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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,
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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.

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)

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).

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.

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.

The Most
Researchers

Effective

Acinetobacter

baumannii

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).

Materials and Methods
The method used in this paper is co-citation
analysis. The statistical population is all A. Baumannii
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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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2

1

Publisher
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Clinical Infectious Diseases
Clinical Microbiology and
Infection
Journal of Antimicrobial
Chemotherapy
Journal of Clinical
Microbiology
Antimicrobial Agents and
Chemotherapy

Country

1

No. of articles
published

Journal

No of Highly cited
papers

Rank

337

American Society for
Microbiology
American Society for
Microbiology

Table 2. Effective researchers of Acinetobacter baumannii in WOSCC (1990 - 2019)
Rank

Author

Country

1

Seifert, Harald

Germany

2
3
4
5

Bonomo,
Robert A
Paterson,
David L
Peleg, Anton Y
Nordmann,
patrice

Affiliation

Australia

University Hospital
Cologne
Case Western Reserve
University
University of
Queensland
Monash University

Switzerland

University of Fribourg

USA
Australia

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.

Highly cited
papers

SelfCitation

H-index

Record

Citation

2

168

24

50

4365

2

150

27

71

3021

1

23

12

15

2791

0

42

14

20

2694

1

93

26

37
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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)
Rank

co-citation pairs

No. of Co-Citations

Countries of co-citation couples

1

Seifert, Harald * Higgins, Paul G.

54

Germany* Germany

2

Nordmann, patrice * Poirel, Laurent

52

Switzerland* Switzerland

3

Hall, Ruth M. * Kenyon, Johanna J

29

Australia* Australia

4

Chen Te-Li * Kuo-Shu CHEN

28

Taiwan* Taiwan

5

Li Jian * Nation, Roger L.

27

Australia* Australia

27

USA* USA

Knirel, Yuriy A. * Shashkov Alexander S.

27

Russia* Russia

8

Chen Te-Li * Lee Yi-tzu

26

Taiwan* Taiwan

9

Popova, Anastasiya V. * Knirel, Yuriy A.

26

Russia* Russia

10

Knirel, Yuriy A. * Schneider, Mikhail M.

26

Russia* USA

6
7

Popova, Anastasiya V. * Schneider, Mikhail M.
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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
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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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چکیده
زمینه و اهداف :اسینتوباکتر بومانی ،از جمله شایعترین پاتوژنهای چالشبرانگیز و مشکلآفرین در ایجاد عفونتهای جدی
بخشهای مراقبت ویژهی سیستمهای بیمارستانی مدرن در جهان ،محسوب میشود و تهدید جدی برای بهداشت عمومی و
سالمت بیماران است .هدف این پژوهش تحلیل شبکۀ همکاریهای علمی و هماستنادی پژوهشگران اسینتوباکتر بومانی در سه
دهۀ اخیر است.
مواد و روش کار :پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک تحلیل هماستنادی انجام شده است .تحلیل هماستنادی از تکنیکهای
مهم و کاربردی علمسنجی است .کلیه مقاالت اسینتوباکتر بومانی که در بازۀ زمانی  2019-1990در پایگاه Web of Science
 Core Collectionنمایه شدهاند ،جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهد .پس از انجام جستجوی پیشرفته در پایگاه
مذکور 4473 ،مدرک بازیابی گردید 18343 .نویسنده در انتشار مدارک بازیابی شده همکاری داشتهاند .بهمنظور تحلیل دادهها
از نرم افزارهای  NetDraw ،Ravar PreMapو  UCINETاستفاده شد.
یافتهها :روند انتشار جهانی اسینتوباکتر رشدی صعودی داشته است ،"Clinical Infectious Diseases" .برترین مجله
و " ،"Seifert, Haraldاثربخشترین پژوهشگر و " "Seifert, Harald * Higgins, Paul Gزوج هماستنادی برتر،
شناسایی شدند .برترین پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی بهترتیب براساس شاخص مرکزیت رتبه ،بینابینی و نزدیکی،
" "HSU Li Yang" ،"Beceiro, Alejandroو " "Seifert, Haraldبودند.
نتیجهگیری :تحلیل شبکههای اجتماعی و چگونگی ارتباطات پژوهشها در قلمرو اسینتوباکتر بومانی میتواند دیدگاهی عینی
و واقعی را پیشروی متخصصان و برنامهریزان قلمرو علوم پزشکی قرار دهد .همچنین این امکان را فراهم مینماید تا ساختار روابط
درونی قلمرو موضوعی فوق بهصورت عینی قابل بررسی گردد و پژوهشگران این قلمرو با مجالت ،دانشمندان و سازمانهای پرتولید و
اثربخش آشنا شده و بهمنظور همکاری با این افراد و سازمانها در آینده برنامهریزی نمایند.
کلید واژهها :اسینتوباکتر بومانی ،تحلیل هماستنادی ،تحلیل شبکه اجتماعی ،علمسنجی ،کتابسنجی
کپیرایت © مجله میکروب شناسی پزشکی ایران :دسترسی آزاد؛ کپی برداری ،توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.

مقدمه
اسینتوباکتر بومانی ( ،)Acinetobacter Baumanniiاز
شایعترین پاتوژنهای مهم و مؤثر در ایجاد عفونتهای جدی ICU
سیستمهای بیمارستانی مدرن جهان است ( .)1-5در بین گونههای
اسینتوباکتر ،این پاتوژنِ فرصتطلب بیمارستانی ،طیف وسیعی از
عفونتها نظیر سپتیسمی ) (Septicemiaو پنومونی )(Pneumonia
را ایجاد و در گذر زمان بهویژه چند دهۀ اخیر به چالش قابلتوجه
علوم پزشکی تبدیل شده و حتی در محیطهای معمولی آزمایشگاهی

نیز بهآسانی رشد میکند ( .)3،6-8بهواسطۀ مقاومت ذاتی یا
ایجادشده نسبت به بسیاری از آنتیبیوتیکها ،مشکالت فراوانی نیز
بر درمان موفقیتآمیز عفونتهای ناشی از اسینتوباکتر و حتی
عفونتهای غیرقابل درمان در بیماران بستری ،ایجاد و در پی آن
مرگ و میر قابلتوجهی را رقم زده است ( .)3 ،9براین اساس سازمان
بهداشت جهانی از اسینتوباکتر بهعنوان یکی از پاتوژنهای باکتریال
تهدیدکننده سالمت انسان یاد کرد ( .)11،10اسینتوباکتر بومانی،
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( Hospital-acquired

عامل اصلی ذاتالریه بیمارستانی
 ،)pneumoniaعفونتهای اداری ،باکتریمی ،عفونت پس از عمل
جراحی و پنومونی ایجادشده بهدنبال ونتیالسون (Ventilator-
 )associated pneumoniaاست (.)12،13
پژوهشگران و متخصصین قلمرو اسینتوباکتر با توجه به
چالشها ،بحرانها و تأثیر جهانی مسألهای که پاتوژن اسینتوباکتر
بومانی ایجاد کرده ،همواره در زمینههای مختلف اپیدمیولوژی،
پیشگیری و کنترل ،گزینههای جدید درمانی ،مسائل بالینی ،غلبه با
عفونت ناشی از این میکروارگانیسم و خصوصیات مولکولی
عفونتهای اسینتوباکتر پژوهشها و مطالعات گستردهای را انجام
دادهاند .پژوهشهای مذکور منتشر و در نمایههای استنادی معتبر
دنیا مانند  Web of Scienceنمایه شدهاند .بنابراین بهمنظور آگاهی
از روند انتشارات و پیشرفتهای بینالمللی دانشمندان ،سازمانها و
کشورها در قلمرو اسینتوباکتر ،ارزیابی و پایش پژوهشهای این
قلمرو موضوعی با استفاده از شاخصها و روشهای علمسنجی ،به
ویژه تحلیل هماستنادی ( )Co-Citation Analysisضروری بهنظر
میرسد.

و نیز اجرای برنامهها در سطح کشورها و سازمانهای علوم پزشکی
کمک شایان توجهی خواهد نمود ( .)20در این راستا دیداریسازی
اطالعات با ترسیم نقشه و ساختار علمیِ اسنتوباکتر بومانی که
چالشی جدی برای نظام سالمت و بهداشت عمومی بخصوص در
کشورهای در حال توسعه و حتی توسعهیافته محسوب میشود،
ضروری است.
در ادامه این مقاله ،برخی پیشینههای مرتبط درخصوص
تحلیل هماستنادی با رویکردی تحلیلی مرور میشود .از آنجا که
قلمرو این پژوهش اسنتوباکتر بومانی است از اینرو ،صرفا برخی از
مهمترین مطالعات انجام شده در قلمروهای موضوعی علوم پزشکی
مرور میشود .بررسی پیشینهها حاکی از آن است ،پژوهشهایی در
قلمرو انفورماتیک سالمت ( ،)21( )Health informaticsسالمت
روان ( ،)22( )Mental Healthصدمات دندانی جراحی ( Traumatic

 ،)23( )dental injuriesآزمایشات جانوری روی موشهای صحرایی
ترکیه ( ،)24( )Animal Experiments on Rats in Turkeyناقل
مونوکاروکسیالت ( ،)25( )Monocarboxylate transporterلوسمی
حاد مغز استخوان ( ،)26( )Acute myeloid leukemiaتحقیقات

تحلیل هماستنادی ،یکی از تکنیکهای علمسنجی است که
بهعنوان روشی در تحلیل ساختار فکری و مطالعات علمی انجامشده
و همچنین شناسایی نویسندگان و مدارک کلیدی در قلمروهای

سلولهای بنیادی برای استئوآرتریت

مختلف پژوهشی ،مورد استفاده قرار میگیرد ( .)14،15با استفاده از

 ،)29( )osteoarthritisنارسایی مزمن قلب و عروق ( ،)30مقاومت

این روش رشد پژوهشهای علمی ،دنبال کردن پویایی زمینههای

کارباپنم (از داروهای آنتیبیوتیکی) ()Carbapenem resistance

علمی و کشف زمینههای جدید پژوهشی قابل بررسی است (،16

( )31با استفاده از روش تحلیل هماستنادی بهشکلی مؤثر در تحلیل

 .)14در کنار تحلیل هماستنادی بهمنظور شناسایی اهمیت و

ساختار فکری مطالعات علمی و شناسایی شبکه همکاری
نویسندگان ،کشورها ،مجالت برتر قلمروهای موضوعی چالشبرانگیز
و مهم مورد استفاده قرار گرفته است .مرور پیشینهها حاکی از آن
است که تاکنون پژوهشی که با استفاده از روشهای مختلف
علمسنجی و کتابسنجی ساختار قلمرو اسینتوباکتر بومانی را مورد
مطالعه قرار داده باشد ،مشاهده نگردید .عدم مشاهده پژوهشی در
خصوص قلمرو موضوعی مقاله حاضر از یکسو و نیز میزان اهمیت
راهبردی موضوع اسینتوباکتر بومانی برای نظام سالمت در سطح
بینالمللی از سوی دیگر ،ضرورت انجام پژوهشی کاربردی ،جامع و
تحلیلی در این خصوص را بیش از پیش آشکار مینماید.

تاثیرگذاری هر یک از پژوهشگران در شبکه اجتماعی علمی از
سنجههای مرکزیت استفاده میشود .براساس یافتههای این
تحلیلها ،نویسندگانی که در قلمرو مورد مطالعه ،تاثیر وسیعتری
دارند در مرکز ساختار فکری قرار گرفته و نویسندگانی که در یک
قلمرو تخصصی خاص فعالیت دارند در پیرامون این ساختار واقع
میشوند ( .)17-19با توجه به موارد مذکور و همچنین ضرورت
مطالعۀ تحلیلی انتشارات اسینتوباکتر بومانی در سطح بینالمللی در
نظام سالمت ،مسأله اصلی این مقاله دیداریسازی شبکه همکاری
علمی و میزان استنادات پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی با
استفاده از روشهای تحلیل هماستنادی و تحلیل شبکه اجتماعی
بین سالهای  2019-1990است .انجام چنین پژوهشهایی و نتایج
کاربردی حاصل از آن به پژوهشگران ،برنامهریزان و تصمیمگیران و
بهطورکلی نظام سالمت در زمینه برنامهریزیهای راهبردی و کالن

ی سکته قلبی ()Gene research of myocardial infarction
ژنتیک ِ
( ،)27کالن داده علوم پزشکی (،)28( )Medical Big Data
( Stem cells for

باتوجه به مطالب مذکور ،دیداریسازی شبکه همکاری علمی
و میزان استنادات پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی هدف اصلی
پژوهش حاضر است .بهمنظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش ،پاسخ
به برخی از پرسشهای اساسی مانند مطالعه روند رشد انتشارات
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پژوهشگران ،تعیین توزیع فراوانی انتشارات پژوهشگران ،تعیین
بیشترین همکاری علمی کشورها ،توزیع فراوانی مجالت تخصصی
برتر ،توزیع فراوانی پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی در پایگاه
)Web of Science Core Collection (WOSCCبین سالهای
 1990تا  2019جهت بررسی ساختار تأثیرگذاری قلمرو موضوعی
اسینتوباکتر بومانی ضروری است.

برای استخراج زوجهای هماستنادی تمامی فهرست منابع مقاالت
به فرمت  PreMap Ravarتبدیل گردید و سپس دادههای مرتبط
با زوجهای استنادشونده از این نرمافزار گرفته شد .در گام پنجم
شاخصهای مرکزیت رتبه ،بینابینی و نزدیکی محاسبه گردید.
بهمنظور شناسایی عوامل قدرتمند ،بانفوذ و مهم در شبکه اجتماعی
پژوهشگران اسینتوباکتر بومانی و برای تعیین پژوهشگرانی که
بیشترین اهمیّت را در زمینه هماستنادی ،از لحاظ تعداد ارتباطاتی
با سایر گرهها دارند ،سنجههای مرکزیت مورد استفاده قرار گرفت

پژوهش حاضر از نوع مطالعات علمسنجی و با استفاده از
تکنیک تحلیل هماستنادی با رویکرد تحلیلی انجام شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،تمامی انتشارات قلمرو اسینتوباکتر
بومانی است که از ابتدای سال  1990تا پایان سال  2019در پایگاه
استنادی ) Web of Science Core Collection (WOSCCنمایه
شده است .به نظر میرسد بازۀ زمانی  30ساله به خوبی ساختار
فکری قلمرو اسینتوباکتر بومانی را نشان دهد .پایگاه استنادی
 WOSCCمعتبرترین ،پرکاربردترین و قدیمیترین پایگاه استنادی
جهان است WOSCC .از سال  full cited reference ،1900را
نمایه کرده و در مقایسه با سایر پایگاههای استنادی ،دادههای
ارزشمندتر و جامعتری در علوم پزشکی ،برای دانلود فراهم آورده
است ( .)32،33همچنین بسیار از نظامهای رتبهبندی بینالمللی
دانشگاهها بهمنظور تعیین رتبۀ دانشگاهها از دادهها پایگاه استنادی
 Web of Scienceبهره میبرند ،که این مورد بهمیزان اهمیت این

( .)18بدین منظور از نرمافزارهای  UCINETو  Netdrawاستفاده

روش پژوهش

پایگاه استنادی میافزاید (.)34
بهمنظور استخراج دادهها و اجرای پژوهش در گام نخست،
کلیدواژه " "Acinetobacter Baumanniiدر فیلد جستجوی
عنوان ،بهتمامی زبانها و همه انواع مدارک به جزء  Letterدر بازه
زمانی  2019-1990جستجو شد .در مجموع  4473رکورد بازیابی
گردید .تمام رکوردهای بازیابی شده در قالب بستههای 500
رکوردی بهصورت  Full Record and Cited Referencesبا فرمت
برچسبدار به شکل فایلهای متنی ساده ( )Plain Textدانلود
شدند .تعداد نهایی اسامی پژوهشگران مستخرج از مدارک بازیابی
شده  18343نفر بود .در گام دوم ویرایش ،اصالح ،حذف و یکدست
سازی نام پژوهشگران در نرمافزار  PreMap Ravar 1.0.0.0انجام
شد .در گام سوم نرمافزار  UCINET 6.528.0.0برای طراحی
ماتریسهای خام به ماتریسهای قابل خواندن توسط نرمافزارهای
تحلیل شبکه اجتماعی بهکار رفت .در گام چهارم بهمنظور تشخیص
پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی که از عالیق پژوهشی
مشترکی برخوردار هستند ،زوجهای هماستنادی استخراج گردید.

شد .در گام ششم ضریب رشد انتشارات علمی قلمرو اسینتوباکتر
بومانی با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید.

در این فرمول 𝑟 1 − 2ضریب رشد نسبی در یک دوره زمانی
مشخص log 𝑒 𝑤1 ،تعداد اولیه مقاالت log𝑒 𝑤2 ،تعداد نهایی
مقاالت در بازه زمانی مورد نظر  T2-T1اختالف بین دو دوره زمانی
را نشان میدهد (.)35

یافتهها
روند رشد انتشارات پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی
نگاهی به دادههای شکل  1حاکی از آن است که انتشارات
پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی در بازه زمانی 1996-1990
با رشد همراه بوده است ،چنانچه از  2مورد در سال  1990به 32
مورد در سال  1996افزایش یافته است .در سال  1997تولید علم
پژوهشگران با افت قابل توجهی همراه بوده و به  21مورد کاهش
یافته است .در بازه زمانی  1998تا  2001نیز انتشارات پژوهشگران
قلمرو اسینتوباکتر بومانی روند ثابتی نداشته است .در ادامه بین
سالهای  2002تا  2007دادههای شکل  1روند صعودی با شیب
آهستهای را نشان میدهد .در سال  2008کاهش قابل مالحظهای
دیده میشود .با این وجود از سال  2009تا  2016روند رشد
انتشارات پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی قابل توجهی است
و نمودار در سالهای مذکور شیب تند صعودی را نشان میدهد.
در سال  2017روند انتشار کاهشی است ،با این وجود ،روند انتشار
قلمرو موضوعی مورد بررسی در سالهای  2018و  2019با افزایش
همراه بوده است .تعداد تولیدات علمی قلمرو اسینتوباکتر بومانی از
 2مورد در سال  1990به  475مورد در سال  2019رسیده است
(شکل .)1
.
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شکل  .1روند رشد انتشارات پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی در  1990( WOSCCتا )2019

ضریب رشد انتشارات پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی
بهمنظور محاسبه ضریب رشد انتشارات علمی ایرانی
اسینتوباکتر بومانی از فرمول ضریب رشد (استناد) ،استفاده شد.
یافتهها نشان داد ضریب رشد انتشارات پژوهشگران ایرانی
اسینتوباکتر بومانی در  WOSCCدر بازه زمانی  1990تا 2019
میالدی  3/65درصد بوده است .انتشارات ایرانی این قلمرو تا سال
 2016روند صعودی داشته است ،اما در سال  2017با کاهش
انتشار روبهرو است ،تا جایی که ضریب رشد به  -2/62درصد کاهش
یافته است و مجددا به روال سابق برگشت.
مجالت برتر قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر اساس مجموع
استنادات دریافتی
در جدول  ،1مجموع استنادات ،خوداستنادیها ،ضریب
تأثیر ،شاخص چارک  ،Quartileناشر ،کشور منتشرکننده ،تعداد
مقاالت منتشر شده و تعداد مقاالت پراستناد مجالت تخصصی
قلمرو اسینتوباکتر بومانی استخراج و بر اساس مجموع استنادات
دریافتی به رتبهبندی مجالت تخصصی قلمرو اسینتوباکتر بومانی
پرداخته شد.
جدول  1براساس ضریب تاثیر مجالت رتبهبندی شده است.
بر این اساس ،برترین مجله این قلمرو براساس ضریب تأثیر
" "Clinical Infectious Diseasesاست که ضریب تأثیر معادل
 9/05داشته و جزء مجالت Q1استAntimicrobial Agents " .

 "and Chemotherapyنیز ،با ضریب تأثیر  ،4/71تعداد  337مقاله
منتشر و مجموعا  16227استناد و  1106خوداستنادی دریافت
کرده است و در رتبه اول نشریات برتر و پرتولید قلمرو اسینتوباکتر
بومانی قرار گرفته است .سپس نشریه " Journal of
 "Antimicrobial Chemotherapyو نشریه " Journal of Clinical
 "Microbiologyرتبۀ دوم و سوم قرار گرفتهاند.

اثربخشترین پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی
دادههای جدول  ،2مجموع استنادات ،خوداستنادیها ،تعداد
انتشارات ،اچ ایندکس ،مقاالت پراستناد ،وابستگی سازمانی و کشور
پژوهشگران اثربخش قلمرو اسینتوباکتر بومانی در بازه زمانی 1990
تا  2019نشان میدهد .این جدول بر اساس مجموع استنادات
دریافتی پژوهشگران اثربخش قلمرو اسینتوباکتر بومانی رتبهبندی
شده است.
" "Seifert, Haraldاز کشور آلمان و دانشگاه-بیمارستان
 Cologneبا دریافت  4365استناد در رتبه نخست پژوهشگران
اثربخش قلمرو اسینتوباکتر بومانی قرار گرفته است .سپس
" "Bonomo, Robert Aاز کشور آمریکا و دانشگاه Case Western
 Reserveبا دریافت  3021استناد در جایگاه دوم پژوهشگران
پراستناد قلمرو اسینتوباکتر بومانی قرار گرفته است (جدول .)2

زوجهای هماستنادی برتر در قلمرو اسینتوباکتر بومانی
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Rank

Author

Country

1

Seifert, Harald

Germany

2
3

Bonomo,
Robert A
Paterson,
David L

USA
Australia

Affiliation
University
Hospital Cologne
Case Western
Reserve University
University of
Queensland
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papers
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2
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 توزیع فراوانی زوجهای هماستنادی در مقاالت قلمرو اسینتوباکتر بومانی.3 جدول
Rank

co-citation couples

No. of Co-Citations

1

Seifert, Harald * Higgins, Paul G

54

Countries of co-citation
couples
Germany* Germany

2

Nordmann, patrice * Poirel, Laurent

52

Switzerland* Switzerland

3

Hall, Ruth M. * Kenyon, Johanna J

29

Australia* Australia

4

Chen Te-Li * Kuo-Shu CHEN

28

Taiwan* Taiwan

5

Li Jian * Nation, Roger L.

27

Australia* Australia

27

United States* United States

6

Popova, Anastasiya V. * Schneider, Mikhail M.

7

Knirel, Yuriy A. * Shashkov Alexander S.

27

Russia Russia*

8

Chen Te-Li * Lee Yi-tzu

26

Taiwan* Taiwan

9

Popova, Anastasiya V. * Knirel, Yuriy A.

26

Russia Russia*

10

Knirel, Yuriy A. * Schneider, Mikhail M.

26

Russia* United States
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در جدول  4نام پژوهشگران برتر قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر مبنای
شاخص مرکزیت رتبه نشان داده شده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به هماستنادی
پژوهشگران مشخص گردید که ""Seifert, Harald * Higgins, Paul G
جفت نویسندهای هستند که بیشترین هماستنادی ( 54مورد) را با یکدیگر
داشتهاند و در رتبه نخست قرار دارند .سپس " * Nordmann, patrice
 "Poirel, Laurentبا  52مورد هماستنادی رتبه دوم و " Hall, Ruth M.
 "* Kenyon, Johanna Jبا  29مورد رتبۀ سوم هماستنادی در قلمرو
اسینتوباکتر بومانی در بازه زمانی  2019-1990در  WOSCCرا از آن
خود کردهاند (جدول .)3

با بررسی دادههای جدول  4مشاهده میشود که
 "Alejandroبا مرکزیت درجه  52در رتبه نخست پژوهشگران قلمرو
اسینتوباکتر بومانی بر اساس شاخص مرکزیت رتبه قرار گرفته است .سپس
" "Zander, Estherبا مرکزیت درجه  50جایگاه دوم را بهدست آورد.
جایگاه سوم به شکل مشترک به" "Bonomo, Robert Aو " Poza,
 "Margaritaبا مرکزیت درجه  49رسید (جدول .)4

برترین پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی براساس شاخص

شِمای کلی از شبکۀ پژوهشگران پراستناد قلمرو اسینتوباکتر بومانی

مرکزیت رتبه
در ادامه برای تعیین پژوهشگرانی که بیشترین اهمیت را در زمینۀ
هماستنادی از لحاظ تعداد ارتباطاتی که با سایر گرهها ایجاد کردهاند از
شاخص مرکزیت رتبه ،بینابینی و نزدیکی استفاده شد .گره یا موجودیت
مورد مطالعه در این پژوهش ،پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی است.

" Beceiro,

بر مبنای شاخص مرکزیت رتبه نشان داده شده است .در شکل 1
پژوهشگران پراستناد و تأثیرگذار با دایرههای بزرگتر مشخص شدهاند .هر
چه قطر دایرهای که نشاندهنده پژوهشگران است بزرگتر باشد ،نشان
دهنده پیوندهای دریافتی زیادتر و تأثیرگذاری بیشتر در شبکه است.
.

جدول  .4برترین پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر مبنای شاخص مرکزیت رتبه
Author

Rank

Degree Centrality
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

شکل  2بر اساس دادههای مرکزیت رتبه ترسیم شده است.
پژوهشگرانی که دارای دایرههای بزرگتر هستند نشاندهنده
پیوندهای دریافتی زیادتر و تأثیرگذاری بیشتری در شبکه
پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی هستند .پژوهشگرانی
همچون "Ling " ،"Chaiyen, Pimchai" ،"Ono Yasuo
Giamarellou " ،"Godoy-Carter, Veronica" ،"Baodong
" ،"Bai Changqing" ،"Falagas Matthew E." ،"Helen
،"Nicolau, David P." ،"Wang Rui" ،"David Landman

" "Kumar Ayushو " "Bahador Abbasبا مرکزیت درجه  1جزء
ضعیفترین پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر اساس
شاخص مرکزیت رتبه هستند و همانطور که مشاهده میشود این
پژوهشگران دارای کمترین پیوندهای دریافتی و ضعیفترین
تأثیرگذاری در شبکه هستند (شکل .)2
برترین پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی براساس
شاخص مرکزیت بینابینی
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در جدول  5نام پژوهشگران برتر قلمرو اسینتوباکتر بومانی
بر مبنای شاخص مرکزیت بینابینی نشان داده شده است .مرکزیت
بینابینی ،سنجهای است که به شناسایی گرهای میپردازد که در
کوتاهترین فاصلۀ ممکن میان دو گره دیگر قرار دارد ( .)17به
عبارتی میزان قدرت و تأثیرگذاری یک پژوهشگر در شبکه را نشان
میدهد .این پژوهشگران دارای قدرت ایزوله کردن یا افزایش
ارتباطات هستند .گرههای دارای بینابینی باال ،نقش مهمی در
اتصال شبکه ایفا میکنند و از جایگاهی مرکزی در شبکه برخوردار
هستند.

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ""HSU Li Yang
با مرکزیت بینابینی  1734/368در رتبۀ اول پژوهشگران برتر قلمرو
اسینتوباکتر بومانی بر مبنای شاخص مرکزیت بینابینی قرار گرفته
است .سپس " "Adams, Mark Dو " Van den Broek,
 "Peterhans Jبه ترتیب با مرکزیت بینابینی  1296/017و
 1136/114در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند .پژوهشگرانی که
بر حسب جدول  5مرکزیت بینابینی باالیی دارند ،در واقع به عنوان
میانجی برقراری پیوند از قدرت بیشتری برخوردار هستند و موجب
به جریان انداختن دانش در شبکه میشوند .در شکل  3شبکه
پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر مبنای شاخص مرکزیت
بینابینی نشان داده شده است.

شکل  .2شبکه پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر مبنای شاخص مرکزیت رتبه
جدول  .5پژوهشگر برتر قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر مبنای شاخص مرکزیت بینابینی
Author

Rank

Betweenness centrality
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
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شکل  .3شبکه پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر مبنای شاخص مرکزیت بینابینی

در این شکل بزرگترین دایره متعلق به ""HSU Li Yang
است که دارای مرکزیت بینابینی بیشتری نسبت به سایر
پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی است و ""Adams, Mark D
و " "Van den Broek, Peterhans Jدر جایگاه دوم و سوم قرار
دارند .همچنین پژوهشگرانی همچون "،"Ling Baodong
" "Chaiyen, Pimchaiو " "Ono, Yasuoبا مرکزیت بینابینی صفر
( )0جزء ضعیفترین پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر
مبنای شاخص مرکزیت بینابینی شناخته شدند .این پژوهشگران
قدرت و تأثیرگذاری در شبکه ندارند.

در جدول  6نام پژوهشگران برتر قلمرو اسینتوباکتر بومانی
بر مبنای شاخص مرکزیت نزدیکی نشان داده شده است .مرکزیت
نزدیکی ،مجموع طول کوتاهترین پژوهشگر با سایر پژوهشگران را
مشخص میکند .به عبارت دیگر میتوان گفت پژوهشگرانی که از
مرکزیت نزدیکی باالیی برخودارند شانس باالتری در هماستنادی با
دیگر پژوهشگران دارند (.)18،19

مرکزیت نزدیکی قرار گرفته است »Dijkshoorn, Lenie« .و
« »Higgins, Paul Gبه ترتیب با مرکزیت نزدیکی  0/279و 0/276
در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند .پژوهشگرانی که از مرکزیت
نزدیکی باالیی برخودارند شانس باالتری در هماستنادی با دیگر
پژوهشگران این قلمرو دارند .در شکل  4شبکه پژوهشگران قلمرو
اسینتوباکتر بومانی بر مبنای شاخص مرکزیت نزدیکی نشان داده
شده است.
همچنین پژوهشگرانی همچون "،"Hashemi, Ali
"Kumar, " ،"Bahador, Abbas" ،"Goudarzi, Hossein
Landman, " ،"Wang, Rui" ،"Nicolau, David P" ،"Ayush
،"Falagas, Matthew E" ،"Bai, Changqing" ،"David
"Ono, " ،"Godoy Carter, Veronica" ،"Giamarellou, Helen
 "Chaiyen, Pimchai" ،"Yasuoو " "Ling, Baodongبا مرکزیت
نزدیکی  0/091جزء ضعیفترین پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر
بومانی بر مبنای شاخص مرکزیت نزدیکی شناخته شدند.

« Seifert,

همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود
 »Haraldبا مرکزیت نزدیکی  0/280در رتبۀ اول بر اساس شاخص
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جدول  .6پژوهشگران برتر قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر مبنای شاخص مرکزیت نزدیکی
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

Closeness Centrality

شکل  .4شبکه پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی بر مبنای شاخص مرکزیت نزدیکی

بحث
پژوهش حاضر ،شبکۀ همکاری علمی پژوهشگران قلمرو
اسینتوباکتر بومانی را در سه دهه مورد بررسی قرار داد .نتایج
پژوهش ،حاکی از رشد صعودی روند تولید انتشارات علمی
پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی در این بازه زمانی از تعداد 2
پژوهش در سال  1990به  475مورد در  2019است (شکل .)1
افزایش انتشارات علمی و انعکاس آنها در مجالت معتبر علمی،
نشاندهندۀ وجود دغدغه متخصصین امر در سطح جهان در قلمرو
مورد پژوهش است که بازتاب آن در قالب مقاالت علمی بهچاپ
رسیده است .از این حیث ،نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای
 ،)31( Sweileh ،)28( Liao ،)22( Zeinounهمنتیجه است.

کیفیت مجالت ،یکی از مواردی است که همواره مورد توجه
پژوهشگران قلمروهای تخصصی قرار دارد ( .)36بر اساس نتایج
پژوهش ،مجله " "Clinical Infectious Diseasesبرترین مجلۀ
قلمرو اسینتوباکتر بومانی شناسایی گردید که با دارا بودن باالترین
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 Chemotherapyاست که در رتبه
پنجم قرار دارد (جدول .)1
از آنجاکه در پژوهشهای علمسنجی ،شمارش تعداد
استنادات دریافتی ،یکی از مقیاسهای تاثیر پژوهش است و
«پراستنادها» مترادف با «اثربخشها» در نظر گرفته میشوند،
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بنابراین نویسندگان پراستناد ،نویسندگان اثربخشی در جامعه علمی
خود قلمداد میشوند هرچند که ممکن است مقاالت زیادی هم به
رشته تحریر در نیاورده باشند ( .)17نتایج پژوهش حاضر ،بیانگر از
آن است که " "Seifert, Haraldبا دریافت  4365استناد از کشور
آلمان و دانشگاه -بیمارستان  Cologneبا باالترین ،استناد دریافتی،
اثربخشترین پژوهشگر قلمرو اسینتوباکتر بومانی محسوب و در رتبه
نخست پژوهشگران قرار دارد .نتایج همچنین گواه آن است،
" "Bonomo, Robert Aبا دارا بودن تعداد مدارک منتشره بیشتر اما
دریافت استناد کمتر در رتبۀ دوم قرار گرفته است (جدول  .)2نتیجۀ
فوق ،برخالف نتایج پژوهش )41( Figgو  ،)42( Huamaniاست.
همکاریهای بینالمللی و تولید انتشارات بیشتر موجب افزایش
استنادات دریافتی پژوهشگران نشده است که در این بین بحث
خوداستنادی نیز قابل تامل است .در پژوهش حسنزاده و دیگران
( )30پژوهشگرانی که مقاالت بیشتری منتشر کردهاند ،از لحاظ
تعداد استناد دریافتی نیز در وضعیت خوبی قرار دارند و از این باب
میتوان نتایج پژوهش حاضر را دارای نتایج مشابهی با پژوهش فوق
دانست .از آنجا که ،تاثیرگذاری و نفوذ یک پژوهشگر لزوما ،با بررسی
تعداد انتشارات و تولیدات علمی آن پژوهشگر قابل سنجش نیست،
بنابراین میزان استفاده و استناددهی دیگران به آثار یک پژوهشگر،
میتواند مالک تاثیر و نفوذ آن پژوهشگر بر دیگر پژوهشگران ،قلمداد
گردد ( .)37نتایج همچنین ،نشان داد،

" * Seifert, Harald

 ،"Higgins, Paul Gجفت نویسنده یا زوج هماستنادی قلمرو
اسینتوباکتر بومانی محسوب میشوند .زوجهای هماستنادی در یک
قلمرو پژوهشی ،از عالیق پژوهشی مشترکی ،برخوردار هستند
(جدول .)3
در یک شبکۀ همکاری علمی ،همواره افراد ،در ارتباط با سایر
همنوعانشان ،شبکههایی را بهوجود میآورند که در شبکه
ایجادشده ،ارتباطات و همکاریهای علمی بیشتر ،موجب افزایش
عملکرد پژوهشگران و دریافت استنادات بیشتر آنان میشود (.)17
تحلیل شبکههای اجتماعی و بررسی انواع و تعداد پیوندها و روابطی
که عضوی از یک شبکه با سایر اعضای آن شبکه برقرار کرده است،
ضمن ارائه اطالعات ارزشمند درخصوص افراد معروف ،برجسته و
قدرتمند آن شبکه ،دربردارنده اطالعات قابلتوجهی برای
برنامهریزی ،مدیریت و پیشبینی اهداف بلندمدت و کوتاهمدت
خواهد بود ( .)38سنجه مرکزیت ،از جمله سنجههایی است که برای
شناسایی عاملهای قدرتمند و با نفوذ یا مهم در شبکههای علمی
مورد استفاده قرار میگیرد .مرکزیت رتبه ،مرکزیت نزدیکی و

مرکزیت بینابینی ،از مهمترین سنجهها مرکزیت بهشمار میروند
( .)17مرکزیت بیشتر یک فرد ،سبب دارا بودن رتبه باالتر ،داشتن
ارتباطات و همکاری بیشتر و کسب موقعیت مطلوبتر است که در
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
بهفردی در جذب افراد جدید به شبکه علمی دارند ،بنابراین
تأثیرگذارترین پژوهشگر در آن شبکه همکاری علمی قلمداد شده و
نوعی دارایی در آن قلمرو موضوعی نیز ،محسوب میشوند ( .)17در
پژوهش حاضر ،بررسی توزیع مرکزیت رتبه پژوهشگران مرکزی و
کلیدی شبکه پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی نشان داد،
" ،"Beceiro, Alejandroبا مرکزیت درجه  ،52دارای باالترین
جایگاه در شاخص مرکزیت رتبه است و در جریان دانش میان اعضای
شبکه ،قدرت و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگر پژوهشگران دارد
(جدول .)4
از آنجا که ،در شبکۀ همکاری علمی ،بهمنظور اعمال تاثیر و
نفوذ ،نیاز به رابطههایی است که شرایط را برای اعمال قدرت و تاثیر
فراهم آورد لذا وجود پژوهشگری که بین گروههایی از افراد ،ارتباط
برقرار نماید شایان توجه است .سنجه مرکزیت بینابینی ،یکی از
مهمترین سنجهها درراستای بررسی و کنترل دانش و جریان منابع
یا اطالعات در شبکه ،قلمداد میشود ( .)17 ،39نتایج پژوهش حاضر
بیانگر آن است که " "HSU Li Yangبا مرکزیت بینابینی
 1734/368در رتبه نخست شاخص مرکزیت بینابینی قرار گرفته لذا
نقش واسط و میانجی (بینابینی) در تبادل و جریان اطالعات ،بهبود
عملکرد و جذب ایدههای خوب را برعهده دارد .همچنین ،به واسطۀ
جایگاه مرکزی در شبکه ،روابط زیادی با سایر پژوهشگران داشته و
از موقعیت راهبردی مهمی در ساختار کلی شبکه همکاری برخودار
است (( )17 ،40جدول .)5
یافتههای پژوهش در بررسی سنجۀ مرکزیت نزدیکی ،حاکی
از آن است که " "Seifert, Haraldبا مرکزیت نزدیکی  0/280در
رتبه نخست سنجه فوق قرار گرفته است .این بدان معناست که این
نویسنده به اعضای دیگر در شبکه نزدیکتر بوده و سریعتر از هر فرد
دیگری به تمامی پژوهشگران حاضر در شبکه همکاری دسترسی
دارد و با دسترسی به منابع الزم بهصورتی مناسبتر ،برای انتشاراتش
استنادهای بیشتری کسب نماید .قرارگیری وی در مرکزیت نزدیکی
و داشتن کوتاهترین فاصله با پژوهشگران در یک شبکه میتواند برای
آن پژوهشگر دارای اهمیت راهبردی باشد اما لزوما منجر به بهبود
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عملکرد وی نیست .زیرا فرصت و شانس باالتر در برقراری ارتباط با
سایر پژوهشگران ،اگر همراه با رابطه همتالیفی مستقیم نباشد منجر
به تبادل دانش زاید شده و تاثیری منفی بر عملکرد پژوهشگر خواهد
داشت ( .)17 ،39در یک شبکه همکاری علمی ،پژوهشگرانی که به
اعضای دیگر نزدیکتر بوده و تعامالت اجتماعی قویتری دارند،
امکان مشارکت بیشتر با پژوهشگران دیگر و دریافت استنادات بیشتر
برای انتشاراتشان را دارند لذا بر کیفیت آثارشان افزوده خواهد گشت
( .)30در پژوهش حاضر "Seifert, Harald" ،از این امکان بهره برده
است .از این منظر ،نتایج پژوهش حاضر با پژوهش  Soheiliو
همکاران ( )37همخوانی دارد.

نتیجهگیری
یکی از مهمترین مفاهیم و کاربردهای منحصر بهفرد تحلیل
شبکههای اجتماعی ،بررسی شبکه همکاری علمی پژوهشگران با
سنجههای مرکزیت است که اهمیت و تاثیرگذاری پژوهشگران و
عملکرد آنان را در شبکه همکاری ،مشخص مینماید .توجه به تحلیل
شبکههای اجتماعی و چگونگی ارتباطات در قلمرو اسینتوباکتر
بومانی میتواند در زمینههای عنوانشده ،مثمرثمر واقع شود.
همچنین ،تحلیل هماستنادی مقاالت ،این امکان را فراهم می آورد
که ساختار درونی روابط قلمروهای موضوعی گوناگون از جمله
اسینتوباکتر بومانی آشکار شده و به درک هر چه بیشتر ساختار روابط
بین پژوهشگران و قلمروهای موضوعی یاری رساند .از این رو ،می
توان افزود که نتایج این قبیل پژوهشها نقش بسیار مهمی در
روشنتر شدن ابعاد مختلف انتشارات و افزایش همکاری علمی
پژوهشگران در قلمرو شناسایی و درمان بیماریهای مرتبط با
اسینتوباکتر بومانی دارد .همچنین وضعیت ارتباطات علمی و

چگونگی مشارکت بین پژوهشگران و انتشارات علمی آنان را در سطح
بین المللی قابل رصد و پایش مینماید .بنابراین با استفاده از نتایج
بهدست آمده از این پژوهش میتوان گفت بررسی تولیدات علمی،
نقش حیاتی در قلمرو تشخیص و درمان اسینتوباکتر بومانی دارند و
میتوانند وضعیت ارتباطات جاری و نحوۀ ارتباط بین انتشارات در
این قلمرو را نمایش داده و ارتباط با محققین این حوزه را تسهیل
کند.
براین اساس پیشنهاد میشود ،مطالعه دقیقی بر روی شبکه
همکاری پژوهشگران ایرانی در مبحث شناسایی و درمان
اسینتوباکتر بومانی انجام گیرد .با برنامهریزی جامعه پژوهشگران
علوم پزشکی و ایجاد بستر مناسب ضمن گسترش شبکۀ
همکاریهای بینالمللی ،فرصتهای آموزشی و پژوهشی نوینی
جهت آشنایی پژوهشگران ایرانی دربارۀ قلمرو اسینتوباکتر بومانی با
پژوهشگران برتر ،مجالت برتر ،سازمانهای برتر این قلمرو برای
همکاریهای موثرتر جهانی ایجاد خواهد شد.

سپاسگزاری
بدینوسیله ،از تمامی تمامی متخصصینی که در انجام این
پژوهش ما را یاری کردند ،سپاسگزاری میکنیم.

تعارض در منافع
این مقاله پژوهشی مستقل است که بدون حمایت مالی
سازمانی انجام شده است .در انجام مطالعۀ حاضر ،نویسندگان
هیچگونه تضاد منافعی نداشتهاند.
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