TÔI LUYỆN TRIZ TỪ NHỮNG ĐIỀU “VẶT VÃNH”
Nguyễn Thị Miến

Tác giả bài viết - người không đeo kính

Từ nhỏ, người viết rất thích nhìn ngắm thế giới xung quanh và thả hồn vào nó. Lớn lên, người
viết thường ghi chú lại những điều mình quan sát được hàng ngày.
Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, người viết rất thích thú với một dụng cụ đơn giản nhưng đã giúp
ba mẹ mình tiết kiệm gần nửa thời gian trong việc thay phân tằm mà ai đó đã nghĩ ra.
Ô ng cha ta vẫn nói “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, điều này nói lên cái vất vả
của nghề nuôi tằm. Có rất nhiều điều thú vị xung quanh con tằm cho đến ngày hắn nằm im
trong cuộn tơ trắng muốt (kén), nhưng người viết chỉ tập trung vào giai đoạn thay phân tằm
và tưởng tượng mình là người đã nghĩ ra dụng cụ đó.
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Mục đích của việc thay phân là nhằm giúp tằm đỡ bị bệnh và lấy bớt tằm trong mỗi nong tạo
khoảng thoáng để tằm nhanh lớn.
Quá trình thay phân gồm các bước:
1.

Nhấc nong (8kg) xuống

2.

Nhặt tằm bệnh bỏ đi

3.

Chuyển tằm khỏe sang nong mới

4.

Nhấc nong mới lên đũi

5.

Đổ phân trong nong cũ

6.

Cho dâu vào nong

7.

Nhấc nong lên

Tốn thời gian nhất là công đoạn nhặt tằm khỏe từ nong cũ sang nong mới (ba phút/nong) vì
mỗi nong gần ngàn con tằm. Giai đoạn này, người chăn thường bốc từng nắm lớn, và hậu
quả là bốc nhầm phế phẩm (tằm chết, phân, lá dâu, cành dâu hư) đôi lúc tằm khỏe bị lòi ruột
vì cành dâu đâm trúng.
Trung bình, toàn bộ quá trình thay phân hết khoảng năm phút/nong (hai người). Mỗi ngày,
người chăn tằm mất khoảng ba giờ đồng hồ cho 40 nong (khi tằm ăn rỗi). Để tiết kiệm thời
gian, người chăn thường thay phân buổi tối, sau đó mới cho tằm ăn. Với hai hộp tằm, hai
người chăn tằm sẽ yên giấc vào khoảng một giờ sáng.
Câu hỏi đặt ra: Có cách nào giúp việc thay phân nhanh hơn?
Như vậy, những bài toán có thể có:
1. Làm thế nào nhặt tằm từ nong cũ sang nong mới nhanh hơn?
2. Làm thế nào khỏi phải thay phân?
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Ở bài toán thứ nhất, nếu mục đích cần đạt là: Nhặt tằm khỏe từ nong cũ sang nong mới dưới
ba phút/nong thìcó các yếu tố có trong bài toán là:


Nong cũ



Nong mới



Tằm khỏe



Phế phẩm (Tằm chết, phân, lá dâu…)

Vậy các yếu tố trên phải có tính chất gì? trạng thái nào thì đạt được mục đích?
1.

2.

Nong cũ:
1.1

Nong cũ biến thành nong mới

1.2

Nong cũ tự phân loại tằm khỏe và phế phẩm

Nong mới:
2.1

3.

4.

Tự san tằm đều ra (sau khi nhặt tằm sang, phải san cho đều khắp nong).

Tằm khỏe:
3.1

Tự biết sang nong mới

3.2

Tằm khỏe tách khỏi phế phẩm

Phế phẩm:
4.1

Tự biến mất

4.2

Tự tách khỏi tằm khỏe

Bây giờ, chúng ta cùng phân tích yêu cầu 1.1. Nong cũ biến thành nong mới.
–
–

Nong cũ phải là nong cũ để chứa cả phế phẩm.
Nong cũ phải là nong mới để chứa toàn tằm khỏe.

Vậy, mâu thuẫn vật lý (ML) lúc này được phát biểu:

Nong cũ phải là chính nó để chứa cả phế phẩm và nong cũ phải là nong mới
để nó chỉ chứa tằm khỏe.
Sử dụng các biến đổi mẫu (BĐM) ta có các ý tưởng sau:
–

BĐM 1.2: Thêm chất gì đó để phế phẩm trở nên vô hại thậm chí biến mất. Lúc này
nong cũ sẽ thành nong mới. Ý tưởng: Có thể dùng thuốc sát khuẩn để khiến cho các
phế phẩm không thể gây hại cho tằm khỏe. Bài toán mới nảy sinh: Nong cũ phải rộng
ra để tạo khoảng không gian cho tằm lớn hơn.

–

BĐM 1.4:
A.

Nong mới đặt trên nong cũ. Lúc này toàn bộ tằm khỏe trên nong mới và nong
cũ sẽ chứa cả tằm khỏe, phế phẩm + nong mới. Bài toàn lúc này trở thành,
nong mới có tính chất gì? ở trạng thái nào? để tằm khỏe leo lên đó, định vị
trên nong cũ ra sao để không ảnh hưởng tới tằm khỏe chưa leo lên?

B.

Sử dụng kết cấu nhiều tầng để phân tằm không chứa trong nong tằm trong
suốt quá trình nuôi. Tức là chia nong tằm thành hai lớp, khi thay phân chỉ cần
nhấc lớp dưới ra và đổ phân đi.
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Từ BĐM 1.2 ta sẽ có gợi ý rằng sử dụng vôi và thuốc sát khuẩn rắc lên tằm trước khi cho tằm
ăn, khi bỏ dâu vào, tằm sẽ bò lên trên ăn dâu. Vôi và thuốc sát khuẩn sẽ lọt xuống dưới vô
hiệu hóa phế phẩm. Lúc này nên để ít tằm trong nong để không phải bốc tằm ra. Trong
trường hợp lý tưởng, ta cần một nong lớn đủ để đựng toàn bộ tằm.
Từ BĐM 1.4 ở trường hợp A, dùng một đối tượng làm bằng vật liệu rất nhẹ có đục lỗ thay
cho nong mới. Khi đặt vật liệu này lên nong cũ, cho lá dâu lên tằm sẽ tự bò lên trên, sau đó
ta chuyển sang nong mới dễ dàng.
Từ BĐM 1.4 ở trường hợp B, ta có thể sử dụng hệ thống nuôi theo dàn, tằm sẽ ở trên đó và
thải phân xuống dưới.
Tất cả các ý tưởng trên đều thực hiện được, tuy nhiên mỗi giải pháp đều có ưu, nhược điểm
riêng.
Gia đình người viết đã dùng bao nilông (nylon) đục lỗ. Quy trình thay phân lúc này sẽ kết
hợp cùng việc cho tằm ăn.
1.

Nhấc nong cũ xuống giàn nuôi

2.

Phủ tấm nilông đã đục lỗ lên nong cũ

3.

Cho dâu lên trên nilông đã trải (tằm tự
chui qua lỗ để lên ăn dâu)

4.

Chuyển tấm nilông có chứa tằm sang
nong mới

5.

Nhấc nong mới lên giàn nuôi.

So với đối tượng cho trước có thêm một bước trải
bao nilông và thay bước bốc tằm sang nong mới
bằng việc chuyển tằm (nhấc nguyên nilông) sang
nong mới.
Tính ích lợi được thể hiện: giai đoạn bốc tằm( cách cũ) thường hết khoảng 3 phút/nong, giai
đoạn chuyển tằm (cách mới) thường hết khoảng 1 phút/nong. Trong khi giai đoạn trải nilông
thường tốn vài giây. Với cách sử dụng mới, tằm khỏe chứa rất ít phế phẩm khi được chuyển
sang nong mới.
Bây giờ, chúng ta cùng suy ngẫm các thủ thuật được áp dụng trong giải pháp thực tế của gia
đình người viết:
–

2. Nguyên tắc tách khỏi: Tách phế phẩm ra khỏi tằm khỏe cùng một lúc.

–

5. Nguyên tắc kết hợp: Kết hợp quá trình cho tằm ăn và thay phân tằm.

–

17. Nguyên tắc chuyển sang chiều khác: Bao nilông đã tạo nên một tầng nong mới
được đặt trên nong cũ. Kết cấu một tầng sẽ chuyển thành hai tầng.

–

24. Nguyên tắc sử dụng trung gian: Sử dụng “nong” nilông là chiếc nong trung gian
trước khi chuyển sang nong mới thực sự.

–

25. Nguyên tắc tự phục vụ: Tằm khỏe tự leo lên “nong” nilông, tự tách khỏi phế phẩm.

Đó là tất cả những gì người viết suy nghĩ về một sự việc xung quanh mình. Người viết tin
rằng cố gắng ứng dụng sẽ tốt hơn biết tất cả mà không hành động.
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ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (Phần 1)
Nguyễn Minh Tân
Trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang phải đối mặt với
những thách thức vô cùng to lớn về nhiều mặt để có thể tồn tại và tiếp tục phát triển. Việc áp
dụng các biện pháp tiết kiệm, cải tiến quy trình quản lý, công nghệ, phát triển sản phẩm mới,
… đã được các DN Việt Nam áp dụng. Tuy nhiên một vấn đề mà nhiều DN Việt Nam còn
chưa nhận thức được đầy đủ, đó là tầm quan trọng của việc áp dụng các phương pháp sáng
tạo, thiết lập môi trường thuận lợi để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của đội ngũ nhân
viên nhằm nâng cao khả năng sáng tạo của đội ngũ.
Trong phạm vi bài viết, chúng tôi trình bày các kết quả khảo sát về tình hình áp dụng các
phương pháp sáng tạo và đổi mới vào hoạt động sản xuất, kinh doanh từ đó đề xuất các giải
pháp giúp các DN áp dụng thành công các phương pháp sáng tạo và đổi mới, đặc biệt là
Phương pháp luận sáng tạo.
1.

Kết quả khảo sát và những đánh giá sơ bộ

Để hiểu rõ về thực trạng áp dụng các phương pháp sáng tạo và đổi mới tại các DN, chúng tôi
đã tiến hành khảo sát tại 67 DN. Hình thức khảo sát thông qua các phiếu, phiếu khảo sát
được thiết kế gồm 15 câu hỏi gồm 2 phần: phần thông tin về DN và phần các câu hỏi về việc
áp dụng các phương pháp sáng tạo và đổi mới. Các kết quả cơ bản như sau:
Bảng 1: Quy mô DN theo số lượng nhân viên
Số nhân viên

Số phiếu

Tỷ lệ

< 30 người

22

32.84%

30 - <100

12

17.91%

100 - <300

16

23.88%

>= 300

17

25.37%

Bảng 2: Quy mô DN theo vốn điều lệ
Vốn điều lệ

Số phiếu

< 1 tỷ

13

19.40%

1 - <5 tỷ

14

20.90%

5 - <10 tỷ

9

13.43%

10 - <50 tỷ

9

13.43%

50 - <200 tỷ

13

19.40%

>= 200 tỷ

9

13.43%
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Tỷ lệ

Bảng 3: Loại hình DN gồm:
Loại hình

Số phiếu

Tỷ lệ

TNHH

17

25.37%

Cổ phần

40

59.70%

Tư nhân

3

4.48%

Hợp danh

3

4.48%

Khác

4

5.97%

Với câu hỏi: “Theo Ô ng/Bà, Sáng tạo và đổi mới có vai trò như thế nào đối với DN?” đã có các
kết quả ở bảng 4.
Bảng 4: Kết quả về mức độ quan trọng của sáng tạo và đổi mới đối với DN
Mức độ quan trọng

Số phiếu

Không quan trọng

0

0.00%

Tỷ lệ

1.49%
Không quan trọng

0.00%
49.25%

Bình thường

1

1.49%

Quan trọng

33

49.25%

Rất quan trọng

33

49.25%

Bình thường

49.25%

Quan trọng
Rất quan trọng

Với câu hỏi: “DN Ông/Bà đã áp dụng các phương pháp sáng tạo và đổi mới chưa?” đã nhận
được các câu trả lời ở bảng 5.
Bảng 5: Kết quả áp dụng các phương pháp sáng tạo và đổi mới.
Lựa chọn

Số phiếu

Tỷ lệ

Rồi

34

50.75%

Chưa

33

49.25%

50.75%

49.25%

Chưa
Rồi

Trong số 34 câu trả lời đã áp dụng các phương pháp sáng tạo và đổi mới, phân tích tiếp về
các phương pháp, tần suất, đối tượng áp dụng và những khó khăn khi các DN áp dụng các
phương pháp đó (bảng 6).
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Bảng 6: Kết quả các phương pháp sáng tạo:
Phương pháp

Số phiếu

25

Não công

21

15

Các phép tương tự

6

5

Sơ đồ tư duy

18

Đối tượng tiêu điểm

4

Phân tích hình thái

5

TRIZ

1

21
18

20
10

6

5

4

1

0
Não công

Sơ đồ tư
duy

Các phép
tương tự

Đối tượng Phân tí
ch
tiêu điểm hì
nh thái

TRIZ

Bảng 7: Kết quả tần suất áp dụng
1 lần/tháng

9

26.47%

2 lần/tháng

11

32.35%

17.65%

26.47%

1 lần/tháng
2 lần/tháng
3 lần/tháng

23.53%

3 lần/tháng

8

23.53%

4 lần/tháng

6

17.65%

4 lần/tháng
32.35%

Bảng 8: Kết quả đối tượng áp dụng
20.59%

Lãnh đạo cấp trung trở lên

7

20.59%

Đại học trở lên

6

17.65%

Toàn bộ đội ngũ

21

61.76%

Lãnh đạo cấp
trung trở lên
Đại học trở lên

17.65%

61.76%

Toàn bộ đội ngũ

Bảng 9: Những khó khăn gặp phải khi áp dụng
Nhận thức của lãnh đạo

1

20

17

19

15

Nhận thức của đội ngũ

1

10
5

Chưa được đào tạo bài bản
Chưa có môi trường thuận lợi

17

1

1

0
Nhận thức Nhận thức Chưa được Chưa có môi
của lãnh đạo của đội ngũ đào tạo bài
trường
bản
thuận lợi

19

Trong số 33 phiếu trả lời chưa áp dụng các phương pháp sáng tạo và đổi mới thìcác nguyên
nhân thể hiện ở bảng 10.
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Bảng 10: Nguyên nhân chưa áp dụng
Nguyên nhân

Số phiếu

Chưa biết các phương pháp

17

Biết nhưng ngại áp dụng
Chưa tin tưởng vào lợi ích
Chưa có môi trường thuận lợi

2
4

30
25
20
15
10
5
0

25

25
17
4

2
Chưa biết Biết nhưng
các công cụ ngại áp dụng

Chưa tin Chưa có môi
tưởng vào
trường
lợi ích
thuận lợi

Với câu hỏi “Bản thân Ô ng/Bà có mong muốn áp dụng các phương pháp sáng tạo và đổi mới
vào DN mình không?” nhận được các câu trả lời như bảng 11.
Bảng 11: Mong muốn áp dụng
Lựa chọn

Số phiếu

Tỷ lệ

Không

4

5.97%

Có

63

94.03%

6%

Không
Có

94%

Từ các phiếu điều tra có thể đưa ra những đánh giá sơ bộ như sau:
-

Các DN đều nhận thức vai trò to lớn của sáng tạo trong sự phát triển vững của đơn vị
mình: 49.25% DN cho rằng vai trò của sáng tạo là rất quan trọng; 49,25 % cho rằng vai
trò của sáng tạo là quan trọng.

-

Số các DN đã áp dụng và chưa áp dụng các phương pháp sáng tạo và đổi mới là tương
đối cân bằng nhau (50.75% đã áp dụng và 49.25 chưa áp dụng).

-

Các DN đã sử dụng các phương pháp sáng tạo là khá đa dạng tuy nhiên chủ yếu mới tập
trung ở một số phương pháp như: Não công (21/34 phiếu), Sơ đồ tư duy (18/34 phiếu)
các phương pháp khác còn tương đối ít như: Các phép tương tự (6/34 phiếu), Đối tượng
tiêu điểm (4/34 phiếu) và Phân tích hình thái (5/34 phiếu). Đặc biệt một phương pháp rất
mạnh trong lĩnh vực sáng tạo và đổi mới là Lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ) chỉ
có duy nhất 1 phiếu.

-

Tần suất áp dụng các phương pháp sáng tạo tại DN là khá thường xuyên, tuy nhiên còn
chưa đồng đều.

-

Đa phần trong DN các phương pháp sáng tạo được áp dụng cho toàn bộ đội ngũ
(61.76%).

-

Khó khăn chủ yếu mà các DN gặp phải khi áp dụng các phương pháp sáng tạo và đổi
mới là do chưa được đào tạo bài bản (17/34 phiếu) và chưa có môi trường thích hợp để
phát triển (19/34 phiếu).

-

Trong số 33 phiếu trả lời chưa áp dụng các phương pháp sáng tạo và đổi mới thì 2
nguyên nhân chủ yếu là chưa biết các phương pháp (17/33 phiếu) và chưa có môi
trường thuận lợi (25/33 phiếu).

-

Tuyệt đại đa số (94,03 %) các DN được điều tra muốn áp dụng các phương pháp sáng
tạo vào đơn vị mình.
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2.

Đề xuất quy trình áp dụng

Hoạt động sáng tạo là một hoạt động lao động kiên trì, bền bỉ với sự cố gắng, nỗ lực cả về
mặt tinh thần cũng như sức lực của con người trong suốt cuộc đời. Sáng tạo là khả năng có
thể có ở mỗi cá nhân với những mức độ khác nhau. Cũng như các hiện tượng tâm lý khác của
con người, khả năng sáng tạo mang tính chủ thể và được quy định bởi những điều kiện xã
hội. Điều này cho thấy có thể kích thích để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của cá nhân
nếu có những điều kiện thuận lợi.
Thực tế cho thấy hoạt động sáng tạo ở các DN Việt Nam hiện nay chưa được quan tâm một
cách thỏa đáng, chưa được thúc đẩy một cách mạnh mẽ vìmột số lý do cơ bản như sau:
-

Thứ nhất, đó là nhận thức của mọi người về sáng tạo là chưa đúng đắn, chưa đầy đủ do
đó chưa thấy được lợi ích, vai trò của sáng tạo và đổi mới.

-

Thứ hai, đó là đại đa số đội ngũ chưa được đào tạo, huấn luyện một cách bài bản do đó
thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo dựa trên yếu tố chủ quan, tự phát mà ít có
phương pháp đúng đắn.

-

Thứ ba, đó là môi trường làm việc chưa thực sự khuyến khích các cá nhân phát huy tính
sáng tạo của bản thân. Môi trường làm việc chưa cởi mở, thông thoáng, các điều kiện về
không gian, bầu không khítự do tư tưởng chưa thực sự được khuyến khích.

-

Thứ tư, đó là vấn đề sở hữu trí tuệ còn nhiều bất cập, các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm
chưa thực sự được pháp luật bảo hộ một cách mạnh mẽ do đó cá nhân sáng tạo không
nhận được những thành quả xứng đáng từ những kết quả sáng tạo của bản thân dẫn
đến triệt tiêu dần động lực sáng tạo của họ.

Việc xây dựng một quy trình để ứng dụng PPLST vào thực tế DN là một vấn đề rất mới mẻ.
Từ cơ sở lý luận, kết quả nghiên cứu thực tiễn, chúng tôi xin đề xuất quy trình áp dụng như
sau:
3.

Lưu đồ quy trình
Bước 1: Thay đổi nhận thức. Thực hiện cam kết, kế hoạch hành động

Bước 2: Đào tạo, huấn luyện

Bước 3: Triển khai thí điểm trên phạm vi hẹp

Bước 4: Triển khai trên diện rộng

Bước 5: Tổng kết, đánh giá

Bước 6: Xây dựng văn hóa sáng tạo

13
BTSK số 3/2012

