در توسعه حسابداری رفتاری در ایران داشته است.
بررسی تعداد مقاالت منتشرشده در طول سالهای مورد
مطالعه نشان داد؛ سال  6932با  22عنوان و  23/3درصد از کل
مقاالت ،بیشترین تعداد مقاالت منتشرشدۀ حسابداری رفتاری
را در ایران به خود اختصاص داده است .در ردههای بعدی ،سال
 6933با  91عنوان و  61درصد و سال  6939با  27عنوان و
 62درصد قرار دارند .کمترین تعداد مقاالت چاپ شده ،مربوط
به سالهای  6926 ،6977 ،6979و  6922با تنها یک عنوان و
 3/33درصد از کل مقاالت میباشد .این در حالی است که در
سالهای  6973 ،6972 ،6971 ،6972و  6923هیچ مقالهای
در این زمینه به چاپ نرسیده است .عالوه بر این ،دقت در ارقام
جدول نشان میدهد که از سال  6922تا ابتدای سال 6931
انتشار مقاالت مرتبط شیب تندتری به خود گرفته است ،به-
طوری که  631عنوان مقاله ،یعنی تقریباً  27درصد مقاالت در
طی این سالها به چاپ رسیده است.
یافتههای مربوط به سهم هر یک از سطوح و مرتبههای
علمی مختلف در تولید مقاالت حاکی است؛ استادیاران با
مشارکت در انتشار  99/3درصد از مقاالت در رتبۀ اول،
کارشناسان ارشد با مشارکت در انتشار  93/2درصد مقاالت در
رتبۀ دوم و دانشجویان دکتری با مشارکت در انتشار 63/7
درصد از مقاالت در رتبۀ سوم قرار دارند .از دالیل مشارکت
باالی کارشناسان ارشد در انتشار مقاالت این حوزه میتوان به
تعداد زیاد ورودی آنها به این مقطع تحصیلی در سالهای
اخیر اشاره نمود .یافتههای این بخش از پژوهش با یافتههای
پژوهش گرامی راد ،محمدی و سرلک ( )6939که به بررسی
محتوای مجالت حسابداری و مالی در ایران پرداخته بودند ،به
نحوی همخوانی دارد ،چرا که آنها نیز گزارش نموده بودند؛
استادیاران در مقایسه با سایر مرتبههای علمی ،بیشترین تعداد
تولیدات مقاالت را در حوزۀ حسابداری و مالی بر عهده داشته-
اند.
531

در بررسی سهم هرکدام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در
انتشار مقاالت این حوزه ،یافتهها نشان داد که دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات با  93مقاله در رتبۀ اول،
دانشگاه عالمه طباطبائی با  63مقاله در رتبۀ دوم و دانشگاه-
های تهران و شیراز هرکدام با  67مقاله در رتبۀ سوم قرار
گرفتهاند .نکته قابل توجه در این زمینه اینکه؛ از  222مقالۀ
چاپ شده در زمینۀ حسابداری رفتاری 33 ،مقاله یعنی نزدیک
به  32درصد ،توسط واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی
تولید شده است .بنابراین ،دقیقاً به همین دلیل است
پژوهشگران اصلی حوزۀ حسابداری رفتاری در ایران از اعضای
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی هستند .البته پیشتاز بودن
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در حضور دانشگاه-
هایی مانند؛ تهران و عالمه طباطبائی با توجه به عمر این
دانشگاهها ،قدمت رشتۀ حسابداری در آنها و همچنین انتشار
مجالت قدیمی حوزۀ حسابداری در این دانشگاهها دور از انتظار
بوده است .یافتههای این بخش از پژوهش با یافتههای گرامی
راد ،محمدی و سرلک ( )6939همخوانی کمتری دارد به-
طوریکه یافته های پژوهش ایشان حاکی از این بود که دانشگاه
آزاد اسالمی ،دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا (س) به ترتیب سه
دانشگاه برتر تولید مقاالت حسابداری و مالی در ایران هستند
ولی در این پژوهش ،البته در حوزۀ پژوهشهای مرتبط با
حسابداری رفتاری ،مشاهده گردید که دانشگاه تهران و دانشگاه
الزهرا (س) جای خود را به دانشگاههای عالمه طباطبائی و
شیراز دادهاند.
بررسی میزان مشارکت افراد در انتشار مقاله بصورت کارِ
گروهی ،نشان داد که فقط  7درصد آثار دارای یک نفر نویسنده
بودند و  39درصد حاصل کار گروهی بوده است .از اینرو می-
توان نتیجه گرفت که متخصصین این حوزه از رشتۀ حسابداری
گرایش زیادی به همکاری علمی و تألیف مشترک دارند .این
بخش از یافتههای پژوهش ،با یافتههای گرامی راد ،محمدی و
سرلک )6939 ،همخوانی دارد .ایشان نیز در گزارشهای خود
میزان آثار تک نویسندهای را در مقایسه با آثار دو یا سه
نویسنده ای در مقاالت حسابداری و مالی اندک گزارش نموده-
اند.
بررسی گرایشهای موضوعی مقاالت حسابداری رفتاری
نشان داد که بیشترین تعداد مقاالت ،مربوط به حوزۀ حسابداری
مالی است و حوزههای حسابرسی و حسابداری مدیریت در
رتبههای بعدی قرار دارند .همچنین موضوع سیستمهای
اطالعاتی و مالیات هرکدام با یک مقاله کمترین میزان مقاالت
منتشرشده را به خود اختصاص داده است .نتایج این بخش از
پژوهش با بیشتر پژوهشهای صورتگرفته در زمینه علمسنجی
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موضوعات مختلف حسابداری همخوانی دارد .به نظر میرسد
دلیل انتخاب زیاد موضوعات حسابداری مالی رفتاری توسط
پژوهشگران ناشی از تنوع موضوعی در این حوزه ،تقاضای
اطالعاتی از سوی استفادهکنندگان اطالعات ،گوناگونی روشها
و همچنین سهولت دسترسی به دادهها در این بخش باشد .از
سوی دیگر ،دلیل توجه کمتر محققان به حسابداری رفتاری در
بخشهای سیستمهای اطالعاتی و مالیات ،با توجه به قرار
گرفتن پژوهشهای مرتبط با این بخشها در رتبههای انتهایی
جدولِ تعداد مقاالت منتشرشده ،مربوط به ناشناخته بودن این
بخشها برای پژوهشگران رشتۀ حسابداری بهطور کلی باشد،
علت نیز احتماال برمیگردد به تعداد اندک واحدهای درسی این
حوزهها نسبت به سایر دروس در سیستم آموزش حسابداری
ایران.
ارزیابی استنادات مقاالت نشان میدهد؛ بیشتر پژوهشگران
حوزۀ حسابداری رفتاری در ایران به منابع التین استناد نموده-
اند تا به منابع فارسی .احتماالً دلیل این امر ،عدم تولید مقاالت
علمی پژوهشی بکر و اصیل در این حوزه توسط پژوهشگران
ایرانی بوده باشد که الزم است دستاندرکاران این حوزه با
اتخاذ تدابیری ،از جمله تشویق و ترغیب پژوهشگران جوان ،راه
را برای انتشار مقاالت بکر و جدید باز نمایند .یکی دیگر از
دالیل میتواند مربوط به نسبتاً جدید بودن این شاخه از رشتۀ
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