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از بزرگ ترهای خود بپرسید که قباًل برای ثبت نام در کنکور چه فرایندی باید طی می شد. آن 
را با روشی که امروز انجام می شود، مقایسه کنید. ببینید انجام چه کارهایی به روش های ایده آل 
آیا مي شود کنکور را حذف کرد؟ راه حل  نزدیك تر شده اند. در کالس درباره شان بحث کنید. 

ایده آل پیشرفت و حضور موفق یك هنرجو در جامعه چیست؟

فعاليت 
عملی 13

چون  می گویند  و  می گیرند  فاصله  آن  از  همه  معموالً  که  است  چیزی  ایده آل 
ایده آل است به آن فکر نکن چرا که نمی توانی به آن برسی. هر کاری وقتی در 
انجام شدن یك کار یعنی  ایده آل  انجام شود، عالی است.  ایده آل خودش  شکل 
خودبه خود و بدون هزینه انجام شدن. پلۀ برقی یا آسانسور، ما را از نقطه ای به نقطه ای دیگر 
جابه جا می کند اما آسان تر از این که خودمان حرکت کنیم و انرژی  زیادی صرف کنیم. با راه 
حِل پله برقي یا آسانسور هزینه بیشتری باید برای این جابه جایی نسبت به قدم زدن روی دو پا 
بپردازیم. عنکبوت و ماهي چه طور به راحتي و بي هزینه و بدون ابزار خاص جابه جا مي شوند؟ در 
خلقت، نمونه های فراوانی از این راه حل های ایده آل که خود به خود و بدون هزینه انجام می  شوند، 
آفریده شده است. زندگی آفریده های خدا را که تماشا کنیم یا بخوانیم، می بینیم که چه خوب 

همه اجزای نظام خلقت در حالت ایده آل، کنار هم قرار داده شده اند.

خواندنی
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برای زیاد کردن تعداد ایده ها و تولید راه حل، ابزارها و روش های مختلفی وجود 
دارند. کار مشترک همه آنها، به کارگیری تخّیل و توان فانتزی نگاه کردن افراد 
برای افزایش هر چه بیشتر تعداد ایده ها و باال بردن شانس یافتن ایده ای کاربردی 
و جدید است تا به عنوان بهترین راه حل مسئله به کار گرفته شود. این  روش ها با نام  روش های 
ایده پردازی یا ر وش های خالقیت معرفی می شوند. این  روش ها معموالً ذهن را واگرا می کنند تا از 

چارچوب ها بیرون بزند و آزادانه فکر کند و در محدودیت های خود صورت مسئله نماند.

خواندنی
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از روش شش کاله تفکر برای یك مسئله واقعی استفاده کنید. مثاًل آن را برای ایجاد یك پارک 
کوچك محلی که همه اهل محله را بتواند سرگرم و خوشحال کند و حاضر باشند برای استفاده 

از آن پول هم بدهند، استفاده کنید.

6 کاله تفکر

کاله سفید
واقعیت ها، 

اطالعات ناشي از 
مشاهده گري

کاله زرد
ویژگي هاي مثبت،

 امتیازها

کاله قرمز
احساسات، 
هیجانات، 

واکنش هاي آني

کاله سیاه
مسئله ها، 
دام ها، 
خطرها، 

بدگماني ها، 
نگراني ها

کاله سبز
ایده هاي خالق، 
حرف هاي تازه، 
پیشنهادهاي نو

کاله آبي
جمع بندي، 
سازماندهي، 

یك پارچه کردن

فعاليت 
عملی 15
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از روش تشدید ویژگی ها برای ایده پردازی استفاده کنید. برای یادگیری، به جای آمدن به سر کالس 
درس و مدرسه، چطور می توانید از این روش برای تولید ایده های جدید استفاده نمایید؟

عنوان موضوع یا صورت مسئله:

شرحي مختصر از صورت مسئله و چیستي آن )براي کسي که چیزي از مسئله شما نمي داند، آن را به زبان 
ساده و به دور از کلي گویي معرفي کنید(:

1. اطالعات وضع موجود مسئله )هر چه هست را بر اساس واقعیت هایي که مي دانید مرتبط با عنوان هر 
ستون، بنویسید.(

Cost
هزینه، ارزش، بها و مقدار 

Time
زمان، تعداد و تکرار

Size
اندازه و ابعاد و فاصله هاي مسئله 

مي رسد،  فکرتان  به  چه  )هر  مي کند؟  تغییر  چگونه  مسئله  بي نهایت،  تا  صفر  از   STC تغییر  با   .2
بي مالحظه بنویسید(

اندازه و ابعاد و فاصله هاي مسئله زمان، تعداد و تکرارهزینه، ارزش، بها و مقدار 

فعاليت 
عملی 16
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همۀ ایده های دنیا را برای یك سوژه در صفحه سفید در نظر بگیرید. ایده هایی را 
که خالقانه تولید کرده اید، در محدودۀ زرد رنگ فرض کنید. بخشی از این ایده ها 
که پشتوانه علمی دارند و قابل اجرا هستند و کسی قباًل آن  را در قالب اختراع در 
مرجع قانونی به ثبت رسمی نرسانده است، می توانند با اظهار و ادعای داشتن پتانسیل اختراعی 
بودن، در مسیر حقوقی ثبت اختراع قرار بگیرند. اگر بررسی های علمی مرجعی که معرفی می شود 
و بررسی حقوقی آنها، ادعای اختراعی بودن آن را تأیید کند، برای ارائه  دهنده گواهی ثبت اختراع 

صادر می شود. 

)               ( )                   (

)               (

ایده های غیراختراعی 
)ثبت اختراع نشده( اما 

منجر به نوآوری

ایده های اختراعی 
)ثبت اختراع نشده( ولی 
منجر به نوآوری نشده

2. قلمرو اختراع 
)ثبت ها(

1. قلمرو ایده ها 
)از نشست های ایده پردازی(

ایده های اختراعی 
از منشا نوآوری ها

3. قلمرو نوآوری
)موفقیت ها در بازار(
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تحلیل کنید که در چه صورت یك فرد یا شرکت، حتماً قبل از معرفی محصول خود و ورود آن به 
بازار، آن را به عنوان یك اختراع یا دارایی فکری به ثبت می رساند؟ در چه صورتی از ثبت کردن 

آن صرف نظر می کند و سریع تر آن را روانه بازار می کند؟
پایگاه اینترنتی رسمی ثبت دارایی های مالکیت فکری در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از 

زیرمجموعه های اصلی قوه قضائیه http://iripo.ssaa.ir/ است. 
در  و  بروید   http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3535 اختراع ها اطالعاتی  بانك  به 
با کلیدواژه »میوه«، »خودرو«، »مدرسه« یا هر  آن جا دنبال چند اختراع دلخواه بگردید؛ مثاًل 
واژه دلخواه دیگری. اختراع هایی که به نظرتان جذاب تر هستند را واکاوی کنید و ببینید صاحب 
اختراع، مسئله را از کجا پیدا کرده و راه حلش چه بوده است؟ چقدر فکر می کنید این اختراع 
احتمال موفقیت در بازار را داشته باشد؟ با چه حدود قیمتی می تواند مورد پسند بازار قرار بگیرد؟ 
چقدر حدس می زنید که اختراعش بدون مشتری بماند و ناچار باشد گواهی ثبت اختراعش را 

برای همیشه به دیوار اتاقش آویزان کند؟

فعاليت 
عملی 20

برای نوآوری، موفقیت در بازار و مورد پذیرش مشتری قرار گرفتن، شرط جدی 
به هر محصولی  ارائه شود.  ابتکار  قالب یك  ایده جدیدی می تواند در  است. هر 
می شود چیزهایی را اضافه کرد یا از آن کم کرد. اما اگر مشتری آن را نپذیرد و 
حاضر نشود آن را به جای محصول قبلی استفاده کند و قیمت کمتر یا بیشتر آن را نپردازد، این 

ابتکار، ابتکار می ماند و به آن نوآوری نمی گویند.
از این نظر، خیلی از اختراع ها )تقریباً بیشترشان( منجر به نوآوری نمی شوند. در تاریخ ایران و در 
دنیا، اختراع های زیادی را داریم که بعد از ثبت شدن و صدور گواهی ثبت اختراع، اتفاق دیگری 
برای شان نیفتاده است و شاید فقط خود مخترع و خانواده اش به آن افتخار کرده اند. اما مشتری 
و کسی که حاضر شود آن را تولید و استفاده غیررایگان کند، برایش پیدا نشده باشد. بسیاری 
از ایده های نو که منجر به نوآوری می شوند نیز، بدون ثبت اختراع راهی بازار می شوند. یکی از 
دالیل مهم آن، این است که برای بررسی حقوقی و فنی یك اختراع ادعا شده، زمان نیاز است. 
این زمان، اگر ورود محصول به بازار را به تأخیر بیندازد، ممکن است صاحبش را از طی کردن 

مسیر ثبت اختراع، منصرف کند.
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وقتی دو چیز در مقابل هم قرار می گیرند و بهتر شدن یکی، بدتر شدن دیگری 
را منجر می شود، تضاد ایجاد شده است. درست مثل وقتی که برای زیاد کردن 
روشنایی یك اتاق، تعداد المپ ها را زیاد می کنیم اما زیاد شدن المپ ها باعث گرم 

شدن اتاق می شود و ما این را نمی خواهیم.
سال ها پیش مخترعی جوان در کشور روسیه به نام آلتشولر، با بررسی تعداد زیادی از اختراع های 
به ثبت رسیده، کشف کرد که انگار روش و مسیر مشابهی توسط مخترعان طی می شود تا از یك 
مسئله به یك اختراع برسند. او اختراع ها را واکاوی کرد و با فهرست کردن وجه تشابه صورت 
مسئله ها و همین طور استخراج شباهت راه حل ها به همدیگر، چیزهای مشترکی پیدا کرد. یکی 
از یافته های او »40 اصل ابداعی« نام گرفت. 40 قاعده و روش که انگار همه اختراع های انجام 
»تریز«  کرده اند.  پیروی  مشابه  مسیر  این 40  از  آنها،  پی  در  نوآوری های حاصل شده  و  شده 
دانش نوآوري نظام یافته است. این دانش و ابزارهاي آن بر اساس مطالعه و بررسي دقیق چند ده 
هزار اختراع و دسته بندی ویژگي هاي مشترک آنها حاصل شده است. یکي از ابزارهاي ساده و 
کاربردي دانش تریز 40 اصل ابداعي نام دارد. این 40 قاعده، روش مشترکي است که مخترعان 
در اختراع هاي خود از آنها استفاده کرده بودند. 10 اصل پرکاربردتر از 40 اصل در جدول آورده 

شده است.

خواندنی
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اصل هاي پرکاربرد ابزار 40 اصل ابداعي

اصل ابداعي شماره 35
با نام تغییر ویژگی ها

اصل ابداعي شماره 10
با نام اقدام پیشاپیش

اصل ابداعي شماره 1
با نام تقسیم )جدا سازي(

 حالت فیزیکي جسم را تغییر دهید.

 در حجم یا دما تغییر ایجاد کنید.
 به تغییر غلظت و چگالي 

مثال: اسپري انسولین به جاي قرص، 
استفاده از مایع دست شویي به جاي صابون

  نیازهاي جسم به تغییر یافتن را به طور کامل یا 
نسبي، از پیش تدارک ببینید.

مثال: ظروف شکل دار کیك و شیرینی، جوپرک

  جسم را به اجزای جدا از هم تقسیم کنید.
  جسم را به صورت قطعه قطعه درآورید.

  میزان قطعه قطعه بودن جسم را افزایش دهید.

کارگاه هاي  در  پودماني  صورت  به  آموزش  مثال: 
هنرستان.

اصل ابداعي شماره 28
با نام تعویض سیستم مکانیکی

اصل ابداعي شماره 2
با نام اقتباس )استخراج(

اصل ابداعي شماره 13
با نام معکوس کردن )تغییر جهت(

  به جاي سیستم مکانیکي از سیستم نوري، 
صوتي، حرارتي یا بویایي استفاده کنید.

مکالمه  جاي  به  کوتاه  پیام  ارسال  مثال: 
تلفني،

با  پارچه  روي  بر  طراحي  و  نقش  ایجاد 
به کارگیري هویه

  الف( مشخصه یا قطعه ای مزاحم جسم را از آن 
جدا کرده یا حذف کنید.

  ب( تنها مشخصه یا قطعه الزم را برگزیند. 
مثال: استفاده از مترسك به جای آدم برای فراری 
دادن پرندگان از مزارع )گزینش شکل بدن از سایر 

مشخصات انسان(

  جسم را سر و ته کنید.
  بخش هاي ساکن را متحرک و بخش هاي متحرک 

را ساکن کنید.

بار  جابه جایي  براي  ریل ها  از  استفاده  مثال: 
مسافران فرودگاه، 

در  سخنران  فرد  حضور  به جاي  ویدئوکنفرانس 
نشست

اصل ابداعي شماره 18
با نام لرزش مکانیکی

اصل ابداعي شماره 15
با نام پویایی

اصل ابداعي شماره 19
با نام اقدام تناوبی

  از نوسان استفاده کنید.
  تشدید را به کار ببرید.

مثال: هم زدن غذا براي جلوگیري از سر رفتن، 
مرتب کردن بر اساس اندازه و وزن با استفاده 

از لرزش

به گونه ای  را  خارج  محیط  یا  جسم    مشخصات 
در  عملیات  بهینه،  عملکرد  برای  که  بسازید 

هر مرحله به طور خودکار تنظیم شود. 
بتوانند  که  کنید  تقسیم  عناصری  به  را    جسم 
به صورت مرتبط با هم، موقعیت خود را تغییر 

دهند. 
  در صورتی که جسمی غیر قابل حرکت است، 

آن را متحرک کنید. 
مثال: صندلی تاشو 

  به جاي انجام مستمر یك کار، آن را با تناوب، 
ضربه یا مکث انجام دهید.

  کاري که به صورت تناوبي است، با تناوب بیشتر 
انجام دهید.

مثال: چراغ چشمك زن، فروش اقساطي، پرداخت 
قسطي بدهي و وام قرض الحسنه

اصل ابداعي شماره 32
با نام تغییر رنگ

  رنگ جسم یا محیط اطرافش را تغییر 
دهید.

  میزان شفافیت جسم یا محیط پیرامون 
آن را تغییر دهید.

بهتر  براي  رنگین  افزودني  مواد    از 
دیده شدن استفاده کنید.

مثال: شبرنگ هاي دوخته شده روي لباس 
مأموران پلیس 


