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مقدمه 
در ش��رایط امروز، لزوم انجام امور پژوهش��ی در جامعه امری ضروری است. بی شک نشریه های پژوهشی هر رشته نقش مهمی در تثبیت 
و ترویج آن در جامعه ایفا می کنند. چاپ و انتشار فعالیت های پژوهشی نتایج تحقیق علمی، چه به صورت مقاله در نشریه های علمی و چه 
به صورت کتاب یا حداقل عرضه یافته های تحقیق در سمینارهای علمی، برای ارتقای سطح علمی کشور ضروری است. با انجام تحقیقهای 
علمی و انتشار نتایج  این تحقیقها است که علم ارتقا یافته و دانش علمی گسترده تر و عمیق تر می شود )آقازاده، 1377(. با توجه به تحریمهای 

اقتصادی فعلی کشور، در حوزه مالی و حسابداری که بحث مورد نظر ماست، این اهمیت دو چندان می شود. 
از طرف دیگر، بدون ش��ک پیش��رفت امر تحقیق بدون ثبت نتایج حاصل از آن و انتش��ار یافته های پژوهش��ی به دست نمی آید )طالبی، 
1381(. در هر حال، تعداد انتشارات علمی، در واقع مهم ترین شاخص کمی تولید علم محسوب می شود. فعالیت علمی با تولید انتشارات 
علمی اندازه گیری می ش��ود و انتش��ار مقاله ها، در واقع محصولی اساسی از کار علمی است. در این میان، تحلیل انتشار مقاله ها و کتاب های 
علمی معمول ترین ش��یوه ارزیابی میزان پژوهش��های علمی صورت گرفته به شمار می آید. امروزه در حوزه فعالیت های علمی- تخصصی، 
بهترین راه و معمول ترین ابزار برای انتقال اطالعات نو، مجله ها و نشریه های علمی هستند. همگان مجله علمی را مهم ترین مجرای رسمی 

انتقال و نشر اطالعات علمی و فنی می دانند. در واقع، تولید علم نخستین بار در مقاله علمی تجلی و ترویج می یابد.

بررسی کمی

نشریه های حوزه حسابداری و مالی

در کشور
 حسین رجب دری

اعظم روستا میمندی  
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پیشرفت تحقیق

بدون ثبت

نتایج حاصل از آن

و

انتشار

یافته های 

پژوهشی

به دست نمی آید

مجله های علمی نخس��تین منابعی هستند که پیش��رفت های علمی را منعکس می کنند. 
مؤسسه های پژوهشی و آموزش عالی حاصل کار خود را به صورت مقاله در مجله های علمی 
عرضه کرده و منابع اصلی تغذیه مجالت علمی محسوب می شوند. به طور معمول، دانشمندان 
نتیجه کار خود را بی درنگ در مجله های معتبر چاپ می کنند. انیش�تن و ادیسون نیز نتایج 
ش��ایان تحقیق های خ��ود را در ابتدا در مجله های علمی چاپ کردن��د. آی ویلیامز می گوید: 
“دانش��مند تمایلی برای پنهان کردن نور دانش ندارد. برای دانش��مند، نشریه وسیله ای است 
که به وسیله آن تحقیق های او به اطالع همتایانش در سراسر جهان می رسد.” مسئله تقدم در 
علم، هم از نظر تأمین اعتبار یک دانش��مند و هم پیشبرد مقاصد علمی، اهمیت بسیار دارد. 
مقاله علمی، در واقع سهم دانشمند را در پیشبرد دانش نشان می دهد و مالکی برای ارزشیابی 

فعالیت های او به دست همکاران و کارفرمایان به حساب می آید )آقامحمدی، 1378(. 
تعداد کم نشریه های فعال در حوزه مالی و حسابداری، توجه بیشتر مسئوالن امر را می طلبد 
تا توازن متناسبی بین تعداد دانشجویان، فعاالن حرفه ای و تعداد نشریه ها در این حوزه به وجود 
آید. اگر ظرفیت نش��ریه های کشور در حوزه مالی و حسابداری متناسب با تعداد دانشجویان و 
به خصوص دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی که بیشتر مخاطبان نشریه های پژوهشی را 
تشکیل می دهند و فعاالن حرفه ای که تصمیم گیریهای آنها می تواند سرنوشت ساز باشد، وجود 
نداشته باشد، به نوعی زمینه عرضه نتایج تحقیق و پژوهش فراهم نمی شود و حتی در صورتی 
که تحقیق های مفیدی انجام گیرد، تریبونی برای عرضه آن به محیط جامعه حرفه ای وجود 
نخواهد داشت. از اینرو توجه به این مقوله می تواند گام مهمی در افزایش تقاضای پژوهشگران 
و استادان و تشویق ایشان برای حضور بیشتر در عرصه پژوهش و تحقیق باشد؛ به طوری که 
در صورت اجرای آن می توان انتظار داش��ت پس از زمان کوتاهی ضرورت پژوهش در جامعه 
علمی کش��ور نهادینه شود. به طور قطع در صورتی که کمیت با مدیریت صحیح افزایش پیدا 
کند، می تواند منجر به ایجاد محیط رقابتی شده و در نتیجه کیفیت را نیز افزایش دهد و بدین 

ترتیب، شبهه کاهش کیفیت با افزایش کمیت از بین خواهد رفت.

وضعیت نشریه های حسابداری و مالی دانشگاهی در کشور
براس��اس آمار مرکز اطالع رسانی الکترونیکی رس��می نشریه های وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری1 در کل کش��ور 1047 نش��ریه علمی در انجمنهای علمی، دانشگاه های دولتی، 
غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی و آزاد اسالمی به چاپ می رسد که از آنها 12 عنوان 
مرب��وط به دامپزش��کی، 594 عنوان مربوط به علوم انس��انی، 99 عن��وان در زمینه علوم 
پایه، 169 نشریه در زمینه فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی 144 نشریه و  هنر و 

معماری 29 نشریه را به خود اختصاص داده است.
در حوزه علوم انسانی که مبحث مورد نظر ماست ادبیات و زبان ها 77 عنوان، ادیان و مذاهب 
و عرف��ان 10 عن��وان، اقتصاد 33 عنوان، تاریخ 26 عن��وان، تربیت بدنی 26 عنوان، جغرافیا 
35 عنوان، حس��ابداری 13 عنوان، روانشناس��ی 36 عنوان، علوم اجتماعی 77 عنوان، علوم 
تربیتی 42 عنوان، علوم سیاسی 46 عنوان، علوم قرآن و حدیث 23 عنوان، فقه و حقوق31 
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عنوان، فلسفه و کالم 39 عنوان، مالی 9 عنوان، مدیریت 
57 عنوان و کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی 14 عنوان را به 
خود اختصاص داده اند؛ علوم اجتماعی با 77 عنوان نشریه 
دارای بیش��ترین فراوانی و مالی با 9 عنوان نشریه کمترین 

فراوانی را در گروه علوم انسانی دارند.
در حس��ابداری به طور مستقیم 13 عنوان نشریه وجود 
دارد که اگر نش��ریه های مالی را هم به حوزه حس��ابداری 
اضاف��ه کنی��م در مجم��وع 22 نش��ریه خواهیم داش��ت. 
می ت��وان تصور کرد ک��ه در حوزه حس��ابداری و مالی 22 

نشریه فعال دانشگاهی وجود دارد.
درصد تش��کیل دهنده نش��ریه های مالی و حسابداری 
از کل نش��ریه های تحت نظارت وزارت علوم در کشور،2 
درص��د اس��ت. همچنی��ن، در ح��وزه عل��وم انس��انی نیز 
مش��خص می ش��ود که 3/7 درص��د از نش��ریه های علوم 

انس��انی دانش��گاهی ب��ه این موض��وع اختص��اص دارد. 
به طور طبیعی، نش��ریه های مالی و حسابداری مربوط به 
رشته های حسابداری و مدیریت مالی است و دانشجویان 
و استادان این رش��ته می توانند در آن به چاپ مقاله های 

خود بپردازند.
بررس��ی تفکیکی این نشریه ها که از س��امانه ارزیابی 
نش��ریه های وزارت علوم اس��تخراج ش��ده است، نشان 
می ده��د ک��ه نش��ریه های با عنوان حس��ابداری ش��امل 
م��وارد ج�دول 1 اس��ت و نش��ریه های با عن��وان مالی 
ش��امل م��وارد ج�دول 2  اس��ت. وضعیت قرم��ز و زرد 
نش��ان دهنده وضعیت هشدار برای نش��ریه ها و وضعیت 
سبز نشان دهنده به روز بودن نشریه است. در این میان، 
11 نشریه به روز، 6 نشریه در وضعیت زرد و 5 نشریه در 

وضعیت هشدار قرار دارند.

جدول 1-  نشریه های با عنوان حسابداری

وضعیت نشرناشرعنوان نشریهردیف

زرددانشگاه تهرانبررسی های حسابداری و حسابرسی1
سبزانجمن حسابداری ایرانتحقیقات حسابداری و حسابرسی2
قرمزدانشگاه آزاد اسالمیحسابداری مالی3
سبزدانشگاه آزاد اسالمیحسابداری مدیریت4
سبزدانشگاه شهید باهنر کرماندانش حسابداری5
سبزانجمن حسابداری مدیریت مالی ایراندانش حسابداری و حسابرسی مدیریت6
زرددیوان محاسبات کشوردانش حسابرسی7
زرددانشگاه عالمه طباطباییمطالعات تجربی حسابداری مالی8
سبزانجمن حسابداری ایرانمطالعات حسابداری و حسابرسی9

زرددانشگاه الزهرا)س(پژوهش های تجربی حسابداری10
زرددانشگاه اصفهانپژوهش های حسابداری مالی11
زرددانشگاه آزاد اسالمیپژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی12
سبزدانشگاه شیرازپیشرفت های حسابداری13
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وضعیت  تعداد دانشجویان حسابداری و مالی
بیش��تر مخاطب��ان و نویس��ندگان نش��ریه های علم��ی را 
تحصی��الت  مقاط��ع  فارغ التحصی��الن  و  دانش��جویان 
تکمیلی و فعاالن حرفه ای تشکیل می دهند. اگر بپذیریم 
ک��ه در حوزه مالی تنها می توان دانش��جویان حس��ابداری 

و مدیری��ت مالی را دس��ته بندی کرد، با نگاه��ی به تعداد 
پذیرش دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی در مقاطع 
تحصیالت تکمیلی می توان به تعداد دانش��جویان آن پی 
برد و با مقایس��ه با دیگر رش��ته ها، از مناسب یا نا مناسب 

بودن تعداد کمی نشریه های علمی دانشگاهی آگاه شد.

جدول 2-  نشریه های با عنوان مالی

وضعیت نشرناشرعنوان نشریهردیف

قرمزسازمان بورس و اوراق بهاداربورس اوراق بهادار1

سبزدانشگاه تهرانتحقیقات مالی2

قرمزدانشگاه امام صادق)ع(تحقیقات مالی اسالمی3

سبزانجمن مهندسی مالی ایراندانش سرمایه گذاری4

سبزدانشگاه آزاد اسالمیدانش مالی تحلیل اوراق بهادار5

سبزوزارت امور اقتصادی و داراییسیاست های مالی و اقتصادی6

قرمزدانشگاه اصفهانمدیریت دارایی و تأمین مالی7

سبزدانشگاه آزاد اسالمیمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار8

قرمزپژوهشکده پولی و بانکیپژوهش های پولی و بانکی9

جدول 3-  تعداد پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در مجموعه های مالی، مدیریت و اقتصاد در هر سال

جمعپذیرش دانشگاه آزاد اسالمیپذیرش دانشگاه های تابعه وزارت علومرشته

536ر5008ر0366ر2ارشد مجموعه مالی
820ر4504ر3703ر1ارشد مجموعه اقتصاد

870ر35030ر52823ر7ارشد مجموعه مدیریت

جدول 4-  تعداد پذیرش دانشجوی دکتری در مجموعه های مالی، مدیریت و اقتصاد در هر سال

جمعپذیرش دانشگاه آزاد اسالمیپذیرش دانشگاه های تابعه وزارت علومرشته

102490592دکتری مجموعه مالی
200110310دکتری مجموعه اقتصاد

920ر4201ر5001دکتری مجموعه مدیریت
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در س��ال گذش��ته طب��ق اطالع��ات موج��ود در مرک��ز 
اطالع رس��انی الکترونیک��ی س��نجش آموزش کش��ور2، 
ظرفی��ت کنکور سراس��ری 72 نف��ر در هم��ه نوبت های 
مقط��ع دکت��ری و 1649 نف��ر در همه نوبت ه��ای مقطع 
ارش��د حسابداری، حسابداری مدیریت و حسابرسی و در 
مجموع��ه مالی، همه نوبت ها 30 نف��ر در مقطع دکتری 
و 387 نفر در مقطع ارش��د )مال��ی و مدیریت مالی( بوده 
اس��ت. یک جمع ساده نش��ان می دهد که 2138 نفر در 
س��ال 1393 در دانش��گاه های زیر مجموعه وزارت علوم 
و تحقیقات در رشته های حس��ابداری و مالی مشغول به 

تحصیل شده اند.
طبق مرکز اطالع رس��انی الکترونیکی معاونت سنجش و 
پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی3، در 35 واحد برگزاری دکتری 
حسابداری و در 14 واحد برگزاری دکتری مدیریت مالی برای 
سال 1394 پیش بینی شده است که با فرض پذیرش 10 نفر 
در هر واحد می توان انتظار داشت که 490 نفر در سال 1394 

دانشجوی دکتری حوزه مالی باشند.
همچنی��ن در مقط��ع کارشناس��ی ارش��د، 130 واحد 
دانش��جوی حس��ابداری، حسابرس��ی و مدیریت مالی 
می پذیرند ک��ه با فرض پذیرفتن 50 نف��ر در هر واحد، 
6500 نفر در این مقطع در دانشگاه آزاد پذیرفته خواهد 
شد. مجموع پذیرش تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد 
ب��رای حوزه مال��ی را می ت��وان 6990 نفر قلم��داد کرد 
ک��ه با جم��ع کردن 2138 نفر مش��غول ب��ه تحصیل در 
دانش��گاه های زیر مجموعه وزارت عل��وم، رقم 9128 
در  یکس��ال  ورودی  دانش��جویان  کل  نش��ان دهنده 

مقط��ع تحصیالت تکمیل��ی در حوزه مالی اس��ت. اگر 
برای مقایس��ه تعداد دانش��جویان و تعداد نش��ریه های 
رش��ته های اقتصاد و مدیریت را نزدیک ترین رش��ته ها 
به حسابداری تصور کنیم و بررسی یادشده را برای این 
رش��ته ها انجام دهیم، مطالب به دس��ت آمده به صورت 
جدوله�ای 3 و4 خواهد بود. جم��ع ورودی هر مقطع 
و دانش��گاه را به تفکیک می ت��وان به صورت جدول 5 

خالصه کرد.

مقایسه تطبیقی تعداد نشریه های دانشگاهی 
درحوزه حسابداری و مالی در کشور و تعداد 

دانشجویان
 اکنون که تعداد کل دانش��جویان تحصیالت تکمیلی این 
سه رش��ته را محاس��به کردیم، می توان به مقایسه آن ها 
پرداخت. مجموعه مدیریت با حدود 000ر33 دانش��جو، 
57 نش��ریه علمی دانش��گاهی را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. اقتص��اد با ح��دود 000ر5 دانش��جو، 33 نش��ریه 
دانش��گاهی را به خود اختص��اص داده و مجموعه مالی با 
حدود 000ر9 دانشجوی تحصیالت تکمیلی، 22 نشریه 

دانشگاهی را به خود اختصاص داده است.
مقایس��ه  تع��داد دانش��جویان رش��ته های مدیری��ت و 
حس��ابداری نش��ان می ده��د که تعداد دانش��جویان رش��ته 
مدیریت 3/5 برابر تعداد دانشجویان حسابداری مالی است و 
با محاسبه این نسبت وضعیت تعداد نشریه های حسابداری 

از مدیریت بهتر به نظر می رسد.
مقایسه تعداد دانشجویان رش��ته های حسابداری مالی 

جدول 5-  تعداد پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی در مجموعه های مالی، مدیریت و اقتصاد در هر سال

جمعپذیرش دکتریپذیرش ارشدرشته

128ر5365929ر8تحصیالت تکمیلی مجموعه مالی
130ر8203105ر4تحصیالت تکمیلی مجموعه اقتصاد

790ر92032ر8701ر30تحصیالت تکمیلی مجموعه مدیریت
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و اقتصاد نش��ان می دهد که تعداد دانش��جویان حسابداری مالی 
به طور تقریبی دو برابر تعداد دانشجویان اقتصاد است که با توجه 
به وجود 33 نش��ریه دانشگاهی در حوزه اقتصاد، می توان وجود 
66 نش��ریه دانش��گاهی را برای حس��ابداری انتظار داشت که در 

حال حاضر نس��بت به رش��ته اقتصاد این خالء به شدت احساس 
می شود.

شاید مسئوالن امر به تعداد کل دانشجویان حسابداری توجه 
نکرده ان��د و برای مثال با مقایس��ه آن ب��ا مدیریت وضعیتش را 

جدول 6-  نشریه های فعال در حوزه حسابداری مالی

ناشرعنوان نشریهردیف

سازمان حسابرسیحسابرس1

سازمان حسابرسیپژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی2

انجمن حسابداران خبره ایرانحسابدار3

جامعه حسابداران رسمی ایرانحسابدار رسمی4

انجمن حسابداری ایراندانش و پژوهش حسابداری5

انجمن حسابرسان داخلی ایرانحسابرسان داخلی)الکترونیکی(6

انجمن حسابرسان داخلی ایرانحسابرسی، نظریه و عمل )الکترونیکی(7

دانشگاه علوم اقتصادیدستاوردهای حسابداری ارزشی8

دانشگاه شهید بهشتیچشم انداز مدیریت مالی و حسابداری9

دانشگاه سیستان و بلوچستانچشم انداز حسابداری و حسابرسی10

دانشگاه شهید چمران اهوازبررسی های حسابداری11

دانشگاه پیام نورپژوهشهای نوین در حسابداری12

دانشگاه پیام نورحسابداری و حسابرسی دولتی13

دانشگاه پیام نورپژوهش های مالیه اسالمی14

دانشگاه الزهرا)س(راهبرد مدیریت مالی15

دانشگاه الزهرا)س(پژوهش حسابداری16

دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(- قزویندانش حسابداری مالی17

دانشگاه علوم پزشکی شیرازحسابداری سالمت18

سازمان بورس اوراق بهادار تهرانبورس19

مرکز آموزش عالی رجاءنظریه نوین حسابداری20

علی خوزینپژوهشهای مدیریت و حسابداری21

22
 International Journal of Management, Accounting

and Economics
)الکترونیکی(

بهزاد حسن نژاد کاشانی

سیدمحسن هاشمیحسابرسی فناوری اطالعات23

نادر رضائیمطالعات مدیریت و حسابداری24
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خوب توصیف کرده اند. اما نباید فراموش کرد که براساس اخبار 
منتشرش��ده در جراید4، 10درصد از کل دانش��جویان کشور در 
رشته حس��ابداری تحصیل می کنند که می توان با این حساب، 
انتظار داش��تن 10 درصد از کل نش��ریه های دانش��گاهی یعنی 

رقمی در حدود 100 نشریه را داشت.
بیش��تر  ک��ه  نیس��ت  ش��کی  مطل��ب  ای��ن  در  همچنی��ن، 
و  دانش��جویان  را  علم��ی  نش��ریه های  از  اس��تفاده کنندگان 
فارغ التحصی��الن تحصی��الت تکمیلی تش��کیل می دهند؛ اما 
به ط��ور قطع دانش��جویان مقاطع پایین تر و اعض��ای حرفه که 
بخش عظیمی از جامعه علمی کش��ور در اختیار آنهاس��ت و در 
حوزه عملی و تجربی که مکمل مباحث علمی و تجربی است، 
نقش تعیین کننده دارند نیز از این مطالب بی بهره نخواهند ماند 

و بی توجهی به آنها، کم لطفی به حرفه است.
ضع��ف ای��ن موض��وع در دانش��گاه آزاد اس��المی بیش��تر 
احس��اس می ش��ود؛ زی��را در ح��وزه مال��ی در مقط��ع دکتری 
پذیرش دانشجوی این دانشگاه در حدود 5 برابر دانشجویان 
پذیرفته ش��ده در وزارت عل��وم اس��ت و تنها 4 نش��ریه از 22 
نش��ریه حسابداری مالی دانشگاهی را در اختیار دارد که بسیار 
ناچی��ز اس��ت و باید در این زمینه برای طی مراحل پیش��رفت 

ملی، خود را همگام سازد.

دیگر نشریه های حسابداری و مالی در کشور
مطالب یادشده به بررسی تعداد نشریه های دانشگاهی و تعداد 
ورودی مقاط��ع تحصیالت تکمیلی پرداخته اس��ت. اما آیا تنها 
نش��ریه های فعال در این زمینه و استفاده کنندگان آن به موارد 
بیان ش��ده محدود می شود؟ به طور قطع این گونه نیست؛ زیرا با 
این حس��اب از اعضای حرفه و دیگر فعاالن غیر دانشگاهی که 
همگام با دانش��گاهیان نقش فعالی داش��ته اند، غافل شده ایم. 
همچنی��ن، نش��ریه های فع��ال در زمین��ه حس��ابداری مالی به 
عنوانه��ای یادش��ده مح��دود نمی ش��ود و ب��ا نگاهی ب��ه مرکز 
اطالع رس��انی اینترنتی بانک اطالعات نش��ریه های کش��ور5 و 
بررس��ی بانک اطالعات نش��ریه های وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی6 و کمی جس��تجو در فضای مجازی می توان دریافت 
که نشریه های دیگری نیز در این حوزه فعال هستند که در فهرست 

باال گنجانده نشده است. نتایج حاصل را می توان به صورت جدول 
6 بیان کرد.

با توجه به تعداد نشریه های غیردانشگاهی، این نشریه ها 
نیز سهم مهمی در ترویج مقاله های علمی و به تبع آن تولید 
و گس��ترش علم بر عهده دارند. اکنون ب��ا اضافه کردن این 
24 نش��ریه به تعداد نشریه های دانش��گاهی می توان برای 
رش��ته های مالی و حسابداری 46 نش��ریه را به حساب آورد 
ک��ه همچنان ب��ا توجه به اهمی��ت فوق العاده مس��ائل مالی 
در س��طوح مل��ی و بین المللی و حجم عظیم دانش��جویان، 
فارغ التحصیالن و فعاالن در حرفه، تعداد زیادی محسوب 

نمی شود. 

با بررس��ی یکایک نشریه های غیردانش��گاهی مطرح شده 
می ت��وان نتیجه گی��ری ک��رد که در ح��دود 30 درص��د از آنها 
دارای مقاله ه��ای ب��ه روز هس��تند و ما بقی آنها به روز رس��انی 
نشده اس��ت. در این میان می توان نش��ریه هایی بدون مقاله 
را نیز مش��اهده کرد که تنها به ایجاد یک مرکز اطالع رس��انی 
اینترنت��ی اکتفا کرده اند. از این بدتر، نش��ریه هایی اس��ت که 
هنوز حت��ی به راه ان��دازی مرک��ز اطالع رس��انی اینترنتی نیز 

نپرداخته اند. 
در می��ان نش��ریه های غیردانش��گاهی، نش��ریه های کمت��ر 
شناخته شده یا نوپا نیز به چشم می خورد که در این زمینه افزون بر 
نیاز به تبلیغات بیش��تر از سوی مسئولین آنها، احساس می شود 
الزم است که نشریه های قدیمی به عنوان پرچمدار و متصدی و 
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کانون توسعه دانش حسابداری در ایران، نسبت به اطالع رسانی 
در ای��ن خصوص اق��دام کنن��د. در نتیجه اگر تع��ادل بین حجم 
فعالیتهای همه نش��ریه های غیردانشگاهی و تابعه وزارت علوم 
وجود داشته باشد، نتایج به طور حتم بهتر خواهد شد؛ زیرا ترکیب 
علم و تجربه های عملی، خالق نتایج بسیار مفیدی خواهد بود. 

نتیجه گیری و پیشنهادها 
مس��ئوالن نش��ریه های تح��ت نظ��ارت وزارت عل��وم و 
اس��تادان دانش��گاه بای��د در مرحله اول نس��بت ب��ه خارج 
کردن نش��ریه های دانش��گاهی از وضعیت هش��دار اقدام 
کنند. همچنین دیگر نش��ریه ها نیز باید برای به روزرسانی 
محت��وای مطالب خ��ود اقدام کرده و با تبلیغات بیش��تر در 
محافل علمی و حرفه ای، بتوانند ش��ناخت اعضای حرفه 
و دانش��گاه را باال ببرند؛ س��پس هر دو گروه دانشگاهیان 
و اعض��ای حرفه، در زمینه افزای��ش کمیت تالش کنند تا 
ضم��ن توجه به کیفیت، کمی��ت را افزایش دهند تا به تبع 
آن، فرهن��گ تحقیق و توس��عه را افزای��ش داده و بتوانند 

افراد بیشتری را جذب این موضوع کنند. 
در نتیجه می توان انتظار تهیه موضوعهای گسترده تر پژوهشی 
و زیربنایی را داشت که به طور قطع با توجه به اهمیت حوزه مالی 

و حسابداری، در مسیر پیشرفت ملی گام برداشته می شود. 
ای��ن موضوع در دانش��گاه های با مقاط��ع تحصیالت تکمیلی 
حسابداری بیشتر احساس می شود. این دانشگاهها  با توجه به مهیا 
بودن زیر ساخت های آن، باید حرکت را آغاز کرده و دیگر دانشگاه ها 
نیز تالش خود را شروع کنند که ضمن مفیِد فایده بودن برای حرفه، 
دانش��گاه نیز از منافع آن بی به��ره نماند؛ زیرا تحقیق های بومی و 
منطقه ای به چاپ رس��یده و توجه و گرایش متخصصان، استادان 
و پژوهشگران داخلی و بین المللی دیگر دانشگاه ها به آن دانشگاه 
جل��ب خواهد ش��د که این امر موجب برجس��ته ش��دن فعالیتهای 
علمی- پژوهش��ی دانشگاه و اعضای هیئت علمی و پژوهشگران 

آن می شود. 
پیش��نهاد می شود  س��ازمان حسابرس��ی نیز به عنوان هسته 
اولی��ه ن��وآوری و ضواب��ط حس��ابداری، ت��الش مضاعف��ی را 
برای شناس��اندن نش��ریه های نوپا و جدید و باالبردن فرهنگ 

پژوهش مح��وری در جامعه حرفه ای آغاز کرده و اعضای حرفه 
را با وظایف سرنوشت س��از و خطیرشان بیش از پیش آشنا کند؛ 
زیرا در صورت نهادینه شدن فرهنگ پژوهش، منافع غیر قابل 
انکار آن در سطوح مختلف مفیِد فایده خواهد بود و بدون شک 
استفاده از نتایج پژوهش��های علمی بدون درج در نشریه ها، تا 

حدودی غیرممکن به نظر می رسد. 
همچنین شناساندن نشریه های جدید به اعضای حرفه 
نیز می تواند در دس��تور کار مراجع حسابداری و حسابرسی 
و نش��ریه های تابعه آنها قرار گیرد. پیشنهاد می شود بانک 
اطالعاتی نش��ریه های مرتبط با موضوعهای حسابداری و 
مالی تهیه و اطالع رسانی از طریق نشریه های منتشر شده 
و خبرنامه های هفتگی برای شناس��اندن نشریه های کمتر 
شناخته ش��ده ب��ه دانش��گاهیان و اعضای حرف��ه ای انجام 

شود.
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