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:چکيده

قد قاتشان  پرهيز مي نمودند زيرا که معتيدر گذشته محققان به طور شفاف از هر نوع خالقيت در تحق
ق را افزايش مي دهد يز بودن تحقيت آميموفقيهاي خالق حل مساله ريسک خرابي برابودند راه حل

كشف قاتينه تحقيزمهدف فعاليت ها در هکيدر حال,نمودند يميبنابراين از بکاربردن خالقيت خودار,
ست که يانسانها مقدور نين امر براياما در ا.حقايق و شناخت قانون مندي ها و روابط حاكم بر پديده هاست

بلکه , کشف کنند , کشف شهود و اشراق , الهام, يق وحيم و از طريق امور را به طور مستقيات وحقايواقع
اکثر افراد در مواجه شدن با تناقضات موجود در . نديت شده استفاده نماينواورانه هدايد از روشهايبا

ستند در يقت نيپندارند و به دنبال کشف حقير ممکن ميغقات به طور ناخواسته گمراه گشته و آن را يتحق
انسان با تفكر در مورد واقعيت .ده است يباشد که تاکنون کشف نگرديقتيکه آن تناقض ممکن است حقيحال

هاي موجود كه به صورت اطالعات در اختيار دارد و بررسي و پردازش آنها، حقايق جديد را كشف و برپايه 
يد ميات جديکشفکند و باعث يماستفاده موجود يتهايکه از و اقعييروشهااز يکي.آن تجربه مي كند

که از شده يدسته بنديبا ارائه راه حل هاه ين نظريا.نام دارد) TRIZ(ه حل خالقانه مساله ينظرشود ، 
و ينذهيهايده و آشفتگيخاص بخشييذهن نوآوران را سمت وسوات گذشته به دست آمده است ، يکشف
يدر روش تحقيق مTRIZکاربردان يببهن مقالهيا. کنديل ميد تبديجديده هاياز ايرا به طوفانيروان

موجود در مساله و يتضادهاييشناسا, ل يل مسايه و تحليبا تجزTRIZکند که چگونه يان ميپردازد  و ب
جديد در علوم و اختراعاتژي هايباعث سمت وسو دادن به تکنولو, يحل آنها با استفاده از اصول اساس

.گردديممختلف 
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:مقدمه -1
انديـشه   محوريـت انديشه تنها وجه تمايز انسان با ساير موجودات اسـت،  طبعـاً مـراد از محوريـت انـسان،                       

رشـد و  . دگرگـون سـازند   يدن را بـه گونـه ا  يشيـ انديسـنت يهاده اند تا الگو  يکوش ياريتا کنون بس  . اوست
ن يگذشتگان بر ا. ن تالشهاست يک حاصل اينکتيو سيچون طوفان ذهنينيتحت عناويت گروهيتوسعه خالق

فکـر کنـد و دربـاره آن        يموضـوع  يد تا سرحد تـوان خـود بـررو        يبا يباورند که دانشمند و پژوهشگر واقع     
.به او الهام گردد يد راه چاره ايتا شادهدانجاميفراوانيشهايآزما

را  يتوانـد کـس    ينم يين وجود دانش به تنها    يند با ا  يآ يد م يد از آن پد   يجد يده ها ياست که ا   يزيدانش آن چ  
ت دهـد و آن را بـه سـمت خلـق            يدارد که بتواند به آن محور      يکردياز به رو  ين خود دانش ن   يبنابرا .خالق کند 

.ديت نماينو هدايده هايا
اگر اين تعبير را بپذيريم كه هر يك از فن آوري ها، در جهت گسترش يكي از توانمندي هاي بشر بوجود آمده 

ينظام بند، )…ابزارهاي اپتيك در جهت گسترش ديد بشر، خودرو در جهت گسترش اعضاي حركتي و (است 
در تحقيق و توسعه ينقش اساسو اي انديشه انسان تكوين يافته استنيز در جهت گسترش توانمندي هدانش
.دارد

به مجموعه ابزار و روش هايي اطالق ميشود كه به نحوي، اطالعات را در اشكال مختلف، دانشينظام بند
.بازيابي، پردازش و توزيع مي كنند،جمع آوري، ذخيره

فزايش آگاهي در ، ادانشينظام بندف از به كار گيري منشاء دانائي و بصيرت در انسان است و هددانش
. انسان و نظم در اجراست

بهره برداري بهينه از انديشه،  . بهره برداري از انديشه انساني استروش،دانشينظام بندبه تعبير ديگر، 
و آزاد سازي انديشه ) از طريق خودكار سازي عمليات (سپردن امور شناخته شده، تكراري و غيرخالق به ماشين 

. هت مكاشفه در ناشناخته هاستو مهارت هاي انساني ج
کرد ) ات گذشته ياطالعات حاصل از تجرب(دانشاز يق آن استفاده موثريتوان از طرين ابزار که مياز ايکي

د در يل جديجهت حل مساييات گذشته مدلهايکشفيبا بررسTRIZ.باشديم(TRIZ)افتهينظام ينوآور،
.ده را حل نموديچيل پياز مسا ياريتوان بسياز آن مگذارد که با استفاده يبرابر محققان م

 .
TRIZهدف و روش تحقيق , ه يفرض-2

 .TRIZ                      يک روش براي حل مساله است که توانايي تيم پروژه در حل ريسکهاي ايجاد شد در مـساله را تـسريع
Tate and Domb.(مي کنند  1997 .(TRIZوش توسـط  ايـن ر . مخفف روسي تئوري حل خالقانه مساله است

آن اکنون يک علم بين المللي  خالقيت است که به الگوهاي            . آلتشولر و هم دانشگاهي هايش توسعه داده شده است        
.مسايل و راه حل ها متکي است

هاي روشهاي حل خالق مسئله به صورت سنتي بود كه بر اساس            پيدا نمودن گزينه     آلتشولرهدف اصلي   
مـدارك اصـلي از   بررسي ر به دنبال کشف تكنيكهاي خالق به کمکلآلتشو. سعي و خطا ايجاد شده بودند  



ي كـه يافتـه بـود كـشف     هاي خوبحلاو سعي كرد فرايند اصولي را به وسيله راه      . اختراعات ثبت شده بود   
اي براين اساس او قاعـده . مهم نبود كه در آن فرايند از چه تكنولوژي استفاده شده است نمايد و براي وي   

ايـن روشـها   " بعدا. را پيدا نمود فني بودس دانش اوليه و روشهاي مختلف براي حل مسايل كه پايه و اسا   
.اندناميد توسعه داده شدهTRIZبه آنچه كه آلتشولر آن را 

. يك منبع از روشها براي يافتن و حل مـسايل اسـت، يـك دانـش پايـه توانمنـد و قانونمنـد                       TRIZامروزه  
" نـسبتا  TRIZدانـش . بـرد  ياش به سر مـ    هنوز در دوران كودكي    TRIZبر اين باورندكه     TRIZمحققان  

همچنـين بـه عنـوان روشـهاي         TRIZهـاي حـل مـساله       وارد كشورهاي غربي شـده اسـت، روش       " جديدا
شوندكننده تناقضات شناخته ميبرطرف

ه با بيان اين فرضيه آغاز مي شود که يکسري اصول جهان مشمول اختراع وجود دارد کTRIZتحقيقات 
اين بدين معني است که اگر اين . نوآوري خالق با استفاده از تکنولوژي هاي پيشرفته مي باشد يمبنايي برا

اصول تعريف و شناسايي گردند مي توانند به تفکر افراد در ايجاد فرآيندهاي مبتني بر نوآوري به صورت قابل 
سه يافته , سال گذشته تکامل يافته است 50طول اين تحقيق در طي چندين مرحله در. پيشبينانه تري عمل نمايند 

:اصلي از اين تحقيق در زير ارائه مي شود
.مسايل و راه حل هايي که در ميان صنايع و علوم تکرار شده بودند-1
.الگوهاي تکامل فني که در ميان صنايع و علوم تکرار شده بودند-2
.نه اي که آن علوم توسعه يافته بودندنوآوري هاي استفاد شده توسط علوم خارج از زمي-3

شامل يادگيري اين الگوهاي تکرار شده مسايل و را حل هاي آنها و الگوهاي تکامل TRIZبيشترين کاربرد 
در وضعيتهاي خاصي که توسعه دهنده TRIZفني و روشهاي استفاده از آثار علوم و بکارگيري الگوهاي عمومي 

.با آن برخورد مي کند مي باشد
:اين فرآيند را به صورت گرافيکي توصيف مي کند1کل ش

TRIZروش حل مساله با استفاده از ) : 1(شکل 

يمساله عموم
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براي حل TRIZسپس راه حلهاي عمومي , مطابقت مي دهندTRIZنوآوران مساله خود را با مسايل عمومي 
آزمايشهاي الزم را TRIZ, با اين روش . دهند مقايسه مي نمايندآن مساله را با راه حلي که خود پيشنهاد مي

.ارائه مي کند, کاهش مي دهد و موثرترين راه حل براي مساله مورد نظر را که مستقل از صنعتي خاص است 

د؟ينماياستفاده مTRIZک محقق از ييچه زمان-3
وژه  پرهيز مـي نمودنـد زيـرا کـه معتقـد             در گذشته مديران پروژه به طور شفاف از هر نوع خالقيت در پر            

در حاليکـه خالقيـت اکنـون       , بودند راه حلهاي خالق حل مساله ريسک خرابي پروژه ها را افزايش مي دهد               
داراي شهرت و اعتبار فراوان و توسعه غير قابل کنترل است و به طور مکرر در حال توليد ايده هاي جديد                     

ند که خالقيـت بـراي پـروژه هـا خطرنـاک اسـت ولـي بايـد آن را                    است بنابراين آن ها درست فکر مي کرد       
خالقيت مي تواند مديريت شود آن مي توانـد تمرکـز گـرا باشـد و آن مـي توانـد دليلـي بـراي            .مديريت کرد 

ميليون الگو تجزيه و تحليل گشته تا الگوههاي مربوط به راه حل هاي              8/2بيش از   . موفقيت پروژه ها باشد   
.گردندمسايل فني استخراج

ات حاصـل  يـ جزئين اصول با متمرکز شدن بر روين راه حل از انتخاب مناسبتر  يزتريت آم ين و موفق  يبهتر
, داند که چگونه مساله را حل کند         يکند اما نم   يم ييک محقق مشکل را شناسا    يشتر مواقع   يدر ب . گردد يم

قـت  يدر حق. باشـد يسـوم مـ  حـل مـساله مر  يموثر تر و کاراتر از روش هاTRIZين حالت روشها  يدر ا 
TRIZاستفاده از , ست يمرسوم قابل حل نيکند که با روشهايبرخورد ميک محقق به تناقضيکه يزمان

فقـط  TRZکـه اسـتفاده از      د توجـه داشـت      يـ امـا با  . حل نمودن مشکل باشد    ين انتخاب برا  يتواند بهتر  يم
دن بـه حـل   ينظـام بخـش   يو برا  يهر زمان ردست بلکه   ينم  يشو يکه با تناقض روبه رو م     يمحدود به زمان  

.توان ازآن استفاده نمود يمساله م

به محققانTRIZمراحل آموزش -4
کـه در  ن دانـش  يـ ا اکثـر محققـان الزم اسـت       يبـرا  TRIZيت شناس يد بودن دانش خالق   يبا توجه به جد   

يبطـور کلـ   . ود  به آنهـا آمـوزش داده شـ       , نو در ذهن محققان است       يده ها يجاد ا يا يبرا يقت روش يحق
:ر عنوان نمود يتوان به شرح زيرا مTRIZمراحل آموزش 

که   يافراد يفکر يان الگوها يان اختالفات م  يبTRIZ     کـه هنـوز بـه       يرا فراگرفته اند و افراد
.ندارنديآن آگاه

آلتشولر پدر علم يمعرفTRIZ

از مشکالت که با استفاده از يان بعضيو بيمعرفTRIZشونديحل م.
دانشبريمبتنو ابزار اطالعاتيساماندهيليابزار تحليعرفم
تم يآموزش کامل الگورTRIZ)ARIZ(-ينرم افزارهاTRIZ



يسطوح نوآور-5
اختراعروش كليدي4،تحقيقاتش را در زمينه اختراع در دنيا  كامل نمود ) Altshuller( آلتشولر زماني كه

:رتند از روش عبا4را مشخص نمود كه اين 
)1جدول (.سطح اختراع وجود دارد1-5
همراه با تالشيمانند تنبل.حداقل شامل يك تناقض  است) معماي مخترع( هدف مخترع -2
.الگوهاي استاندارد تكامل تدريجي وجود دارد-3
.توان از آنها استفاده نموداي در طراحي مخترعان زيادي وجود دارد كه مياصول مشابه-4

شماره 
شرحدرصدعنوان سطحسطح

%32يهيو بديمعموليراه حلها1
يکــه توســط روش هــا   ييراه حلهــا 

بـه   يشناخته شده ، در حوزه تخصـص      
.نديآيدست م

2
ک يکوچک در يهاينوآور

موضوع
45%

ستم موجود بـا چـشم      يک س يبهبود در   
خواسته هاياز بعضيپوش

3
ک يبزرگ در يهاينوآور

ستم موجوديدر سيبهبود اساس%18يتکنولوژ

4
خارج از محدوده ينوآور

يتکنولوژ
4%

يريبا بـه کـارگ  ياز طراح يدينسل جد 
دانش و نه تکنولوژي

هيجاد دانش پايو اياکتشافات اساس%1اکتشاف5

سطوح اختراع: 1جدول شماره 

حلهاي ابتكاري حل يكساني در راهدهد كه اصول مطالعه جامع از اختراعات ثبت شده در جهان نشان مي
. اند، استفاده شده استمسأله در صنايع مختلف، با وجود اينكه سالهاي زيادي در اختراع با يكديگر فاصله داشته

.است) TRIZ( بدست آوردن اين اطالعات يكي از راههاي كمكي به حل خالقانه مسأله 
روي بعضي مواد و كاهش ناگهاني آن تا يك اتمسفر براي مثال اصل جداسازي به وسيله افزايش فشار بر 

دار هاي آفتابگردان و صدر پوستهدانه. شوديك روشي است كه باعث ايجاد ترك و انجام عمل جداسازي مي
شود، همه اينها گردد، همچنين با ضربه پودر شكر ساخته ميشان خارج ميهستند و با ضربه محتوي درون

اني فشار است و همه تالش مهندسي در جهت معين نمودن بهترين سيستم و شرايط كاربرد  استفاده افت ناگه
.عملياتي است

TRIZ. شودباعث توليد مفاهيمي جهت كاهش اثرات منفي و بهبود در طراحي موجود ميTRIZاستفاده از 

در جهت مفاهيم دانش كه بريمبتنشامل چهار ابزار تحليلي كه در ساختار مساله ابتكاري و نو و شش ابزار
.باشدشود، ميحل مسأله استفاده ميراه



گيرينتيجه-6

روند خالقيت و نوآوري مي تواند آشکار شود و در دسترس آنهايي کـه مـي           , روند خالقيت را مي توان ياد گرفت        
دن ينظم بخـش  ينبنابر ا . خواهند مسايل آن را حل کنند قرار گيرد و نظامي جهت نوآورانه بودن تحقيق وجود دارد               

ياصـول و روشـها     يريه حل خالقانه مساله با بکـارگ      ينظر. كليد دستيابي به رشد و توسعه پايدار است        به دانش 
شـوند را    يدن به هـدف مطلـوب اجـرا مـ         يرس ين برا يمع يبيرا که با ترت    يريتکرار پذ  يتهايفعال  تيخالق يفناور

يگر نمـ يت ديح خالقيت صحيرين با مديبنابرا.گردديل ميااز مسيارين سبب حل بس يکند، که ا   يم يدرذهن تداع 
و مثمـر ثمـر بـودن        يشـود بلکـه باعـث اثـر بخـش          يپروزه مـ   يسک خراب يش ر يت با عث افزا   يتوان گفت که خالق   

.گردديقات ميتحق

: راجع م
1380رسا،يرهنگ،خدمات فيجعفر. ،ترجمه مTRIZافته ينظام ين،نوآوريس زلتيبورنکو،آال زوسمن ،يجان ترن]1[

ق يش مراکز تحقين همايپنجم, TRIZدانش خالقيت ياطالعات با بکارگيريتوسعه و فناور, تحقيق,صادق , يشهباز]2[
1384آذر , ران يع و معادن ايو توسعه صنا

[[33]]EElllleenn DDoommbb.. TThhee PPQQRR GGrroouupp,,UUppllaanndd,,CCAA UUSSAA,, MMaannaaggiinngg CCrreeaattiivviittyy ffoorr PPrroojjeecctt SSuucccceessss
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