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 پزشکی تصاویر حوزه نویسندگیهم شبکه در نویسندگان علمی عملکرد و اجتماعی نفوذ رابطه

  3اکبرزاده فریده، 2ذهابی صالحی صالح، 1عصاره فریده

 
 

  چكيده
 و ارکتمش الگوی شناسایی حاضر پژوهش هدف. شودمی علمی دستاوردهای توسعه و نوآوری، کارایی افزایش، تجربیات و دانش اشتراک موجب نویسندگیهم شبکه :مقدمه

 .است پزشکی تصاویر حوزه نویسندگیهم شبکه در نویسندگان علمی عملکرد و اجتماعی نفوذ رابطه ارزیابی

( WOS) علم وبگاه هسته مجموعه در 0201 فوریه در جستجو استراتژی. است شده انجام اجتماعی شبکه تحلیل و سنجیعلم رویکرد با و است توصیفی، پژوهش این :یبررس روش

 محاسبه و ماتریس ساخت، هاداده استخراج مراحل. شد تقسیم 0211-0202 و 0221-0212، 1771-0222 زمانی بازه سه به که بود مقاله 09172 تعداد شامل پژوهش جامعه.. شد اجرا

 چند رگرسیون حلیلت روش با( اجتماعی نفوذ) مرکزیت هایسنجه بر علمی عملکرد ارزیابی هایشاخص تاثیر. شد انجام افزارنرم از استفاده با نویسندگیهم شبکه مرکزیت هایسنجه

 .شد بررسی متغیره

 و دوری مرکزیت، رتبه زیتکمر با نویسنده هر شده نرمال استناد و H شاخص، استناد تعداد، مقاالت تعداد. اندداشته کاهشی روند نویسنده سه تا یک مشارکت الگوهای :هاافتهی

 تغییرات درصد 01، مقاالت تعداد تغییرات درصد 09 ترتیب به مرکزیت متغیرهای. دارند داریمعنی و معکوس ارتباط نزدیکی مرکزیت با و دارمعنی و مستقیم ارتباط بینابینی یترکزم

 .کنندمی تبیین را شده نرمال استناد متغیر تغییرات درصد 6/2 و مقاله هر استناد متوسط تغییرات درصد H ،0/2 شاخص متغیر

 تصاویر علمی حوزه رد پژوهشگران عملکردی هایشاخص از ترکیبی و مرکزیت هایسنجه از استفاده، مشارکتی هایپژوهش به پژوهشگران گرایش افزایش به توجه با :یریگجهینت

 . دهد ارائه آنان عملکرد ارزیابی و بینیپیش برای را منطقی معیار، تأثیرگذار پژوهشگران شناسایی تسهیل ضمن تواندمی پزشکی

 اجتماعی نفوذ ؛وریبهره ؛اجتماعی شبکه تحلیل ؛تشخیصی تصویربرداری :کلیدی هایواژه
 

 مشارکت و ندگینویسهم آن بر عالوه. شودمی علمی پیشرفت و توسعه، دانش اشتراک موجب المللیبین سطح در علمی هایرشته پژوهشگران بین علمی هایهمکاری پیام کلیدی:

 .شودمی پژوهشگران علمی عملکرد افزایش و تقویت موجب علمی

 15/5/1421: انتشارتاریخ  14/5/1421پذیرش مقاله: 11/4/1421مقاله: دریافت
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 مقدمه
 بسیار شنق پزشکی تصویربرداری فرایند محصول عنوان به پزشکی تصاویر

 و تنوع. کنندمی ایفا تخصصی دانش ترجمان و پزشکی آموزش، درمان در جدی

 یربرداریتصو و پزشکی تصاویر مطالعات حوزه ایرشته چند ماهیت و علم گستردگی

 .است شده علمی همکاری و گروهی کار،مشارکت به پژوهشگران گرایش موجب

 یاتتجرب، دانش اشتراک بر عالوه اجتماعی پدیده یک عنوان به علمی همکاری

 علمی دستاوردهای توسعه و نوآوری، پژوهش کارایی افزایش موجب، منابع و

 دادن نشان برای ایبرجسته شاخص نویسندگیهم(. 1) شودمی پژوهشگران

 هایشبکه روی بر تحقیق 90 دهه اواخر از(. 2) است محققان بین همکاری

 اختارس درک و مطالعه برای نویسندگیهم شبکه تحلیل(. 3) یافت رواج نویسندگیهم

 از(. 4) رودمی کار به شبکه در نویسندگان موقعیت تعیین و علمی هایهمکاری

 کاریهم هایریشه کشف به توانمی نویسندگیهم شبکه بررسی مهم کاربردهای

 در نآ تکامل و رفتاری الگوهای شناسایی، کلیدی هایگره شناسایی و هارشته در

 درتق شناسایی و هارشته میان در علمی رهبری و بالقوه روابط شناسایی، زمان طول

 رویکرد اجتماعی هایشبکه تحلیل(. 5-8) کرد اشاره دانشمندان بین در همکاری

 مرکزیت، بهرت مرکزیت هایسنجه. است شبکه اعضای بین تعامل بر مبتنی ساختاری

 شبکه در عضو هر موقعیت تعیین برای هاسنجه مهمترین نزدیکی مرکزیت و بینابینی

 Eccentricity) مرکز از خروج یا دوری مرکزیت سنجه آن بر عالوه(. 9) هستند

Centrality)  (.10) است نزدیکی مرکزیت شده اصالح نوع   

 پژوهشیمقاله 
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 مرکزیت کم مقادیر و دارد وجود باالیی همبستگی دوری و نزدیکی مرکزیت بین

 هاپژوهش نتایج (.12، 11) است باال اجتماعی تعامل و مشارکت وجود بیانگر دوری

 هایسنجه. است بوده علمی عملکرد بینیپیش در مرکزیت هایسنجه توانایی بیانگر

 (.13-15) دارند کارایی و وریبهره بر مثبتی تأثیر نزدیکی و بینابینی، رتبه مرکزیت

 ییکارآ و( مقاالت تعداد) وریبهره یعنی نویسندگان علمی عملکرد ارزیابی

 نهادهای و هاسازمان توجه مورد همواره که است دیگری مقوله، آنان( استنادات تعداد)

 در علمی عملکرد ارزیابی برای مختلفی هایشاخص، مطالعات در. است بوده علمی

(، 1) مقاله هر استناد متوسط(، 11، 1) مقاالت تعداد. است رفته کار به مختلف سطوح

 و استناد تعداد بر مبتنی هایشاخص(، 1) رتبه مرکزیت، H (1 ،11 ، 18) شاخص

 ارزیابی متداول هایشاخص( 20) ساالنه استناد متوسط و( 11-19) شده نرمال استناد

 هایشاخص بین همبستگی سنجش از( 20، 19، 2) مطالعات برخی. هستند عملکرد

 زیابیار برای مقاالت تعداد یا و استناد بر مبتنی هایشاخص و اجتماعی هایشبکه

 سندگینویهم شبکه زمینه در شده انجام مطالعات جمله از. اندبرده بهره علمی عملکرد

(، 15) متریکسآی هایحوزه در مطالعات به توانمی پژوهشگران اجتماعی نفوذ و

 .کرد اشاره( 22) اطالعاتی رفتار و( 21) قلب زمنم نارسایی(، 19) اطالعات مدیریت

 نفوذ ارزیابی برای مرکزیت هایسنجه از استفاده خصوص در، حاضر حال در

 هایپژوهش وجود با. دارد وجود ابهاماتی علمی عملکرد بر هاآن تأثیر و اجتماعی

 ردرویک با پزشکی تصاویر حوزه از هاییبخش شناسایی منظور به که معدودی

 تصاویر وزهح نویسندگیهم شبکه تحلیل زمینه در پژوهشی، شده انجام سنجیکتاب

 قایسهم در حاضر پژوهش مزیت. نشد مشاهده پژوهشگران عملکرد ارزیابی و پزشکی

 افزایش به توجه با. است دوری مرکزیت سنجه به توجه، شده انجام هایپژوهش با

 زیادی اهمیت المللیبین سطح در پژوهش این انجام پزشکی تصاویر حوزه مطالعات

 انمی آگاهانه تعامل هایزمینه و دارد علمی هایهمکاری هدفمند توسعه و تقویت در

 ریبهت درک آوردن دست به برای مطالعه این همچنین. کندمی فراهم را پژوهشگران

 به .دارد ضرورت پژوهشگران علمی عملکرد ارزیابی و مرکزیت هایسنجه کاربرد از

 یابیارز و پژوهشگران مشارکت الگوهای شناسایی پژوهش این هدف دیگر عبارتی

 تحقق و است پزشکی تصاویر حوزه در آنان علمی عملکرد و اجتماعی نفوذ بین رابطه

 . آیدمی شمار به پژوهش ارزش و اصالت المللیبین سطح در هدف این

  بررسی روش
 جتماعیا شبکه تحلیل و سنجیعلم رویکرد با و بود توصیفی حاضر پژوهش

 مجموعه از شده استخراج مقاله 31190 از متشکل پژوهش آماری جامعه. شد انجام

-2020 زمانی بازه در (Web of Science Core Collection) علم وبگاه هسته

 رفتمی نآ بیم پزشکی تصاویر حوزه ایرشته چند ماهیت به توجه با. باشدمی 1991

 بخشی نمدالی نظیر پزشکی زمینه در تخصصی اطالعاتی هایپایگاه انتخاب با که

 با ظورمن همین به. شود گرفته نادیده حوزه این با مرتبط ایرشته میان مطالعات از

 و پزشکی حوزه در علم وبگاه هسته مجموعه موضوعی گسترده پوشش به توجه

 مقاالت دمحدو تعداد و زیاد زمانی پراکندگی علت به. شد انتخاب پایگاه این مهندسی

 انجام زمان به توجه با و عطف نقطه عنوان به 1991 سال، 1991 سال از پیش

 گستردگی به توجه با. شد گرفته نظر در 2020 سال مطالعات پایانی نقطه، جستجو

، دسیمهن و فنی هایحوزه سایر با آن ایرشته میان ارتباط و پزشکی تصاویر حوزه

 رایب. نبود امکانپذیر اصطالحنامه طریق از مرتبط اصطالحات تمامی شناسایی

 تحصیلی مدرک با موضوعی متخصص یک از مناسب هایواژه انتخاب از اطمینان

 مکک رادیولوژی گروه علمی هیات عضو و پزشکی فیزیک در تخصصی دکترای

 مرتبط کیپزش تصاویر اصلی کلیدواژه شش موضوعی متخصص کمک با. شد گرفته

 سازیپیاده 2021 فوریه در (TS) موضوع فیلد در (OR) عملگر با و انتخاب انسان با

 و (In vitro) تنیبرون، حیوانات در تصویربرداری مطالعات حذف منظور به. شد

. شدند افزوده جستجو راهبرد به (NOT) عملگر با مرتبط هایکلیدواژه، بالینیپیش

 در تارهس عالمت تصویربرداری و تصاویر حوزه با مرتبط مطالعات کامل پوشش برای

 راهبرد بر انگلیسی زبان و مقاله مدرک نوع محدودیت و درج (Imag) واژه انتهای

 .شد اعمال زیر جستجوی
TS= ("medical imag*" OR "clinical imag*" OR "biomedical 

imag*" OR "diagnostic imag*" OR "molecular imag*" OR "hybrid 

medical imag*") NOT TS=("in vitro" OR "pre clinic*" OR 

"Preclinic*" OR animal) 

 با طمرتب رکوردهای و تقسیم ساله ده بازه سه به شده جستجو زمانی هایبازه

 حذف و پردازشپیش از پس. شدند ذخیره جداگانه فایل یک در زمانی بازه هر

  شد. استخراج Bibexcel افزارنرم با مقاالت نویسندگان اسامی، تکراری رکوردهای

 با پژوهشگر چندین و نام چند با پژوهشگر یک شامل اسامی در موجود مشکل

 اول حرف و خانوادگی نام شامل (AU) فیلد علم وبگاه در(. 24 ،23) است یکسان نام

 کلمش. باشدمی نویسندگان اول نام و خانوادگی نام شامل (AF) فیلد و نویسندگان نام

 صورت در یکسان خانوادگی نام با افراد که است این (AU) فیلد در موجود اساسی

 ییروا برای، پژوهش این در. شوندمی محسوب فرد یک، نام اول حرف بودن یکسان

 فیلد از گاننویسند اسامی، مرکزیت هایسنجه اعتبار و نویسندگیهم شبکه پایایی و

(AF) هایسنجه دقت افزایش منظور به نمونه حجم کاهش برای. شد استخراج 

 در 5 پیوند قدرت حداقل آستانه پژوهش این در( 25) پایدار روابط بر تأکید و شبکه

 زمانی بازه در 10 پیوند قدرت حداقل و 2001-2010 و 1991-2000 زمانی هایبازه

  .شد اعمال 2020-2011

 رکزیتم، رتبه مرکزیت متغیرهای نفوذ سنجش و علمی عملکرد ارزیابی برای

، نویسنده ره مقاالت تعداد متغیرهای بر بینابینی مرکزیت و دوری مرکزیت، نزدیکی

 اسامی H شاخص و نویسنده شده نرمال استناد، نویسنده هر استنادهای متوسط

، رخدادیهم ماتریس ساخت از پس. شدند ادغام هم با زمانی بازه سه هر نویسندگان

 تهوابس و مستقل متغیرهای استخراج مبنای و ایجاد گره 2311 بر مشتمل شبکه فایل

 .گرفت قرار

 رخدادیهم هایماتریس ساخت و پژوهش متغیرهای استخراج پژوهش این در

. شد انجام 1.1.9 نسخه Vosviewer  2011-02-20 نسخه Bibexcel افزارنرم با

 رگرسیون تحلیل. شد محاسبه 0.9.1 نسخه Gephi افزارنرم با مرکزیت هایسنجه

 .شد انجام 21 نسخه SPSS افزارنرم و زمانیهم روش با متغیره چند
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 یافته ها
 بگاهو هسته مجموعه در شده انجام جستجوی استراتژی اساس بر، کلی طور به

-2020 زمانی بازه در پزشکی تصاویر حوزه بروندادهای، آنالیتیکس کالریویت علم

 صاویرت حوزه شده منتشر مقاالت فراوانی توزیع. است بوده مقاله 31190 شامل 1991

 ترتیب به 2011-2020 و 2001-2010، 1991-2000 زمانی بازه سه در پزشکی

 سه رد نویسندگان مشارکت الگوی بیشترین .بود مقاله 21291 و 8104، 2189 برابر

 سه هر در. است بوده نویسنده چهار و نویسنده سه، نویسنده دو ترتیب به زمانی بازه

 گویال. اندداشته کاهشی روند نویسنده سه تا یک مشارکت الگوهای، زمانی بازه

 درصد 12/3 به 1991-2000 زمانی بازه در درصد 15/12 از نویسنده یک مشارکت

 داشته کاهش درصد 53/8 معادل آن مقدار و رسیده 2011-2020 زمانی بازه در

 زمانی ازهب در بیشتر و نویسنده ده هایمشارکت الگوی که بود این مهم نکته. است

 (.1 جدول) اندداشته رشد درصد 15/4 و درصد 92/4 معادل ترتیب به سوم و دوم

 2211-2222و  2221-2212، 1991-2222فراوانی الگوی مشارکت نویسندگان در سه بازه زمانی  :1جدول

 الگوی مشارکت
1991-0222  0221-0212  0211-0202  

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد فراوانی

51/1 532 15/12 339 یک نویسنده  951 12/3  

12/14 1193 21/21 593 دو نویسنده  2941 21/11  

13/11 1348 33/19 539 سه نویسنده  3801 45/14  

15/15 1218 10/14 410 چهار نویسنده  3815 14/14  

11/12 1021 11/11 328 پنج نویسنده  3458 15/13  

11/9 183 43/8 235 شش نویسنده  2929 14/11  

55/1 112 02/5 140 هفت نویسنده  2153 19/8  

23/5 424 12/2 11 نویسندههشت   1135 10/1  

49/3 283 19/1 41 نه نویسنده  1158 40/4  

82/1 134 9/2 81 ده نویسنده و بیشتر  3219 41/12  

04/0 11 0 0 04/0 1 مقاالت فاقد فیلد نویسنده  

 100 21291 100 8104 100 2189 جمع

 

بررسی ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیر وابسته تعداد مقاالت 

هر نویسنده با متغیرهای مرکزیت رتبه، مرکزیت دوری و مرکزیت بینابینی ارتباط و 

داری دار و با متغیر مرکزیت نزدیکی ارتباط معکوس و معنیهمبستگی مستقیم و معنی

داشته است. مدل رگرسیونی میزان تغییرات یا پراکندگی در متغیر وابسته مربوط وجود 

ان کند، بنابراین مدل مناسبی برای بیبه متغیرهای مستقل را به درستی بیان می

(.f= 221.547, p-value=0.001باشد )تغییرات متغیر وابسته می

 نویسنده هر مقاالت تعداد بر مرکزیت هایسنجه نفوذ بینیپیش برای متغیره چند رگرسیون تحلیل نتایج :2 جدول

 B Std. Error Beta T Sig بین(متغیرهای )پیش

  189/5  308/1 442/1 مقدار ثابت

 002/0 155/3 012/0 012/0 031/0 مرکزیت رتبه

 984/0 -020/0 -001/0 318/1 -21/0 مرکزیت نزدیکی

P < 001/0 911/24 494/0 924/33 282/845 مرکزیت بینابینی  

 125/0 -352/0 -023/0 088/0 -031/0 مرکزیت دوری

Note: R=0.522      R square=0.273      Adjusted R Square=0.272 
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، رتبه تمرکزی مستقل متغیرهای که داد نشان متغیره چند رگرسیون تحلیل نتایج

 هر مقاالت تعداد واریانس درصد 21 دوری مرکزیت و نزدیکی مرکزیت، بینابینی مرکزیت

 در بیشتری نقش غیرهامت سایر به نسبت بینابینی مرکزیت متغیر. کنندمی تبیین را نویسنده

( Beta=0.494) دارد بزرگتری شده استاندارد ضریب مقدار چون دارد وابسته متغیر بینیپیش

 تعداد توسطم وابسته متغیر بین که داد نشان پیرسون همبستگی ضریب بررسی (.2 جدول)

، دوری مرکزیت و بینابینی مرکزیت، رتبه مرکزیت مستقل متغیرهای با نویسنده هر استناد

 داشته وجود داریمعنی و معکوس ارتباط نزدیکی مرکزیت متغیر با و دارمعنی و مستقیم ارتباط

 نویسنده هر ناداست تعداد متوسط متغیر در پراکندگی یا تغییرات میزان رگرسیونی مدل. است

 بیان رایب مناسبی مدل بنابراین، کندمی بیان درستی به را مرکزیت متغیرهای به مربوط

(.f= 12.090, p-value=0.001) باشدمی نویسنده هر استناد تعداد متوسط متغیر تغییرات

 های مرکزیت بر متوسط استناد هر نویسندهبینی نفوذ سنجهمتغیره برای پیش . نتایج تحلیل رگرسیون چند:3جدول

 B Std. Error Beta T Sig بین()پیش متغیرهای

 180/0 341/1  411/14 401/19 مقدار ثابت

P < 001/0 111/5 118/0 130/0 112/0 مرکزیت رتبه  

 810/0 111/0 013/0 512/14 511/2 مرکزیت نزدیکی

 331/0 913/0 022/0 190/315 204/311 بینابینیمرکزیت 

 424/0 800/0 010/0 911/0 182/0 مرکزیت دوری

Note: R=  0.142      R square=0.020      Adjusted R Square= 0.018 

 

، رتبه رکزیتم مستقل متغیرهای که داد نشان متغیره چند رگرسیون تحلیل نتایج

، وابسته متغیر تغییرات درصد 02/0 دوری مرکزیت و نزدیکی مرکزیت، بینابینی مرکزیت

، رکزیتم متغیرهای که کرد اظهار توانمی، کنندمی تبیین را مقاله هر استناد متوسط

 به نسبت تبهر مرکزیت متغیر. کنندنمی بینیپیش خوبی به را مقاالت استناد متوسط

 استاندارد ریبض مقدار چون دارد وابسته متغیر بینیپیش رد بیشتری نقش متغیرها سایر

 (.3 جدول( )Beta=0.118) دارد بزرگتری شده

 متغیرهای با H شاخص متغیر بین که داد نشان پیرسون همبستگی ضریب

 متغیر با و دارمعنی و مستقیم ارتباط دوری مرکزیت و بینابینی مرکزیت، رتبه مرکزیت

 یزانم رگرسیونی مدل. است داشته وجود داریمعنی و معکوس ارتباط نزدیکی مرکزیت

 یانب درستی به را مستقل متتغیرهای به مربوط H شاخص متغیر در پراکندگی یا تغییرات

 ,f= 157.022) دباشمی وابسته متغیر تغییرات بیان برای مناسبی مدل بنابراین. کندمی

p-value=0.001.) ستقلم متغیرهای که داد نشان همتغیر چند رگرسیون تحلیل نتایج 

 تغییرات درصد 21 دوری مرکزیت و نزدیکی مرکزیت، بینابینی مرکزیت، رتبه مرکزیت

 سایر به بتنس بینابینی مرکزیت متغیر. کنندمی تبیین را نویسنده H شاخص متغیر

 شده ستانداردا ضریب مقدار چون دارد وابسته متغیر بینیپیش در بیشتری نقش متغیرها

 (.4 جدول( )Beta=0.383) دارد بزرگتری

 Hهای مرکزیت بر شاخص بینی نفوذ سنجه. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیش4جدول 

 B Std. Error Beta T Sig بین(متغیرهای )پیش

P < 001/0 813/1  144/0 114/5 مقدار ثابت  

P < 001/0 390/1 130/0 001/0 043/0 مرکزیت رتبه  

 411/0 -813/0 -055/0 149/0 -109/0 مرکزیت نزدیکی

P < 001/0 105/18 383/0 291/19 898/358 مرکزیت بینابینی  

 412/0 -820/0 -055/0 050/0 -041/0 مرکزیت دوری

Note: R= 0.458      R square=0.209      Adjusted R Square=0.208 
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ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین متغیر استناد نرمال شده با متغیرهای 

ار و با متغیر دمرکزیت رتبه، مرکزیت بینابینی و مرکزیت دوری ارتباط مستقیم و معنی

دار وجود داشته است. مدل رگرسیونی میزان مرکزیت نزدیکی ارتباط معکوس و معنی

کند، ان میمربوط به متغیرهای مستقل را به درستی بیتغییرات یا پراکندگی در متغیر وابسته 

-f= 36.175, pباشد )بنابراین مدل مناسبی برای بیان تغییرات متغیر وابسته می

value=0.001 .) ،نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مرکزیت رتبه

غییرات متغیر استناد نرمال درصد ت 1/0مرکزیت بینابینی، مرکزیت نزدیکی و مرکزیت دوری 

ا نقش کنند. متغیر مرکزیت بینابینی نسبت به سایر متغیرهشده هر نویسنده را تبیین می

بینی متغیر وابسته دارد چون مقدار ضریب استاندارد شده بزرگتری دارد بیشتری در پیش

(Beta=0.176 5( )جدول.) 

 های مرکزیت بر استناد نرمال شده هر نویسندهبینی نفوذ سنجهلیل رگرسیون چند متغیره برای پیش. نتایج تح5جدول 

 B Std. Error Beta T Sig بین(متغیرهای )پیش

  409/11 151/10 مقدار ثابت
890/0 

314/0 

P < 001/0 132/4 099/0 113/0 411/0 مرکزیت رتبه  

 131/0 -338/0 -025/0 419/11 -811/3 مرکزیت نزدیکی

P < 001/0 299/1 111/0 350/304 449/2221 مرکزیت بینابینی  

 998/0 002/0 000/0 118/0 002/0 مرکزیت دوری

Note: R=0.247       R square= 0.61     Adjusted R Square=0.059 

 بحث
 گویال گذشته دهه سه در که دهدمی نشان نویسندگان مشارکت الگوی مقایسه

 دهه رد نویسنده چهار و میانی دهه در نویسنده سه به اول دهه در نویسنده دو از مشارکت

 سه ات یک مشارکت الگوهای همچنین. است کرده تغییر بررسی مورد زمانی هایبازه آخر

 هد الی پنج مشارکت الگوهای که حالی در، داشته کاهش سوم تا اول دهه از نویسنده

 انشد روزافزون توسعه رسدمی نظر به. است داشته صعودی سیر بیشتر و نویسنده

 مؤثری نقش، مشارکت الگوی تغییر در اجتماعی هایشبکه و هارسانه توسعه، تخصصی

. ستا داده سوق گروهی هایمشارکت سوی به انفرادی مشارکت از را پژوهشگران و داشته

 میان در دانش اشتراک و اطالعات جریان برقراری موجب گروهی هایمشارکت

 وFilippi (،21 ) و Koseoglu (5 ،)Chow, Ha مطالعه نتایج. شد خواهد پژوهشگران

Cogollos و Perez-Girbes  (21 )دبیری هاییافته. اندبوده حاضر پژوهش راستای در ،

 پژوهش با مغایرت در Jeyshankar (8) و Nishavathi و( 28) اسدی و چاکلی نوروزی

 سیبرر هایحوزه متفاوت ماهیت، نتایج مغایرت علت رسدمی نظر به و باشندمی حاضر

 .باشد شده

 و رتبه تمرکزی با نویسنده هر مقاالت تعداد بین مثبتی همبستگی مطالعه این در

 و تبهر مرکزیت دارای نویسندگان با همکاری افزایش. داشت وجود بینابینی مرکزیت

 مرکزیت نقش میان این در و شودمی علمی عملکرد بهبود موجب باال بینابینی مرکزیت

 پیکرآتش و سهرابیچشمه، سهیلی(، 1) همکاران و Zhang مطالعه. است بیشتر بینابینی

(29،) Abbasi ،Hossain  و Leydesdorff (30 )در( 31) نیاامینی و سهیلی، رحیمی و 

 اراید نویسندگان با همکاری افزایش با را علمی عملکرد بهبود، حاضر پژوهش راستای

 دوری مرکزیت و بینابینی مرکزیت، رتبه مرکزیت باالی مقادیر. کنندمی تایید باال مرکزیت

 کنندنمی بینیپیش خوبی به را آن و ندارند زیادی تاثیر نویسنده هر استناد تعداد متوسط بر

 فزایشا با عملکرد بهبود و استناد تعداد بینیپیش در رتبه مرکزیت اما(، درصد 02/0)

  .دارد بیشتری نقش همکاری

 ینیبیناب مرکزیت، رتبه مرکزیت متغیرهای با H شاخص بین مثبت همبستگی وجود

 و( درصد 21) شودمی همکاری افزایش با عملکرد نسبی بهبود موجب دوری مرکزیت و

 شده نرمال استناد متغیر. است دیگر متغیرهای از بیشتر بینابینی مرکزیت نقش میان این در

 تا دوری یتمرکز و بینابینی مرکزیت، رتبه مرکزیت دارای افراد با همکاری افزایش با نیز

 متغیر نای بر مرکزیت متغیرهای تأثیر میزان اگرچه؛ شودمی عملکرد بهبود موجب حدودی

 مرکزیت که داد نشان پژوهش این هاییافته. باشدمی( درصد 1/0 حدود) اندک بسیار

، Abbasi  همطالع. است داشته معکوس و منفی رابطه عملکرد ارزیابی متغیرهای با نزدیکی

Hossain و Leydesdorff   (30) همبستگی که داد نشان( 31) نیاامینی و سهیلی، رحیمی و 

  .نیست دارمعنی عملکرد و نزدیکی مرکزیت بین

 مطالعه ،عملکرد ارزیابی و اجتماعی شبکه تحلیل متعدد معیارهای وجود به توجه با

. تاس بوده عملکرد ارزیابی شاخص چهار و مرکزیت سنجه چهار ارزیابی به محدود حاضر

 هشد انجام علم وبگاه هسته مجموعه در شده نمایه مقاالت اساس بر تحلیل همچنین

 . دارد محدودیت نیز موجود اطالعاتی هایپایگاه انواع پوشش نظر از لذا، است

 گیرینتیجه
 پزشکی رتصاوی حوزه نویسندگان و پژوهشگران تمایل پژوهش هاییافته به توجه با

 فزایشا گذشته دهه سه طول در مشارکتی پژوهش انجام و پژوهشی هایگروه تشکیل به
 شبکه رد افراد بین موجود پیوندهای تقویت موجب باال مرکزیت با افراد وجود. است یافته

 هبودب موجب آینده در حوزه این نویسندههم هایگروه تشکیل رودمی انتظار. شد خواهد
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 از استفاده همچنین. گردد حوزه این پژوهشی دستاورهای ارتقای و عملکرد
 حوزه این در پژوهشگران H و مقاالت تعداد شاخص دو و مرکزیت هایسنجه
 منطقی بتاًنس معیار، تأثیرگذار پژوهشگران شناسایی تسهیل ضمن تواندمی علمی

 . دهد ارائه آنان عملکرد ارزیابی و بینیپیش برای را

 پیشنهادها
 و رتبه مرکزیت سنجه از شودمی پیشنهاد حاضر پژوهش هاییافته اساس بر
 علمی عملکرد ارزیابی برای نویسندگیهم هایشبکه در پژوهشگران بینابینی

 . شود استفاده دیگر معیارهای کنار در پژوهشگران

 تشکر و قدردانی
 در اهواز چمران شهید دانشگاه مصوب نامهپایان از بخشی حاضر پژوهش

 طول در. است EE/1400.3.02.37624/Scu.ac.ir اخالق کد با 1399 سال
 آوریجمع در صداقت و محرمانگی اصل نظیر اخالقی مالحظات تمامی، پژوهش

 از ار خود قدردانی و تشکر مراتب نویسندگان. است شده رعایت هاداده انتشار و
 . دارندمی اعالم را اندداشته همکاری محقق با پژوهش این در که افرادی تمامی

 تضاد منافع
 نداشتند. یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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The Relationship between Social Influence and the Scientific Performance of Authors in the co-

Authorship Network in the Field of Medical Images 

Farideh Osareh 1, Saleh Salehi Zahabi 2, Farideh Akbarzadeh 3  
  

Abstract 
Introduction: The co-authorship network contributes to sharing of knowledge and experience, increases efficiency, innovates, and 

develops scientific achievements. This study endeavors to identify the pattern of participation and evaluate the relationship between 

social influence and the scientific performance of authors in the co-authorship network in medical images. 

Methods: This descriptive study was done using both the approach of scientometrics and social network analysis. The search was 

implemented in the Core Collection Web of Science (WOS) in February 2021. The cases included 37,190 articles divided into the 

three-time periods from 1991-2000, 2001-2010, and 2011-2020. The stages of data extraction, matrix construction, and computation 

of the co-authorship network centrality metrics were performed through a software. The effect of scientific performance evaluation 

indicators on the measures of centrality (social influence) was examined by multivariate regression analysis. 

Results: Patterns of participation of one to three authors were decreasing. The number of articles, the number of citations, the H 

index, and normalized citations of each author have a direct and significant relationship with rank centrality, distance centrality, and 

betweenness centrality, and inverse and significant relationship with closeness centrality. Centrality variables explain 27% of the 

changes in the number of articles, 21% of the changes in the H index variable, 0.2% of the changes in the average citation of each 

article, and 0.6% of the changes in the normalized citation variable, respectively. 

Conclusion: Considering the increase in researchers' tendency towards collaborative research, the use of centrality metrics and a 

combination of researchers' performance indicators in the field of medical images can provide a logical criterion for predicting and 

evaluating their performance while facilitating the identification of influential researchers. 

Keywords: Diagnostic Imaging; Social Network Analysis; Efficiency; Social Influence.  
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