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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

مانند اجرای کارهای  به کارگیری مهارت هایی  و   آموزش 
گروهی، تفکر انتقادی،پرسش گری؛

  ایده پردازی  ، نوآوری و خالقیت؛
  انجام دادن کارها بر پایٔه نگرش سیستمی؛

  بهره گیری درست از فناوری ها؛
  مدیریت زمان و اجرای درست فرایند کارها.

در این پودمان، شایستگی های خود را در 
اختراع،نوآوری،ساختمحصولو
فناوریافزایشمیدهمو به آفرینش 
خداوند بیشتر توجه می کنم.

فناوري  ونوآوری
پودمان 
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1ـ1ـ اختراع و نوآوری

هنگامی که به وسایل پیرامون خود نگاه می کنم  ، پیش خود می اندیشم آنها چرا و چگونه به وجود آمده اند و چه کسی 
آنها را برای اولین بار اختراع کرده است. من باور دارم اگر من هم مانند مخترع  این وسایل ، ایدهٔ نو، خالقیت، همت و 

تالش داشته باشم، یک مخترع خواهم شد.

اختراعیاآفرینش، نتیجٔه فکر و ایدٔه افراد است. افرادى که روش یا چیزی را برای اولین بار به وجودمی آورند یا می آفرینند تا 
یک کار دشوار را آسان یا یک مسئله را حل کنند. اختراعی که به تولید رسیده باشد، نوآوری نامیده می شود. 

 کار کالسی

بررسیچنداختراعونوآوری
با کمک دوســتان خود، یک گروه تشــکیل دهید و چند اختراع را که در پیرامونتان وجود دارد در جدول 1ــ1 ، به همراه هدف از 

اختراع آنها، بنویسید.

جدول1ــ1ــبررسیچنداختراعونوآوری

هدفازاختراعونوآوریناماختراعونوآوری
  
 

روش های گوناگونی وجود دارد تا بتوان مخترع و نوآور خوبی بود، ماننِد ایده گرفتن از آفرینش، بررسی روش کار وسایل پیرامون 
خود، بررسی زندگی مخترعان، افزایش قدرت خالقیت و یادگرفتن روش طراحى و ساخت.

شکل1ــ1ــایدهگرفتندوربینعکاسیازچشمانسان

ایدهگرفتنازآفرینش:هنگامی که در بین راه خانه و مدرسه با دقت به پیرامون 
خــود نگاه می کنید با خود بیندیشــید چگونه می توان از موجــودات، آفرینش، درختان، 
کوه ها، آســمان و خیلی چیزهای دیگر، ایده و فکر جدید گرفت )شکل 1ــ1(. کار اصلی 
آنها چیســت؟ چگونه کار می کنند؟ مخترع آنها کیســت؟ و آیا می تــوان برای اختراع از 

طبیعت ایده گرفت؟
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  کار کالسی

بررسیچنداختراعالهامگرفتهشدهازطبیعت
در گروه خود، چند اختراع الهام گرفته  شده از آفرینش را در جدول 2ــ1 بنویسید.

جدول٢ــ1ــاختراعاتالهامگرفتهشدهازطبیعت

اختراعالهامگرفتهازآننامآفریدهیاموجودطبیعی

دوربین عکاسیچشم

چاقو

تار عنکبوت

 کار کالسی

بازوبستنوشناساییاجزاییکوسیله
با راهنمایی دبیر خود و پس از باز و بستن یک وسیلٔه دلخواه، جدول 3ــ1 را پر کنید.

جدول3ــ1ــبخشهاواجزاییکوسیله

ناموسیله:

اجزای متحرک بخشاجزای ثابت بخشوظیفٔه بخشبخش های مهم وسیله

مخترعان و نوآوران  بررسیچگونگیکاروسایلپیرامون:
در ساخت وسایل و محصوالت خود، روش ها و ایده های نو را به کار 
می برند. بررسی چگونگی کار وسایل می تواند موجب پدید آمدن یک 
ایدٔه جدید و نو باشد و کمک کند تا بتوان وسیلٔه دلخواه و مورد نیاز 

خود را اختراع کرد.
برای نمونه در هنگام  بررسی یک دوچرخه می توان به این موضوع 
پی برد که چه بخش ها و قطعاتی در دوچرخه وجود دارد، می توان برای 
اختــراع دوچرخه ای که با باد کار کند از آن اســتفاده کرد. یا با باز و 

بسته کردن یک اسباب بازی می توان از روش کار آن آگاه شد.
شکل٢ــ1ــبررسیاجزاِءدوچرخه
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 بررسی

در گروه های چند نفری زندگی نامٔه چند مخترع ایرانی را که اختراعات و نوآوری هایی داشته اند، بررسی و جدول 4ــ1 را کامل 
کنید.

جدول4ــ1ــمخترعینواختراعاتآنها

هدفازاختراعونوآوریاختراعونوآوریمخترعینونوآوران

حمامی که با یک شمع گرم می شد

جابر بن حیان

خوارزمی

پرورشخالقیت:برای اینکه مخترع و نوآور خوبی باشید باید خالقیت خود را پرورش دهید. چندین روش برای پرورش 
خالقیت وجود دارد. 

سه شیوهٔ زیر را بررسی و آنها را تمرین کنید.
الف(ارتباطاجباری:در این روش شــما بین دو یا چند چیز ارتباط اجباری به وجود می آورید. این ارتباط باعث می شــود 

ایده های جدیدی برای حل مسائل به وجود آید. 
نمونه:چگونه می توان بین چرخ و صندلی ارتباط اجباری برقرار کرد:

 صندلی چرخ دار 
 چرخ صندلی دار

 صندلی به شکل چرخ
......................................................) ایدٔه شما(

 )ایدهٔ خود را، برای ایجاد ارتباط بین چرخ و صندلی، در شکل صفحه بعد بکشید(.

بررسیزندگیمخترعانونوآوران:شاه  عباس صفوی برای رفاه مردم و لشکریان 
خود، که در هنگام سفر از شهری به شهر  دیگر می رفتند و احتیاج به نان داشتند، از شیخ بهایی 
که یکی از دانشمندان آن زمان بود، خواست چاره ای بیابد. شیخ بهایی برای نیاز به وجود آمده، 
با امکانات موجود در شهرها، اختراع و نوآوری جالبی را ارائه کرد. اختراع و نوآوری او تنور 
نان سنگک بود و پیش بینی  شد نانوایان شهرها، برای مصرف مردم  و نیاز سربازان  نان بپزند. نان 

سنگک از نظر مزه و بهداشتی بودن یکی از بهترین نان های ایرانی است.

من نیز با بررسی اختراع و زندگی مخترعان می توانم روش و ایده های آنها را به کار 
شکل3ــ1ــتنورنانسنگکببرم و در اختراع و نوآوری خود از آنها بهره برداری کنم.
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شکل5ــ1ــنمادیازهماندیشی

شکل4ــ1ــچندارتباطاجباریبینچرخوصندلی

 کار کالسی

ارتباطاجباریبرایپرورشخالقیت
با کمک دبیر خود جدول 5 ــ1 را پر کنید. در این جدول با روشی که دوست دارید بین گزینه های ستون اول و ردیف اول ارتباط 

برقرار کنید. چیزهایی را به جدول بیفزایید یا یک بازی اختراع کنید.

جدول5ــ1ــارتباطاجباری

....بالخوشمزهچرخ

صندلی به شکل چرخصندلی

کتاب

کفش

بالی به شکل گل....گل

....

ب(هماندیشی)بارشفکری(:در این روش یک گروه در بارٔه مسئله ای ایده ها و فکرهای جدیدی پیشنهاد می کنند. افراد 
گروه نباید از همدیگر ایراد بگیرند. آنها باید کمک کنند تا ایده ها و فکرهای بیشتر، هرچند عجیب و متفاوت، ایجاد شود.

?
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  کار کالسی
پ( روش سوم پرورش خالقیت

روش سومی  را که دبیر سر کالس آموزش می دهد در گروه اجرا کنید، سپس آن را در برگٔه صفحه بعد بنویسید.

 کار کالسی

بارشفکری
گروهی تشکیل دهید و با کمک دبیر خود دربارٔه یکی از موارد زیر و ایده های دیگر، روش بارش فکری را به کار برید و نتیجه 

را در زیر بنویسید. 
1ــ چگونه می توانید در حیاط، بازی های بهتری داشته باشید؟

2ــ برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنید، چه باید کرد؟
3ــ ........................................................................................

شکل6ــ1ــدوظرف3و1٠لیتری

 پرسش

اگر تنها دو ظرف 3 و 10 لیتری داشته باشید چگونه می توانید 
با این دو ظرف، 8 لیتر آب از رودخانه بردارید؟

برگۀایدهپردازیباروشبارشفکر

اعضای گروه: ........................................تاریخ: ............. ساعت:...............

موضوع: ....................................................................................

ایدههایارائهشده:

1ــ..........................................................................................

2ــ .........................................................................................

3ــ .........................................................................................
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تعریفنیازتولید انتخاب
راهحل

آزمایش
وبهبود

بررسیو
ارائهراهحلها

بررسینیاز
ومسئله

ارائهو
ثبتمحصول

بررسی
اطالعات

برنامهریزی
کارها

شکل7ــ1ــمراحلطراحیوساخت

یکی  ساخت: و طراحی مراحل کاربرد روش
تولید محصول جدید  برای اختراع و  دیگر از روش هایی که 
به کار می رود، کاربرد مراحل طراحی و ساخت است.فرایند 

طراحی   و ساخت در شکل 7ــ1 نشان داده شده است. 

نمونۀطراحیوساختساکدستی
علیرضا برای طراحی و ساخت ساک دستی برای خانوادٔه خود روش زیر را به کار برده است:

1ــ تعریف نیاز )چرا ساک دستی را می خواهد و ...(؛
2ــ بررسی نیاز و مسئله )ساک دستی باید چقدر جا داشته باشد و چه وزنی را تحمل کند و ...(؛

3ــ برنامه ریزی اجرای کار )برای ساخت، نخست به مطالعه می پردازد، بعد جنس ساک را انتخاب می کند و ...(؛
4ــ بررسی اطالعات )نمونه های ساک دستی را از نظر اندازه، شکل و جنس بررسی می کند(؛
5ــ بررسی و ارائٔه راه حل ها )چند پیشنهاد جدید برای شکل، اندازه و جنس ساک می دهد(؛

6ــ انتخاب راه حل )براساس اندازٔه موردنیاز، قیمت و قدرت تحمل، یک شکل و جنس نمونٔه مناسب را انتخاب می کند و 
نقشٔه آن را می کشد(؛

7ــ تولید )فراهم کردن مواد و ابزار الزم و ساخت یک نمونه، ساخت ساک دستی را شروع می کند(؛

برگۀپرورشخالقیتباروش...................................................................

نام گروه: .........................................تاریخ: ............... ساعت:................

موضوع: ....................................................................................

کارها:

............................................................................................

.........................................................................................
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8 ــ آزمایش و بهبود )آزمایش و بررسی کار ساخته شده و اینکه آیا نیاز خانواده را برآورده است؟ ساک دستی ساخته شده را 
آزمایش می کند که ببیند آیا قدرت تحمل بار را دارد و …(؛

9ــ ارائه و ثبت محصول )ارائٔه نمونه در صورت نیاز و تحویل ساک دستی به خانواده(.


 کار کالسی

طراحیوساخت
از نخ،  این کار می توانیم  برای  گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که ……………….…………………………….. 
چسب، کاغذ،ِکش الستیکی ، آهنربا  ،  مقوا، تکه چوب و هر آنچه در دسترس است استفاده کنیم. این اختراع ما خواهد بود و در آینده 

کار مردم را آسان تر می کند و به نوآوری تبدیل خواهد شد.
جدول 6ــ1 فرم خالصٔه گزارش طراحی و ساخت ........................ را در دفتر می کشیم و آن را تکمیل می کنیم.

جدول6ــ1ــخالصهگزارشطراحیوساخت

شرحمراحل

اختراعماچهکارمیکند؟....................................................................................

نقشۀاختراعما:

ناماختراعما:

چوب

گیره

نخ

فویل

مقوا

چسب آهنربا .....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

موارداستفادهازاختراعمادرآیندهعبارتانداز:.................................................................

مادرایناختراعیادگرفتیمکه:..............................................................................

قیچی



9

2ـ1ـ فناوری و سیستم
ایده گرفتن و دقت در طبیعت، فناوری ساده ای را اختراع  با  روزی مخترعی توانست 
کند.او هنگامی که دید دانه های خاردار گیاهانی مانند بابا آدم )زردان( به شلوار   و  جوراب هایش 
این  دید.  دانه  روی  در سر خارهای  قالب هایی  و  گذاشت  ذّره بین  زیر  را  آنها  است،  چسبیده 
قالب ها با گیرکردن به حلقه های پارچٔه لباس به آن می چسبند و دانه ها با این روش از جایی به جای 
دیگر منتقل می شوند. آن مخترع توانست، با بررسی این روش و به کمک ایدٔه خود، فناوری 

جدیدی که خیلی کاربرد دارد، اختراع کند.
فناوریچیست؟کاربرد عملی دانش در یک موضوع را فناوری می گویند.هنگامی که 

شما دانش و ابزاری را برای زندگی بهتر به کار می برید در حال تولید فناوری هستید.
شکل٨ــ1ــگیاهباباآدم

شکل٩ــ1

بـفناوریهستهای الفـفناوریفضایی

 کار کالسی

تعیینچندفناوریبراییادسپاری
با هم اندیشی در گروه خود، برای آسان شدن یادسپارِی پنج کلمٔه »زنبور، یک، نوآوری، گیاه، دانه« ،سه فناوری ارائه کنید و در 

جدول 7ــ1 بنویسید.

جدول7ــ1ــچندنمونهفناوریبراییادسپاری

توضیحآنشمارهفناوری

1

2

3
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محصوالتفناوریطبیعیوفناوریمصنوعی:در خلقت و طبیعت، محصوالت فناوری های بسیار زیادی وجود دارد 
که بشر توانسته است برخی از آن ها را شبیه سازی کند. به ابزار، روش ها و وسایلی که انسان ها می سازند »محصول فناوری« می گویند.

فناوری ها  از  برخی  می شود.  تقسیم بندی  پیشرفته  و  متوسط  ساده،  سه سطح  به  پیچیدگی  نظر  از  فناوری  فناوری: انواع
عبارت اند از فناوری ارتباطات و اطالعات، فناوری نانو، فناوری فضایی و زیست فناوری. با شناخت و کاربرد درست فناوری ها، 

می توان آن ها را برای زندگی سودمندتر کرد.

 کار کالسی

بیانچندراهحلبرایپیشرفتکشور
به صورت گروهی برای پیشرفت کشور در بخش فناوری، راه حل هایی را ارائه دهید و درجدول 8  ــ1 بنویسید.

جدول٨ــ1ــچندراهحلبرایپیشرفتکشور

نمونهراهحل

1

2

3

4

شکل1٠ــ1ــمحصولفناوریطبیعیوفناوریمصنوعی

بهسهمخودکمک باشد،من بایددرمنطقهدربخشفناوریرتبۀاولراداشته ایراندرسال14٠4
میکنمکشورمبهاینرتبهبرسد.
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 کار کالسی
فناوریطبیعیوفناوریمصنوعی

با بررسی شکل 10ــ1 و راهنمایی دبیر به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1ــ دانٔه چه گیاهی نشان داده  شده است؟

2ــ از روی این دانه چه محصول فناوری مصنوعی ساخته شده است؟ ................................................

3ــ کاربرد محصول فناوری نشان داده شده چیست؟..............................................................
نمونهایازفناوریطبیعت:فناوری مصنوعی آجرها و تیرهای کم وزن از فناوری کندوهای عسل الهام گرفته است. یکی 
از رازهای آفرینش این است که خانٔه زنبور عسل شش ضلعی است. محاسبات دانشمندان نشان داده است که شش ضلعی مناسب ترین 

شکل هندسی برای داشتن بیشترین فضای ممکن برای جمع آوری شیره و داشتن بیشترین استحکام با کمترین مصالح است.

شکل11ــ1ــالهامازطبیعت

بـتیرآهنالفـکندویعسل

 دستاوردهای انسان، نشان می دهد که وی از پدیده ها و محصول فناوری های طبیعی بسیار بهره برده است. امروزه ساختار 
کردن  سبک  برای  ساختار  این  همچنین،  است.  شده  استحکام  با  حال  عین  در  و  وزن  کم  آجرهای  ساخت  الگوی  عسل  کندوی 

تیرآهن های ساختمان به کار می رود.

 کار کالسی

نمونهایازمحصوالتفناوریطبیعیومصنوعی
در گروه خود نمونه ای از محصوالت فناوری طبیعی را، که مصنوعی آن نیز وجود دارد، تعیین  کنید و ویژگی آن  را بنویسید. 

سیستم:سیستم مجموعه ای  است که اجزای آن باهم در ارتباط اند. این اجزاء با فرایندهایی، ورودی ها را به خروجی ها تبدیل 
می کنند. برای نمونه، پنکه یک سیستم است که از اجزای مختلف تشکیل شده است. برق در واقع ورودی پنکه است و به وسیلٔه موتور 
و پره ها سبب می شود که خروجی آن، یعنی وزش باد تولید گردد. اجزای پنکه اگر باهم ارتباط درستی نداشته باشند سیستم پنکه را 

به وجود نمی آورند و خروجی )  وزش باد( تولید نمی شود.
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 کار کالسی

بررسیپنکهازدیدگاهسیستم
در گروه خود در مورد پنکه به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1ــ اگر اجزای یک سیستم )این وسیله( باهم ارتباط نداشته باشند این وسیله کار می کند؟
...............................................................................................

2ــ چرا نمی توان پروانٔه این وسیله را، بدون تغییر دادن دیگر اجزا، بزرگ تر ساخت؟ 
...............................................................................................

3ــ فرایندهایی را که در این وسیله می توانید شناسایی کنید در زیر بنویسید. 
...............................................................................................

شکل1٢ــ1ــاجزاءسیستمپنکه

 پرسش

به پرسش های زیر که در بارٔه تفکر سیستمی  است پاسخ دهید:
1ــ آیا در کارهایی که به صورت گروهی انجام می دهید باید با دیگران هماهنگ باشید؟

2ــ آیا کارهایتان را باید در زمان معینی تمام کنید؟
3ــ اگر شما کارتان را درست و خوب انجام ندهید آیا کار دیگران خراب می شود؟

4ــ چگونه می توانید با کمک دیگران به اهداف مشترک برسید؟
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 کار کالسی
بررسیچندسیستمدربدنانسان

در گروه خود، دستگاه ها و زیر سیستم های بدن انسان را در جدول 9ــ1 بنویسید.

جدول٩ــ1ــدستگاههایبدنانسان

شگفتیهایآفرینشخروجیورودیاجزاکاربرددستگاهدستگاههایبدن

بینایی

خون رسانی

شنوایی

 کار کالسی

بررسیسیستمدرتیمورزشی
اگر یک تیم ورزشی مانند ................. را یک سیستم بدانید، اجزای )اعضای( آن و وظایف هر یک را در جدول 

10ــ1 بنویسید، سپس به پرسش ها پاسخ دهید.

جدول1٠ــ1ــسیستمدرتیمورزشی

وظیفهاعضایسیستم)تیم(

1ــ چرا اگر بهترین بازیکن  تیم ها نیز جمع شوند، نمی توان گفت بهترین تیم ورزشی تشکیل می شود؟
2ــ آیا بازیکن های یک تیم می توانند مستقل از هم کار کنند؟ چرا؟

3ــ آیا می توان گفت سیستم، یک هدف مشخص دارد و همٔه اجزا باید برای رسیدن به آن هدف کمک کنند؟ چرا؟
4ــ آیا اگر یکی از اعضای تیم، وظیفٔه خود را به خوبی انجام ندهد تیم به هدف خود می رسد؟ چرا؟
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جدول خودارزیابی پروژه

محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

شایستگی هـای 1
0-50پودمان نوآوری و فناوریفنی و پایه در

0-10مدیریت منابع2

0-  5کار گروهی3

0- 10فناوری اطالعات و ارتباطات4

0- 10کیفیت محصول5

0-  15موفقیت در بازارچه6

.… = Xجمع نمره از 100

           Xمحاسبه نمره برحسب 20
__  = .…
5           

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار
  قبول             

  غیر قابل قبول

بخش اول


