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 كليد هاي حل خالقانه مسائل          

ايرج دريابر 

۸۷بهار 
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 خالقيت

 )Creativity(

نوآوري 
 )Innovation  (

 فرايند توليد ايده هاي نو  -
 فرايند کشف مفاهيم جديد -
 يافتن راه هاي جديد براي حل مسائل  -

 فرايند عملياتی کردن ايده های نو  -
 تحقق بخشيدن به مفاهيم جديد  -
 اجراي راه حل هاي جديد -
 عملياتی شدن خالقيت   -

 تفاوت خالقيت با نوآوري     
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٣

  )Invention( اختراع  

نوآوري فناورانه = اختراع 
)Technological Innovation( 

نوآوري + خالقيت = اختراع 

  اجراي ايده+ ايده اختراعي = اختراع 
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٤

TRIZ
:برگرفته از حروف اول کلمات در عبارت روسي 

Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch

:به انگليسي  
 Theory of Inventive Problem Solving 

:به فارسي 

  نظريه حل خالقانه مسئله         
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۱۹۲۶ اكتبر    ۱۵ تولد در   •

١٩٤٦ در سال   اولين اختراع كامل   •

 سال زندان به اتهام      ۲۵ محكوم به    •

۱۹۵۰                خرابكاري مختراعانه در سال                  

 تبعيد به زندان مخوف گوالگ در سيبري و كسب دانش در زندان                      •

 آزادي از زندان و تاليف اولين مقاله به نام            •

۱۹۵۶در سال “     روانشناسي خالقيت براي اختراع                                   ”

۱۹۶۱در سال   “  چگونه بياموزيم كه اختراع كنيم      ” تاليف كتاب     •

۱۹۶۹در سال   “  الگوريتم اختراع كردن     ”تاليف كتاب    •

۱۹۸۹ روسيه در سال    TRIZتاسيس انجمن      •

۱۹۹۸ سپتامبر       ۲۵ وفات در   •

TRIZپدر علم  : گنريش آلتشولر    

Genrich Altshuller 
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٦

TRIZتعريف    

:را چنين تعريف كرده است TRIZدانش : سيمون ساورانسكي

  »TRIZ                    مسائل است   دانشي انسان گراي مبتني بر روش شناسي نظام يافته براي حل ابداعانه « 

:را اين چنين تعريف مي كنند  TRIZبرخي صاحب نظران ، 

»TRIZ  فناورانه عبارت است از نوعي رويكرد الگوريتمي براي حل ابداعانه مسائل فني و«
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 هزار سند اختراع به اين نتيجه رسيد كه حدود              ۲۰۰آلتشولر پس از مطالعه      
ول    تضاد تكنيكي وجود دارد كه مي شود آنها را با استفاده از تعدادي اص              ۱۵۰۰

.  بنيادي از بين برد      

مي توانيد صد سال اميدوارانه صبركنيد تا جرقه اي در ذهنتان                “  :او مي گفت 
ول مسئله تان       بخورد و راهي براي مشكلتان بيابيد و يا اينكه با استفاده از اين اص                         

“.  دقيقه حل كنيد    ۱۵را ظرف مدت 

TRIZ       براين اساس مبتني ست كه  :

. تكامل همه سيستم هاي فني از يك سري اصول هدفمند پيروي مي كنند                  

TRIZاساس تفكر     
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ويژگي های نظريه اختراع  

. شامل يك فرايند گام به گام و نظام يافته باشد                         -۱

. د   بتواند از ميان راه حل هاي مختلف مستقيما به بهترين جواب منجر گرد                     -۲

.  داراي ويژگي تكرارپذيري باشد      -۳

.  بتواند ساختاري براي دانش ابداع ارائه نمايد            -۴

: از نظر آلتشولر نظريه اختراع بايد داراي ويژگي هاي زير باشد                  
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٩

سطوح نوآوري از نظر آلتشولر      

٣
اختراع ناشي از برطرف كردن يك           

تضاد فيزيكي     
آشنايي با علوم ديگر در        

صنايع مختلف      
نصب كالچ روي اره      

برقي  

تسلط بر علوم ديگر      ايجاد تكنولوژي جديد        ٤
بهره گيري از حافظه      

گرمايي فلزات    

٥

۲

۱

رديف  

كشف پديده اي نو      
انديشه اي  بكر و شالوده        

شكن
ترانزيستور و ليزر     

اختراع ناشي از رفع يك تضاد تكنيكي              
اطالع از دانش هاي      

متفاوت از حيطه مربوطه     
فرمان قابل تنظيم     

خودرو

بهبودي ساده در يك سيستم فني               
تسلط به دانش موجود در     

حيطه مربوطه  
افزايش ضخامت ديوار     
براي عايق بندي بهتر        

مثالنياز سطح   
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١٠

ئله   تحليل مس  : گام اول    

تحليل مدل مسئله     :  گام دوم   

.(IFR)فرموله كردن نتيجه نهايي ايده آل         :   گام سوم     

ده از اشياء ومنابع ميداني بيروني          استفا   : گام چهارم     

استفاده از بانك هاي اطالعاتي         : گام پنجم     

تغيير مسئله و يا فرموله كردن مجدد آن           : گام ششم    

تحليل روش هايي كه تضاد فيزيكي را رفع كند           : گام هفتم      

پياده سازي راه حل يافت شده       :  گام هشتم     

.تحليل گام هايي كه منجر به رسيدن به راه حل شده اند                   : گام نهم   

ARIZ   )       الگوريتم حل مسائل ابداعي(

ARIZ     ابزار محوري تحليل در TRIZ   گام زير است      ۹ است كه داراي  :
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١١

TRIZنمودار رشد  
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١٢

   براي حل مسائل      TRIZفلوچارت انتخاب روش     
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١٣

مسئله چيست ؟     

مسئله معرفي هدف و موانع است  
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دسته بندي مسائل        

: مسائل عادي يا بسته  )   الف

مسئله اي است كه الگو ، قواعد ، فرمول يا روش حل آن شناخته 
.شده و مشخص مي باشد

: مثال 

   واكنش شيميائي اسيد و باز ، محاسبه سرعت و شتاب يك خودرو ،                  
. .. چگونگي درمان آنفوالنزا ، محاسبه مشتق و انتگرال و        
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دسته بندي مسائل        

:مسائل غير عادي يا باز         ) الف

. مسئله اي كه راه و روش حل آن ناشناخته است         

و نامشخص    چنانچه همه يا تعدادي از مراحل اصلي فرايند حل يك مسئله ناشناخته                       

ستبوده و نياز به ابداع يا كشف داشته باشد مسئله ، غير عادي يا باز ا                            

: مثال
... درمان سرطان ، ساخت هواپيماهائي با قابليت پرندگان و     
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١٦

حل مسئله چيست ؟       

آزاد شدن از قيد : حل مسئله يعني 
مسئله

بسته مسئله باز   مسئله باز   مسئله بسته مسئله
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١٧

 TRIZجنبه اصلي و بنيادين دانش          

  است حل مسئله هاي باز يا ابداعي                                      

 TRIZدانش مهندسي خالقيت 
تاكيد دارد )  Inventive Problem( »  مسئله ابداعي يا اختراعي           «بر مفهوم    

. مطرح مي شود  ) Contradiction ( »تناقض « و در تبيين آن مفهومي تحت عنوان     

 TRIZمسئله و TRIZمسئله و
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١٨

و تناقض زماني بروز مي كند كه در جهت بهبود يك پارامتر تالش مي كنيم    
در عين حال اين عمل موجب تضعيف  پارامتر و ويژگي ديگر سيستم مي  

.شود

:دو نوع تناقض وجود دارد

ل بال ها باال بردن سرعت هواپيما موجب باال بردن وزن آن و درنتيجه افزايش طو                  :تناقض تكنيكي

. مي شود اما افزايش طول بال منجر به كاهش سرعت هواپيما مي گردد                

ا به هواپيما جهت نشستن و برخاستن نيازمند چرخ است در عين حال اين چرخ ه                  :تناقض فيزيكي

 .دليل وجود فشار هوا در طول پرواز نبايد وجود داشته باشند         

 )Contradiction(تناقض 
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١٩

 ،بيان مي دارد كه TRIZدانش 
                  مسئله ابداعي با وجود نوعي تناقض همراه است 

.                و مسئله با برطرف كردن تناقض حل مي شود

TRIZ:مهم ترين نقش 
.تناقضات و ارائه راهكارهايي جهت برطرف نمودن آنها             شناسايي و تحليل           

TRIZ   و تناقضات 
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٢٠

سادگي تعمير   بهره وري
وقت اندازه 

گيري
تلفات انرژي  

دوام جسم غير  
متحرك

نيرو
طول جسم غير  

متحرك

عوامل زيان بار   
قابليت   موثر بر جسم 

سازگاري  
كشش ، فشار دما ضايعات مواد  دقت ساخت  

مساحت جسم   
متحرك

سطح اتوماتيكي   

پيچيدگي كنترل

پيچيدگي 
تجهيزات

سهولت 
استفاده

قابليت    
ساخت 

اثرات داخلي   
زيان بار 

از دست رفتن  
اطالعات 

روشنائي  
مساحت جسم   شكل 

غير متحرك

قدرت قابليت اطمينان 
دوام جسم  
متحرك

سرعت
طول جسم  
متحرك

مقدار مواد
انرژي مصرفي  

جسم غير   
متحرك

استحكام
اندازه و حجم  

جسم غير   
متحرك

وزن جسم غير  
متحرك

ضايعات زمان  
انرژي مصرفي  
جسم متحرك 

ثبات و پايداري 
جسم 

اندازه وحجم  
جسم متحرك 

وزن جسم  
متحرك

پارامترها   پارامترها   
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٢١

TRIZ اصل كليدي      ۴۰
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٢٢

. جسم را به اجزاي جدا از هم تقسيم کنيد         ) الف 

. جسم را به صورت قطعه قطعه در آوريد        ) ب   

. ميزان قطعه قطعه بودن جسم را افزايش دهيد       ) ج 

جداسازي
Segmentation
جداسازي

Segmentation
۱   

۳: رتبه كاربردي      

:مثال

 سرعت گيرهاي پالستيكي - ميزهاي اداري-پرده كركره

رادياتور شوفاژ
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٢٣

اقتباس  
  Extraction

اقتباس  
  Extraction

. مشخصه يا قطعه ي مزاحم جسم را از آن بر گزينيد           ) الف 

) آن را جدا کرده يا حذف کنيد                                           ( 

. تنها مشخصه يا قطعه الزم را برگزيند           ) ب   

۲   

٥ :رتبه كاربردي      

:مثال

 ريموت كنترل - انتخاب تيتر براي روزنامه-تيزر تبليغاتي
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٢٤

.به سوي ساختار نا همگن گذر کنيد ، از ساختار همگن يک جسم ) الف 

.اجراي مختلف جسم را به انجام کارکردهاي مختلف وا داريد ) ب  

.در شرايطي که عملکرد آن مطلوبتر است قرار دهيد ، هر قسمت از جسم را ) ج 

موضعي کيفيت
  Local quality

موضعي کيفيت
  Local quality ۳   

۱۲: رتبه كاربردي      

:مثال

 - زه هاي دور بدنه خودرو-پر خودروس

-دو اليه كردن سرانگشت دستكش ها

نوك آهني كفش هاي ايمني 
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٢٥

. فرم تقارن يک جسم را با فرم نا متقارن آن جايگزين کنيد              )  الف  

 .آن را افزايش دهيد   در صورتي که جسم موجود نا متقارن است ميزان عدم تقارن           )  ب 

عدم تقارن  
Asymmetry

عدم تقارن  
Asymmetry

۴   

٢٤ :رتبه كاربردي      

:مثال

 سيستم پخش صوت استريو-تيغه هاي متفاوت برف پاك كن

 نامتقارن سازي و زاويه دار كردن برس مسواك-ميل بادامك
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٢٦

اجسامي را که براي انجام عملکردهاي پياپي در نظر گرفته شده اند                    ) الف 

.  به صورت مکاني با يکديگر ترکيب کنيد             

. عملکردهاي مشابه يا پياپي را به صورت زماني با يکديگر ترکيب کنيد                           )  ب 

ادغام کردن 

  Combination

ادغام کردن 

  Combination
۵   

٣٣ :رتبه كاربردي      

: مثال

ادغام آب پاش شيشه شوي خودرو با تيغه برف پاك كن      

 ادغام مداد و پاك كن    - فن كويل-پايه چمدان با چرخ آن   

 كاله ايمني و چراغ روي آن        -خودكارهاي چند رنگ     
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٢٧

.چند گانه كرد مي توان از يک جسم استفاده هاي ، به منظور رفع نياز به چند جسم  

  چندكارگي

  Universality

  چندكارگي

  Universality
۶   

٢٠ :رتبه كاربردي      

:مثال

 آچار چرخ و اهرم جك باالبر خودرو-MP3دستگاه 

زيرنويس هاي تبليغاتي و خبري  

تركيب دوربين عكاسي و فيلمبرداري
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٢٨

. جسمي را داخل جسم دوم و جسم دوم را نيز داخل جسم سوم قرار دهيد             ) الف 

. جسمي از داخل حفره اي در جسم  ديگر بگذرا نيد          )  ب 

تو در تويي     
Nesting

تو در تويي     
Nesting

۷   

۳۴: رتبه كاربردي      

:مثال

  ظروف نگهداري غذا– HTML صفحات -انتن تلسكوپي 

 داخل داشبورد خودرو-تونل-پايه صندلي هاي اداري
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٢٩

که داراي وزن جسم را به وسيله ي اتصال دادن آن با جسم ديگري           )  الف  

. جبران کنيد   ،           نيروي باال برنده است       

. هيدروديناميکي جبران کنيد        وزن جسم را به وسيله ي نيروهاي آيروديناميکي يا             ) ب   

جبران وزن    

   Counterweight

جبران وزن    

   Counterweight
۸  

۳۲: رتبه كاربردي      

:مثال

شناور كولر

وزنه هاي آسانسور كه در جهت مخالف حركت مي كنند



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٣٠

،  در صورتي که الزم است عملي انجام شود              ) الف 

 . مقابلةپيشاپيش نسبت به آن را مد نظر داشته باشيد                

،  در صورتي که الزم است جسمي تحت کشش باشد            )  ب 

 . کشش متضاد آن را پيشاپيش مد نظر داشته باشيد          

مقابله ي پيشاپيش  
  Prior Counteration

مقابله ي پيشاپيش  
  Prior Counteration ۹   

٣٩ :رتبه كاربردي      

:مثال

 فيوز- چند تكه كردن پل ها براي مقابله با انبساط آنها-منبسط كردن ميل گرد و بلوك ها

آجري كه پشت چرخ ها در سراشيبي مي گذاريم



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٣١

، نياز جسم به تغيير را به صورت كامل يا نسبي         )   الف 

. از پيش تدارك ببينيد       

به اجسام طوري نظم بدهيد که بدون اتالف وقت در زماني که                )  ب  

. وارد عمل شوند  ،  منتظر کنش هستند        

کنش پيشاپيش 
   Prior Action

کنش پيشاپيش 
   Prior Action ۱۰   

۲: رتبه كاربردي      

:مثال

 چراغ زرد-ظروف شكل دار كيك و شريني

نصب سنسور درون توپ فوتبال 

دربازكن قوطي هاي كنسرو



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٣٢

.پيشاپيش جبران کنيد ،  يک جسم را با يک حرکت خنثي کننده  قابليت اطمينان نسبتا پايين  

راه نجات   
  Cushion in Advance

راه نجات   
  Cushion in Advance

۱۱   

۲۹: رتبه كاربردي      

:مثال

 بيمه- ساق بند فوتباليست ها-سوت ديگ زودپز 

نصب عالمت خطر بر روي مواد شيميايي



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٣٣

  شرايط کار را طوري تغيير دهيد که الزم نباشد

  . جسمي باال يا پايين بيايد 

هم سطح سازي  
  Equipotentiality

هم سطح سازي  
  Equipotentiality ۱۲   

۳۷: رتبه كاربردي       :مثال

چاله مكانيكي



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٣٤

ط شرايط مساله تحميل شده است عمل انجام مستقيم كاري كه توسبه جاي ) الف 

مخالف آن را انجام دهيد

يا اينکه قطعات غير متحرک ، شئ را به يک قطعه ي متحرک تبديل کنيد) ب 

 .را متحرک ساخته و محيط خارج را غير متحرک نمايد

تغيير جهت  
  Do it in Reverse 

تغيير جهت  
  Do it in Reverse 

۱۳   

۱۰: رتبه كاربردي      

:مثال

 پاركينگ طبقاتي-تسمه نقاله بار مسافران هواپيما

treadmillدستگاه -ويدئو كنفرانس 



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٣٥

خميده قطعات خطي و سطوح مسطح را با قطعات و سطوح ) الف  

. و همچنين اشکال مکعبي را با اشکال کروي تعويض کنيد 

  .توپ ها و مارپيچ ها استفاده کنيد ، از غلتک ها ) ب  

 انحنا دادن 
  Spheroedality

 انحنا دادن 
  Spheroedality

۱۴   

۲۱: رتبه كاربردي      
:مثال

 وردنه- چيدمان سالن هاي كنفرانس-مترهاي ساختماني



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٣٦

، ه مشخصات جسم يا محيط خارج را به گونه اي بسازيد که براي عملکرد بهين) الف  

.          عمليات در هر مرحله به طور خودکار تنظيم شود 

موقعيت، جسم را به عناصري تقسيم کنيد که بتوانند به صورت مرتبط با هم ) ب 

.      خود را تغيير دهند 

.در صورتي که جسمي غير قابل حرکت است آن را متحرك كنيد) ج 

پويايي   
   Dynamicity

پويايي   
   Dynamicity

۱۵   

۶: رتبه كاربردي      

:مثال

 ميزوصندلي تاشو-پله برقي

درهاي پاركينگ خودكار



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٣٧

براي ساده سازي مساله، يک اثر مطلوب مشکل است % ۱۰۰اگر به دست آوردن 

 . مقداري کمتر يا بيشتر از آن را به دست آوريد 

 كمي بيشتر   ،كمي كمتر
Partial or excessive actions

 كمي بيشتر   ،كمي كمتر
Partial or excessive actions

۱۶   

۱۶: رتبه كاربردي      

:مثال

تدارك حجم بيشتر از نياز در هنگام مهماني

آموزش به رانندگان مبتدي با گاز زياد

رتوش عكس ها



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٣٨

مسائل مربوط به حرکت خطي جسم را با امکان پذير ساختن ) الف  

) . در راستاي يک سطح ( برطرف کنيد ،        حرکت در دو بعد 

.آرايشي چند اليه اي را به کار ببريد ، به جاي آرايش اجسام در يک اليه ) ب 

.جسم را کج کرده يا بر روي لبه ي خود بچرخانيد ) ج 

   تصاوير را بر روي سطوح مجاور يا عقب جسم بياندازيد) د 

حرکت به بعدي جديد     
  Another Dimension

حرکت به بعدي جديد     
  Another Dimension ۱۷   

۱۹: رتبه كاربردي      

:مثال

 آينه نصب -راك پالت كردن انبارها و قفسه بندي مغازه ها 

شده پشت شيشه عقب اتوبوس ها براي كنترل بهتر 

 نمايش عكس -درهاي كركره اي مغازه ها و خانه ها

 ضبط صوت دولبه -به جاي نام افراد در تلفن همراه



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٣٩

.جسم را به ارتعاش وا داريد ) الف  

.فرکانس آن را تا حد فرا صوت افزايش دهيد   ، اگر جسم در حال نوسان است ) ب 

.فرکانس تشديد را به کار بگيريد ) ج 

    .ارتعاشات فرا صوت و ميدان الکترومغناطيسي را با هم بکاربگيريد ) د

لرزش مکانيکي     
  Mechanical Vibration

۱۸  

٨ :رتبه كاربردي      

:مثال

هم زدن غذا براي جلوگيري از سر رفتن آن 

تكان دادن ظروف حبوبات براي جا باز شدن



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٤٠

.استفاده کنيد )  ضربه اي ( به جاي عملکرد مستمر از يک عملکرد دوره اي ) الف 

.فرکانس آن  را تغيير دهيد،در صورتي که كاري هم اکنون تناوبي است ) ب 

   بگيريد از توقف هاي بين ضربه ها براي تامين کنش هاي اضافي بهره) ج 

عمل تناوبي   

Periodic Action

عمل تناوبي   

Periodic Action
۱۹   

٧ :رتبه كاربردي      

:مثال

 فروش اقساطي -چراغ چشمك زن 



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٤١

 در اين حال بايد تمام، عملکرد را بدون توقف به انجام برسانيد ) الف 

 .در حال کار باشند ، قطعات جسم به طور مستمر و با ظرافت کامل 

 .يک حرکت زايد و واسطه اي را حذف کنيد ) ب 

تداوم كار مفيد   
  Continuity of useful action  

تداوم كار مفيد   
  Continuity of useful action  

۲۰   

۴۰: رتبه كاربردي      

:مثال

 يك فرم اداريon-lineپر كردن 

 مترجمي هم زمان-تنورهاي نانوايي ماشيني

نصب پرده نم دار 

آن  استفاده از رگال هاي دوار به جاي نوع خطي و ثابت



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٤٢

 . عمل زيان بار يا خطرناک را با سرعت بسيار باال به انجام برسانيد                            

 

حمله سريع 

  Skipping
۲۱   

٣٥ :رتبه كاربردي      

:مثال

بدون دستگيره برداشتن ظرف داغ از روي اجاق گاز

 پخش تند فيلم-شوك پزشكي-گل زود هنگام



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٤٣

.آوردن يک اثر مثبت به کار گيريد يک اثر زيان بار را براي به دست) الف 

.آن را از ميان برداريد ، با ترکيب يک عامل زيان بار با يک عامل زيان بار ديگر ) ب 

                        .افزايش دهيد ، مقدار کنش زيان بار را تا جايي که ضررهاي آن بر طرف شود) ج 

تبديل ضرر به سود              
     Convert Harm into Benefit

تبديل ضرر به سود              
     Convert Harm into Benefit

۲۲   

۲۲: رتبه كاربردي      

:مثال

 بازيافت زباله-ضد حمله 

ذخيره انرژي زمين لرزه و رعد و برق 

استفاده از آب گرم راكتورها براي پرورش تمساح 



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٤٤

. بازخورد را ارائه کنيد       )   الف  

                      . دهيد    تغيير  آن را، در صورتي که بازخورد هم اکنون موجود است               ) ب   

باز خورد     

  Feedback

باز خورد     

  Feedback
۲۳   

٣٦ :رتبه كاربردي      

:مثال

پيغام هشدار در خصوص تمام شدن بنزين و يا شارژ باتري

چراغ هاي هوشمند ترافيكي 

متوقف شدن سوخت رساني در پمپ بنزين ها

ترموستات



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٤٥

. از يک جسم واسطه استفاده کنيد       ، براي انتقال يا انجام يک عمل         )  الف 

    .متصل کنيد   ، جسم به طور موقت به جسم ديگري که حذف کردن آن آسان است               )  ب 

واسطه و ميانجي     

Intermediary

واسطه و ميانجي     

Intermediary
۲۴   

۱۸: رتبه كاربردي      

:مثال

. صدور چك به جاي جابه جايي پول–كارت بانكي 



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٤٦

کاري کنيد که شئ مورد نظر کارکردهاي کمکي           ) الف       

. دهد    انجام ،             و عمليات مربوط به تعميرات خود را              

                            .از زايدات مواد و انرژي استفاده کنيد       )      ب   

خدمت دهي به خود    
  Self-service

خدمت دهي به خود    
  Self-service ۲۵   

۲۸: رتبه كاربردي       :مثال

 ثبت نام هاي اينترنتي-سلف سرويس و حذف گارسون

 آسياب هاي بادي - سد سازي-دستگاه خود پرداز بانك



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٤٧

گران قيمت و حساس است       ، به جاي استفاده از جسمي که ساختار پيچيده دارد                )  الف 

. از کپي ساده و ارزان قيمت آن استفاده کنيد         ، و کار با آن راحت نيست     

نيک جسم يا سيستمي متشکل از چند جسم را با کپي و يا تصاوير اپتيکي آ                   )  ب 

. مقياس استفاده کنيد        مي توانيد از يک  براي کوچک و بزرگ کردن تصوير     .   تعويض کنيد  

مي کنيد آنها را با نوع         در صورتي که از کپي هاي اپتيکي با نور معمولي استفاده                 ) ج 

                              .مادون قرمز يا ماوراي بنفش تعويض کنيد       

کپي کردن  

  Copying

کپي کردن  

  Copying
۲۶    

۱۱: رتبه كاربردي      

:مثال

 دكور در كارهاي سينمايي-نمايش هاي سايه اي

استفاده از قاب تلفن در ويترين مغازه ها

 آيفون تصويري-شيبه سازي كامپيوتري



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٤٨

گران قيمت  و با دوام  قيمت كم با عمر کوتاه به جاي جسم) الف

يک جسم گران قيمت را با مجموعه اي از اجسام ارزان قيمت تعويض کرده ) ب

).براي مثال عمر طوالني (  و از برخي مشخصا ت چشم پوشي کنيد

يكبار مصرفي  
Dispose 

يكبار مصرفي  
Dispose 

۲۷   

۱۳: رتبه كاربردي      

:مثال
 يخدان هاي يونوليتي-دستكش و ظروف يكبار مصرف

پوشك بچه يكبار مصرف



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٤٩

.  صوتي يا بويايي تعويض کنيد،سيستم مکانيکي را با يک سيستم نوري) الف 

.ه کنيداز ميدان هاي الکترونيکي يا مغناطيسي براي اثر گذاري بر جسم استفاد) ب 

.ميدان ها را تعويض کنيد) ج 

. يک ميدان را به همراه ذرات فرو مغناطيس به کار ببريد) د 

تعويض يک سيستم مکانيکي     
  Mechanics substitution

تعويض يک سيستم مکانيکي     
  Mechanics substitution

۲۸  

۴: رتبه كاربردي      

:مثال
استفاده از امواج ماوراي صوت براي احيا كردن 

 به جاي نوار كاستCD استفاده از -چاه هاي نفتي
 به جاي مكالمه تلفنيSMSارسال 

جايگزيني عكاسي ديجيتال به جاي آنالوگ



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٥٠

قطعات جامد يک جسم را با مايع يا گاز تعويض کنيد

،  اين قطعات براي باد شدن مي توانند از هوا يا آب استفاده کنند

. همچنين مي توانيد بالش هاي هوا يا هيدرواستاتيک را به کار بگيريد 

استفاده از ساختار بادي يا هيدرو ليک  
Pneumatics and hydraulics

استفاده از ساختار بادي يا هيدرو ليک  
Pneumatics and hydraulics

۲۹   

١٤:رتبه كاربردي      

:مثال
 فرمان هيدروليك-استخر وقايق بادي

ابزار بادي مثل پرچ ها و پيچ گوشتي هاي صنعتي



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٥١

.ساختار معمول را با غشاي انعطاف پذير و پرده هاي نازک تعويض کنيد ) الف 

   . کنيد يک جسم را به وسيله ي پرده هاي نازک غشاي ظريف از محيط خارج آن جدا) ب 

غشاي انعطاف پذير     
 Flexible Membranes

غشاي انعطاف پذير     
 Flexible Membranes ۳۰   

٢٥ :رتبه كاربردي      

:مثال
 محافظ تلفن همراه- كاور لباس-جليقه هاي ضد گلوله



 ايرج دريابر            -آليدهاي حل خالقانه مسائل  
٨٧  بهار  -امور لجستيک سازندگان ساپکو 

٥٢

جسم را متخلخل نموده يا از اجراي متخلخل اضافي استفاده کنيد) الف 

)روکش و غيره ، به صورت محتويات داخلي          ( 

، در صورتي که جسم هم اکنون متخلخل است ) ب 

.                حفره ها را پيشاپيش با ماده اي پر کنيد 

استفاده از متخلخل
  Porous materials

استفاده از متخلخل
  Porous materials ۳۱   

۳۰:رتبه كاربردي      

:مثال
 صافي قوري- فيلتر سيگار- يونوليت-عايق هاي صوتي

پارچه صندلي خودرو براي روزهاي گرم و داوم بيشتر تودوزي
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.رنگ جسم يا محيط اطراف آن را تغيير دهيد ) الف  

.شفافيت جسم يا محيط اطراف آن را تغيير دهيد  ) ب  

، به منظور مشاهده ي بهتر اجسام يا اشيايي که ديدن آنها مشکل است) ج  

.        از مواد افزودني رنگين استفاده کنيد 

،شود  در صورتي که هم اکنون از چنين مواد افزودني استفاده مي) د  

.     از عاليم درخشان يا اجزاي ردياب استفاده کنيد 

استفاده از تعويض رنگ     
  Color changes

استفاده از تعويض رنگ     
  Color changes ۳۲   

۹: رتبه كاربردي      

:مثال
.لباس پليس و كارگران شهرداري

.نصب شب رنگ در كف خيابان ها و سر بزرگراه ها
افزودن ماده شيميايي به لوله هاي گاز 

. يخچال و فريزر براي تشخيص راحتي نشتي آنها
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، کاري کنيد که اجسام با جسم اوليه هم جنس خود  

   .تعامل داشته باشند،    يا جنسي با رفتار مشابه

هم جنس و همگن سازي    
  Homogeneity ۳۳  

۳۸: رتبه كاربردي      

:مثال
انتخاب مبصر از ميان دانش آموزان

وصله زدن از كاله بدون استفاده به كاپشن پاره شده  
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،استفاده شدن يک جزء از جسم  پس از تکميل يک عمل و يا بي) الف 

)مثال آن راتخريب يا حل کنيد يا بخار نماييد(  آن را دور انداخته يا تغيير دهيد 

.هر قطعه ي استفاده شده ي جسم را سريعا بازسازي کنيد ) ب 

رد کردن و باز سازي قطعات      
  Discarding and recovering

رد کردن و باز سازي قطعات      
  Discarding and recovering ۳۴  

۱۵: رتبه كاربردي      

:مثال
جدا شدن مخزن سوخت موشك
كپسول هاي جوهر خود نويس

گوشي تلفن همراه سازگار با محيط زيست
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 .ميزان انعطاف پذيري و يا دماي جسم را عوض کنيد ، تراکم چگالي ، حالت کلي يک جسم 

تغيير خواص فيزيکي و شيميايي يک جسم      
Parameter changes

تغيير خواص فيزيکي و شيميايي يک جسم      
Parameter changes

۳۵  

۱:رتبه كاربردي      

:مثال
مايع دستشويي به جاي صابون

اسپري انسولين به جاي قرص آن
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 . استفاده كنيد... آزاد سازي و يا جذب گرما و ،از اثرات تغيير فاز مثل تغيير حجم

تغييرفاز 
  Phase transitions  

تغييرفاز 
  Phase transitions  

۳۶   

۲۷:رتبه كاربردي      

:مثال
منجمد كردن مواد غذايي
در شكالت هاي مغزدار

ابتدا مغزي جامد است اما بعد از گذاشتن 
. روكش شكالتي مايع مي شود
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.استفاده کنيد ) سرما ( يک ماده به کمک حرارت ) انقباض ( از انبساط  ) الف 

 .از مواد متفاوت با ضرايب انبساط حرارتي متفاوت بهره بگيريد ) ب 

انبساط حرارتي     
  Thermal expansion 

انبساط حرارتي     
  Thermal expansion 

۳۷  

٢٦ :رتبه كاربردي      

:مثال
مكانيزم ترموستات و موارد مشابه 

دماسنج فنري
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.هوای معمولی را با هوای غنی شده جايگزين کنيد ) الف 

.هوای غنی شده را با اکسيژن جايگزين کنيد ) ب 

.ماده را در معرض اشعه ی يونيزه کننده قرار دهيد ، در داخل اکسيژن يا هوا ) ج 

.از اکسيژن يونيزه شده استفاده کنيد ) د 

اکسيد کننده های قوی  
  Strong oxidants

۳۸  

٣١:رتبه كاربردي      

:مثال
دستگاه بوخور و سيستم هاي تهويه پالسما

.كه اكسيژن محيط را بيشتر مي كند
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.اثر تعويض نماييد  محيط معمولی را با محيط بی)الف  

   فرايند را در خال به انجام برسانيد)  ب 

محيط خنثي
 Inert atmosphere

محيط خنثي
 Inert atmosphere

۳۹   

۲۳:رتبه كاربردي      

:مثال
جوشكاري در خالء

آزمايشگاه هاي اندازه گيري صنعتي
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.ماده ی همگن را با يک ماده ی مرکب جايگزين کنيد  

مواد مرکب   
  Composite materials

مواد مرکب   
  Composite materials

۴۰   

۱۷:رتبه كاربردي      

:مثال
تركيب چوب و شيشه و يا چرم و چوب در مبلمان اداري

تايرهاي راديال با اليه اي از مفتول سيمي براي دوام بيشتر 
افزودن آهن مذاب جهت دوام بيشتر ليحم كاري 
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. پارامتري كه بايد بهبود يابد را از ستون سمت راست ماتريس بيابيد                   -١

 پارامتري كه رو به تضعيف است نيز در سطر اول ماتريس جستجو كنيد          -۲

گر   در محل تالقي سطر و ستون دو پارامتر اعدادي نوشته شده است كه بيان           -۳
.  استTRIZشماره اصول     

.  با دو پارامتر متناقض است     TRIZاعداد به دست آمده بيانگر ارتباط اصول            

به كار گيري ماتريس تناقضات      
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مثالي از ماتريس تناقضات     مثالي از ماتريس تناقضات     

بهبود طول جسم متحرك موجب        
تضعيف اندازه و حجم جسم متحرك              

خواهد شد 

  ۳۵ و   ۱۷  ۷، ۴،اده از اصول  با استف 
. طرف نمود    مي توان اين تناقض را بر       

نامتقارن سازي   .   ۴

آشيانه دادن.  ۷

حركت به بعدي جديد       .  ۱۷

تغيير ويژگي       .   ۳۵
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) بررسي ويژگي هاي فيزيكي و عملكرد آن            .  ( تحليل سيستم فني      : گام اول    

ويژگي از سيستم كه در نتيجه بهبود ويژگي ديگر                .   (تعيين تضاد تكنيكي :  گام دوم   
) رو به زوال و تضعيف مي شود    

) د و ماتريس تضاTRIZاستفاده از اصول        .   (از بين بردن تضاد تكنيكي     :  گام سوم     

سه گام حل يك مسئله ابداعي      
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فرموله كردن پارامترهاي بهبود يابنده       .  ۱فرم    

: ذكر كنيد  نام سيستم فني را        ١.

) اين سيستم طراحي شده است تا      : ( هدف سيستم فني را تشريح كنيد         ٢.

: اجزاي اصلي سيستم فني و كاركرد هاي هر يك را فهرست كنيد                   ٣.

) بر اساس نام قطعه يا جزء و كاركرد آن              : (عمليات سيستم فني را شرح دهيد     ٤.

: ويژگي هايي كه بايد بهبود يابند يا حذف شوند را معين كنيد                    ٥.
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فرموله كردن تضاد تكنيكي       .  ۲فرم   

. يابد را معين كنيد       ) خنثي / حذف /كاهش  ( كه بايد بهبود    ) منفي( پارامتر مثبتي      ١.

: اين ويژگي عبارت است از       .  ۱-۱

اين مشخصه عبارت      ) خنثي / حذف /كاهش  (روش متداول مورد استفاده براي بهبود         .  ۲-۱

: است از  

: تضاد تكنيكي را فرموله كنيد           .  ۳-۱

 آنگاه ويژگي هاي ذيل           ،يابد  ) خنثي / حذف /كاهش  (بهبود  .. .... .....از طريق     ....... ...  اگر ويژگي     

: تضعيف مي شوند  
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پوشش شيميائي بر سطوح       
فلزي

به منظور پوشش شيميائي     
بر سطوح فلزي آنها را در       

كروم ، نيكل    (محلول فلز  
                                                                                                                                                 قرار مي دهند                                                                                                   ) و كبالت 

هر چه دما باالتر باشد عمل       
سريعتر اتفاق مي افتد ولي         
در دماي باال محلول فاسد     

دما در مقابل   ( مي شود
)استحكام

 كنش پيشاپيش   ۱۰اصل 

 پرده هاي انعطاف پذير     ۳۰اصل 

 مواد مركب۴۰اصل 

گرم كردن قطعه از طريق          
جريان برق و قرار دادن        

در آب سرد  

راه حل     اصولتناقض مسئله   
پيشنهادي 

مثال  
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ساخت خودرو با ظرفيت       
                                                                                                                                                                   باال و اندازه كوچك                                                                                          

مساحت جسم متحرك در    
مقابل اندازه و حجم جسم      

متحرك

 نامتقارن سازي  ۴اصل 

 تودر تو بودن  ۷اصل 

 كروي ساختن ۱۴اصل 

 حركت به بعد       ۱۷اصل 
جديد 

خودروهاي با ساختار    
خودرو (آئروديناميكي جديد     

 )۲۰۶پژو

راه حل پيشنهادي     اصولتناقض مسئله   

مثال  
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منابع 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Genrich_Altshuller

• http://www.ideationtriz.com/history.asp
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با تشكر از توجه شما  با تشكر از توجه شما  


