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  دهیچک
رغم اهمیت این موضوع تاکنون مطالعه  علی. گذاران علم و فناوري و پژوهشگران است هاي تحقیقاتی نوظهور از جمله موارد مهم براي سیاست کشف حوزه

مقاله و پژوهش  1883در این مطالعه . هاي شناسایی یک حوزه تحقیقاتی نوظهور انجام نشده است جامعی به منظور ارائه تعریفی مشخص و همچنین تبیین مؤلفه
مقاله در  68انتخاب شد که با استفاده از روش فراترکیب و معیارهاي ورود، در نهایت  Web of scienceاز نمایه استنادي  2017تا  1970هاي  مرتبط سال

دارند استخراج و سه مقوله  می معیارهایی که مفهوم نوظهور بودن یک حوزه یا شاخه علمی را بیان. راستاي هدف مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند
در این مطالعه همچنین تعریفی از یک حوزه علمی . کد متناظر با هر معیار، طراحی و تبیین شد 29مفهوم و  9به عالوه » نفوذ«و » نوآوري«، »پذیري تعمیم«

ت طی شده باشد و پس از ایجاد نیز سطح وسیعی از تأثیرات و گیري آن به سرع حوزه علمی با اهمیت زیاد که به تازگی ایجاد و فرآیند شکل": نوظهور ارائه شد
  ."اندرکاران علمی را هم به خود جلب کند ها داشته باشد و نظر تعداد زیادي از پژوهشگران و دست هاي حوزه خود و سایر حوزه ها را بر روي پژوهش وابستگی

  کشف، حوزه تحقیقاتی، نوظهور، فراترکیب: ها کلیدواژه
 :شود دات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد میبراي استنا
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  1مقدمه -1
به  ستیبا مینوظهور  يها حوزه نییاز ورود به مسئله تع شیپ

پرداخته  یعلم هاي تحول در علم و انقالب وهیش از یمقدمات
را مطرح  یمختلف موارد شمندانیاند خصوص ایندر . شود
در این زمینه  اتینظر نیاز بهتر یکبه عنوان ی اما اند نموده

1کوهن هینظربه  توان یم
 یکیکوهن  هینظر ].1[ اشاره داشت 2

مطابق . توسعه علم است وهیموجود در حوزه ش هاي یهاز نظر
 واتفاق  یانقالب ییها دهیا هیلعلم به وس شرفتیپ دیدگاه وي،

                                                 
ö DOI: 10.22034/jstp.2017.9.4.538025 

 bsohrabi@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕
12- Kuhn 

. دهد یم رییرا تغ یحوزه علم کی يمایس یبه صورت ناگهان
 ییها توسعه لهیبه وس راتییاز تغ ياریکوهن معتقد است بس

 جادیهستند که باعث اهم  ییها دهیاما ا افتد یجزئی اتفاق م
زمره از . شوند یدر تمرکز علم م ایو پو یناگهان یچرخش
 یا DNA کشفبه  توان ات میاتفاق نیا يها مثال نیتر بزرگ
صرفاً البته  ي مدنظرها انقالب. اشاره کرد نیشتیان تینسب هینظر

و علوم  طوحو در سخاص نبوده  هیمنحصر به چند نظر
 ].2[ جستجو کرد توان یرا ماز آنها  یمشابه يها مختلف نمونه

نوظهور  يبرامتفاوتی  يو کاربردها فیعلوم مختلف تعار در
 تمرتبط با آن مورد کاوش قرار گرفته اس میو مفاه بیانبودن 
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استفاده در  جهتمفهوم  نیا از یجامع فیرتعاما هنوز  ]3[
شاید دلیل آن هم این . حوزه علوم نوظهور ارائه نشده است

هاي متفاوتی در مقاالت شده  باشد که از واژه نوظهور استفاده
با مطالعه اقدامات  رسد که الزم به نظر می با این مقدمه. است
مفهوم  نیا يدر واکاو یسع شمندانیاند ریشده توسط سا انجام

  .مهم آن نمائیم يها و کشف شاخصه
  
  پیشینه پژوهش و مبانی نظري -2
  پیشینه پژوهش 1- 2

، ریشه در قرن نوزده و مطالعات فلسفی 1ظهورواژه نو
رغم گستردگی استفاده  علی ].4[ شده توسط داروین دارد انجام

ان و محققان هنوز گذار از آن و همچنین توجه فزاینده سیاست
تحقیقاتی نوظهور شکل  يها حوزه یفتعر ياجماعی بر رو

پوشانی یا بعضاً متضاد با یکدیگر  فته و مطالعات، داراي همنگر
به عنوان نمونه یکی از موضوعات بسیار نزدیک به . هستند

مفهوم نوظهور بودن معناي انفجار است که با افزایش شدید 
به ظهور ها  در تئوري سیستم ].5[ شود در تکرار ارزیابی می

شود که در هیچ  عنوان یک ویژگی پیچیده در سیستم تلقی می
  ].6[ یک از اجزاء آن وجود ندارد
نامه آکسفورد ظهور به معناي فرآیند  اما بر اساس تعریف لغت

به وجود آمدن یا مهم و غالب شدن و یا به معناي باال آمدن و 
اما نکته مهمی که باید به آن  ].7[ در جلو قرار گرفتن است

به معناي یک فرآیند  بودن ظهورنوداشت این است که  توجه
ایستا نبوده و یک فرآیند پویا و همواره در حال اتفاق افتادن 

اي است و در این  فرآیند علم به شکل چرخه ].8[است 
هاي مختلف تبدیل  صورت یک حوزه ممکن است طی سال

به عبارت دیگر یک حوزه نوظهور . به یک حوزه نوظهور شود
این اتفاق  ].2[ اند بازتولید یک حوزه علمی قدیمی باشدتو می
هاي اجتماعی رخ داده و با  وبیش در حوزه تحلیل شبکه کم

گسترش توان کامپیوترها این حوزه به عنوان یک حوزه 
ظهور  .نوظهور در علوم کامپیوتر و فیزیک دوباره متولد شد

ممکن است در سطوح مختلفی رخ دهد و بر اساس سطح 
شده بایستی بررسی را نیز در همان سطح  نگی تعریفریزدا

نکته بعد و بسیار مهم، اهمیت شناخت زمینه یک  .انجام داد
تشخیص یک حوزه . حوزه علمی براي تشخیص انفجار است

                                                 
1- Emerge 

علمی نوظهور بدون شناخت صحیح زمینه آن نه تنها مفید به 
  ].2[ رسد که شاید چندان شدنی هم نباشد نظر نمی

در حوزه  2سنجی کتابهاي مبتنی بر  ا ارائه مدلتحلیل فوق ب
در  3هاي پرایس سنجی آغاز و در این چارچوب شاخص علم

هاي عمومی  همچنین شاخص. ]9[ارائه شد  1970سال 
مربوط به درصد مقاالت یا منابع در یک بازه زمانی، میانگین و 

عمر شهرت دارند و یا  هاي نیمه یا میانه عمر که به شاخص
در ادامه  ].10[ارائه شده است  1972شاخص فوریت در سال 

هاي  این روند هم محققان در مطالعات خود به بررسی شبکه
پس از این مرحله نیز  ].11[ داختندعلمی و ارجاعات پر

مطالعات بسیاري با استفاده از رویکردهاي مختلف در این 
  .حوزه انجام شده است

 يواحد فیتعرانجام شده هنوز تاکنون مطالعاتی که  با وجود
نشده و  مطرحنوظهور در مقاالت  هاي فناوريها و  حوزه يبرا

 ياارهیها و مع از شاخصنیز  ینگاشت جامع نیهمچن
حتی . نوظهور ارائه نشده است یقاتیقحت يها حوزه صیتشخ

در رابطه با چیستی فناوري نوظهور به این نکته اشاره شده که 
تعریف نوظهور بودن باید در یک زمینه مشخص صورت 

تواند در یک زمینه نوظهور و در  پذیرد و یک شاخه علمی می
وزه یک زمینه دیگر قدیمی به حساب آید مگر اینکه یک ح

براي مثال خلیلی در مقاله خود  ].12[ کامالً نوظهور بوده باشد
طراحی مدل مبتنی بر ارجاعات تجمعی به «تحت عنوان 

کیفیت  هتغییرات علمی در حوز منظور بررسی کشف و تحلیل
به بررسی روندها و تغییرات علمی در یک زمینه » داده

تحقیقات ]. 13[ مشخص با موضوع کیفیت داده پرداخته است
پراکنده دیگري در رابطه با معیارهاي نوظهور بودن به طور 

توان به مطالعه تحلیل  از میان آنها می. خاص انجام شده است
پراکندگی جغرافیایی اختراعات در ایران اشاره کرد که 

هاي  هاي شناسایی و پایش فعالیت نویسنده در آن به شاخص
یکی  ].14[رداخته است نوآورانه و پراکندگی جغرافیایی آنها پ

دیگر از این مطالعات، پژوهش روشنی در مورد تحلیل شبکه 
در این تحقیق، الگوي . نویسندگی پژوهشگران است هم

همکاري میان پژوهشگران بررسی و تبیین شده و از طریق 
هاي تحلیل شبکه اجتماعی  سنجی با استفاده از شاخص علم

                                                 
2- Bibliometry 
3- PRICE 
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شگران این حوزه نویسندگی میان پژوه به ترسیم شبکه هم
 ].15[دانشی پرداخته شده است 

یافتن معیارهایی است که به کمک آن  پژوهش، هدف این
بتوان نوظهور بودن یک حوزه یا شاخه علمی را تعریف و 

مشترك بین  اي حوزه این موضوع که آنجا از. شناسایی کرد
هاي داخلی  باشد و در پژوهش می جدید علوم مختلف و نسبتاً

 این همچنین اغلب شده و تمرکز م کمتر بر آنو خارجی ه
ی هستند بدون داده کیفی مطالعات نیز شامل مقاالت هاي کم 

 مناسب روش یک عنوان به فراترکیب پژوهش این بنابراین در
معیارهاي مؤثر بر  از جامع ترکیب یک به دستیابی جهت

  .هاي علمی مورد استفاده قرار گرفته است نوظهور بودن زمینه
  مفهوم فراترکیب: مبانی نظري 2- 2

 هاي یافته و اطالعات که است کیفی مطالعه نوعی 1فراترکیب
 و مرتبط موضوعات با کیفی دیگر مطالعات از شده استخراج
 یک کردن فراهم با فراترکیب ].16[ کند می بررسی را مشابه
 کیفی تحقیقات ترکیب از طریق محققان مند براي نظام نگرش
 اساسی و هاي جدید استعاره و موضوعات کشف به مختلف

 دید یک و داده ارتقاء را جاري روش دانش این با و پردازد می
فراترکیب . آورد می وجود به مسائل به نسب گسترده و جامع
 ساخت رویه در تسهیل براي ارزشمند ابزاري توان می را

  ].17[مند دانست  نظام ترکیب طریق از تئوري
و  3، فراتحلیل2مفاهیمی چون فرامطالعهفراترکیب نباید با 

فرامطالعه کلیه این مفاهیم به . اشتباه گرفته شود 4فرانظریه
فراتحلیل که عمدتاً در چند . گیرد عالوه فراترکیب را دربرمی

سال اخیر مرسوم شده صرفاً متمرکز بر نتایج آماري 
فرامطالعه اگر به صورت کیفی و . هاي گذشته است پژوهش

اهیم و نتایج مورد استفاده در مطالعات گذشته به بر روي مف
هاي کیفی مثل نظریه  شیوه کدگذاري متداول در پژوهش

ها انجام گیرد با نام فراسنتز یا فراترکیب  برخاسته از داده
شناسی  اگر این فرامطالعه تنها در حوزه روش. شود شناخته می

ه کارهاي گذشته باشد به آن فراروش گویند و در صورتی ک
هاي  این فرامطالعه فقط در حوزه الگوها و چارچوب

به  ].18[ شود نامیده می ههاي گذشته باشد فرانظری پژوهش
توان گفت که فرامطالعه شامل چهار بخش اصلی  طور کلی می

                                                 
1- Meta-Synthesis 
2- Meta-Study 
3- Meta-Analysis 
4- Meta-Theory 

ی محتواي مطالعات اولیه(فراتحلیل : است تحلیل کم( ،
 تحلیل( ه، فرانظری)شناسی مطالعه اولیه تحلیل روش(فراروش 
تحلیل کیفی محتواي (و فراترکیب ) هاي مطالعات اولیه نظریه

رویکرد فراترکیب یک  5لیطبق گفته . ]19[) مطالعات اولیه
روش تحقیق اکتشافی براي ایجاد و استخراج یک چارچوب 

این . باشد مرجع مشترك براي نتایج تحقیقات گذشته می
که  تحقیقات کیفی مطرح استآن دسته از چالش در رابطه با 

ارتباطی با تحقیقات  و دنگیر اغلب به صورت ایزوله انجام می
در دانش عملی آن حوزه نیز د و به ندرت نعملی گذشته ندار

روش فراترکیب روش تقریباً . دنافزایی دار دانشنقش خاص 
تواند پاسخی  که می استجدیدي در حوزه تحقیقات کیفی 

یقات کیفی تحق ،این روش. باشد الذکر ي فوقها چالش براي
مجزا را با فرآیند ترجمه و ترکیب در یک سطح انتزاعی 

فراترکیب فرآیند  6کاناالنوبه زعم  ].20[ کند گردآوري می
ی یا کیفی در جستجو، ارزیابی، ترکیب و تفسیر تحقیقات کم

  ].21[ استیک حوزه خاص 
  
  روش انجام پژوهش -3

 بازنگري یک محقق که است این مستلزم فراترکیبانجام 
 و داده انجامدر خصوص موضوع مدنظر  را عمیق و دقیق
به . کند ترکیببا یکدیگر  مرتبط را کیفی هاي تحقیقات یافته

 7باروسو و سندلوسکی اي روش هفت مرحله از این منظور
 )2 تحقیق؛ سؤال تنظیم )1: شود شامل مراحل زیر استفاده می

مناسب؛  مقاالت انتخاب و جستجو )3 مند پیشینه؛ نظام مرور
 ترکیب و تحلیل و تجزیه )5 مقاالت؛ اطالعات استخراج )4

. ]22[ ها یافته ارائه )7 کیفیت و کنترل )6 هاي کیفی؛ یافته
اي شامل مراحل زیر  مرحله هفت يرویکردنیز  8والش و دان

بندي اقدامات  حوزه )1: اند براي فراترکیب ارائه کردهرا 
تصمیم در مورد اتخاذ  )3 ؛یافتن مقاالت مرتبط )2 ؛فراترکیب

 )5؛ ارزیابی مطالعات )4 ؛اینکه چه مقاالتی انتخاب شوند
ارائه  )7 و تفاسیر متقابلارائه  )6 ؛مقایسه و تباین اقدامات

 اي ادامه، مراحل روش هفت مرحله در ].23[ تفسیر ترکیبی
 جداگانه صورت باروسو براي فراترکیب به و سندلوسکی

                                                 
5- Lee 
6- Catalano 
7- Sandelowski & Barroso 
8- Walsh & Downe 
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  .گیرند قرار می ورد بررسیم
  تنظیم سؤال تحقیق: مرحله اول 1- 3

، )چه چیزي( Whatبراي تنظیم سؤال پژوهش از پارامترهاي 
Who )جامعه مورد مطالعه ( وWhen )محدودیت زمانی (

  .استفاده شده است 1طبق جدول 
  پارامترها و پاسخ سؤاالت) 1جدول 
  پاسخ سؤال  پارامترهاي سؤالی

  چه چیزي
حوزه  کینوظهور بودن  فیتعر
  آن ییشناساي ها شاخص و یعلم

  جامعه مورد مطالعه

هاي  ها و زمینه ها، شاخه تمامی حوزه
تحقیقاتی و علمی موجود در 

ها  هاي داده، مجالت، کنفرانس پایگاه
  و موتورهاي جستجو

  2017تا  1970از   محدودیت زمانی
  

  مند پیشینه مرور نظام: مرحله دوم 2- 3
مند بر روي مقاالت منتشرشده  در این مرحله، جستجویی نظام

در مجالت خارجی انجام و کلمات کلیدي مرتبط انتخاب 
هاي کلیدي  در این پژوهش از واژه. شوند می

emerge*_Science  وemerge*_Technology  در
براي استخراج مقاالت  Web of science ياستناد هینما

  .استفاده شده است 2017تا  1970هاي  مرتبط بین سال
  جستجو و انتخاب مقاالت مناسب: مرحله سوم 3- 3

مقاله انتخابی دو گروه از  1883در اولین ارزیابی از بین 
مرجع، فاقد ارتباط موضوعی با بحث  1457مقاالت شامل 

ل، گروه او: تشخیص داده و توسط پژوهشگر حذف شد
و  emergencyمقاالت داراي کلماتی مانند 

emergencies هاي نوظهور  که به دلیل عدم ارتباط با حوزه
و تمرکز بر حوزه اورژانس پزشکی یا امور اضطراري حذف 
شدند و گروه دوم که تعداد بیشتري از مقاالت را شامل 

شد مواردي بودند که در یک حوزه علمی خاص مانند  می
کانیک و یا در صنعت خاصی مانند پزشکی شیمی، فیزیک، م

و تغذیه به بررسی آخرین دستاوردهاي فناورانه مختص آن 
مرجع به دلیل عدم  220در مرحله دوم . اند حوزه پرداخته

ها  دسترسی نویسندگان به متن و چکیده یا عدم ارائه شاخص
و معیارهاي عمومی نوظهور بودن یک حوزه علمی و عدم 

در . در چکیده مقاله حذف شدند ارائه خروجی مشخص

مقاله به علت محتواي نامناسب یا  تعداديمرحله نهایی نیز 
مقاله که  78غیرمرتبط با موضوع تحقیق رد شدند و نهایتاً 

اند براي بررسی  بیشترین تناسب را با موضوع تحقیق داشته
  .استخراج شد

 مورد ارزیابی مطالعات، شناختی روش کیفیت بعدي قدم در
 به محقق که است مقاالتی حذف گام این هدف .ر گرفتقرا
 که مقاالت است برخی هاي آنها اعتماد ندارد و ممکن یافته
. شوند در این مرحله رد باشند داشته حضور تلفیق در باید

 تحقیق اولیه مطالعات کیفیت براي ارزیابی معموالً که ابزاري
 1»حیاتی هاي ارزیابی مهارت برنامه« شود می استفاده کیفی
 را کیفی مفهوم تحقیق تا کند می کمک محقق به که است
اهمیت  و اعتبار تا دقت، کند می کمک ابزار این. دریابد

این ارزیابی بر اساس . شود مشخص تحقیق کیفی مطالعات
هاي ارزیابی حیاتی روبریک  امتیازي برنامه مهارت 50مقیاس 

تحقیق،  طرح روش، تحقیق، منطق گانه اهداف با معیارهاي ده
پذیري،  آوري داده، انعکاس برداري، جمع نمونه روش

 واضح ها، بیان داده تحلیل و تجزیه اخالقی، دقت مالحظات
  .تحقیق، صورت گرفته است ها و همچنین ارزش یافته

ها بر اساس ده  براي انجام این مرحله، هر کدام از پژوهش 
اساس شاخص مذکور ارزیابی و نمره نهایی هر پژوهش بر 

در مقیاس . ها تعیین شد مجموع نمرات در شاخص
در رده عالی، مقاالت با  50تا  41امتیازبندي، مقاالت با امتیاز 

 30تا  21در رده خیلی خوب، مقاالت با امتیاز  40تا  31امتیاز 
در رده متوسط و  20تا  11در رده خوب، مقاالت با امتیاز 

در . اند عیف لحاظ شدهدر رده ض 10مقاالت با امتیاز کمتر از 
 20این مرحله ده مقاله دیگر نیز به علت کسب نمره کمتر از 

براي مراحل بعدي فراترکیب  مقاله 68 نهایت حذف و در
 .انتخاب شدند

  استخراج نتایج: مرحله چهارم 4- 3
 به دستیابی منظور انتخابی به مقاالت فراترکیب، ادامه روش در

کد . اند برگزیده و مرتبط، مورد مطالعه قرار گرفته محتواهاي
مشخصات کامل مقاالت در جدول پیوست ارائه شده ( مقاله
هاي قابل  شاخصکلمات کلیدي، پژوهش، هر رویکرد ، )است

 2استخراج و همچنین شیوه تحلیل مقاالت منتخب در جدول 
  .درج شده است

                                                 
1- CASP (Critical Appraisal Skills Programme) 
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  بندي گراف شبکه استنادي خوشه  ---  هاي نوظهور، رشد، تعمیم یافتن فناوري  سنجی علم 22

 سنجی علم  23

هاي نوظهور،  فناوريهاي پیشرفته،  فناوري
تر،  هاي بااهمیت رشد سریع، نوآوري، حوزه

ظاهر شدن، شناخته شدن، به وجود آمدن، 
  تعمیم یافتن

، 2، رشد نسبتاً سریع1تازگی بنیادي
، تأثیر 3، میزان انسجام2سریع
 5، عدم اطمینان و ابهام4برجسته

  مند پیشینه مرور نظام

 سنجی علم 24

تغییرات هاي نوظهور، نوآوري،  فناوري
هاي بکر،  فناورانه، رشد، توسعه علمی، فناوري

  نقاط بحرانی
---  

بندي شبکه ارجاعات و تحلیل  دسته
  روند

 سنجی علم 25
زمینه جدید، موضوع جدید، روند تحقیقات، 

  هاي اصلی گرایش، زمینه
  تحلیل گراف ارجاعات ---

  ---  غیرمنتظره، رشد بااهمیت، کشف، تکامل سنجی علم 26
تحلیل ثبت (تحلیل روند مدل 

اختراعات و ارجاعات، تعداد 
  )مقاالت، تعداد اخبار

 سنجی علم 27

پویایی زمینه، رشد، زمینه جدید، تغییر 
هاي مورد  هاي نوظهور، حوزه پارادایم، حوزه

  توجه، الگوهاي قوي، جبهه تحقیقاتی
---  

هاي تحقیقاتی با  شناسایی خوشه
  ارجاعات باال

 سنجی علم 28

تحقیقات نوظهور، درجه باالي رقابت، 
هاي چشمگیر،  ارجاعات زیاد، پیشرفت

خطوط جدید تحقیقاتی، توسعه سریع دانش، 
  تحقیقات آتی

--- 
ارجاعی در  بندي شبکه هم خوشه

  ساله یک بازه پنج

 سنجی علم 29
دامنه تحقیقاتی نوظهور، رشد فزاینده، جبهه 

  تحقیقاتی، توسعه دامنه تحقیقاتی
  بندي گراف شبکه استنادي خوشه  ---

 سنجی علم 30
رشد، توسعه سریع، جهش، جبهه تحقیقاتی، 

  رایج شدن
---  

طراحی مدل تغییرات شبکه 
  بندي ارجاعات با استفاده از خوشه

 سنجی علم 34
سرعت، الگوهاي موجود، موجود شدن، 

  گرفته جدید، رشد، تازه شکل
، دور از 8، قابل توجه7، رشد6تازگی

  9دور از انتظار
ها بر  تحلیل روند تغییرات خوشه
  اساس ارجاعات مشترك

 ---  جبهه تحقیقاتی، رشد سنجی علم 35

سازي شبکه بر اساس چهار  مدل
 ارجاعی، هم تحلیل و روش تجزیه
 استناد شناختی، کتاب همبستگی

  متن و استناد مستقیم، ترکیب

 ---  ظهور ناشناخته، تغییرات، رشد سنجی علم 36
سازي  حوزه بصريمرور پیشینه 

  علم

 یافته، رشد، ارجاعات تازه زیاد تازه توسعه سنجی علم 8

تازگی بنیادي، رشد نسبتاً سریع، 
میزان وابستگی، تأثیر برجسته، عدم 

 اطمینان و ابهام

  هاي پوششی روش نقشه

  

                                                 
1- Radical Novelty 
2- Relatively Fast Growth 
3- Coherence 
4- Prominent Impact 
5- Uncertainty and Ambiguity 
6- Newness 
7- Growth 
8- Noticeability 
9- Unexpectedness 
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 سنجی علم 38

پتانسیل رشد، روند نوظهور، رشد، عبارات 
تکرارشونده، بیشترین ارجاعات، جبهه، 

  هاي برتر تغییرات سریع، زمینه

تازگی بنیادي، رشد نسبتاً سریع، 
  1میزان وابستگی، تأثیر علمی

  شناختی کتابتحلیل 

  کاوي متن  ---  ظاهر شدن، نوظهور، رشد سنجی علم 41

 سنجی علم 42

هاي  موضوعات نوظهور، رشد سریع، زمینه
دار، انفجار، مسیر تکاملی غالب، بیشترین  موج

 ارجاعات

 3، رشد2جدید بودن
دهی ترکیبی از  طراحی مدل پاداش

  ارجاعی ارجاعات مستقیم و هم

 سنجی علم 43
تحقیقاتی، تحقیقات نوظهور، جبهه 

  موضوعات برتر، انفجار
---  

بررسی ارتباط میان سن ارجاعات 
  و میزان نوظهور بودن یک حوزه

  بندي شبکه علم خوشه  ---  بهبود، توسعه سنجی علم 44

 سنجی علم 45
هاي جدید،  هاي اخیر، رشد، زمینه توسعه

  تازگی، الگوي رشد، شکوفایی
---  

به اختراعات بررسی تبدیل مقاالت 
  شناختی با استفاده از مطالعات کتاب

 --- هاي نویدبخش، جبهه تحقیقاتی حوزه سنجی علم 47

کاوي و  هاي داده بکارگیري روش
سازي  سازي براي بصري مدل

  ساختار و دینامیک علم

 سنجی علم 48
توسعه جدید، تغییر پارادایم، رشد تحقیقات 
  جدید، افزایش توجهات، موضوعات برتر

، 4هاي تحقیقاتی مراجع تعداد زمینه
هاي تحقیقاتی  ، زمینه4مراجع
، تنوع 6، تعداد نویسندگان5مجالت

، سن 7تنوع کشورهاي نویسندگان
، نرخ عامل 9، اندازه مجله8منابع

  11، سن مجله10تأثیر مجله

طراحی آزمون فرض براي 
شناسایی عوامل مؤثر بر شناسایی 

  هاي نوظهور حوزه

 سنجی علم 53
ضوعات برتر، روندهاي تکرار ارجاعات، مو

  جدید
---  

روند و  لیتحل یبیمدل ترک
  يکاو متن

 سنجی علم 54
افزایش، جبهه تحقیقاتی، در حال توسعه، 
  تغییرات چشمگیر، جهت آتی تحقیق

---  
هاي ارجاعات  بندي شبکه خوشه

  مبتنی بر توپولوژي

 --- جبهه تحقیقاتی سنجی علم 55
هاي ارجاعات  مطالعه تطبیقی شبکه

  بندي خوشهو 

 سنجی علم 56
هاي  رشد سریع، تغییرات آتی، رشد زمینه

  تحقیقاتی، توسعه سریع
---  

 لیتحل يبرا يکاو استفاده از متن
در موضوعات  یزمان راتییتغ

  یپژوهش

  ---  جبهه تحقیقاتی، توسعه سریع سنجی علم 57
تحلیل ارجاعات در حوزه مطالعات 

  علمی

  ---  هاي جدید توسعه سنجی علم 60
تحلیل ساختار شبکه ارتباطی در 

  سطح نشریات علمی
  

                                                 
1- Scientific Impact 
2- Newness 
3- Growth 
4- Number of fields of references 
5- Journal fields 
6- Number of authors 
7- Number of countries of the authors 
8- Age of the references 
9- Journal size 
10- Journal Impact Factor (JIF) 
11- Journal age 
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  استخراج نتایج از مقاالت انتخابی در روش فراترکیب) 2جدول ادامه 

  رویکرد  در جدول پیوستکد 
کننده  کلمات کلیدي تعریف
  نوظهوربودن

  شیوه تحلیل ها و معیارها شاخص

 سنجی علم 66
هاي نوظهور،  هاي رشد، فناوري منحنی

  متداول
---  

تحلیل منحنی نوآوري و رشد 
  فناوري

21 
تحلیل 
  شبکه

هاي نوظهور، تغییر پارادایم،  حوزه
تر،  هاي بااهمیت هاي رشد، حوزه منحنی

  ها آخرین پیشرفت
--- 

 مرکزیت، هاي تحلیل ترکیب
  بندي خوشه و مسیر

31 
تحلیل 
 شبکه

رشد سریع، ظاهر شدن، پدیدار شدن، 
جدید، هاي  بهبود چشمگیر، پارادایم

تغییرات فناورانه، پتانسیل باال، آخرین 
هاي با اولویت، لبه  ها، حوزه پیشرفت

هاي  هاي مورد توجه، زمینه فناوري، حوزه
  برتر

تغییر به چیزي /، انتقال1رشد سریع اخیر
، پتانسیل بازاري یا 2چیزي جدید

 4، افزایش برجستگی علمی3اقتصادي

هاي  مرور منابع داده و روش
ی موجود کم  

32 
تحلیل 
 شبکه

نوظهوري، پتانسیل توسعه، جبهه 
یافته، تغییرات،  تحقیقاتی، تازه توسعه

 تازه، رشد زیاد

--- 
میزان رشد در استفاده از کلمات 

  کلیدي

33 
تحلیل 
 شبکه

  ---  تحقیقات شایع، نوظهوري
 ارجاعی هم شبکه بندي خوشه

  ساله ده

49 
تحلیل 
 شبکه

استفاده گسترده، مسیر اصلی تحقیقات، 
  نقاط قوي، رشد روند انتشارات

تعداد ( 5سنجی هاي کتاب شاخص
، نرخ عامل تأثیر مجله، تعداد 6انتشارات

  )8و شاخص ارجاع 7تعداد ارجاعات
  بندي شبکه کلمات کلیدي خوشه

52 
تحلیل 
 شبکه

فناوري نوظهور، افزایش، رشد، بیشترین 
  تکرار

  9ها نرخ رشد پتنت
هاي  رخدادي ترکیب بررسی هم

  کلمات با تکرار باالتایی  سه

58 
تحلیل 
 شبکه

  ---  نوظهور
  شبکه لیتحلمطالعه مروري و 

  ارجاعات

67 
تحلیل 
 شبکه

  هاي بدیع، تغییرات، ظهور رشد، خروجی
تازگی بنیادي، میزان وابستگی، میزان 
  تمامیت، قابلیت تکامل، سطح ادراك

  مرور پیشینه

69 
تحلیل 
 شبکه

  ---  هاي جدید، نوظهور، توسعه حوزه
ها از طریق تئوري  شناسایی مؤلفه

  ها و تحلیل سیستمی شبکه

  کاوي داده 5
رشد سریع، مقاالت جدید، شیوع، 

  برجسته شدن
  کاوي بندي بیزي و متن مدل دسته  ---

 کاوي داده 9

هاي انقالبی،  انفجاري، بیشترین نرخ، ایده
رشد، لبه فناوري، تازگی، تحقیقات 

  شده، روندهاي جاري دگرگون
--- 

یافته از روش بیزي  مدل توسعه
  شده توسط کلینبرگ ارائه

  ---  انفجار، رشد سریع، توسعه، ظاهر شدن کاوي داده 37
ارائه مدلی بر اساس روش بیزي 

  کلینبرگ
  

                                                 
1- Fast Recent Growth 
2- Transition / Change to Something New 
3- Market or Economic Potential 
4- Increasing Science-based-ness 
5- Bibliometric indicators 
6- number of publications 
7- number of citations 
8- citation index 
9- rate of growth of patents 
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 کاوي داده 39
رشد سریع، توسعه، تأثیر علمی زیاد، 

  تکرار
تازگی بنیادي، رشد نسبتاً سریع، میزان 

  وابستگی، تأثیر علمی
  شناختی تحلیل کتاب

 کاوي داده 50
الگوهاي تکامل، ظاهر شدن، پرهیاهو، 

  موضوع برتر، رشد
  موضوع مقاالت مهم

هاي تحقیقاتی و  شناسایی حوزه
 LDAروند تکامل آنها با مدل 

 کاوي داده 61

مسیر جدید، انفجار، موضوعات برتر، 
تغییر روند، روندهاي جدید، افزایش، 

  پویایی
---  

سازي شناسایی و تحلیل  مدل
  انفجارها با گشتاور

 کاوي داده 11
افزایش گستره، تکرار بیشتر، جبهه 

  تحقیقاتی
---  

ارجاعات با تکرار تحلیل 
 عناوین

 کاوي داده 62
تحقیقات بالقوه، موضوعات برتر، رشد 
  سریع، محبوبیت، تحقیقات آتی، روندها

  LDAسازي  کاوي و مدل داده  ---

  ---  رشد، نرخ شتاب، افزایش چشمگیر کاوي داده 63
 ارجاعات شبکه تحلیل و تجزیه

  بندي نام و متن مقاالت خوشه و

 کاوي داده 75
شکوفایی، رشد، توسعه سریع، تغییرات 

  چشمگیر
 سازي و مرور پیشینه شبیه  ---

  ---  الگوي رشد کاوي داده 79
ی و خط ونیاستفاده از رگرس

 یرخطیغ یسنوی برنامه
 تابع هدف يساز نهیبه

 کاوي داده 80
تغییرات سریع، موضوعات برتر، الگوي 

  رشد
---  

 يدیکل اتکلم عیتوز ینبی شیپ
 ونیرگرس هاي مدل قیطر از

  ---  نوظهور، رشد، افزایش سریع کاوي داده 81
 سیماتر ینامنف يریفاکتورگ

جهت درك تکامل و ظهور 
 ساختار در متون بدون نیمضام

  کیفی 40
روندهاي فناوري، در حال ظهور، رشد 

هاي  حل سریع، جبهه تحقیقاتی، راه
  هاي تحقیقاتی بالقوه فناورانه، زمینه

، 1در یک بازه زمانی رشد تعداد ارجاعات
، 2رشد تصادفی در تکرار عبارات خاص

تعداد و سرعت جذب نویسندگان جدید 
، تغییرات 3به یک حوزه تحقیقاتی نوظهور

، میزان تمرکز 4اي رشته در مراجع بین
، مرکزیت 5هاي ثبت اختراع فعالیت

  6فناوري

  مرور پیشینه

 کیفی 51

توسعه آتی، روندهاي توسعه، فناوري 
نوظهور، موضوعات برتر، رشد، فناوري 

  پیشرو
  بررسی نرخ انتشار مقاالت  ---

  روندهاي مترقی، رشد، ظهور، پیشرو بودن کیفی 59
تازگی بنیادي، میزان وابستگی، میزان 

  9، سطح ادراك8، قابلیت تکامل7تمامیت
  مرور پیشینه

  

                                                 
1- Growth in citations in a certain time period 
2- Sudden increases in the frequency of specific keywords 
3- The number and speed by which new authors are attracted to an emerging research area 
4- Changes in the interdisciplinary of cited references 
5- Concentration of patenting activity 
6- Technology centrality 
7- A global or macro "level" 
8- It is the product of a dynamical process 
9- It can be perceived 
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  فراترکیباستخراج نتایج از مقاالت انتخابی در روش ) 2جدول ادامه 
  شیوه تحلیل ها و معیارها شاخص  کننده نوظهوربودن کلمات کلیدي تعریف  رویکرد  در جدول پیوستکد 

 مرور پیشینه  ---  هاي جدید، تازگی فناوري نوظهور، شایستگی کیفی 64

  مرور پیشینه  ---  رشد، بدیع کیفی 65

 کیفی  68
فناوري نوظهور، بالقوه، توسعه جدید، 

  تغییرات جدید

، 1عدم قطعیت فناوري نوظهور
، 2تأثیر شبکه فناوري نوظهور

  3هاي فناوري نوظهور هزینه
  مرور پیشینه

  سازي عملیاتی مرور پیشینه و مدل  ---  رشد، نوظهور کیفی 70

  ---  توسعه، فناوري نوظهور، نرخ رشد کیفی 71
هاي تجربی براي  استفاده از روش

  ها تحلیل داده
  سازي شبیه  ---  افزایش سرعت انتقال، رشد پتانسیل ایجاد، کیفی 72

  ---  تازگی، افزایش کیفی 73
مرور پیشینه ماهیت و ضرورت 

  هاي علمی انقالب

  ---  رشد سریع، منحنی رشد کیفی 76
داده انتشارات و ثبت  گاهیپا لیتحل

 سال گذشته یازدهاختراعات در 

  هاي نوظهور فناوري کیفی 77
، 6، پیچیدگی5، ابهام4عدم قطعیت
، تأثیر زیاد بر جامعه و 6پیچیدگی

  7ها اقتصاد و حکومت و بنگاه

نگري، ماتریس سازگاري  آینده
 فازي

  ---  رشد، فناوري نوظهور، پتانسیل کیفی 78
 لتحلیو  هیتجز ،يفاز یروش دلف
ثبت  یارجاع هم کردیو رو سلسله

 اختراعات

46 
سایر 
  رویکردها

نوظهور، رشد، علوم جدید، پیشرو، انفجار، 
  تحقیقاتیجبهه 

موضوعات انتخابی توسط محققین 
  جدید

مدل ترکیبی با استفاده از نقشه 
هاي  علمی و تحلیل ویژگی

  ساختاري نوظهور بودن

74 
سایر 
 رویکردها

  ---  هاي تحقیقاتی نویددهنده زمینه
استفاده از مدلی مرتبط با فرآیند 

  نگري آینده

82  
سایر 
 رویکردها

  8مقاالترشد انفجاري حجم   بدیع، انفجار
استفاده از الگوي تحلیلی براي 

 کشف عالئق پژوهشی

83 
سایر 
 رویکردها

هاي تحقیقاتی مشهور، رشد آتی،  حوزه
هاي تحقیقاتی  هاي متداول، حوزه زمینه

  جذاب، بیشترین ارجاعات، روند

، تأثیر 9تعداد مقاالت جدید
، تکرار انتشار در 10مقاالت
، تأثیر بر تسهیم 11مجالت

  12نویسندگان

--- 

84 
سایر 
 رویکردها

نوظهور، جدید، تقاضاي زیاد، موضوعات 
برتر، رشد، انفجار موضوعات، مجبوبیت، 

  بدیع
  بدیع بودن

و  یینوگرا هاي از شاخصاستفاده 
  توسعه يحجم اقالم منتشرشده برا

موضوعات  صیتشخ يها شاخص
 حال ظهور در

  

                                                 
1- ET uncertainty 
2- ET network effect 
3- ET costs 
4- Uncertainty 
5- Ambiguity 
6- Complexity 
7- Major impacts on society and economy, governments and enterprises 
8- Burst-like increases in volume 
9- Number of recent articles 
10- Impact of articles 
11- Reputation of the publishing journals 
12- Influence of the contributing authors 
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  هاي کیفی تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته: مرحله پنجم 5- 3
 سازي شده در شفاف به عنوان روشی پذیرفته هدف فراترکیب
 هاي موجود حالت پاالیش حاصل از نتایج و مفاهیم، الگوها

 تفسیري ایجاد ها، تئوري و هاي عملیاتی مدل ظهور و دانش
 و تجزیه طول در]. 24[ها است  یافته از جدید و یکپارچه
 در که شود می جستجو 1هایی تم یا موضوعات تحلیل،
 و ساندلوسکی. اند شده فراترکیب پدیدار در موجود مطالعات
 اند کرده یاد "موضوعی بررسی" عنوان با شیوه این از باروسو

و  شناسایی را موضوعاتی ها یا ابتدا تم که در آن محقق
 شدند موضوعات مشخص کرده و پس از اینکه مشخص
 داده و شکل راموضوعی  بندي طبقه یک کننده بررسی

به  را آن دهد که می قرار ذیل موضوعی را موضوعات مشابه
را  اي پایه و ها اساس تم. کند می توصیفممکن  نحو بهترین
 "کاري فرضیات ها و تئوري ها، مدل و توضیحات" ایجاد براي
  ].22[ دهند می ارائه

  
 ها یافته -4

شده از مطالعات  هاي استخراج در این مقاله، ابتدا تمام شاخص
و سپس بر مبناي ) 3جدول (به عنوان کد در نظر گرفته شده 

هاي  تم(مفاهیم کدها، کدهاي مشابه در یک مفهوم واحد 
یق، تحق يها تمبندي و در ادامه نیز از ترکیب  دسته) تحقیق
  ).4جدول (اند  شده حاصل ها همقول

بیشترین » پذیري تعمیم«مقوله شده  هاي تعریف ولهاز بین مق
پس از آن نیز . تکرار را به خود اختصاص داده است

به ترتیب بیشترین تکرار را » نفوذ«و » نوآوري«هاي  مقوله
بیشترین تکرار را » سرعت رشد« نیز در بین مفاهیم. داشتند

سطح «داشته و پس از آن بیشترین تکرار به ترتیب متعلق به 
توان چنین برداشت کرد  می. بوده است» سطح انتظار«و » ثیرتأ

که از دید محققین، نوظهور بودن یک موضوع، شاخه یا زمینه 
پذیري و  نظر از میزان نفوذ، به قابلیت تعمیم علمی، صرف

پذیري در  منظور از تعمیم. بستگی داردهم میزان نو بودن آن 
رگذاري آن بر این مقوله میزان رشد یک شاخه علمی و تأثی

بدون در نظر گرفتن قابلیت تعمیم، . هاي علم است سایر شاخه
جدید و یا یک نوآوري در علم، نوظهور علمی یک شاخه 
  .شود تلقی نمی

                                                 
1- Theme 

  گیري نتیجه -5
ریزي علمی بهتر  هاي نوظهور امکان برنامه ها و فناوري حوزه

. آورند را براي کشور و پژوهشگران علوم مختلف فراهم می
تر مفهوم علم نوظهور و موارد  این پژوهش بررسی دقیقهدف 

اگر چه پیش از این برخی مقاالت به . مرتبط با آن بوده است
هاي تحقیقاتی نوظهور پرداخته  ها و خصوصیات حوزه ویژگی

اند اما تاکنون  و در برخی موارد تعاریفی را نیز ارائه کرده
مختلف به مطالعه جامعی براي بررسی این موضوع در ابعاد 

شده توسط این مقاله در  تعریف ارائه. انجام نرسیده است
. مقایسه با سایر مقاالت از جامعیت بیشتري برخوردار است

شده مشخص شد که محققان با رویکردهاي  در بررسی انجام
برخی . اند مختلف به تعریف حوزه تحقیقاتی نوظهور پرداخته

 ]25[ اند ظر گرفتهتنها سطح بلوغ را به عنوان شاخص آن در ن
دي و  ].26[ اند و یا تنها سرعت رشد را معیار اصلی دانسته

 نوآوري به عنوان را ظهور در حال هاي هم فناوري 2شوماخر
 صنعت یک خلق براي اي بالقوه ظرفیت که علم بر مبتنی
دارند تعریف  موجود صنعت دادن شکل تغییر یا جدید
شده در این  ترین مطالعات انجام یکی از کامل ].27[ اند کرده

حوزه، پنج ویژگی تازگی بنیادي، رشد نسبتاً سریع، میزان 
انسجام، تأثیر برجسته به عالوه عدم اطمینان و ابهام را در این 

شده در  که در مقایسه با تعریف ارائه ]28[خصوص ذکر کرده 
ات بر این مقاله سطح نفوذ را به صورت کامل و سطح تأثیر

در . هاي جنبی را به صورت ناقص پوشش داده است حوزه
اي دیگر به سه ویژگی رشد سریع، سرعت جذب  مقاله

نویسندگان جدید و تعداد ارجاعات در مجالت به عنوان 
که تعریف  ]29[ هاي نوظهور بودن اشاره شده است شاخص

شده توسط این مقاله داراي  اخیر نیز نسبت به تعریف ارائه
همچنین در مقاله دیگري که به موضوع  .بسیاري است نواقص

نوظهور بودن پرداخته تنها دو عامل سرعت رشد و تازگی 
هاي نوظهور بودن  مورد اشاره قرار گرفته و به سایر جنبه

  ].30[ توجه نشده است
رود  انتظار می ،نگر فرآیند انجام فراترکیب به واسطه نگاه کل

طی انجام این . خروجی یکپارچه و جامعی از آن حاصل شود
روش، معیارهاي متعددي که مفهوم نوظهور بودن یک حوزه 

  .کشند استخراج شد یا شاخه علمی را به تصویر می

                                                 
2- Day & Schoemaker 
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سه مقوله سطح نوآوري به معناي میزان تازگی و سرعت رشد 
پذیري به معناي میزان رشد یک  یک شاخه علمی، سطح تعمیم

هاي علم و سطح  شاخه علمی و تأثیرگذاري آن بر سایر شاخه
ها  نفوذ به معناي عمق تأثیر آن بر اساس میزان تنوع خروجی

مفهوم و  9مقاله، مجله و نویسنده،  در اشکال مختلف از جمله
در این مقاله عالوه بر مشخص . کد متناظر طراحی شد 29

 ییشناساي ها شاخص کننده نوظهوري و شدن معیارهاي تعیین
شده و کلمات کلیدي هر مقاله،  بر مبناي خصوصیات مطرح آن

. به تعریفی از نوظهور بودن یک حوزه علمی نیز دست یافتیم
ها، ضمن حفظ مفاهیم  ار هم نهادن مقولهتوان با کن می

این . دهنده هر یک از آنها به تعریف مدنظر دست یافت شکل
هاي  تعریف بر اساس میزان اهمیت هر یک از مفاهیم در مقوله

اهمیت داشتن یک موضوع علمی . گانه شکل گرفته است سه
اي که به  حوزه. اولین ویژگی در تعریف نوظهور بودن است

ها را به خود جلب  سان اهمیت نداشته باشد توجهزعم کارشنا
  .نخواهد کرد و بنابراین با رشدي نیز مواجه نخواهد شد

  مقاالتشده در  کدهاي یافت) 3جدول 
  رتبه از لحاظ تکرار  تعداد تکرار مقاالتکد   کدها  ردیف

  4  7  23و8و59و67و77و83و49  تأثیرگذاري  1
  2  15  23و34و8و38و39و42و59و67و84و25و27و9و32و46و64  تازگی و جدید بودن  2

  رشد سریع  3
-26و32و37و41و48و51و52و56و62و70

  23و31و34و8و38و39و42و82و22و30
23  1  

  3  9  23و31و8و38و39و59و67و49و11  گستره وابستگی  4
    4 23و8و68و77  عدم اطمینان و ابهام  5
  3  9  31و40و21و24و27و36و48و55و67  تغییر  6
  6  5  31و47و68و72و78  پتانسیل ظهور  7
  10  1  34  قابل توجه بودن  8
  9  2  34و26  بینی بودن غیرقابل پیش  9
  8  3 38و39و24  تأثیر علمی  10
  10  1  31  برجستگی علمی  11
  4  7 40و48و49و28و38و53و83 تعداد ارجاعات  12
  7  4  40و38و52و11  عباراتتکرار   13
  6  5  40و46و48و83و83  سرعت جذب نویسندگان  14
  9  2  40و52  ها تعداد پتنت  15
  7  4  40و68و24و31  تأثیر بر فناوري  16
  8  3  48و49و83  هاي تحقیقاتی مجالت تعداد زمینه  17
  9  2  48و83  تنوع کشورهاي نویسندگان  18
  10  1  48  سن منابع  19
  9  2  48و83  اندازه مجله  20
  9  2 48و49  نرخ عامل تأثیر مجله  21
  10  1 48  سن مجله  22
  10  1 49  شاخص ارجاع  23
  3  9 50و21و43و48و51و53و61و62و80  اهمیت موضوع مقاله  24
  10  1 77  پیچیدگی موضوع  25
  10  1 83  تعداد مقاالت جدید  26
  5  6 30و5و33و45و48و66  رواج و شیوع  27
  10  1 49  تعداد انتشارات  28
  9  2 62و83  محبوبیت  29
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مفهوم تازگی و نو بودن یک موضوع علمی نیز یکی از 
هایی است که در بسیاري مقاالت به آن اشاره شده  ویژگی
البته در مقاالت حد و میزان تازگی به اشکال مختلف . است

مورد بررسی قرار گرفته که خارج از موضوع این پژوهش 
مفهوم سرعت رشد نیز بیشترین تکرار را در میان . است

سرعت رشد میزان اقبال بدنه . مورد بررسی داشتمفاهیم 
علمی به یک موضوع را نشان داده که هر چه بیشتر باشد 

تر به جامعه  مفهوم نوظهوري یک شاخه علمی را سریع

ها نیز عامل  سطح تأثیرات و وابستگی. کند پژوهشی منتقل می
یک حوزه هر . دیگري از نوظهوري یک شاخه علمی است

با رشد زیاد همراه باشد اگر سطح تأثیر  چه هم که تازه و
هاي  محدودي داشته باشد و نتواند توجه محققین رشته

هر . تواند نوظهور تلقی شود مختلف را به خود جلب کند نمی
اي شاخه علمی ظهوریافته بیشتر باشد  رشته چه وابستگی میان

در تمامی مفاهیم مذکور . این سطح تأثیر نیز بیشتر خواهد بود
توجه پژوهشگران و محققین هم شرط نوظهوري یک جلب 

  شده هاي تحقیق از کدهاي یافت و مقوله) ها تم(تعیین مفاهیم ) 4جدول 
  کدها  مفاهیم  ها مقوله

  تکرار  عنوان  تکرار  عنوان  تکرار  عنوان

  48 سطح نوآوري
  16  سطح تازگی

  15  جدید بودنتازگی و 
  1  تعداد مقاالت جدید

  32  سرعت رشد
  23  رشد سریع
  9  تغییر

سطح 
  ريیپذ تعمیم

56  

  21  سطح تأثیر

  7  تأثیرگذاري
  1  قابل توجه بودن
  3  تأثیر علمی
  6  رواج و شیوع
  4  تأثیر بر فناوري

  11  سطح وابستگی
  9  گستره وابستگی

  2  ها پتنتتعداد 

  7  سطح ادراك
  4  عدم اطمینان و ابهام

  2  بینی بودن غیرقابل پیش
  1  پیچیدگی موضوع

  17  انتظارسطح 

  5  پتانسیل ظهور
  1  برجستگی علمی
  2  محبوبیت

  9  اهمیت موضوع مقاله

  29  سطح نفوذ

  14  مقاله

  7  تعداد ارجاعات
  4  تکرار عبارات

  1  منابعسن 
  1  تعداد انتشارات
  1  شاخص ارجاع

  8  مجله

  3  هاي تحقیقاتی مجالت تعداد زمینه
  2  اندازه مجله

  2  نرخ عامل تأثیر مجله
  1  سن مجله

  7  نویسنده
  5  سرعت جذب نویسندگان
  2  تنوع کشورهاي نویسندگان
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گفته  هاي پیش شاخه علمی بوده که در صورت تحقق ویژگی
توان  نهایتاً می. این مهم به خودي خود پدیدار خواهد شد

 :هاي تحقیقاتی نوظهور مطرح کرد تعریف ذیل را براي حوزه
و فرآیند  جادیا یکه به تازگ ادیز تیبا اهم یحوزه علم"

نیز  جادیباشد و پس از ا طی شدهآن به سرعت  يریگ شکل
 يها پژوهش يرا بر رو ها یو وابستگ اتتأثیر از یعیسطح وس

از  يادیها داشته باشد و نظر تعداد ز حوزه ریحوزه خود و سا
 ."خود جلب کند هرا ب یاندرکاران علم پژوهشگران و دست
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Abstract 

Detection of emergence research areas is an 
important issue for science and technology 
policy makers and researchers. Despite the 
importance of this subject, there is no 
comprehensive study to define the emergence 
and metrics that needed for its detection. In 
this study, we selected 1833 papers from web 
of science (WOS) that are published between 
1970 and 2017. Then we used meta-synthesis 
method on 68 finalized papers that are 
completely related to the purpose of this 
research and extracted several metrics. 
Generalizability, innovation and penetration 
are the extracted construct. We also extracted 
9 concept and 29 codes related to each metric. 
We also come up with a definition for 
emergence research area which is "the 
emergence research area is highly important 
and novel area that born very fast and have 
great impact on related research areas and 
also can attract researchers and other 
influencers of science". 
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