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   ش��ايد اولين ريشه شناسي از كلمة رايج »فن آوری«، تجزية كلمة تكنولوژی )Technology( باشد كه 
خود از ريشة Techno ساخته شده و »تكنو« يا »Teckne« )تخنه( به معنای »فن« يا »هنر« به تعبير 
افالطون است و البته logy به معنای شناسايی يا شناسی، بنابراين كلمة به غلط ترجمه شدة تكنولوژی 

به معنای فن شناسی است نه »فن آوری«. 
چنانچه بحث هم درس��ت از تعبير فلسفی افالطون از هنرمندان و فرزانگان از همين جا شروع می شود. 
می دانيم كه افالطون از راه دادن هنرمندان در آكادميای معروف خود امتناع داش��ت، چرا كه ارسطو در 
كتاب متافيزيك خود می گويد » همة انسان ها در سرشت خود جويای دانستن هستند ) to eidenai( و 

نشانة اين جويايی، مهرورزی ما به ادراك حسی است«.
او می گويد » نزد انسان از يادآوری حافظه، تجربه پديد می آيد« زيرا »ياد كردها« )mnemai(ی بسيار 
از يك چيز به پيدايش نيروی تجربه ای يگانه می انجامد« و سپس نكته ای از فيلسوف سوفيست، پولس، 
ياد كرده كه » تجربه، هنر را پديد آورده و بی تجربه گی بخت يا تصادف را « مقصود ارسطو و افالطون 
از هنر يا ش��گرد كه آن را »Tekhne« ، » تخنه« می خوانند با آنچه ما امروز » هنر« می خوانيم تفاوت 

دارد و از آن كلی تر است. شايد مفهوم بهتر آن »مهارت همراه با بصيرت«  باشد.
آگاه��ی ب��ه كليت امور و توانايی در ابداع و آفرينندگی و اينجا با فن آوری هم خوان اس��ت. دانس��تن و 
فهميدن بيشتر متعلق به هنر از اين نوع است تا به تجربه؛ و هنرمندان را از مجربان فرزانه تر می شمارند 
به اين اعتبار كه هر گونه فرزانگی يا حكمت بيشتر پيامد دانستن است و اين از آن روست كه هنرمندان 

علت را می شناسند و با تجربه گان نه.
يعنی گروه نخست دارای نيروی تعليم و آموزش هستند و دسته دوم فقط از سر عادت كار می كنند. 

تاري��خ پ��ردازش به اين معنا از فن آوری بعد از عصر ابتدايی بروز ف��ن آوری ) قرن 7 هجری به قبل( در 
زمان  تأس��يس دارالفنون و مجمع الصنايع در خيابان باب همايون توس��ط اميركبير شروع می شود. به 
اراده و ش��ناخت او فن آوران )يا هنرمندان از قول ارس��طو( از چند كش��ور با رشته های متفاوت به ايران 

آورده شدند، درست به خاطر ضرورت تعليم و درك مستدل آنها از علم. 
با چنين مقدمه ای به تعريف واژة »فن آوری« يا »آفرينش فن« می پردازيم.

شناسايی رويكردهای سامان بخش
 در مقولة فن آوری
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 بنا بر تعريف »اسكاپ«، فن آوری به منزلة بسته اي است كه از مؤلفه های كليدی چهارگانه ذيل تشكيل شده است:
سخت افزار، دانش افزار، مغز افزار )انسان افزار( و سازمان افزار.

فن آوری اما از سه رويكرد قابل اكتساب است:
1( از راه تحقيق و پژوهش، 2( از راه انتقال )فرستنده و گيرنده(،  3( از راه هم كاری های فن آورانه. 

  در اين فرآيند، امروزه جريانی به نام دانش كس��ب ش��ده از آموزش ها و تجربيات، مديريت می شود و پژوهش به عنوان ضروری ترين نتيجة 
مديريت دانش، واجد پايه های نظری و روش شناسی و امكانات و ابزار مناسب است و به هيچ وجهی نمی تواند در بند سازمان های تحقيقاتی 
با سياست های جانب  دارانه و يا برعكس توسط سازمان های ظاهرساز منجر به توليد و آفرينش فن آوری شود. در واقع با سلسله تالش هايی 
قاعده مند، هدف دار و علمی می توان به عقالنی كردن و در نتيجه كارآمد ساختن عناصر مختلف علم و معرفت دست يافت و بازده حاصل از 

تكامل آن را در پيشرو امور اجرايی و توسعة زمينه های مختلف تمدن بشری و در نگاهی وسيع ترحيات، از منظر بشری به كار بست. 
اصوالً نتيجه اين فرآيند، برنامه ريزی در جهت كارايی باالتر سيستم هاست. 

  می ت��وان گفت در چرخة اين فرآيند، »دانش ذهنی« ايجاد ش��ده در نزد اف��راد، به دانش عينی تبديل و ضمن جلوگيری از محو تجربيات و 
اطالعات، نش��ر آن امكان پذير می ش��ود. »ارزش آفرينی« تجاری مرحلة بعد برای چنين رويكردی اس��ت. در اين راستا آماده سازی سازمان ها 

برای تسهيم دانش و عملكردهای برتر )Best Practice( يك مديريت مقدماتی و مهم است. 

   دومين رويكرد بعد از مديريت دانش، »مديريت خالقيت« اس��ت. خالقيت به معنای توانايی تركيب ايده ها در يك روش منحصر به فرد يا 
ايجاد پيوستگی بين ايده ها است. توليد كار و انديشه های جديد در دنيای پر رقابت امروز بشري برای سازمان های موفق امری حياتی است. 
تا جايی كه خالقيت، پيدايی و توليد يك انديش��ه و فكر جديد اس��ت و نوآوری به منزلة به كارگيری تفكرات جديد ناش��ی از خالقيت و يا 

عملی ساختن آن انديشه و فكر.
كه البته می تواند به صورت يك كاالی جديد يا فرآيند مديريتی جديد  يا راه حل جديد و ... بروز نمايد.

 پس خالقيت اشاره به ضرورت ايجاد انديشه های نو دارد و نوآوری به معنای كاربردی ساختن آن كار نو و تازه است. 

به طور كلی مشخصات سازمان های خالق عبارت است از:
• دارای تفكر علمی و فعاليت های نظام مند هستند؛

• گرايش غالب آنها به حل مشكالت سازمانی از طريق تحقيق و پژوهش است؛
• برخورد اصولی و منطقی با پديده ها دارد؛

• در پی توليد افكار و انديشه های جديد هستند؛
• به دنبال بومی كردن تحقيق و پژوهش در امور عادی كار و زندگی هستند؛

• درتعريف اهداف تحقيق و مديريت دانش دقت دارند؛
• حد بااليی از قابليت خطر كردن دارند )ارزيابی ريسك(؛

• برای تجربة شكست و رسيدن به موفقيت آماده اند.
                                                                                                 ادامه دارد....
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