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  چكيده

  
 اينكه از عبارتست پژوهش اصلي پرسش. است شهري مديريت علم نقشه ترسيم حاضر مقاله شنگار از هدف
 يكديگر با هاحوزه زير اين ارتباط و است شده تشكيل موضوعي هايحوزه زير چه از شهري مديريت دانش
 هايحوزه زير و رشته اين بيشتر هرچه شناسايي به تواندمي شهري مديريت علم نقشه ترسيم است؟ چگونه
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  مقدمه
به المللي است كه سابقه آن نيدر سطح ب ين علميهاي نوكي از رشتهي يريت شهريرشته مد
ز در ينران يدر ا]. 1[گرددالدي برمييم 2000اي مستقل در جهان به بعد از سال رشته عنوان
رو، از اين. ايمكشور بوده هايدانشگاهدر ن رشته علمي ير شاهد رشد و توسعه ايهاي اخسال
ن يت ايها و وضعن حوزهين رشته، ارتباطات ميان ايمطرح در ا يهاي موضوعحوزه ييشناسا

ان و يدانشجو يها و چه براريزان درسي و پژوهشي دانشگاهبرنامه يعلم در جهان چه برا
 يتواند در طراحيم يهاي موضوعشناسايي حوزه .نمايدمي ين رشته ضروريمندان اعالقه
  .كاربرد داشته باشد ين رشته از كارشناسي تا دكترايهاي ادوره
 داغ مباحث انگريب حوزه هر در هاآن ميان ارتباطات كيفيت و شده توليد علمي مقاالت تعداد
 يك يكيگراف ميترس با علم يهانقشه. است موضوعات از يك هر تياهم و خاص حوزه آن

 ليتبد و بشري دانش از شاخه آن ترقيدق و بهتر هرچه ييشناسا يبرا را راه ،يعلم رشته
 يهاحوزه علم يهانقشه در]. 2[ كننديم هموار ترينيع يمفهوم به يعلم رشته يانتزاع مفهوم
 كه ييهاحوزه و هم به نسبت يتركينزد فاصله در دارند يشتريب ارتباط هم با كه يموضوع
- نقشه موضوع. ]3[ شونديم داده شينما هم به نسبت دورتر فاصله در دارند يكمتر ارتباط

 براي يكم و آماري هايروش از ،يسنج علم در. است يسنج علم دانش از منبعث علم يها
 مختلف جوامع در آن تأثير و آنان گسترش سطوح و علوم توسعه و رشد معيارهاي تعيين
از شاخه جامعه شناسي علم است كه براي  يعلم سنجي بخش .شودمي استفاده بشري،
هاي علمي، در ميان شود و شامل مطالعات كمي فعاليتكار برده ميگذاري علمي بهسياست

 ].4[است  يانتشارات آن حوزه علم
ارتباطات مختلف  يهاي مختلف علوم، مشخص كردن مرزهاحوزه يساز يريتصوهدف از 

ار ينجا ارتبـاط بسـ  يدر ا]. 5[، است يعلم يها تالش، متون و ها از نوشته يبازتاب به عنوان يعلم
د يـ هـا نام ل حـوزه يـ تحل به عنوانو آنچه هاجورلند  يهاي علمحوزه يرسازين تصويكي بينزد

  ].6[وجود دارد 
پژوهشـي فعـال در   هـاي  ، شـناخت حـوزه  يريت شـهر يشـتر رشـته مـد   يهرچه ب ييبراي شناسا

، ترسيم يالمللنين رشته در عرصه بين مطرح در ايت و نويمديريت شهري، موضوعات با اهم
   تر تياهمهاي پر هاي مختلف مديريت شهري و همچنين مشخص كردن حوزهارتباط حوزه
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بنـابراين،  . ت اسـت يـ با توجه به ميزان مقاالتي كه در آن حوزه به چاپ رسيده بسيار با اهم

  :ن پژوهش عبارتند ازيدر ا يهاي اساسسؤال
هاي بين سال» يآاسيآ«در  يريت شهرينه رشته مديانجام شده در زم يهاميزان فعاليت 

 چند مقاله است؟ 2008تا  2000
تـا   2000هـاي  ن سـال يدر ب» يآاسيآ«بر اساس مستندات  يريت شهريساختار رشته مد 

 چگونه بوده است ؟ 20008
ها چقدر بـوده  ن سالين رشته در ايا يهاي موضوعانجام شده در حوزه يهاميزان فعاليت 

 است؟
 چگونه است؟  يريت شهريدر رشته مد يهاي موضوعر حوزهيارتباط ز 

ر يـ اد شده، بـا مصـور كـردن ز   ي يهاپاسخ دادن به پرسش عالوه بر يريت شهرينقشه علم مد
هـاي  ر حـوزه يـ ن زيـ ارتباطـات ا ش دادن يو نمـا  يريت شـهر يعلـم مـد   يهاي موضـوع حوزه

ن علم كمك يو ساختار ا يريت شهريتر مفهوم مدتر و راحتقيبه درك هرچه دق يموضوع
  .كنديم

  ژوهشپ يمرور پيشينه
در خصـوص  » اُتلـت «توان به مطالعات يهاي علم مم نقشهيها در خصوص ترسن تالشياز اول
بندي ايـن اسـت كـه اجـزاي     رده نيدر ان اصل يتراشاره كرد، مهم ويييد يده ده يبندطبقه
افته است و نـه موضـوع، اُتلـت متوجـه شـد كـه       يهاي دانش بشري نظام رشته هيبر پابندي رده
از  .]7[كـار رود  هاي مختلف علوم بـه از حوزه ينقشه علم به عنوانتواند يويي ميد يبندطبقه

م يترس يبرا 1939مطالعات بِرنال در سال توان به يهاي علم مم نقشهيترس يها براگر تالشيد
 1939جان برنال، در سـال   زيكدان و مورخ مشهور علم،يعلم اشاره داشت، ف ين نقشه كلياول
 ير شـدن كامپيوترهـا  يـ گبا ورود و همه .]8[م كرد يهاي علم جهان را ترسن نقشهيكي از اولي

هاي علم پرداخـت  دوين نقشهبراي ت يهاي شخصوتريله به تشريح امكانات كامپي، دويشخص
  د را مد نظر قرار ين ابزار جديهاي علم با استفاده از ام نقشهيهاي ترسروش 1961و در سال 
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ل يـ تحل بر اسـاس هاي علم را م نقشهياي روش ترسگارفيلد ضمن مقاله 1963در سال ]. 9[داد 

 بـر اسـاس  هاي مختلـف علـوم   م حوزهيترس يها براگر تالشياز د]. 10[ح كرد يتشر ياستناد
سـال   40بـاً حـدود   يتقراسـت كـه   DNA  نـه يخ مطالعات در زميم نقشه تاريترس يل استناديتحل
ن تـالش درك  يـ كمـي پـس از ا  .انجام شـد  60ل دهه يش در اوايسال پ 40باً حدود يتقرش يپ

-به»يهاي علمنگاشت شبكه«كش تحت عنوان يس، همان اطالعات را در مطالعات كالسيپرا
هاي علم مورد م نقشهيني در ترسيار متنوع و نويبس يهاروش 1990بعد از سال ]. 11[كار برد 

 يهـا  ليـ تحلن يو همچنـ  يل هـم اسـتناد  يتوان به تحلي،از آن جمله م]12[استفاده قرار گرفت 
  ]. 13[هاي علم اشاره كرد م نقشهيواژگان در ترس يبر هم رخداد يمبتن

 يدر نگاشـت طـول  . را مطـرح كـرد   يطـول ) نگاشـت (ينقشه سازژه ن بار واياول يگارفيلد برا
 يهـا شرفتيشناخت پ يكديگر هستند، برايدر امتداد  يزمان به صورتها كه از نقشه يتعداد
  .]14[شوند ياستفاده م يعلم

را  يموكولولوژي يوشيمي و بينه بيزم در يعلماولين اطلس »آياسآي«مؤسسه 1981در سال
 يعلمـ هـاي  اسناد منتشـر شـده در حـوزه    ياستناد يهاليتحل ياطلس بر مبنان يا. عرضه كرد

ز شـناخته  يمتما يا خوشه مقاله 102ن تحليل يدر ا. جاد شده بوديك سال قبل از آن اي،ادشدهي
را  "SCI-Map "افـزار  نـرم »آياسآي«يبـه تـازگ  . ديـ انجام به طـول ها ن اطلس ماهيجاد ايا. شد

-ن نـرم يـ ا. دهـد يرا مـ  يهاي علمان نقشهيتوسعه داده است كه به كاربران امكان كاوش در م
هـاي  مي، سيسـتم يزيـك، شـ  يل فياز قب يهاي موضوعاري از حوزهيت استفاده در بسيافزار قابل
 يافـزار بـرا  ن نـرم يـ اسمال از ا 1994مثال در سال  به عنوان. ها را داردنهيگر زميو د يكوانتوم

هاي خاص هاي حوزهن نرم افزار نقشهيا. دز استفاده كرديم نقشه مطالعات در خصوص ايستر
ك يـ سـنده،  يك نويـ دادن نـام  . كنـد يم مـ يعلوم را كه توسط كاربر مشخص شده باشد، ترس

جـاد نقشـه اسـت و سـپس رشـد نقشـه بـا        يا يك دانـه بـرا  يد واژه به منزله كاشتن يا كليمقاله 
در . گيـرد يصـورت مـ   يهـاي هـم اسـتناد   تحليـل  ياز بـرا يـ د نمشخص كردن ارتباطات مـور 

  مطرح شد1ان علوميد گذر از ميدز، مفهوم جديم نقشه مطالعات ايترس يمطالعات اسمال برا

                                                            
 ١ Passage through science fertilization 

 
  
  
 



 
 

 135 ...موضوعي پايگاه يها يبندترسيم نقشه علم مديريت شهري بر مبناي طبقه 

  
اتصـال   يبرا يك متدولوژيكنند و يمتصل م به همهاي مختلف علوم را گذارها حوزه]. 15[
اي ن رشـته يبـ  ين مفهـوم بـارور  يـ به ا. آورنديگر را فراهم ميك رشته ديبه  يك رشته علمي
 .گوينديم

بر مدارك و اسـناد، بـا مطالعـات     يهاي مبتننقشه اي يكتاب شناختهاي م نقشهيمفهوم ترس
 يونز و ران متـدولوژ ين. افتيران توسعه ونزو وانيبا مطالعات ن به خصوصدانشمندان هلندي 

ن بود كـه  يها اه آنيفرض اول. آوردند وجودبه هاي كتاب شناختي م نقشهيترس يدي برايجد
هر مدرك منتشـر شـده   . شوديها شناخته مد واژهياي از كلك مجموعهيبا  يپژوهش نهيزمهر 

ها ر مجموعهين زيا. شوديه شناخته ميهاي اولد واژهين كلياز ا يار مجموعهيدر آن حوزه با ز
٢يهاه اثر انگشتيشب

DNAيهـا سه اثـر انگشـت  يبا مقا .در مورد آن مقاله خاص استDNA  در
هرچـه دو  . ميببـر  يمـدارك منتشـره پـ    يهـا  شباهتتوانيم به يمورد دو مدرك منتشر شده م

 نيـ ادارنـد و در   به هـم شتري يشتري باشند، شباهت بيهاي مشترك بد واژهيكل يمدرك دارا
 DNAسـتعاره  بـا ادامـه دادن ا  . انـد شده يك حوزه پژوهشي ناشيشتري از يبه احتمال ب صورت

شتر باشد دو مدرك منتشر شده يك سطح بيها از شباهت كه يصورتتوان تصور كرد، در يم
ن نقشـه را توسـعه دادنـد تـا بتواننـد در      يـ ها اآن .]16[ ها هستند پژوهشك گونه از يمتعلق به 
ن يـ هاي موضـوعي آن حـوزه را بسـنجند و بتواننـد بـه ا     زان تأثير زيرگروهيهاي خاص محوزه

هـا در كـدام قسـمت قـرار     ر موضـوع يـ ، زيپاسخ دهند كه در هر زمينه موضـوع  يسؤال اساس
  .اندگرفته
هـاي  علـم و نقشـه   يهـاي كلـ  م نقشـه يترسـ  يادي بـرا يار زيبس يهانكه تا كنون تالشيبا ا
ريت يم نقشه علـم مـد  يدر جهت ترس ياي علم انجام شده، اما تا كنون اقدامو رشته يموضوع
م يفـارغ از روش ترسـ   يريت شـهر يم نقشه علم مدين ترسيبنابرا. فته استصورت نگر يشهر

  .شودينو محسوب م يآن خود امر
  
  
  

                                                            
2DNA fingerprints 
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  يهاي موضوعم نقشهيفرآيند ترس
 ]:17[مرحله است  6هاي علم شامل م نقشهيترس يفرآيند اصل

 استخراج داده .١
 زيهاي آنالتعريف واحد .٢
 انتخاب شاخص .٣
 هان واحديب يهامحاسبه شباهت .۴
 يبنددسته .۵
  هار دادهيآناليز كردن و تفس ياستفاده از نتايج بصري برا .۶

. مناسب است استخراج اطالعاتم نقشه،ياولين گام در هر فرآيند نگاشت يا ترس
- فيت نقشهينكه كيترين نكته اجا كاربرد دارند، اما مهمنيمختلف جستجو در ا يهاياستراتژ

 يم وابسته به اطالعاتيمستق به صورتشوند يري ميهايي كه تصوو حوزه ميهايي كه ترس
، كار برد بهها م نقشهيترس يتوان برايكه م يتعداد مدارك. گيرنديكار قرار م ياست كه مبنا

  .ن هزار مدرك باشديتوانند از چند صد مدرك تا چنديم
به آن  ييگودارد كه در صدد پاسخ يم به سؤاليمستق يانتخاب واحدهاي آناليز بستگ

و ها هستند كه عبارتند از مجالت ها، نوشتهم نقشهيترس يترين واحدها برايم،رايجهست
 ياها جنبهن واحديهركدام از ا. سندگان و لغات و اصطالحات توصيفگري، نومستندات

به . آورديل را فراهم ميدهد و انواع مختلف تحليمتفاوت از حوزه مورد مطالعه را نشان م
ري كالن از علم مورد يكند، تصويل از مجالت استفاده ميتحل يكه برا يامثال نقشه عنوان

ها يمدارك شامل مقاالت، حقوق ثبت اختراعات سخنران]. 18[گذارد يش مينظر را به نما
اهداف  يها بران نقشهيا. هستند يعلمك حوزه يم نقشه يترس يترين واحدها براجيرا... و

ري و يگميها، تصمل حوزهيمدارك، تحل يجستجول يشوند، از قبياستفاده م يمختلف
ريت علم و فناوري و ين مديافته شده و همچنيهاي ابي دادهي، ارزيعلم يگذاراستيس

  .]19[ج شده است يها راهايي است كه پژوهش در رابطه با آناز حوزه يآگاه
كار برده ن مقاالت بهيشباهت ب ييشناسا يهاشاخص به عنواناري يكي بسيهاي تكنواژه

-توان از واژهياند، از آن جمله مساخته شده"Co"و"Inter"شوندهاي يها از پن واژهيشوند، ايم
  "اي"intercitation"،" interdocument" ،" co-classification" ،" co-citation"هايي همچون
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co-word" پيشوند . نام برد" Inter" دارد و  ن مداركياشاره به مفهوم ارتباط متقابل ب
هاي هركدام از شاخص. دهديك مدرك رخ ميدارد كه در  ياشاره به اتصال "Co"شونديپ

  .شونديباال با توجه به اهداف پژوهش انتخاب م
ترين جيشود كه رايمحاسبه م يمختلف يهااغلب با روش) واحدها(هاي بين مداركشباهت

  .5يي،مدل بردار فضا4يهم رخداد يها، شباهت3يارتباطات ارجاع:ها عبارتند ازآن
ها موجود است م نقشهيدر ترس كيهر با توجه به كاربرد  يبندي متنوعهاي دستهروش
 يگذاراسيژه،تحليل عاملي، مقيبردار و/ژهيتجزيه مقدار و: ها عبارتند ازن آنيتركه مهم
  .9يمثلث بند، 8يال خوشهي، تحل7ل معنايي نهفتهي، تحل6يچند بعد
شود كه در جهت جستجو و يمصورسازي اطالعات اطالق م يهابه تمام روش شينما

- توان به انواع روشيها من روشياز ا. هستند يمايش اثربخش فضاهاي گسترده اطالعاتيپ
كرد  اشاره ديده ير زاوييو تغ يينما درشتهاي ، انواع روشكردن اطالعاتلتر يف يها
مورد عالقه است  كه يقسمتكنند و در يشروع م ير كليك تصويكاربران اغلب از ].20[

. دهندن روال را ادامه مييپردازند و همشتري ميياطالعات ب يكنند و به جستجويتمركز م
ار كمك ين فرآيند بسيبودن ا و كارآمدح يز به صحين اطالعات كاربراندر هنگام جستجو، 

نداشته باشند يا با استفاده از  ياگر كاربران در مورد حوزه خاص اطالعات در خور. كنديم
خواهند  ياطالعات بپردازند، دچار مشكل تشابهات لفظ يبه جستجو ياق محاورهيزبان نا دق

  .شد

    روش پژوهش
  اي باال، براي بر اساس فرآيند شش مرحله

                                                            
Citation linkages ١  

 Co-occurrence similarities٢ 
Vector Space Model ٣ 
 Multidimensional Scaling٤ 
Latent Semantic Analysis٥ 
Cluster Analysis٦ 
Triangulation ٧ 
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- طبقه 36ج، يل نتايه و تحليات جستجو و تجزيبعد از انجام عمل: تجزيه و تحليل نتايج. 3
  . شددر نظر گرفته  يريت شهريرشته مد يهاي موضوعر حوزهيز به عنوان يموضوع يبند

زان مقاالت مشترك در يبر اساس اطالعات مربوط به م: طراحي ماتريس تجزيه و تحليل. 4
هاي ر حوزهيدرصد مقاالت مشترك در ز يبر مبنا ينرمال سازو  يهاي موضوعر حوزهيز

  .آمد به دست "مختلف  يهاي موضوعماتريس نرمال ارتباطات حوزه" يموضوع
نقشه از  يآوردن نواح به دستو  ير حوزه موضوعيز 36 يبندطبقه يبرا: ترسيم نقشه. 5
م نقشه و يترس يبرا. استفاده شده است 10يتجمع يمراتب سلسله يبندتم خوشهيالگور

حجم  يم نقشه بر مبنايها در ترساندازه گره. كار گرفته شدبه 11افزار پاژكنرم يمصورساز
معرف در صد ) هاخطوط بين گره( هااليمحاسبه شد و وزن  ير حوزه موضوعيمقاله در هر ز

 .مرتبط در نظر گرفته شد يهاي موضوعر حوزهيمقاالت مشترك در ز
  

  پژوهش يهايافته
آمده از دانشنامه  به دستد واژه يكل 130 يعبارت جستجو بر مبنا 4 يبعد از طراح

 يت در مورد عبارات جستجويمحدود به علت(ها ب آنيو ترك ييو روستا يريت شهريمد
در مجموع ها، د واژهيو انجام جستجو در موضوعات مرتبط با كل) آياسيت آيبلند در سا

ه و يافزار تجزآمده از نرم به دستل مقاالت يه و تحليتجز يبرا. مقاله استحصال شد 38291
 ليقب از يمناسب اريبس امكانات از افزارنرم نيا. شد استفاده»يآاسيآ«ت يج در سايل نتايتحل
 يكل نقشه از حاصل يبندطبقه يمبنا بر يموضوع يهاحوزه شناخت و اطالعات يبنددسته
ل يه و تحلياستحصال شده، تجز يهاي موضوعدر حوزه مشترك مقاالت زانيم انيب علم،

سندگان يده و نويها به چاپ رسكه مقاالت در آن يآمده بر حسب مجالت به دستمقاالت 
- در نرم يريت شهريرشته مد يهاي موضوعر حوزهيشناخت ز يبرا. مقاالت برخوردار است

 12ي، قلمرو موضوعيبنددر قسمت طبقه. مات مناسب صورت گرفتيز، تنظيافزار آنال
  مات يدر تنظ ،رديقرار گز يمقاله مورد آنال 38291ج شامليه نتايآنكه كل يانتخاب شد و برا

                                                            
١٠Hierarchical Agglomerative Clustering Algorithm  
١١ Pajek 
١٢ Subject Area 
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 50000رند، سقف يل قرار بگيله و تحيتوانند مورد تجزيمربوط به حداكثر مقاله كه م

ش داده ياول نما يبندطبقه 500ش مقرر شد تا يمات مربوط به نمايمقاله انتخاب و در تنظ
  . شود

  
ها، يبندش طبقهينما يبرا 13استحصال شود، حد آستانه يموضوع يآنكه تمام قلمروها يبرا
مقاله   كيفقط اگر  يحت يبندك طبقهياگر در  كه يصورتدر نظر گرفته شد، تا در  1

 .ش داده شوديشده نما ادي يبند طبقهموجود باشد،  هم يشهرريت يمرتبط با مد
ش داد كه يرا نما يحوزه موضوع 209، ليو تحله يدستاورد حاصل از سطح اول تجز

ن يمقاله مرتبط و كمتر 5624با URBAN STUDIESيشترين مقاله مربوط به حوزه موضوعيب
و PALEONTOLOGY ،NEUROIMAGING،ORNITHOLOGYهايي مانند مقاله مربوط به حوزه

  .مقاله بود 1با ... 
 يرا در خود جا يريت شهريا دو مقاله در رابطه با مديك يهايي كه فقط بديهي است، حوزه

مشـخص   يبـرا . آورد بـه حسـاب   يريت شهريهاي مرتبط با مدتوان در حوزهياند، را نمداده
افزار ند توسط نرمداراز لحاظ تعداد مقاالت  يمناسب و كاف يفراوانهايي كه كردن حد حوزه

SPSS حـوزه در نـرم   209ه اطالعات مربـوط بـه   يدر گام اول كل. فراواني مقاالت تحليل شد
بـه  ع فراوانـي  يـ ، جـدول توز يع فراوانـ يـ ل توزيوارد شد و سپس با استفاده از تحل SPSSافزار 
 ,]21[با توجه به قاعده پـاره تـو  . آمد به دستهاي مربوط به مقاالت داده يع تجمعيتوز عالوه

؛ داده بودنـد  يدرصد مقاالت را در خود جـا  80ش از يل بيحوزه مورد تحل 209حوزه از  36
در نظر گرفتـه   يريت شهريهاي مرتبط و معنادار در مدحوزه به عنوان حوزه 36نيبنابرا
 .شد

                                                            
١٣ Threshold 
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 تو پاره قانون اساس بر برش نقطه با همراه مقاالت فراواني توزيع نحوه به مربوط ايميله نمودار.2نمودار

قرار گرفت و مجدد با  ليو تحله يمانده مورد تجز يباق يحوزه موضوع 173در گام بعد 
حوزه  173درصد مقاالت از اين  80كه  يامانده يهاي باقحوزه پاره تواستفاده از قانون 

حوزه  44ل يجه اين دور از تحليشدند، كه نت ييداده بودند، شناسا يرا در خود جا يموضوع
وستن به يل پيكه پتانس است يهاي موضوعحوزه يين كار شناسايهدف از ا. بود يموضوع

  .را در آينده دارند يريت شهريمد يهاي موضوعر حوزهيز
 تشكيل موضوعي هايحوزه تشخيص ،كهپژوهش هدف اولين باال هايتحليل به توجه با

- حوزه عنوان به) 1جدول(يادشده حوزه 36 آمد، دست به بود، شهري مديريت رشته دهنده

  .است شهري مديريت دهنده تشكيل هاي
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  موضوعي هايحوزه حسب بر آناليز از حاصل مقاالت تعداد فراواني توزيع.1جدول

تعداد   حوزه موضوعي  رتبه
  مقاله

تعداد   حوزه موضوعي  رتبه
  مقاله

-علم و سياست مراقبت   19  5624  مطالعات شهري  1

  هاي سالمتي
827  

  767  علوم اجتماعي پزشكي  20  5017  بهداشت عمومي، محيطي و شغلي  2
  734  مديريت  21  4908  مطالعات محيطي  3
  714  ايشناسي توسعهروان  22  4242  جغرافيا  4
  680  شناسي كاربرديروان  23  2967  برنامه ريزي و آباداني  5
  675  مددكاري اجتماعي  24  2522  اقتصاد  6
  672  شناسيبوم  25  2204  جامعه شناسي  7
هاي تعليم و تعليم و تربيت و پژوهش  8

  تربيت
  664  شناسي بالينيروان  26  1775

  663  حمل و نقل   27  1649  علوم سياسي  9
  635  شناسيجمعيت  28  1507  پزشكيروان  10
  615  زيست محيطعلوم   29  1231  اداره امور دولتي   11
  612  طب اطفال  30  1211  هاي سالمتخدمات و سياست  12
  606  تاريخ علوم اجتماعي  31  1167  ايعلوم اجتماعي بين رشته  13
  586  كسب و كار   32  1069  شناسيانسان  14
  566  سوء مصرف مواد  33  1035  تاريخ  15
  565  پرستاري  32  1006  ايروانشناسي بين رشته  16
  547  پيري شناسي  35  929  ايمطالعات ناحيه  17
  536  جغرافياي فيزيكي  36  867  پزشكي عمومي و داخلي  18
  

 به نسبت ها حوزه اين نزديكي دادن نشان و هاحوزه اين ارتباط ميزان دادن نشان بعدي گام
 همبستگي ماتريس" عنوان تحت ماتريسي با كار ابتدا در منظور اين براي .است يكديگر
 در مشترك مقاالت ها،ميزاندرايه ماتريس اين در. شودمي شروع "موضوعي هايحوزه
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 سايت آناليزور افزارنرم از ماتريس به مربوط هستند،اطالعات مختلف موضوعي هاي حوزه
- مي مشترك تعداد خصوص در ارزشمندي اطالعات ماتريس شد،اين استخراج آياسآي

 براي اما. دارد ديگر هاي حوزه با مشترك مقاله تعداد چه حوزه هر كندمي مشخص و دهد
 وجود با است باقي ديگر گام يك هنوز شود، استفاده قابل نقشه ترسيم براي ماتريس آنكه
 مختلف هايحوزه ارتباط دادن نشان براي خوبي مالك مشترك مقاالت تعداد آنكه

 تأثير هاحوزه ارتباط روي بر كه است عاملي حوزه هر در مقاالت تعداد ميزان است،ولي
 هايحوزه همبستگي ماتريس و 1 رابطه از استفاده با. شود خنثي آن اثر بايد و گذارد مي

 پايه ماتريس اين آمد،كه دست به موضوعي هايحوزه ارتباطات نرمال ماتريس موضوعي،
  .است شهري مديريت علم نقشه ترسيم

 
  موضوعي همبستگي ماتريس هايدرايه سازي نرمال رابطه.1 رابطه

  نقشه ترسيم
و ) 1جدول (م نقشه جدول مربوط به تعداد مقاالت در هر حوزه يترس يمبناي كار برا

كه در  استصورت  نيبروش كار  .است يموضوعهاي س نرمال ارتباطات حوزهيماتر
و سپس  شودميهاي گراف ترسيم گره 1000/1ك مقياس يو با  1ابتدا بر اساس جدول 

ها مشخص و ارتباطات بين گره يهاي موضوعس نرمال ارتباطات حوزهيماتر بر اساس
 يمبتن يبندتم خوشه يدر گام آخر با استفاده از الگور. شودمي يوزن دهها ترسيم و الي

- مسئله. شودگراف پرداخته و سطوح مختلف نقشه ترسيم مي يبندها، به دستهاليبر وزن 

حوزه فوق را در  36نكه بتوان ينگ مطرح است ايتم كالستريالگور ياجرا ياي كه برا
  ك ي
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تم ين راستا از الگوريدر ا. م كرديطبقه تقس يتر به تعداد محدودتريكل يبنددسته
ش بر رو يمبتن يهاليبر اساس تحل. استفاده شد يتجمع يمراتب سلسلهنگ يكالستر
 :نيتر تحت عناويحوزه كل 7نگ، يكالستر

، "يو بهداشت شهر يمجموعه دانش پزشك"، "مجموعه دانش شهر و آباداني شهري "
مجموعه "، "مجموعه دانش روانشناسي "، "مجموعه دانش مديريت دولتي و علوم سياسي "

 "تاريخ  مجموع هدانش"و "مجموعه دانش مربوط به بوم شناسي شهري "، "ريت يدانش مد
را  ير حوزه موضوعيز 36از  ير حوزه موضوعيز 25ه در مجموع يناح 7اين . آمد به دست
مستقل كه  يهاي موضوعحوزه به عنوانمانده را يباق يحوزه موضوع 11گيرند و يدر بر م
 باالزير حوزه موضوعي  36بنابراين . گيريميدر نظر م ؛گيرنديرا در بر م يتك عضو ينواح

هاي حوزه، از جمله حوزه 11حوزه نواحي نقشه و  7كه ند شوتر تقسيم ميدسته كلي 18به 
  :فراواني مقاالت عبارتند از بيبه ترتناحيه نقشه  18ليست . ندهستمستقل 
 درصد از مجموع تعداد مقاالت 73/33با  يشهر يمجموعه دانش شهر و آبادان .١
  درصد از مجموع تعداد مقاالت  73/17با  يو بهداشت شهر يمجموعه دانش پزشك .٢
 درصد از مجموع تعداد مقاالت 5/6، با )ECONOMICS(اقتصاد يه موضوعحوز .٣
 درصد از مجموع تعداد مقاالت 5.7با ) SOCIOLOGY(يجامعه شناس .۴
درصد از مجموع تعداد  48/5اسي با يو علوم س يريت دولتيمجموعه دانش مد .۵

  مقاالت
  درصد از مجموع تعداد مقاالت 5.3با  يدانش روانشناس مجموعه .۶
 EDUCATION(يقات آموزش و آموزشيتحق يحوزه موضوع  .٧

&EDUCATIONALRESEARCH ( درصد از مجموع تعداد مقاالت 6/4با 
 درصد از مجموع تعداد مقاالت 8/3با  يريتدانش مد مجموعه .٨
  درصد از مجموع تعداد مقاالت 47/3با  يشهر يدانش مربوط به بوم شناس مجموعه .٩
 درصد از مجموع تعداد مقاالت 12/3با  يخدانش تار مجموعه .١٠
 درصد از مجموع تعداد مقاالت 7/2با  يمردم شناس يحوزه موضوع .١١
 درصد از مجموع تعداد مقاالت 7/2 با يان رشته يب يروانشناس يحوزه موضوع .١٢
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درصد از مجموع تعداد  52/2كودكان با  يو روان پزشك يمجموعه دانش پزشك .١٣
 مقاالت

درصد از مجموع  4/2با ) AREA STUDIES(يه ايمطالعات ناح يحوزه موضوع .١۴
 تعداد مقاالت

 درصد از مجموع تعداد مقاالت 7/1با )SOCIAL WORK(ياجتماع يمدد كار .١۵
درصد از مجموع تعداد  7/1با  )TRANSPORTATION(ا حمل و نقل يترابري  .١۶

 مقاالت
 درصد از مجموع تعداد مقاالت 4/1با  )NURSING(پرستاري .١٧
  درصد از مجموع تعداد مقاالت 4/1با )GERONTOLOGY(يپيري شناس .١٨

  رييگجهيبحث و نت
ن علم از لحاظ تعداد مقاالت نگارش يت ايوضع ينشان دهنده يريت شهرينقشه علم مد
زان ين ميمختلف و همچن يهان مقاالت در حوزهيا يزان فراوانين حوزه، ميشده در ا

به  يريت شهريت مدينقشه وضعن يخالصه ا به طور، استكديگر يها با ن حوزهيوستگي ايپ
 ،دهندياي را شكل من رشتهين دانش بيهايي كه اك دانش نوپا و مجموعه دانشي عنوان
ر حوزه يز 36از  يريت شهريج پژوهش حاضر، نقشه علم مدينتا بر اساس. دهديش مينما

نكات از . ل شده استيدهند تشكيتر را نشان ميكل يهابنديه كه طبقهيناح 18و  يموضوع
ن علم يدر ا يو بهداشت شهر ين علم سهم مجموعه دانش پزشكيقابل توجه در خصوص ا

  .درصد رتبه دوم از لحاظ تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده است 73/17، كه با است
سهم اندك مجموعه دانش  يريت شهريگر در مورد نقشه علم مدياز نكات قابل توجه د

به ر قابل انتظار يمقاالت است كه در وهله اول غ يز لحاظ فراواناين حوزه ا 8ريت و رتبه يمد
- ن رشتهيب به شدتت يو ماه يريت شهريرسد، اما با توجه به حجم گسترده دانش مديم نظر

  .خواهد بود ين امر قابل بررسيا يريت شهرياي علم مد
دهد، قبل از يرا نشان م يريت شهريمد يان رشتهيب به شدتت يماه گفته شدهنتايج پژوهش 

عمده مجموعه علوم  يبنددو طبقه به صورتجه، ين بود كه نتيانجام پژوهش فرض بر ا
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