
استخراج حفره های ساختاری از شبکه هم تالیفی محققان ژنتیک پزشکی ایران: بررسی اعضای هیات علمی 

 شش مرکز منتخب

حفره های ساختاری یکی از میاحث مورد توجه در رویکرد شبکه اجتماعی است. ردپای این مفهوم در :معرفی

بسیاری از شاخصهای اصلی تحلیل ساختار شبکه از جمله شاخصهای مرکزی مشاهده می شود. در این پژوهش 

ند دانشگاه چند شاخص نزدیک به حفره های ساختاری معرفی و شبکه هم تالیفی محققان ژنتیک پزشکی چ

منتخب داخلی به کمک آنها تحلیل شده است. به عبارت بهتر در این پژوهش هدف اصلی یافتن اشخاص کلیدی 

بر اساس شاخص هم تالیفی در حوزه ژنتیک پزشکی است تا با سرمایه گذاری روی این افراد و استفاده از آنها 

 ات علم را در این حوزه تقویت کنیم. در سمتهای کلیدی بتوانیم ارتباطات علمی و در نتیجه تولید

به منظور انجام این پژوهش ابتدا شبکه هم تالیفی بازیگران ژنتیک پزشکی ایران استخراج شد. :روش شناسی

پایگاه اطالعات اسکوپوس، پابمد و شبکه علم  به این منظور انتخاب شدند. پس از استخراج شبکه با کمک نرم 

با شاخصهای محدودیت، سایز موثر به عنوان شاخصهای  HITSو  pagerank،  دو شاخص   Sci2افزار 

 معرف حفره های ساختاری مقایسه شدند.  

ارقام به دست آمده از هر دو شاخص مقایسه شد. حفره های ساختاری کمی در شبکه مورد بررسی  :یافته ها

. می توانیم از شاخص محدودیت و یافت شدند چرا که تکرار و محدودیت در شبکه مقدار پایینی را نشان می داد

  مرکزیت بعنوان جایگزین حفره های ساختاری استفاده کنیم. 

در تایید پژوهشهای قبل شاخص محدودیت می تواند بعنوان روش استخراج حفره های ساختاری :نتیجه گیری

در عین حال  ، شاخص محدودیت در این زمینه بهتر عمل می کند.HITSبکار رود. در مقایسه با الگوریتم 

هم  نشان داد که بین ارقام حاصل از محاسبه این دو شاخص ارتباط  Pagerankو  HITSبررسی دو شاخص 

 .معنی داری وجود دارد و می توان از هر یک برای یافتن حفره های ساختاری بهره برد

، HITSالگوریتم حفره های ساختاری، هم تالیفی، تحلیل ساختار شبکه، شاخصهای مرکزیت،  کلیدواژه ها:
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