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 خالصه 

(، در زُئونوز) انترک بین انسان و حیوترین بیماری مشترین و شایععنوان مهم، بهبروسلوزمقدمه: 

همراه داشته دارد. اواني بهی فرخطرها و هاخسارتهای عفوني، ماریعرصه نوپدیدی و بازپدیدی بی

های علمي، کني بیماری فوق، مدنظر متخصصین قرار گرفته و در قالب همكاریهمواره کنترل و ریشه

زیت بررسي وضعیت شاخص مرکیي منتشر شده است. پژوهش حاضر با هدف هاکتاب و مقاالت

 مذکور انجام شد. وقلمري سندگینوشبكه اجتماعي هم

ي با رویكرد تحلیلي سنجعلماین پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش  :روش کار

نمایه  2019تا  1901 يزماندر بازه  WOSCCیگاه پاکه در  بروسلوزتمامي انتشارات  انجام گردید.

های اصلي از منظور تشخیص کلیدواژهگیرند. به، جامعه آماری این مقاله را در برمياندشده

 Excelافزار از نرم هاداده( و جهت تجزیه و تحلیل MeSHهای موضوعي پزشكي )سرعنوان

201،UCINET 6.528.0.0  وNetdraw  .استفاده شد 

مقاله  398با تعداد  2019وند تولید انتشارات قلمرو بورسلوز صعودی و بیشترین تولید در سال ر :نتایج

با  "Maria-Blasco, Jose"و  "Journal of Clinical Microbiology "مجله  .بود

 ,FERREIRA"ترین مجله و نویسنده بودند. ترتیب اثربخشباالترین ضریب تاثیر و اچ ایندکس، به

F" ،"LETESSON, JJ" مرکزیت رتبه، بینابیني قلمرو بروسلوز قرار  در رتبه نخست بیترتبه

 برخوردار بودند. یاستنادهم در مشابهي شانسیكسان و  يكینزداز مرکزیت نویسنده هم،  5دارند. 

ي ولید دانش علمها و تای است، که اشتراک توانمندیپیچیده همكاری علمي پدیده: گیرینتیجه

توانست اطالعات  نویسندگيهم های اجتماعيشبكه هایشاخص بخشد. بررسيود ميجدید را بهب

 امر رد فوق لیتحل جینتاارزشمندی را درباره افراد مهم و تاثیرگذار شبكه بیماری بروسلوز بیان کند. 

 مراکز و نیمتخصص یراهنما بودجه صیتخص و يعلم یهایهمكار یگذاراستیس و یریگمیتصم

  .است يعلم

 سنجي؛ تحلیل شبكه اجتماعي؛ شاخص مرکزیت؛ علمبروسال؛ بروسلوز: کلیدی لماتک
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 مقدمه

های ترین بیماریترین و شایع، یكي از گسترده1بروسلوز

، 1شود )محسوب مي 2زُئونوزباکتریایي مرتبط با دام در انسان و 

در مالت  1850در دهه ( بروسلوزیس)بروسلوز  (.4، 3، 2

نیز  تب سلولي یا تب مالتهای و با نام یت شناخته شدرسمبه

تشخیص داده شده برای انسان بسیار عفوني  شود وشناخته مي

های مختلفي از خانواده توسط باکتری (. بیماری فوق،5است )

 باکتری های، بیشتر گونهوجودبا این ؛ شودبروسال ایجاد مي

 وجانوری  هایکردن سایر گونهقادر به آلوده ،3بروسال

هستند نشخوارکنندگان، برخي از پستانداران دریایي و انسان نیز 

فراواني بروسلوز در مناطق گوناگون، متفاوت بوده و از (. 6و  5)

متعدد، راه غالب  یهاگزارشتنوع بسیاری برخوردار است. بنا بر 

به انسان انتقال از راه گوارشي با مصرف  الانتقال بروس

ت الپاستوریزه مثل شیر تازه و یا سایر محصوت لبني غیرالمحصو

ویژه خامه و بستني که به. شده از شیر غیرپاستوریزه استتهیه

در برخي از  عالوه بر آن،دارند. را ي از ارگانیسم الیسطح با

دام آلوده در  اندرونههای مستقیم با موارد انتقال از طریق تماس

لي که با دام سروکار و سایر مشاغ هاکشتارگاهمناطق دامپروری، 

دامپزشكان، کشاورزان و کارگران (. 4) شوديمدارند گزارش 

کشتارگاه در معرض ابتال به عفونت هستند زیرا با حیوانات آلوده 

(. همچنین، 9و  8، 7) شده یا جفت مواجه هستندو جنین سقط

یابد هایي که از حیوان آلوده به محیط زیست انتقال ميباکتری

را  حیوانات و انسانمانده و رطوب، چندین ماه زنده در شرایط م

 کنترل به يبستگ ،انسان بروسلوز از یریشگیپ (.10مبتال نماید )

عوارض ناشي از بیماری  (.11) دارد واناتیح در یماریب

های بدن بروسلوز در انسان بسیار متنوع بوده و تقریبا تمام سیستم

، تب مالت با میزان در ایران نیز(. 12شخص درگیر خواهد شد )

در حیوانات و انسان که ناشي از تماس با حیوانات و  باال عفونت

(. در 13، 1، در گردش است )استفاده از محصوالت لبني است

تهدید بهداشتي  ،یک بیماری مهم اندمیک عنوانبهکشور هنوز 

 (. 15و 14شود )جدی در نظر گرفته مي

                                                           
1 Brucellosis 
2 Zoonosis 
3 Brucella 

ی قتصادت ادامداری باعث خسار بر تولید ریبروسلوز نه تنها با تاث

سان را ، بلكه سالمت جسمي و روحي انشوديبزرگي به جامعه م

رد دا همراهبهکرده و مخاطرات بهداشتي خطرناکي نیز تهدید 

دامي  هاییتکني این بیماری در جمعنیاز به ریشه(. 17و  16)

ت رورعنوان پایه و رکن اساسي محور آن در جامعه انساني، ضبه

ا رجانبه و گسترده درخصوص این زئونوز ي و پژوهش همهبررس

ل و بنابراین، همواره کنتر .سازديپیش آشكار م از بیش

در  زئونوز یهایماریب نیترعیشا عنوانبهکني این بیماری، ریشه

ن در ایرا مخصوصاًسطح جهان و میزان رشد رو به افزایش آن 

هایي را در سبب شده است که متخصصین این قلمرو، پژوهش

 عنوانبه يعلم یهمكارد. های علمي منتشر کننقالب همكاری

 نجاما دانشمند چند ای دو نیب ياجتماع بستر کی در که يتعامل

ي که نوعي سندگینوهمگیری شبكه شود و منجر به شكليم

نویسندگي، گردد. شبكه  همشبكه اجتماعي است مي

در تولید علم و  راک دانش پژوهشگرانترین شبكه اشتگسترده

 ي،علم یهمكار. (19و  18) آوردتوسعه علمي را بوجو مي

 تیتقو و پژوهشي پروژه کی دامنه گسترش به توانديم نیهمچن

 را مختلف یهارشته به يدسترس امكان رایز کند کمک ینوآور

مت در این راستا گرایش افراد به س .(20) کنديم فراهم

 از سایر سته بسیار بیشترهمكاری با نویسندگان کلیدی و ه

ش های اجتماعي نقنویسندگان است. نویسندگاني که در شبكه

تری ها قرار دارند، از موقعیت مهممحوری و در مرکزیت عامل

ها نا آبرخوردارند و سایر پژوهشگران تمایل بیشتری دارند تا ب

 در تولید آثار علمي مشترک همكاری نمایند. شناسایي این

های ثیرگذار و ساختارهای موجود در شبكهنویسندگان تا

ود تا با به سایر پژوهشگران کمک خواهد نمنویسندگي هم

های مناسب، بهتر بتوانند راهبرد خاص انتخاب راهبرد

 لیتحل و هیتجز (.21ي خود را انتخاب نمایند )سندگینوهم

 اییندهفزا طوربه پژوهشگران یهاشبكه و ياجتماع یهاشبكه

 یيساشنا و یهمكار روند يابیارز یبرا قدرتمند ابزار عنوانبه

 (.11و  22) گذارددر اختیار مي شرویپ یهاسازمان و دانشمندان

 توانديمزمینه موضوعي  ها در هرگونه تحلیلنتایج حاصل از این

 قرار ریزانبرنامه و متخصصان یروشیپ را واقعي دیدگاهي



 
 
 
 

 64، سال 2ره ، شما1400تیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2899

 روابط دروني ختارسا تا کند فراهم را امكان داده و این 

صورتي که رخ داده است مشخص شود. به موضوعي قلمروهای

این نتایج در ابتدا و در سطح خرد، موجب خواهد شد که 

و  پرتولید یهاسازمان و دانشمندان مجالت، با پژوهشگران

 هاسازمان و افراد این با همكاری منظوربه و شده آشنا اثربخش

؛ از سوی دیگر و در سطح کالن، با کنند ریزیبرنامه آینده در

ی راهبردی در سطح کشورها و هابرنامهتعریف و اجرای 

گذاری بهینه ي راه را برای سیاستالمللنیبی ملي و هاسازمان

 منظور غلبه و از میان بردن این بیماری فراهم نماید.به

مطالعات  خصوصدر مرتبط هاییشینهپ يبرخ مقاله، نیا ادامه در

، تحلیل پژوهشگراننویسندگي هم شبكهجي، تحلیل سنعلم

الملل و ، در سطح بینتیمرکز یهاشاخصشبكه اجتماعي با 

المللي، های بیندر بین پژوهششود. يمداخل کشور مرور 

 50با بررسي استنادات  2018در  (23و دیگران )1پژوهش بَكری

رسیدند  به این نتیجه Scopusو  WoSمقاله پراستناد که در پایگاه 

در قلمرو  VG et al DelVecchio. که بیشترین استناد را مقاله

پژوهش  استناد در برداشته است. 964مطالعات بروسال با تعداد 

نیز با بررسي همكاری پژوهشي  2017( در 24) 2شحاط و محمود

انجام  2014تا  1980قلمرو سالمت و بهداشت کشور مصر بین 

قرار دارد  44در رتبه  WoSه شد که نشان داد مصر در پایگا

مقاله در علوم بهداشت مورد مطالعه قرار گرفت  31382تعداد 

گواه اشتیاق نویسندگان نویسندگي همکه مقاالت زیاد 

های دیگری همچون، همكاری علمي بود. پژوهشبه

زنان در قلمرو جراحي در پژوهش دکامارگو و نویسندگي هم

مجله و  4مقاله در  920مل ( در جامعه پژوهشي شا25) 3هیاشي

مورد بررسي قرار  2014تا  2010نویسنده را در بازه زماني  5649

دادند و در واقع بررسي جنسیتي نویسندگان و تاثیر همكاری 

( در سال 26) 4علمي، جراحي چاقي در پژوهش اوزسوی و دمیر

تا  1980برونداد علمي درخصوص جراحي بین  9087که  2017

                                                           
1 Bakri 
2 Shehatta & Mahmood  
3 de Camargo & Hayashi 
4 Ozsoy & Demir 

و  5فونسكامورد مطالعه قرار داده، پژوهش  را WoSدر  2016

 قلمرو اجتماعي شبكه لیتحل با 2016( در سال 22دیگران )

 هاآن ارتباطات وها شبكه ياجتماع ساختارشناسایي  و سالمت

تحلیل  2015( در سال 27و دیگران ) 6پژوهش چِنانجام شده، 

سل  های عفوني و میكروبیولوژیاستنادی بیماری

((tuberculosis (TB ) به بررسي 2010تا  1995در بازه زماني ،

های اند، نمونه پژوهشپژوهشگران پرداختهنویسندگي همشبكه 

 مرتبط هستند.

با بررسي  1399در  (28)و دیگران  7در داخل کشور نیز دانش

شبكه همكاری علمي پژوهشگران اسینتوباکتر بوماني در بازه 

of Science Core  Web پایگاه در  2019تا  1990زماني 

 Collection مقاله را با استفاده از  4473نویسنده  18343، تعداد

های علمي را مطالعه استنادی شبكه همكاریتكنیک تحلیل هم

، این مقاالتاستنادی حلیل همنمودند. پژوهش آنان نشان داد ت

آورد که ساختار دروني روابط قلمروهای امكان را فراهم مي

( 29و دیگران ) 8زادهحسنررسي آشكار گردد. مورد ب موضوعي

نیز در پژوهش خود با مطالعه قلمرو نارسایي مزمن قلب  1397در 

ي، تحلیل شبكه و سندگینوهمو عروق با استفاده از فن تحلیل 

وری پژوهشگران رابطه بین نفوذ اجتماعي و میزان کارایي و بهره

ت بیشتری منتشر به این نتیجه رسیدند که پژوهشگراني که مقاال

از لحاظ تعداد استناد دریافتي در وضعیت خوبي هستند.  اندکرده

عالوه بر آن، پژوهشگران دارای شاخص مرکزیت رتبه و بینابیني 

وری )تعداد مقاالت( و کارایي )تعداد استناد باال، از نظر بهره

و دیگران  9باجي دریافتي( نیز در وضعیت خوبي قرار گرفتند.

نیز با مطالعه ساختار مفهومي تحقیقات قلمرو  9713( در 30)

چاپ  WOSدر پایگاه  2017تا  1993سواد سالمت که بین 

بر محاسبه شاخص مرکزیت موضوعات این  مطالعه واند. شده

 1395( در 31و دیگران ) 10قلمرو متمرکز شدند. همچنین، خاصه

                                                           
5 Fonseca   
6 Chen 
7 Danesh 
8 Hasanzadeh 
9 Baji 
1 0 Khasseh 
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شناسي نویسندگي پژوهشگران قلمرو انگلبا تحلیل شبكه هم

را مورد بررسي قرار  2015تا  19722های مقاله بین سال 7112

يمعنای شاخص اچ رابطه وری و کارایي رابطهدادند که بهره

با  1394( در 19و دیگران ) 1زاده نجفيدارند. سلیمان یدار

بررسي بروندادها و مشارکت پژوهشگران ایراني در قلمرو 

در پایگاه  2013تا  1999های حوادث غیرمترقبه، طي سال

مدرک را مورد ارزیابي  448نویسندگي اسكاپوس، با روش هم

قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد ضریب همكاری 

 نویسندگان در قلمرو فوق در حد مطلوب و مناسب قرار دارد. 

 که ستا آن از يحاکهای پژوهش یشینهپ ي و مروربررس

یل استفاده از تحل ر قلمروهای گوناگون باهای متعددی دپژوهش

مرکزیت به بررسي  نویسندگي و شاخصهای اجتماعي، همشبكه

ف های موضوعي مختلانتشارات و بروندادهای علمي معتبر زمینه

اند. تمایل متخصصین از جمله حیطه علوم پزشكي پرداخته

گیری از فنون و های مختلف علوم پزشكي جهت بهرهرشته

به افزایش است. تنها یک  سنجي روهای مختلف علمتكنیک

پژوهش مرتبط که با موضوع پژوهش حاضر به بررسي مجالت 

. (23)پراستناد در زمینه بروسال پرداخته است، مشاهده گردید 

 صورت جامع و با نتایجاجرا و انتشار پژوهشي که بتواند به

 سازیکاربردی و راهبردی بیماری بروسلوز را بررسي و دیداری

 و يوهشه نظر مي رسد. با توجه به نیاز چنین پژنماید، ضروری ب

 متسال نظام بیماری بروسلوز در پرداختن به تیاهم زاننیز می

 آشكار شیپ از شیب پژوهشاین  انجام لزوم ،الملليملي و بین

 گردید.

شگران پژوهنویسندگي همتحلیل شبكه هدف پژوهش حاضر، 

ت. اس مرکزیتهای با استفاده از شاخصقلمرو بیماری بروسلوز 

 های زیر ضروری است.در همین راستا پاسخ به پرسش

قلمرو  پژوهشگران يعلم انتشارات یيایپو و رشد. روند 1

 ؟بروسلوز در گستره زمان چگونه است

 اتقلمرو بروسلوز براساس مجموع استناد برتر . مجالت2

 کدامند؟ يافتیدر

 پژوهشگران قلمرو بروسلوز کدامند؟ نیتر. اثربخش3

                                                           
1 Soleimanzade Najafi 

 تیمرکزپژوهشگران قلمرو بروسلوز براساس شاخص نی. برتر4

 ( کدامند؟يكیو نزد ينینابی)رتبه، ب

 يفعال قلمرو موضوع یکشورها يعلم ی. شبكه همكار5

 بروسلوز چگونه است؟

 

 روش کار

این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش 

تمامي ي با رویكرد تحلیل هم استنادی انجام شد. سنجعلم

 Coreگاهیپاانتشارات مربوط به بیماری بروسلوز و موجود در 

Collection (WOSCC)   Web of Science  که از ابتدا در این

سپتامبر  16تا  1901ماني پایگاه قابل بازیابي است و در بازه ز

مقاله است، جامعه  6702و در برگیرنده  اندشدهنمایه  2020

. الزم به ذکر است این شوديمآماری این پژوهش محسوب 

الملل ها در سطح بینپایگاه منبع بسیار مهمي در بین دانشگاه

بندی برای تعیین رتبه های رتبهی که بسیاری از نظامطوربهاست؛ 

ی موجود در این پایگاه استنادی استفاده هادادهها از دانشگاه

ترین ترین و اصليجامع WOSCC(. همچنین 32) کننديم

سنجي از این ای است که در جهان دانشمندان علممجموعه

سنجي، مجموعه جهت رصد و ارزیابي انتشارات علمي و علم

(. معتبرترین نمایه از نظر 33کنند )استفاده  فراواني مي

های عتف و بهداشت نیز محسوب شده، بنابراین وزارتخانه

ترین و شده در این پایگاه استنادی که قدیمانتشارات علمي نمایه

 در گام بعدی، .شودترین نمایه استنادی جهان قلمداد ميمهم

های موضوعي های اصلي از سرعنوانمنظور تشخیص کلیدواژهبه

افزار ، از نرمهاداده و برای تجزیه و تحلیل (Mesh)پزشكي 

Excel 2016  وRavar PreMap،  NetDraw و  UCINET  

نمایش  بیترتبهی پژوهش را هاگام 1جدول  .ستفاده شدا

 .دهديم

 و ی مهمهاکیتكن یكي از عنوانبه، اجتماعيتحلیل شبكه 

عنوان روشي در تحلیل ساختار سنجي و همچنین بهعلم کاربردی

ط علمي نویسندگان و مدارک کلیدی فكری و مطالعات رواب

های معتبر این قلمرو را پایش و رصد نموده و بدین پژوهش
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 پژوهشگران تاثیرگذاری و رصد نماید. از سوی دیگر، اهمیتهای علمي در این زمینه را ترتیب روند رشد و پویایي پژوهش 

 و مشخص همكاری، شبكه در را آنان عملكرد این بیماری و

را مشخص  شبكه در این مهم و بانفوذ رتمند،قد سپس عوامل

 مینهز در اهمیّت که بیشترین پژوهشگراني نماید و بدین ترتیب

این  یهاافتهی براساس اند، تعیین کند.مورد مطالعه را داشته

تری در تولید علم بیماری وسیع تاثیر که نویسندگاني ها،تحلیل

 و گرفته ارقر فكری ساختار مرکز در بروسلوز قرار دارند،

 دارند فعالیت خاص تخصصي یک قلمرو در که نویسندگاني

 ،فرد یک بیشتر نمایش دهد. مرکزیت ساختار این پیرامون در

 بیشتر مكاریه و داشتن ارتباطات باالتر، رتبه بودن دارا دلیلبه

 موجب در نهایت، که است ترمطلوب موقعیت کسب و

 (.34است ) اعياجتم شبكه در این فرد آن شدن قدرتمندتر

ی از منظر استنادهمبرای تعیین پژوهشگراني که دارای بیشترین 

؛ از اندکردهی بیماری بروسلوز ایجاد هاگرهتعداد ارتباط با سایر 

شاخص مرکزیت رتبه، بینابیني و نزدیكي استفاده شد. شاخص 

هایي است که جهت شناسایي از جمله شاخصمرکزیت، 

های علمي مورد فوذ یا مهم در شبكههای قدرتمند و با نعامل

گیرد. مرکزیت بیشتر یک فرد، سبب دارا بودن استفاده قرار مي

رتبه باالتر، داشتن ارتباطات و همكاری بیشتر و کسب موقعیت 

تر است که در نهایت موجب قدرتمندتر شدن آن فرد در مطلوب

 گاهیپا از مستخرج یهاداده(. 34)شبكه اجتماعي است 

WOSCC، یي در نام، موضوعات و نویسندگان،هادواژهیکل 

 به دنیرس یبرا که بودندو افزونگي  یسازكدستی ازمندین

Ravar افزار از نرم ،مطلوب و حذف موارد تكراری یهاداده

PreMap، شد استفاده. 

 های پژوهشراهبرد جستجو و گام -1جدول 

 شرح فعالیت گام

 MeSH: Medical Subject Headings 2020 استاندارد دواژهیکلگزینش  1

https://meshb.nlm.nih.gov/search  

 Web of Science Core Collection پایگاه استنادی 2

 TS=(Brucellosis OR Brucelloses OR Malta Fever OR Fever, Malta OR راهبرد جستجو 3

Gibraltar Fever OR Fever, Gibraltar OR Rock Fever OR Fever, Rock 

OR Cyprus Fever OR Fever, Cyprus OR Undulant Fever OR Fever, 

Undulant OR Brucellosis, Pulmonary OR Brucelloses, Pulmonary OR 

Pulmonary Brucelloses OR Pulmonary Brucellosis) 

های مشخص شده پس از مشورت با متخصصان موضوعي و مش در پایگاه وی کلیدواژهجستج جستجو پیشرفته در پایگاه 4

 موردنظر

2020تا  1901مقاله در پایگاه بین  6702ها در فیلد موضوع در بازه زماني  ازیابي کلیدواژهب  

محدود کردن نتایج به نوع مدرک،  5

 های پایگاهدرک، سال و نمایهزبان م

Refined by: DOCUMENT TYPES: (ARTICLE) AND LANGUAGES: 

(ENGLISH) 

Timespan: All years. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-

S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC 

 12-08-2020 تاریخ بازیابي داده به میالدی 6

https://meshb.nlm.nih.gov/search
https://meshb.nlm.nih.gov/search
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 تایي 500های بدر قال PLAINTEXTها با فرمت سازی دادهذخیره هادادهد تجزیه و تحلیل رون 7

 تایي در یک فایل 500های سازی فایلیكپارچه

و  Ravar PreMapافزارهای سازی و پاالیش دیتا و حذف رکوردهای تكراری با نرمیكدست

Excel 2016 

 Ravar PreMapر افزاتهیه ماتریس با نرم تحلیل شبكه 8

 UCINET 6 و NetDraw افزارهایاستنادی با نرمو هم نویسندگيهمهای تحلیل شبكه

 ینابیني وهای مرکزیت رتبه، بران از منظر تعداد ارتباط با شاخصاستنادی پژوهشگتعیین شبكه هم

 نزدیكي 

 VOSviewer 1.6.13فزار های اجتماعي مورد مطالعه با نرم اسازی شبكهدیداری ترسیم نقشه 9

 نتایج 
 قلمرو بروسلوز انتشارات پژوهشگرانروند 

الب ق، انتشارات علمي در دهديمهمانطور که نمودار یک نشان 

راز و ی زماني مختلف مورد مطالعه دارای فهادورهمقاله در 

 فرودهایي بوده است.

حاکي از آن است که در بازه  1های مندرج در نمودار داده

ها، همواره روند ساله با وجود فراز و نشیب 119اني تقریبا زم

. انتشارات پژوهشگران قلمرو بروسلوز دارای رشد بوده است

 2018مقاله(،  398) 2019ها بیشترین انتشارات مربوط به سال

 مقاله( بوده است.  359) 2017مقاله( و  373)

 اتبر اساس مجموع استناد قلمرو بروسلوز برتر مجالت

 یافتیرد

مجله برتر قلمرو بروسلوز بر اساس مجموع استنادات دریافتي  10

 نمایش داده شده است.  2در جدول  1به ترتیب تعداد مقاالت داغ

بندی شده است. مجله رتبه 2براساس ضریب تاثیر مجله 2جدول 

"Journal of Clinical Microbiology® (JCM)"  با ضریب

                                                           
 کرده کسب را استنادها نیشتریب گذشته، سال دو طول در که یمقاالت 1

 است و به اصطالح به سرعت پراستناد شده است.

2 Impact Factor 

بین نشریات قلمرو مورد مطالعه دارای رتبه نخست  897/5تاثیر 

 االتیا از "Amer Soc Microbiology"است. ناشر مجله باال، 

 "Veterinary Microbiology" است. سپس مجله كایمتحده امر

استناد در رتبه  4423است تعداد  Q2ای از کشور هلند که مجله

چاپ مقاله داغ در این نشریه به 156نخست قرار دارد. تعداد 

از  "Infection and Immunity" است و پس از آن مجلهرسیده 

استناد به ترتیب برترین  3966کشور ایاالت متحده امریكا با تعداد 

 مجالت پراستناد شناخته شدند. 

 قلمرو بروسلوز پژوهشگران نیتراثربخش

 ها، تعدادمجموع استنادات، خوداستنادی ،3های جدول داده

 وني پراستناد، وابستگي سازما انتشارات، اچ ایندکس، مقاالت

 1901در بازه زماني  قلمرو بروسلوز کشور پژوهشگران اثربخش

ورد تعداد پژوهشگران فعال در قلمرو مدهد. نشان مي 2020تا 

ز نظر نویسنده اول ا 11نویسنده بودند که  20311بررسي تعداد 

 تولید بیشترین مدرک در جدول ذیل نمایش داده شده است.

 "Maria-Blasco, Jose"، 3داده های مندرج در جدول بر اساس 

ترین نویسنده در بین دارای باالترین ضریب تاثیر و اثربخش

  The"نویسندگان قلمرو بروسلوز است. او که در سازمان 

 -University Institute for Agrifood Research of Aragón 
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  CITA)-(University of Zaragoza 2IA" استناد دریافت کرده است.  1886مقاله منتشر نموده و  56است  کارمشغول به

 
 (2020تا  1901) WOSCCدر  بروسلوزقلمرو پژوهشگران  های علمير پژوهشانتشاروند  -1نمودار 

 

 (2020تا  1901) WOSCCدر  بروسلوزمجالت برتر قلمرو  -2 جدول

رتبه
جله 

م
 

ت 
داد مقاال

تع

غ
دا

پراستناد 
 

کشور
ک 

چار
 

ب تا
ضری

ثیر
ت 

ل استنادا
ک

 

خود 
ن 

دو
ب

ی
استناد

ی 
خود استناد

 

1 Journal of Clinical 

Microbiology 

79 0 USA Q1 5/897 3125 1931 101 

2 Infection and Immunity 115 0 USA Q3,Q2 3/201 3966 1931 204 

3 Vaccine  81 0 England  Q3,Q2 3/143 1680 1931 113 

4 Veterinary Microbiology 156 0 Netherlands  Q1,Q2 3/03 4423 4284 139 

5 PLOS ONE 121 0 USA Q2 2/74 2002 1931 71 

6 Preventive Veterinary 

Medicine 

130 2 Netherlands  Q1 2/304 2945 2784 161 

7 Journal of the American 

Veterinary Medical 

Association 

76 0 USA Q1 1/404 767 1931 24 

8 Tropical Animal Health 

and Production 

120 0 Netherlands  Q3,Q2 1/333 1218 1931 135 

9 Journal of Wildlife 

Diseases 

104 0 USA Q2 1/187 1910 1931 162 

10 Revue scientifique et 

technique - Office 

71 1 USA Q3 0/563 1576 1931 48 
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international des 

épizooties 

 

 (2020تا  1901) WOSCCدر  قلمرو بروسلوز پژوهشگران اثربخش -3جدول 

رتبه
 

 سازمان کشورشهر و  نویسنده

پراستناد
 

چ
ا

یا 
س

دک
ن

ت 
داد مقاال

تع
ت 

ع استنادا
جمو

 م

خود 
ن 

دو
ب

ی
استناد

ی 
خود استناد

ت  
ن استنادا

 میانگی

1 BLASCO JM ZARAGOZA

, SPAIN 

The University 

Institute for 

Agrifood 

Research of 

Aragón - IA2 

(University of 

Zaragoza-CITA) 

1 27 56 1886 1720 166 33/68 

2 LETESSON JJ NAMUR, 

BELGIUM 

University of 

Namur 

1 26 43 2224 2129 95 51/72 

3 FOSSATI CA LA PLATA, 

ARGENTIN

A 

Consejo Nacional 

de 

Investigaciones 

Cientificas y 

Tecnicas 

(CONICET) 

0 26 42 1536 1400 136 36/57 

4 NIELSEN K NEPEAN, 

ON, 

CANADA 

Canadian Food 

Inspection 

Agency 

0 23 56 1459 1333 126 26/05 

5 GODFROID J TROMSO, 

NORWAY 

Fac Biosci 

Fisheries & Econ 

1 22 49 1581 1454 127 32/27 

6 MORIYON I PAMPLONA

, SPAIN 

University of 

Navarra 

1 22 45 1401 1279 122 31/13 

7 OLSEN SC AMES, IA, 

USA 

United States 

Department of 

Agriculture 

(USDA) 

0 21 47 1228 1071 157 26/13 

8 SPINK WW MINNEAPO

LIS, MN, 

USA 

University of 

Minnesota 

System DEPT 

MED 

0 21 39 1162 1089 73 29/79 

9 GIAMBARTOLOME

I GH 

BUENOS 

AIRES, DF, 

ARGENTIN

A 

Consejo Nacional 

de 

Investigaciones 

Cientificas y 

Tecnicas 

(CONICET) 

0 20 39 1136 1020 116 29/13 

10 NEUBAUER H JENA, Friedrich Loeffler 2 16 45 1015 926 89 22/56 
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 GERMANY Institute 

"Jacques-Letesson, Jean"  و"Fossati, Carlos Alberto"  در

 ترین نویسندگان قرار دارند.های بعدی اثربخشرتبه

 شاخص براساس قلمرو بروسلوزبرترین پژوهشگران 

 مرکزیت 

، یكيبا سه تكنیک مرکزیت رتبه، بینابیني و نزد سنجه مرکزیت

ن را بی های قدرتمند و با نفوذ یا مهمعاملامكان شناسایي 

ضوعات و غیره که تشكیل یک شبكه اجتماعي نویسندگان، مو

 (.34آورد )را داده باشند فراهم مي

پژوهشگران قلمرو بروسلوز براساس شاخص  نیبرتر

 رتبه تیمرکز

که بیشترین اهمیّت را در زمینه  ، به تعیین پژوهشگراني5جدول 

ها ایجاد استنادی از لحاظ تعداد ارتباطاتي که با سایر گرههم

گره یا موجودیت  پردازد.مي شاخص مرکزیت رتبهاند از کرده

با  .هستند بروسلوز پژوهشگرانمورد مطالعه در این پژوهش، 

 ,FERREIRA" که شودمشاهده مي 4جدول  هایبررسي داده

F"  قلمرو بروسلوز قرار  در رتبه نخست 158رتبه مرکزیت با

قرار دارد. سه  157با رتبه  "BLASCO, JM"پس از آن  دارد.

نقشه  .اندستادهیدر رده سوم ا 154ویسنده دیگر هر کدام با رتبه ن

شمای تا  است شده میترس رتبه تیمرکز یهاداده اساس بر 1

بر اساس این شاخص را  پراستناد پژوهشگرانکلي از شبكه 

مرکزیت رتبه، تعداد پیوندهای مستقیمي که یک  نمایان سازد.

رت پیوند، با سایر عامل یا یک گره، بدون در نظر گرفتن قد

گیرد. های در یک شبكه داشته است، مورد ارزیابي قرار ميگره

شود هر پیوند مستقیم گویای یک ارتباط یگانه در نظر گرفته مي

 هستندتر بزرگ هایگره یدارا که يپژوهشگران (.34)

 یشتریب یتاثیرگذار وبوده  ادتریز يافتیدر یوندهایپ دهندهنشان

از سوی دیگر،  .دارند بروسلوز قلمرو انپژوهشگر شبكه در

 پژوهشگران ترینضعیفتر نمایانگر ی( کوچکهامربعها )گره

 که طورهمان و هستند رتبه تیمرکز شاخص اساس بر قلمرواین 

 یوندهایپ نیکمتر یدارا پژوهشگران نیا شوديم مشاهده

 DE". هستند شبكه در یتاثیرگذار ترینضعیف و يافتیدر

MASSIS, F" ،"SHOME, R" ،"ARAJ, GF" ،

"WERNERY, U"  و"CROSS, PC" ترین دارای ضعیف

بدون  "IWANIAK, W" و "SPINK, WW"( و 5پیوند )زیر 

 پیوند دریافتي شناخته شدند.

 

 مرکزیت رتبهشاخص  مبنایبر  قلمرو بروسلوز برترین پژوهشگران -4جدول 

سندهینو رتبه رتبه تیمرکز  دهش نرمال رتبه تیمرکز   

1 FERREIRA, F 158 1.904 

2 BLASCO, JM 157 1.892 

3 NETO, JSF 154 1.855 

4 AMAKU, M 154 1.855 

5 DIAS, RA 154 1.855 

 

 مرکزیت بینابیني شاخصبر مبنای  قلمرو بروسلوز برترین پژوهشگران -5جدول 

سندهینو رتبه ینینابیب تیمرکز   نرمال ینینابیب تیمرکز 

 شده

1 LETESSON, JJ 293.71 8.63 



 
 و  همكاران  سمیه قویدل                                   های مرکزیت                                                               پژوهشگران با استفاده از شاخص نویسندگیبروسلوز: شبکه هم -2906 

 

2 BLASCO, JM 256.04 7.52 

3 FOSSATI, CA 217.69 6.40 

4 NEUBAUER, H 196.30 5.77 

5 LAGE, AP 187.23 5.50 

 

 شاخصپژوهشگران قلمرو بروسلوز براساس  نیبرتر

 ینینابیب تیمرکز

بر مبنای  قلمرو بروسلوز برترنام پژوهشگران  5در جدول 

 نشان داده شده است.زیت بینابیني شاخص مرک

-ای ميای است که به شناسایي گرهمرکزیت بینابیني، سنجه

ترین فاصله ممكن میان دو گره دیگر قرار پردازد که در کوتاه

بر اساس شاخص  (.34کند )و نقش واسط را ایفا مي دارد

 ,LETESSON"، 5ی جدول هادادهمرکزیت بینابیني و مطابق 

JJ" ،"BLASCO, JM"  و"FOSSATI, CA"  به ترتیب با

امتیاز، در باالترین رتبه  217.69و  256.04، 293.71

 براساس مرکزیت بینابیني قرار دارند.

در مفهوم مرکزیت بینابیني میزان قدرت و تأثیرگذاری یک 

دارای قدرت ایزوله کردن مفهوم این  که دهدشبكه را نشان مي

ابیني باال، نقش های دارای بین. گرههستندیا افزایش ارتباطات 

کنند و از جایگاهي مرکزی در مهمي در اتصال شبكه ایفاء مي

که مرکزیت بینابیني باالیي  هایيگره .شبكه برخوردار هستند

دارند، در واقع به عنوان میانجي برقراری پیوند از قدرت بیشتری 

برخوردار هستند و موجب به جریان انداختن دانش در شبكه 

دارند رکه از مرکزیت نزدیكي باالیي برخو هایيگره شوند.مي

 دارند. مفاهیم این قلمرو علميبا دیگر  پیوندشانس باالتری در 

تر مرکزیت بینابیني بیشتر و هر چه قطر بزرگ هاگرههر چه قطر 

نیز  2نقشه در  تر، مرکزیت بینابیني کمتر است.کوچک هاگره

مرکزیت بینابیني  ( نمایانگر اهمیت و شاخصهامربعه )ابعاد گره

ی بزرگ نویسندگان دارای شاخص هامربعکه است؛ به طوری

ترین ی کوچک نیز ضعیفهامربعمرکزیت نزدیكي باال و 

نویسنده  28. شونديممحسوب  نویسندگان در این شاخص

 بینابیني صفر داشتند. شاخص

 شاخصپژوهشگران قلمرو بروسلوز براساس  نیبرتر

 یکینزد تیمرکز

شاخص  یمبنا برقلمرو بروسلوز  برتر ژوهشگرانپ 6جدول 

.است شده داده نشان يكینزد تیمرکز

عامل خاص یا ترین مجموع طول کوتاه مرکزیت نزدیكي،

کند. به را مشخص ميیک شبكه  مفاهیم ها یاگره با سایر مفهوم

که از مرکزیت نزدیكي  مفاهیميتوان گفت عبارت دیگر مي

. دارند مفاهیمبا دیگر  پیوندالتری در باالیي برخودارند شانس با

مرکزیت نزدیكي، فاصله یک فرد با کلیه افراد دیگر در شبكه را 

تر باشد، آن فرد سنجد، هر چه یک فرد به دیگران نزدیکمي

آفریناني که قادرند در نقش .تر و مشهورتر استبرگزیده

ه آفرینان برسند، یا کسي کترین طول مسیر به دیگر نقشکوتاه

ترین طول مسیر در دسترس آفرینان در کوتاهتوسط دیگر نقش

نتایج این جدول نشان (. 34ارند )های مطلوبي داست، موقعیت

نویسنده برتر بر اساس شاخص مرکزیت نزدیكي  5که  دهديم

، "COLMENERO, JD" ،"GUPTA, VK"در قلمرو بروسلوز 

"SHOME, R" ،"QUEIPO-ORTUNO, MI"  و

"MORATA, P"  دارای یک رتبه واحد  6806با رتبه مرکزیت

 ,IWANIAK"و  "SPINK, WW" نیز در این شاخص هستند.

W" .بدون پیوند دریافتي شناخته شدند 

شبکه همکاری علمی کشورهای فعال قلمرو موضوعی 

 بروسلوز

تباط کشور در این قلمرو با یكدیگر ار 75 دهديمنتایج نشان 

 علمي دارند. 
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 مرکزیت بینابیني شاخصقلمرو بروسلوزبر مبنای  پژوهشگرانشبكه  -2نقشه 
 

 

 یكيبر مبنای شاخص مرکزیت نزد قلمرو بروسلوز پژوهشگرانشبكه  -3نقشه 
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 بروسلوزشبكه همكاری علمي کشورها در قلمرو موضوعي  -4نقشه 

 

و  کشورهر  يدهندة وزن علمها نشان، اندازة گرهنمودار نیدر ا

هستند.  شدهلیتشك یهادهندة خوشهنشان زیها نرنگ

لمي کشورهایي که در یک خوشه قرار دارند دارای ارتباطات ع

ارائه شده  نموداردر خصوصا در موضوعات مشترک هستند. 

 نیاز ارتباط ب يحاک زیقطر خطوط ن ایافزار، رنگ توسط نرم

شتر ست، برخي از کشورهای دارای خطوط ارتباطي بیهاهیگو

های دیگر هستند که نشان از حتي با برخي کشورها در خوشه

در بنابراین . های علمي آنان استگستردگي تبادل و فعالیت

ورتر و د رامونیپ کشورهایي که دراند و مرکز شكل قرار گرفته

های یت( قرار دارند از ارتباطات و فعالقبرس)مانند عراق یا 

)گره(  کشور کیقدر برخوردار هستند. هر چ یکمتر علمي

ذ و نفو تیاهم یداشته باشد، آن گره دارا یاندازه بزرگتر

مریكا در این میان ایاالت متحده آ در شبكه است.نیز  یشتریب

در مرکزیت این شبكه قرار دارد که با کشورهای مختلفي 

ها، ارتباطات علمي ایجاد کرده است. در این نقشه گوی

تر و وسعت ارتباط بیش دهندهکشورها و قطر هر یک نشان

ها نشانگر همكاری و ارتباطات بین کشورها خطوط و رنگ

 است.

 و نتیجه گیری بحث

 طوربه ياجتماع یهاشبكه لیتحل و هیتجز و ياجتماع یهاشبكه

 و یكارهم روند يابیارز یبرا قدرتمند ابزار عنوانبه یاندهیفزا

ار تفاده قرمورد اس برجسته یهاسازمان و دانشمندان یيشناسا

، ها، برجستهها همواره برخي گره(. در این شبكه22گیرد )مي

و  ودهبمعروف و قدرتمندتر از بقیه هستند بنابراین مورد توجه 

(. 36و  35های کلیدی و تاثیرگذار خواهند بود )دارای نقش

-هموعتحلیل شبكه اجتماعي، با مطالعه روابط اجتماعي میان مج

 هایبر کشف الگوهای تعامل میان بخشها ای از همین عامل

 ای از پژوهشگران که درون یکمتمرکز است. شبكه انفرادی

 ی علميِ خاص برای مشارکت در پایگاه دانش کلي آنجامعه

ر دکنند، جامعه با همدیگر تعامل برقرار کرده و همكاری مي

نهایت موجب توسعه و گسترش علم در آن قلمرو خواهند شد 

(37.) 

پژوهشگران نویسندگي همتحلیل شبكه پژوهش حاضر در نتایج 

، حاکي از آن بود که با های مرکزیتبا استفاده از شاخص

گذشت زمان و در دو دهه اخیر، روند انتشارات قلمرو بروسلوز، 

ها، روندی رو به رشدی داشته است؛ با تمام فراز و نشیب
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ا حدودی مقاله و ت 200طوری که طي سالیان اخیر به باالی به 

مقاله را در برگرفته است. این تعداد در سال  400نزدیک به 

مقاله( رسیده هر چند که با  398به باالترین مقدار خود ) 2019

انجام شده  2020توجه به زمان پژوهش حاضر که در اواسط سال 

داشت. این  توانينماست، قضاوت کاملي بر انتشارات این سال 

علمي در قلمرو سالمت رو به افزایش روند رو به رشد انتشارات 

های دانش و دیگران است. نتایج این بخش با نتایج پژوهش

( همخواني 31( و خاصه و دیگران )26(، اوزسوی و دمیر )28)

 راستا است.داشته و هم

بندی ترین کاربرد ضریب تاثیر برای ارزیابي، مقایسه و رتبهمهم

 و ملي سطح  در های مختلفنشریات علمي در انواع رشته

 جهاني و الملليبین سطح در هامجله مقایسه برای یا داخلي

شاخص اثرگذاری مجله در حوزه است. بنابراین ضریب تاثیر،  

دهنده اهمیت نسبي نشانرا نشان و همچنین،  تخصصي خودش

 دهندهنشان شاخص این همچنین، .مجله و درجه اعتبار آن است

ر طول یک دوره زماني مشخص د که است استنادهایي فراواني

در پژوهش  .شودبه یک مقاله چاپ و در یک نشریه داده مي

دارای  "Journal of Clinical Microbiology"مجله حاضر 

که باالترین ضریب تاثیر در بین نشریات دیگر است در حالي

و استناد  4423با تعداد  "Veterinary Microbiology" مجله

در رتبه نخست پراستنادترین مجالت قلمرو مقاله داغ،  156چاپ 

طور مؤثری تواند بهدارد. همچنین، ضریب تاثیر ميبروسلوز قرار 

در انتخاب مجالت تخصصي که دارای باالترین کیفیت و اعتبار 

هستند و انتخاب مجله جهت منعكس نمودن مقاالت علمي در 

ون و ها متقلمرو بیماری بروسلوز، بسیار راهگشا باشد. بررسي

سنجي قلمرو بروسلوز، پژوهش منابع نشان داد تنها مطالعه علم

( در بررسي مقاالت پراستناد 23پژوهش بَكری و دیگران )

 DelVecchio بیشترین استناد را مقالهبروسلوز بود. در مقاله آنان 

.VG et al  استناد و  964در قلمرو مطالعات بروسال با تعداد

 "Infection and Immunity" ي آناننشریه در بررسپرتولیدترین 

باالترین انتشار مقاله در قلمرو  "Veterinary Microbiology"و 

مورد مطالعه را داشت. در حالي که پرتولیدترین مجله در 

. است "Veterinary Microbiology" پژوهش حاضر، مجله

( نیز روند استنادات دریافتي 24شحاط و محمود )های پژوهش

لمي مجالت، بررسي شده است، اوزسوی و دمیر در همكاری ع

بیشترین استناد را دریافت  ”Obesity Surgery“که مجله )( 26)

خاصه ( و 29زاده و دیگران )حسن(، 27و دیگران )چِن کرده(، 

 از این منظر با پژوهش حاضر، هم راستا است.( 31و دیگران )

 "aMari-co, JoseBlas"ترین نویسندگان، در بین اثربخش

ته توانساست. میزان خوداستنادی، مي دارای باالترین اچ ایندکس

، دترینتنادر این رتبه تاثیرگذار باشد. این بررسي با بررسي پراس

پرکارترین و برترین نویسنده قلمرو قلب و عروق پژوهش 

شبكه  يررسبمنظر  ازراستا است. ( هم29)زاده و دیگران حسن

 و چِن ،(26) ریو دم یوزسوا ،نیز با پژوهش يسندگینوهم

( 31) رانگیدو  خاصه و (29) گرانیو د زادهحسن ،(27) گرانید

 .دارد يهمخوان

 با "FERREIRA, F"نتایج همچنین حاکي از آن است که 

قلمرو بروسلوز  نویسندگيهم در شبكهرتبه مرکزیت  باالترین

 با نپژوهشگرا سایر از بیشتر و داشته فعال آفرینينقش

نویسنده بوده پیوند داشته و هم این قلمرو با دیگران نمتخصصا

ز روسلوباو از نفوذ و تاثیر باالیي در شبكه همكاری علمي  است.

 در باالترین رتبه براساس ،"LETESSON, JJ"برخوردار است. 

 در فهرست که مرکزیت بینابیني قرار دارند. پژوهشگراني

 قرار سندگي بروسلوزنویهم شبكه بینابیني مرکزیت هایبرترین

های مختلف نقش مهمي در اتصال نویسندگان و خوشه اندگرفته

 سطوا نقاط کنند و معموالًو انتقال اطالعات در شبكه ایفا مي

پژوهشگران  با بروسلوز قلمرو از تخصص پژوهشگران یک بین

 باشند. قلمرو این هایتخصص سایر

 كي در قلمروپنج نویسنده برتر بر اساس شاخص مرکزیت نزدی

ني یكسا يكینزدبروسلوز هم رتبه هستند و در نتیجه همگي در 

یكدیگر دارند.  با یاستناد هم در مشابهي شانس بوده و

 بكهش سندگانینو ریفاصله با سا نیکمتر یدارانویسندگان فوق، 

 گرنشان يكینزد یباال شاخص. بودند يكینزد زانیم نیشتریب و

 سندگانینو ریسا انیالعات ماط عیها در توزآن یدیکل نقش

 .موجود در شبكه است
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پژوهش حاضر در بررسي و مطالعه شبكه اجتماعي قلمرو 

(، در بررسي 28موضوعي خاص با پژوهش دانش و دیگران )

 وشبكه همكاری علمي پژوهشگران قلمرو اسنتوباکتر بوماني 

های در بررسي شاخص( 22فونسكا و دیگران )پژوهش 

های قلمرو سالمت بررسي شده ری سازمانمرکزیت شبكه همكا

بررسي شاخص  در( 29زاده و دیگران )حسنو پژوهش 

باجي و مرکزیت نویسندگان قلمرو قلب و عروق و مطالعه 

( که شاخص مرکزیت موضوعات قلمرو سواد 30دیگران )

 راستا و همخواني دارد.هماند، سالمت را بررسي کرده

 بروسلوزقلمرو موضوعي  شبكه همكاری علمي کشورهای فعال

ر نشان داد، ایاالت متحده آمریكا در مرکز همكاری با دیگ

یا، سپانکشورهای کانادا، انگلیس، فرانسه، اکشورها قرار دارد. 

د پیوند پیوند، کشورهای با باالترین تعدا 74آلمان و یونان با 

علمي شناخته شدند. پژوهش حاضر از منظر بررسي شبكه 

شحاط و محمود های نتایج مشابه با پژوهش همكاری کشورها و

 وچِن (، 22فونسكا و دیگران )(، 26(، اوزسوی و دمیر )24)

 همخواني دارد.( 29) زاده و دیگرانحسن(، و 27دیگران )

ها، ، دانشگاهومبا استفاده از نتایج این پژوهش، وزارت عل

اهمیت توانند نسبت بهمؤسسات پژوهشي و مراکز تحقیقاتي مي

علمي و حتي دانشجویان،  ضور پژوهشگران و اعضای هیئتح

. ها آگاه شوندتكمیلي، در شبكه تحصیالتویژه دانشجویان به

پژوهشي  برای ارزیابي علمي مالکيعنوان را بهآن احتماال

مدنظر قرار گذاری علم پژوهشگران و دانشگاهیان در سیاست

فعلي به داده و جهت دریافت نتایج یهتر یا بهبود شرایط 

های علمي در سطح نویسندگان، مجالت و کشورها توجه شبكه

 بیشتری نمایند.

 

 گیرینتیجه
اجتماعي در پژوهش است، که  ی پیچیدههمكاری علمي پدیده

-ها و تولید دانش علمي جدید را بهبود مياشتراک توانمندی

های اجتماعي در بخشد. یكي از کاربردهای تحلیل شبكه

های نویسندگي است. شبكه، تحلیل همارتباطات علمي

نویسندگي قلمرو بیماری بروسلوز ابزارهای مفید جهت هم

 های مشترکبررسي الگوهای پژوهشي و مخصوصاً پژوهش

 های اجتماعيشبكه هایشاخص فراهم نمود. همچنین، بررسي

نویسندگي توانست اطالعات ارزشمندی را درباره افراد، هم

، پرتولید و تاثیرگذار شبكه بیماری مجالت و کشورهای مهم

اندازی نوپدید در مطالعات بروسلوز بیان کند و چشم

گردد، پژوهشي در های بروسلوز گشوده شد. پیشنهاد ميپژوهش

های انجام شده قالب کار تحقیقاتي گروهي تمامي پژوهش

پژوهشگران ایراني در قلمرو بیماری بروسلوز را مورد تحلیل 

تا عالوه بر مشخص شدن کمیت بروندادهای  دقیق قرار دهند

علمي پژوهشگران در این قلمرو، روابط، تعداد استنادات و 

گرفته مشخص گردد. هم چنین های صورتکیفیت پژوهش

نویسندگي تر و یا مقایسه همهای تكمیليانجام پژوهش

نویسندگي داخلي و خارج از کشور در زمینه های همپژوهش

 شود.بروسلوز توصیه مي

در این پژوهش به دالیل ذکر شده از پایكاه مشخصي جهت 

شود در پژوهشي استخراج داده استفاده شد اما، پیشنهاد مي

هایي های مستخرج از پایگاهتطبیقي، روش و تحلیل فوق بر داده

بررسي و با نتایج پژوهش حاضر  PubMedو یا  Scopusهمچون 

 مقایسه شود.

 

 تشکر و قدردانی

ارائه  لیدلبه، از متخصصین راهنما در این موضوع لهیوسنیبد

 گردد.ميقدرداني  ،نظرات ارزشمند

 

 تعارض در منافع

 سازماني مالي حمایت بدون که است مستقل پژوهشي مقاله این

 گونهچیه نویسندگان حاضر، ةمطالع انجام در .است شده انجام

 .اندنداشته منافعي تضاد
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 Abstract 

Introduction: Brucellosis, as the most important and most common disease 

between humans and animals  (Zoonosis), in the field of emergence and 

recurrence of infectious diseases, has many damages and dangers. The 

control and eradication of the Brucellosis has always been considered by 

experts and articles and books have been published in the form of scientific 

collaborations. The study was to investigate the status of the "Co-authorship 

Social Network Centrality" in Brucellosis. 
Methods: This research is applied research that was performed using 

scientometric methods with an analytical approach. All Brucellosis 

publications indexed on the WOSCC from 1901 to 2020 cover this article's 

statistical population. MeSH was used to identify keywords were used to 

analyze the data. Excel 2016, UCINET 6.528.0.0 and Netdraw software 

were used to analyze the data. 
Results: The publication trend of Bursellose territory was upward and the 

highest in 2019 with 398 articles. The "Journal of Clinical Microbiology" 

and "Blasco, Jose-Maria" were the most influential journals  and authors 

Impact Factor and h-index. "FERREIRA, F," "LETESSON, JJ" is in the first 

rank of the Degree of centrality and betweenness centrality of the Brucellosi, 

respectively. Five authors had the same centrality of closeness and the same 

chance in all citations. 
Conclusion: Scientific collaboration is a complex phenomenon that 

improves the sharing of capabilities and new scientific knowledge. 

Examining coauthored social networks' characteristics could provide 

valuable information about the essential and influential author in the 

brucellosis network. Study of Social networking indicators coauthors could 

provide valuable information about important and influential people in the 

Brucellosis network. The results of the above analysis are a guide for experts 

and scientific centers in decision-making and policy-making of scientific 

collaborations and budget allocation. 

Keywords: Brucellosis; Brucella; Social Network Analysis (SNA); 

Centrality indicator; Co-authorship. 

 
 

 


