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 ABSTRACT 
 

 Background:  Acinetobacter baumannii is one of the most common challenging pathogens in causing serious infections in 
intensive care units of modern hospital systems around the world and poses a serious threat to public and patient health. 
This study aims to analyze the network of scientific and empirical collaborations of A. baumannii researchers in the last three 
decades. 

 Materials & Methods:  The present study was performed using the Co-citation analysis technique. All A. baumannii publications 
indexed in the Web of Science Core Collection for the period 1990-2019 are the statistical population of the study. After an 
advanced search, 4473 documents were retrieved. A total of 18343 authors contributed to the publication of the retrieved 
documents. Ravar PreMap 1.0.0.0, NetDraw, and UCINET 6.528.0.0 software were utilized for data analysis. 

Results:  Data analysis showed that the global publication of A. baumannii has risen. "Clinical Infectious Diseases," was the 
best journal, and "Seifert, Harald," the most influential researcher, and "Seifert, Harald * Higgins, Paul G," were identified as 
the best co-citation pair. Top researchers in A. baumannii were "Beceiro," "Alejandro," "HSU Li Yang," and "Seifert, Harald," 
respectively, based on degree, betweenness and closeness centrality indicators. 

Conclusion:  Analysis of social networks A. baumannii presents an objective and realistic view to experts and planners in 
Medical Sciences. Also, the structure of A. baumannii's internal relationships and researchers' connections is 
determined objectively. Finally, researchers get acquainted with journals, scientists and organizations that are 
proliferated and effective and plan to collaborate with them in the future 
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Introduction

Acinetobacter baumannii is one of the most common 
and effective pathogens in causing serious ICU infections 
in modern hospital systems around the world (1- 5). This 
hospital pathogen has caused a wide range of infections, 

including Septicemia and Pneumonia, and has become a 
significant challenge in health care services, especially 
hospitals (3,6-8). A. baumannii researchers and 
specialists have always conducted extensive research in 
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various fields due to the challenges, crises, and global 
impact of this pathogen. 

Co-citation analysis is one of the scientometric 
techniques that is used as a method in analyzing the 
intellectual structure of scientists and their publications 
and identifying principal authors and publications in 
different areas of research (15,14). Due to the 
importance of the scientometrics study of A. baumannii's 
international publications, the main issue of this article is 
to visualize the scientific collaboration network and the 
citations of A. baumannii's researchers using the 
methods of co-citation analysis and social network 
analysis from 1990 to 2019. Conducting such research 
and its practical results will be of great help to 
researchers and planners of the healthcare system in the 
field of strategic and heuristic planning, as well as the 
implementation of programs at the level of medical 
sciences organizations and countries (20). 

Therefore, it seems necessary to conduct practical, 
comprehensive, and analytical research in this regard. 
Visualizing the researchers of A. Baumannii's scientific 
collaboration network is the primary goal of this study. 

 

Materials and Methods 

The method used in this paper is co-citation 
analysis. The statistical population is all A. Baumannii 

indexed publications from 1990 to 2019 in the Web of 
Science Core Collection (WOSCC). A total of 4473 
records were retrieved after an advanced search for 
"A. Baumannii" with the "TI" tag using Ravar PreMap, 
UCINET 6.528.0.0, and Netdraw 1.0.0.0 for 
preprocessing and analyzing the data (18) 

Results 

The Growth Trend of Acinetobacter baumannii 
Publications 

A. baumannii's number of Publications rose from 2 
in 1990 to 475 in 2019. The data in Figure 1 showed 
that A. baumannii's publication trend has been 
growing in the last three decades. 

Ranking of Acinetobacter baumannii's Top Journals 
Based on IF 

The data in Table 1 showed that the best journal is 
"Clinical Infectious Diseases," with an impact factor of 
9.05. 

The Most Effective Acinetobacter baumannii 
Researchers 

With 4365 citations, "Seifert, Harald" from Germany 
and affiliated with University Hospital of Cologne, 
ranked first among the most effective researchers in 
the A. Baumannii research domain (Table 2). 

 

 

 

Figure 1. The growth trend of Acinetobacter baumannii's publication in WOSCC (1990 to 2019) 
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Table 1. Top Acinetobacter baumannii's journals in WOSCC (1990-2019) Based on Impact Factor 
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Microbiology 
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Journal of Clinical 
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American Society for 

Microbiology 
337 6 

Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy 
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Table 2. Effective researchers of Acinetobacter baumannii in WOSCC (1990 - 2019) 

Citation Record H-index 
Self- 

Citation 
Highly cited 

papers 
Affiliation Country Author Rank 

4365 50 24 168 2 
University Hospital  

Cologne 
Germany Seifert, Harald 1 

3021 71 27 150 2 
Case Western Reserve 

University 
USA 

Bonomo, 
Robert A 

2 

2791 15 12 23 1 
University of 
Queensland 

Australia 
Paterson, 

David L 
3 

2694 20 14 42 0 Monash University Australia Peleg, Anton Y 4 

2449 37 26 93 1 University of Fribourg Switzerland 
Nordmann, 

patrice 
5 

 

 

Top co-citation pairs in Acinetobacter baumannii 

"Seifert, Harald * Higgins, Paul G" are the authors 
who have had the most co-citation pairs in A. 
baumannii and ranked first place. The researchers are 
from Germany and have had 54 co-citation pairs in the 
last three decades. 

Top Acinetobacter baumannii Researchers Based on 
Degree, Betweenness and Closeness centrality  

"Beceiro, Alejandro" with 52-degree centrality, "HSU 
Li Yang" with 368/1734 betweenness centrality, and 
"Seifert, Harald" with 0.280 closeness centrality are 
ranked first in centrality indicators. 

 

    Table 3. Top 10 co-citation pairs in Acinetobacter baumannii (1990-2019) 

Countries of co-citation couples No. of Co-Citations co-citation pairs Rank 

Germany* Germany 54 Seifert, Harald * Higgins, Paul G. 1 

Switzerland* Switzerland 52 Nordmann, patrice * Poirel, Laurent 2 

Australia* Australia 29 Hall, Ruth M. * Kenyon, Johanna J 3 

Taiwan* Taiwan 28 Chen Te-Li * Kuo-Shu CHEN 4 

Australia* Australia 27 Li Jian * Nation, Roger L. 5 

USA* USA 27 Popova, Anastasiya V. * Schneider, Mikhail M. 6 

Russia* Russia 27 Knirel, Yuriy A. * Shashkov Alexander S. 7 

Taiwan* Taiwan 26 Chen Te-Li * Lee Yi-tzu 8 

Russia* Russia 26 Popova, Anastasiya V. * Knirel, Yuriy A. 9 

Russia* USA 26 Knirel, Yuriy A. * Schneider, Mikhail M. 10 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=14226571222927044399
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Acinetobacter baumannii research network based on centrality indicators 

 

 

Figure 2. Acinetobacter Baumannii research network based on degree centrality 

 

Figure 3. Acinetobacter Baumannii research network based on betweenness centrality 

 

Figure 4. Acinetobacter Baumannii research network based on closeness centrality 
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Discussion 

The trend of scientific publications of A. Baumannii 
researchers has been growing in the last three 
decades. The results of this part of the study are 
consistent with the results of research by Zeinoun 
(22), Liao (28), Sweileh (31). "Seifert, Harald" is the 
most influential researcher, and "Bonomo, Robert A" 
is the most proliferated one. These results are not 
consistent with the results of Figg (41) and Huamani 
(42) but are consistent with the research of 
Hassanzadeh et al. (30). "Seifert, Harald * Higgins, 
Paul G," is a co-citation pair who share common 
research interests. 

"Beceiro, Alejandro" has more power in the 
knowledge flow of network and has a unique role in 
attracting new researchers to the scientific network 
(17). "HSU Li Yang," due to its central position in the 
network, has many relationships with other 
researchers and has an important strategic position in 
the overall structure of the collaboration network (17, 
40). "Seifert, Harald," with the highest closeness 
centrality, is closer to other members of the network 
and has faster access to all researchers on the network 
than any other so that there can be more citations to 
his publications (17,39). From this perspective, the 

results of the present study are consistent with the 
research of Soheili et al. (37).  

 

Conclusion 

One of the most critical concepts and unique 
functions of social network analysis is the study of 
researchers' scientific collaboration network with 
centrality indicators that determine the importance 
and effectiveness of researchers and their 
performance in the cooperation network. Based on 
this, it is suggested that detailed and independent 
research of the Iranian A. baumannii researchers’ 
collaboration network be conducted. 
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های جدی آفرین در ایجاد عفونتبرانگیز و مشکلهای چالشترین پاتوژن، از جمله شایعاسینتوباکتر بومانیزمینه و اهداف: 

شود و تهدید جدی برای بهداشت عمومی و های بیمارستانی مدرن در جهان، محسوب میی سیستمهای مراقبت ویژهبخش

استنادی پژوهشگران اسینتوباکتر بومانی در سه های علمی و همکۀ همکاریسالمت بیماران است. هدف این پژوهش تحلیل شب

 دهۀ اخیر است.

های کتکنیاز استنادی انجام شده است. تحلیل هم استنادیبا استفاده از تکنیک تحلیل هم پژوهش حاضر مواد و روش کار:

 Web of Scienceپایگاه  در 2019-1990 زمانی ۀازدر بکه کلیه مقاالت اسینتوباکتر بومانی  است. سنجیعلم مهم و کاربردی

Core Collection  دهد. پس از انجام جستجوی پیشرفته در پایگاه می تشکیل را حاضر پژوهش آماری جامعه اند،شده نمایه

ها منظور تحلیل دادهاند. بهنویسنده در انتشار مدارک بازیابی شده همکاری داشته 18343مدرک بازیابی گردید.  4473مذکور، 

 استفاده شد. UCINETو  Ravar PreMap ،NetDrawاز نرم افزارهای 

برترین مجله ، "Clinical Infectious Diseases"تر رشدی صعودی داشته است. انتشار جهانی اسینتوباک روند :هایافته

استنادی برتر، زوج هم "Seifert, Harald * Higgins, Paul G"ترین پژوهشگر و اثربخش، "Seifert, Harald" و

 ی و نزدیکی،، بینابینشاخص مرکزیت رتبه ترتیب براساسبه اسینتوباکتر بومانیبرترین پژوهشگران قلمرو  شناسایی شدند.
"Beceiro, Alejandro" ،"HSU Li Yang"  و"Seifert, Harald" .بودند 

 دیدگاهی عینیتواند می اسینتوباکتر بومانیدر قلمرو  هاپژوهشهای اجتماعی و چگونگی ارتباطات تحلیل شبکه گیری:نتیجه

 ساختار روابط تا نمایدمیاین امکان را فراهم  همچنین قرار دهد. یعلوم پزشکریزان قلمرو روی متخصصان و برنامهو واقعی را پیش

های پرتولید و قابل بررسی گردد و پژوهشگران این قلمرو با مجالت، دانشمندان و سازمانصورت عینی به فوقدرونی قلمرو موضوعی 

 ریزی نمایند. ها در آینده برنامهمنظور همکاری با این افراد و سازمانآشنا شده و به اثربخش
 

 یسنجکتاب ،یسنجعلم ،یشبکه اجتماع لیتحل ،یاستنادهم لیتحل ،اسینتوباکتر بومانی :هاواژه کلید

 
 

 برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است. دسترسی آزاد؛ کپی برداری، توزیع و نشر: مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ©رایت کپی

 مسئول: ۀنویسند

 تیریمد یگروه پژوهش ،دانش دیفرش

علوم و  یرساناطالع یااطالعات، مرکز منطقه

 رانیا راز،یش ،یفنارو

  ایمیل:
farshiddanesh@ricest.ac.ir 

 مهمقد

(، از Acinetobacter Baumannii) اسینتوباکتر بومانی

 ICUهای جدی های مهم و مؤثر در ایجاد عفونتترین پاتوژنشایع

های . در بین گونه(1-5)های بیمارستانی مدرن جهان است سیستم

یعی از طیف وسطلب بیمارستانی، این پاتوژنِ فرصتاسینتوباکتر، 

 (Pneumonia)و پنومونی  (Septicemia)سمی سپتیها نظیر عفونت

توجه چالش قابل اخیر به ۀویژه چند دهدر گذر زمان به ورا ایجاد 

های معمولی آزمایشگاهی علوم پزشکی تبدیل شده و حتی در محیط

واسطۀ مقاومت ذاتی یا . به(3،6-8)کند آسانی رشد مینیز به

نیز  ها، مشکالت فراوانیبیوتیکشده نسبت به بسیاری از آنتیایجاد

های ناشی از اسینتوباکتر و حتی آمیز عفونتبر درمان موفقیت

های غیرقابل درمان در بیماران بستری، ایجاد و در پی آن عفونت

ساس سازمان . براین ا(3 ،9)توجهی را رقم زده است مرگ و میر قابل

کتریال با یهاعنوان یکی از پاتوژنبهداشت جهانی از اسینتوباکتر به

، اسینتوباکتر بومانی. (11،10)تهدیدکننده سالمت انسان یاد کرد 

 ی پزشکی ایرانشناسکروبیممجله 

 1399خرداد و تیر ـ  3 ـ شماره 14سال 
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 Hospital-acquiredالریه بیمارستانی )عامل اصلی ذات

pneumoniaهای اداری، باکتریمی، عفونت پس از عمل (، عفونت

-Ventilatorدنبال ونتیالسون )ایجادشده بهجراحی و پنومونی 

associated pneumonia (12،13)( است. 

پژوهشگران و متخصصین قلمرو اسینتوباکتر با توجه به  

ر اسینتوباکتای که پاتوژن ها و تأثیر جهانی مسألهها، بحرانچالش
های مختلف اپیدمیولوژی، ، همواره در زمینهکردهایجاد  بومانی

ا های جدید درمانی، مسائل بالینی، غلبه بپیشگیری و کنترل، گزینه

ناشی از این میکروارگانیسم و خصوصیات مولکولی  عفونت

ای را انجام ها و مطالعات گستردههای اسینتوباکتر پژوهشعفونت

های استنادی معتبر ههای مذکور منتشر و در نمایاند. پژوهشداده

منظور آگاهی اند. بنابراین بهنمایه شده Web of Scienceدنیا مانند 

ها و المللی دانشمندان، سازمانهای بیناز روند انتشارات و پیشرفت

 های اینکشورها در قلمرو اسینتوباکتر، ارزیابی و پایش پژوهش

هسنجی، بهای علمها و روشقلمرو موضوعی با استفاده از شاخص

نظر ( ضروری بهCo-Citation Analysisاستنادی )ویژه تحلیل هم

 رسد.می

 سنجی است کههای علماستنادی، یکی از تکنیکتحلیل هم

ده شعنوان روشی در تحلیل ساختار فکری و مطالعات علمی انجامبه

و همچنین شناسایی نویسندگان و مدارک کلیدی در قلمروهای 

. با استفاده از (14،15)گیرد د استفاده قرار میمختلف پژوهشی، مور

های علمی، دنبال کردن پویایی زمینه هایاین روش رشد پژوهش

، 16)های جدید پژوهشی قابل بررسی است علمی و کشف زمینه

و  تیاهم ییشناسا منظوراستنادی به. در کنار تحلیل هم(14

ز ی اعلم یاز پژوهشگران در شبکه اجتماع کیهر  یرگذاریتاث

های این د. براساس یافتهشوهای مرکزیت استفاده میسنجه

تری ها، نویسندگانی که در قلمرو مورد مطالعه، تاثیر وسیعتحلیل

دارند در مرکز ساختار فکری قرار گرفته و نویسندگانی که در یک 

قلمرو تخصصی خاص فعالیت دارند در پیرامون این ساختار واقع 

ا توجه به موارد مذکور و همچنین ضرورت . ب(17-19)شوند می

المللی در در سطح بین اسینتوباکتر بومانیتحلیلی انتشارات  ۀمطالع

سازی شبکه همکاری اصلی این مقاله دیداری لهأمسنظام سالمت، 

ا ب اسینتوباکتر بومانیعلمی و میزان استنادات پژوهشگران قلمرو 

استنادی و تحلیل شبکه اجتماعی های تحلیل هماستفاده از روش

هایی و نتایج است. انجام چنین پژوهش 2019-1990های بین سال

و  گیرانریزان و تصمیمکاربردی حاصل از آن به پژوهشگران، برنامه

های راهبردی و کالن ریزیطورکلی نظام سالمت در زمینه برنامهبه

های علوم پزشکی ها در سطح کشورها و سازمانامهو نیز اجرای برن

سازی . در این راستا دیداری(20)کمک شایان توجهی خواهد نمود 

ه ک اسنتوباکتر بومانیاطالعات با ترسیم نقشه و ساختار علمیِ 

چالشی جدی برای نظام سالمت و بهداشت عمومی بخصوص در 

شود، مییافته محسوب کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه

 ضروری است. 

 درخصوصهای مرتبط در ادامه این مقاله، برخی پیشینه

 هجا کشود. از آنبا رویکردی تحلیلی مرور می استنادیهم تحلیل

ی از برخ صرفا   رو،این از است اسنتوباکتر بومانی پژوهش این قلمرو

 پزشکی علوم موضوعی قلمروهای در شده انجام ترین مطالعاتمهم

هایی در ها حاکی از آن است، پژوهششود. بررسی پیشینهمرور می

سالمت ، (21) (Health informaticsقلمرو انفورماتیک سالمت )

 Traumatic، صدمات دندانی جراحی )(22) (Mental Healthروان )

dental injuries) (23)های صحرایی ، آزمایشات جانوری روی موش

، ناقل (24)( Animal Experiments on Rats in Turkeyترکیه )

 لوسمی ،(25)( Monocarboxylate transporterمونوکاروکسیالت )

، تحقیقات (26)( Acute myeloid leukemiaاستخوان ) مغز حاد

 (Gene research of myocardial infarctionژنتیکِی سکته قلبی )

، (28)( Medical Big Data، کالن داده علوم پزشکی )(27)

 Stem cells forاستئوآرتریت ) برای نیادیب هایسلول

osteoarthritis) (29) ،مقاومت (30) نارسایی مزمن قلب و عروق ،

( Carbapenem resistance( )بیوتیکیکارباپنم )از داروهای آنتی

ل شکلی مؤثر در تحلیاستنادی بهاز روش تحلیل هم استفاده با( 31)

شبکه همکاری ساختار فکری مطالعات علمی و شناسایی 

گیز براننویسندگان، کشورها، مجالت برتر قلمروهای موضوعی چالش

ها حاکی از آن و مهم مورد استفاده قرار گرفته است. مرور پیشینه

های مختلف است که تاکنون پژوهشی که با استفاده از روش

ورد را م نتوباکتر بومانییاسسنجی ساختار قلمرو سنجی و کتابعلم

داده باشد، مشاهده نگردید. عدم مشاهده پژوهشی در  مطالعه قرار

خصوص قلمرو موضوعی مقاله حاضر از یکسو و نیز میزان اهمیت 

برای نظام سالمت در سطح  اسینتوباکتر بومانیراهبردی موضوع 

المللی از سوی دیگر، ضرورت انجام پژوهشی کاربردی، جامع و بین

 نماید.می تحلیلی در این خصوص را بیش از پیش آشکار

سازی شبکه همکاری علمی دیداریباتوجه به مطالب مذکور، 

اصلی  هدف اسینتوباکتر بومانیو میزان استنادات پژوهشگران قلمرو 

منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش، پاسخ پژوهش حاضر است. به

انتشارات روند رشد های اساسی مانند مطالعه به برخی از پرسش



9139تیر  –خرداد ▐ 3 شمارۀ 14 سال▐شناسی پزشکی ایران مجلۀ میکروب  

259 

 

انتشارات پژوهشگران، تعیین  توزیع فراوانیپژوهشگران، تعیین 

 مجالت تخصصیتوزیع فراوانی بیشترین همکاری علمی کشورها، 

 ر پایگاهد اسینتوباکتر بومانی پژوهشگران قلمروتوزیع فراوانی برتر، 

Web of Science Core Collection (WOSCC) های سال بین

موضوعی  قلمروساختار تأثیرگذاری جهت بررسی  2019تا  1990

 ضروری است. اسینتوباکتر بومانی
 

 روش پژوهش

سنجی و با استفاده از پژوهش حاضر از نوع مطالعات علم

انجام شده است.  با رویکرد تحلیلی استنادیتحلیل هم تکنیک

اسینتوباکتر قلمرو  انتشارات تمامیجامعه آماری پژوهش حاضر، 
در پایگاه  2019پایان سال  تا 1990 از ابتدای سالاست که  بومانی

نمایه  Web of Science Core Collection (WOSCC) استنادی

ساله به خوبی ساختار  30زمانی  ۀباز رسدبه نظر میشده است. 

ی پایگاه استناد را نشان دهد. اسینتوباکتر بومانیفکری قلمرو 

WOSCC ی ستنادا یگاهپا ترینیمیو قد ین، پرکاربردترینعتبرترم

 را full cited reference، 1900 از سال WOSCCاست.  جهان

های های استنادی، دادهنمایه کرده و در مقایسه با سایر پایگاه

دانلود فراهم آورده  برایتری در علوم پزشکی، ارزشمندتر و جامع

 المللیبندی بینهای رتبه(. همچنین بسیار از نظام32،33است )

ادی ها پایگاه استنها از دادهدانشگاه ۀبمنظور تعیین رتها بهدانشگاه

Web of Science میزان اهمیت این برند، که این مورد بهبهره می

 . (34)افزاید پایگاه استنادی می

، نخست گام ها و اجرای پژوهش درمنظور استخراج دادهبه

در فیلد جستجوی  "Acinetobacter Baumannii"کلیدواژه 

در بازه  Letterها و همه انواع مدارک به جزء تمامی زبانعنوان، به

رکورد بازیابی  4473در مجموع جستجو شد.  2019-1990زمانی 

 500های . تمام رکوردهای بازیابی شده در قالب بستهگردید

با فرمت  Full Record and Cited Referencesصورت رکوردی به

 دانلود( Plain Textهای متنی ساده )شکل فایل دار بهبرچسب

مدارک بازیابی مستخرج از  پژوهشگران تعداد نهایی اسامیشدند. 

یکدستاصالح، حذف و  یرایش،و دوم گامبود. در  نفر 18343 شده

 انجام Ravar PreMap  1.0.0.0افزاردر نرم پژوهشگراننام  یساز

 طراحیبرای  UCINET 6.528.0.0 افزارنرم سوم گام رد. شد

 یافزارهاقابل خواندن توسط نرم یهاخام به ماتریس یهاماتریس

 خیصتش رمنظوبه چهارمگام  درکار رفت. به یتحلیل شبکه اجتماع

 یپژوهش یقکه از عال اسینتوباکتر بومانیقلمرو  پژوهشگران

. گردید استخراج استنادیهم یهازوج برخوردار هستند، یمشترک

 مقاالتفهرست منابع  یتمام استنادیهم هایزوج استخراج برای

مرتبط  یهاو سپس داده گردید یلتبد Ravar PreMapبه فرمت 

 پنجم گام درافزار گرفته شد. نرم یناستنادشونده از ا یهابا زوج

. دیگرد محاسبه یکیو نزد ینابینیرتبه، ب یتمرکز هایشاخص

 یدر شبکه اجتماع مهم وبانفوذ  قدرتمند، عوامل ییشناسا منظوربه

که  پژوهشگرانی یینتع برای و اسینتوباکتر بومانیپژوهشگران 

 یاز لحاظ تعداد ارتباطات ی،استنادهم ینهرا در زم یّتاهم یشترینب

گرفت  قرار استفاده مورد یتمرکز یهاسنجه ،ها دارندگره یربا سا

 استفاده Netdraw و  UCINETافزارهاینرم منظور از ینبد .(18)

تر اسینتوباک قلمرو علمی انتشاراترشد  ضریب ششم گام در. شد
   .گردید محاسبه زیر فرمول از استفاده با بومانی

 

1در این فرمول  − 2𝑟  ضریب رشد نسبی در یک دوره زمانی

log𝑒 مشخص،  𝑤1  مقاالتتعداد اولیه ، log𝑒 𝑤2 تعداد نهایی

اختالف بین دو دوره زمانی  T2-T1در بازه زمانی مورد نظر  مقاالت

 .(35) دهدرا نشان می

 هایافته

 اسینتوباکتر بومانیقلمرو  پژوهشگران انتشاراتروند رشد 

 حاکی از آن است که انتشارات 1 شکلهای نگاهی به داده

 1996-1990در بازه زمانی  اسینتوباکتر بومانیپژوهشگران قلمرو 

 32به  1990مورد در سال  2با رشد همراه بوده است، چنانچه از 

تولید علم  1997است. در سال  افزایش یافته 1996مورد در سال 

مورد کاهش  21پژوهشگران با افت قابل توجهی همراه بوده و به 

 نیز انتشارات پژوهشگران 2001تا  1998یافته است. در بازه زمانی 

روند ثابتی نداشته است. در ادامه بین  اسینتوباکتر بومانیقلمرو 

روند صعودی با شیب  1 شکلهای داده 2007تا  2002های سال

ای کاهش قابل مالحظه 2008دهد. در سال ای را نشان میآهسته

 روند رشد 2016تا  2009شود. با این وجود از سال دیده می

است  قابل توجهی اسینتوباکتر بومانیانتشارات پژوهشگران قلمرو 

 دهد.های مذکور شیب تند صعودی را نشان میو نمودار در سال

وجود، روند انتشار  این با است، کاهشی انتشار روند 2017 سال در

با افزایش  2019و  2018های قلمرو موضوعی مورد بررسی در سال

از  اسینتوباکتر بومانیقلمرو همراه بوده است. تعداد تولیدات علمی 

رسیده است  2019مورد در سال  475به  1990مورد در سال  2

 (.1 شکل)

.
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 (2019 تا 1990) WOSCCدر  اسینتوباکتر بومانی قلمروپژوهشگران  انتشاراتروند رشد  .1 شکل

 

  نیاسینتوباکتر بوماقلمرو  پژوهشگران انتشاراترشد  ضریب

منظور محاسبه ضریب رشد انتشارات علمی ایرانی به

شد.  ، استفاده)استناد(رشد  از فرمول ضریب اسینتوباکتر بومانی

انتشارات پژوهشگران ایرانی رشد  ضریب دادها نشان یافته

 2019تا  1990 بازه زمانیدر  WOSCCدر  اسینتوباکتر بومانی

ال س تا . انتشارات ایرانی این قلمرواست بوده درصد 65/3میالدی 

با کاهش  2017روند صعودی داشته است، اما در سال  2016

اهش ک درصد -62/2ضریب رشد به  جایی که، تا استرو روبهانتشار 

 و مجددا به روال سابق برگشت. یافته است

بر اساس مجموع  اسینتوباکتر بومانیقلمرو  برتر مجالت

  یافتیدر اتاستناد

ها، ضریب مجموع استنادات، خوداستنادی ،1جدول در 

، ناشر، کشور منتشرکننده، تعداد Quartileتأثیر، شاخص چارک 

مقاالت منتشر شده و تعداد مقاالت پراستناد مجالت تخصصی 

و بر اساس مجموع استنادات  استخراج اسینتوباکتر بومانیقلمرو 

 اسینتوباکتر بومانیبندی مجالت تخصصی قلمرو دریافتی به رتبه

 پرداخته شد. 

 .شده است یبندرتبه مجالت ریتاث بیضر براساس 1 جدول

 ریتأث بیضر براساس قلمرو نیا مجله نیبرتراساس،  نیبر ا

"Clinical Infectious Diseases" معادل ریتأث بیضرکه  است 

 Antimicrobial Agents". است Q1مجالت ءجز و داشته 05/9

and Chemotherapy" ،مقاله  337تعداد  ،71/4 تأثیر ضریب با نیز

 یافتدر یخوداستناد 1106استناد و  16227منتشر و مجموعا  

توباکتر اسین قلمرو یدپرتول وبرتر  یاتکرده است و در رتبه اول نشر
 Journal of" یهگرفته است. سپس نشر قرار بومانی

Antimicrobial Chemotherapy" یهنشر و "Journal of Clinical 

Microbiology" اند. وم و سوم قرار گرفتهد رتبۀ 

  اسینتوباکتر بومانیقلمرو  ترین پژوهشگراناثربخش

ها، تعداد مجموع استنادات، خوداستنادی ،2جدول های داده

انتشارات، اچ ایندکس، مقاالت پراستناد، وابستگی سازمانی و کشور 

 1990 در بازه زمانی اسینتوباکتر بومانیقلمرو  پژوهشگران اثربخش

دهد. این جدول بر اساس مجموع استنادات نشان می 2019تا 

بندی تبهر اسینتوباکتر بومانیقلمرو  دریافتی پژوهشگران اثربخش

 شده است.

"Seifert, Harald" بیمارستان -از کشور آلمان و دانشگاه

Cologne  در رتبه نخست پژوهشگران  استناد 4365با دریافت

قرار گرفته است. سپس  اسینتوباکتر بومانیمرو اثربخش قل

"Bonomo, Robert A"  از کشور آمریکا و دانشگاهCase Western 

Reserve  پژوهشگراندر جایگاه دوم  استناد 3021با دریافت 

 . (2 ولجد) قرار گرفته است اسینتوباکتر بومانیپراستناد قلمرو 

 اسینتوباکتر بومانیدر قلمرو رتر باستنادی هم هایزوج
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قلمرو  مقاالتاستنادی در هم هایزوج 10توزیع فراوانی 

 قابل مشاهده است 3جدول  در اسینتوباکتر بومانی
 

 (2019تا  1990) WOSCCدر  اسینتوباکتر بومانیمجالت برتر قلمرو . 1 جدول
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 (2019تا  1990) WOSCCدر  اسینتوباکتر بومانیقلمرو  اثربخش پژوهشگران. 2 جدول

Citation Record 
H-

index 
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Citation 
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cited 

papers 

Affiliation Country Author Rank 
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 اسینتوباکتر بومانیدر مقاالت قلمرو  استنادیهم یهازوج یفراوان عیتوز. 3 جدول

Countries of co-citation 

couples 
No. of Co-Citations co-citation couples Rank 
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Taiwan* Taiwan 26 Chen Te-Li * Lee Yi-tzu 8 

Russia* Russia 26 Popova, Anastasiya V. * Knirel, Yuriy A. 9 

Russia* United States 26 Knirel, Yuriy A. * Schneider, Mikhail M. 10 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=14226571222927044399
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=14226571222927044399
http://glycoscience.ru/Knirel/Me&IOC.jpg
http://glycoscience.ru/Knirel/Me&IOC.jpg
http://glycoscience.ru/Knirel/Me&IOC.jpg
http://glycoscience.ru/Knirel/Me&IOC.jpg
http://glycoscience.ru/Knirel/Me&IOC.jpg
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استنادی های مربوط به همبر اساس تجزیه و تحلیل داده

 "Seifert, Harald * Higgins, Paul G" مشخص گردید که پژوهشگران

( را با یکدیگر مورد 54) استنادیهستند که بیشترین هم اییسندهنو جفت

 * Nordmann, patrice" قرار دارند. سپس نخستاند و در رتبه داشته

Poirel, Laurent"  و استنادی رتبه دوم هم مورد 52با"Hall, Ruth M. 

* Kenyon, Johanna J"  استنادی در قلمرو سوم هم ۀمورد رتب 29با

را از آن  WOSCCدر  2019-1990در بازه زمانی  اسینتوباکتر بومانی

  (.3 جدول)اند خود کرده

اخص ش براساس اسینتوباکتر بومانیقلمرو برترین پژوهشگران 

 مرکزیت رتبه

 ۀکه بیشترین اهمیت را در زمین پژوهشگرانیدر ادامه برای تعیین 

اند از ها ایجاد کردهاستنادی از لحاظ تعداد ارتباطاتی که با سایر گرههم

شاخص مرکزیت رتبه، بینابینی و نزدیکی استفاده شد. گره یا موجودیت 

. ستا اسینتوباکتر بومانیقلمرو  پژوهشگرانمورد مطالعه در این پژوهش، 

نای بر مب اسینتوباکتر بومانیقلمرو  برتر پژوهشگراننام  4جدول در 

 شاخص مرکزیت رتبه نشان داده شده است.

 ,Beceiro" که شودمشاهده می 4جدول  هایبا بررسی داده

Alejandro" پژوهشگران قلمرو  نخستدر رتبه  52 درجه با مرکزیت

ت. سپس قرار گرفته اسبر اساس شاخص مرکزیت رتبه  اسینتوباکتر بومانی

"Zander, Esther" د. دست آورهجایگاه دوم را ب 50 درجه با مرکزیت

 ,Poza"و  "Bonomo, Robert A"به به شکل مشترکجایگاه سوم 

Margarita"  (.4 جدولرسید ) 49 درجهبا مرکزیت 

 تر بومانیاسینتوباکپراستناد قلمرو  پژوهشگران ۀمای کلی از شبکشِ

 1 شکل بر مبنای شاخص مرکزیت رتبه نشان داده شده است. در

اند. هر تر مشخص شدههای بزرگپراستناد و تأثیرگذار با دایره پژوهشگران

تر باشد، نشاناست بزرگ پژوهشگراندهنده ای که نشانچه قطر دایره

 دهنده پیوندهای دریافتی زیادتر و تأثیرگذاری بیشتر در شبکه است.

.
 

 شاخص مرکزیت رتبه مبنایبر  اسینتوباکتر بومانیقلمرو  برترین پژوهشگران. 4جدول 

Degree Centrality Author Rank 

52 Beceiro, Alejandro 1 

50 Zander , Esther 2 

49 Bonomo, Robert A 3 

49 Poza, Margarita 3 

48 Roca, Ignasi 4 

48 Stefanik, Danuta 4 

47 Seifert, Harald 5 

47 Higgins, Paul G 5 

 

های مرکزیت رتبه ترسیم شده است. بر اساس داده 2 شکل

دهنده نشانهستند تر بزرگ هایدایرهپژوهشگرانی که دارای 

در شبکه  یپیوندهای دریافتی زیادتر و تأثیرگذاری بیشتر

 پژوهشگرانی .هستند اسینتوباکتر بومانیپژوهشگران قلمرو 

 Ono Yasuo" ،"Chaiyen, Pimchai" ،"Ling"همچون 

Baodong" ،"Godoy-Carter, Veronica" ،"Giamarellou 

Helen" ،"Falagas Matthew E." ،"Bai Changqing" ،" 

Landman David" ،"Wang Rui" ،"Nicolau, David P." ،

"Kumar Ayush"  و"Bahador Abbas"  جزء 1درجه مرکزیت با 

س بر اسا اسینتوباکتر بومانیپژوهشگران قلمرو  ترینضعیف

شود این شاخص مرکزیت رتبه هستند و همانطور که مشاهده می

ترین ضعیفپیوندهای دریافتی و  پژوهشگران دارای کمترین

 .(2 شکلهستند ) تأثیرگذاری در شبکه

 اسبراس بومانیاسینتوباکتر قلمرو برترین پژوهشگران 

 شاخص مرکزیت بینابینی
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 اسینتوباکتر بومانیقلمرو  برترنام پژوهشگران  5جدول در 

بر مبنای شاخص مرکزیت بینابینی نشان داده شده است. مرکزیت 

پردازد که در ای میگره ای است که به شناساییبینابینی، سنجه

. به(17) ممکن میان دو گره دیگر قرار دارد ۀترین فاصلکوتاه

ان در شبکه را نشپژوهشگر عبارتی میزان قدرت و تأثیرگذاری یک 

دارای قدرت ایزوله کردن یا افزایش پژوهشگران دهد. این می

های دارای بینابینی باال، نقش مهمی در . گرههستندارتباطات 

ر شبکه برخوردار کنند و از جایگاهی مرکزی داتصال شبکه ایفا می

 .هستند

 "HSU Li Yang"شود مشاهده می 5جدول همانگونه که در 

پژوهشگران برتر قلمرو اول  ۀدر رتب 368/1734با مرکزیت بینابینی 

رار گرفته قبر مبنای شاخص مرکزیت بینابینی  اسینتوباکتر بومانی

 ,Van den Broek"و  "Adams, Mark D"است. سپس 

Peterhans J"  و  017/1296به ترتیب با مرکزیت بینابینی

که  پژوهشگرانیاند. های دوم و سوم قرار گرفتهدر رتبه 114/1136

مرکزیت بینابینی باالیی دارند، در واقع به عنوان  5جدول بر حسب 

وجب ممیانجی برقراری پیوند از قدرت بیشتری برخوردار هستند و 

شبکه  3 شکلشوند. در به جریان انداختن دانش در شبکه می

 بر مبنای شاخص مرکزیت اسینتوباکتر بومانیقلمرو  پژوهشگران

 بینابینی نشان داده شده است. 

 

 
 رتبه بر مبنای شاخص مرکزیت اسینتوباکتر بومانیشبکه پژوهشگران قلمرو  . 2 شکل

 

 بر مبنای شاخص مرکزیت بینابینی اسینتوباکتر بومانیپژوهشگر برتر قلمرو  .5جدول 

 

Betweenness centrality Author Rank 

1734.368 HSU Li Yang 1 

1296.017 Adams, Mark D 2 

1136.114 van den Broek, Peterhans J 3 

867.635 Turton, Jane F 4 

710.517 Thamlikitkul, Visanu 5 



 پژوهشگران در سه دهه یعلم ی: شبکه همکاراسینتوباکتر بومانی | و همکاران دانش دیفرش

264 

 

 
 بر مبنای شاخص مرکزیت بینابینی اسینتوباکتر بومانیقلمرو  پژوهشگرانشبکه . 3 شکل

 

 "HSU Li Yang" ترین دایره متعلق بهبزرگ شکلدر این 

است که دارای مرکزیت بینابینی بیشتری نسبت به سایر 

 "Adams, Mark D"است و  اسینتوباکتر بومانیقلمرو  پژوهشگران

در جایگاه دوم و سوم قرار  "Van den Broek, Peterhans J"و 

، "Ling Baodong"دارند. همچنین پژوهشگرانی همچون 

"Chaiyen, Pimchai"  و"Ono, Yasuo" فر ص با مرکزیت بینابینی

 رب اسینتوباکتر بومانیترین پژوهشگران قلمرو جزء ضعیف (0)

مبنای شاخص مرکزیت بینابینی شناخته شدند. این پژوهشگران 

 ندارند.قدرت و تأثیرگذاری در شبکه 

 اسینتوباکتر بومانی برتر قلمرو پژوهشگراننام  6جدول در 

بر مبنای شاخص مرکزیت نزدیکی نشان داده شده است. مرکزیت 

ا ر پژوهشگرانبا سایر  پژوهشگرترین نزدیکی، مجموع طول کوتاه

ه از ک پژوهشگرانیتوان گفت کند. به عبارت دیگر میمشخص می

استنادی با مرکزیت نزدیکی باالیی برخودارند شانس باالتری در هم

 .(18،19) دارند پژوهشگراندیگر 

 ,Seifert»شود یمشاهده م 6جدول همانگونه که در 

Harald »اساس شاخص  براول  ۀدر رتب 280/0 یکینزد یتبا مرکز

و « Dijkshoorn, Lenie»قرار گرفته است.  یکینزد یتمرکز

«Higgins, Paul G »276/0و  279/0 نزدیکی یتبا مرکز یببه ترت 

 یتکه از مرکز پژوهشگرانیاند. دوم و سوم قرار گرفته یهادر رتبه

 یگربا د یتناداسدر هم یبرخودارند شانس باالتر ییباال یکینزد

قلمرو  پژوهشگرانشبکه  4 شکلقلمرو دارند. در  ینا پژوهشگران

شان داده ن یکینزد یتشاخص مرکز یبر مبنا اسینتوباکتر بومانی

 شده است. 

 ،"Hashemi, Ali"همچون  یپژوهشگران همچنین

"Goudarzi, Hossein"، "Bahador, Abbas"، "Kumar, 

Ayush"، "Nicolau, David P"، "Wang, Rui"، "Landman, 

David"، "Bai, Changqing"، "Falagas, Matthew E"، 

"Giamarellou, Helen"، "Godoy Carter, Veronica"، "Ono, 

Yasuo"، "Chaiyen, Pimchai" و "Ling, Baodong" مرکزیت با 

اسینتوباکتر پژوهشگران قلمرو  ترینضعیف جزء 091/0 نزدیکی
 شناخته شدند.  یکینزد یتشاخص مرکز یبر مبنا بومانی
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 یکینزد یتشاخص مرکز یبر مبنا اسینتوباکتر بومانیبرتر قلمرو  انپژوهشگر. 6جدول 

 

 
 بر مبنای شاخص مرکزیت نزدیکی اسینتوباکتر بومانیقلمرو  پژوهشگرانشبکه  .4 شکل

 

 بحث

همکاری علمی پژوهشگران قلمرو  ۀپژوهش حاضر، شبک

را در سه دهه مورد بررسی قرار داد. نتایج  اسینتوباکتر بومانی

پژوهش، حاکی از رشد صعودی روند تولید انتشارات علمی 

 2در این بازه زمانی از تعداد  اسینتوباکتر بومانیپژوهشگران قلمرو 

(. 1 شکلاست ) 2019مورد در  475به  1990پژوهش در سال 

ها در مجالت معتبر علمی، کاس آنافزایش انتشارات علمی و انع

وجود دغدغه متخصصین امر در سطح جهان در قلمرو  ۀدهندنشان

چاپ مورد پژوهش است که بازتاب آن در قالب مقاالت علمی به

 هایرسیده است. از این حیث، نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

Zeinoun (22) ،Liao (28) ،Sweileh (31) ،نتیجه است. هم 

همواره مورد توجه  که یت مجالت، یکی از مواردی استکیف

. بر اساس نتایج (36)پژوهشگران قلمروهای تخصصی قرار دارد 

 ۀبرترین مجل "Clinical Infectious Diseases" پژوهش، مجله

ن شناسایی گردید که با دارا بودن باالتری اسینتوباکتر بومانیقلمرو 

ضریب تاثیر، رتبه نخست را از آن خود نموده است. این در حالی 

است که بیشترین تعداد استنادات دریافتی مربوط به مجله 

"Antimicrobial Agents and Chemotherapy" که در رتبه  است

 (.1جدول پنجم قرار دارد )

سنجی، شمارش تعداد های علمکه در پژوهشجاآناز  

های تاثیر پژوهش است و استنادات دریافتی، یکی از مقیاس

شوند، در نظر گرفته می« هااثربخش»مترادف با « پراستنادها»

Closeness Centrality Author Rank 

0/280 Seifert, Harald 1 

0/279 Dijkshoorn, Lenie 2 

0/276 Higgins, Paul G. 3 

0/273 Bou, German 4 

0/272 Bonomo, Robert A. 5 
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بنابراین نویسندگان پراستناد، نویسندگان اثربخشی در جامعه علمی 

ت زیادی هم به شوند هرچند که ممکن است مقاالخود قلمداد می

نتایج پژوهش حاضر، بیانگر از  .(17)ه تحریر در نیاورده باشند رشت

از کشور  استناد 4365با دریافت  "Seifert, Harald" آن است که

 با باالترین، استناد دریافتی، Cologneبیمارستان  -آلمان و دانشگاه

در رتبه  محسوب و اسینتوباکتر بومانیترین پژوهشگر قلمرو اثربخش

نخست پژوهشگران قرار دارد. نتایج همچنین گواه آن است، 

"Bonomo, Robert A"  با دارا بودن تعداد مدارک منتشره بیشتر اما

 ۀنتیج .(2جدول است )دوم قرار گرفته  ۀدریافت استناد کمتر در رتب

 ، است.Huamani  (42)وFigg (41)فوق، برخالف نتایج پژوهش 

المللی و تولید انتشارات بیشتر موجب افزایش های بینهمکاری

استنادات دریافتی پژوهشگران نشده است که در این بین بحث 

زاده و دیگران حسن خوداستنادی نیز قابل تامل است. در پژوهش

اند، از لحاظ پژوهشگرانی که مقاالت بیشتری منتشر کرده (30)

ی نیز در وضعیت خوبی قرار دارند و از این باب تعداد استناد دریافت

توان نتایج پژوهش حاضر را دارای نتایج مشابهی با پژوهش فوق می

جا که، تاثیرگذاری و نفوذ یک پژوهشگر لزوما ، با بررسی دانست. از آن

تعداد انتشارات و تولیدات علمی آن پژوهشگر قابل سنجش نیست، 

اددهی دیگران به آثار یک پژوهشگر، بنابراین میزان استفاده و استن

تواند مالک تاثیر و نفوذ آن پژوهشگر بر دیگر پژوهشگران، قلمداد می

 * Seifert, Harald". نتایج همچنین، نشان داد، (37)گردد 

Higgins, Paul G"قلمرو  استنادیهمزوج یا  یسندهنو ، جفت

در یک  استنادیهمهای زوج. شوندمحسوب می اسینتوباکتر بومانی

 برخوردار هستند ،از عالیق پژوهشی مشترکیقلمرو پژوهشی، 

 (.3جدول )

همکاری علمی، همواره افراد، در ارتباط با سایر  ۀدر یک شبک

آورند که در شبکه وجود میههایی را بشان، شبکههمنوعان

موجب افزایش های علمی بیشتر، ایجادشده، ارتباطات و همکاری

. (17)د شویافت استنادات  بیشتر آنان میعملکرد پژوهشگران و در

طی روابپیوندها و انواع و تعداد بررسی  های اجتماعی وتحلیل شبکه

 ،تشبکه با سایر اعضای آن شبکه برقرار کرده اسیک که عضوی از 

ضمن ارائه اطالعات ارزشمند درخصوص افراد معروف، برجسته و 

 برایتوجهی قدرتمند آن شبکه، دربردارنده اطالعات قابل

مدت بینی اهداف بلندمدت و کوتاهریزی، مدیریت و پیشبرنامه

 برایهایی است که از جمله سنجهمرکزیت، سنجه . (38) خواهد بود

های علمی وذ یا مهم در شبکههای قدرتمند و با نفشناسایی عامل

گیرد. مرکزیت رتبه، مرکزیت نزدیکی و مورد استفاده قرار می

ند روشمار میها مرکزیت بهترین سنجهمرکزیت بینابینی، از مهم

مرکزیت بیشتر یک فرد، سبب دارا بودن رتبه باالتر، داشتن  (.17)

ر دتر است که ارتباطات و همکاری بیشتر و کسب موقعیت مطلوب

نهایت موجب قدرتمندتر شدن آن فرد در شبکه اجتماعی است. 

بنابراین، اثربخشی پژوهشگران، تنها متاثر از انتشارات آنان نیست. 

پژوهشگران دارای مرکزیت رتبه زیاد، همچنین، نقش منحصر 

فردی در جذب افراد جدید به شبکه علمی دارند، بنابراین به

که همکاری علمی قلمداد شده و در آن شب رترین پژوهشگرتأثیرگذا

. در (17)شوند نوعی دارایی در آن قلمرو موضوعی نیز، محسوب می

پژوهش حاضر، بررسی توزیع مرکزیت رتبه پژوهشگران مرکزی و 

داد،  نشان اسینتوباکتر بومانیقلمرو کلیدی شبکه پژوهشگران 

"Beceiro, Alejandro" ،دارای باالترین ، 52 درجه با مرکزیت

رتبه است و در جریان دانش میان اعضای در شاخص مرکزیت  گاهجای

شبکه، قدرت و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگر پژوهشگران دارد 

 (. 4جدول )

منظور اعمال تاثیر و همکاری علمی، به ۀاز آنجا که، در شبک

هایی است که شرایط را برای اعمال قدرت و تاثیر نفوذ، نیاز به رابطه

هایی از افراد، ارتباط فراهم آورد لذا وجود پژوهشگری که بین گروه

برقرار نماید شایان توجه است. سنجه مرکزیت بینابینی، یکی از 

کنترل دانش و جریان منابع  بررسی و درراستایها ترین سنجهمهم

. نتایج پژوهش حاضر (17 ،39)د شوا اطالعات در شبکه، قلمداد میی

با مرکزیت بینابینی  "HSU Li Yang"بیانگر آن است که 

شاخص مرکزیت بینابینی قرار گرفته لذا  نخستدر رتبه  368/1734

نقش واسط و میانجی )بینابینی( در تبادل و جریان اطالعات، بهبود 

 ۀهای خوب را برعهده دارد. همچنین، به واسطعملکرد و جذب ایده

جایگاه مرکزی در شبکه، روابط زیادی با سایر پژوهشگران داشته و 

از موقعیت راهبردی مهمی در ساختار کلی شبکه همکاری برخودار 

 (.5جدول )( 17 ،40) است

مرکزیت نزدیکی، حاکی  ۀهای پژوهش در بررسی سنجیافته 

در  280/0 یکینزد یتبا مرکز "Seifert, Harald"از آن است که 

 این بدان معناست که این .است قرار گرفتهسنجه فوق  نخسترتبه 

از هر فرد  ترنویسنده به اعضای دیگر در شبکه نزدیکتر بوده و سریع

دیگری به تمامی پژوهشگران حاضر در شبکه همکاری دسترسی 

اراتش تر، برای انتشصورتی مناسبو با دسترسی به منابع الزم بهدارد 

استنادهای بیشتری کسب نماید. قرارگیری وی در مرکزیت نزدیکی 

واند برای تترین فاصله با پژوهشگران در یک شبکه میو داشتن کوتاه

آن پژوهشگر دارای اهمیت راهبردی باشد اما لزوما منجر به بهبود 
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زیرا فرصت و شانس باالتر در برقراری ارتباط با عملکرد وی نیست. 

 تالیفی مستقیم نباشد منجرسایر پژوهشگران، اگر همراه با رابطه هم

به تبادل دانش زاید شده و تاثیری منفی بر عملکرد پژوهشگر خواهد 

. در یک شبکه همکاری علمی، پژوهشگرانی که به (17 ،39) داشت

تری دارند، الت اجتماعی قویتر بوده و تعاماعضای دیگر نزدیک

امکان مشارکت بیشتر با پژوهشگران دیگر و دریافت استنادات بیشتر 

برای انتشاراتشان را دارند لذا بر کیفیت آثارشان افزوده خواهد گشت 

از این امکان بهره برده  "Seifert, Harald". در پژوهش حاضر، (30)

و   Soheiliشاست. از این منظر، نتایج پژوهش حاضر با پژوه

 همخوانی دارد.( 37)همکاران 

 

 گیرینتیجه 

فرد تحلیل ترین مفاهیم و کاربردهای منحصر بهیکی از مهم

های اجتماعی، بررسی شبکه همکاری علمی پژوهشگران با شبکه

های مرکزیت است که اهمیت و تاثیرگذاری پژوهشگران و سنجه

 توجه به تحلیل نماید.میعملکرد آنان را در شبکه همکاری، مشخص 

اسینتوباکتر های اجتماعی و چگونگی ارتباطات در قلمرو شبکه
. شودمثمرثمر واقع  شده،عنوانهای تواند در زمینهمی بومانی

آورد  یامکان را فراهم م نیا ،استنادی مقاالتتحلیل همهمچنین، 

گوناگون  از جمله  یموضوع یروابط قلمروها یکه ساختار درون

تار روابط ساخ شتریآشکار شده و به درک هر چه ب یبومان نتوباکتریاس

یرو، م نیرساند. از ا یاری یموضوع یپژوهشگران و قلمروها نیب

 در یمهم اریها نقش بسپژوهش لیقب نیا جیتوان افزود که نتا

 یعلم یهمکارافزایش تر  شدن ابعاد مختلف انتشارات و روشن

 های مرتبط با شناسایی و درمان بیماری قلمرودر  پژوهشگران

 و یارتباطات علم تیوضع نیدارد. همچن یبومان نتوباکتریاس

طح آنان را در س یپژوهشگران و انتشارات علم نیمشارکت ب یچگونگ

بنابراین با استفاده از نتایج  .دینمایم شیرصد و پا قابل یالملل نیب

 ،تولیدات علمیبررسی توان گفت دست آمده از این پژوهش میبه

ارند و د اسینتوباکتر بومانی تشخیص و درمان نقش حیاتی در قلمرو

ر د انتشاراتارتباط بین  ۀتوانند وضعیت ارتباطات جاری و نحومی

اده و ارتباط با محققین این حوزه را تسهیل این قلمرو را نمایش د

 کند.

ه کشب یبر رو یقیمطالعه دقد، شوبراین اساس پیشنهاد می

 در مبحث شناسایی و درمان  یرانیپژوهشگران ا یهمکار

 ریزی جامعه پژوهشگرانبا برنامه .ردیانجام گ یباکتر بوماننتویاس

 ۀعلوم پزشکی و ایجاد بستر مناسب ضمن گسترش شبک

 یهای آموزشی و پژوهشی نوینالمللی، فرصتهای بینهمکاری

با  یاسینتوباکتر بومانقلمرو  دربارۀ ایرانی  جهت آشنایی پژوهشگران
 برایهای برتر این قلمرو پژوهشگران برتر، مجالت برتر، سازمان

 ایجاد خواهد شد.های موثرتر جهانی همکاری

 

 سپاسگزاری

ین ا که در انجام ینیمتخصص یتمامتمامی از  بدینوسیله،

 کنیم.پژوهش ما را یاری کردند، سپاسگزاری می
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پژوهشی مستقل است که بدون حمایت مالی این مقاله 
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 .اندنداشته منافعی تضاد گونههیچ
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