مقدمه

نشــریههای حســابداری ایران را از نظر ماهیتی میتوان به دو گروه «نشــریههای حرفهای» و «نشریههای دانشگاهی» ،گروهبندی کرد.
نشــریههای حســابداری حرفهای ایران ،که با وجود تعداد انگشتشــمار ،پیشــینهای بهمراتب درازتر و مخاطبانی بهمراتب گستردهتر از

نشــریههای دانشگاهی دارند ،در راســتای تحقق هدف اصلی ،ناشران آنها که جملگی از نهادهای حســابداری حرفهای ایران هستند،
خدمت به عموم و ارتقای جایگاه حسابداران حرفهای در جامعه را دنبال میکنند .از سوی دیگر ،نشریههای حسابداری دانشگاهی ایران
که پیشینه انتشار آنهابهطور عمده به یکیدودهه اخیر باز میگردد ،و جامعه مخاطبان آنها نیز محدود به جامع ه دانشگاهیان است ،ارتقای
دانش حسابداری از راه پژوهشهای دانشگاهی را دنبال میکنند.
در این مقاله ،پس از تبیین روند «دانشگاهیســازی» حســابداری در ایران طی دهههای اخیر ،و مرور مؤلفههای اصلی این روند ،ابتدا
طیف گســترده نشریههای حسابداری دانشگاهی ایران ،و سپس ،تعداد انگشتشمار نشــریههای حسابداری حرفهای ایران بهطور کلی
معرفی میشــوند .در پایان ،چنین نتیجهگیری میشــود که طی دهههای اخیر ،در نتیج ه گســترش و شتابگیری روند دانشگاهیسازی



دکتر محسن قاسمی

نگاهی به
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نشریههای حسابداری
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اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻗﯿﻤﺖ:
 ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

حســابداری در ایران ،بخــش عمدهای از منابع مالی و انســانی

شغلی،بهطورعمده بدون توجه به مبانی نظری و تئوریهای نوپدید،

صرفشــده در امور آموزشــی و پرورشی حســابداران مورد نیاز

طیف متنوعی از خدمــات را به کارفرمایان مختلــف ارائه کردهاند.

کشــور ،بر گســترش تحصیالت دانشــگاهی -بهجــای ترویج و

این روند کمابیش تا دهههای آغازین ســده بیســتم میالدی ادامه

توســعه گواهینامههای حرفهای -متمرکز شــده اســت .بههمین

داشت؛ تااینکه شماری از پیشگامان دانشگاهی حسابداری با هدف

نســبت نیز ،بخش عمدهای از منابع مالی و انسانی صرفشده در

راهاندازی رشته دانشگاهی مستقل «حسابداری» ،و خارج کردن آن

تولید نشریههای حسابداری ایران در خدمت انتشار سیل فزاینده

از زیر سیطره رشــتههایی همچون اقتصاد و علوم اداری ،شروع به

مقالههای علمی-پژوهشی گرفتهشده از پایاننامههای دانشگاهی

نظریهپردازی درباره آن کردند .بدینترتیب ،این رشــت ه دانشگاهی

مقاطــع تحصیالت تکمیلــی (کارشناسیارشــد و دکتری) ،قرار

مستقل ،ابتدا در دانشگاههای امریکا متولد شد و به مرور در سرتاسر

داشــته اســت .مقالههایی که با توجه به رکود فزایند ه پژوهشی،

جهان گسترش یافت.

نبود تنوع موضوعی ،و نارســاییهای بنیــادی در روش تحقیق،

در ایــران نیز نخســتین گروه دوازده نفری دانشــجویان اعزام به

مشــخص نیست بهجز تســهیل ارتقای رتب ه دانشگاهی اعضای

خــارج که در پاییز  1315برای تحصیل حســابداری نوین رهســپار

هیئت علمی دانشگاهها ،چه دســتاورد دیگری برای حسابداری

غرب (انگلستان) شــدند ،بهجای آن که مشــابه دیگر دانشجویان

ایران داشته است.

اعزام بهخارج تحصیالت خود را در یک دانشــگاه آغاز کنند ،همگی

تکوین دوگانه «حرفهای– دانشگاهی» در حسابداری
ایران و جهان

در دوره آموزشی-کارآموزی (نه دانشــگاهی) انجمن حسابداران
خبره انگلستان و ولز (ICAEW) 1مشــغول به تحصیل شدند،
و پس از تکمیل آن دوره حرفهای و عضویت وابســته در آن انجمن

«حســابداری فن است یا علم؟» ،این شــاید پربسامدترین پرسشی

حرفــهای طی ســالهای  1323و  1324به ایران بازگشــتند .حدود

باشد که در ذهن حسابداران ،بهویژه حسابداران جوان و دانشجویان

دوازده ســال بعد (ســال  ،)1336دو تن از همین افراد (زندهیادان

حســابداری ،در ارتباط با حســابداری مطرح میشــود .گروهی از

اسمعیل عرفانی و حسن ســجادینژاد) ،با هدف تامین حسابداران

حســابداران (بهطور عمده حســابداران حرفهای) با شاهدآوردن از

مورد نیاز صنعت ِ
نفت بهتازگی ملیشد ه ایران ،سنگبنای نخستین

مصادیق مشــاغل متنوع حســابداری ،بر این باورند که حسابداری

مؤسســه آموزش عالی حســابداری ایــران با عنوان «آموزشــگاه

یک زمینه خدماتی ،شــغلی و حرفهای یا همــان بهاصطالح «فن»

عالی حســابداری» (که بعدها به «دانشکده حســابداریوعلوم مالی

اســت؛ و گروه مقابل (بهطورعمده دانشــگاهیان) با شاهدآوردن از

شــرکتملینفتایران» تغییر نام داد) را گذاشــتند .بهگواه استادان و

تئوریهای حسابداری و پژوهشــهای دانشگاهی ،استدالل میکنند

دانشآموختگان این آموزشــگاه عالی ،روش آموزشی و حتی بیشتر

که حسابداری یکی از شاخههای جدید علوم انسانی است و مشاغل

منابع آموزشــی مورد اســتفاده در این دانشــکده از دوره آموزشی-

متنوع حسابداران حرفهای نیز بر بنیان این علم بنا شدهاند.

کارآموزی انجمن حســابداران خبره انگلســتان و ولــز الگوبرداری

با نگاهی گذرا به تاریخ حســابداری طی قریب به هفتهزارسال

شــده بود؛ بهگونهای که حتی کالســهای این آموزشــگاه عالی نیز

گذشــته ،دیــده میشــود کــه حســابداران در جلوههــای متنــوع

بهطورعمده بعدازظهرها برگزار میشــد ،و دانشــجویان صبحها را
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به کارآموزی در واحدهای حســابداری شــرکت م ّلـــی نفت ایران و

منتشر میشــوند؛ تا بدانجا که حتی ســرریز سیل درخواستهای

واحدهای وابسته میگذراندند.

انتشــار این قبیل مقالهها روانه نشــریههای حسابداری حرفهای

در دیگر دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی کشــور نیز که پیش از

نیز میشــود ،و این نشــریهها که در اســاس ماموریت متفاوتی

انقالب رشته حسابداری در آنها ارائه میشد ،از جمله ،مؤسس ه عالی

دارند ،در کمال شــگفتی در پارهای از موارد اقدام به انتشــار این

حســابداری ،مؤسسه عالی بیمه ،مؤسســه عالی بازرگانی ،دانشگاه

مقالههــا میکننــد (بهطورعمده در مواردی که افراد دانشــگاهی

تهران ،دانشگاه ملی (شهید بهشتی فعلی) ،دانشگاه فرح (الزهرای

مسئولیت سردبیری این مجلههای حسابداری حرفهای را برعهده

فعلی) ... ،این رشته دانشگاهی تنها در مقطع لیسانس ارائه میشد.

داشتهاند).

بدینترتیب ،دانشآموختگان مقطع فوقلیســانس حسابداری پیش

 -3ایجاد گرایشــهای تخصصی دانشگاهی در مقاطع تحصیالت

از انقالب که همگی از دانشآموختگان دانشــکده حسابداریوعلوم

تکمیلی حســابداری (بهطور عمده کارشناســیارشــد) ،از جمله

مالی شرکتملینفت ایران بودند ،با رویکردی حرفهای (نه مبتنیبر

حســابداری مدیریت ،حســابداری دولتی ،حسابرسی ،و غیره.

تئوریهای حسابداری) دانشآموخته شده بودند.

در واقع ،گســترش روند دانشگاهیســازی حســابداری در ایران

رونــد فــوق ،در چهاردهه اخیر در ایران به مــرور کامال وارونه

تــا بدانجا پیشــرفت کرده اســت که بهجــای توســعه و ترویج

شــد؛ بهگونهای که حســابداری رفتهرفته از یک زمینه حرفهای

گواهینامههای حســابداری حرفهای متعدد و متنوع در زمینههای

و کاربردی به هیئت یک شــاخ ه علمی محــض درامد .این روند

تخصصی حســابداری ،بههمان نســبت گرایشــهای دانشگاهی

«دانشگاهیســازی» حســابداری در ایران ،که طی یکده ه اخیر

متعــدد و متنوع بــرای زمینههــای مختلف حســابداری در حال

شتاب سرسامآوری گرفته است ،دارای سه مؤلفه اصلی زیر است:

راهاندازی اســت؛ و با توجه بهاینکه نگاهی نظری و پژوهشی بر

 -1گسترش خیرهکنند ه تحصیالت تکمیلی دانشگاهی در مقاطع

محیط دانشگاهها غالب است ،به این زمینههای تخصصی نیز از

کارشناسیارشد و دکترای حســابداری ،که طی سالهای اخیر ،در

زاویه نظری و پژوهشی (و نه حرفهای و کاربردی) نگاه میشود.

پذیرش دهها هزار دانشــجو در این مقاطع نمود پیدا کرده اســت؛
تــا بدانجا که بهتقریب میتوان گفت ســد کنکــور برای پذیرش

3

نشریههای علمی (دانشگاهی) حسابداری ایران

دانشــجو در این مقاطع بهکلی برداشــته شده اســت ،و هر کسی

با مراجعه به سامانه رتبهبندی نشریات علمی 2که زیر مدیریت

با هر ســطحی از دانش چنانچــه اراده کند میتوانــد برای ادامه

«کمیسیون نشریههای علمی» دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی

تحصیل در این مقاطع شرکت کند ،و در بیشتر موارد نیز موفق به

امور پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات

دانشآموختگی خواهد شد.

و فناوری جمهوری اســامی ایران اداره میشــود ،نشــریههای

 -2راهاندازی و انتشار نشریههای متعدد علمی-پژوهشی (با مجوز

حسابداری دانشگاهی ایران ،که در اسفند  1397دارای مجوز این

یا بدونمجوز) که با هدف جوابگویــی معتبر و حتی نامعتبر (تنها

کمیســیون بودهاند ،به ترتیب تاریخ آغاز مجوز به شــرح نمایه1

شــکلی) به تقاضای فزاینده انتشــار مقالههای علمی-پژوهشی

است .در این ارتباط ،موارد زیر درخور اشاره است:

گرفتهشــده از پایاننامههای دانشگاهی مقاطع تحصیلی یادشده

▪ نخســتین مجوز در مهــر  1378برای نشــری ه «پیشــرفتهای
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حســابداری» (دانشــگاه شــیراز) و آخرین مجــوز در فروردین  1395برای نشــریه
«حسابداری ارزشی و رفتاری» دانشگاه خوارزمی صادر شده است.
▪ مجوز  16نشریه ( 89درصد) در یک دهه اخیر و از سال  ،1387صادر شده است.
▪ تعداد  12نشــریه ( 67درصد) بهوسیله دانشگاهها 4 ،نشــریه ( 22درصد) بهوسیله
انجمنهای علمی ،و  2نشــریه ( 11درصد) بهوســیله دو دســتگاه دولتی حسابداری
(دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی) منتشر میشوند.
▪ تعداد  9نشــریه ( 75درصد) بهوسیله دانشــگاههای دولتی ،و  3نشریه ( 25درصد)
بهوسیله دانشگاه آزاد اسالمی منتشر میشوند.
▪ تعداد  17نشــریه ( 94درصد) دارای رتبه «علمی-پژوهشــی» و  1نشریه ( 6درصد)
دارای رتبه «علمی-ترویجی» هستند.
▪ تعداد  14نشــریه ( 78درصد) بهصورت «فصلنامه» و  4نشریه ( 22درصد) بهصورت
«دوفصلنامه» منتشر میشوند.

انتشار این حجم هنگفت
مقالههای علمی-پژوهشی
با توجه به
رکود فزاینده پژوهشی
نبود تنوع موضوعی و
نارساییهای بنیادی در

▪ تعداد  17نشــریه ( 94درصد) به زبان فارسی و  1نشریه ( 6درصد) به زبان انگلیسی

روش تحقیق

▪ چهار نفر (علی ثقفی ،علی رحمانی ،فریدون رهنمای رودپشتی ،و محسن دستگیر)

مشخص نیست

منتشر میشوند.
همزمان مسئولیت سردبیری دو نشریه را بر عهده دارند.
در ارتباط ،با فهرســت نشریههای حسابداری دانشگاهی ایران که در نمایه  1ارائه
شــدهاند ،الزم به اشاره اســت ،در مراجع دیگر ،از جمله ،سامانه جامع رسانههای
کشــور 3زیر نظــارت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،بانک اطالعات نشریات
کشور 4و پایگاه مجالت تخصصی نور ،5نام شماری دیگر از نشریههای دانشگاهی
به چشــم میخورد که فهرســت آنها در نمایه  2ارائه شده اســت .ولی به دلیل آن که
«ســامانه رتبهبندی نشریات علمی» تنها مرجع رســمی صدور مجوز برای اعتباردهی
به نشــریههای دانشگاهی در ایران است ،از ذکر نام این شمار از نشریهها در نمایه 1
خودداری شده است.
همانطور که در نمایه 2دیده میشــود ،از بین این  21نشریه ،تنها نشریه «حامی
حسابدار» در قالب یک نشــریه خبری منتشر میشود ،و  20نشری ه دیگر بدون آن که
نام آنها در «سامانه رتبهبندی نشریات علمی» (وزارت علوم) درج شده باشد ،در قالب
نشریههای «علمی-پژوهشی» و بعضی به زبان انگلیسی در حال انتشار هستند .شماری

بهجز
تسهیل ارتقای رتبه دانشگاهی
اعضای هیئت علمی دانشگاهها
چه دستاورد دیگری
برای
حسابداری ایران
داشته است
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محسن دستگیر
امید پور حیدری

فریدون رهنمای رودپشتی
علی ثقفی

مدیرمسئول
قاسم حبیب آگهی
طهمورث حسنقلیپور یاسوری
-فرزانه حیدرپور
ناصر ایزدینیا
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دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه عالمه طباطبائی
دانشگاه بینالمللی امام خمینی
دانشگاه پیام نور
انجمن مهندسی مالی ایران

نام مجله

پیشرفتهای حسابداری

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

پژوهشهای حسابداری مالی

دانش حسابداری

حسابداری مدیریت

مطالعات حسابداری و حسابرسی

دانش حسابرسی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

پژوهشهای تجربی حسابداری

حسابداری مالی

مطالعات تجربی حسابداری مالی

دانش حسابداری مالی

حسابداری دولتی
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1042
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رتبه
علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی

علمی-ترویجی

محمدقسیم عثمانی
فریدون رهنمای رودپشتی
علی رحمانی
محسن دستگیر
جعفر باباجانی
غالمرضا کردستانی
علی رحمانی

--

نمایه  -1فهرست نشریههای حسابداری علمی (دانشگاهی) ایران

زبان
فارسی
فارسی
فارسی
علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی

علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی
علمی-پژوهشی

شمس فالح

کد مصوب

دوره انتشار
دوفصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی

علمی-پژوهشی

مو ضــو ع

حسابداری
حسابداری
حسابداری
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
دوفصلنامه

انگلیسی

1199
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کمیسیون

آغاز مجوز
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری

فصلنامه

حسابرسی

International Journal of Finance

and Managerial Accounting

پژوهشهای کاربردی در گزارشــگری

مالی

1.4E+07

حسابداری

دوفصلنامه

دوفصلنامه

فارسی

فارسی

علمی-پژوهشی

علمی-پژوهشی

حمید حقیقت

زهرا دیانتی دیلمی

--

خسرو منطقی

حســابداری و حسابرسی

دانشگاه خوارزمی

سازمان حسابرسی

arfr.ir

حسابداری

اختصاصی

مرکز اطالعرسانی اینترنتی
jaa.shirazu.ac.ir
acctgrev.ut.ac.ir
iaaaar.com
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07
1.4E+07

مالی

پژوهشهــای حســابداری مالــی و

faar.iauctb.ac.ir
far.ui.ac.ir
jak.uk.ac.ir
jma.srbiau.ac.ir
iaaaas.com
danesh.dmk.ir
jmaak.srbiau.ac.ir
jera.alzahra.ac.ir
qfaj.ir
qjma.atu.ac.ir
jfak.journals.ikiu.ac.ir
gaa.journals.pnu.ac.ir

1.4E+07

17

18

1.4E+07

مرکز تحقیقات تخصصی

ijfma.srbiau.ac.ir

1253

1243

حسابداری ارزشی و رفتاری

aapc.khu.ac.ir
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فروردین _ اردیبهشت 1398

6

مدیرمسئول
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مهرداد فتحی
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رضا اعطائیزاده
مهرداد صدرآرا

نمایه -2فهرست سایر نشریههای حسابداری علمی (دانشگاهی) یا خبری ایران

سردبیر
--------

سیدمحمدجواد مدنیان
محمد شاه محمدی
لیال یوسفی
بهاره حسیننژاد ندائی
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پژوهش حسابداری

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

پژوهشهای مدیریت و حسابداری

پژوهشهای نوین حسابداری و حسابرسی

تحقیق و توسعه در اقتصاد و حسابداری

تحلیلهای حسابداری و حسابرسی

دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه الزهراء
مهرداد فتحی
علی خوزین
دانشگاه خاتم
رضا اعطائیزاده
مهرداد صدرآرا

حامی حسابدار

چشمانداز حسابداری و مدیریت
سیدمحمدجواد مدنیان

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مطالعات پیشرفته حقوق ،حسابداری و امور اقتصادی بینالملل

نظریه نوین حسابداری

حسابرسی فناوری اطالعات

مطالعات تطبیقی در مدیریت مالی و حسابداری
مرکزآموزش عالی رجاء
سیدمحسن هاشمی

رضا اعطائیزاده

لیال یوسفی

محمد شاه محمدی

سعید شیپوریان

نام مجله

زبان
اهواز
تهران
کرج
گرگان
تهران
اردبیل
رشت
------

سید محمد کاظم نائینی

International Journal Of Management Accounting
And economics

16

صاحب امتیاز

شناسه
دوره انتشار
فارسی-انگلیسی
فارسی -انگلیسی
فارسی
فارسی
فارسی-انگلیسی
فارسی-انگلیسی
فارسی -انگلیسی
تبریز
مشهد
رشت
تهران
اردبیل

--

سیدمحسن هاشمی

بهزاد حسننژاد کاشانی

Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance
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موقعیت

تاریخ
مجوز*
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
ماهنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فارسی -انگلیسی
فارسی -انگلیسی
فارسی-انگلیسی
فارسی -انگلیسی
فارسی -انگلیسی

قزوین

--

بهزاد حسننژاد کاشانی

دانشگاه فردوسی مشهد

Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing

حسابداری سالمت

مطالعات مدیریت و حسابداری

1389/06/15
1393/03/12
1392/11/28
1377/09/30
**
**
**
**

24254
23560
17153
**
**
**
**
**

آنالین
فصلنامه
فصلنامه
دوفصنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه

انگلیسی
انگلیسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی

سمنان
شیراز
تاکستان
شیراز
تهران

غالمحسین مهدوی
-رمضان غالمی
اصغر بابانیا

---

جغرافیایی

مجوز*
21692
22078
81521
23911
78827
82713
83274
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فصلنامه
فارسی

تهران

--

محمدعلی باقرپور والشانی

محمود بانی

بررسیهای حسابداری

1389/01/16
1389/09/01
1396/12/14
1393/02/29
1395/10/06
1397/06/05
1397/08/14
82023
83292
79480
82480
79929
فصلنامه

فارسی-انگلیسی

مشهد

--

محمود بانی

دانشگاه علوم پزشكی شیراز
مؤسسه آموزش عالی
غیرانتفاعی تاکستان
مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران
مؤسسه آموزش عالی نگاره

**

سعید شیپوریان

1397/03/28
1397/08/14
1396/04/12
1397/04/25
1396/07/10
21909
سالنامه

انگلیسی

مشهد

رمضانعلی رویایی

مسعود ابوالحالج
منوچهر جفره

20

پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری

مطالعات اقتصاد ،مدیریت مالی و حسابداری

21
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** :این نشریات از بانک اطالعات نشریههای کشور ) (www.magiran.comو پایگاه مجالت تخصصی نور ) (www.noormags.irاستخراج شدهاند.

از این نشریهها حتی فاقد مرکز اطالعرسانی اینترنتی ،دفتر

از هدف اصلی ناشران آنها که جملگی از نهادهای حرفهای

تحریریه ،و اطالعات تماس مشخص هستند ،و آنطور که

حســابداری ایران هســتند ،در خدمت به عمــوم و ارتقای

از قراین و شــواهد برمیآید به صورت شخصی و متأسفانه

جایگاه حسابداران حرفهای در جامعه خالصه میشود.

با رویکرد تجاری اداره میشــوند .گرچــه ،با توجه به وجود

تفاوت عمده دیگر بین نشــریههای حسابداری حرفهای

چنددههــزار دانشــجوی مقاطع کارشناسیارشــد و دکترای

و نشریههای حسابداری دانشــگاهی در ایران ،تنوع بسیار

حسابداری که در سالهای اخیر در نتیجه «دانشگاهیسازی»

باالی مطالــب منتشرشــده در نشــریههای حســابداری

حســابداری در ایران در دانشــگاهها و مراکــز آموزش عالی

حرفهای است .برخالف نشریههای حسابداری دانشگاهی

متعدد و متنوع فعال در اقصی نقاط کشــور پذیرفته شدهاند،

کــه در ماهیت بــه انتشــار مقالههــای علمی-پژوهشــی

وبهطورعمده بخشــی از نمره پایاننامه آنان منوط به انتشار

گرفتهشــده از پایاننامههــای دانشــگاهی میپردازند ،در

مقال ه گرفتهشده از پایاننامههایشان شده است ،دانشجویان

نشریههای حســابداری حرفهای طیف متنوعی از مقالهها

چارهای جز رویآوردن به این قبیل نشــریهها در پیشروی

(تألیف یــا ترجمه) ،یادداشــتها ،میزگردهــا ،مصاحبهها،

خود نمیبینند.

اخبار ،و گزارشــهایی درباره موضوعهای متنوع مورد عالقه
حسابداران حرفهای ،منتشر میشــود .از اینرو ،برخالف

نشریههای حسابداری حرفهای ایران

نشــریههای حسابداری دانشــگاهی که تنها بهعنوان منابع

فهرســت نشــریههای حرفــهای انگشتشــماری که هم

مرجع از سوی دانشــگاهیان مورد اســتفاد ه پژوهشی قرار

اینک از ســوی نهادهای حرفهای حسابداری ایران منتشر

میگیرند ،نشــریههای حرفهای بهعنوان منابع آموزشی و

میشوند ،در نمایه 3ارائه شــده است .هدف اصلی انتشار

خبری از ســوی جامعه بزرگ حســابداران حرفهای شاغل

این نشــریهها که پیشــینهای بهمراتب درازتر و مخاطبانی

در زمینههای متنوع شــغلی حســابداری مورد مطالعه قرار

بهمراتب گســتردهتر از نشریههای دانشگاهی دارند ،برامده

میگیرند.

ردیف

نمایه -3فهرست نشریههای حسابداری حرفهای ایران
نام مجله

مدیرمسئول

صاحب امتیاز

سردبیر

زبان

دوره
انتشار

آغاز انتشار

مرکز اطالعرسانی

1

حسابدار

انجمن حسابداران خبره ایران

مهدی تقوی

محسن قاسمی

فارسی

ماهنامه

پاییز 1355

2

حسابرس

سازمان حسابرسی

اکبر سهیلیپور

یداله مکرمی

فارسی

دوماهنامه

زمستان 1377

hesabras.com

3

حسابدار رسمی

جامعه حسابداران رسمی ایران

رحمتاله صادقیان

هیئت تحریریه

فارسی

فصلنامه

تابستان 1383

iacpa.ir

4

حسابرسان داخلی*

انجمن حسابرسان داخلی ایران

علی رحمانی

عباس اربابسلیمانی

فارسی

دوماهنامه

بهار 1393

*

این نشریه از زمستان  1396تا کنون منتشر نشده است.
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hesabrasandakheli.ir

چالشهای نشریههای حسابداری علمی (دانشگاهی)
و حرفهای ایران

با توجه به ویژگیهای محیطی حرفه حســابداری و دانشــگاههای
ایران و با توجه به روند دانشگاهیســازی حسابداری در ایران که
پیشازاین به آنها اشاره شد ،شماری از چالشهای اصلی پیشروی
نشــریههای حســابداری دانشــگاهی و نشــریههای حسابداری
حرفهای ایران بهشرح زیر درخور اشاره است.
اهم چالشــهای پیشروی نشــریههای حسابداری علمی
(دانشگاهی) ایران:
▪ بحران اعتبار نشریههای بدونمجوز،
▪ کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز هیئت علمی این نشریهها،
▪ رکود پژوهشی و نبود تنوع موضوعی در مقالههای علمی-پژوهشی،
▪ فراهمنبــودن زیرســاختهای مورد نیاز برای انتشــار الکترونیکی این
نشریهها.
اهم چالشهای پیشروی نشریههای حسابداری حرفهای ایران:
▪ کمبود همیشــگی مطالب حرفهای مناسب انتشار در این گروه از
نشریهها،
▪ شــکاف موجود بین موضوعهــای مورد عالقه نویســندگان و
خوانندگان این نشریهها.

نتیجهگیری

با توجه بــه نگاه گذاریی کــه در این مقاله بــه وضعیت کنونی

نشریههای حســابداری ایران انجام شد ،دیده میشود که زیر
تأثیر گسترش و شتابگیری روند «دانشگاهیسازی» حسابداری
در ایران طی دهههای اخیر ،بخش عمده منابع مالی و انسانی
صرفشــده در امور آموزشی و پرورشی حســابداران مورد نیاز
کشور ،بر گســترش تحصیالت دانشــگاهی -بهجای ترویج و
توســع ه گواهینامههای حرفهای -متمرکز شده است .بههمین
نســبت نیز بخش عمدهای از منابع مالی و انســانی صرفشده
در تولید نشــریههای حســابداری ایران در خدمت انتشار سیل

دانشــگاهی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی حسابداری
قرار داشــته اســت ،و حتــی امکانــات و فضای بســیار ناچیز
اختصاص دادهشده به انتشــار نشریههای حسابداری حرفهای
ایران نیز در پارهای از موارد ،مورد دســتاندازی دانشگاهیان
قرار گرفته است .انتشــار این حجم هنگفت مقالههای علمی-
پژوهشــی ،با توجه بــه رکود فزاینده پژوهشــی ،نبــود تنوع
موضوعی ،و نارســاییهای بنیادی در روش تحقیق ،مشخص
نیست بهجز تســهیل ارتقای رتبه دانشــگاهی اعضای هیئت
علمی دانشگاهها ،چه دستاورد دیگری برای حسابداری ایران
داشته است.
این روند بهشدت نامتناسب ،در حالی در خصوص نشریههای
حسابداری ایران شکل گرفته است که اهالی جامع ه بزرگ چند
میلیونی حســابداران حرفهای ایران ،بهطور روزافزون خواستار
دریافت مطالب آموزشــی و خبری بهروز ،جامع ،و اثربخش در
زمینههای متنوع حسابداری مالی ،حسابداری بها ،حسابداری
مدیریت ،حســابداری مالیاتی ،حسابرسی مستقل ،حسابرسی
داخلــی ،و دیگر موضوعهــای متنــوع روز بودهانــد؛ گرچه،
همچنان شاهد آن هســتند که بخش عمدهای از منابع مالی و
انسانی صرفشده در نشــریههای حسابداری ایران در خدمت
انتشــار ســیل فزاینده مقالههای علمی-پژوهشــی گرفتهشده
از پایاننامههای دانشــگاهی دانشــجویان مقاطع تحصیالت
تکمیلی حسابداری قرار دارد.
پانوشتها:

1- The Institute of Chartered Accountants in England
)and Wales (https://www.icaew.com

 -2وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری ،ســامانه رتبهبندی نشــریههای علمی

)(http://journals.msrt.ir

 -3سامانه جامع رسانههای کشور )(www.e-rasaneh.ir

 -4بانک اطالعات نشریههای کشور )(www.magiran.com
 -5پایگاه مجالت تخصصی نور )(www.noormags.ir
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