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 ممخص البحث
مؤلحوً   لمترورف  7763بحثوً  اوًم بهوً  6611المحتوو  لححوص  لیهذا البحث إلى استخدام أسموب تحم هدفی  

دراسووو  . وتموووت  یووووعموووى مسوووتو  الووودول الررب یالمنشوووورة عموووى المسوووتو  الووودول  یالبحووووث المحًسوووب رووو یعموووى طب
لممحًسووب     یووالررب موو والمج  The Accounting Reviewمجموو   یالمنشووورة  وو  یاتجًهووًت البحوووث المحًسووب
عمووى دراسوو   زیوو. وتووم التر 1066-1006خوو ل السوونوات   یومجموو  الح وور المحًسووب   یومجموو  البحوووث المحًسووب

نتووً ا البحووث إلووى وجووود  بًإلضووً   إلووى خصووً ص هووذ. البحوووث. وأشووًرت   یالبحوووث المحًسووب یخصووً ص مووؤلح
. واد بمغ متوسوط  یوعمى مستو  الدول الررب یالدولعمى المستو    یالبحوث المحًسب یعدد مؤلح نیب رةی جوة  ب

بموغ  نیحو یمؤلحً  ل ل بحث   و 6..1خ ل السنوات محل الدراس   یعمى المستو  الدول نیلممؤلح یاإلنتًج الرمم
 یالمنشووورة عمووى المسووتو  الوودول  یالبحوووث المحًسووب فیعمووى توو ل غمووبیو  . یوو قووط عمووى مسووتو  الوودول الررب 6.13
إلوى  لیومیالمنشوورة   یالبحوث المحًسوب فی إن ت ل   ی. وبًلر س عمى مستو  الدول الرربكالمشتر  فیالت ل ر یطب
قًرنوو  موو  بًلم ی وًن أ بوور عمووى المسووتو  الوودول  یووأن االهتمووًم بموضوووعًت المحًسووب  المًل نیالمنحوورد. وتبوو فیالتو ل

  یسوویالبحووث الر  بیب سوًل نیالبووًحث تمًموًتاه نیبوو رةیوووجووود اخت  وًت  ب نیل نتبووً. أنوو  تبو ریو. والمث یووالودول الررب
تمثووول   یووووالتجوووًرب المرمم  یحیوالدراسوووًت ا رشووو  یووومیالنموووًذج التحم بی.   سوووًل یالبحووووث المحًسوووب یالمسوووتخدم   ووو

%  قوط عموى مسوتو  الودول 13بًلمقًرنو  مو  نسوب   ی المنشورة عمى المستو  الدول  ی% من البحوث المحًسب21
وأوراق   یومی/دراس  الحًل  والدراسوًت التحم یدانیوالدراسًت الم  یالمسح بی ً سًل  كذل. وعمى الر س من  یالررب

قووط عمووى المسووتو  %  6بًلمقًرنوو  موو  نسووب     یوو% عمووى مسووتو  الوودول الررب61الرموول وا طوور المقترحوو  تمثوول 
 .. وانتهى البحث إلى عدد من الدروس المستحًدة بًلنسب  لمدول الرربی یالدول

 لیوو  تحمThe Accounting Review   یالمجوو ت المحًسووب   یالبحوووث المحًسووب الكمماا ت الماح ح:اا  
 . یالمحتو   الدول الررب
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Contemporary international and Arab trends of accounting research 

published in peer-reviewed accounting journals and lessons learned for 

Arab countries 

Abstract 

This research aims to use the content analysis method to examine 1766 
research papers carried out by 3378 authors, to identify the nature of the 
accounting research published at the international level and the Arab countries 
level. The accounting research trends published in The Accounting Review, 
The Arab Journal of Accounting, The Journal of Accounting Research, and The 
Journal of Accounting Thought were studied during the years 2001-2017. 
Emphasis was placed on studying the characteristics of the authors of accounting 
research, in addition to the characteristics of these researches. The results of the 
research indicated that there is a large gap between number of authors of 
accounting research at the international level and Arab countries. The average 
scientific production of authors at the international level was 2.41 author per 
research, while it reached only 1.28 in the Arab countries. The accounting 
papers published internationally are multi-author. Conversely, accounting 
research published in Arab countries depends on a single-author. It was found 
that interest in financial accounting issues was greater at the international level 
compared to Arab countries. Interestingly, it was found that methods of 
analytical models, archival studies, and laboratory experiments represent 92% of 
the accounting research published internationally, compared to only 28% at the 
level of Arab countries. On the contrary, survey methods, field studies/case 
studies, analytical studies, working papers, and proposed frameworks represent 
72% at the level of Arab countries, compared to only 7% internationally. The 
research ended with lessons learned for Arab countries. 

Key words: Accounting Research, Accounting Journals, The Accounting 
Review, Content Analysis, Arab Countries. 
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 الط ر الع م لمبحث -1
 مقدم 1-1

یقووم البحووث الرمموور بوودور هووًم  وور تطووور الرمووم والمجتموو  وتحسووین تصوونیف الجًمرووًت و قووً  لمرووًییر     
التصووونیف الرًلمیووو   والتووور تتضووومن عووودة مؤشووورات مووون بینهوووً جوووودة البحووووث الرممیووو  المنشوووورة. وترتبووور 

مون خو ل المج ت المحكم  أحد انوات االتصًل الهًم  بین ا طراف المهتم  بوًلبحوث الرممیو   وذلوك 
مون  The Accounting Reviewنشر البحوث الرممی   ر مختمف المجًالت المرر یو . وترتبور مجمو  
. واوود كًنووت هووذ. المجموو  محوول 6211أاوودم المجوو ت المحًسووبی   حیووث صوودر أول عوودد منهووً  وور عووًم 

ل سوونوات اهتمووًم موون البووًحثین موون  توورة طویموو   لدراسوو  اتجًهووًت البحوووث المحًسووبی  المنشووورة بهووً خوو 
مختمح   أو التررف عمى تصوورات المهتموین بهوذ. المجمو . ومو  التطوورات الكثیورة التور حودثت  ور القورن 
الرشوووورین  ظهوووورت الردیوووود موووون المجوووو ت المحًسووووبی   وووور مختمووووف دول الرووووًلم. وكًنووووت هووووذ. المجوووو ت 

ز. وموو  المحًسووبی   وور البدایوو  عًموو  التخصووص  حیووث تضوومنت كوول الموضوووعًت المحًسووبی  بوودون تمییوو
زیًدة التطورات االاتصًدی  والتغیرات  ر بی   ا عموًل بودأت تظهور أیضوً  مجو ت محًسوبی  متخصصو  
 ر موضوعًت محًسبی  محددة دون غیرهً  مثول  المراجرو   أو المحًسوب  اإلداریو   أو نظوم المرموموًت 

یوووورة  وووور عوووودد المجوووو ت المحًسووووبی   أو المحًسووووب  الحكومیوووو   أو الترموووویم المحًسووووبر. وموووو  الزیووووًدة الكب
المحًسووووبی   وووور مختمووووف دول الرووووًلم  بوووودأ یظهوووور تیووووًر موووون البحوووووث یهوووودف لدراسوووو  اتجًهووووًت البحوووووث 
المحًسووبی  المنشووورة  وور مجموو  واحوودة أو  وور عوودة مجوو ت محًسووبی  خوو ل  توورة زمنیوو  مرینوو . وبوودأ هووذا 

حًسوووبی . أموووً بًلنسوووب  لمووودول المجوووًل البحثووور  ووور التزایووود مووو  مووورور الواوووت وزیوووًدة االهتموووًم بوووًلبحوث الم
الرربیوو    قوود كًنووت البحوووث المحًسووبی  المنشووورة ترتموود عمووى المجوو ت اإلداریوو  المحكموو  التوور تصوودرهً 
الجًمرووًت أو الكمیوووًت. وهووذ. المجووو ت ترتبوور غیووور متخصصووو   وور البحووووث المحًسووبی    هووور تتضووومن 

ً ی  أو السیًسوی . ولوم یبودأ االهتموًم  ور أیضً  بحوثً   ر الموضووعًت اإلداریو  أو االاتصوًدی  أو اإلحصو
الووودول الرربیووو  بإصووودار المجووو ت المحًسوووبی  المتخصصووو   ووور البحووووث المحًسوووبی  إال مووو  نهًیووو  القووورن 

صدر الردد ا ول من ث ث مجو ت عربیو  محكمو  متخصصو   ور البحووث  6226الرشرین.  حر عًم 
البحووورینو  ومجمووو  البحووووث المحًسوووبی    ووور  المحًسوووبی   وهووور  المجمووو  الرربیووو  لممحًسوووب    ووور مممكووو 

المممك  الرربی  السرودی و  ومجم  الحكور المحًسوبر   ور جمهوریو  مصور الرربیو و. ومو  مورور السونوات 
وزیووًدة االهتمووًم بًلنشوور الرمموور  ازداد عوودد المجوو ت المحًسووبی  الرربیوو  المحكموو   وور الردیوود موون الوودول 

 الرربی .
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 مشكم  البحث 1-2
االهتموووًم  ووور ا دبیوووًت الرربیووو  بدراسووو  اتجًهوووًت البحووووث المحًسوووبی  المنشوووورة اعتبوووًرا  مووون عوووًم بووودأ 
و. وخووو ل السووونوات الرشووورین 1000 قوووط عنووودمً ظهووورت أول دراسووو  عربیووو  اوووًم بهوووً الشوووراًو    1000

و  والسورودی  1000الشوراًو   ا خیرة لم یتجًوز عدد البحوث الرربیو  سوت  بحووث  ور كول مون مصور  
حمووس  و  و مسووطین  1061الوودحیًت  ؛ .100الخووداش  و  وا ردن  1062جووزر  ؛ 1007الحیووزان   

و. ویتضووم موون ذلووك أنوو  هنووًك حًجوو  مًسوو  لممزیوود موون البحوووث  وور هووذا المجووًل البحثوور لدراسوو  1002
اتجًهًت البحوث المحًسبی   ر الدول الرربی . ومن نًحی  أخر    إنو  مون بوین هوذا الرودد المحودود مون 

یو   اعتموًدا  ا دبیًت الرربی   كًن هنًك ث ث دراسًت  قط اًمت بًلمقًرن  بین البحووث المحًسوبی  الدول
بًلتحدیدو والبحوث المحًسوبی   ور واحودة مون الودول الرربیو    The Accounting Reviewعمى مجم  
و. و ووور هوووذا الصووودد  ترتبووور مجمووو  1002حموووس  و  و 1007الحیوووزان  و  و 1000الشوووراًو   وهووور   

The Accounting Review وور كوول مقیًسووً  منًسووبً  لمبحوووث المحًسووبی  الدولیوو   وتووم اسووتخدامه  ً
ا دبیووًت الرربیوو  ذات الصووم . أمووً الدراسووًت الث ثوو  ا خوور    قوود ركووزت عمووى المسووتو  الرربوور المحموور 

و. وهوذا یؤكود 1062و أو السورودی   جوزر  1061الودحیًت  ؛ .100الخوداش   قط  سواء  ر ا ردن  
محًسووبی   وور الوودول أیضووً  عمووى أنوو  هنووًك حًجوو  مًسوو  لممزیوود موون البحوووث لمقًرنوو  اتجًهووًت البحوووث ال

الرربیوو  موو  المسووتو  الوودولر  وهووو مووً یحیوود  ووور الكشووف عوون الحجوووات البحثیوو  والمنهجیوو  بووین البحووووث 
الرربیوو  والبحوووث الدولیووو . والممحووت ل نتبوووً.  وور هوووذا الصوودد  أن ا دبیوووًت الرربیوو  السوووًبق  ركووزت عموووى 

إلوى جًنوب البحووث ا خور  اإلداریو  أو المج ت اإلداری  المحكم  والتر تقوم بنشور البحووث المحًسوبی  
جًمرووو  المموووك   لرمووووم اإلداریووو اإلاتصوووًدی   مثووول  مجمووو  اإلدارة الرًمووو   مرهووود اإلدارة الرًمووو و  ومجمووو  ا

المجموووو  ا ردنیووو   وووور إدارة ا عمووووًل و  و جًمروووو  الممووووك عبووود الرزیووووز  الاتصوووًد واإلدارةاومجموووو  و  سووورود
  وغیرهووً موون المجوو ت اإلداریوو  واإلدارة والتوو مین  جًمروو  القووًهرةو الجًمروو  ا ردنیوو و  ومجموو  المحًسووب  

ذات الطبیروو  الرًموو . ولووم تهووتم ا دبیووًت السووًبق  بووًلتركیز عمووى المجوو ت الرربیوو  المحكموو  المتخصصوو  
 وووور مجووووًالت البحوووووث المحًسووووبی   وذلووووك عمووووى الوووورغم موووون ت سوووویس الردیوووود موووون المجوووو ت المحًسووووبی  

بیووو . و ووور خووو ل السووونوات الرشووورین ا خیووورة  ازداد اهتموووًم غًلبیووو  الووودول المتخصصوو   ووور عووودة دول عر 
الرربیوو  بقطووًع الترموویم الرووًلر  وزاد اهتمووًم الوودول بًلبحووث الرمموور  وتووم إنشووًء جًمرووًت ومراكووز بحثیوو  

  وازداد عودد البوًحثین  وازداد التروًون واالتصوًل ا كوًدیمر بوین مج ت أكًدیمی  محكم كذلك و جدیدة  
ل الرربی  ومرظم دول الرًلم. كمً ازداد أیضً  االهتمًم بًلمرًییر الرًلمی  لتصنیف الجًمرًت  والتور الدو 

یرتمووود غًلبیتهوووً عموووى جوووودة البحووووث المنشوووورة  ضووومن متغیووورات أخووور و مووون خووو ل زیوووًدة عووودد البحووووث 
هوذ. هول أنركسوت المنشورة  ر المج ت ذات التصونیف المرتحو . وكول هوذ. التطوورات تثیور سوؤاال  هًموً   
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الودول الرربیو   بحیوث كًنوت تسوًیر االتجًهوًت  عمى اتجًهًت البحوث المحًسبی  المنشورة  ورالتطورات 
 الدولی  لمبحوث المحًسبی   أم أنهً كًنت بمرزل عنهً؟. 

هاال :وجااد وت سیسوً  عمووى مووً تقوودم  یمكوون التربیوور عوون مشووكم  البحوث موون خوو ل السووؤال الر یسوور التووًلر  
 Theفاااي مجمااا   عمااال المساااحول الااادولي البحاااوث المح ساااب:  المنشاااورة احج هااا ت حشااا بي بااا:ن

Accounting Reviewفااي المجااالت  البحااوث المح ساب:  المنشااورة ، ماان ن ح:اا ، وبا:ن احج هاا ت
المح سااب:  العرب:اا ، ماان ن ح:اا  اخاارل، وماا  الااادروس الحااي :مكاان ا سااحا دة من اا  لححساا:ن النشااار 

وتتطمب اإلجًب  عمى هذا السؤال الر یسور تحمیمو  إلوى عودة أسو م   رعیو  . المح سبي في الدول العرب: ؟
 The Accounting ر مجمو   عمى المستو  الدولر البحوث المحًسبی  المنشورة كًلتًلر  مً اتجًهًت

Review  ووور المجووو ت  البحووووث المحًسوووبی  المنشوووورة وموووً اتجًهوووًت ؟.محووول الدراسووو خووو ل السووونوات 
البحووث  ومً أوج  التشوًب  أو االخوت ف بوین اتجًهوًت ؟.محل الدراس ل السنوات خ  المحًسبی  الرربی 

اتجًهوووًت البحووووث المحًسوووبی  المنشوووورة  ووور المجووو ت عموووى المسوووتو  الووودولر وبوووین  المحًسوووبی  المنشوووورة
محل الدراس ؟. ومً الدروس المستحًدة مون االتجًهوًت الدولیو  لمبحووث خ ل السنوات  المحًسبی  الرربی 

 لمحًسبی  لتحسین النشر المحًسبر  ر الدول الرربی ؟.ا

البحوووث  اتجًهووًت التروورف عمووىعمووى النحووو التووًلر   اهااداا البحااث وور ضوووء مووً تقوودم  یمكوون تحدیوود 
خوو ل السوونوات  The Accounting Review وور مجموو   عمووى المسووتو  الوودولر المحًسووبی  المنشووورة

  ووور المجوو ت المحًسوووبی  الرربیووو  البحووووث المحًسوووبی  المنشووورة اتجًهووًتالتروورف عموووى و  .محوول الدراسووو 
البحووووث المحًسوووبی   وتحدیووود أوجووو  التشوووًب  أو االخوووت ف بوووین اتجًهوووًت .محووول الدراسووو خووو ل السووونوات 

محول الدراسو . خو ل السونوات  المج ت المحًسوبی  الرربیو  عمى المستو  الدولر وعمى مستو  المنشورة
اتجًهًت النشر الدولر لمبحوث المحًسوبی  لتحسوین النشور لدروس المستحًدة من ااستخ ص أهم وأخیرا   

 .المحًسبر  ر الدول الرربی 

 اهم:  البحث 1-3
ً  لروودة أسووبًب.  مون خوو ل دراسوو  اتجًهوًت البحوووث المحًسووبی   یرتبور هووذا النووع موون البحوووث هًمو

السوًبق   أو مقًرنتهوً مو  الودول ا خور    المنشورة خو ل  تورة زمنیو  مرینو  ومقًرنتهوً مو  الحتورات الزمنیو 
لمبحوووث المحًسووبی  المنشووورة خوو ل  Trend ووإن ذلووك یسووًعد  وور الكشووف عوون موود  وجووود نمووط مرووین 

الحتوورات الزمنیوو  المختمحوو   أو بووین البحوووث المحًسووبی  الدولیوو  والبحوووث المحًسووبی  الرربیوو . ولووذلك   ووإن 
یسوًعد  ور اسوتكمًل وتطوویر ا دبیوًت الرربیو  السوًبق    إجراء المزید من البحوث  ر هذا المجوًل سووف

والتوور تتصووف بقموو  عووددهً ومحدودیوو  نطًاهووً وتركیزهووً عمووى المجوو ت اإلداریوو  غیوور المتخصصوو   وور 
ً  لموووؤلحر  البحووووث المحًسوووبی . ومووون نًحیووو  أخووور    وووإن نتوووً ا هوووذا البحوووث یمكووون أن تكوووون محیووودة أیضووو
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مین  وأعضًء هی ًت التحریور  ور المجو ت المحًسوبی   والجهوًت البحوث المحًسبی   البًحثینو  والمحك
 التر تقوم بإصدار هذ. المج ت  والجهًت التر تقوم بتقدیم الدعم المًلر لمبحوث المنشورة.

 وخطحي البحث حدود 1-4
 Theتم التركیز  ر دراس  االتجًهًت الدولی  لمبحوث المحًسبی  عموى البحووث المنشوورة  ور مجمو      

Accounting Review  وبًلتًلر  مم تتنًول الدراس  المج ت المحًسوبی  الدولیو  ا خور . ومون نًحیو  
أخر   تم التركیز  ر دراس  االتجًهًت الرربیو  لمبحووث المحًسوبی  عموى ثو ث مجو ت محًسوبی  عربیو  

ًلتووًلر  مووم تتنووًول  المجموو  الرربیوو  لممحًسووب   ومجموو  البحوووث المحًسووبی   ومجموو  الحكوور المحًسووبرو  وب
الدراس  المج ت المحًسبی  الرربی  ا خر  الحدیث . وأخیرا    قد تم التركیز  ر دراس  اتجًهًت البحووث 

لمبحوووث المحًسووبی  المنشووورة  وور المجوو ت المحًسووبی   اسووتخدام أسووموب تحمیوول المحتووو المحًسووبی  عمووى 
برممیو  نشور البحووث المحًسوبی    طوراف المهتمو وجه  نظر ا لم تتنًول الدراس    وبًلتًلر محل الدراس 

 المحًسبی . هی ًت تحریر المج تأعضًء و  المحكمینالبًحثین و مثل  

عموى النحوو التوًلر.  ور القسوم الثوًنر یوتم اسوترراض البحوث الجزء المتبقر من هذا تقسیم وسوف یتم     
لمنشوورة  ور المجو ت الرممیو  المحكمو . التر تنًولت اتجًهًت البحوث المحًسبی  ا السًبق  أهم ا دبیًت

البحووث  وور القسووم الرابوو . ثووم تووتم  نتووً ا. ویموور ذلووك تحمیوول البحووث و وور القسووم الثًلووث یووتم عوورض موونها
 ر القسم الخًمس. وأخیرا  تتم اإلشًرة  ر القسم  السًبق  أهم ا دبیًتوالمقًرن  م  البحث منًاش  نتً ا 
 لمبحث. واالتجًهًت المستقبمی الخ ص  والتوصیًت السًدس إلى 

  األدب: ت الس بق  -2
 The Accounting Reviewمجمو  بدراسو   منذ وات مبكر ا جنبی  اهتمت الردید من ا دبیًت

 ,Chatfield) ومون أمثموو  هوذ. الدراسووًتبحووث المنشووورة بهوً خوو ل  تورات زمنیو  مختمحوو   الواتجًهوًت 
1975; Nobes, 1985; Heck & Bremser, 1986; Fogarty & Liao, 2009) كموً اًموت .

ومون برض ا دبیًت ا خر  بًلمقًرن  بین هذ. المجم  وغیرهوً مون المجو ت المحًسوبی  الرا ودة ا خور   
 & Ballas & Theoharakis, 2003; Schwartz et al., 2005; Fogarty) أمثم  هذ. الدراسًت

Jonas, 2013; Oler et al., 2016; Bujaki & Mcconomy, 2017) واعتمودت غًلبیو  تموك .
. ومون نًحیو  أخور    قود اهتموت Content Analysisالدراسًت عمى استخدام أسوموب تحمیول المحتوو  

  The Accounting Reviewالمطمروین عموى مجمو   Perceptionsبروض ا دبیوًت بقیوًس ادراك 
وغیرهوووووً مووووون المجووووو ت المحًسوووووبی  الرا ووووودة  مثووووول  أعضوووووًء الجمریووووو  ا مریكیووووو  لممحًسوووووب   أو أسوووووًتذة 

 Abdel-khalik, 1976; Garcha et) ومون أمثمو  هوذ. الدراسوًتالمحًسوب   أو طو ب الودكتورا.و  
al., 1983; Nobes, 1985; Ballas & Theoharakis, 2003; Schwartz et al., 2005; 
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Lowensohn & Samelson, 2006)  وعمووى الركووس موون ذلووك   إنوو  ی حووظ انخحووًض عوودد .
 The Accountingبحوووث المنشووورة  وور مجموو  الاتجًهووًت اهتمووت بدراسوو  ا دبیووًت الرربیوو  التوور 

Review  و. ویوضووم 1002حمووس  ؛ 1007الحیووزان  ؛ 1000الشووراًو     وموون أمثموو  هووذ. الدراسووًت
أمثمو   بوورز ا دبیووًت ا جنبیوو  والرربیو  التوور اهتمووت بدراسوو   وب -6راووم  والجوودول  أو-6راووم  الجودول 

اتجًهًت البحوث المنشورة  ر المج ت المحًسبی  ا جنبی  المحكم  أو مجو ت الرمووم اإلداریو  الرربیو  
 .التر تنشر البحوث المحًسبی المحكم  

اتجًهوًت البحووث المحًسوبی  السوًبق  مون حیوث التركیوز عموى  ا دبیًتعن  يالح ل البحثخحما :و      
المنشوووورة  ووور المجووو ت المحًسوووبی  الرربیووو  المتخصصووو   ووور نشووور البحووووث المحًسوووبی   ومقًرنتهوووً مووو  

 The Accountingمجمووو اتجًهوووًت البحووووث المحًسوووبی  عموووى المسوووتو  الووودولر  بًالعتموووًد عموووى 
Reviewالرربیو  والتور تقووم  ور . وبًلتًلر   إن البحوث الحوًلر لون یتطورق إلوى مجو ت الرمووم اإلداریو  

 مرظم ا حیًن بنشر البحوث المحًسبی  جنبً  إلى جنب م  البحوث اإلداری  أو االاتصًدی .

احج ه ت البحوث المح سب:   بدراس الحي اهحمت  لألدب: ت األجنب:  امثم ا(  -1جدول )
المجالت المحكم  في المنشورة 

 



 .......والعربية المعاصرة للبحوث المحاسبيةتجاهات الدولية اإل                                    ماجد محمد السيد جزر د/
 

  8  

 

 
 أبددياً(:يالحظاث )أسًاء انًدالث األخُبيت يرحبت 

AAAJ: Accounting, Auditing & Accountability Journal; AAR: Australian Accounting Review; 

Ab: Abacus; ABR: Accounting and Business Research; AE: Accounting Education; AF: 

Accounting and Finance; AH: Accounting Horizons; AHi: Accounting History; AJM: 

Australian Journal of Management; AJPT: Auditing: A Journal of Practice & Theory; AOS: 

Accounting, Organizations and Society; BRA: Behavioral Research in Accounting; CAR: 

Contemporary Accounting Research; CPA: Critical Perspectives on Accounting; JAAF: 

Journal of Accounting, Auditing & Finance; JAE: Journal of Accounting and Economics; 

JAR: Journal of Accounting Research; JATA: Journal of the American Taxation Association; 

JIS: Journal of Information Systems; JMAR: Journal of Management Accounting Research; 

MAR: Management Accounting Research; MdAR: Meditari Accountancy Research; PAR: 

Pacific Accounting Review; RAS: Review of Accounting Studies; SAJAR: SA Journal of 

Accounting Research; TAR: The Accounting Review. 

 )انًصدر: يٍ إعداد انباحذ(.
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ب(  امثم  لألدب: ت العرب:  الحي اهحمت بدراس  احج ه ت البحوث المح سب:  المنشورة  -1جدول )
 في المجالت المحكم  )المجالت المح سب:  المحخصص  او مجالت العموم الدار: (

 

 يالحظاث )أسًاء انًدالث انعربيت يرحبت أبددياً(:*

اد االساليي: يدهت خايعت انًهل عبد انعسيس: االقخصاد اإلدارة انعايت: يدهت اإلدارة انعايت )انسعوديت(، االقخص

االساليي )انسعوديت(، االقخصاد واإلدارة: يدهت خايعت انًهل عبد انعسيس: االقخصاد واإلدارة )انسعوديت(، 

خايعت انًدًعت )انسعوديت(، انبحود انًحاسبيت: يدهت  -اإلَساَيت واإلداريت ج: يدهت انعهوو اإلَساَيت واإلداريت 

انبحود انًحاسبيت )انسعوديت(، اندايعت اإلسالييت: يدهت اندايعت اإلسالييت )فهسطيٍ(، دراساث: يدهت دراساث 

نهعهوو اإلداريت )األردٌ(، انعهوو اإلداريت واالقخصاديت: انًدهت انعهًيت ندايعت انقصيى: يدهت انعهوو اإلداريت 

عت انًهل سعود: انعهوو اإلداريت )انسعوديت(، انعهوو اإلَساَيت واالقخصاديت )انسعوديت(، انعهوو اإلداريت: يدهت خاي

واالخخًاعيت: يدهت خايعت اإلياو يحًد بٍ سعود اإلسالييت: يدهت انعهوو اإلَساَيت واالخخًاعيت )انسعوديت(، 

ديت(، انعهوو انعهوو اإلَساَيت واإلداريت: انًدهت انعهًيت ندايعت انًهل فيصم: انعهوو اإلَساَيت واإلداريت )انسعو

اإلَساَيت: يدهت خايعت خازاٌ: فرع انعهوو اإلَساَيت )انسعوديت(، انًدهت األردَيت: انًدهت األردَيت في إدارة 

األعًال )األردٌ(، انًحاسبت واإلدارة وانخأييٍ: يدهت انًحاسبت واإلدارة وانخأييٍ )يصر(، انًُارة: يدهت انًُارة 

 واندراساث )األردٌ(، انيريوك: يدهت أبحاد انيريوك )األردٌ(. )األردٌ(، يؤحت: يدهت يؤحت نهبحود

 )انًصدر: يٍ إعداد انباحذ(.
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 من ج البحث -3
وذلوك لدراسو  اتجًهوًت  Content Analysisیرتمد البحث عموى اسوتخدام أسوموب تحمیول المحتوو  

 المحًسووبی  الرربیوو والمجوو ت  The Accounting Reviewالبحوووث المحًسووبی  المنشووورة  وور مجموو  
خ ل السنوات محل الدراس . ویرتبر هذا ا سموب منًسبً   ر هذا النووع مون البحووث وتوم اسوتخدام   ور 

 ,.Williams & Rodgers, 1995; Badua et al)ا دبیوًت السوًبق  المشوًبه   سوواء ا جنبیو  
2011; Jackling et al., 2013; Oler et al., 2016; Lohmann & Eulerich, 2017; 

Meyer et al., 2018; Birnberg & Shields, 2020)    ؛ 1000أو الرربیو   مثول  الشوراًو
 و..100؛ الخداش  1007الحیزان  

 السنوات محل الدراس  3-1 
و والتوووور تنًولووووت 1007وذلووووك السووووتكمًل دراسوووو   الحیووووزان   1066-1006تووووم اختیووووًر السوووونوات 

والمممكوو  الرربیووو   The Accounting Reviewاتجًهووًت البحوووث المحًسووبی  المنشووورة  وور مجموو  
و والتوور تنًولوووت 1062 قوووط  وأیضووً  السوووتكمًل دراسوو   جوووزر   1000-6230السوورودی  عووون السوونوات 

. 1066-1006لمحًسبی  المنشورة  ور المممكو  الرربیو  السورودی   قوط عون السونوات اتجًهًت البحوث ا
سن و منًسبً  ویتحوق  ور المجمول مو  ا دبیوًت  66ومن نًحی  أخر   یرتبر عدد السنوات محل الدراس   
سون   6أو  توراوح عودد السونوات محول الدراسو  بوین-6السًبق .  حر ا دبیًت ا جنبی   انظر الجدول راوم 

سون . أموً بًلنسوب  ليدبیوًت الرربیو   انظور  31..1سون   أعموى ایمو و  بمتوسوط اودر.  32 أال ایم و و 
سون   أعموى  16سونوات  أاول ایمو و و 5بو   قود توراوح عودد السونوات محول الدراسو  بوین-6الجدول راوم 

 سن . 63.61  سن . وبًلتًلر یبمغ المتوسط الرًم لكل ا دبیًت السًبق 61.16ایم و   بمتوسط ادر. 

 الخص ئص محل الدراس  3-2
تم التركیز عمى مجموع  من الخصً ص ا كثور اسوتخدامً   ور ا دبیوًت السوًبق  الرربیو  وا جنبیو   

 و.1062وكًنت عبًرة عن الخصً ص التًلی   لمزید من التحًصیل انظر  جزر  

سووط اإلنتووًج الرمموور لممووؤلحین  و متو 1و عوودد المووؤلحین   6خصووً ص مووؤلحر البحوووث المحًسووبی     اوً  
 و التوزی  الجغرا ر لممؤلحین..و طبیر  الت لیف المنحرد والمشترك   7 

و متوسوط اإلنتوًج الرممور السونو   1و عودد البحووث المنشوورة   6خصً ص البحوث المحًسوبی     ث ن:ً  
  توووووم تقسووووویم الموضووووووعًت البحثیووووو  و قوووووً  Topicsو المجوووووًالت الر یسوووووی  لمموضووووووعًت البحثیووووو  7 

ً   وور التقریوور السوونو   لممجووًالت الر یسووی  الشووً ر   وور ا دبیووًت السووًبق   والتوور یووتم اسووتخدامهً أیضوو
  وهووور عبوووًرة عووون  المراجرووو  والتوكیووود  The Accounting Reviewلووور یس تحریووور مجمووو  

ًسوووب  الدولیووو   والمحًسوووب  اإلداریووو  والمحًسوووب  المًلیووو   والمحًسوووب  الحكومیووو  وغیووور الربحیووو   والمح
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 ,Kachelmeier)والتكًلیف  ونظم المرمومًت المحًسبی   والمحًسب  الضوریبی   ومجوًالت أخور  
2009; DeFond, 2016)   .  و أسًلیب البحوث الر یسوی  المسوتخدمResearch Methods  

لر یسی  الشً ر   ور ا دبیوًت تم تقسیم أسًلیب البحث المستخدم   ر جم  البیًنًت و قً  ليسًلیب ا
 The Accountingالسًبق   والتر یتم استخدامهً أیضوً   ور التقریور السونو  لور یس تحریور مجمو  

Review وهر عبًرة عون  أسوموب النموًذج التحمیمیو   وا سوموب ا رشویحر  Archival وا سوموب  
  Surveyسوووووموب المسوووووحر   وا سوووووموب المیدانر/دراسووووو  الحًلووووو   وا Experimentalالتجریبووووور 

 ,Kachelmeier, 2009; Coetsee & Stegmann, 2012; DeFond)وأسوًلیب أخور  
2016). 

 المجالت المح سب:  محل الدراس  3-3
لدراس  اتجًهًت البحوث المحًسبی  المنشورة عموى  The Accounting Reviewتم اختیًر مجم  

ر هوووذ. المجمووو  هووور ا اووودم مووون بوووین المجووو ت المسوووتو  الووودولر خووو ل السووونوات محووول الدراسووو . وترتبووو
 American  وتصوودرهً جمریوو  المحًسووب  ا مریكیوو  6211المحًسووبی  ا جنبیوو   حیووث ت سسووت عووًم 

Accounting Association كمووً ترتبوور هووذ. المجموو  هوور المجموو  ا كًدیمیوو  ا كثوور شووهرة موون بووین .
 Top Ranked  دا مً  ضمن المراتب ا ولى المج ت المحًسبی  عمى مستو  الرًلم. وت تر هذ. المجم

و قووووً  لمتصوووونیحًت الشووووهیرة لممجوووو ت المحًسووووبی  ا كًدیمیوووو  عمووووى المسووووتو  الوووودولر. وموووون أمثموووو  تمووووك 
 Australian Business Deansوالتر لهً ابول وانتشًر عًلمر   Journal Rankingsالتصنیحًت 

Council (ABDC) Journal Quality List, Association of Business Schools (ABS) 
Ranking, Scientific Journal Rankings (SJR), Journal Citation Reports (JCR) 
Clarivate Analytics Impact Factor, Research Gate (RG) Journal Impact 

Rankings, Google Scholar Metrics (h-index) 

دد البحووث المحًسوبی  المنشوورة بهوً سونویً  یرود هوو وبًإلضً   إلى ذلك   هذ. المجم  تتصف ب ن ع
ا كبر بًلمقًرن  م  المج ت المحًسبی  ا خر   حیث تصودر هوذ. المجمو  كول شوهرین اعتبوًرا  مون عوًم 

 ست  أعدادو  عمى خو ف المجو ت المحًسوبی  ا خور  والتور تصودر ثو ث أو أربو  مورات  قوط  1003
ر مجم  عًم  لمتخصصًت المحًسوبی  المختمحو   وأن هنوًك مجو ت  ر السن . وعمى الرغم من أنهً ترتب

أخووور  متخصصووو   ووور الحوووروع المختمحووو  لرموووم المحًسوووب   إال أن البوووًحثین ال یزالوووون یقبموووون عموووى النشووور 
ترتبور  The Accounting Reviewالرممور بهوذ. المجمو . وتشویر الردیود مون الدراسوًت إلوى أن مجمو  

 Bonner et al., 2006; Oler et)ًسوبی  ا كًدیمیو  تصونیحً  وتو ثیرا  واحودة مون أعموى المجو ت المح
al., 2010; Stephens et al., 2011) وأخیرا    قد كًنت هوذ. المجمو  محو   لمدراسو   ور ا دبیوًت .

 و.1002؛ حمس  1007؛ الحیزان  1000الرربی  السًبق  المشًبه   الشراًو   
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أمً بًلنسب  لممج ت المحًسبی  الرربیو    قود توم التركیوز عموى المجو ت المحًسوبی  المحكمو  الصوًدرة 
 الحتورة  1066وحتوى عوًم  1006 ر الدول الرربی   والتر ترتبر مسوتمرة  ور الصودور منوذ موً ابول عوًم 
. The Accounting Reviewمحل الدراس و. وكًن الهدف من ذلك هو توحید  ترة المقًرن  م  مجم  

  مثول  مجمو  1006وبًلتًلر توم اسوتبرًد المجو ت المحًسوبی  الرربیو  التور بودأت  ور الصودور برود عوًم 
و  1066و  ومجموو  المحًسووب  المصووری   أول عوودد  وور 1001دراسووًت محًسووبی  ومًلیوو   أول عوودد  وور 

توم اختیوًر المجو ت و. وبنوًء  عموى ذلوك   قود 1065ومجمو  المحًسوب  والتودایق والحوكمو   أول عودد  ور 
  البحوورینو  ومجموو  6226المحًسووبی  الرربیوو  المحكموو  التًلیوو   المجموو  الرربیوو  لممحًسووب   ت سسووت عووًم 

  6226  السوورودی و  ومجموو  الحكوور المحًسووبر  ت سسووت عووًم 6226البحوووث المحًسووبی   ت سسووت عووًم 
تبووو  الرامیووو  السووورودی  مصووورو. وتوووم تجمیووو  بیًنوووًت كووول المجووو ت محووول الدراسووو  مووون خووو ل منصووو  المك

Saudi Digital Library (SDL) وتووم اسووتخدام اًعوودة بیًنووًت دار المنظوموو  لموضوووعًت الرموووم .
ل طووو ع عموووى ا عوووداد المتًحووو  مووو  الرجووووع إلوووى الموااووو  اإللكترونیووو   EcoLinkاإلاتصوووًدی  واإلداریووو  

تووم تجمیوو  أعووداد  The Accounting Reviewلممجو ت عنوودمً توجوود حًجوو  لووذلك. وبًلنسووب  لمجمو  
 Business Sourceالمجمو  مون خو ل منصو  المكتبو  الرامیو  السورودی  مو  اسوتخدام اًعودة بیًنوًت 

Ultimate   ل ط ع عمى ا عداد المتًح  م  الرجوع إلى الموا  اإللكترونر لممجمو  عنودمً توجود حًجو
لمحًسبی  المحكم   قط. وبًلتوًلر   قود لذلك. و ر كل المج ت محل الدراس   تم التركیز عمى البحوث ا

 Bookتووم اسووتبرًد أ  أعمووًل أخوور  بخوو ف البحوووث المحًسووبی  المحكموو   مثوول  ممخصووًت الكتووب 
Reviews. أو ممخصًت الرسً ل الرممی   

 نح ئج البحث -4
من ح:ث خص ئص مؤلاي البحاوث المح ساب:  المنشاورة عمال المساحول الادولي وعمال  4-1

 ب: مسحول الدول العر 
سوووف یووتم التركیووز عمووى أربروو  خصووً ص لمووؤلحر البحوووث المحًسووبی  المنشووورة  ویمكوون توضوویم النتووً ا 

 التر تم التوصل إلیهً عمى النحو التًلر.
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 عدد مؤلاي البحوث المح سب:  4-1-1
و أن عوودد موؤلحر البحوووث المحًسووبی  المنشووورة عموى المسووتو  الوودولر خوو ل 1یوضوم الجوودول راووم  

مؤلحوووً . أموووً عموووى مسوووتو  الووودول الرربیووو    قووود بموووغ عووودد موووؤلحر  19721بموووغ  1066-1006السووونوات 
 مؤلحً . 231البحوث المحًسبی  المنشورة خ ل نحس السنوات 

 عمل المسحو::ن الدولي والعربي  (  النشر المح سبي2جدول)
 2017-2001خالل السنوات

)*( 
علي المستوى الدولي  

)**(
 الدول العربيةعلي مستوى  

 السنوات
عدد 

 البحوث

عدد 

 المؤلفين

متوسط اإلنتاج العلمي 

 للمؤلفين

عدد 

 البحوث

عدد 

 المؤلفين

متوسط اإلنتاج 

 العلمي للمؤلفين

2111 29 56 1.93 18 19 1.16 

2112 46 111 2.2 17 23 1.35 

2113 42 96 2.29 14 15 1.17 

2114 46 111 2.2 4 8 2 

2115 47 97 2.16 12 15 1.25 

2116 43 112 2.37 17 21 1.18 

2117 44 98 2.23 19 26 1.37 

2118 52 129 2.48 21 24 1.14 

2119 69 152 2.2 28 31 1.11 

2111 72 168 2.33 36 44 1.22 

2111 72 181 2.5 61 75 1.25 

2112 73 179 2.45 67 91 1.36 

2113 72 181 2.51 88 112 1.27 

2114 75 199 2.65 49 77 1.57 

2115 84 214 2.55 115 149 1.42 

2116 71 181 2.57 111 127 1.15 

2117 61 163 2.72 115 126 1.2 

 2468 986 777 64.2 6999 999 اإلجمالي
)*(

 عدد انبحود انًُشورة.÷ يخوسط اإلَخاج انعهًي نهًؤنفيٍ = عدد انًؤنفيٍ  
)**(

 سج يراث )أعداد( سُوياً. The Accounting Review، أصبح يخى َشر يدهت 2118اعخباراً يٍ عاو  

 )انًصدر: يٍ إعداد انباحذ(.

-1006و یوضووم تطووور ومقًرنوو  عوودد المووؤلحین خوو ل السوونوات 6وموون نًحیوو  أخوور    ووإن الشووكل راووم  
ر البحووث المحًسوبی   سوواء عموى . ویتضم من هذا الشكل أن  یوجود اتجوً. عوًم لتزایود عودد موؤلح1066

المستو  الدولر أو عمى مسوتو  الودول الرربیو . إال أنو  یتضوم أیضوً  وجوود  جووة كبیورة بوین عودد موؤلحر 
 البحوث المحًسبی  عمى المستو  الدولر وعمى مستو  الدول الرربی .
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 (  عدد مؤلاي البحوث المح سب:  المنشورة عمل المسحول الدولي 1شكل )

 2017-2001وعمل مسحول الدول العرب:  لمسنوات 
 

 محوسط النح ج العممي لمؤلاي البحوث المح سب:  4-1-2
یشوویر هووذا المقیووًس إلووى عوودد المووؤلحین الووذین یشووتركون  وور توو لیف البحووث الواحوود. وكممووً انخحضووت 

ویوضوم الجودول ایم  هذا المتوسط   مرنى ذلك مشًرك  عدد أال من المؤلحین  ر نشر البحوث الواحود. 
بمووغ  1066-1006 و أن متوسووط اإلنتوًج الرمموور لممووؤلحین عموى المسووتو  الوودولر خو ل السوونوات1راوم  
خ ل تمك السنوات. أمً عمى  1.61 - 6.27مؤلحً  لكل بحث. وتراوحت ایم  هذا المتوسط بین  6..1

مؤلحووً  لكوول  6.13السونوات مسوتو  الوودول الرربیو    قوود بموغ متوسووط اإلنتووًج الرممور لممووؤلحین خو ل نحووس 
خو ل تموك السونوات. وبًلتوًلر یمكون أن یتضوم حجوم  1 - 6.01 بحث. وتراوحت ایم  هذا المتوسط بین

الححوة بین متوسط اإلنتًج الرممر لممؤلحین  حیث تنخحض ایم  هذا المقیًس عمى مستو  الدول الرربی  
 الدولر.بشكل كبیر  وتمثل النصف تقریبً  بًلمقًرن  م  المستو  

 طب:ع  حأل:ا البحوث المح سب:  4-1-3
یشوویر هووذا المقیووًس إلووى تركیبوو  المووؤلحین الووذین یشووتركون  وور توو لیف البحووث الواحوود  ومووً إذا كووًن 

 & Leeمؤلف البحث هو بًحث منحرد  ت لیف  رد و أو مجموع  من المؤلحین  ت لیف مشتركو. ویر  
Bozeman (2005)  وSilva et al. (2019)  أن الت لیف المشترك من خ ل مجموع  من المؤلحین

و إلوى 7یمكن أن یرمول عموى إثوراء البحووث بمزیود مون ا  كوًر والخبورات المتنوعو . ویشویر الجودول راوم  
  یمیول إلوى 1066-1006أن ت لیف البحوث المحًسبی  المنشورة عمى المسوتو  الودولر خو ل السونوات 

%و. واوود كًنووت 10%و بًلمقًرنوو  موو  التو لیف المنحوورد  30واحود   التو لیف المشووترك موون أكثور موون بًحووث
نسب  الت لیف المشترك أكبر من نسوب  التو لیف الحورد   ور كول السونوات محول الدراسو . أموً عموى مسوتو  

%و 62الوووودول الرربیوووو    یتضووووم أن توووو لیف البحوووووث المحًسووووبی  المنشووووورة یمیوووول إلووووى التوووو لیف المنحوووورد  
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و هوذ. الر او  1%و. ویمخص الشوكل راوم  16لمشترك من أكثر من بًحث واحد  بًلمقًرن  م  الت لیف ا
 المركوس   والتر یر  البًحث أنهً تحتًج لمزید من البحث  یهً لمتررف عمى أسبًبهً.

 

 (  طب:ع  حأل:ا البحوث المح سب:  المنشورة عمل المسحول الدولي2شكل )
 2017-2001وعمل مسحول الدول العرب:  لمسنوات  

ً  لروودد المووؤلحین المشووتركین  ویمكوون تحمیوول تركیبوو  التوو لیف المشووترك لمبحوووث المحًسووبی  المنشووورة و قوو
و أنو  7. ویتضوم مون الجودول راوم  1066-1006و خو ل السونوات 5أو .أو 7أو 1 ر عممی  النشر  

ًلر % تقریبوووً  مووون إجمووو51و موووؤلحین 7عموووى المسوووتو  الووودولر  قووود بمغوووت نسوووب  البحووووث المشوووترك  مووون  
%  ثووم البحوووث المشووترك  موون 71و مووؤلحین بنسووب  1البحوووث المشووترك   وتمیهووً البحوووث المشووترك  موون  

% تقریبووً . أمووً ..0و مووؤلحین بنسووب  5% تقریبووً   وأخیوورا  البحوووث المشووترك  موون  61و مووؤلحین بنسووب  . 
البحووث المشوترك  مون عمى مستو  الدول الرربی   إن النتً ا كًنت مختمح  بشكل كبیر.  قد بمغت نسوب  

و موووؤلحین .% تقریبوووً  مووون إجموووًلر البحووووث المشوووترك   وتمیهوووً البحووووث المشوووترك  مووون  60و موووؤلحین 2 
% تقریبوووً   وأخیووورا  ال توجووود أ  بحووووث 3و موووؤلحین بنسوووب  .%  ثوووم البحووووث المشوووترك  مووون  13بنسوووب  

 و مؤلحین.5مشترك  من  

توو لیف المشووترك لمبحوووث المحًسووبی  المنشووورة عمووى و المقًرنوو  بووین تركیبوو  ال7ویمخووص الشووكل راووم  
المستو  الدولر وعمى مستو  الودول الرربیو . ویتضوم مون هوذا الشوكل حجوم الحجووة بوین مسوتو  التو لیف 
المشترك لمبحوث المحًسبی  المنشورة عمى المستویین الدولر والرربر. وهو ا مر الذ  یور  البًحوث أنو  

شف عن أسبًب انخحًض نسب  الت لیف المشترك لمبحووث المحًسوبی   ور یحتًج إلى مزید من الدراس  لمك
 الدول الرربی .
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 (  طب:ع  الحأل:ا المشحرك لمبحوث المح سب:  المنشورة عمل المسحول الدولي 3شكل )
 2017-2001وعمل مسحول الدول العرب:  لمسنوات 

 

 (  طب:ع  حأل:ا البحوث المح سب:  عمل المسحو::ن الدولي 3جدول )
 2017-2001والعربي لمسنوات 

 
 الحوز:ع الجغرافي لمؤلاي البحوث المح سب:  4-1-4

یشیر هذا المقیًس إلى االنتشوًر الجغرا ور لموؤلحر البحووث المحًسوبی   وموً إذا كوًن المؤلوف  الموؤلحینو مون 
داخل دول  المجم  أو من خًرج دولو  المجمو . والشوك أن سومر  المجمو  واوتهوً الرممیو  سوتد   الموؤلحین مون خوًرج 

 ور لمووؤلحر البحووث المحًسووبی  المنشوورة خوو ل و التوزیو  الجغرا.دولو  المجمو  لمنشوور  یهوً. ویوضووم الجودول راووم  
. وعمووى المسووتو  الوودولر  بمغووت نسووب  المووؤلحین الووذین ینتمووون لمؤسسووًت داخوول الوالیووًت 1066-1006السوونوات 

%   ور حوین بمغوت نسوب  الموؤلحین الوذین ینتموون 30و The Accounting Reviewالمتحودة ا مریكیو   مجمو  
%. وكًنوووت النسوووب  ا ولوووى أكبووور بشوووكل ممحووووظ عموووى مسوووتو  10ا مریكیووو  لمؤسسوووًت خوووًرج الوالیوووًت المتحووودة 
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السوونوات المختمحوو . أمووً عمووى مسووتو  الوودول الرربیوو    قوود نسووب  المووؤلحین موون داخوول دول المجوو ت محوول الدراسوو  
%   ر حین بمغت نسب  المؤلحین من دول أخر  بخو ف دول المجو ت محول 16 البحرین  والسرودی   ومصرو 

 %. 77  الدراس
(  الحوز:ع الجغرافي لمؤلاي البحوث المح سب:  عمل المسحو::ن الدولي والعربي 4جدول )

2001-2017 

 السنوات

 عمل مسحول الدول العرب:  عمل المسحول الدولي

المؤلا:ن داخل 
USA 

المؤلا:ن   
خ رج 
USA 

إجم لي 
 كندا المؤلا:ن

المكس:ك 
وامر:ك  
الوسطل 
 والجنوب: 

 اورب 
 إفر:ق: 

والشرق 
 األوسط

اسحرال:  
 آس:  ون:وز:مندا

المؤلا:ن 
داخل دول  

 *المجم 

المؤلا:ن   
خ رج دول  
 المجم 

إجم لي 
 المؤلا:ن

1006 .6 2 56 . 0 0 0 0 5 61 6 19 
1001 21 5 101 7 0 6 0 0 6 63 5 23 
1007 31 60 96 6 6 0 0 7 5 61 7 15 
100. 36 10 101 1 0 . 0 . 1 7 5 8 
1005 3. 67 97 . 0 7 0 . 1 6 3 15 
1001 36 65 102 1 0 6 6 . 6 65 5 20 
1006 3. 6. 98 0 0 6 6 1 . 6. 61 26 
1003 661 66 129 7 0 7 6 5 5 61 3 24 
1002 663 7. 152 3 0 2 0 5 61 63 67 31 
1060 673 70 168 3 0 1 6 0 65 12 65 44 
1066 6.6 72 180 3 0 6 0 1 63 73 76 75 
1061 671 .7 179 . 0 61 0 . 62 15 11 91 
1067 675 .1 181 3 0 2 0 3 16 61 .0 112 
106. 656 .1 199 60 0 6. 0 1 61 .0 76 77 
1065 6.2 15 214 65 0 60 0 2 76 601 .6 149 
1061 676 .7 180 6 0 3 0 1 11 23 12 127 
1066 670 77 163 5 0 66 6 6 65 606 15 126 
 982 322 660 204 63 5 109 1 96 2396 478 1918 الجم لي
% 30% 10% 600% 10% 0.1% 17% 6% 67% .7% 16% 77% 600% 

*
 انبحريٍ، وانسعوديت، ويصر. 

 )انًصدر: يٍ إعداد انباحذ(.

و االنتشووًر الجغرا وور لمووؤلحر البحوووث المحًسووبی  المنشووورة عمووى المسووتویین .ویمخووص الشووكل راووم  
. إال أنوو  إذا تووم تحمیوول نسووب  المووؤلحین موون داخوول كوول دولوو  موون 1066-1006لمسوونوات الوودولر والرربوور 

الوودول الرربیوو  الووث ث  البحوورین  والسوورودی   ومصوورو  سوووف تختمووف النتووً ا كثیوورا . ویشوویر الجوودول راووم 
%  قوط  وعموى 65و إلى أن نسب  المؤلحین من داخل دول  المجم  الرربی  لممحًسب   البحورینو بمغوت 5 

%  12الركوووس مووون ذلوووك كًنوووت نسوووب  الموووؤلحین مووون داخووول دولووو  مجمووو  البحووووث المحًسوووبی   السووورودی و 
%  وهوو موً یشویر إلوى درجو  66وبمغت نسب  الموؤلحین مون داخول دولو  مجمو  الحكور المحًسوبر  مصورو 
 منخحض  من تركیز المؤلحین  ر المجم  الرربی  لممحًسب   البحرینو.
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 (  الحوز:ع الجغرافي لمؤلاي البحوث المح سب:  المنشورة عمل المسحول الدولي 4شكل )
 2017-2001وعمل مسحول الدول العرب:  لمسنوات 

 

 2017-2001(  النشر المح سبي في المجالت المح سب:  العرب:  لمسنوات5جدول )

 )انًصدر: يٍ إعداد انباحذ(.

و یوضوووم تحمیووول المجموعوووًت المختمحووو  لمووودول الخًصووو  .ومووون نًحیووو  أخووور    وووإن الجووودول راوووم  
. واود 1066-1006بًلمؤلحین الذین ینتمون لمؤسسًت خًرج الوالیًت المتحدة ا مریكی  خ ل السنوات 

ر یسوی  عمووى مسوتو  الروًلم  وهوور  كنودا  والمكسوویك اوًم البًحوث بتقسوویم هوذ. الوودول إلوى سوت مجموعووًت 
وأمریكووً الوسووطى والجنوبیوو   وأوربووً  واو ریقیووً والشوورق ا وسووط  وأسووترالیً ونیوزیمنوودا  و سوویً. ویتضووم موون 

% تقریبوووً   مثووول  الصوووین  والیًبوووًن  7.ذلوووك أن مجموعووو  دول  سووویً جوووًءت  ووور المركوووز ا ول بنسوووب  
% تقریبووً   مثوول  ألمًنیووً  و رنسووً  17أوربووً  وور المركووز الثووًنر بنسووب  وسوونغً ورةو  وتمیهووً مجموعوو  دول 

% تقریبوً   ثوم أسوترالیً ونیوزیمنودا  ور المركوز الرابو  بنسوب  10والسویدو  ثم كندا  ر المركز الثًلوث بنسوب  
 % تقریبً .67

 و التوزیووو  الجغرا ووور لمموووؤلحین الوووذین ینتموووون لمؤسسوووًت مووون خوووًرج6ویوضوووم ممحوووق البحوووث راوووم  
. ویتضووم موون ذلووك الممحووق أن أعمووى عشوور 1066-1006الوالیووًت المتحوودة ا مریكیوو  خوو ل السوونوات 

%و  61%و  أسووترالیً  63%و  هووونا كوونا  10دول لهوؤالء الموؤلحین كًنووت عموى النحووو التوًلر  كنودا  
%و  تووووًیوان .%و  ألمًنیووووً  5%و  المممكوووو  المتحوووودة  1%و  الصووووین  6%و  هولنوووودا  66سوووونغً ورة  
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و هووور أن 6%و. والنتیجووو  المثیووورة ل نتبوووً. والتووور تتضوووم مووون الممحوووق راوووم  7%و  كوریوووً الجنوبیووو   . 
مجمووووع الموووؤلحین مووون أسوووترالیً ونیوزیمنووودا و سووویً  هوووونا كوووونا  وسووونغً ورة  والصوووین  وتوووًیوان  وكوریوووً 

 The Accountingالجنوبی   والیًبًن  والهند  ومًلیزیوًو الوذین اوًموا بنشور بحووث محًسوبی   ور مجمو  
Review  موووون إجمووووًل عوووودد 51مؤلحووووً  بنسووووب  اوووودرهً  116یسووووًو   1066-1006خوووو ل السوووونوات %

 المؤلحین من خًرج الوالیًت المتحدة ا مریكی .

و یوضم التوزی  الجغرا ر لمموؤلحین الوذین 1أمً عمى مستو  الدول الرربی    إن ممحق البحث رام  
 ت المحًسوبی  الرربیوو  محول الدراسو . ویتضووم مون ذلوك الممحووق ینتموون لمؤسسوًت مون خووًرج دول المجو

%و  17%و  السووورودی   71أن أعمووى خموووس دول لهوووؤالء الموووؤلحین كًنوووت عموووى النحوووو التوووًلر  ا ردن  
% موووون 52%و. والنتیجوووو  المثیوووورة ل نتبووووً. هنووووً هوووور أن .%و  السووووودان  5%و  الرووووراق  2 مسووووطین  

    قط.المؤلحین كًنوا من ا ردن والسرودی

من ح:ث خص ئص البحوث المح سب:  المنشورة عمل المسحول الدولي وعمل مسحول  4-2
 الدول العرب: 

سوف یتم التركیز عمى أربر  خصً ص لمبحوث المحًسبی  المنشورة  ویمكن توضیم النتً ا التر تم 
 التوصل إلیهً عمى النحو التًلر.

 عدد البحوث المح سب:  المنشورة 4-2-1

و المشوًر إلیوو  سووًبقً  أن عودد البحوووث المحًسووبی  المنشوورة عمووى المسووتو  الوودولر 1الجوودول راووم  یوضوم 
بحثوً . أموً عموى مسووتو  الودول الرربیو    قود بموغ عودد البحوووث  221بموغ  1066-1006خو ل السونوات 

م و یوضوو5بحثووً . وموون نًحیوو  أخوور    ووإن الشووكل راووم   660المحًسووبی  المنشووورة خوو ل نحووس السوونوات 
. ویتضوم مون هوذا الشوكل أنو  یوجود اتجوً. عوًم 1066-1006تطور ومقًرن  هوذا الرودد خو ل السونوات 

لتزاید عدد البحوث المحًسبی  المنشورة  سوواء عموى المسوتو  الودولر أو عموى مسوتو  الودول الرربیو . إال 
عمى مستو  الدول أن  من الممحت لمنظر وجود  جوة بین عدد البحوث المحًسبی  عمى المستو  الدولر و 

أصووووبم عوووودد البحوووووث المحًسووووبی  المنشووووورة  وووور  1065  واعتبووووًرا  موووون عووووًم .106الرربیوووو  حتووووى عووووًم 
المجوو ت المحًسووبی  الرربیوو  محوول الدراسوو  أكبوور بًلمقًرنوو  موو  المنشووور عمووى المسووتو  الوودولر. ویرجوو  

بصووورة كبیوورة  انظوور  السووبب  وور ذلووك لزیووًدة عوودد البحوووث المنشووورة  وور مجموو  الحكوور المحًسووبر  مصوورو
الموضم سًبقً و نتیج  لزیوًدة عودد ا عوداد المنشوورة سونویً  بًإلضوً   لزیوًدة عودد البحووث  5الجدول رام 

 المنشورة  ر كل عدد بصورة كبیرة بًلمقًرن  م  السنوات السًبق .
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 (  عدد البحوث المنشورة عمل المسحول الدولي وعمل مسحول5شكل )
 2017-2001وات الدول العرب:  لمسن 

  ً محوسط النح ج العممي المنشور سنو:4-2-2
-1006یشوویر هوووذا المقیووًس إلوووى متوسووط عووودد البحوووث المحًسوووبی  المنشووورة سووونویً  خوو ل السووونوات 

ً  بنوووًتا اسوووم  إجموووًلر عووودد البحووووث المحًسوووبی  المنشوووورة سووونویً  عموووى عووودد 1066 . ویمكووون ایًسووو  كمیووو
النوًتا  وإن ذلوك یشویر إلوى زیوًدة متوسوط اإلنتوًج الرممور المنشوور سونویً  السنوات. وكممً زادت ایم  هوذا 

و الموضووم سووًبقً   یتضووم أن متوسووط عوودد البحوووث 1لممجموو  أو المجوو ت. واعتمووًدا  عمووى الجوودول راووم  
و. أموً عموى مسوتو  66÷221بحثً  لكول سون    52المحًسبی  المنشورة سنویً  عمى المستو  الدولر یبمغ 

 و.66÷660بحثً  لكل سن    5.ی    قد بمغ متوسط عدد البحوث المحًسبی  المنشورة سنویً  الدول الررب

 المج  ت الرئ:س:  لموضوع ت البحوث المح سب:  المنشورة 4-2-3
و أن المجووووًالت الر یسووووی  لموضوووووعًت البحوووووث المحًسووووبی  المنشووووورة عمووووى 1یوضووووم الجوووودول راووووم  

%و  ثوم المحًسوب  55تمیل أكثر إلى المحًسب  المًلی    1066-1006المستو  الدولر خ ل السنوات 
%و. أمووً عمووى 5%و  ثووم المحًسووب  الضووریبی   61%و  ثووم المراجروو  والتوكیوود  66اإلداریوو  والتكووًلیف  

مستو  الدول الرربی    إن المجوًالت الر یسوی  لموضووعًت البحووث المحًسوبی  المنشوورة تمیول أكثور إلوى 
%و  ثوم 61%و  ثوم المحًسوب  اإلداریو  والتكوًلیف  16  ثم المراجر  والتوكید  %و..المحًسب  المًلی   

 %و. 1المحًسب  الضریبی   

و یقًرن بین المجًالت الر یسی  لموضوعًت البحووث المحًسوبی  1ومن نًحی  أخر    إن الشكل رام  
ذا الشووكل أنوو  . ویتضووم موون هوو1066-1006المنشووورة عمووى المسووتویین الوودولر والرربوور خوو ل السوونوات 
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یوجد تقًرب نسوبر بوین اهتمًموًت البوًحثین بًلمجوًالت الر یسوی  لموضووعًت البحووث المحًسوبی . إال أن 
% موون البحووث المنشووورةو 55االهتموًم بموضوووعًت المحًسوب  المًلیوو  كوًن أكبوور عموى المسووتو  الودولر  

أن اخت ف درج  تطور أسواق  % من البحوث المنشورةو. ویر  البًحث..بًلمقًرن  م  الدول الرربی   
المووووًل یمكوووون أن یكووووون لهووووً دور  وووور هووووذا االخووووت ف. وموووون نًحیوووو  أخوووور   یتضووووم أیضووووً  أن االهتمووووًم 

% مووون البحووووث المنشوووورةو 16بموضوووعًت المراجرووو  والتوكیووود كوووًن أكبوور عموووى مسوووتو  الووودول الرربیوو   
 % من البحوث المنشورةو.61بًلمقًرن  م  المستو  الدولر  

 

 

 (  الموضوع ت الرئ:س:  لمبحوث المح سب:  المنشورة عمل المسحول الدولي 6شكل )
 2017-2001وعمل مسحول الدول العرب:  لمسنوات 
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(  المج  ت الرئ:س:  لموضوع ت البحوث المح سب:  المنشورة عمل المسحو::ن 6جدول )
 2017-2001الدولي والعربي لمسنوات 

 
*

 يثم: انخعهيى انًحاسبي، ويُاهح انبحذ انًحاسبي. 

 )انًصدر: يٍ إعداد انباحذ(.

 اس ل:ب البحث الرئ:س:  المسحخدم  في البحوث المح سب:  المنشورة4-2-4
و أن أسووًلیب البحووث الر یسووی  المسووتخدم   وور البحوووث المحًسووبی  المنشووورة 6یوضووم الجوودول راووم      

تمیوووول أكثوووور إلووووى أسووووموب الدراسووووًت ا رشوووویحی   1066-1006عمووووى المسووووتو  الوووودولر خوووو ل السوووونوات 
%و. أموً بوًار أسوًلیب 2%و  ثوم أسوموب النموًذج التحمیمیو   61%و  ثم أسموب التجًرب المرممی   16 
بحووث  أسووموب الدراسووًت المیدانی /دراسووو  الحًلوو   وا سووموب المسووحر  وا سوووًلیب ا خوور و   مووم یكووون ال

هنًك إابًل كبیر من البًحثین عمى استخدامهً خ ل السنوات المذكورة. أمً عمى مستو  الودول الرربیو   
إلوووى ا سوووموب   وووإن أسوووًلیب البحوووث الر یسوووی  المسوووتخدم   ووور البحووووث المحًسوووبی  المنشوووورة تمیووول أكثووور

%و  ثووم ا سووًلیب ا خوور  مثوول  الدراسووًت التحمیمیوو  أو أوراق الرموول أو ا طوور المقترحوو  1.المسووحر  
%و. أموووً أسوووموب 5%و  ثوووم الدراسوووًت المیدانی /دراسووو  الحًلووو   11%و  ثوووم الدراسوووًت ا رشووویحی   16 

خیووورا   بًلنسوووب   سوووموب %  قوووطو. وأ1التجوووًرب المرممیووو   موووم یكووون هنوووًك إابوووًل كبیووور عموووى اسوووتخدام   
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و یقوًرن بوین 6النمًذج التحمیمی    موم یوتم اسوتخدام   ور أ  دراسو . ومون نًحیو  أخور    وإن الشوكل راوم  
أسووًلیب البحووث الر یسووی  المسووتخدم   وور البحوووث المحًسووبی  المنشووورة عمووى المسووتویین الوودولر والرربوور 

اخت  وووًت كبیووورة بوووین اهتمًموووًت  . ویتضوووم مووون هوووذا الشوووكل أنووو  توجووود1066-1006خووو ل السووونوات 
البًحثین ب سوًلیب البحوث الر یسوی  المسوتخدم   ور البحووث المحًسوبی .  رموى سوبیل المثوًل   وإن أسوًلیب 

% موون إجمووًلر البحوووث المحًسووبی  21النمووًذج التحمیمیوو  والدراسووًت ا رشوویحی  والتجووًرب المرممیوو  تمثوول 
%  قط عمى مستو  الودول الرربیو . وعموى الركوس 13ب  المنشورة عمى المستو  الدولر بًلمقًرن  م  نس

موووون ذلووووك   ووووإن الدراسووووًت المسووووحی  والدراسووووًت المیدانی /دراسوووو  الحًلوووو  وا سووووًلیب ا خوووور   الدراسووووًت 
% من إجمًلر البحوث المحًسبی  المنشوورة عموى 61التحمیمی  أو أوراق الرمل أو ا طر المقترح و تمثل 

%  قووووط عمووووى المسووووتو  الوووودولر. ویوووور  البًحووووث أن هووووذ. 6نوووو  موووو  نسووووب  مسوووتو  الوووودول الرربیوووو  بًلمقًر 
 االخت  ًت تحتًج لمزید من الدراس  لمتررف عمى دوا   البًحثین لتحضیل أسموب بحثر مرین.

 

(  اس ل:ب البحث الرئ:س:  المسحخدم  في البحوث المح سب:  المنشورة عمل المسحول 7شكل )
 2017-2001لمسنوات  الدولي وعمل مسحول الدول العرب: 
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(  اس ل:ب البحث الرئ:س:  المسحخدم  في البحوث المح سب:  المنشورة عمل 7جدول )
 2017-2001المسحو::ن الدولي والعربي لمسنوات 

 

)*(
 يثم: اندراساث انخحهيهيت أو أوراق انعًم أو يراخعت األدبياث انسابقت. 
)**(

 يثم: اندراساث انخحهيهيت أو أوراق انعًم أو األطر انًقخرحت أو يراخعت األدبياث انسابقت. 

 )انًصدر: يٍ إعداد انباحذ(.

 من قش  النح ئج والمق رن  مع األدب: ت الس بق  واهم الدروس المسحا دة -5
الرربیوو  السووًبق  التوور تضوومنت الدراسوو  الحًلیوو  متغیوورات جدیوودة لووم تووتم دراسووتهً  وور برووض ا دبیووًت 

اسووتهد ت المقًرنوو  موو  النشوور المحًسووبر عمووى المسووتو  الوودولر. وكشووحت الدراسوو  الحًلیوو  عوون عوودد موون 
النتووً ا الهًموو  التوور تترمووق بًتجًهووًت البحوووث المحًسووبی  المنشووورة عمووى المسووتو  الوودولر  وأیضووً  عمووى 

 هوووم هوووذ. النتوووً ا وع اتهوووً مووو  ا دبیوووًت مسوووتو  الووودول الرربیووو   والمقًرنووو  بینهموووً. و یموووً یمووور منًاشووو  
 السًبق  المشًبه  بًلدول الرربی  وأهم الدروس المستحًدة بًلنسب  لمدول الرربی .

و اتجًهوًت البحووث المحًسوبی  المنشوورة عموى المسوتو  1007 رمى المستو  الدولر  تنًول الحیزان  
. وبموغ عودد البحووث 1000-6230خو ل السونوات  The Accounting Reviewالودولر  ور مجمو  
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بحثووً  لكوول سوون . وبًلنسووب   12.1بحثووً   بمتوسووط سوونو  اوودر.  111المحًسووبی  المنشووورة  وور هووذ. المجموو  
لممجًالت الر یسی  لموضوعًت البحوث المحًسوبی    قود أشوًرت هوذ. الدراسو  إلوى أن أكثور الموضووعًت 

محًسووووب  اإلداریوووو  والتكووووًلیف  ثووووم المحًسووووب  كًنووووت المحًسووووب  المًلیوووو   تمیهووووً المراجروووو  والتوكیوووود  ثووووم ال
الضریبی . أموً الدراسو  الحًلیو    قود أشوًرت النتوً ا إلوى وجوود اتجوً. عوًم لتزایود عودد البحووث المحًسوبی  

. وازداد متوسوط عودد البحووث المحًسوبی  1066-1006المنشورة عمى المسوتو  الودولر خو ل السونوات 
كووول سووون   وهووو موووً یمثووول الضووورف تقریبوووً  بًلمقًرنووو  مووو  السووونوات بحثوووً  ل 52المنشووورة سووونویً  لیصووول إلوووى 

6230-1000. 

وبًلنسب  لممممك  الرربی  السرودی   توجد دراستًن  قط تنًولتوً اتجًهوًت البحووث المحًسوبی  المنشوورة  
مجووو ت سووورودی  محكمووو   ووور مجوووًالت الرمووووم  7و التووور ركوووزت عموووى 1007وهموووً  دراسووو   الحیوووزان  

و 1062  ثووم بروودهً بسووت  عشوور عًمووً   جووًءت دراسوو   جووزر  1000-6230لسوونوات اإلداریوو  خوو ل ا
مجووو ت سووورودی  محكمووو   ووور مجوووًالت الرمووووم اإلداریووو   وتتضووومن مجمووو  واحووودة  60والتووور ركوووزت عموووى 

. وخووو ل السووونوات خووو ل السووونوات 1066-1006متخصصووو   ووور البحووووث المحًسوووبی  خووو ل السووونوات 
بحثووً  لكوول  6.7بحثووً   بمتوسووط سوونو  اوودر.  .65سووبی  المنشووورة بمووغ عوودد البحوووث المحً 6230-1000

بحثووً    111   قوود زاد عوودد البحوووث المحًسووبی  المنشووورة إلووى 1066-1006سوون . أمووً خوو ل السوونوات 
بحثً  لكل سن . وبًلنسب  لممجًالت الر یسی  لموضووعًت البحووث المحًسوبی    67.7بمتوسط سنو  ادر. 

هوور  المحًسووب  المًلیوو  وأیضووً  المحًسووب   1000-6230خوو ل السوونوات اتضووم أن أكثوور الموضوووعًت 
اإلداریووو  والتكوووًلیف  وتمیهموووً المراجرووو  والتوكیووود  ثوووم المحًسوووب  الحكومیووو  وغیووور الربحیووو   ثوووم المحًسوووب  

   قوود كًنووت أكثوور الموضوووعًت هوور  المحًسووب  1066-1006الضووریبی  والزكویوو . أمووً خوو ل السوونوات 
مراجروو  والتوكیوود  ثووم المحًسووب  اإلداریوو  والتكووًلیف  ثووم نظووم المرمومووًت المحًسووبی   ثووم المًلیوو   وتمیهووً ال

المحًسووب  الضووریبی  والزكویوو . ویتضووم ممووً سووبق أن هنووًك تقًربووً  نسووبیً  بووین اهتمًمووًت البووًحثین خوو ل 
م لموضوووووعًت البحوووووث المحًسووووبی  المنشووووورة  وووور 1066-1006م والسوووونوات 1000-6230السوووونوات 
و إلوووى أن االتجوووً. الروووًم هوووو انخحوووًض عووودد البحووووث 1062الرربیووو  السووورودی . وأشوووًر جوووزر   المممكووو 

  والذ  استمر برد ذلك 1000-6230المحًسبی  المنشورة  ر المممك  الرربی  السرودی  خ ل السنوات 
   عمى الرغم من وجود برض التذبذب. 1066-1006خ ل السنوات 

راسو  اتجًهوًت البحووث المحًسوبی  المنشوورة  ور مجمو  واحودة  و بد1000و ر مصور  اوًم الشوراًو   
بحثوووً و. وتبوووین أن هنوووًك  33  6223-6230هووور مجمووو  المحًسوووب  واإلدارة والتووو مین  خووو ل السووونوات 

تذبذب واضم  ور عودد البحووث المحًسوبی  المنشوورة. وتبوین أنو  عموى المسوتو  المحمور  جوًءت البحووث 
داریووو  ومحًسوووب  التكوووًلیف  ووور المرتبووو  ا ولوووى والثًنیووو  مووون حیوووث المحًسوووبی   ووور مجوووًلر المحًسوووب  اإل

ا همی . ومن نًحی  أخر    قد جًءت البحوث المحًسبی   ر مجًل ا سواق المًلی   ر المرتب  الرًشورة 
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و .100موون اهتموووًم البوووًحثین عمووى المسوووتو  المحمووور. وموون نًحیووو  أخووور   و وور ا ردن  اوووًم الخوووداش  
وث المحًسبی  المنشورة  ر أرب  مج ت محكم   ر مجًالت الرموم اإلداری  خ ل بدراس  اتجًهًت البح

ً  إلوووى وجوووود تذبوووذب  ووور عووودد  53  1006-6221السووونوات  بحثوووً و. وأشوووًرت نتوووً ا هوووذ. الدراسووو  أیضووو
% مووون البحووووث المحًسوووبی  محووول الدراسووو  میدانیووو  مسوووحی . 26البحووووث المحًسوووبی  المنشوووورة. وكًنوووت 

% من إجموًلر البحووث المنشوورة  75محًسبی   ر مجًل بحوث السوق المًلر بنسب  وتركزت البحوث ال
%. وكًنووت أاوول نسووب  موون البحوووث 61وتمتهووً البحوووث المحًسووبی   وور مجووًل المراجروو   التوودایقو بنسووب  

%و. وتجودر اإلشوًرة إلوى أنو    ور حودود 5%و والمحًسوب  اإلداریو   7المنشورة هور لمجوًالت التكوًلیف  
حووووثو ال توجوووود أ  أدبیووووًت سووووًبق  لدراسوووو  اتجًهووووًت البحوووووث المحًسووووبی  المنشووووورة  وووور مممكوووو  عمووووم البً

البحوووورین  سووووواء  وووور المجموووو  الرربیوووو  لممحًسووووب   أو حتووووى  وووور المجوووو ت اإلداریوووو  المحكموووو   متنوعوووو  
 التخصصًت اإلداری و.

 ور ثو ث دول عربیو    أمً بًلنسب  لمدراس  الحًلی    قود توم التركیوز عموى المجو ت المحًسوبی  الرربیو 
هوور  مممكوو  البحوورین  والمممكوو  الرربیوو  السوورودی   وجمهوریوو  مصوور الرربیوو . أمووً ا دبیووًت السووًبق    قوود 
كووًن التركیووز  یهووً عمووى المسووتو  المحموور لواحوودة  قووط موون الوودول الرربیوو . وبًلتووًلر   ووإن الدراسوو  الحًلیوو  

ز عمى المج ت المحًسبی  التر تصدر  ر عدة دول أوس  نطًاً  من ا دبیًت السًبق   من خ ل التركی
 عربی   ر السنوات السبر  عشر ا خیرة. 

وفااي ضااون النحاا ئج الحااي حوصااامت إل: اا  الدراساا  الح ل:اا ، :مكااان اسااحخالص عاادد ماان الااادروس 
 المسحا دة ب لنسب  لمدول العرب: ، والحي :مكن حمخ:ص   عمل النحو الح لي.

عوودد المووؤلحین بًلمقًرنوو  موو  السوونوات السووًبق   وهووذا أموور جیوود  ولكوون توجوود زیووًدة  وور عوودد البحوووث و  -6
توجد  جوة كبیرة  ور عودد الموؤلحین. وهوذا یتطموب البحوث  ور دوا و  البوًحثین لمنشور المحًسوبر سوواء 

 عمى المستو  الرربر أو الدولر  وع ج أ  مرواًت  ر هذا المجًل.

حًسبی  الرربیو   ولكون یوجود درجو  عًلیو  مون التركیوز یوجد انتشًر جغرا ر لممؤلحین  ر المج ت الم -1
 ر دول  المجم  تختموف مون مجمو   خور . وهوذا یتطموب البحوث  ور دوا و  البوًحثین مون دولو  المجمو  
لروودم النشوور  وور المجوو ت ا خوور   وعوودم اابووًل البووًحثین موون الوودول ا خوور  عمووى النشوور  وور دولوو  

 المجم .
المحًسووووبی   ویوجوووود تقووووًرب نسووووبر موووو  موضوووووعًت البحوووووث  یوجوووود تنوووووع  وووور موضوووووعًت البحوووووث -7

المحًسووبی  المنشووورة عمووى المسووتو  الوودولر. وهووذا مؤشوور جیوود لروودم وجووود  جوووة كبیوورة بووین المجووًالت 
 الر یسی  لموضوعًت البحوث المحًسبی  عمى المستو  الدولر وعمى مستو  الدول الرربی .
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یب البحوث  ور المجو ت المحًسوبی  الرربیو   وهور یوجد تركیوز كبیور بشوكل ممحووظ عموى بروض أسوًل -.
ا سووووًلیب المسووووحی  والدراسووووًت المیدانی /دراسوووو  الحًلوووو  والدراسووووًت التحمیمیوووو  وأوراق الرموووول وا طوووور 

%  وهذا مرًكس تمًمً   سًلیب البحث المستخدم  عمى المستو  الودولر. 61بنسب   المقترح   وذلك
ین لمتركیوووز بشووودة عموووى أسوووًلیب بحوووث مرینووو  دون غیرهوووً. وهوووذا یتطموووب ضووورورة مرر ووو  دوا ووو  البوووًحث

وبًلتووًلر  الكشووف عوون أسووبًب عوودم إابووًل البووًحثین عمووى اسووتخدام أسووًلیب مرینوو  واالسووتحًدة منهووً  وور 
 البحوث المحًسبی  المنشورة  ر المج ت المحًسبی  الرربی .

 الخالص  والحوص: ت وا حج ه ت المسحقبم:  لمبحث -6
 خالص البحث 6-1

اسوووتهدف هوووذا البحوووث اسوووتخدام أسوووموب تحمیووول المحتوووو  لمترووورف عموووى اتجًهوووًت البحووووث المحًسوووبی  
المنشووورة عمووى المسووتو  الوودولر وعمووى مسووتو  الوودول الرربیوو  خوو ل السوونوات السووبر  عشوور ا خیوورة. وتووم 

 660. كمً توم  حوص The Accounting Reviewمؤلحً   ر مجم   19721بحثً  اًم بهً  221 حص
ً   وور ثوو ث مجوو ت محًسووبی  عربیوو   وهوور  المجموو  الرربیوو  لممحًسووب   ومجموو   231اووًم بهووً  بحثووً   مؤلحوو

البحوووووث المحًسووووبی   ومجموووو  الحكوووور المحًسووووبر. وتووووم التركیووووز عمووووى دراسوووو  خصووووً ص مووووؤلحر البحوووووث 
المحًسبی   بًإلضً   إلى خصً ص هذ. البحوث. وتوصل البحث إلى عدد من النتً ا الهًم .  قد تبین 
أن  یوجد اتجً. عًم لتزایود عودد موؤلحر البحووث المحًسوبی   سوواء عموى المسوتو  الودولر أو عموى مسوتو  
الووودول الرربیووو   مووو  وجوووود  جووووة كبیووورة بوووین عووودد الموووؤلحین عموووى المسوووتو  الووودولر وعموووى مسوووتو  الووودول 

محوول الدراسوو   الرربیوو . واوود بمووغ متوسووط اإلنتووًج الرمموور لممووؤلحین عمووى المسووتو  الوودولر خوو ل السوونوات
 قووط عمووى مسووتو  الوودول الرربیوو . وتمیوول البحوووث المحًسووبی   6.13مؤلحووً  لكوول بحووث   وور مقًبوول  6..1

%و  عموووى عكوووس البحووووث 30المنشوووورة عموووى المسوووتو  الووودولر إلوووى التركیوووز عموووى التووو لیف المشوووترك  
 %و. 62 لیف المنحرد  المحًسبی  المنشورة عمى مستو  الدول الرربی   والتر تمیل إلى التركیز عمى الت

وعمى الرغم من وجود اتجً. عًم لتزاید عدد البحوث المحًسبی  المنشورة  سواء عمى المسوتو  الودولر 
أو عمووى مسووتو  الوودول الرربیوو   إال أن متوسووط عوودد البحوووث المحًسووبی  المنشووورة سوونویً  عمووى المسووتو  

عموى مسوتو  الودول الرربیو . كموً تبوین أنو   بحثوً  لكول سون  5.بحثً  لكل سن    ر مقًبل  52الدولر بمغ 
یوجوود تقووًرب نسووبر بووین اهتمًمووًت البووًحثین بًلمجووًالت الر یسووی  لموضوووعًت البحوووث المحًسووبی   عمووى 

% مووون البحووووث 55الووورغم مووون زیوووًدة االهتموووًم بموضووووعًت المحًسوووب  المًلیووو  عموووى المسوووتو  الووودولر  
البحووث المنشوورةو. والنتیجو  الممحتو  لمنظور تتمثول  ور % مون ..المنشورةو بًلمقًرنو  مو  الودول الرربیو   

وجووووود اخت  ووووًت كبیوووورة بووووین اهتمًمووووًت البووووًحثین ب سووووًلیب البحووووث الر یسووووی  المسووووتخدم   وووور البحوووووث 
المحًسووبی .  رمووى سووبیل المثووًل   ووإن أسووًلیب النمووًذج التحمیمیوو  والدراسووًت ا رشوویحی  والتجووًرب المرممیوو  
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%  قوط 13لمحًسوبی  المنشوورة عموى المسوتو  الودولر   ور مقًبول نسوب  % مون البحووث ا21كًنت تمثول 
عموووى مسوووتو  الووودول الرربیووو . وعموووى الركوووس مووون ذلوووك   ً سوووًلیب المسوووحی  والدراسوووًت المیدانی /دراسووو  

% عمى مستو  الدول الرربی   61الحًل  والدراسًت التحمیمی  وأوراق الرمل وا طر المقترح  كًنت تمثل 
%  قووط عمووى المسووتو  الوودولر. كمووً توصوول البحووث إلووى أن أكبوور عوودد موون البحوووث 6  وور مقًبوول نسووب 

المحًسوووبی  المنشوووورة وأكبووور عووودد مووون الموووؤلحین  ووور المجووو ت المحًسوووبی  الرربیووو  خووو ل السووونوات محووول 
 الدراس  كًن  ر مجم  الحكر المحًسبر. 

بحووووث المحًسوووبی   ووور وتتمثووول أهوووم اسوووهًمًت هوووذا البحوووث  ووور تقووودیم مقیوووًس كمووور لمنشووور الرممووور لم
المجووو ت المحًسوووبی  الرربیووو  ومقًرنتووو  مووو  البحووووث المحًسوووبی  المنشوووورة عموووى المسوووتو  الووودولر. وهوووذا 
المقیًس یتضمن الردید من المتغیرات التور تتنوًول خصوً ص موؤلحر البحووث المحًسوبی   بًإلضوً   إلوى 

ث یمكووون أن تحیووود البوووًحثین خصوووً ص البحووووث المحًسوووبی  المنشوووورة. وعموووى ذلوووك  وووإن نتوووً ا هوووذا البحووو
المهتمین بتتب  اتجًهوًت لمنشور الرممور لمبحووث المحًسوبی  سوواء عموى المسوتو  الودولر أو عموى مسوتو  

 الدول الرربی  بصح  عًم .

 البحث حوص: ت 6-2
 یمكن تمخیص أهم التوصیًت التر تم التوصل إلیهً عمى النحو التًلر 

وراء انخحووًض عوودد البحوووث المحًسووبی  المنشووورة  وور برووض التروورف عمووى ا سووبًب التوور اوود تكووون  -6
و إلووووى أن مجموووو  1062المجووو ت المحًسووووبی  الرربیوووو .  رموووى سووووبیل المثووووًل  أشووووًرت دراسووو   جووووزر  

البحووووث المحًسوووبی  ترتبووور هووور المجمووو  الوحیووودة المحكمووو  المتخصصووو   ووور البحووووث المحًسوووبی   ووور 
إن عدد البحوث المحًسبی  المنشورة  ر هذ. المجمو  المممك  الرربی  السرودی . وعمى الرغم من ذلك  

كوووًن أاووول بشوووكل كبیووور مووون مجمووو  اإلاتصوووًد واإلدارة  ومجمووو  اإلدارة الرًمووو   وهووور مجووو ت سووورودی  
 محكم  ولكنهً غیر متخصص   ر البحوث المحًسبی .

ومون أهمهوً   التررف عمى أسبًب بروض النتوً ا المثیورة ل نتبوً. والتور أشوًرت إلیهوً الدراسو  الحًلیو   -1
وجووود  جوووة كبیوورة بووین عوودد مووؤلحر البحوووث المحًسووبی  عمووى المسووتو  الوودولر وعمووى مسووتو  الوودول 
الرربی   وكوذلك انخحوًض متوسوط اإلنتوًج الرممور لمموؤلحین عموى مسوتو  الودول الرربیو  بشوكل كبیور  

البحووووث والوووذ  یمثووول النصوووف تقریبوووً  بًلمقًرنووو  مووو  المسوووتو  الووودولر  مووو  انخحوووًض متوسوووط عووودد 
المحًسبی  المنشورة سنویً   ور المجو ت الرربیو . وأیضوًن  انتشوًر التو لیف المنحورد لمبحووث المحًسوبی  
المنشورة عمى مستو  الودول الرربیو  بًلمقًرنو  مو  التو لیف المشوترك  وذلوك عموى عكوس السوً د عموى 

ا سووًلیب المسووحی  المسووتو  الوودولر. وموون نًحیوو  أخوور   زیووًدة االعتمووًد بشووكل كبیوور وممحوووظ عمووى 
والدراسوووًت التحمیمیووو  وأوراق الرمووول وا طووور المقترحووو   مووو  انخحوووًض اسوووتخدام ا سوووًلیب ا رشووویحی  
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والدراسًت المیدانی /دراس  الحًل  والتجًرب المرممی   وعدم استخدام أسموب النمًذج التحمیمی   وذلوك 
 عمى عكس السً د عمى المستو  الدولر.

موحد لمبحوث المحًسبی  المنشورة  ور الودول الرربیو .  رموى الورغم مون  ت سیس وتطویر  هرس عربر -7
وجوووود اواعووود بیًنوووًت رامیووو  عربیووو  متًحووو   ووور الواوووت الحوووًلر  مثووول  اًعووودة بیًنوووًت دار المنظومووو   
واًعووودة البیًنوووًت الرربیووو  الرامیووو   مرر ووو  و  إال أنووو  مووون الممحووووظ أنهوووً ال تتضووومن بروووض المجووو ت 

بًإلضوً   إلوى ذلوك   وإن بروض المجو ت الرربیو  متوًح لهوً الحهورس  قوط بودون المحًسبی  الرربیو . و 
إمكًنیو  الوصووول إلوى المحتویووًت الكًمموو   مثول  مجموو  المحًسووب  المصوری و  أو أن ا عووداد المتًحوو  
غیر كًمم   مثل  مجم  المحًسوب  والمراجرو  التحوًد الجًمروًت الرربیو و. ویمكون  ور هوذا الصودد أن 

 ًت الرربی  أو اواعد البیًنًت الرامی  مثل هذا المشروع.تتبنى الجًمر

تووو یر المزیوود موون التشووجی  لمبووًحثین لنشوور البحوووث المحًسووبی   وور المجوو ت المحًسووبی  الرربیوو  موون  -.
خوو ل الجوووا ز السوونوی  موون المجوو ت أو المؤسسووًت ا كًدیمیوو  الرربیوو   هووذا بًإلضووً   إلووى تشووجی  

  الدولیوو . ولووذلك یكووون موون الضوورور  محًولوو  التروورف عمووى مشووًكل النشوور  وور المجوو ت المحًسووبی
النشر الرممر  ر المج ت المحكم  سواء عمى المسوتو  الرربور أو الودولر مون وجهو  نظور البوًحثین 
والمحكمووووین وأعضووووًء هی ووووًت تحریوووور المجوووو ت. و وووور نحووووس االتجووووً.  یمكوووون تطووووویر االخووووراج الحنوووور 

رموول عمووى إضووً   بیًنووًت هًموو  تترمووق بكوول بحووث منشووور  مثوول  لممجوو ت المحًسووبی  الرربیوو   موو  ال
تًریخ التقدیم  وتًریخ التردی ت  وتًریخ القبول. بًإلضً   إلى إعداد تقریر سنو  مون ر ویس التحریور 
یتضووومن االنجوووًزات خووو ل الروووًم المًضووور  ونسوووب  القبوووول  ... إلوووخ. وتجووودر اإلشوووًرة إلوووى أن بروووض 

  الرًمو   مثول  المجمو  الرربیو  لمرمووم اإلداریو   والمجمو  ا ردنیو  إلدارة المج ت اإلداری  ذات الطبیر
ا عمووًلو تتضوومن مثوول تمووك البیًنووًت بًلحروول  والتوور لووم تكوون متووو رة  وور المجوو ت المحًسووبی  الرربیوو  

 محل الدراس .

   ت المقحرح  لمبحوث المسحقبم: المج 6-3
 ت سیسً  عمى مً سبق  یمكن ااتراح برض المجًالت لمبحوث المستقبمی   مثل  

دراسوو  اتجًهووًت البحوووث المحًسووبی  المنشووورة  وور مجوو ت محًسووبی  دولیوو  أخوور  عًموو  التخصووص   -6
 Britishو  ومجمو  6217 ت سسوت عوًم  Journal of Accounting Researchمثول  مجمو  

Accounting Review  و  ومجموو  6212 ت سسووت عووًمAccounting Horizons  ت سسووت   
و  ومجموووووو  6233 ت سسووووووت عووووووًم  Accounting Research Journalو  ومجموووووو  6236عووووووًم 

European Accounting Review  ت ووووووون التركیز عمى مجوووووً یمكووووو. كم6221 ت سست عًم  



 .......والعربية المعاصرة للبحوث المحاسبيةتجاهات الدولية اإل                                    ماجد محمد السيد جزر د/
 

  31  

 

 AUDITING: A Journal ofمحًسووبی  متخصصوو   وور أحوود  ووروع عمووم المحًسووب   مثوول  مجموو  
Practice & Theory  و  ومجمو  6236 ور مجوًل المراجرو  والتوكیود  ت سسوت عوًمJournal of 

Information Systems  و  ومجموووو  6231 وووور مجووووًل نظوووم المرمومووووًت المحًسووووبی   ت سسوووت عووووًم
Behavioral Research in Accounting وور مجووًل الجوانووب السووموكی  لممحًسووب   ت سسووت عووًم  

 ور مجوًل المحًسوب  اإلداریو   ت سسوت  Management Accounting Researchو  ومجمو  6232
 ور مجوًل المحًسوب   Journal of Financial Reporting and Accountingو  ومجم  6220عًم 

 Journal of Governmental & Nonprofit Accountingو  ومجمو  1007المًلیو   ت سسوت عوًم 
 و.1061حكومی  والمحًسب   ر المنشآت غیر الهًد   لمربم  ت سست عًم  ر مجًل المحًسب  ال

دراسوو  اتجًهووًت البحوووث المحًسووبی  المنشووورة  وور مجوو ت محًسووبی  عربیوو  أخوور   وهوور كمهووً عًموو   -1
  الروراقو  ومجمو  1001التخصص المحًسبرو  مثل  مجم  دراسًت محًسوبی  ومًلیو   ت سسوت عوًم 

  مصووورو  ومجمووو  المحًسوووب  والمراجرووو  التحوووًد الجًمروووًت 1066عوووًم المحًسوووب  المصوووری   ت سسوووت 
  مصوورو  .106  مصوورو  ومجموو  البحوووث المحًسووبی   ت سسووت عووًم 1061الرربیوو   ت سسووت عووًم 

  ا ردنو  ومجمووو  البحووووث  ووور الرمووووم 1065ومجمووو  المحًسوووب  والتووودایق والحوكمووو   ت سسوووت عوووًم 
 وورو  ومجموو  االسووكندری  لمبحوووث المحًسووبی   ت سسووت   الجزا1061المًلیوو  والمحًسووب   ت سسووت عووًم 

  مصوورو  ومجموو  1062  مصوورو  والمجموو  الرممیوو  لمدراسووًت المحًسووبی   ت سسووت عووًم 1066عووًم 
   مصرو.1062الدراسًت والبحوث المحًسبی   ت سست عًم 

حووددة  یمكوون التركیووز عمووى دراسوو  اتجًهووًت البحوووث المحًسووبی  المنشووورة  وور موضوووعًت محًسووبی  م -7
مثل  المحًسب  المًلی  أو المراجر  والتوكید وغیر ذلك من الموضوعًت الر یسی  لمبحوث المحًسبی . 
ًن التركیووز عمووى موضوووعًت محًسووبی   رعیوو   وور أحوود الموضوووعًت المحًسووبی  الر یسووی .  ویمكوون أیضوو

جًل المراجر  ومن أمثم  تمك الموضوعًت الحرعی  موضوعًت أترًب المراج  أو تغییر المراج   ر م
 والتوكید.

 Machineأو أسووًلیب ترمووم ا لوو   Big Dataاالسووتحًدة موون أسووًلیب تحمیوول البیًنووًت الضووخم   -.
Learning  وووور تحمیوووول بیًنووووًت المجوووو ت المحًسووووبی  الدولیوووو  أو المجوووو ت المحًسووووبی  الرربیوووو  أو 

هم اسوووتخدام تموووك مجووو ت الرمووووم اإلداریووو  الرربیووو  التووور تنشووور البحووووث المحًسوووبی . ویمكووون أن یسوووً
ا سووًلیب التقنیوو  الحدیثوو   وور تقمیوول الصووروبًت المرتبطوو  بًلترًموول موو  كووم كبیوور موون البیًنووًت خوو ل 
سنوات عدیدة  ر عدة مج ت من دول مختمح . وربمً تكون تمك الصروبًت من أهوم ا سوبًب التور 

هوود كبیوور  وور حًلوو  تحووول دون إابووًل البووًحثین عمووى النشوور  وور هووذا المجووًل  والووذ  یحتووًج لواووت وج
 استخدام ا سًلیب الیدوی   ر تحمیل المحتو  لممج ت المحًسبی  سواء الدولی  أو الرربی .
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اسووتخدام متغیوورات جدیوودة لووم تووتم دراسووتهً موون ابوول  وور دراسوو  خصووً ص مووؤلحر البحوووث المحًسووبی    -5
لووى مووؤلحین ینتمووون إلووى مثوول  تقسوویم المووؤلحین إلووى أكووًدیمیین أو ممًرسووین  وأیضووً  تقسوویم المووؤلحین إ

 جًمرًت حكومی  أو جًمرًت خًص   وهكذا.

التررف عموى موً إذا كوًن اختیوًر البوًحثین  حود أسوًلیب البحوث المختمحو  یتو ثر بًختیوًر مجوًل مروین  -1
من المجًالت الر یسی  لموضووعًت البحووث المحًسوبی . وبمرنوى أخور  هول هنوًك ع او  ت ثیریو  بوین 

وضوعًت البحوث المحًسبی  واختیًر أسموب بحثور مروین.  رموى سوبیل المثوًل  المجًالت الر یسی  لم
هل یؤد  اختیوًر موضووعًت المحًسوب  المًلیو  إلوى اختیوًر أسوًلیب بحوث مرینو   وهول یوؤد  اختیوًر 

 موضوعًت المحًسب  اإلداری  مث   إلى اختیًر أسًلیب بحث مرین   وهكذا.

حثین  حوود ا سووًلیب اإلحصووً ی  لتحمیوول البیًنووًت  وور البحوووث التروورف عمووى مووً إذا كووًن اختیووًر البووً -6
التطبیقی  یمكن أن یت ثر بًختیًر مجًل مرین من المجًالت الر یسی  لموضووعًت البحووث المحًسوبی  
أو اختیًر أحد ا سًلیب البحثی . ویمكن  ر هوذ. الحًلو  تقسویم ا سوًلیب اإلحصوً ی  المسوتخدم  إلوى 

-T وتسووتخدم  ور تحمیوول البیًنووًت ذات المتغیوور التوًب  الواحوود  مثوول  اختبووًر  أسوًلیب أحًدیوو  المتغیوور
Test ًو  أو أسووًلیب مترووددة المتغیوورات  وتسووتخدم  وور تحمیوول البیًنووًت لروودد موون المتغیوورات تووربط بینهوو

 انظر   -و Path Analysis  وتحمیل المسًرات Factor Analysisع ا   مثل  التحمیل الرًممر 
 و.1067الشمرانر  
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 المراجع
 العرب: ب لمغ  اوً   المراجع 

و. دراسووو  تحمیمیووو  التجًهوووًت البحووووث المحًسوووبی  المنشوووورة  ووور المممكووو  1007الحیوووزان  أسوووًم   هووود.  
و  ص ص 1  7.مجم  اإلدارة الرًم   م. 1000م إلى 6230الرربی  السرودی  خ ل الحترة من 

706-760. 
و. اتجًهووووًت البحوووووث المحًسووووبی   وووور المجوووو ت المحكموووو  .100الخووووداش  حسووووًم الوووودین مصووووطحى.  

 .707-132و  ص ص 1  60مجم  المنًرة لمبحوث والدراسًت  ا ردنی . 
و. اتجًهووووًت البحوووووث المحًسووووبی  المنشووووورة  وووور ا ردن  دراسوووو  1061الوووودحیًت  محموووود عبوووود الوووورحیم.  

مجموو  مؤتوو  لمبحوووث والدراسووًت  سمسووم  . 1006-1000حتوورة تحمیمیوو  لمبحوووث المنشووورة خوو ل ال
 .657-666و  ص ص 5  16الرموم اإلنسًنی  واالجتمًعی و  
و. دراسوووو  تحمیمیوووو  مقًرنوووو  التجًهووووًت ا بحووووًث  وووور الحكوووور 1000الشووووراًو   أشوووورف محمووووود اوووودر .  

مجمووووو  المحًسوووووب  واإلدارة والتووووو مین  كمیووووو  التجوووووًرة  جًمرووووو  . 6223-6230المحًسوووووبر  الحتووووورة 
 .567-77.و  ص ص 55  72القًهرةو  

و. وااوووو  اسووووتخدام ا سووووًلیب اإلحصووووً ی  أحًدیوووو  المتغیوووور ومترووووددة 1067الشوووومرانر  محموووود موسووووى.  
-627  ص ص 616مجموو  رسووًل  الخموویا الرربوور  المتغیوورات  وور البحوووث التربویوو  والنحسووی . 

110. 
و. اتجًهووًت البحوووث المحًسووبی  المنشووورة بووًلمج ت المحكموو   وور المممكوو  1062مًجوود محموود.   جووزر 

و  ص ص 7  52مجمووووو  اإلدارة الرًمووووو   . 1066-1006الرربیووووو  السووووورودی  خووووو ل السووووونوات 
512-537. 

و. دراسوو  تحمیمیوو  ل تجًهووًت الر یسووی  لمبحوووث المحًسووبی  المنشووورة  وور 1002حمووس  سووًلم عبوود ا .  
مجم  الجًمر  اإلس می   سمسم  الدراسًت اإلنسًنی و  . 1003-.100مسطین خ ل الحترة من  

 .512-556و  ص ص 1  66

 األجنب: ب لمغ  ث ن:ً   المراجع 
Abdel-Khalik, A. R. (1976). An Analysis of the Attitudes of a Sample of the 

AAA Members toward the Accounting Review. The Accounting 
Review, 51 (3), pp. 604–616. 

Badua, F. A., Previts, G. J., & Vasarhelyi, M. A. (2011). Tracing the 
development of accounting thought by analyzing content, 



 .......والعربية المعاصرة للبحوث المحاسبيةتجاهات الدولية اإل                                    ماجد محمد السيد جزر د/
 

  33  

 

communication, and quality in accounting research over 
time. Accounting Historians Journal, 38 (1), pp. 31-56. 

Ballas, A., & Theoharakis, V. (2003). Exploring diversity in accounting through 
faculty journal perceptions. Contemporary Accounting Research, 20 
(4), pp. 619-644. 

Birnberg, J. G., & Shields, M. D. (2020). Journal of Management Accounting 
Research at 30 Years: Reflections on Its Context, Creation, 
Challenges, and Contributions. Journal of Management Accounting 
Research, 32 (1), pp. 1-10. 

Bonner, S. E., Hesford, J. W., Van Der Stede, W. A., & Young, S. M. (2006). 
The most influential journals in academic accounting. Accounting, 
Organizations and Society, 31 (7), pp. 663–685.  

Bradbury, M., & Hooks, J. (2013). Pacific Accounting Review - the first 25 
years. Pacific Accounting Review, 25 (3), pp. 225–234. 

Bujaki, M. L., & Mcconomy, B. J. (2017). Productivity in Top-10 Academic 
Accounting Journals by Researchers at Canadian Universities at the 
Start of the 21st Century. Accounting Perspectives, 16 (4), pp. 269–
313. 

Chatfield, M. (1975). The Accounting Review’s First Fifty Years. The 
Accounting Review, 50 (1), pp. 1–6. 

Coetsee, D., & Stegmann, N. (2012). A profile of accounting research in South 
African accounting journals. Meditari Accountancy Research, 20 (2), 
pp. 92-112.  

de Villiers, C., & Dumay, J. (2013). Construction of research articles in the 
leading interdisciplinary accounting journals. Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, 26 (6), pp. 876–910. 

DeFond, M. (2016). Annual Report and Editorial Commentary for The 
Accounting Review. The Accounting Review, 91 (6), pp. 1817-1839.  



 .......والعربية المعاصرة للبحوث المحاسبيةتجاهات الدولية اإل                                    ماجد محمد السيد جزر د/
 

  34  

 

Dumay, J., De Villiers, C., Guthrie, J., & Hsiao, P. C. (2018). Thirty years of 
Accounting, Auditing and Accountability Journal: A critical study of 
the journal’s most cited articles. Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, 31 (5), pp. 1510-1541. 

Endenich, C., & Trapp, R. (2018). Signaling effects of scholarly profiles - The 
editorial teams of North American accounting association journals. 
Critical Perspectives on Accounting, 51 (March), pp. 4-23. 

Fleming, R. J., Graci, S. P., & Thompson, J. E. (1990). Characteristics of the 
Work of Leading Authors of The Accounting Review, 1926-1945. 
The Academy of Accounting Historians, 17 (1), pp. 5–25.  

Fleming, R. J., Graci, S. P., & Thompson, J. E. (1991). Tracing the evolution 
of research in The Accounting Review through its leading authors: 
The 1946–1965 period. Accounting Historians Journal, 18 (2), pp. 27-
53. 

Fleming, R. J., Graci, S. P., & Thompson, J. E. (2000). The dawning of the age 
of quantitative/empirical methods in accounting research: Evidence 
from the leading authors of The Accounting Review, 1966–
1985. Accounting Historians Journal, 27 (1), pp. 43-72. 

Fogarty, T. J., & Jonas, G. A. (2013). Author Characteristics for Major 
Accounting Journals: Differences among Similarities 1989–2009. Issues 
in Accounting Education, 28 (4), pp. 731–757.  

Fogarty, T. J., & Liao, C. H. (2009). Blessed are the gatekeepers: A longitudinal 
study of the editorial boards of The Accounting Review. Issues in 
Accounting Education, 24 (3), pp. 299-318. 

Fowler, C. J., & Keeper, T. (2016). Twenty years of Accounting History, 
1996–2015: Evidence of the changing faces of accounting history 
research. Accounting History, 21 (4), pp. 389-418. 

Garcha, B. S., Harwood, G. B., & Hermanson, R. H. (1983). A study of the 
readership of The Accounting Review . Journal of Accounting 
Education, 1 (2), pp. 21-39. 



 .......والعربية المعاصرة للبحوث المحاسبيةتجاهات الدولية اإل                                    ماجد محمد السيد جزر د/
 

  35  

 

Harris, J., & Durden, C. (2012). Management accounting research: An analysis 
of recent themes and directions for the future. Journal of Applied 
Management Accounting Research, 10 (2), pp. 21-41. 

Heck, J., & Bremser, W. (1986). Six Decades of The Accounting Review: A 
Summary of Author and Institutional Contributors. The Accounting 
Review, 61 (4), pp. 735-744.  

Jackling, B., Natoli, R., Nuryanah, S., & Ekanayake, D. (2013). Celebrating 20 
Years of Publication of Accounting Education: an international 
journal: 1992–2011. Accounting Education, 22 (1), pp. 18-43. 

Kachelmeier, S. (2009). Annual Report and Editorial Commentary for the 
Accounting Review. The Accounting Review, 84 (6), pp. 2047-2075.  

Lee, S., & Bozeman, B. (2005). The impact of research collaboration on 
scientific productivity. Social studies of science, 35 (5), pp. 673-702. 

Linnenluecke, M. K., Birt, J., Chen, X., Ling, X., & Smith, T. (2017). 
Accounting Research in Abacus, A&F, AAR, and AJM from 2008-
2015: A Review and Research Agenda. Abacus, 53 (2), pp. 159–179. 

Lohmann, C., & Eulerich, M. (2017). Publication trends and the network of 
publishing institutions in accounting: data on The Accounting 
Review, 1926–2014. Accounting History Review, 27 (1), pp. 1-25. 

Lowensohn, S., & Samelson, D. P. (2006). An examination of faculty 
perceptions of academic journal quality within five specialized areas of 
accounting research. Issues in Accounting Education, 21 (3), pp. 219-
239. 

Meyer, M., & Rigsby, J. T. (2001). A descriptive analysis of the content and 
contributors of Behavioral Research in Accounting 1989-
1998. Behavioral Research in Accounting, 13 (1), pp. 253-278. 

Meyer, M., Waldkirch, R. W., Duscher, I., & Just, A. (2018). Drivers of 
citations: An analysis of publications in “top” accounting 
journals. Critical Perspectives on Accounting, 51, pp. 24-46. 



 .......والعربية المعاصرة للبحوث المحاسبيةتجاهات الدولية اإل                                    ماجد محمد السيد جزر د/
 

  36  

 

Moffitt, K. C., Richardson, V. J., Snow, N. M., Weisner, M. M., & Wood, D. 
A. (2016). Perspectives on past and future AIS research as the Journal of 
Information Systems turns thirty. Journal of Information Systems, 30 
(3), pp. 157-171. 

Nobes, C. W. (1985). International Variations in Perceptions of Accounting 
Journals. The Accounting Review, 60 (4), pp. 702-705. 

Oler, D. K., Oler, M. J., & Skousen, C. J. (2010). Characterizing accounting 
research. Accounting Horizons, 24 (4), pp. 635-670. 

Oler, D. K., Oler, M. J., Skousen, C. J., & Talakai, J. (2016). Has concentration 
in the top accounting journals changed over time?. Accounting 
Horizons, 30 (1), pp. 63-78. 

Schwartz, B. N., Williams, S., & Williams, P. F. (2005). US doctoral students’ 
familiarity with accounting journals: Insights into the structure of the 
US academy. Critical Perspectives on Accounting, 16 (3), pp. 327-348. 

Silva, F. S., Schulz, P. A., & Noyons, E. C. (2019). Co-authorship networks 
and research impact in large research facilities: benchmarking internal 
reports and bibliometric databases. Scientometrics, 118 (1), pp. 93-108. 

Stephens, N. M., Summers, S. L., Williams, B., & Wood, D. A. (2011). 
Accounting doctoral program rankings based on research productivity 
of program graduates. Accounting Horizons, 25 (1), pp. 149-181. 

Williams, P. F. (1985). A descriptive analysis of authorship in The Accounting 
Review. Accounting Review, 60 (2), pp.300-313. 

Williams, P. F., & Rodgers, J. L. (1995). The Accounting Review and the 
production of accounting knowledge. Critical Perspectives on 
Accounting, 6 (3), pp. 263-287. 

Zeff, S., & Dyckman, T. (2018). A Historical Study of the First 30 Years of 
Accounting Horizons. Accounting Historians Journal, 45 (1), pp. 115-
131. 



 .......والعربية المعاصرة للبحوث المحاسبيةتجاهات الدولية اإل                                    ماجد محمد السيد جزر د/
 

  37  

 

Zeff, S., & Dyckman, T. (2020). Accounting and Business Research: the first 50 
years, 1970-2019. Accounting and Business Research, Advance online 
publication. Published online: 16 Mar 2020. https://doi.org/10.1080/ 
00014788.2020.1731115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/


 .......والعربية المعاصرة للبحوث المحاسبيةتجاهات الدولية اإل                                    ماجد محمد السيد جزر د/
 

  38  

 

 مالحق البحث
 (  الحوز:ع الجغرافي لممؤلا:ن الذ:ن :نحمون لمؤسس ت1ممحق )

 )*(2017-2001الو : ت المححدة األمر:ك:  خالل السنوات من خ رج 

 % عدد المؤلفين الدولة

Canada 96 21.1% 

Hong Kong 85 17.8% 

Australia 58 12.1% 

Singapore 52 11.9% 

Netherlands 34 7.1% 

China 28 5.9% 

UK 26 5.4% 

Germany 21 4.2% 

Taiwan 18 3.8% 

South Korea 16 3.3% 

Denmark 6 1.3% 

Spain 6 1.3% 

NZ 5 1.1% 

Switzerland 5 1.1% 

France  5 1.1% 

Israel 5 1.1% 

Belgium 4 1.8% 

Japan 2 1.4% 

India 2 1.4% 

Norway 1 1.2% 

Malaysia 1 1.2% 

Austria 1 1.2% 

Mexico 1 1.2% 

Portugal  1 1.2% 

 %111 478 اإلخًاني

                     )*(
 حى انخرحيب حُازنياً وفقاً نعدد انًؤنفيٍ. 

 )انًصدر: يٍ إعداد انباحذ(.             
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 (  الحوز:ع الجغرافي لممؤلا:ن الذ:ن :نحمون لمؤسس ت2ممحق )

 )*(2017-2001من خ رج دول المجالت المح سب:  العرب:  الثالث  خالل السنوات 

 % عدد المؤلفين الدولة

 %36.3 117 األردٌ

 %23.1 74 انسعوديت

 %9.1 29 فهسطيٍ

 %5.1 16 انعراق

 %4.1 13 انسوداٌ

 %3.4 11 انكويج

 %3.4 11 نيبيا

 %3.1 11 اندسائر

 %2.8 9 قطر

 %2.2 7 انيًٍ

 %1.9 6 سوريا

 %1.6 5 َيديريا

 %1.2 4 يصر

 %1.9 3 أيريكا

 %1.6 2 انبحريٍ

 %1.6 2 أسخرانيا

 %1.3 1 انًًهكت انًخحدة

 %1.3 1 سهطُت عًاٌ

 %1.3 1 نبُاٌ

 %111 322 االخًاني

             )*(
 حى انخرحيب حُازنياً وفقاً نعدد انًؤنفيٍ. 

 )انًصدر: يٍ إعداد انباحذ(.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


