
  ػبؼت ٔفؼٔبٖ ٔٛثف 7  

***************************************

***********      

زىيؽٜ  

TRIZٌٙفيً .  ثٝ ٔؼٙبي تئٛـي ضُ ٔىئّٝ ثٝ ـٚي اثؽاػي اوت

 ايٗ تئٛـي ـا ثب عفش ايٗ ٘ظفيٝ 1946آِتٍِٛف ثفاي اِٚيٗ ثبـ ؼـ وبَ 

وٝ لٛا٘يٗ ػٕٛٔي ثفاي ٘ٛآٚـي ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ وٝ پبيٝ ٚ اوبن 

. ٘ٛآٚـيٟبي غاللب٘ٝ ٞىتٙؽ ٚ ثٝ پيٍففت فٙبٚـي ٔٙدف ٔي ٌٛ٘ؽ

ثب ٔدٟكٌؽٖ ثٝ لٛا٘يٗ ٚ اٍِٛ تٛوؼٝ ويىتٓ . ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ؼاؼ

ٞبي ايٗ تىٙيه، ٔفؼْ ٔي آٔٛق٘ؽ وٝ زٍٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ ؼوت ثٝ 

غالليت ٚ ٘ٛآٚـي قؼ، ففايٙؽ ٘ٛآٚـي ـا پيً ثيٙي وفؼ ٚ ؼـ ٔىيف آٖ 

 .ٌبْ ثفؼاٌت

وتبة ٞفت ػبؼت ٔفؼٔبٖ ٔٛثف، ٌ٘ٛتٝ اوتفبٖ وبٚي، يىي اق ٔغفش 

تفيٗ وتبثٟبي ٔٙتٍفٌؽٜ ؼـ قٔيٙٝ ٔؽيفيت ٚ ـٚاٖ ٌٙبوي 

ا٘ىبٟ٘بوت وٝ ٘ٛيىٙؽٜ ؼـ آٖ ثٝ ٞفت ػبؼت ٔفؼٔبٖ ٔٛثف اٌبـٜ 

 (وٝ ػبؼت اَٚ)وفؼٜ اوت وٝ ؼاـاي يه ويف تطِٛي اق ـٌؽ ٌػّي 

ٚ ؼـ ٟ٘بيت  (وٝ ػبؼت ؼْٚ)تب وبـ ٌفٚٞي، ٕٞىبـي ٚ اـتجبعبت 

 .ٞىتٙؽ (ػبؼت ٞفتٓ)ؼٚثبـٜ وبقي ٚ يىپبـزٝ وفؼٖ ٕٞٝ ػبؼتٟب 



ؼـ ايٗ ٌ٘ٛتٝ، وؼي ٌؽٜ اوت ثفغي اَِٛ ٚ ٔفبٞيٓ تئٛـي ضُ 

ٔىئّٝ ثٝ ـٚي اثؽاػي ثب ٞفت ػبؼت ؾوف ٌؽٜ ؼـ وتبة ٞفت ػبؼت 

. ٔفؼٔبٖ ٔٛثف ٔٛـؼ ٔمبيىٝ تغجيمي لفاـ ٌيفؼ

 

 ٔمؽٔٝ

 THEORY OF INVENTIVE)تئٛـي ضُ ٔىئّٝ ثٝ ـٚي اثؽاػي 

PROBLEM SOLVING = TIPS)  ٚTRIZ ٝوف ٚالٜ ػجبـتي ث 

 تٛوظ 1946 اق وبَ TRIZتٛوؼٝ . ٕٞيٗ ٔؼٙب ؼـ قثبٖ ـٚوي اوت

ٚ ٕٞىبـاً٘ ؼـ  (GENRISH ALTSHULLER)ٌٙفيً آِتٍِٛف 

ٌٛـٚي وبثك آغبق ٌؽ ٚ ؼـ ضبَ ضبضف ٘يك ؼـ ثىيبـي اق ٘مبط ؼ٘يب ؼـ 

. ضبَ ففاٌيفي، ثٝ وبـٌيفي ٚ تٛوؼٝ اوت

 

لٛا٘يٗ : ، اثتؽا ثب ايٗ ٘ظفيٝ ٌفٚع ٌؽTRIZپمًٚٞ ؼـ ٔٛـؼ 

ػٕٛٔي ثفاي ٘ٛآٚـي ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ وٝ پبيٝ ٚ اوبن ٘ٛآٚـيٟبي غاللب٘ٝ 

اٌف ايٗ لٛا٘يٗ ثٝ . ٞىتٙؽ ٚ ثٝ پيٍففت فٙبٚـي ٔٙدف ٔي ٌٛ٘ؽ

ؼـوتي ٌٙبوبيي، ؼوتٝ ثٙؽي ٚ وؽٌؿاـي ٌٛ٘ؽ، ٔي تٛا٘ٙؽ ثٝ ٔفؼْ 

ثيبٔٛق٘ؽ وٝ زٍٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ ففايٙؽ ٘ٛآٚـي ـا پيً ثيٙي وفؼ ٚ ٞفزٝ 

ايٗ تطميمبت ؼـ ٔمبعغ ٚ وغٛش . ثيٍتف ؼـ ٔىيف آٖ ٌبْ ثفؼاٌت

ثيً اق ؼٚ ٔيّيٖٛ وٙؽ .  وبَ ِٛـت پؿيففت50ٔػتّفي عي 



ثفـوي ٚ عجمٝ ثٙؽي ٌؽ ٚ وپه ثٝ ٔٙظٛـ تطّيُ  (PATENT)اغتفاع

آٟ٘ب ٚ ٌٙبوبيي لٛا٘يٗ ٘ٛآٚـي ٚ وغص ثٙؽي ٔىبيُ ٚ اغتفاػبت، 

وٝ ٘تيدٝ اِّي ايٗ پمٍٟٚٞب، ثٝ لفاـ . ٔٛـؼ ٔغبِؼٝ لفاـ ٌففت

 :قيفاوت

ٔىبيُ ٚ ـاٜ ضّٟبي آٟ٘ب، ؼـ ِٙبيغ ٚ ػّْٛ ٔػتّف تىفاـ ٔي  - 1

ٌٛ٘ؽ؛ 

اٍِٛٞبي تىبُٔ فٙي، ؼـ ِٙبيغ ٚ ػّْٛ ٌٛ٘بٌٖٛ تىفاـپؿيف٘ؽ؛  - 2

٘ٛآٚـيٟب ٚ اغتفاػبت ا٘دبْ ٌؽٜ ؼـ يه ضٛقٜ ػّٕي، ثف ؼيٍف  - 3

 .ػفِٝ ٞب ٚ قٔيٙٝ ٞبي ؼاً٘ تبثيف ٔي ٌؿاـ٘ؽ

ؼـ ثٝ وبـٌيفي ايٗ تئٛـي، ٞفوٝ يبفتٝ ثفاي ايدبؼ ٚ تٛوؼٝ يه 

 .ٔطَّٛ، غؽٔت يب ويىتٓ ثٝ وبـ ٌففتٝ ٔي ٌٛ٘ؽ

ايٗ .  اوتفبؼٜ ٔي وٙٙؽTRIZٌفوتٟبي ثكـي ٚ وٛزه ثىيبـي اق 

ٌفوتٟب، ايٗ تئٛـي ـا ؼـ وغٛش ٔػتّفي ٔب٘ٙؽ ضُ ٔىبيُ ٚالؼي، 

ٍٔىالت ـٚقٔفٜ ٚ ػّٕيبتي ٚ پيً ثيٙي ٚ تّٕيٓ ٌيفي ؼـثبـٜ خٟت 

ايٗ تئٛـي ؼـ ٌفوتٟبيي زٖٛ . ٌيفيٟبي آيٙؽٜ فٙبٚـي ثٝ وبـ ٔي ٌيف٘ؽ

فٛـؼ، قيفاوه، ٞٛ٘ؽا، ٔٛتٛـٚال، قيٕٙه، فيّيپه، اَ خي، 

وبٔىًٛ٘، ٔيتىٛثيٍي، وؽان، فٛخي فيّٓ، وٛ٘ي ٚ ِؽٞب وٕپب٘ي 

 .ؼيٍف، ؼـ ضبَ اخفاوت



 

ثبتٛخٝ ثٝ ٘ٛپبثٛؼٖ ايٗ تئٛـي ؼـ ايفاٖ، ٔمبِٝ قيف ثٝ ٔٙظٛـ آٌٙبيي 

ؼـ ايٗ . ثب ٌىتفٜ آٖ اق عفيك ٔٛضٛػي آٌٙبتف ا٘تػبة ٌؽٜ اوت

 ثب وتبة ٔؽيفيتي ٞفت TRIZٌ٘ٛتٝ، ثفغي اق اَِٛ ٚ ٔفبٞيٓ 

 .ػبؼت ٔفؼٔبٖ ٔٛثف ٔٛـؼ ٔمبيىٝ تغجيمي لفاـ ٌففتٝ اوت

ؼـ تئٛـي ضُ ٔىئّٝ ثٝ ـٚي اثؽاػي لٛا٘يٗ ٚ اٍِٛٞبيي ثفاي تٛوؼٝ 

يىي اق ٟٕٔتفيٗ ايٗ لبٟ٘ٛ٘ب، لبٖ٘ٛ . ويىتٓ ٞب، ٔؼففي ٔي ٌٛؼ

 پبـأتف 39ثفـوي ٚ تطّيُ ايٗ لبٖ٘ٛ ثٝ تؼفيف . ثفٚق تضبؼٞب اوت

ٞف ٘ٛع تضبؼ ٔٛخٛؼ ؼـ .  اُِ ٘ٛآٚـي ٔٙدف ٔي ٌٛؼ40ٟٔٙؽوي ٚ 

ٓ  ٞب  ٚ ٔىبيُ، ٘بٌي اق تمبثُ ؼٚ يب زٙؽ پبـأتف اق ايٗ   39ويىت

ـاٜ ضُ غّجٝ ثف تضبؼ ـظ ؼاؼٜ ٘يك،  ثٝ وبـٌيفي اَِٛ . پبـأتف اوت

ٔٛوْٛ ثٝ ٔبتفيه *39 .39پيٍٟٙبؼي ؾوف ٌؽٜ ؼـ ٔبتفيىي 

 40 پبـأتف ٚ 31 ثفاي ٔىبيُ ٔؽيفيتي ٘يك TRIZ. تضبؼٞب اوت

اوتفاتمي غالق ـا ٔؼففي ٔي وٙؽ ٚ ثفاي ضُ ٔىبيُ ٔؽيفيتي اق 

ثف٘ؽٜ - ثف٘ؽٜ  (WIN-WIN)ٔٛوْٛ ثٝ ٔبتفيه31F،31ٔبتفيه 

 . ثٟفٜ ٔي ٌيفؼ

  ػبؼت 7ويف تطَٛ 



وتبة ٞفت ػبؼت ٔفؼٔبٖ ٔٛثف، ٌ٘ٛتٝ اوتفبٖ وبٚي يىي اق 

وتبثٟبي ثؽٖٚ تبـيع ّٔفف ٚ ٕٞيٍٝ لــــبثُ اوتفبؼٜ ؼـ قٔيٙٝ 

ؼـ فبِّٝ وٛتبٞي په اق ا٘تٍبـ اِٚيٗ . ـٚاٖ ٌٙبوي ا٘ىبٟ٘ب اوت

، ٔيّٟٛ٘ب ٘ىػٝ اق آٖ ؼـ وفاوف خٟبٖ 1989زبح ايٗ وتبة ؼـ وبَ 

 ثب TRIZثٝ ٔٙظٛـ ٔغبثمت ؼاؼٖ ٔفبٞيٓ. ثٝ ففٚي ـفتٝ اوت

آ٘سٝ ؼـ ايٗ وتبة اـقٌٕٙؽ آٔؽٜ اوت، آٖ ـا ٔــٛـؼ ٔغبِؼٝ ٚ 

 .ثبقغٛا٘ي لفاـ ؼاؼٜ ايٓ

يه ـٚيىفؼ ثىيبـ فٙي ثفاي ضُ ٔىبيُ ثٝ ٘ظف ٔي آيؽ ٚ TRIZاغّت 

ثٝ ٕٞيٗ ؼِيُ ٘يك ؼـ ليبن ثب ـٚاثظ ّٕٔٛن ا٘ىب٘ي، ٔٛثف تّٛـ ٔي 

 . ٌٛؼ

اٌفزٝ ضميمت ايٗ اوت وٝ ٔغبثمت ٞب ٚ ٍٔتفوبت ثىيبـي ثيٗ 

ؼـ قيف، ثفغي اق .  ٚخٛؼ ؼاـؼTRIZـٚيىفؼٞبي تٍفيص ٌؽٜ ٞفت ػبؼت ٚ

. اٌتفاوبت ايٗ ؼٚ ـا ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٔي ؼٞؽ

 

 

 

ٞفت ػبؼت ٔفؼٔبٖ ٔٛثف، ثفٌففتٝ اق وتبة اوتفبٖ وبٚي، ثٝ لفاـ 

: قيف٘ؽ



ػبُٔ ثٛؼٖ؛ 

ٌفٚع اق پبيبٖ ؼـؾٞٗ؛ 

٘ػىت ثٝ اِٚيٗ ٞب پفؼاغتٗ؛ 

ثف٘ؽٜ ا٘ؽيٍيؽٖ؛ - ثف٘ؽٜ 

اَٚ فٟٕيؽٖ ٚ وپه فٟٕب٘ؽٖ؛ 

؛ (ويٙفلي)ٞٓ افكايي 

 .(پيٍففت ٔىتٕف ٚ ففايٙؽٞبي پيٍففت)اـٜ تيكوفؼٖ 

وٝ )ؼـ ايٗ وتبة، ٞفت ػبؼت يه ويف تطِٛي ـا اق ـٌؽ ٌػّي 

ثٝ ( وٝ ػبؼت ثؼؽ)اـتجبعبت / ٕٞىبـي / تب وبـ ٌفٚٞي (ػبؼت اَٚ

. عي ٔي وٙٙؽ (ػبؼت ٞفت)ؼٚثبـٜ وبقي ٕٞٝ ػبؼات 

ؼـ قيف، ٞفيه اق ايٗ ػبؼتٟب ـا ٔجتٙي ثف اـتجبعٍبٖ ثب ايٗ تئٛـي ثفـوي 

 .ٔي وٙيٓ

. ٘ػىتيٗ ػبؼت، تٛخٝ ثٝ ضك ا٘تػبة اوت: ػبُٔ ثٛؼٖ - 1

ٟٕٔتفيٗ ايؽٜ پٟٙبٖ پٍت ايٗ ػبؼت ايٗ اوت وٝ ؼـ يه ٌفايظ 

ٍٔػُ، زٝ آٖ ـا غٌٛبيٙؽ ففْ وٙيٓ زٝ ٘بغٌٛبيٙؽ ٚ عفؼٌؽٜ ؼـ 

٘ظفي ثٍيفيٓ، ٔب اخبقٜ ا٘تػبة ؼاـيٓ وٝ زغٛـ ثب ٔٛضٛع ثفغٛـؼ 

اٌف وىي ؼـ غيبثبٖ يه ثكـٌفاٜ ثٝ يىجبـٜ خّٛ . وفؼٜ ٚ ثٝ آٖ ثپفؼاقيٓ

ٔب ثپيسؽ، اضىبن ػّجب٘يت ٘ىجت ثٝ ٌػُ غبعي ؼـ ٔب ثفاٍ٘يػتٝ 



أب تٛخٝ ؼاٌتٝ ثبٌيٓ وٝ ايٗ ٚاوًٙ، غٛؼ يه ا٘تػبة . ٔي ٌٛؼ

ثٝ اوتٙبؼ وتبة، ٚاوًٙ ثىيبـ ٔٛثفتف، ٌكيًٙ ٚاوٙــً . اوت

. ٔػبِف ٚ ثفٚق ػىه اِؼّٕي ثفغالف ػبؼت يب اضىبن عجيؼي اوت

ثبايٗ ـٚيىفؼ ٔب ٔي تٛا٘يٓ ٘ىجت ثٝ ٞفزيك ٔٙفي، ٔطفوي ٔثجت 

. ٍ٘بٖ ؼٞيٓ ٚ ق٘ؽٌي ٌبؼتف ٚ پفثٕفتفي ؼاٌتٝ ثبٌيٓ

 

ِفف وفؼٖ ا٘فلي ثفاي ػّجب٘يت، اٌف تٛاٖ غّجٝ ثفٌفايظ ٚ ٘فٛؾ ثف 

ضّمٝ . خبيٍبٜ غبِت ـا ٘ؽاٌتٝ ثبٌيٓ، ضفوتي پٛذ ٚ ثيٟـٛؼٜ اوت

ٌىُ )ٞبي ٍ٘فا٘ي ٚ ضّمٝ ٞبي ٘فٛؾ يىي اق تّٛيفٞبي ٔفيؽ اوت 

1.) 

  

  

  

. ؼـٖٚ ضّمٝ ٘فٛؾ، زيكٞبيي اوت وٝ ٔب تٛا٘بيي تغييف آٟ٘ب ـا ؼاـيٓ

ؼـٖٚ ضّمٝ ٍ٘فا٘ي زيكٞبيي اوت وٝ ثبيؽ ٍ٘فاٍ٘بٖ ثبٌيٓ، أب لؽـت 

٘فٛؾ ٚ غّجٝ ثف آٟ٘ب ـا ٘ؽاـيٓ، ٔثُ آٖ ـا٘ٙؽٜ اي وٝ ـاٜ ٔب ـا ٔي 

ػبُٔ ثـــٛؼٖ، ٔي ٌٛيؽ وٝ ٚلتٕبٖ ـا ؼـ ضّمٝ ٍ٘فا٘يٟب تّف . ثٙؽؼ

٘ىٙيٓ ٚ ثٝ خبي آٖ ضّمٝ ٘فٛؾٔبٖ ـا ثٍٙبويٓ ٚ آٖ ـا تٛوؼٝ 

 .ثؽٞيٓ

 حلقه نگراني

 

 حلقه نفوذ

 



، تجؽيُ ضفـ ثٝ وٛؼ، ؼـ ثفٌيف٘ؽٜ ٔفْٟٛ ػبؼت TRIZ 22اُِ ٌٕبـٜ 

ٕٞسٙيٗ ٔفْٟٛ تٛفيك اخجبـي ٚ اوتفبؼٜ اق ٔٙبثغ . ػبُٔ ثٛؼٖ اوت

. ـا ٘يك ٔي تٛا٘يٓ ثفاي ايٗ ػبؼت ػٙٛاٖ وٙيٓ

 

 :تجؽيُ ضفـ ثٝ وٛؼ. 22اُِ 

اضفاق يه اثف ٔثجت ثب ثٝ وبـٌيفي اثف قيبٖ ثبـ يب ػبُٔ قيبٖ ثبـ  - 1 

 ٔطيغي؛

 3اق ٔيبٖ ثفؼاٌتٗ يه ػبُٔ قيب٘جبـ تٛوظ ػبُٔ قيبٖ ثبـ ؼيٍف؛  - 2

 .غفٚج اق ضبِت ضفـ ثبافكايً ؼـخٝ قيبٖ ثبـي- 

ػبؼت ؼْٚ ٔب ـا تٕفيٗ ٔي ؼٞؽ تب پيً : ٌفٚع اق پبيبٖ، ؼـ ؾٞٗ - 2

ثيٙي وٙيٓ وٝ آيٙؽٜ ٔٛضٛع ٔٛـؼ٘ظفٔبٖ زٍٛ٘ٝ غٛاٞؽ ثٛؼ ٚ يبؼآٚـ 

ايٗ ضفة إِثُ لؽيٕي اوت وٝ اٌف ٕ٘ي ؼا٘يؽ ودب ٔي غٛاٞيؽ 

ٌفٚع ؾٞٙي اق پبيبٖ . »ثفٚيؽ، ٕٞٝ ـاٟٞب ٌٕب ـا ثٝ ٔمّؽ ٔي ـوب٘ؽ

ايؽٜ اؼٚاـؼ . ٔي ٌٛيؽ وٝ آ٘سٝ ٔي غٛاٞيؽ ثؽاٖ ثفويؽ ـا تدىٓ وٙيؽ

 (٘تيدٝ ٟ٘بيي ايؽٜ اَ) IFR آٖ ـا ثب ػٙٛاTRIZٖؼٚثٛ٘ٛ ٚ آ٘سٝ وٝ ؼـ

ٔي ٌٙبويٓ ٘يك اق آ٘دب وٝ ثب ضفوت ثٝ وٛي ػمت اق آيٙؽٜ تب ثٝ 

أفٚق ٔب ـا ثٝ ٔمّؽ ـإٞٙبيي ٔي وٙؽ، ثىيبـ ثٝ ايٗ ػبؼت ٌجبٞت 

زيكي وٝ ثب وٕه ٘تيدٝ ٟ٘بيي ايؽٜ اَ ثٝ آٖ ٔؼٙب ٔي ثػٍيٓ . ؼاـؼ



ثب تٕبْ ٔكايب ٚ ٚيمٌيٟب، ٔثجت ٚ ثؽٖٚ ٞفٌٛ٘ٝ ػيت يب ضفـي ٕٞبٖ 

زيكي اوت وٝ اوتفبٖ وبٚي ؼـ تٍفيص ػبؼت ؼْٚ ؼـ وتبة غٛؼ ثيبٖ 

 .ؼاٌتٝ اوت

ثفاي ا٘دبْ يه وبـوفؼ غبَ، : (٘تيدٝ ٟ٘بيي ايؽٜ آَ) IFRتؼفيف 

ويىتٓ ٞبي ٔتفبٚتي ٚخٛؼ ؼاـؼ ِٚي اق ٔيبٖ تٕبْ ويىتٓ ٞبيي وٝ 

وبـوفؼ ٔٛـؼ ٘ظف ـا ا٘دبْ ٔي ؼٞٙؽ، ويىتٕي ثٟتف اوت وٝ ثٝ 

. وٕتفيٗ ٔٙبثغ ثفاي وبغت، ػّٕيبت ٚ ٍٟ٘ؽاـي ٘يبق ؼاٌتٝ ثبٌؽ

 

ويىتٓ ايؽٜ آَ ويىتٕي اوت وٝ ٞير ٌٛ٘ٝ ٚخٛؼ فيكيىي ٘ؽاٌتٝ 

 .ثبٌؽ أب وبـوفؼ اِّي غٛؼ ـا ا٘دبْ ؼٞؽ

ػبؼت وْٛ ثٝ عٛـ ٍٔػُ ثٝ : ٘ػىت ثٝ اِٚيٗ ٞب پفؼاغتٗ - 3

ـٌٟٚب ٚ ـاٟٞبي ـويؽٖ ثٝ تدىٓ تؼفيف ٌؽٜ ؼـ ػبؼت ؼْٚ پفؼاغتٝ 

ؼـ . ثٝ ايٗ تفتيت وٝ ثٝ وٕت ػُٕ وفؼٖ ٌبْ ثف ٔي ؼاـيٓ. اوت

ٍ٘بٜ اَٚ، ايٗ ػبؼت ثب تئٛـي ضُ ٔىئّٝ ثٝ ـٚي اثؽاػي اـتجبط لٛي 

اضغفاـ وٝ ؼـ وتبة وبٚي - ٘ؽاـؼ أب ٔبتفيه ٔؼفٚف إٞيت 

ايؽٜ اِّي ايٗ .  ٘كؼيه اوتTRIZتٍفيص ٌؽٜ اوت، ثىيبـ ثٝ 

ػبؼت، پفؼاغتٗ ٚ تٕفوك ثف ٔٛاـؼ ٟٔٓ ٚ غِّٛبً ٔٛاـؼ غيفاضغفاـي 

 . اوت



TRIZ ٍٞٙبٔي وٝ ثٝ ضفوتٟب ٚ خبثٝ خبئيٟبي غيفلبثُ ٌٕبـي ؼـ

ٔىيف ـويؽٖ ثٝ ٘تيدٝ ٟ٘بيي ايؽٜ اَ ٔي پفؼاقؼ، ثىيبـ لٛي ٔي 

ثٝ ػجبـت ؼيٍف ايٗ تئٛـي ثٝ ٔب ؼـ تٍػيُ ٚ تٕيك ؼاؼٖ ثيٗ . ٕ٘بيؽ

. ٘ىجتبً غٛثٟب ٚ غٛثٟب ٚ تٍػيُ ٟٔٓ أب غيفاضغفاـي وٕه ٔي وٙؽ

 

ثفغي اق ـٌٟٚبي ـويــــؽٖ ثٝ ثٟتفيٗ ـاٜ ضُ ؼـ ايٗ تئٛـي، ٔب٘ٙؽ 

افـكايً ؼـخٝ ايؽٜ اِي، ـفغ تضبؼٞب، اوتفبؼٜ اق ٔٙبثغ ٔٛخٛؼ ثؽٖٚ 

افكٚؼٖ ٔٙجغ خؽيؽ، ثٝ ٔب وٕه ٔي وٙٙؽ تب تٍػيُ ؼٞيٓ وؽاْ ـاٜ 

 .ضُ لٛي تف ٚ ثٕفثػً تف اق ثميٝ اوت

 

اق ٔٙظف يه ػبؼت ففؼي ٔفتجظ ثب : ثف٘ؽٜ ا٘ؽيٍيؽٖ- ثف٘ؽٜ  - 4

 .  ٘كؼيه اوتTRIZثف٘ؽٜ ا٘ؽيٍيؽٖ ثىيبـ ثٝ- ؼيٍفاٖ، ػبؼت ثف٘ؽٜ 

ثف٘ؽٜ ؼاـ٘ؽ؛ ٕٞبٖ عٛـ وٝ ايٗ تئٛـي ثٝ - ٔفؼٔبٖ ٔٛثف، تفىف ثف٘ؽٜ 

- ٔب وٕه ٔي وٙؽ تب ثٝ ٚويّٝ ـٌٟٚبي ٘ظبْ يبفتٝ ثٝ ـاٜ ضُ ثف٘ؽٜ 

ؼٚ زيكي وٝ ثىيبـ ثٝ يىؽيٍف ٘كؼيه ٚ ٔتُّ . ثف٘ؽٜ ؼوت يبثيٓ

 .ٞىتٙؽ

. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، ٔؿاوفٜ ثيٗ ؼٚ ٕ٘بيٙؽٜ اق ؼٚ وبقٔبٖ ـا تّٛـ وٙيؽ

تّٛـ ٔفوْٛ آٖ اوت وٝ ؼٚ ففؼ ٔمبثُ ٞٓ ٚ ؼـ ؼٚوـــــــٛي ٔيك 



ايٗ ؼـ ضبِي اوت وٝ ؼـ يه . ٔي ٍ٘يٙٙؽ ٚ ثٝ ٌفت ٌٚٛ ٔي پفؼاق٘ؽ

ثف٘ؽٜ، ٞفؼٚ عفف ثٝ يه وٕت ٔيك ٔي - ٔؿاوفٜ ثب ٔٙغك ثـــــف٘ؽٜ 

آيٙؽ ٚ ثب ٍ٘ىتٗ ؼـ وٙبـ ٞٓ، فبـؽ اق ؼغؽغٝ ايٙىٝ ِففبً ٞفيه زٝ 

ٔٙبفؼي اق ؼيٍفي ػبيؽي غٛاٞؽ ٌؽ، ثٝ افك ٌىتفؼٜ ؼ٘يبي أىبٖ 

. پؿيفٞب ٚ ٔٙــــبفغ ٘بٌي اق ٕٞفاٞي يىؽيٍف ٔي ا٘ؽيٍٙؽ

 

اَٚ ؼـ پي فٟٕيؽٖ ثبٌيؽ، : اَٚ فٟٕيؽٖ ٚ وپه فٟٕب٘ؽٖ  - 5

ايٗ وبـ ثٝ ٘ظف وبؼٜ ٔي ٕ٘بيؽ أب ؼـ . وپه وؼي وٙيؽ ثفٟٕب٘يؽ

تٕفيٗ  (ٔؼىٛن وفؼٖ) 13TRIZاُِ ٌٕبـٜ . ػُٕ ؼٌٛاـ اوت

پيٛ٘ؽ ٔطىٓ تف ايٗ ػبؼت . ٔٙبوجي ثفاي پيبؼٜ وبقي ايٗ ػبؼت اوت

 PERCEPTION) اق عفيك اثكاـٞبي ٘مٍٝ اؼـان TRIZثب 

MAPPING)  ٚ9 ٜپٙدف (9 SCREEN)  ُيب اپفاتٛـ ويىتٕي لبث

 .اؼـان اوت

 

ػبؼت پٙدٓ ٔي ٌٛيؽ وٝ پيً اق تٛخٝ ثٝ ؼيؽٌبٜ غٛؼٔبٖ، ثٝ 

. ٔٛضٛع اق ؼيؽ ؼيٍفاٖ ٘يك ثٍٙفيٓ

 

ثٝ خبي الؽاْ ٔىتميٕي وٝ ٔىئّٝ  - 1: ٔؼىٛن وفؼٖ  . 13اُِ 

 ؼيىتٝ ٔي وٙؽ، الؽاْ ػىه آٖ ـا ا٘دبْ ؼٞيؽ؛



لىٕت ٔٛـؼ ٘ظف ٌيء ـا ٔتطفن وبقيؽ؛ ٔطيظ غبـخي ٌيء  - 2

ٔتطفن ـا تغييف ؼٞيؽ ٚ ثػً ٔتطفن ـا ثبثت ٚ ثػً ثبثت ـا 

. ٌيء ـا ٚاـٚ٘ٝ وٙيؽ - 3ٔتطفن وٙيؽ؛ 

ػبؼت ٞٓ افكايي، ػاللٝ ٔٙؽي ثٝ ٔفْٟٛ اـقٌٕٙؽتف : ٞٓ افكايي - 6

ثٛؼٖ خٕغ اق ٔدٕٛع اـقٌٟبي ٞفيه اق اخكاي تٍىيُ ؼٞٙؽٜ آٖ 

ٔتبوفب٘ٝ أفٚقٜ ٞٓ افكايي ثٝ يه ٚالٜ وّيٍٝ اي تجؽيُ ٌؽٜ . اوت

 .اوت

ايؽٜ ؼوتيبثي ثٝ ٔٙبثؼي وٝ پيً اق ايٗ ثٝ آٖ ؼوت يبفتٝ ٍ٘ؽٜ 

اوت، قٔب٘ي وٝ ٔب ؼٚ ٌفٜٚ ٔتفبٚت ـا ؼـ وٙبـ ٞٓ لفاـ ٔي ؼٞيٓ 

غٌٛجػتب٘ٝ ٞٙٛق يه ـٚي ٔٛثف ٚ وبـآٔؽ ؼـ ؼوتيبثي ثٝ ـاٜ ضّٟبي 

 اوتفبؼٜ اق اَِٛ TRIZاـتجبط اِّي ايٗ ػبؼت ثب . لؽـتٕٙؽ اوت

 . آٖ اوت5ٚ6

ؼـ وتبة اوتفبٖ وبٚي، ػبؼت ٌٍٓ ثٝ وبـٌيفي تٛاْ پٙح ػبؼت 

ثٙبثفايٗ، ايٗ ػبؼت ثٝ تٟٙبيي ٌبُٔ تٕبْ اخكاي آٟ٘ب . پيٍيٗ اوت

اق ؼيؽٌبٜ ايٗ تئٛـي، ايٗ ػبؼت ٕ٘بيبٍ٘ف إٞيت اؼغبْ . ٘يك ٔي ٌٛؼ

 ٚلبٖ٘ٛ ضفوت اق يه TRIZ 6 ٚ 5وفؼٖ ويىتٓ ٞب ثفاوبن اِّٟبي 

ويىتٓ تىي، ثٝ ؼٚتبيي ٚ زٙؽتبيي ثٝ ٔٙظٛـ ؼوتيبثي ثٝ ـاٜ ضّٟبي 

. ٔٛثف ٚ ٔفيؽتف اوت



اخىبْ ٍٔبثٝ يب اخىبٔي ـاوٝ ثفاي  - 1 :يىپبـزٝ وفؼٖ . 5اُِ 

ا٘دبْ ػّٕىفؼٞبي پيبپي ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ٌؽٜ ا٘ؽ، ثٝ ِٛـت ٔىب٘ي ثب 

 ٞٓ تفويت وٙيؽ؛

ػّٕىفؼٞبي ٍٔبثٝ يب پيبپي ـا ثٝ ِٛـت قٔب٘ي ثب يىؽيٍف تفويت  - 2

ثٝ ٔٙظٛـ ـفغ ٘يبق ثٝ : خبٔؼيت يب ػٕٛٔيت ؼاؼٖ . 6اُِ . وبقيؽ

 .زٙؽ خىٓ، يه خىٓ ٔي تٛا٘ؽ ػّٕىفؼٞبي زٙؽٌب٘ٝ اي ؼاٌتٝ ثبٌؽ

يه ويىتٓ : لبٖ٘ٛ ضفوت اق يه ويىتٓ تىي ثٝ ؼٚتبيي ٚ زٙؽتبيي

فٙي ؼـ عَٛ ػٕف غٛؼ، ثفاي وىت غٛاَ ٔثجت ثيٍتف ثب يه ويىتٓ 

فٙي ؼيٍف ٚ يب زٙؽويىتٓ فٙي ؼيٍف تفويت ٌؽٜ ٚ ويىتٓ خؽيؽي 

ايدبؼ ٔي ٌفؼؼ ٚ وپه ؼـ ٔفضّٝ ٍٔػّي اق ـٌؽ، ويىتٓ فٙي ثكـي 

ٌؽٜ ثٝ يه ويىتٓ فٙي فٍفؼٜ ثب ضفظ تٕبْ غٛاَ ٔثجت وىت 

 ٌؽٜ لجّي، تجؽيُ ٔي ٌفؼؼ

ػبؼت اـٜ تيكوٙي، ثٝ ٔـــــب ٔي ٌٛيؽ وٝ ؼـ : اـٜ تيكوفؼٖ - 7

ٔفؼٔبٖ ٔٛثف . ٔمبيىٝ وفف ثب ٔمّؽ، إٞيت وففوفؼٖ ـا ثؽا٘يٓ

ثفاوبن ايٗ ػبؼت، ٔفؼٔب٘ي ٞىتٙؽ وٝ ثٝ عٛـ ٔؽاْٚ ثبقٍ٘في ٚ 

. ٘ٛوبقي آ٘سٝ ـا ا٘دبْ ٔي ؼٞٙؽ ٚ ـٚي آٖ ـا ٔؽ٘ظف لفاـ ٔي ؼٞٙؽ

 عجيؼت زفغٝ اي ففايٙؽ ضُ ٔىئّٝ TRIZپيٛ٘ؽ اِّي ايٗ ػبؼت ثب

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، ايؽٜ ق٘ديفٜ تضبؼ ثيبٍ٘ف ظٟٛـ ٔؽاْٚ تضبؼٞب ٚ . اوت



ـاٜ ضّٟبي ثفعفف وفؼٖ آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ اثكاـ اِٚيٝ پيٍففت ويىتٓ 

 ٕٞب٘ٙؽ اوتفبؼٜ اق TRIZػبؼت اـٜ تيكوفؼٖ ؼـ ٔمبيىٝ ثب . اوت

 .ايؽٜ ق٘ديفٜ تضبؼٞب ؼـ ففايٙؽ ضُ ٔىئّٝ اوت

 Triz ٔغبثمت ٞفت ػبؼت ٚ – 1خؽَٚ 

 Triz ٞفت ػبؼت ٔفؼٔبٖ ٔٛثف

 تجؽيُ ضفـ ثٝ وٛؼ/ ٔٙبثغ   ػبُٔ ثٛؼٖ– 1

 ٘تيدٝ ٟ٘بيي ايؽٜ اَ  ٌفٚع اق پبيبٖ ؼـ ؾٞٗ– 2

/ تضبؼٞب / افكايً ؼـخٝ ايؽٜ اِي  ٘ػىت ثٝ اِٚيٗ ٞب پفؼاغتٗ- 3

 ٔٙبثغ ٔٛخٛؼ

 تضبؼٞب  ثف٘ؽٜ ا٘ؽيٍيؽٖ –ثف٘ؽٜ - 4

 ٔؼىٛن وفؼٖ  اَٚ فٟٕيؽٖ وپه فٟٕب٘ؽٖ– 5

لبٖ٘ٛ / خبٔؼيت ؼاؼٖ / يىپبـزٝ وبقي   ٞٓ افكايي– 6

ضفوت اق يه ويىتٓ يىي ثٝ ؼٚتبيي ٚ 

 زٙؽتبيي

 ففايٙؽٞب/ ق٘ديفٜ تضبؼٞب   اـٜ تيك وفؼٖ– 7

 ثٝ وبـٌيفي ٕٞٝ ػبؼتٟب

اٌف تئٛـي ـٚي اثؽاػي ضُ ٔىئّٝ ـا ػّبـٜ ثٟتفيٗ ـٌٟٚب ففْ 

وٙيٓ، ؼـ ايٗ ِٛـت تٕبْ ٔكايبي ٞفت ػبؼت ٘يك ثبيؽ ؼـ آٖ ٔٛخٛؼ 

ثٝ . ثبٌؽ، يب آ٘ىٝ ثبيؽ ؼـ ايٗ فّىفٝ يب ٔتؽ، يىدب خٕغ ٌؽٜ ثبٌؽ

ػجبـت ؼيٍف، ٕٞٝ آ٘سٝ ؼـ ٞفت ػبؼت ٔفؼٔبٖ ٔٛثف ٌفش ؼاؼٜ ٌؽٜ 



ثفاي خٕغ ثٙؽي ثطث، ؼـ خؽَٚ . ٔب ثٝ اقايي ايٗ تئٛـي ؼاـؼ. اوت

 :  پفؼاغتٝ ٌؽٜ اوتTRIZٌٕبـٜ يه ثٝ ٔغبثمت ٞفت ػبؼت ٚ

 

 ٘تيدٝ ٌيفي

آٖ زٙــــبٖ وٝ اق ٔغبِت ثبال ثفٔي آيؽ، ٔي تٛاٖ ٞفيه اق ٞفت 

ػبؼت ؾوف ٌؽٜ ـا ثٝ عٛـ ٔؼبؼَ ثباوتفبؼٜ اق يه ٚ يب زٙؽاُِ ٚ يب 

 تؼفيف وفؼٜ ٚ آٟ٘ب ـا ؼـ ضُ ٔىبيُ TRIZلبٖ٘ٛ ٔغفش ٌؽٜ تٛوظ

ثٝ ػجبـت ؼيٍف، ٞفآ٘سٝ وٝ اق آٖ ثٝ . ٚ پيً ثيٙي آيٙؽٜ ثٝ وبـ ٌففت

ػٙٛاٖ ػبؼات ٔفؼٔبٖ ٔٛثف يبؼ ٌؽٜ اوت، ٔؼبؼِي ؼـ ايــــــٗ 

تئٛـي ؼاـؼ وٝ ايٗ غٛؼ ٔي تٛا٘ؽ ٌٛاٞي ثف خبٔؼيت ايٗ فّىفٝ ٚ 

ٔتؽِٚٛلي ٚ تٛا٘بئيٟبي ٌىتفؼٜ آٖ ؼـ وغٛش ٚ قٔيٙٝ ٞبي ٔػتّف 

 .ثبٌؽ

  
 top leader of goldquest: ٔٙجغ  

 

http://atlon79.persianblog.com/
http://atlon79.persianblog.com/

