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 مقدمه

 در مهمی نقش ها،شرکت واست  اجتماعی و اقتصادی رشد به دستیابی ارکان از یکی گذاریسرمایه

 اهداف به رسیدن و رقابت قدرت حفظ برای اقتصادی، هایبنگاه هرچند .]8[ کنندمی ایفا آن گیریشکل

 مانند تبعاتی بر عالوه ها،آن در گذاریسرمایه ناکارایی اما نمایند؛می گذاریسرمایه به اقدام خود، موردنظر

 قرار ریتأث تحت ماًیمستق را ذینفعان و سهامداران که ]7[ پذیریانعطاف کاهش و سرمایه فرصت هزینه

 کشور دستیابی عدم و اقتصادی رشد کاهش منابع، بهینه تخصیص عدم به منجر کالن، منظر از دهد؛می

 و اقتصادی مالی، اثرات رودمی انتظار ،رونیازا .]20[ شودمی جهانی رقابت درصحنه مناسب جایگاه به

 اشتراک به همواره آمدهدستبه نتایج و بوده پژوهشگران موردتوجه یگذارهیسرما ناکارایی اجتماعی

 باشندمی علمی سطح در دانش تبادل و انتقال هایروش تریناصلی از هامقاله که یآنجائ از شود. گذاشته

 .]18[ نمایند مدیریت را تحقیقاتشان ،داشتهنگه روزبه را خود دانش کنند،می کمک محققان به و ؛]14[

 نقشه ترسیم ضمن ،1گذاریسرمایه کارایی موضوع در شدهچاپ مقاالت محتوای بررسی و تحلیل با

 ساخت آشکار را موجود کمبودهای و ضعف قوت، نقاط دانش، جریان مسیر توانمی ها،پژوهش موضوعی

 .]9[ شود منتهی مهم موضوع این هایپژوهش شدن پُربارتر به که

 از استفاده و توزیع تولید، فرایند کیفی امکان حد تا و کمی لیوتحلهیتجز توانمی را 2یسنجعلم مطالعات

 ریزی،برنامه منظوربه فرآیند این بینیپیش و تبیین توصیف، و آن بر مؤثر عوامل و علمی اطالعات

 یالمللنیب و سازمانی گروهی، فردی، ابعاد در پژوهشی و علمی ینگرندهیآ و آگاهی و اعتال گذاری،سیاست

 ،شدهییشناسا پژوهشگران موضوعی هایگرایش و الگوها علمی؛ هاینقشه ترسیم با درواقع .]1[ دانست

 هایپژوهش در همچنین، شود.می ارائه گذارانسیاست به آن موضوعی تغییرات و رشته فعلی وضعیت

 هاآن بین رابطه و پرتکرار موضوعات از یآگاه با نیمتخصص به موضوعی، ینقشه ترسیم با یسنجعلم

 روند یا تولیدات تعداد نویسندگان، همکاری هایشبکه تحلیل .]4[ شودمی کمک موضوعات، توسعه جهت

 یسنجعلم یهاجنبه از بخشی مقاالت، محتوای تحلیل و افراد نیدتریتول پر شناسایی انتشارات، رشد

 موضوع با منتشرشده مقاالت یسنجعلم هایشاخص وضعیت دارد، سعی حاضر پژوهش .]5[ هستند

 این ویژه اهداف ،رونیازا نماید. مشخص را آمد( خواهد ادامه در که مفهومی )با گذاریسرمایه کارایی

 تعداد ازنظر برتر نویسندگان تعیین مقاله، تعداد ازنظر هادانشگاه برترین شناسایی از: اندعبارت تحقیق

                                                           
1 Investment Efficiency 

2 Scientometrics 



 57 .   ...رانیدر ا یگذارهیسرما ییکارا یهاپژوهش یسنجعلم

 

 

 1واژگانیهم تحلیل ها،کلیدواژه پُرتکرارترین معرفی همچنین ها،مقاله نویسندگیهم شبکه ترسیم و مقاله

 ها.آن 4بینابینی و 3درجه مرکزیت شاخص محاسبه و کاررفتهبه یهادواژهیکل 2رخدادیهم یا

 به مرکزیت شود،می محسوب 6اجتماعی هایشبکه تحلیل خُرد مفاهیم ترینمهم از یکی 5مرکزیت مفهوم

 از استفاده با توانمی را شبکه 7هایگره مرکزیت پردازد.می شبکه در افراد یرگذاریتأث و اهمیت مطالعه

 تعداد بیانگر اجتماعی شبکه در مرکزیت درجه شاخص .]9[ کرد بررسی مختلفی مرکزیت هایشاخص

 قرار مستقیم همسایگی در گره یک با که است شبکه دهندهلیتشک هایگره سایر با گره آن ارتباطات

 واژگان، رخدادیهم شبکه یک در شود.می بیشتر گره آن اهمیت باشد، بیشتر گره کیدرجه هرچقدر دارند.

 در هادواژهیکل سایر با دواژهیکل آن مشترک وقوع هایدفعه تعداد بیانگر دواژهیکل هر مرکزیت درجه

 .]4[ است یموردبررس هایمقاله

 ترینکوتاه روی بر 8یال یک یا گره یک که دفعاتی تعداد نسبت از است عبارت بینابینی شاخص همچنین،

 از است عبارت شبکه در خاص گره یک بینابینی گیرد.می قرار 9گراف یک مختلف هایگره میان مسیر

 معیار این حقیقت در شود.می رد خاص گره یک از که شبکه هایگره میان مسیرهای ترینکوتاه تعداد

 نیاز گره این به کمتر( باواسطه) باهم ترعیسر ارتباط برای شبکه هایگره از تعداد چه کندیم محاسبه

 .]6[ است قرارگرفته یتریکیاستراتژ مکان در گره اینکه یعنی باشد زیادتر گره بینابینی چه هر دارند،

 گره یک توانایی کنندهمشخص و گذردیم گره یک از که است اطالعات از درصدی دهندهنشان همچنین

 هر قابلیت میزان برای نمایشی درواقع است، گراف هایگره عناصر سایر بین ارتباط گسترش تسهیل برای

 برای معیار این .باشدیم شبکه در ریتأث یک گسترش یا و اطالعات به سایرین دسترسی به کمک برای گره

 .]9[ و ]5[ دهدیم نشان رادارند دیگر یهاگروه با ساختن مرتبط توانایی که افرادی محل یافتن

 تحقیق پیشینه

 مشاهده حسابداری حوزه در واژگانرخدادیهم تحلیل رویکرد با پژوهشی شده، انجام جستجوی براساس

 برخی است. شده انجام مختلفی رویکردهای با هامقاله محتوای تحلیل و واکاوی بررسی، ولی نشد،

 قرار خود کار مبنای را علمی هایدستورالعمل اساس بر مقاالت تنظیم و تدوین صحیح شیوه پژوهشگران،

 نیرتریپذبیآس (1397) همکاران و گرد اند؛داده قرار یموردبررس را پژوهشی-علمی مجالت و داده

                                                           
1 Co-Word Analysis 

2 Co-Occurrence Analysis 

3 Degree 

4 Betweenness 

5 Centrality 

6 Social Networks Analysis 

7 Nodes 

8 Edge, Arc, Line 

9 Graph 
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 آن بیانگر نتایج نمودند. تعیین 1فازی تاپسیس تکنیک از استفاده با را حسابداری حوزه مقاالت هایبخش

 قرار مناسبی وضعیت در پژوهش نهیشیپ و مقدمه پژوهش، تیمحدود پژوهش، ابزار هایبخش که است

 هایپژوهش یشناسروش یشناسبیآس و واکاوی به تطبیقی-تحلیلی روش با (1393) بدری .]11[ندارد

 ارائه موجود وضعیت بهبود برای پیشنهادهایی و پرداخت ایران دانشگاهی حسابداری و مالی تجربی

 .]2[نمودند

 امیری سلیمانی است. قرارگرفته محققان موردتوجه که است دیگری رویکرد مقاالت، کمی محتوای تحلیل

-علمی فصلنامه 26 تا 1 شماره در موجود مقاالت محتوایی یهایژگیو شناخت باهدف (1399) همکاران و

 را 1397 تا 1390 یهاسال بین شدهچاپ مقاله 243 تعداد «حسابداری تجربی هایپژوهش» پژوهشی

 .اندداشته نقش مقاالت نوشتن در نفر 607 که است آن از حاکی پژوهش یهاافتهی .قراردادند تحلیل مورد

 مقاالت درصد 58 موضوعی ازنظر .دهندیم تشکل زنان درصد 26 و مرد را مقاالت نویسندگان از درصد 74

 شرکتی حاکمیت درصد 8 حسابرسی، درصد 11 مدیریت، حسابداری درصد 12 مالی، حسابداری حوزه در

 .]10[ است بوده مالیات حوزه در درصد 2 و

 و حسابداری هایبررسی فصلنامه یهامقاله محتوای تحلیل به (1398) ده نوجه کاظمی و نهر نونهال 

 مؤلفان از درصد 87 داد: نشان هاآن هاییافته پرداختن، 1396 سال پایان تا انتشار ابتدای از حسابرسی

 روش لحاظ به درصد 60 و باشد؛می یدونفر کار حاصل درصد 50 است؛ داده تشکیل مردان را مقاالت

 .]18[ است آرشیوی نوع از پژوهش

 225 بررسی هاییافته پرداختند، ایران در رفتاری حسابداری هایپژوهش یسنجعلم به (1397) نوبخت

 هاآن تولید در نویسنده 531 داد. نشان 1395 پایان تا ابتدا از حسابداری پژوهشی علمی مجالت مقاله،

 منابع درصد 70 باًیتقر و اول رتبه مقاله 39 با تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه داشته، مشارکت

 .]17[ است بوده انگلیسی زبان به

 رانیا در یحسابرس یهاپژوهش یفعل تیوضع از یجامع ریتصو ارائه باهدف (1397) همکاران و ناطقی

 یهاگروه در یجیترو یعلم و یپژوهش یعلم یةنشر 16 در شدهچاپ یحسابرس مقاله 457 است.

 نشان یهاافتهی کردند. مرور 1396 زییپا تا 1371 سال از یمال و تیریمد اقتصاد، ،یحسابرس و یحسابدار

 تیفیک اند.کرده استفاده یشیمایپ روش از درصد 33 و یویآرش روش از قاتیتحق درصد 60 زا شیب داد:

 تیفیک از پس است. داده اختصاص خود به را درصد( 70) گذشته مطالعات ۀعمد بخش یحسابرس

 نیهمچن دارند. قرار سوم و دوم یهارتبه در حسابرس اظهارنظر و یحسابرس الزحمهحق ،یحسابرس

 کمتر یاحرفه رفتار و اخالق تقلب، ،یریگمیتصم و قضاوت ،یاحرفه دیترد همانند ییهاحوزه به محققان

 .]15[ اندکرده توجه

 حسابداری اخالق حوزه در منتشره مقاالت محتوای تحلیل و تعداد بررسی به (1396) همکاران و نمازی

 تعداد که داد نشان نتایج پرداختند. ایران در آن یهارمجموعهیز پژوهشی اولویت کردن مشخص و

                                                           
1 Fuzzy Topsis 
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 مقاالت درصد 2 که است مقاله 110 برابر 1394 شهریور پایان تا حسابداری ایحرفه اخالق هایمقاله

 .]16[ باشدمی حسابدار نشریان

 مجله در اخیر سال 30 طی چاپ استناد پر مقاالت انتقادی بررسی به (2018) 1همکاران و دامی

 برای پژوهش ادبیات ساختاریافته مرور از پژوهش این در پرداختند. ییگوپاسخ و حسابرسی حسابداری،

 دیگر مقاله 21 و ییگوپاسخ و حسابرسی حسابداری، مجله در شدهچاپ استناد پر مقاله 126 تحلیل

 اخیر یهاسال در داد نشان آنان پژوهش نتایج شد. استفاده 2016 تا 1988 یهاسال فاصله در شدهچاپ

 حسابرسی حسابداری، مجله در مقاالت انجام برای متنوعی تمرکز نواحی و هاشهیر ،هاروش ،هایتئور از

 بلوغ به حسابداری در یارشتهنیب تحقیقاتی یهاپروژه دهدیم نشان که است شدهاستفاده ییگوپاسخ و

 .]22[ است رسیده خود

 در 2000-2015 هایسال بین افتهیانتشار هایمقاله لیوتحلهیتجز به (2016) 2کویمک و تامپسون

 به مربوط مقاالت تعداد هاآن پژوهش نتایج اساس بر .پرداختند حسابداری یهایبررس و حسابداری مجله

 مجالت در یتوجهقابل طوربه 3اکسلی-سربینز قانون تصویب علت به یموردبررس زمانی دوره طی اخالق

 .]24[ است افتهیشیافزا تخصصی و علمی

 پژوهش یشناسروش

 انجام واژگان رخدادیهم و اجتماعی شبکه تحلیل ی،سنجعلم رویکرد با و کاربردی نوع از حاضر پژوهش

 مالی حسابداری، با مرتبط هایحوزه در تخصصی پژوهشی – علمی هاینشریه شامل، آماری جامعه شد.

 جهاد علمی اطالعات پایگاه در منتشرشده هایمقاله همه شامل مطالعه، آماری نمونه است. اقتصاد و

 باشد.می گذاریسرمایه کارایی موضوع با یدانشگاه

 باارزش هاییطرح تمامی در فقط شرکت، که شودمی حاصل زمانی مفهومی، طوربه گذاری،سرمایه کارایی

 و اطالعاتی تقارن عدم مانند سرمایه بازار نواقص از برخی یول کند. گذاریسرمایه مثبت خالص فعلی

 منتهی حد از کمتر گذاریسرمایه یا حد از بیشتر گذاریسرمایه فرایند به تواندمی نمایندگی، هایهزینه

 تعریف با را یگذارهیسرما کارایی که باشندیم حاضر تحقیق موضوع ییهامقاله ،جهیدرنت .]21[ گردد

 باشند. گرفته بکار شدهگفته

 گردید اندازیراه www.SID.ir نشانی به 1383 سال مرداد 16 در جهاددانشگاهی علمی اطالعات پایگاه

 سال از کشور پژوهشی علمی نشریات از کاملی آرشیو تهیه و مقاالت کامل متن سازینمایه به اقدام و

 ،روزانه دانلود هزار 55 ،مراجعه هزار 75 از بیش آماری ازنظر پایگاه، این .است کرده تاکنون 1379

 آن جایگاه از نشان که داشته 1399 سال در دانلود میلیون 40 و بازدید میلیون 100 از بیش همچنین

 حسابداری، هایواژه از هرکدام با شده نمایه نشریات تعداد یینتع منظوربه .]13[ است پژوهشگران نزد

                                                           
1 Dumay et al. (2018) 

2 Thompson & McCoy (2016) 

3 Sarbanes–Oxley 
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 هایمقاله همه ترتیب بدین آمد. دست به نشریه 76 از فهرستی نتیجه شد، انجام جستجویی اقتصاد، و مالی

 نمایه نشریات سایر در مذکور تخصصی نشریه 76 بر عالوه گذاریسرمایه کارایی موضوع با منتشرشده

 شد: طی زیر مراحل ها،مقاله استخراج برای گردید. استخراج شده

 گذاری،سرمایه کم گذاری،سرمایه ناکارایی گذاری،سرمایه )کارایی هایواژه از هرکدام از استفاده با ابتدا

 و حد از بیشتر گذاریسرمایه حد، از ترکم گذاریسرمایه ،ازحدشیب گذاریسرمایه گذاری،سرمایه بیش

 های)فایل گردید استخراج هامقاله و انجام جستجو 1399-1379 زمانی بازه در حد( از کمتر گذاریسرمایه

 شد بررسی مقاالت تمامی عناوین سپس، آمد. دست به مقاله 99 تعداد مرحله این در نشد(. دانلود مشابه

 شد، حذف مقاله 24 )جمعاً شدند حذف گذاریسرمایه کارایی از مدنظر مفهوم با مرتبط غیر هایمقاله و

 مفاهیم یا بیمه بانک، گذاری،سرمایه هایشرکت کارایی سنجش حوزه در عمدتاً شدهحذف هایمقاله

 جستجو مورد هایواژه با ایمقاله 1385 سال و 1383 تا 1379 دوره طی است ذکر به الزم بود(. اقتصادی

 هایشرکت کارایی با مرتبط 1386 و 1384 هایسال در منتشره مقاله دو همچنین نشد. یافت

 بازه در مقاله 75 جهیدرنت شدند. حذف فهرست از که بود هاداده پوششی تحلیل روش با گذاریسرمایه

 شدند. تحلیل آماری نمونه عنوانبه 1399 تا 1387 زمانی

 از استفاده با یسازکدستی از پس و وارد اکسل برنامه در دستی صورتبه آمدهدستبه هایداده ابتدا

 ها(کلیدواژه و )نویسندگان اسامی یسازکدستی و اصالح مرحله در شد. تحلیل یسنجعلم یافزارهانرم

 یکدست کلمات مفرد و جمع کهیطوربه شد؛ اصالح و بازبینی دقتبه بود اکسل فیلدهای در که اشکاالتی

 گردید. اصالح نیز بود شدهنوشته متفاوت گونه چندین به که کلماتی شد. ویرایش نیز مترادف کلمات و

 یوسی» یافزارهانرم از استفاده با و طراحی هاآن مربعی ماتریس کلمات، و اسامی یسازکدستی از پس

 گردید. ترسیم کلیدی واژگان رخدادیهم و نویسندگیهم شبکه «2درآو نت» و «1نت

 هایافته

 4وردی و ]23[ (2006) 3ریچاردسون هایمقاله انتشار با هرچند ها:مقاله فراوانی توزیع بررسی الف.

 که طورهمان ولی شود منتشر موضوع این با هاییمقاله 1385 سال از رفتمی انتظار ]25[ (2006)

 و مدرس توسط مقاله اولین نشد. مشاهده ایمقاله آماری نمونه در 1386 الی 1379 دوره طی شدهاشاره

  گردید. ارائه ]12[ (1387) حصارزاده
 هاتوزیع فراوانی و مدت انتظار پذیرش و نشر مقاله - 1جدول 

 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 سال

 0 2 15 17 15 10 3 3 1 3 3 2 1 دریافت

                                                           
1 UciNet 

2 NetDraw 

3 Richardson (2006) 

4 Verdi (2006) 
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 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 سال

 0 6 16 22 10 8 0 3 1 3 3 2 1 پذیرش

 7 10 13 17 10 5 0 4 1 3 2 2 1 نشر

 مدت دریافت

 تا پذیرش )ماه(

 29/5 33/5 08/6 53/5 50/7 20/6 0 75/2 میانگین

 14/2 24/4 84/6 74/4 72/3 03/3 0 89/1 انحراف معیار

 مدت پذیرش

 تا نشر )ماه(

 71/22 67/9 67/9 76/5 70/3 80/0 0 50/1 میانگین

 62/5 35/8 39/7 14/8 09/7 66/4 0 51/4 انحراف معیار

 های پژوهشگرانمنبع: یافته
 تعداد است. گذاریسرمایه کارایی با مرتبط هایمقاله برای سال برترین 96 سال 1جدول  اساس بر

 سال دیگر طرف از باشد.می 17 و 22 ،17 ترتیب به سال این در منتشرشده و پذیرش دریافت، هایمقاله

 تعداد از منتشرشده هایمقاله تعداد ،1397 تا 1393 هایسال طی نشد، منتشر یا پذیرش ایمقاله 1393

 دریافت سال این در کدامچیه ولی یافت انتشار 1399 سال در مقاله 7 نکهیباوجودا باشد،می کمتر دریافتی

 پژوهشگران توسط گذاریسرمایه کارایی موضوع با هاییمقاله است ممکن کهیدرحال اند.نشده پذیرش یا

 باشند. نکرده دریافت نشر نوبت ولی شدهارسال نشریات به

 نشر تا پذیرش زمانمدت و مقاله پذیرش تا دریافت زمانمدت برای معیار انحراف و میانگین 1جدول  در

 زمانمدت برای ماه 54/4 و 83/5 ترتیب به دوره کل برای هاآماره این گردید. ارائه بعد به 92 سال از مقاله

 برای پذیرش مدت میانگین بیشتر .باشدیم نشر تا پذیرش مدت برای ماه 91/8 و 56/7 مقدار و پذیرش

 بیشترین .باشدیم ماه 75/2 میزان به 1392 سال کمترین و ماه 50/7 مقدار با 1395 سال یهامقاله

 انتظار مدت میانگین سال این در باشدیم 1399 سال به مربوط پذیرش از پس مقاله نشر انتظار مدت

 نشر، انتظار مدت ولی داشته ماه یک حدود تغییر دوره طی پذیرش مدت نکهیباوجودا است. ماه 71/22

 نشریات محدودیت و نشر آماده مقاله طوالنی صفبه مربوط احتماالً که است یافته زیادی افزایشی روند

 باشد.

 نشریه است. منتشرشده مختلف نشریه 25 در گذاریسرمایه کارایی موضوع با هایمقاله برتر: نشریات ب.

 نشریه ،ازآنپس .باشدیم نشریه برترین مقاالت کل درصد 67/10 کسب و مقاله 8 با حسابداری دانش

 مقاالت دریافت تاریخ نشریه این با رابطه در توجهقابل نکته دارد. قرار مقاله 7 با گذاریسرمایه دانش

 ،97 سال طی نشر سال ازنظر ولی شده دریافت 97 سال در مقاله 3 و 96 سال در مقاله 4 که باشدیم

 خود به را مدت بیشتر چاپ انتظار زمانمدت ازنظر و است شدهچاپ مقاله 3 و 2 ،2 ترتیب به 99 و 98

 شدهارائه گذاریسرمایه کارایی موضوع با مقاله انتشار در نشریات برترین 2جدول  است. داده اختصاص

 است.
 نشریات برتر -2جدول 
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 نشریات
تعداد 

 مقاله

درصد 

 مشارکت
 نشریات

تعداد 

 مقاله

درصد 

 مشارکت

 76/6 5 مطالعات تجربی حسابداری مالی 81/10 8 حسابداریدانش 

 41/5 4 های حسابداری مالیپژوهش 46/9 7 گذاریدانش سرمایه

 11/8 6 حسابداری مالی
های حسابداری مالی و پژوهش

 حسابرسی
4 41/5 

های تجربی پژوهش

 حسابداری
 41/5 4 راهبرد مدیریت مالی 76/6 5

 پژوهشگرانهای منبع: یافته

 منتشر گذاریسرمایه کارایی موضوع با مقاله عنوان 75 دانشگاه، 35 مقاله: تولید در هادانشگاه برترین ج.

 سال اساس بر جدول این است. آمده 3جدول  در که اندکرده منتشر مقاله 2 از بیش دانشگاه 9 اند،کرده

 یامقاله 99 و 98 سال در ،باشدیم مشخص که طورهمان و شدهمیتنظ نشر( و پذیرش جهت )ارسال ارائه

 طی مقاله 1 تنها دانشگاه 19 و مقاله 2 دانشگاه 7 همچنین، است. نشده ارائه مذکور دانشگاه 9 توسط

 .اندنموده ارائه دوره

 سال ارائه مقاله به نشریه بر اساسهای برتر دانشگاه -3جدول 

 جمع 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 دانشگاه

 10 2 4 1 1 1 1      آزاد اسالمی واحد تبریز

 8 1 1 2 1    1 2   عالمه طباطبایی

 4 1    1     1 1 تهران

 4   2 1     1   آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 4 1 2     1     مازندران

 3 1   1 1       آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

 3   1 1      1  اصفهان

 3 1  1     1    الزهرا

 3 1   2        سمنان

 های پژوهشگرانمنبع: یافته

 تا 92 سال از و داده انجام را پژوهش تعداد بیشترین مقاله، 10 انتشار با تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 سال کی در مقاله بیشترین تحقیق، 4 نتیجه ارائه با 1396 سال بود، فعال حوزه این در مستمر طوربه 97

 مقاله 8 دانشگاه این گرفت قرار طباطبایی عالمه دانشگاه دوم، رتبه در است. داده اختصاص خود به نیز را
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 موضوع با پژوهش در دانشگاه اولین جایگاه در مقاله چاپ با 1387 سال در تهران دانشگاه است. نموده ارائه

 بدین و است شدهارائه دانشگاه 9 توسط مقاله 75 کل از مقاله 42 تعداد دارد. قرار یگذارهیسرما کارایی

 دانشگاه 7 شد، انجام هاآن توسط گذاریسرمایه کارایی موضوع با هایپژوهش کل درصد 56 ترتیب

 پژوهش 33 دانشگاه 26 که معنی بدین اند،داده ارائه حوزه این در مقاله 1 هرکدام دانشگاه 19 و 2 هرکدام

 اند.کرده منتشر

 و مدرس توسط ترتیب به حوزه این در شدهچاپ اول، مقاله سه مقاله: تعداد ازنظر برتر نویسندگان د.

 شدهارائه ]3[ (1388) حصارزاده و تهرانی و ]19[ (1388) صادقی و هاشمی ،]12[ (1387) حصارزاده

 است. شده تکرار بار 183 هاآن اسامی که اندداشته مشارکت مقاله 75 تألیف در نویسنده 150 تعداد است.

 7 اسامی ،2 جدول در است. بوده نفر 44/2 مقاله نگارش در نویسندگان مشارکت میزان میانگین، طوربه

  است. آمده اندداشته مشارکت مقاله 2 از بیشتر در مقاله انتشار تعداد ازنظر که برتر نویسنده
 برتر ازنظر تعداد مقاله سندگانینو -4جدول 

 نویسنده
تعداد 

 مقاله

درصد 

 مشارکت
 نویسنده

تعداد 

 مقاله

درصد 

 مشارکت

 05/4 3 اله کرم صالحی 46/9 7 یونس بادآور نهندی

 05/4 3 حسنی محمد 11/8 6 وحید تقی زاده خانقاه

 05/4 3 مهدی زینالی
 05/4 3 سید کاظم ابراهیمی

 05/4 3 قفیثعلی 

 های پژوهشگرانمنبع: یافته

 مقاالت انتشار در درصدی 46/9 مشارکت مقاله، 7 انتشار با نهندی بادآور یونس ،4جدول  به توجه با

 نویسنده دومین خانقاه زاده تقی وحید است. داده اختصاص خود به را برتر نویسندگان اول رتبه و داشته

 131 و 11 ،5 ترتیب به مقاله 1 و 2 ،3 با نویسندگان تعداد و کلی( مشارکت درصد 11/8) مقاله 6 با برتر

 .باشدیم نفر

 نویسنده( یک از )بیش گروهی صورتبه مقاالت درصد 33/93 مشارکت ازنظر مقاالت: تألیف الگوهای ج.

 (.5جدول ) است دشدهیتول یاسندهینو تک صورتبه درصد 76/6 تنها و

 دارای نیز درصد 33/37 همچنین .اندافتهی نگارش یاسندهینو دو الگوی با درصد( 33/49) مقاالت بیشتر

 اختصاص خود به را درصد 76/6 هرکدام یاسندهینو چهار و نویسنده یک مقاالت بودند. نویسنده سه

 .اندداده
 مقاالت فیتأل یالگوها -5جدول 

 جمع کل چهار سه دو یک نویسنده

 75 5 28 37 5 تعداد
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 جمع کل چهار سه دو یک نویسنده

 100 67/6 33/37 33/49 67/6 درصد

 های پژوهشگرانمنبع: یافته

 باشد،می مؤلفه 49 شامل که دهدمی نشان را نویسندگیهم شبکه ،1  شکل نویسندگی:هم شبکه د.

 خطوط است. شده یگذارعالمت شبکه دو شکل این در است. ایگره 10 یسندگینوهم شبکه نیتربزرگ

 .باشدیم همکاری تعدد دهندهنشان نویسندگان بین ترضخیم

 دیوح ی،نهند بادآور ونسی از شبکه این اعضای است. نویسنده 10 شامل نویسندگیهم شبکه نیتربزرگ

 دیوح ی،نهند بادآور ونسی از شبکه این اعضای است. نویسنده 10 شامل نویسندگیهم شبکه نیتربزرگ

 ی،قادر نیالدصالح ی،متق اصغریعل ،رضایپورعل میکر ی،نالیز یمهد ،زادهیتق هوشنگ ،خانقاه زادهیتق

 این توسط مقاله( 9) درصد 16/12 است. شدهلیتشک یمؤذن تایب و زادهحسن برادران رسول ی،عبد رسول

 3 و 6 ،7 با ترتیب به ینالیز یمهد و خانقاه زادهیتق دیوح ی،نهند بادآور ونسی آقایان و شدههیته گروه

 شدهلیتشک نویسنده 6 و 7 از شبکه سوم و دومین دارند. حضور نویسندگان برترین فهرست در مقاله

 گذاریسرمایه کارایی حوزه در گسترده یسندگینوهم شبکه است، نمایان شکل در که طورهمان است.

 باشد.می مقاله یک تهیه سطح در هاهمکاری اکثر و نیست مشهود

 موضوع اهمیت از نشان مقاالت در شدهاستفادهکلیدی  هایواژه :های کلیدیواژه رخدادیهم شبکه هـ.

 تولیدات میان دری کلیدواژه پُرتکرارترین عنوانبه کهکلیدی  واژه هر دارد. علمی تولیدات در شدهانتخاب

 عنوانبه که است ایکلیدواژه همان، حوزه آن اصلی مبحث و موضوع گیرد، قرار حوزه یک علمی

رخدادی واژگان روشی مناسب برای ترسیم نقشه تحلیل هم .]5[است شدهانتخاب کلیدواژه پُرتکرارترین

های موضوعی اصلی و ترسیم بندی و زمینههای گوناگون از این روش برای خوشهعملی است و در حوزه

  شود.های موضوعی استفاده مینقشه

های پژوهشگرانمنبع: یافته  

 یسندگینوهمشبکه  -1شکل  
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 فردمنحصربه کلیدواژه 93 بر مشتمل که است شدهاستفاده کلید واژه 299 تعداد یموردبررس مقاله 75 در

 هر میانگین طوربه و بود مقاله 2 و 16 ،36 ،21 ترتیب به کلیدواژه 6 و 5 ،4 ،3 با مقاالت تعداد باشد.می

 است. کلیدی واژه 99/3 دارای مقاله

 کلیدی واژه دو رخدادیهم تکرار از نشان ضخیم خطوط است. شدهمیترس کلیدی واژگان شبکه 2شکل   در

 تکرار تعداد همراه به درجه مرکزیت شاخص اساس بر شدهمرتب یدواژهکل 14 دارد. مختلف هایمقاله در

 است. آمده 6جدول  در بینابینی معیار و هامقاله در

 برتر دواژهیکل ینینابیدرجه و ب تیتعداد تکرار، مرکز -6جدول 

 بینابینی درجه تکرار کلیدواژه بینابینی درجه تکرار کلیدواژه

 856/133 14 6 نمایندگیهزینه  33/2277 64 47 یگذارهیکارایی سرما

 411/84 14 4 یگذارهیسرما 172/760 41 32 یگذارهیبیش سرما

 96/62 12 7 یکارمحافظه 801/732 39 29 یگذارهیکم سرما

 695/215 12 6 بیش اعتمادی مدیران 648/121 19 9 جریان نقد آزاد

 242/61 12 3 بازده دارایی 906/86 16 16 کیفیت گزارشگری مالی

 338/41 10 4 اقالم تعهدی اختیاری 136/133 14 8 محدودیت مالی

 899/52 10 4 حاکمیت شرکتی 879/176 14 6 یگذارهیناکارایی سرما

 های پژوهشگرانمنبع: یافته

 های پژوهشگرانمنبع: یافته

 دواژگانیکل یرخدادشبکه هم - 2شکل  
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 بیش» ،«گذاریسرمایه کارایی» شامل پژوهش، موضوع با مرتبط کلیدی واژگان تکرار تعداد بیشترین

 باشد.می 6 و 29 ،32 ،47 ترتیب به «گذاریسرمایه ناکارایی» و «گذارسرمایه کم» ،«گذاریسرمایه

 جایگاه در تکرار 8 و 9 ،16 با نیز «مالی محدودیت» و «آزاد نقد جریان» ،«مالی گزارشگری کیفیت»

 اختیار در واژگان رخدادیهم شبکه از دیگری اطالعات مرکزیت هایشاخص ارزیابی گرفتند. قرار بعدی

 گذارد.می

 درجه واژگان، رخدادیهم شبکه یک در شد، مطرح درجه مرکزیت هایشاخص تعریف در که طورهمان

 هایمقاله در هادواژهیکل سایر با گره آن مشترک وقوع هایدفعه تعداد بیانگر )گره( دواژهیکل هر مرکزیت

 دهندهنشان مرکزیت، درجه معیار کم مقدار و کلیدی واژه یک تکرار باالی تعداد جهیدرنت است. یموردبررس

 تعداد «مالی گزارشگری کیفیت» واژه برای نمونه طوربه است. مقاله چند در دواژهیکل دو یرخدادهم تکرار

 گره این شد؛ مشاهده )گره( واژه این رخدادیهم بررسی با باشد.می 16 نیز آن درجه شاخص و 16 تکرار

 گذاریسرمایه کم و بیش کارایی، گره؛ سه سهم داشته، هاگره سایر با رخدادیهم مورد 50 مقاله، 16 طی

 رخدادهم مقاله 3 و 6 در ترتیب به «مدیریتی توانایی» و «بدهی سررسید» با همچنین 7 و 7 ،14 ترتیب به

 کیفیت» مشترک وقوع کل از درصد 74 مذکور کلیدی واژه 5 یرخدادهم مجموع جهیدرنت است؛ شده

 یک را یگذارهیسرما کارایی با مرتبط گره سه کهیدرصورت باشد.می هاکلیدواژه سایر با «مالی گزارشگری

 شد. خواهند تکراری و هم مشابه کامالً «بدهی سررسید» کلیدواژه با مقاله 6 از مقاله 5 نماییم. فرض گره

 جریان» یهامقوله دهدیم نشان 6جدول  که طورهمان گذاریسرمایه کارایی با مرتبط دواژهیکل سه از پس

 و برخوردار درجه مرکزیت شاخص بیشتر 16 و 19 با ترتیب به «مالی گزارشگری کیفیت» ،«آزاد نقد

 ؛«نمایندگی هزینه» است. شدهپرداخت یگذارهیسرما کارایی با ارتباط در ،هاموضوع سایر از بیش

 در همچنین دارند. قرار بعدی جایگاه در 14 درجه شاخص مقدار با «یگذارهیسرما» و «مالی محدودیت»

 دارای یهاگره و (64 تا 5) 5 باالی مرکزیت گره 35 داشتند؛ حضور شکل در که (دواژهیکل) گره 93 بین

 اندرفته بکار کلیدی واژه در بارکی تنها گره 58 تعداد بود. 12 و 20 ،26 تعداد ترتیب به 2 و 3 ،4 مرکزیت

 اند.نموده کسب 5 تا 2 مرکزیت شاخص مقاله در شدهدرج کلیدی واژگان تعداد به توجه با هاگره این

 ،«اعتمادی بیش» یهاگره ی،گذارهیسرما کارایی با مرتبط واژگان از پس نیز بینابینی شاخص ازنظر

 بیشترین ترتیب به «مالی گزارشگری کیفیت» و «آزاد نقد جریان» ،«مالی محدویت» ،«نمایندگی هزینه»

 این دارند؛ (0) صفر بینابینی شاخص مقدار کلیدی واژه 59 تعداد .اندنموده کسب را بینابینی شاخص

 در ارتباط بررسی موضوع خود، و کنندینم ایفا را عناصر بین ارتباط گسترش تسهیل در نقشی گره تعداد

 .باشندیم گرفتهانجام هایپژوهش

 .رادارند دیگر هایگروه با ساختن مرتبط توانایی که است افرادی محل یافتن برای بینابینی معیار شد، گفته

 تسهیل نقش و دارند حضور گذاریسرمایه کارایی با مرتبط گره 4 (،2شکل  ) واژگان رخدادیهم شبکه در

 از پس ی،موردبررس مقاله 75 در استراتژیک کلیدی هایواژه یافتن برای کنند.می ایفا ارتباطی گسترش

 16 و محاسبه مجدد درجه مرکزیت و بینابینی شاخص ،مجاورت ماتریس از مذکور کلیدی واژه 4 حذف

 شد. ارائه 7جدول  در بینابینی شاخص مقدار بیشترین با استراتژیک واژه
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 شاخص بینابینی واژگان استراتژیک - 7جدول 

 درجه بینابینی کلیدواژه درجه بینابینی کلیدواژه

 10 069/408 محدودیت مالی 16 996/1168 جریان نقد آزاد

 10 541/346 بازده دارایی 10 358/1011 هزینه نمایندگی

 7 808/249 عدم تقارن اطالعاتی 13 583/918 کیفیت گزارشگری مالی

 6 234 سررسید بدهی 8 437/592 حاکمیت شرکتی

 7 233/180 اقالم تعهدی اختیاری 9 028/494 یکارمحافظه

 5 5/158 یگذارهیتصمیمات سرما 11 597/487 یگذارهیسرما

 5 158 رشد یهافرصت 5 452 اجتماعیمسئولیت 

 6 137/145 مالی نیشیوه تأم 10 89/412 بیش اعتمادی مدیران

 های پژوهشگرانمنبع: یافته

 تیفیک» و «یندگینما نهیهز» ،«آزاد نقد انیجر» واژه سه توسط عناصر بین ارتباط یلگریتسه بیشترین

 شاخص باالترین مستقیم ارتباط 16 با آزاد نقد جریان دواژهیکل است. گرفته صورت «یمال یگزارشگر

 بودن تر استراتژیک معنای به لزوماً بیشتر مستقیم ارتباط داشتن است. نموده کسب را درجه مرکزیت

 ازنظر 5 درجه مرکزیت شاخص با «اجتماعی مسئولیت » گره مثال طوربه .باشدینم گره یک جایگاه

 و «یمال تیمحدود» ،«مدیران اعتمادی بیش» از باالتری جایگاه در هاگره به ارتباط گسترش و تسهیل

 است. قرارگرفته 10 درجه شاخص با «ییدارا بازده»

 گیرینتیجه

 به اقدام خود، موردنظر اهداف به رسیدن و رقابت قدرت حفظ برای اقتصادی، هایبنگاه هرچند

 همواره گذاری،سرمایه ناکارایی کالن و خُرد تبعات و موضوع اهمیت لحاظ به اما نمایند؛می گذاریسرمایه

 کمک هایراه از یکی یابد.می اختصاص گذاریسرمایه کارایی موضوع به محققین هایپژوهش از بخشی

 هاآن موضوعی نقشه ترسیم و شدهچاپ مقاالت محتوای بررسی و تحلیل مقاالت، کیفی و کمی اعتالی به

 1387 زمانی بازه در مقاله 75 ،جهاددانشگاهی علمی اطالعات پایگاه در جستجو با منظور بدین باشد.می

 با 96 سال به مربوط شدهارائه هایمقاله تعداد بیشترین گرفت. قرار تحلیل مورد و شد استخراج 1399 تا

 سال یهامقاله برای پذیرش مدت میانگین بیشترین نگردید. ارائه مقاله هیچ 93 سال در و است مقاله 17

 مقاله نشر انتظار مدت بیشترین .باشدیم ماه 75/2 میزان به 1392 سال کمترین و ماه 50/7 با 1395
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 است. ماه 71/22 انتظار مدت میانگین سال این در باشدیم 1399 سال به مربوط پذیرش از پس

 روند نشر، انتظار مدت ولی داشت، ماه یک حدود تغییر بررسی دوره طی پذیرش مدت نکهیباوجودا

  باشد. مجالت محدودیت و نشر آماده مقاله طوالنی صفبه مربوط احتماالً  که است یافته زیادی افزایشی

 حسابداری دانش نشریه است. منتشرشده مختلف نشریه 25 در گذاریسرمایه کارایی موضوع با هایمقاله

 مقاله 1 حداقل دانشگاه 35 جمعاً دارد. قرار مقاله 7 با گذاریسرمایه دانش نشریه ،ازآنپس و مقاله 8 با

 و داده انجام را پژوهش تعداد بیشترین مقاله، 10 انتشار با تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه اند،داده ارائه

 گرفت، قرار طباطبایی عالمه دانشگاه دوم، رتبه در بود، فعال حوزه این در مستمر طوربه 97 تا 92 سال از

 7 ،شدهارائه دانشگاه 9 توسط مقاله 75 کل از مقاله 42 تعداد است. نموده ارائه مقاله 8 دانشگاه این

  اند.داده ارائه حوزه این در مقاله 1 هرکدام دانشگاه 19 و 2 هرکدام دانشگاه

 در نویسندگان مشارکت میزان میانگین، طوربه شده، تکرار هامقاله در بار 183 نویسنده، 150 اسامی

 خانقاه زاده تقی وحید اول، رتبه مقاله، 7 انتشار با نهندی بادآور یونس باشد.می نفر 44/2 مقاله نگارش

 نفر 131 و 11 ،5 ترتیب به مقاله 1 و 2 ،3 با نویسندگان تعداد باشند.می مقاله 6 با برتر نویسنده دومین

 نویسنده 10 شامل نویسندگیهم شبکه نیتربزرگ باشد،می مؤلفه 49 شامل نویسندگیهم شبکه است.

 حوزه در گسترده یسندگینوهم شبکه است. شدههیته گروه این توسط مقاله( 9) درصد 16/12 و بود

  باشد.می مقاله یک تهیه سطح در هاهمکاری اکثر و نیست مشهود گذاریسرمایه کارایی

 مقاله 75 در دارد. علمی تولیدات در شدهانتخاب موضوع اهمیت از نشان کلیدواژگان رخدادیهم شبکه

 6 و 5 ،4 ،3 با مقاالت اند.شده تکرار بار299 جمعاً و رفته بکار فردمنحصربه کلیدواژه 93 یموردبررس

 است. کلیدی واژه 99/3 دارای مقاله هر میانگین طوربه و بود مقاله 2 و 16 ،36 ،21 ترتیب به کلیدواژه

 ،«گذاریسرمایه بیش» ،«گذاریسرمایه کارایی» واژه چهار از پس کلیدی واژگان تکرار تعداد بیشترین

 نقد جریان» ،«مالی گزارشگری کیفیت» هایکلیدواژه به «گذاریسرمایه ناکارایی» و «گذارسرمایه کم»

 به «مالی گزارشگری کیفیت» ،«آزاد نقد جریان» دارد. اختصاص 8 و 9 ،16 با «مالی محدودیت» و «آزاد

 کارایی با ارتباط در ،هاموضوع سایر از بیش و برخوردار درجه مرکزیت شاخص بیشتر 16 و 19 با ترتیب

 شاخص مقدار با «یگذارهیسرما» و «مالی محدودیت» ؛«نمایندگی هزینه» اند.شدهپرداخت یگذارهیسرما

 کارایی با مرتبط واژگان از پس نیز بینابینی شاخص ازنظر دارند. قرار بعدی جایگاه در 14 درجه

 و «آزاد نقد جریان» ،«مالی محدویت» ،«نمایندگی هزینه» ،«اعتمادی بیش» یهاگره ی،گذارهیسرما

 کلیدی واژه 59 تعداد .اندنموده کسب را بینابینی شاخص بیشترین ترتیب به «مالی گزارشگری کیفیت»

 ایفا را عناصر بین ارتباط گسترش تسهیل در نقشی گره تعداد این دارند؛ (0) صفر بینابینی شاخص مقدار

 .باشندیم گرفتهانجام هایپژوهش در ارتباط بررسی موضوع خود، و کنندینم

 مرکزیت و بینابینی شاخص مجدد محاسبه و گذاریسرمایه کارایی با مرتبط کلیدی واژه 4 حذف از پس

 انیجر» واژه سه که شد مشخص عناصر بین ارتباط یلگریتسه نقش بیشترین با استراتژیک واژه 16 درجه،

 کردند. کسب بینابینی شاخص بیشترین «یمال یگزارشگر تیفیک» و «یندگینما نهیهز» ،«آزاد نقد

 دواژهیکل یک جایگاه بودن تر کیاستراتژ معنای به لزوماً بیشتر درجه( )شاخص مستقیم ارتباط داشتن
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 ارتباط گسترش و تسهیل ازنظر 5 درجه مرکزیت شاخص با «اجتماعی مسئولیت» مثال طوربه .باشدینم

 شاخص با «ییدارا بازده» و «یمال تیمحدود» ،«مدیران اعتمادی بیش» از باالتری جایگاه در هاگره به

 است. قرارگرفته 10 درجه

 ترسیم و علمی تولیدات وضعیت بررسی )الف( است: مطرح زیر پیشنهادهای آمدهدستبه نتایج به توجه با

 در )ب( دنیا؛ در حوزه این با آن مقایسه و مالی و حسابداری حوزه در هاپژوهش واژگان رخدادیهم نقشه

 مثالعنوانبه شد؛ مشاهده خاص موضوع یک برای مختلف کلیدواژه چند از استفاده حاضر، پژوهش جریان

 ... و حد از بیشتر گذاریسرمایه ،ازحدشیب گذاریسرمایه گذاری،سرمایه بیش هایواژه یریکارگبه

 جستجو نتایج کارایی تا نمایند مفاهیم یاستانداردساز به اقدام نشریات و پژوهشگران گرددمی پیشنهاد

 کارایی در پژوهشگران است امید 99 و 98 سال دو در علمی تولیدات کاهش به توجه با )ج( یابد. افزایش

 کمک سرمایه بهینه تخصیص به طریق این از تا رسانند انجام به بیشتری یهاپژوهش یگذارهیسرما

 نمایند.

 

 منابع فهرست

ترسیم ساختار علمی حوزه تجهیزات پزشکی و (. “1399نیا، نصرت و سهیلی. )امامی، مریم؛ ریاحی .1

 .56–41(:11) 6 ،نامه علم سنجیپژوهش” رخدادی واژگان.آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل هم

” های تجربی مالی و حسابداری در ایران.شناسی پژوهشواکاوی و نقد روش(. “1393احمد. )بدری،  .2

 .128–99(:3)12 های تجربی حسابداریپژوهش

تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر (. “1388تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا. ) .3

، انجمن حسابداری حقیقات حسابداری و حسابرسیت” گذاری.گذاری و کم سرمایهبیش سرمایه

 67-50(: 3)1 ایران،

تحوالت موضوعی (. “1400زاده، پروین؛ عبدخدا، محمدهیوا و آقایاری، حسین. )حبیبی، شفیع؛ عبداله .4

تصویر ” رخدادی واژگان.های بیست ساله علوم کتابداری و اطالع رسانی: یک مطالعه همدر پژوهش

 .68-55(:1)12 ،سالمت

سازی برونداد سنجی و دیداریتحلیل علم(. “1400خاصه، علی اکبر؛ مختاری، حیدر و آقایی، نرگس. ) .5

 ،کتابداری و اطالع رسانی.” 1397تا  1388های رسانی طی سالعلمی فصلنامه کتابداری و اطالع

 110-78(:93( )پیاپی 1)24

 .خانه بیگ دیتا ایران” های اجتماعی.حلیل شبکهای بر تمقدمه. “1400خانه بیگ دیتای ایران.  .6

https://bigdata-ir.com. 

گذاری و پذیری مالی، کارایی سرمایهارزش انعطاف(. “1399زاده، قادر و حجازی، رضوان. )داداش .7

 .96–177(:1)8 ،راهبرد مدیریت مالی” سرعت تعدیل سرمایه درگردش.



 43 شماره ،1401 پاییز ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                   .70

 

 

های داخلی و شکاف سهامداران اثیر ضعف کنترلت(. “1396دستگیر، محسن و ساعدی، رحمان. ) .8

های پژوهش” های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.گذاری شرکتکنترلی بر کارایی سرمایه

 .38–17(:34) ،حسابداری مالی

ترسیم و تحلیل شبکه هم رخدادی واژگان در مقاله های فصلنامه علمی (. “1397رحمانی، مهدی. ) .9

 141-127(: 45( )پیاپی 1)12 ،روان شناسی کاربردی” پژوهشی روان شناسی کاربردی.

تحلیل محتوای نشریه (. “1399راد، فاطمه. )سلیمانی امیری، غالمرضا؛ ایزدپور، مصطفی و گرامی .10

های پژوهش.” 1397تا  1390های طی سال« های تجربی حسابداریپژوهش»هشی علمی ـ پژو

 .40–121(:1) 10 ،تجربی حسابداری

تحلیل و (. “1397گرد، عزیز؛ وقفی، سید حسام؛ آهنگری، مهناز و هاشمی، سیده سعیده. ) .11

نش فصلنامه دا” گیری چند معیاره.های حسابداری برمبنای رویکرد تصمیمشناسی پژوهشآسیب

 .34–117(:3) 5 ،حسابداری مالی

فصلنامه ” گذاری.کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه(. “1387مدرس، احمد و حصارزاده، رضا. ) .12

 .116–85(:2)، سال اول ،بورس اوراق بهادار

مرکز ” مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی.(. “1400مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی. ) .13

 .https://www.sid.ir ،هاددانشگاهیاطالعات علمی ج

شناسی مطالعات گردشگری آسیب(. “1398میرتقیان رودسری، سیّد محمّد و خراسانی، محمدامین. ) .14

–328(:2)10 ،های روستائیپژوهش” های روستایی: کاربست تحلیل محتوا.در فصلنامه پژوهش

59. 

” های حسابرسی در ایران.مروری بر پژوهش(. “1397ناطقی، سمیرا؛ مهرانی، کاوه و تحریری، آرش.) .15

 .79–159(:1) 25 ،های حسابداری و حسابرسیبررسی

محتوای بررسی تعداد و تحلیل(. “1396نمازی، محمد؛ رجب دری، حسین و روستامیمندی، اعظم.) .16

–192(:1) 9 ،های حسابداریپیشرفت” ری در ایران.ای حسابداهای مرتبط با اخالق حرفهمقاله

226. 

دانش حسابداری ” علم سنجی پژوهش های حسابداری رفتاری در ایران.(. “1397نوبخت، یونس. ) .17

 136-125(: 27) 7 ،و حسابرسی مدیریت

تحلیل محتوای مقاالت فصلنامه (. “1398نونهال نهر، علی اکبر و کاظمی نوجه ده، معصومه. ) .18

های حسابداری بررسی. 1396”های حسابداری و حسابرسی از ابتدای انتشار تا پایان سال بررسی

 .150-123(:1) 26 ،و حسابرسی



 71 .   ...رانیدر ا یگذارهیسرما ییکارا یهاپژوهش یسنجعلم

 

 

اری با وجه نقد عملیاتی، رابطه اقالم تعهدی اختی(. “1388هاشمی، سیدعباس و صادقی، محسن. ) .19

بازده سهام و کارایی سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق 

 17-1(:2)1 حسابداری مالی . ”بهادار تهران

” الگوی سنجش کارایی از منظر اطالعات حسابداری.(. “1399هدایت مظهری، روزبه و ثقفی، علی. ) .20

 .70–153(:47) 12 ، انجمن حسابداری ایران،و حسابرسیتحقیقات حسابداری 
21. Biddle, Gary C., Gilles Hilary, and Rodrigo S. Verdi. (2009). How Does Financial 

Reporting Quality Relate to Investment Efficiency? Journal of Accounting and 
Economics 48: 112-131. 

22. Dumay, John, Charl De Villiers, James Guthrie ,Pei-Chi Hsiao. )2018(. “Thirty 

years of accounting, auditing and accountability journal.” Accounting, Auditing 
& Accountability Journal. 

23. Richardson, S. )2006(. “Over-Investment of Free Cash Flow.” Review of 

Accounting Studies 11:159–88. 
24. Thompson, James ,Timothy L. McCoy. )2016(. An Analysis of Ethics Articles 

Published between 2000-2015 in the Journal of Accountancy and the Accounting 
Review. SSRN Scholarly Paper. ID 2810006. Rochester, NY: Social Science 
Research Network. 

25. Verdi, R. )2006(. Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. 

Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfiller 



 

 
Accounting & Auditing Studies, Autumn 2022, No. 43. pp. 55-72 

 

 

Scientometrics of Investment Efficiency Research in Iran 

(A Co-Word Analysis) 
 

Amir Dolatkhah1 

Department of Accounting, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad 

University, Khorramshahr, Iran 

Sayed Ali Vaez (PhD)2© 

Department of Accounting, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad 

University, Khorramshahr, Iran 

Mehdi Basirat (PhD)3 

Department of Economics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran 

 (Received: 30 August 2021; Accepted: 13 June 2022) 

The purpose of this study is to help improve the quality and quantity of articles in the 

field of investment efficiency by drawing the thematic structure of the researchs using 

the method of content analysis and scientometrics. Identifying top journals, 

universities, and authors in terms of article number, keywords of high repetition, Co-

Authorship networking, and Co-Word Analysis of keywords are specific goals. The 

statistical population is all articles indexed in the Scientific Infor01 

mation Database (SID)  From 2008 to 2021 on the Investment Efficiency topic. 

UciNet and NetDraw software were used for drawing networks and calculating 

indexes. Results showed, 75 articles were published by 150 authors from 35 

universities in 25 publications. 131 authors with 1 article and keyword co-occurrence 

network consisting of 93 unique keywords. The best university in the number of the 

study was The Islamic Azad University of Tabriz Branch with 10. The most repeated 

keywords were "Financial Reporting Quality" & "Free Cash Flows" with 16 and 9 

repeats.   
  

Keywords: Accounting Papers, Content Analysis, Co-Word Analysis, Investment 

Efficiency, Scientometrics. 
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