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 فناورانه توانمند در نوآوری : تکنیکیکاویفن

 2حسینیمحمدعلی شاه ، 1حمیدرضا عزتی

 جزیره کیش دانشگاه تهران الملل، گرایش استراتژی، پردیس بینMBAدانشجوی کارشناسی ارشد  .1

 دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ،MBAاستادیار گروه . 2

 

  دهیچک

ر زمینه نوآوری فعال دهای ابزاری توانمند در رقابت سازمان عنوانبه 4کاویفنرفی تکنیک این پژوهش با هدف مع

های با توجه به توصیفات انجام شده و مرور برنامهفناوری است. در حوزه ها این سازمانهای سازیو حمایت از تصمیم

جدید توسط های و خلق ارزش 2فناورانهفراوان در زمینه نوآوری های گذاریسرمایهگوناگون در خصوص های کشور

اده شود که استفمی ای و مرور مقاالت و کتب مرتبط منتجمطالعات کتابخانهاز  .است وریضرتوجه به این حوزه  ،نوآوری

ا شود و بمنجر مستند تعامالت میان اعضای فعال در حوزه نوآوری های تواند به استخراج دانش از مسیرمی کاویاز فن

و ها این شناخت هزینه ایجادبا به این ترتیب نوظهور محتمل را معین کرده و های ریفناو ،استفاده از اقتصاد اطالعات

 و توسعه کاهش خواهد یافت. پژوهشهای ریسک

 .فناورانهنوآوری  ،نوظهور، اقتصاد اطالعات فناوری ،حوزه علم و فناوری ،کاویفن :واژگان کلیدی
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1. Tech mining  

2. Technological Innovation  
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  مقدمه -1

ت به سمدلیل محدودیت منابع هبکار ودنیای کسب

بقا و  ،میانکند و در این می محیطی رقابتی میل

 پیروزی ضرورتی الزم برای حضور در میدان رقابتی

کاال یا حاضر به پرداخت بهای زمانی  مشتریان .است

یاز که فایده الزم برای رفع ن هستند خدمت سازمان

 .[4تعریف ارزش دانست ] توانمی و این را خود را ببرند

برای ها که سازماناست  رویکردی ،در این میان نوآوری

 اثربخشهای چرا که نوآوری ،اندرقابت برگزیده

و این خود [ 2] دند ارزش جدیدی را ایجاد کننتوانمی

بنابراین  شود.میمنجر به رقابت در خلق نوآوری 

نه انوآوری نیز خالق برایتوسعه  در مورد باید هاسازمان

 گریک کاتالیزین وسیله از آن به سان عمل کنند و به ا

ور خوبی عببهره ببرند و از تنگناهای رقابت نوآوری به

هایی در این میان الزم است از ابزارها و روش .[9] کنند

، رساندمی که سازمان را در دستیابی به این هدف یاری

ا نگاه به حجم ببهره جست و پرداختن به این موضوع 

ثیر آن در محیط رقابتی امری درخور باالی اطالعات و تأ

 .است توجه

در این میان برای درک بهتر موضوع مقاله به تعریف 

نوظهور  هایفناوری ،واژگانی همچون اقتصاد اطالعات

  پردازیم.می کاویکاوی و متنو داده

مطالعه و بررسی » :اقتصاد اطالعات عبارت است از

ف و مصر ،گذاری، فروش، قیمتبازاریابی توزیع، د،تولی

 مستقیم از طریقکلیه درآمدهایی که مستقیم یا غیر

پردازش و دسترسی به  ،فروش، ذخیره انتشار، تولید،

در این میان درک  .[«1] شودمی اطالعات حاصل

  .است نوظهور نیز ضروری هایفناوریمفهوم 

فناوری هر نوع : »اطالعات عبارت است از فناوری

طور کامل تجاری و به بازار عرضه نشده که هنوز به

نج سال آینده این چنین خواهد حدود پدر اما  است،

در این میان با توجه به استفاده از [«. 4شد ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Knowledge discovery of data 

 کاوی به تعریف این دو واژهکاوی و متندادههای تکنیک

  پردازیم.می

که با اعمال  است ضروری یفرایند»، کاویداده

 هامیان داده درها هوشمند به استخراج الگوهای روش

مترادف با واژه کاوی را دادهای . عده[«0]پردازد می

را یکی از ای آندانند و عدهمی 4هاکشف دانش از داده

 ندکنمی اساسی در فرایند کشف دانش تلقیهای گام

کشف اطالعات ناشناخته و جدید »)همان منبع(. 

صورت همراه استخراج اطالعات بهرایانه بهسط تو

اما باید توجه [«. 40] خودکار از منابع نوشتاری متفاوت

 صورت متناطالعات به هشتاد درصدداشت که بیش از 

 نیاز به استفاده از این ابزار در سازمان ضروری است و

 کشف: »کاوی عبارت است ازطور کلی متن، به[9است ]

همراه رایانه بهاطالعات ناشناخته و جدید توسط 

خودکار از منابع نوشتاری  صورتاستخراج اطالعات به

توان به می با توجه به مطالب بیان شده[«. 0متفاوت ]

 کاوی و ضرورت استفاده از آن پرداخت.مفهوم فن

 و نوآوری فناورانه کاوی فن -2

 وریفناهای با نوآوری نیرویی مهم در سازمان

توجه به اینکه نوآوری  و با [3است ] پیشرفته امروزی

دنبال [، به46]توان ارزیابی و درک کرد می را فناورانه

 هاکسب موفقیت در رقابت به رهگیری نوآوری

هایی که علم و پردازند و باید دانست که سازمانمی

تی مزی ،رقبا کنند در برابر دیگرمی وری را رهگیریفنا

 کهدانیم می همچنین .آورندمی دستهبزرگ در بازار ب

ینان چرخه آفررهگیری نوآوری برای تمامی نقش

در  نوآوری [.44] همراه داردنوآوری، مزایایی را به

تولیدشده توسط نوآوران و های شامل ایده تعریف

و توسعه را آغاز، اجرا و  است که پژوهش سساتیمؤ

 پژوهش،در این که د توجه داشت کنند و بایمی اعمال

ه شود، بمی وری استفادهمفهوم تغییر فنا بهنوآوری از 

به لکه بتولید ایده به تنها نهوری این معنا که تغییر فنا
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[. 42] منجر شود سازیاستفاده عملی یا تجاری

 جهان نشانهای توسعه بسیاری از کشورهای برنامه

فراوانی در حوزه نوآوری های گذاریسرمایه که دهدمی

 (4)نمودار با هدف کسب منافع انجام شده است فناورانه

[49]. 

 

 
 Porter & Cunningham,2014,pp 5برگرفته شده از  منبع:

 کشورها  از یکبندی شده ناظران آگاه درباره توانایی نسبی هرنظرات مقیاس  -1 نمودار

  محوررقابت در صادرات فناوریبرای 

دهنده ور از مرکز نشانامتیازهای د( 4) نموداردر 

این  رقابت درتر است. توجه داشته باشید که رقابت قوی

در حال افزایش است صورت جهانی هب تقریباًحوزه 

 ژهویبه فناورانهبنابراین پرداختن به نوآوری [، 49]

 .است فرایند آن بسیار در خور توجه

 فناورانه فرایند نوآوری و  کاویفن -2-1

املی خود از در سیر تک فناورانهنوآوری های فرایند

آغاز و در راستای تکامل  4پوش با فناوری 4346سال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Technology Push 

2. Market Pull 

3. Chain Link 

 شبکه ،9ایارتباط زنجیره ،2خود به کشش بازار

و در  4فنی -اجتماعیهای سیستم ،1گذاریسیاست

تعامالت میان [. 49] شد منجر 0دانشهای نهایت شبکه

و  سساتدانش ایجادشده، افراد نوآور، مؤهای شبکه

ر د که دنآورمی وجودهرا ب ایروابط پیچیده ،پیشگامان

با هم رقابت ها ایده .بندی استقابل دسته چهار سطح

موفق را های شوند. نوآوران ایدهمی م مرتبطهکرده و به

از هایی تیم ،سساتمؤکنند. می تغییر و تبلیغانتخاب، 

سسات دیگر همکاری یا نوآوران ایجاد کرده و با مؤ

4. Policy Network 

5. socio-technical systems 

6. knowledge networks 
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وسعه و ت پژوهشکنند. پیشگامان، منابع مالی می رقابت

کنند. جهان طبیعی می مینهای مؤسسات را تأتفعالی

طور مداوم و با هبها زیربنای این سیستم بوده و ایده

 دهسنجی نیازهای جهان واقعی و هاتتوجه به واقعی

 یمناسب ای فرصت[. این تعامالت شبکه41] شوندمی

دهد. تبادالت مختلف می دستهکاوی برا برای فن

ثر دانش را در تمامی صورت مؤهاطالعات علم و فناوری ب

در این راستا [. 44] کندمی این چهار سطح مستند

ید جدهای برای نظارت بر پیشرفتهایی ابزارتوان از می

زم را از این اسناد و دانش ال بهره برددر علم و فناوری 

ت اس این منظور کاوی ابزاری برایفن که استخراج کرد

 فناروری کاوی بر دو مفهوم اقتصاد اطالعات وفن[. 40]

کاوی در . ابزارهای فن[40] داردتکیه  نوظهور

کار بهگیری نیاز برای تصمیموی اطالعات موردجوجست

 ی دراطالعات باعث سخت باالیحجم  .رودمی

توان می کاویجوی مطالب شده است و با فنوجست

نقشه  ،مقطعی هایپژوهشارزش را در حوزه 

 ،هاجانبه جریانموضوع و تمایز دادن همههای ارتباط

 .[49] درک کرد

 چیست؟کاوی فن -5

کاوی در اطالعات علم و کاوی کاربرد ابزار متنفن

مبتنی بر که با درک فرایند نوآوری فناوری است 

استخراج  کاویفن در واقع گاه شده است.آ فناوری

 ردکاو فو فن است جدید برای مزیت رقابتیهای فناوری

 وریفنابه این معنا که تغییرات  ،است فناوری بر ناظر

 اتاتفاق و ها اتفاقات در حال وقوعآن کند.می واکاویرا 

 ماعال مخصوصهای فناوریمحتمل را با نگاه به توسعه 

 ژهویه)ب گانه مختلفاطالعات را از منابع چند ،کنندمی

 ،کنندمی آوری کرده و آنالیزمنابع علم و فناوری( جمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Product 

2. Process 

3. Prediction 

4. Prescription 

 ،ز میان انبارهای دادهطرح کرده و امرا  هاییپرسش

 .[43]یابند میپاسخ را 

در انبار اطالعات را برای اطالعات موجود  ،کاویفن

ها بینی فرصتیافتن معانی و پیش فهمیدن الگوها،

توان با ایجاد دانش به می ین صورته اد و ببرمی کاربه

هتر که به ب هایو تصمیمها طراحی ،هابرنامه ساخت

 دست یافت شود،میمنجر  داریامزیت رقابتی معن

[44]. 

ساختاریافته و های کاوی برای دادهاز داده کاویفن

 .بردمی بهرهساختارنیافته های داده برایکاوی متناز 

ا ب کاویفنتمایز بین بر حوزه علم و فناوری  تکیه

، کاویفنمنابع  ،در واقع .است کاویکاوی و متنداده

 ،[42] است منابع تخصصی در زمینه علم و فناوری

به تمیز کردن اطالعات از منابع علم  کاویفنبنابراین 

  پردازد.می نوظهورهای فناورییافتن  وفناوری  و

اطالعات  گیریکارهب کاویفنرسالت اصلی  ،در واقع

نوظهور برای آگاهی دادن به مدیران های فناوریدرباره 

 .[26] است فناوری

 کاوی فرایند فن -5-1

، 2فرایند، 4محصولکاوی دارای چهار بعد فرایند فن

 شود.می بیان 4که با چهار پی است 1و تجویز 9بینیپیش

 کهها و آنالیز اطالعاتعبارت است از  کاویفنمحصول 

شامل فرایند آن  شوند ومی به شکل گزارش عرضه

در  کاویفندخیل کردن اپراتورها و کاربران 

با تمرکز، تفسیر و اقدام برمبنای نتایج هایی همکاری

دهنده مسیرهای احتمالی بینی که نشانپیش ،آن

 «یاستقرای»صورت کلی در حالت هتوسعه در آینده که ب

جویز که از اقداماتی در راستای شوند و تمی مطرح

تأثیرگذاری بر مسیرهای توسعه فناوری و تجارت در 

[. 49] کندمی حمایت «0هنجاری»شکلی آینده به 

5. 4P 

6. Normative 
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ی رای بسیاررا بکیدی قوی مبنای تأ کاویفنهمچنین 

، 4وریفناوری از جمله پایش فناهای تحلیلواز تجزیه

، نقشه راه 9بینی فناوریپیش، 2هوش فنی رقابتی

، 0ورینگاری فنا، آینده4، ارزیابی فناوری1وریفنا

 9علم و فناوریهای ، شاخص0وریمدیریت فرایند فنا

از  کاویفنگیرد. ها را نمیاما جای آن کند،می فراهم

و  هارای درک الگوها، شناسایی وابستگیاطالعات ب این

ت دسه. دانش بکندمیاستفاده ها بینی فرصتپیش

های و تصمیمها ها، برنامهتواند در ایجاد طرحمی آمده

آن مزایای رقابتی مهمی  بهتر کمک کند که برمبنای

 .[49] آیدمی دستهب

ای بودن دارای مزایایی همچون چندگزینه کاویفن

های آگاه بودن از مکان، و توسعه پژوهشهای حوزه

و سطوح ها استفاده از مقیاس، محتمل ظهور فناوری

های ایجاد مفهوم سازمان، حسب نیازمختلف نوآوری بر

ای با توجه به پخش شدن نوآوری در سطح جامعه شبکه

خلق ، مستعد برای همکاریهای و یافتن حوزه

 ،در مسیر نیاز جامعه موفقیت نوآوری برایهای سیستم

ای برای عرضه به جامعه توسط همه سطوح توزیع شبکه

 .[24]است  ،درگیر در خلق نوآوری

 کاویفنپیشینه  -5-2

در کتب مذهبی برای  3محتواتحلیل  ،پیش هااز قرن

شد، اما می مفاهیم انجامدرک  برایهایی یافتن الگو

تواند تمام که می سیستمی) «46ممکس»

 (را به یکدیگر وصل کند آنهای و رکوردها فروشیکتاب

در « 44وناور بوش»توسط کاوی عنوان نسل اولیه دادهبه

 در سال .بار مطرح شد برای نخستین 4396سال 

را  49سنجیعلم ،«42درک دلسوال پرایس»آقای  ،4309

ع ایش مناببا افز و پدر این علم لقب گرفت. مطرح کرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Technology Monitoring 

2. Competitive Technological Intelligence 

3. Technology Forecasting 

4. Technology Roadmapping 

5. Technology Assessment 

6. Technology Foresight 

7. Technology Process Management 

ا تحلیل، تحلیل محتو ارهایافزمتون الکترونیکی و نرم

ام در گ کاوی به بلوغ رسید.عنوان روشی از متننیز به

ی شمارش امعنبه 41بندی فهرستشاخص ی،بعد

در ادامه  بندی( محتوای فهرست بیان شد.)شاخص

نوع  مفید از هر دنبال استخراج اطالعاتکاوی بهداده

کاوی از متنی یا متنهای کاوش داده .داده عددی بود

. تخصص در درک [49] بردبهره میانواع منابع متنی 

متن با سرعت رو به افزایش و همراه با تغییراتی کوچک 

اندازهای است. چشم در موضوعات مورد توجه

ها، ورای پردازش ای در موج بعدی فناوریاغواکننده

ها وریشود. این فنامی دیده KDDزبان طبیعی و 

از احتماالت و الگوهای  تند،و نامتمرکز هس مدوالر

برای  کنند ومی ای متنوع استفادهدادههای مجموعه

ها مناسب عمومی و حل آنهای دریافت فعالیت

های قبلی هستند، هرچند توسعه آن بر نسل

های استخراج دانش کنونی از کاربران انسانی وریفنا

را ارائه  ابزاری کاویفن طور کلی،به[. 49] مبتنی است

، با آگاهی توانیمآن می ه کمکدهد که بمی

 .[22] سازی کنیمتصمیم

سازی در پشتیبانی برای تصمیم کاویفن -5-5

 سازمان

سازی سایمون از فرایند سه فازی تصمیم کاویفن

طراحی و آنالیز و ، شامل هوش که کندمی استفاده

 که است دارای نه مرحله کاویفنفرایند است.  انتخاب

 سازی سایمون به سه مرحلهدر هر فاز از فرایند تصمیم

در فاز هوش به شناسایی  آن برخورد خواهیم کرد. از

 جو ووانتخاب منابع اطالعاتی و پاالیش جست مسئله،

الزم به ذکر است که نوع منابع  پردازیم.می بازیابی داده

مرحله هوش کند. مینوع هوش را تعیین  داده انتخابی،

8. Science and Technology Indicators 

9. Content analysis 

10. Memex  

11. Vannevar Bush 

12. Derek Desolla Price 

13. Counting Scientific 

14. Bibliometrics 
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آوری داده برای داشتن جمع جهتریزی برنامه شامل

ی بردارنقشه بررسی،، این عالوه بر ،است هامعدنی از داده

همه و همه  آوری شده،جمعهای سازی دادهو یکپارچه

در فاز آنالیز و  پذیرد.می در این مرحله از فعالیت انجام

آنالیز ابتدایی و آنالیز ، طراحی مراحل تمیز کردن داده

این مرحله شامل استخراج  داشت.فته را خواهیم پیشر

شده برای حل مشکالت آوریجمعهای دانش از داده

اغلب از  و شودمی ،فناوریخاص نوآوری یا مدیریت 

در فاز  کند.می استفاده 2و استقرایی 4تحلیل قیاسی

تفسیر و تعبیر و  انتخاب به مراحل نمایش یا ارائه،

 شامل سازیفاز از تصمیم ینا پردازیم.می کارگیریهب

 و انتخاب کاویفننامزدی از طریق های گزینه

ه و ب [49] است های نوآورانه درست برای سازمانفرصت

توان از دنیای اطالعات پیرامون خود می ترتیبین ا

زمان ساخت و بهبود نردبانی برای موفقیت سا

 گیری را با تکیه بر اطالعات مفید در دست داشت.تصمیم

 گیریبندی و نتیجهجمع -9

جهانی که بشر برای خود ساخته دارای پیچیدگی 

 توان بر مشکالتسنتی نمیهای روش است و با فراوانی

 بای یهاابزار کارگیریبرای این منظور به فائق آمد.

 و فناوریمیان  تعامل .است توانایی بیشتر ضروری

آورد وجود میهصورت مستند ببه را اطالعاتی ،اجتماع

 کندمی دانشی را خلق، کاوش در میان این اطالعاتکه 

 تواند در حوزه رقابت، سازمان را به برتری برساند.می که

خاص در های ابزاری است که با کاوش الگو کاویفن

علمی مانند های پایگاه ،میان منابع علم و فناوری

ان پنهمفاهیم و دانش ، روابط، هامقاالت و پتنت چکیده

اک عنوان خوررا استخراج کرده و از آن بهها آن

سازمان در های سازیاطالعاتی و مبنایی برای تصمیم

 ،رعد دیگدر بُ جوید.می یابی به اهداف بهرهراستای دست

نوآور از محیط رقابتی با کاوش در های آگاهی سازمان

 هایابد و چنانچه سازمانمی میان این اطالعات افزایش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Deductive 

جدید باشند ریسک های گذاری در پروژهسرمایه در پی

به کمک  چرا که ،خواهند شدکمتری را متحمل 

در حال  دریافت که روند نوآوریتوان می کاویفن

محتمل های فناوریاست و به کدام جهت حرکت 

ند بود. بنابراین نوظهور در آینده چه خواه

، و توسعه در این راستا در پژوهشگذاری سرمایه

احتمال موفقیت را با افزایش آگاهی نسبت به مسیر 

در خوری را  فناورانهنوآوری  برد ومی باال فناوریآتی 

های در پی خواهد داشت و این امر باعث کاهش هزینه

 سازی را بهبودشود و تصمیممی و توسعه پژوهش

عملی بسیاری در حوزه فناوری های نمونه بخشد.می

انجام شده که نتایج تکنیک  نانو با استفاده از این

بسیار بجا و ضروری  همراه داشته است.مطلوبی را به

کشور های صورت عملی در سازمانکه این حوزه به است

با استفاده از این ها گیرد و سازمانمورد توجه قرار 

 استفاده از این .عمل کنندتر در رقابت موفق، تکنیک

 ،دشومیوری و ریسک نوآها تکنیک باعث کاهش هزینه

 نمدیران سازمان و فعالی، بنابراین توجه دانشگاهیان

 . است ضروریبسیار  ،این حوزه به این تکنیک

 منابع 
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2. Inductive 
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Tech Mining: A Powerful Technique in Technological Innovation 

H.R Ezati1, M.A. Shah Hoseini 

 

 

Abstract 

The main objective of this study is to introduce tech-mining as a powerful means for between-

organizations competition to innovate and supporting the organizations’ decision-making in the field of 

technology. It is worth to study this domain due to the above description and review the other countries’ 

plans for large investments in technological innovation and creating new values through innovation. 

According to the library studies and reviewing articles and books, tech-mining can be applied to extract 

knowledge from documented interactions among active members in the domain of technology, and by 

using economical information it is possible to determine the probable emerging technologies. Therefore, 

by reaching this end it will become possible to lessen the research expenses and risks.  

Keyword: Tech mining, Science and technology, Emerging technology, Information economics, 

Technological innovation 
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