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 حسابداری در بررسی تولیدات علمی حوزۀ موضوعی اخالق

 
 یونس نوبخت

 بروجرد  واحد اسالمی، آزاد دانشگاه حسابداري، گروه

 ( 18/10/96،تاریخ پذیرش:96/ 20/8)تاریخ دریافت:
 

 
 

 سرآغاز

 و مناسعاا  روابع  شعدن تعيپیچیعد  و بشعي  جوامع  روزافزون رشد

 هعا  وونعاوون،حيفع  . پیعدای آفيینعدمی را نوینی نیازها  اجتماعی،
 و تغییعي زمعان وذشعت بعا کع  نیازهاست این ب  پاسخ در تالش زاییدة
 ایعن. پیماینعدرا می تکامل و تحول سیي بتدریج و ویيندمی شکل شيای 
 روز بع  روز شعدن امعور،تخصصی و کار تقسیم ضيور  دلیلب  هاحيف 

معی ایفا جوام  عمومیرفا   بهاود در را خود نق  و شوندمی تيمنسجم
 کیفیعت و نوع ب  آن منوط  اعضا  اشتغال و حيف  هي حیا  تداوم. کنند

 نتیجع  در کع  اسعت و اعتمعاد  اعتاار و کندمی ارائ  ک  است خدماتی
 هعي اصلی سيمای  اعتماد و این اعتاار. آوردمی دستب  خدما  این ارائ 
 کع  کنعدمعیایجعا  امي این. زیاد  دارد اهمیت آن حفظ و است حيف 
 و باشعد جامعع  بع  خدمت آن، و اعضا  حيف  هي اصلی هدف  و وظیف 
 شعود دناعال و تفسیي خدما  این چارچو  ارائ  در تنها شخصی مناف 

(1.) 

 
 
 

 
یع   اقتصعاد  امور دربارة اطالعا  ارائ  حسابدار  حيف  اصلی هدف 
 جهت این اطالعا  مالی است. ها قالب وزارش سازمان در یا شخص

-عيض  ها، اعتااردهندوان،اتحادی  مالکان، دولت، مدیيان، ویي تصمیم

 ویعيد. الاتع  بعامعی استفاد  قيار شيکت مورد کارکنان و کاال کنندوان

ایعن  از کننعدواناسعتفاد  اقتصعاد، دامنع  شعدن قانونمندتي تي وپیچید 
 حيفع  متمعایز یافتع  اسعت. بنعابياین، بيجسعت یافعزای  اطالععا 

 انتظعارا  جامعع  از است. عموم نسات ب  مسؤلیت ابدار ، پذیيشحس

 ارائ  پیچیدة خدما  کیفیت ب  و ميدم باید است بسیار حيف ، اهل این

 اعتمعاد حفعظ امعا باشعند. حيف  حسابدار  اعتمعاد داشعت  توس  شد 

ا ، ک  حسابداران حيف  است زمانی میسي حسابدار  تا حيف  ب  عمومی
 از باشعد. جامع  اعتماد شایست  ک  کنندسطحی ارائ  رد را خود خدما 

 بعا و ممکعن سعط  بعاالتيین در بایعد رو، خدما  حيف  حسابدار این

 مناسب با کیفیت تداوم این خدما  را ک  شود ارائ  ضوابطی رعایت
 
 

 چکیده
ها  علمی توانند مانایی بيا  تحلیلاطالعاتی هستند و می و ارزشمند منا  مفید ها  پژوهش يان واز تالش مقاال  علمی بازنمونیزمینه: 

 در اخالق موضوعی حوزة علمی تولیدا  هدف این پژوه  بيرسی .مورد تحلیل و بيرسی قيار ویيند است ضيور  بنابياین و عملکيد  باشند.
 باشد. می حسابدار 

پيداخت   1397-1363ها  حسابدار ، بین سال در اخالق عنوان مقال  حوزة موضوعی 145پژوه  توصیفی تحلیلی، ب  بيرسی  اینروش: 

از  هاتحلیل داد  اند. دراکسل مورد تجزی  و تحلیل قيار ويفت  افزارنيم از و با استفاد  وارسی ويدآور ابزار سیاه  بکارویي  ها بااست. داد 
 ويدید.  استفاد  هارسم جداول و نمودار و فياوانی درصد فياوانی، توزی  حسب بي هاداد  بند نظیي؛ دست  توصیفی آمار ها روش

اند. در بین مياکز آموزشی و پژوهشی، دانش ا  نویسند  مشارکت داشت  318شد ، عنوان مقال  منتشي 145دهند در نشان می هایافت ها: یافته
مقال  و  21ا  با موضوعی، موضوع اخالق حيف  ويای  ويفت  است. بیشتيینمقال  در رتا  اول قيار 17با  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا 

   درصد ب  زبان فارسی بود  است. 28مناب  ب  زبان ان لیسی و  درصد 72مقاال ، در  مورد استناد منا  3288از مجموع 

تعداد اندک تولیدا  علمی ميتا  با اخالق در حسابدار  و ب  تا  آن کماود مناب  علمی ميتا  در  موضوع، اهمیت ب  توج  باگیری: نتیجه

 بي لزوم توج  بیشتي ب  این حوز  تأکید دارد. ،کشور
 

 تولیدا  علمی.  محتوا، حسابدار ، تحلیل در اخالق :گانکلیدواژ

 

 
 

 y.nobaxt@yahoo.com: نویسندة مسئول: نشانی الکتيونیکی
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کنند فعالیت می حسابدار  رشت  در ک  کسانی نماید. بنابياین، تضمین 
درجع   بایعد از بلک  ا  باشندصالحیت حيف  و يای ش تنها باید واجد ن 

 و و آبعيو بعود  بيخعوردار ا  نیعزدرستکار  حيف  و صداقت باالیی از
 (.2) باشد آنها ها دارایی مهمتيین از ا حيف  حیثیت
جمل  انيون ها  بزرگ دنیا ازمالی و حسابدار  شيکت ها رسوایی موج
 ها  اخیي صدما  زیعاد در سال اعتاار حيف  حسابدار  ب  ورلدکام و

کننعدوان اطالععا  حسعابدار  خواسعتار اسعتفاد  شدباعث  وارد کيد و
 همچنین آموزش اخالق و ها  اخالقیویي تصمیم بکارویي  و بهاود

ا  در تحقیقا  رو مااحث اخالقی سهم عمد در حسابدار  شوند. از این
است. هدف عمدة ایعن ها  اخیي داشت  در طی سال 1حسابدار  رفتار 

هعا  اخالقعی تحقیقا  نیز )بخصوص در ایيان( بي چ ون ی تأثیي مولف 
اجتماعی، وزارشع ي   پذیي سازمانی، مسئولیت تعهد ا ،حيف  بي تعهد

 (.  3حسابدار  بود  است ) اطالعا  داوطلاان  و کیفیت مالی، افشا 
 ضعوعیمو حعوزة علمعی تولیعدا  هدف از انجام این پعژوه ، بيرسعی

معورد مهمتعيین  در بتعوان است، تا بي این اسعا  حسابدار  در اخالق
ها و ضعف و کاستی بود ، نقاط  حاضي مورد توج  موضوعاتی ک  در حال

مورد ارزیابی قيار داد.  را این حوز  ميبوط ب  نیازها  پژوهشی همچنین
از  از ایعن پعژوه ، تصعویي  هعا  حاصعلرود یافت بنابياین انتظار مى

ایجعاد  در این حوز  تيسیم نمود ، بستي  بعيا  ها  پژوهشی راعالیتف
هعا  جدیعد بع  پژوهشع يان ارائع  ها  نو در جهت انجام پژوه اید 

ها  ميتا  ک  اقدام ب  تحلیل محتوا نماید. در ادام  ب  بيخی از پژوه 
 ويدد.  اند، اشار  میها  مختلف نمود سنجی مقاال  در حوز و علم
 و علوم در اخالق فصلنام  مقاال  محتوا  ژوهشی با عنوان تحلیلدر پ

-فنّاور ، پژوهش ي  ب  تحلیل محتوا  تنها نشيی  حوزة اخالق ک  بع 

ها  علوم و فنّاور  در تمامی زمین را  طور عام مقاال  ميتا  با اخالق
 317کند، پيداخت  است. نتایج پعژوه  و  حعاکی اسعت؛ از منتشي می
ا  د مطالع ، بیشتيین ويای  موضوعی ميبوط ب  اخالق حيف مقال  مور

کننعد  در نویسعندة مشعارکت 709عنوان بود  است. همچنعین از  42با 
و دانشع ا   داد درصد را ميدان تشکیل 69تولید این مقاال ، نزدی  ب  

تهيان نیز ب  عنوان دانش ا  پیشيو در تولید ایعن مقعاال  معيفعی شعد  
    .(4) است
ر پژوه  دی ي  مقاال  مجل  تحقیقا  حسابدار  رفتار  آميیکا در د

مورد مطالعع  قعيار ويفتع   2001-2011ها  سط  اشخاص بيا  سال
-دهد؛ حجم عمعدة تحقیقعا  صعور است. نتایج این تحقیق نشان می

ها  حسابيسی، حسابدار  مدیيیت، حسعابدار  تيتیب در حوز ويفت  ب 
ود  اسععت. در حععوزة حسابيسععی، بیشععتي مععالی و حيفعع  حسععابدار  بعع 

تيتیب ب  عملکيد حسابي ، قضاو  حسابي  و استقالل پژوهش يان ب 
شعد  در حعوزة حسعابدار  انعد. مقعاال  منتشعيحسابي  توجع  داشعت 

بنعد  و طور عمد  ب  بيرسی موضوع ارزیابی متوازن، بودجع مدیيیت، ب 
الی بعي موضعوعاتی ماننعد اند. در حوزة حسابدار  م ویي  پيداخت تصمیم

بینی سود تميکعز شعد  اسعت. در حعوزة حيفع  افشا، وزارش ي  و پی 
حسابدار  نیز عملکيد حسعابداران و العزام بع  حيفع ، بیشعتيین حجعم 

 (.  5اند )شد  را ب  خود اختصاص داد مقاال  منتشي

ها  حسابدار  بخ  در مطالع  دی ي  پژوهش يان ب  بيرسی پژوه 
ویي  تحقیقا  آتعی در ایعن زمینع  پيداختنعد. ایيان و جهتعمومی در 

دهد؛ سهم تحقیقا  حسعابدار  بخع  نتایج تحقیقا  ایشان نشان می
هعا  دانع  درصعد اسعت. نشعيی  3نشيی  بيرسی شد   21عمومی در 

هعا  پیشعيو بعود  و قلمعيو حسابيسی و حسابدار ِ سالمت جزء نشيی 
هعا بعود  ها و شعهيدار ت، دانش ا مکانی بیشتي این تحقیقا  نیز، دول

بند  بیشعتي است. همچنین موضوعاتی نظیي حسابدار  تعهد  و بودج 
 .      (6)در کانون توج  پژوهش يان قيار ويفت  است 

و مقالع  علمعی پژوهشعی  نامع پایان 505محققان در پژوهشی محتوا  
ورد مع  1390العی 1380هعا ميتا  با موضوع حسابيسی را در بین سال

دهعد؛ موضعوعا  ها  این پعژوه  نشعان معیبيرسی قيار دادند. یافت 
درصد، حسابيسی  7/6درصد، حسابيسی داخلی  9/89حسابيسی مستقل 

ها را تشکیل درصد پژوه  6/1درصد و حسابيسی رعایت  8/1عملیاتی 
کیفیعت  زمینع  در تيتیعبهعا بع پعژوه  دهند. همچنین بیشعتيینمی

 دور  مؤسسع ، ظي، تخصعص در صعنعت، انعداز حسابيسی، نوع اظهارن

 (. 7)حسابي  بود  است  تغییي و الزحم  حسابيسیتصد ، حق
هعا  دکتعي  منتشيشعد  در حعوزة معالی ا  رسعال مطالع  همچنین در

ها و مياکز پژوهشی کشور مورد بيرسی قيار ويفعت. اسالمی در دانش ا 
دانشع ا  تهعيان  حعوزة علمیع  قعم و دهد؛می این پژوه  نشان نتایج
 19ها؛ اند. از کل رسال در این حوز  تولید نمود  تعداد رسال  را تيینبی 
عقعود معالی  و بعود تامین مالی اسعالمی  در موضوعدرصد( رسال   26)

درصد(  8/17) 13ها  مالی اسالمی با و ابزار درصد( 20) 15اسالمی با 
ز دانشجویانی کع  رسعال  قيار دارند. همچنین ا ها  بعد رتا  عنوان در
انعد. زن بعود  نفعي 5 نفي معيد و تنهعا 68 اند،در این حوز  نوشت  خود را
و  15، علعوم اقتصعاد  بعا رسال  24ها  آموزشیِ علوم اسالمی با رشت 

هعا را در تععداد رسعال  رسال ، بیشتيین 14فق  و ماانی حقوق اسالمی با 
  .   (8)اند. این حوز  منتشي نمود 

ها  آموزش نام محتوا  پایان مطالع  دی ي  پژوهش يان ب  تحلیل در
 و علعوم معدر  تيبیعت پزشکی تهيان، ها  علومبهداشت در دانش ا 

ها  اند. نتایج یافت پيداخت  1349-1389ها  پزشکی ایيان در بین سال
 تيتیب بع شد  ب  ها  دفاعنام بیشتيین پایان این مطالع  حاکی است،

 85 با نام ، تيبیت مدر پایان 210 تهيان با پزشکی ها  علوما دانش 

 نام  اختصعاص دارد. عمعد پایان 41 با ایيان پزشکی نام  و علومپایان

 8/23هعا )ارشعد مقولع  بیمعار  مقط  ها درنام ويای  موضوعی پایان
هعا پیشع یي  از بیمعار  درصد( و در مقط  دکتي  تخصصعی موضعوع

 (.   9د  است )درصد( بو 2/26)
هعا  حسعابدار  رفتعار  در سنجی پعژوه در پژوهشی با عنوان علم
هعا  حسعابدار  رفتعار  در سنجی پعژوه ایيان، پژوهش ي  ب  علم
طعور کلعی دهد؛ ب ها  پژوه  و  نشان میایيان پيداخت  است. یافت 

نویسعندة  531شعد  اسعت. از مقال  در این حعوز  منتشعي 225در ایيان، 
 5/30درصعد را اسعتادیاران و  9/33کنند  در تولیعد ایعن آثعار، رکتمشا

درصعد مقعاال  تع   7دهنعد. ارشعد تشعکیل معی درصد را کارشناسان
ها بود  است. در بین دانش ا  درصد حاصلِ کارويوهی 93ا  و نویسند 
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 39بعا  آزاد اسالمی واحد علعوم و تحقیقعا  آموزشی، دانش ا  مياکزو 

 30است. از نظي ويای  موضوعی، بی  از  ويفت  قيار ولرتا  ا مقال  در
شد  در حوزة حسعابدار  معالی بعود  و حسابيسعی بعا درصد آثار منتشي

هعا  بععد  درصعد در رتاع  8/13درصد و حسابدار  مدیيیت با  1/27
درصعد  70مناع  معورد اسعتناد در مقعاال ،  6156مجموع  قيار دارند. از

 (.        10درصد ب  زبان فارسی بود  است ) 30 مناب  ب  زبان ان لیسی و
 و حسعابدار  مقعاال  محتوا  ب  بيرسیمحققان در پژوه  دی ي  

نتایج . پيداختند حوز  این علمی پژوهشی ها نشيی  در شد مالی منتشي
 1241 مطالعع  معورد هعا سال طی در دهد؛تحقیقا  ایشان نشان می

 257 بعا اسالمی آزاد دانش ا  ک  رسید چاپ مذکور ب  مجال  در مقال 
 رودپشتی، رحمعانیرهنما  ويفت  است. همچنین قيار اول رتا  مقال  در

اند، بود  مورد مطالع  زمانی باز  طی نویسندوان، پيکارتيین و کيدستانی
 منتشي هم مقال  ی  سالی درصد از محققان، 45  است ک  درحالی این

 حعوزة در منتشيشعد  درصد آثار 53موضوعی  ويای  نظي اند. ازننمود 

 در درصعد 8 بعا حسابيسعی و 27 بعا مالی علوم و بود  مالی حسابدار 
 (. 11اند )ويفت  و سوم قيار دوم ها رتا 

ها  حسعابدار  همچنین در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوا  پژوه 
هعا  رفتار  در ایيان، پژوهش ي  ب  تحلیل محتوا  موضوعی پژوه 

ها  پژوه  و  نشعان رفتار  در ایيان پيداخت  است. یافت  حسابدار 
هعا  حسعابدار  معالی تيتیعب در حعوز عمدة این تحقیقا  ب دهد؛ می
هعا  ( بود  است. حوز 28( و حسابدار  مدیيیت )59(، حسابيسی )69)

ها  اطالعاتی و مالیا  نیز هي کدام تنها با ی  عنوان مقالع  در سیستم
وانع  يار دارند. ععالو  بعي ایعن، بيرسعی سعطور چهعارها  بعد  قرتا 

ها  حسابدار  رفتار  در ایيان حاکی است؛ تحقیقا  ميتا  با پژوه 
هعا  عنوان مقال  در رتاع  83و شيای  محیطی با  85سط  اشخاص با 
ها  معيتا  بعا مند  محققان ایيانی قيار دارند و پژوه نخست عالق 
-عنوان مقالع  در رتاع  21و  33تيتیب با  ها بها و ويو سطور سازمان

 (.3ها  بعد  هستند )

 تحقیقا  معيتا  در دهد،می نشان پژوه  پیشین  و ادبیا  بند جم 

 بهعي  بند  مقاال از چارچو  معینی بيا  طاق  ها  اخیي، اغلبسال

تحلیعل محتعوا  مطالععا   سعنجی و بع  علعم آن کمع  ب  اند وبيد 
 تحقیقا  بعي اسعا  معیارهعا  مختلفعی چارچو ، ینا در اند.پيداخت 

مجعال  پیشع ام، توزیع  فياوانعی  از: انعداند ک  عاار شد  بند دست 
هعا  علمعی، میعزان مشعارکت ی  از سطور و ميتاع سهم هي مقاال ،

تولید و وعيای  ها، نویسندوان پُيی  از دانش ا علمی محققان، سهم هي
  عالو  بعي معوارد فعوق بعا توجع  بع  موضوعی مقاال . در این پژوه

-اهمیت استنادا  مقاال ، زبان مورد استناد در مناب  نیز ب  ایعن طاقع 

در تحلیعل محتعوا  مقعاال   بند طاق  و بند  اضاف  و از این رویکيد
 (.10استفاد  ويدید )

 

 

 

 روش
شعد  در حعوزة عنوان مقالع  منتشعي 145پژوه  توصیفی تحلیلی،  این

 مصوّ  پژوهشی علمیحسابدار  را ک  در مجال   در قاخال موضوعی
و همچنین سایي مجال  در بازة زمعانی  فنّاور  تحقیقا  و علوم وزار 

اند را مورد مطالعع  و بيرسعی چاپ رسید ب  1363-1397ها  بین سال
از سعال، دور ، شعمار  و  قيار داد  است. کلی  اطالععا  مجعال  اععم

شامل؛ مشخصا  پدیدآورنعد  )هعا(، رتاع   ل شناختی مقااطالعا  کتا 
هعا  موضعوعی و هعا، عنعوان، وعيای علمی و وابسعت ی سعازمانی آن
 بکعارویي  سایت مجال  معذکور و بعااستنادا  با مياجع  ب  آرشیو و 

اکسل مورد تجزی  و  افزارنيم از و با استفاد  وارسی ويدآور ابزار سیاه 
آمعار  هعا هعا از روشحلیعل داد ت درتحلیعل قعيار ويفتنعد. همچنعین 

 فياوانی حسب توزی  فياوانی، درصد بي هابند  داد نظیي؛ دست  توصیفی

ويدیعد. بعدین تيتیعب جامعع  آمعار   ها استفاد و رسم جداول و نمودار
 علعوم، وزار  مصعوّ  پژوهشعی علمعی پژوه  از دو بخع  مجعال 

ي تشعکیل شعد  شير زی مجال  ب  سایي همچنین و فنّاور  تحقیقا  و
 است:       

 هععا فنّععاور ، بيرسععی و علععوم در مجععال  علمععی پژوهشععی: اخععالق
هعا  حسابدار ، پعژوه  تجيبی ها حسابيسی، پژوه  حسابدار  و

-حسابيسی، پیشعيفت مالی و حسابدار  ها حسابدار  مالی، پژوه 

معالی،  حسابيسعی، تحقیقعا  و حسعابدار  حسابدار ، تحقیقعا  ها 
سالمت،  رفتار ، حسابدار  و ارزشی الی اسالمی حسابدار تحقیقا  م 
 حسابدار  حسابدار ، دان  مدیيیت، دان  مالی، حسابدار  حسابدار 
 معدیيیت و علعوم حسابيسی و حسابدار  حسابيسی، دان  مالی، دان 
 ایيان. مدیيیت

ها  معدیيیت و حسعابدار ، سایي مجال : پژوه  حسابدار ، پژوه 
ار رسمی، حسابي ، حسابيسی: نظيی  و عمل، دانع  و حسابدار، حسابد

حسابيسعی  و حسابدار  فيهن ی، مطالعا  پژوه  حسابدار ، مدیيیت
 در نعوین هعا )علمی تيویجی(، مطالعا  مدیيیت و حسابدار ، نظيیع 

 حسابدار .

 

 یافته ها
  در  اخالق با ميتا  مقاال   تولید در سؤال اول: مجال  پیش ام

    هستند؟  جال م  کدام حسابدار 
 

. مجالت پیشگام در تولید مقاالت اخالق در 1جدول 

 حسابداری
سهم نشریه از   تعداد  نام نشریه 

 کل مقاالت 
 % 2/26 38 فنّاور    و  علوم  در اخالق

 % 7/11 17 حسابدار 

 % 7/11 17 حسابي  

 % 9/6 10 حسابدار رسمی 

 % 8/4 7 مدیيیت  حسابدار 
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 % 1/4 6 رفتار    و  ارزشی حسابدار 

 % 1/4 6 دان  حسابدار  و حسابيسی مدیيیت 

 % 8/2 4 حسابدار    پژوه 

 % 8/2 4 حسابدار  سالمت 

 % 8/2 4 دان  حسابدار  

 % 8/2 4 دان  حسابيسی 

 % 1/2 3 حسابدار    تجيبی ها پژوه 

 % 1/2 3 حسابدار    و  مدیيیت ها پژوه 

 % 1/2 3 حسابدار  مالی 

 % 4/1 2 حسابيسی  حسابدار  و  ها  بيرسی 

  و  مالی  حسابدار   ها  پژوه 
 حسابيسی 

2 4/1 % 

 % 4/1 2 حسابيسی  و  حسابدار   تحقیقا  

 % 4/1 2 حسابدار    در نوین ها نظيی 

 % 3/10 1 سایيین 

  %  100  145  مجموع 

 
  دهد؛ فصلنام  اخالق می نشان 1 شمارة ها  جدولداد  ک  طورهمان
کل مقاال ، بیشتيین  درصد از 2/26عنوان و  38فنّاور  با  و علوم در

شد  را ب  خود اختصاص داد  است. ماهنام  حسابدار  تعداد مقاال  منتشي
عنوان مقال  در   17هميا  دو ماهنام  حسابي  نیز هيکدام با انتشار ب 
 ها  بعد  قيار دارند.  رد 

شدة ميتا  با اخالق در  مقاال  منتشي پيس  دوم: توزی  فياوانی
 چ ون  بود  است؟   تحقیق رةدو طول حسابدار  در

شده در طول دورۀ  . توزیع فراوانی مقاالت منتشر 2جدول 

 تحقیق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهد اولین مقال  ميبوط نشان می 2ها  جدول شمارة همانطور ک  داد 
شد  است. این مقال   نوشت  1366ب  حوزة اخالق در حسابدار ، در سال 

ا  در ماهنام  حسابدار حيف  ها الزحم حق میزان و با عنوان اخالقیا 
شد  است. بیشتيین  مختار در موضوع حسابيسی ن اشت  و توس  نصياهلل

درصد از کل مقاال ،   3/19عنوان و  28شد  هم با تعداد مقاال  نوشت 
 عنوان مقال ، 145 مجموع باشد. همچنین ازمی 1396ميبوط ب  سال 

 .است بود  تيجم  صور ب   مقال  11 تعداد
  مقاال   تولید در علمی ها ميتا  و سطور از هيی  سؤال سوم: سهم

 است؟ بود  چقدر حسابدار  در اخالق با ميتا 
 

اساس  بر  مقاالت نویسندگان فراوانی . توزیع3جدول 

 علمی  سطح و مرتبۀ

 سطح تحصیلی و مرتبۀ

 علمی

 درصد  فراوانی

 %4/32 103 کارشناسی ارشد

 1/31% 99 استادیار

 % 3/16 52 دانشجو  دکتي 

 % 6/11 37 دانشیار

 % 5 16 استاد

 % 2/1 4 کارشناسی

 % 2/2 7 فاقد سط  و ميتا  علمی

 % 100 318 مجموع 

 
 318دهد، از مجموع نشان می 3ها  جدول شمارة ک  داد  طورهمان

درصد( ک   2/2نفي ) 7کنند  در انتشار مقاال ، تعداد محقق مشارکت
 علمی ایشان مشخص ناود، در ويو  فاقد سط  و ميتا  و ميتا  سط 

 4/32نفي ) 103تيتیب؛ نویسندة باقیماند ، ب  311علمی قيار ويفتند. از 
 3/16نفي ) 52درصد( استادیار، 1/31نفي ) 99درصد( کارشنا  ارشد، 

 5نفي ) 16درصد( دانشیار،  6/11نفي ) 37درصد( دانشجو  دکتي ، 
 درصد( کارشنا  بودند.  2/1نفي ) 4د و درصد( استا

 در کشور ها و مياکز پژوهشیدانش ا  از ی پيس  چهارم: سهم هي

   است؟بود مقاال  ميتا  با اخالق در حسابدار  چقدر تولید
دهد، دانش ا  آزاد اسالمی واحد  نشان می 4ک  جدول شمارة  طورهمان

مقال  در   12انش ا  شیياز با مقال  در رتا  اول، د  17علوم و تحقیقا  با 
مقال  در رتا  سوم قيار  11عالم  طااطاائی با  رتا  دوم و دانش ا 

شد  نام مورد از مقاال  منتشي 11اند. الزم ب  توضی  است ک  در ويفت 
 بند  لحاظ ن يدید.دانش ا  درج ن يدید  بود ک  در این طاق 

 

 

 

 

 درصد  فراوانی سال   درصد  فراوانی سال 

1396 28 3/19% 1380 0 0 

1395 21 5/14% 1379 0 0 

1394 16 11% 1378 1 7/0%  

1393 14 6/9% 1377 0 0 

1392 10 9/6% 1376 0 0 

1391 17 7/11% 1375 0 0 

1390 12 3/8% 1374 1 7/0%  

1389 6 1/4% 1373 0 0 

1388 5 4/3% 1372 0 0 

1387 3 1/2% 1371 0 0 

1386 0 0 1370 0 0 

1385 2 4/1% 1369 0 0 

1384 1 7/0% 1368 0 0 

1383 5 4/3% 1367 0 0 

1382 1 7/0% 1366 1 7/0%  

%001 145 مجموع  7/0% 1 1381  
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اکز پژوهشی در ها و مر . میزان مشارکت دانشگاه 4جدول 

 تولید مقاالت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقاال  ميتا  با  انتشار در محققان علمی مشارکت سؤال پنجم: میزان

 باشد؟   می اخالق در حسابدار  چ ون 

. میزان مشارکت علمی نویسندگان در انتشار 5جدول 

 مقاالت
 سهم نشریه از کل مقاالت  تعداد  تعداد پژوهشگران 

 % 4/21 31 ا  ی  نویسند 

 % 5/45 66 ا  دو نویسند 

 % 5/25 37 ا  س  نویسند 

 % 6/7 11 ا  و بیشتي چهار نویسند 

 % 100 143 مجموع 

 
درصد از  5/45قابل مشاهد  است،  5ک  در جدول شمارة  طورهمان

درصد  4/21درصد با س  نویسند  و  5/25مقاال  توس  دو نویسند ، 
ا  و د و سهم مقاال  چهار نویسند اننیز با ی  نویسند  نوشت  شد 

درصد آثار با  6/78درصد بود  است. ب  عاار  دی ي،  6/7بیشتي 
 اند. مشارکت ويوهی نوشت  شد 

مقاال  ميتا  با اخالق در   ها  موضوعیششم: ويای  پيس 
 باشد؟ می حسابدار  چ ون 

 
 

 
 های موضوعی مقاالت. توزیع فراوانی گرایش1نگارۀ 

 
 ها و ها، کلیدواژ با مطالع  عناوین، چکید  ويای  موضوعی مقاال 

-مقاال  انتخا  ويدید  است. از این ن اهى اجمالى ب  متن همچنین با

 آموزش ،3اخالقی رفتار ،2ا حيف   ويو ِ؛ اخالق  31 در ها رو، مقال 
 ميور ،7اخالقی قضاو  ،6اخالقی ها نام آیین ،5اخالقی ادراک ،4اخالق
 ویي تصمیم ،10سازمانی اخالق  ،9اخالقی ، ن يش8اخالق ها وه پژ

 جو ،14اخالقی ها ارزش ،13اخالقی فيهنگ ،12ماکیاولیسم ،11اخالقی
 ،18اخالقی مالحضا  ،17عمل در اخالق ،16اسالمی اخالق ،15اخالقی
   ععععفلسف ،21اخالق سنج  ،20اخالقی ویي جهت ،19اخالقی ال وها 

 
 ،25اخالقی ها ایدئولوژ  ،24اخالقی نیت  ،23پژوه  در قاخال ،22اخالق
 هوش ،28طيفیبی و راست ویی ،27سازمانی تعهد ،26فيد  اخالق
 بند ، دست 32اخالقی نسایت  و 31تقلب ،30اخالقی اصول ،29اخالقی

 شدند. 
مقال  از  21دهد، تعداد می نشان 1شمارة  ن ارة ها داد  ک  همانطور

و  15رفتار اخالقی با  بود ، ا در حوزة اخالق حيف  شد مقاال  منتشي
 دارند.   قيار ها  بعد رتا  مقال  در 10آموزش اخالق با 

 

سهم   تعداد نام دانشگاه 

دانشگاه از  

 کل مقاالت 
 % 7/11 17 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا  

 % 3/8 12 شیياز 
 % 6/7 11 عالم  طااطاائی 
 % 2/6 9 تيبیت مدر  

 % 5/5 8 فيدوسی 
% 1/4 6 الزهيا ) (  

% 4/3 5   آزاد اسالمی واحد تهيان ميکز  

% 8/2 4 آزاد اسالمی واحد تهيان شيق   

% 8/2 4 تهيان  

 % 8/2 4 خوارزمی 
% 1/2 3   آزاد اسالمی  واحد ارومی    

% 1/2 3 عاا   بندر واحد  اسالمی  آزاد  
% 1/2 3 آزاد اسالمی واحد بیيجند   

% 1/2 3 کيد  شهي واحد  اسالمی  آزاد  
% 1/2 3 آزاد اسالمی واحد شیياز   

% 1/2 3 آزاد اسالمی واحد یزد   

 % 1/40 ≥2 سایيین 
 % 100 145 مجموع 
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سؤال هفتم: زبان مورد استناد در مناب  مقاال  ميتا  با اخالق در  
 حسابدار  چ ون  است؟    

     

 
مورد   زبان براساس استناد میزان فراوانی توزیع  :2نگارۀ 

 د استنا
در کلی  مقاال    قابل مشاهد  است،  2 ن ارة شمارة  ک  در طورهمان

ميتا  با اخالق در حسابدار ، استناد ب  مقاال  التین نسات ب  مقاال  
مورد  منا  3288طور  ک  از مجموع فارسی پیشی داشت  است، ب 

 28 ب  زبان ان لیسی و درصد مناب  72در کل مقاال ، تقيیااً  استناد
 توان وفت، زبان ان لیسی،است. بنابياین می فارسی بود  ب  زبان درصد

-در مقاال  ميتا  با اخالق در حسابدار  منتشي زبان غالب مورد استناد

 باشد. شد  در ایيان می
 

 بحث 
 و رو  رفتار بي آن مثات تأثیي و حسابدار   در اخالق جای ا   اهمیت
 بي عالو   مشاغل مالی رد .نیست پوشید  کسی بي عمومی اذهان اعتماد

 با امي این واست  اهمیت حائز نیز مناسب اخالقی دیدوا  ،کار در تاحي
 تيپیچید  ،آمد  در طی دو ده  اخیيپی  مالی ها رسوایی ب  توج 

 غیيقانونی کارها  میزان و اخالق نقض افزای ، کار شدن محی 
پژوه    این . با توج  ب  این اهمیت، دراست یافت  اهمیت دوچندان

شد محتوا  اطالعاتی مقاال  ميتا  با اخالق در حسابدار  سعی
بي این اسا   شناسایی، بيرسی و مورد تجزی  تحلیل علمی قيار ویيد تا
 توج  بود ، بتوان در مورد مهمتيین موضوعاتی ک  در حال حاضي مورد

 ها و همچنین نیازها  پژوهشی ميبوط این حوز  را ضعف و کاستی نقاط 

 قيار داد.  ورد ارزیابیم 

وضعیت مجال  پیش ام در تولید مقاال  ميتا  با اخالق در   بيرسی
شد ، سهم عنوان مقال  منتشي 145از مجموع  حسابدار  نشان داد؛

مقال  بود  است.   58و سایي مجال   87مجال  علمی پژوهشی 
درصد از کل  2/26عنوان و  38فنّاور  با  و علوم در فصلنام  اخالق

شد  را ب  خود اختصاص داد   مقاال ، بیشتيین تعداد مقاال  منتشي
حسابي   دو ماهنام  هميا  ها  بعد  ماهنام  حسابدار ب است. در رد 
 درصد( قيار دارند. 7/11عنوان مقال  ) 17هيکدام با 

 نشان ها  مورد مطالع شد  در طول سالتعداد مقاال  منتشي بيرسی

درصد از کل مقاال ، بیشتيین   3/19نوان و ع 28با  1396 سال داد؛
ها   شد  را ب  خود اختصاص داد  است. در رد تعداد مقاال  منتشي

  17با  1391 درصد و سال 5/14عنوان و  21با  1395بعد ، سال 
ها   درصد قيار دارند. این در حالی است ک  در سال 7/11عنوان و 
1386 ،1380 ،1379 ،1377 ،1376 ،1375 ،1373 ،1372 ،1371 ،
ا  در این زمین  ب  چاپ  هیچ مقال   1367و  1368، 1369، 1370

ها   درصد از مقاال  در طول سال 4/81نيسید  است. عالو  بي این، 
 اند.شد منتشي 1397تا  1390
ها  علمی مختلف ی  از سطور و ميتا ها  ميبوط ب  سهم هي یافت 

ن ارشد با مشارکت در انتشار  در تولید مقاال  حاکی است؛ کارشناسا
درصد از مقاال  در رتا  اول، استادیاران با مشارکت در انتشار  4/32
رتا  دوم و دانشجویان دکتي  با مشارکت در  در درصد مقاال  1/31

رتا  سوم قيار دارند. از دالیل مشارکت   درصد از مقاال  در 3/16انتشار 
توان ب  تعداد زیاد این حوز  میباال  کارشناسان ارشد در انتشار مقاال  

-ها  اخیي اشار  نمود. یافت ها ب  این مقط  تحصیلی در سالورود  آن

 حوزة ها  بيخی از محققان، دربا یافت  این بخ  از پژوه  ها 
حسابدار  تا حدود  همخوانی دارد   در اخالق با ميتا  ها پژوه 

(11 .) 
 مقاال  انتشار در پژوهشی اکز مي و ها دانش ا  کدامسهم هي بيرسی در

نشان داد ک  دانش ا  آزاد اسالمی واحد علوم و  هااین حوز ، یافت 
مقال  در رتا   12مقال  در رتا  اول، دانش ا  شیياز با  17تحقیقا  با 
اند. مقال  در رتا  سوم قيار ويفت  11عالم  طااطاائی با  دوم و دانش ا 

شد  در عنوان مقال  چاپ 145  اینک ؛ از توج  در این زمینقابلنکت  
درصد،  45مقال  یعنی نزدی  ب   64موضوع اخالق در حسابدار ، 

شد  است. الات   توس  واحدها  مختلف دانش ا  آزاد اسالمی تولید
دانش ا  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا  در حضور  پیشتاز بودن

 این عمي توج  ب  ئی باهایی مانند؛ تهيان و عالم  طااطاادانش ا  

ها و همچنین انتشار مجال  رشت  حسابدار  در آن ها، قدمتدانش ا  
-بود  است. یافت  انتظار ها دور ازحسابدار  در این دانش ا  قدیمی حوزة

ها  بيخی از پژوهش يان، در حوزة ها  این بخ  از پژوه  با یافت 
انی کمتي  دارد  خوها  ميتا  با اخالق در حسابدار  همپژوه 

(11.) 
 نشان ويوهی، کارِ مقال  بصور  انتشار در افياد مشارکت میزان بيرسی

-کار حاصل درصد 79نفي نویسند  و  درصد آثار دارا  ی  21 ک  داد

این  توان نتیج  ويفت ک  متخصصینرو میاز این است. بود  ويوهی
تألیف  و علمی زیاد  ب  همکار  حوز  از رشت  حسابدار  ويای 

  از  بيخی ها  ها  پژوه ، با یافت یافت  از بخ  مشتيک دارند. این
حسابدار  نیز  در اخالق با ميتا  ها پژوه  حوزة محققان، در

   .(11همخوانی دارد )
ميتا  با اخالق در حسابدار   مقاال  موضوعی ها بيرسی ويای 

 ا ق حيف موضوع اخال ب  تعداد مقاال ، ميبوط  داد ک  بیشتيین نشان

 قيار بعد  ها و موضوعا  رفتار اخالقی و آموزش اخالق در رتا  است
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توس   ا زیاد موضوع اخالق حيف  دلیل انتخا  رسدنظي میدارند. ب 
ا  در این حيف  و  ها  رفتار حيف نام پژوهش يان ناشی از وجود آیین

ن ویي  ب  لحاظ کیفی بودهمچنین تعاریف مشخص و قابل انداز 
موضوع نسات ب  سایي موضوعا  ميتا  با اخالق در ادبیا  نظي  

 ها ها  پژوه ، با یافت یافت  از بخ  رشت  حسابدار  باشد. این

اخالق در   با ميتا  ها پژوه  حوزة بيخی دی ي از پژهش يان، در
 .  (3حسابدار  نیز همخوانی دارد )

وهش يان حوزة دهد؛ بیشتي پژارزیابی استنادا  مقاال  نشان می
اند تا ب  مناب  التین استناد نمود  ب  مناب  موضوعی اخالق در حسابدار 

فارسی. احتماالً دلیل این امي، عدم تولید مقاال  علمی پژوهشی بکي و  
 از بخ  اصیل در این حوز  توس  پژوهش يان ایيانی بود  باشد. این

 حوزة  يان، دربيخی دی ي از پژهش ها ها  پژوه ، با یافت یافت 
 .(10اخالق در حسابدار  نیز همخوانی دارد ) با ميتا  ها پژوه 

 

 گیرينتیجه
 1363 سال از کلی طورب  ک  داد نشان مطالع  این  از حاصل ها یافت 
 در مقال  عنوان145 جمعاً( سال  33 زمانی بازة در) 1396 سال پایان تا

پژوهشی   مياکز و ها  دانش ا در حوزة موضوعی اخالق در حسابدار 
 حجم همچنین و موضوع اهمیت ب  توج  با ک  است شد تولید کشور

 زمانی دورة در حسابدار  مختلف موضوعا  در منتشيشد  زیاد مقاال 
  این  ب  توج  عدم رسدمی نظيب . است اندکی بسیار رقم پژوه ،
 سو  از علمی قوائد و اصول بي ماتنی ها پژوهشی عنوان ب  هاپژوه 

-ب  ویي انداز  قابل و مشخص تعاریف ناود همچنین و پژوهش يان

 نظي  ادبیا   در موضوعا  سایي ب  نسات موضوع بودن کیفی لحاظ 
 علمی مجال  در هاپژوه  این کمتي تولید ب منجي حسابدار ، رشت 

  انتشار  ب  اقدام نیز حسابدار  نشيیا  سایي اويچ . باشد شد  پژوهشی
  مطالعا   کماود هم هنوز لیکن اند،نمود  زمین  این در ميتا  مقاال 
  است  الزم رواین از. است مشهود همچنان حوز  این در پژوهشی علمی
 تيغیب و تشویق جمل  از تدابیي ، اتخاذ با حوز  این اندرکاراندست

 نمایند. باز جدید و بکي مقاال  انتشار بيا  را را  جوان، پژوهش يان
  

 القیهاي اخمالحظه
دار  در این پژوه  با معيفی مناب  مورد استفاد ، اصل اخالقی امانت

   .محتعيم شعميد  شد  اسعت ،معؤلفین آثعار علمی رعایت و حق معنو 

 

 هنام واژه
 Behavioral Accounting .1 حسابدار  رفتار 

 Professional Ethics .2 ا حيف  اخالق

                                                        Ethical Behavior .3 اخالقی رفتار

 Ethics Education .4 آموزش اخالق

 Moral Perception .5 اخالقی ادراک

 Ethical Regulations .6 اخالقی آیین نام  ها 

 Moral Judgment .7 اخالقی قضاو 

 Review of Ethics Research .8 ميور پژوه  ها  اخالق

 Ethical Attitude .9 خالقیا ن يش

 Organizational Ethics .10 اخالق سازمانی

 Ethical Decision Making .11 تصمیم ویي  اخالقی

 Machiavellianism .12 ماکیاولیسم 

 Ethical Culture .13 فيهنگ اخالقی

 Moral Values .14 ارزش ها  اخالقی

 Moral Atmosphere .15 اخالقی جو

 Islamic Ethics .16 المیاخالق اس

 Ethics in Practice .17 اخالق در عمل

 Ethical Considerations .18 نالحظا  اخالقی

 Ethical Patterns .19 ال وها  اخالقی

 Moral Orientation .20 جهت ویي  اخالقی

 Ethics Measurement .21 سنج  اخالق

 Philosophy of Ethics .22 فلسف  اخالق

 Ethics in Research .23 الق در پژوه اخ

 Moral Intention .24 نیت اخالقی

 Ethical Ideologies .25 ایدئولوژ  ها  اخالقی

 Individual Ethics .26 اخالق فيد 

 Organizational Commitment .27 تعهد سازمانی

 Truthfulness and impartiality .28 راست ویی و بی طيفی

 Moral Intelligence .29 هوش اخالقی

 Ethics Fundamental .30 اصول اخالقی

 Fraud .31 تقلب

 Moral relativity .32 نسایت اخالقی 
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