
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


1

)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
 در مهندسي نوآورانه محصولTRIZكاربرد دانش خالقيت شناسي 

صادق شهبازي
عضو هيئت علمي گروه مهندسي خالقيت و نوآوري دانشگاه صنعتي مالك اشتر

TRIZعضو هيئت علمي مركز پژوهشي علوم خالقيت شناسي ، نوآوري و 
shahbazi@creatology-triz.com -09133043176

سيد مهدي گلستان هاشمي
عضو هيئت علمي و مديرگروه مهندسي خالقيت و نوآوري دانشگاه صنعتي مالك اشتر

TRIZمدير مركز پژوهشي علوم خالقيت شناسي ، نوآوري و 
TRIZمدير مسئول و سر دبير مجله علوم خالقيت شناسي و حل مساله ابداعي 

golestan@creatology-triz.com

:چكيده 
تحقيقات فعلي نشان مي دهد كه نقطه اصلي در فرآيند طراحي در مرحله اي قرار گرفته كه ايده هاي 

و اينكه بدون وجود چنين ايده هايي هيچگونه پيشرفتي در آينده به منظور توليد . ابداعي به مرحله اجرا در مي آيد

 كه داراي TRIZفت و اين دليل آن است كه بايد دانش خالقيت شناسي محصوالت جديد صورت نخواهد گر

.بكار گرفته شود, بهبود فرآيند توسعه و ايجاد محصول جديد است قابليت باال براي 

مي تواند در TRIZبيان مي دارد كه چگونه ابزارهاي مختلف دانش خالقيت شناسي با ارائه مدل  اين مقاله 

و در حل مسايل موجود در فرايند طراحي و همچنين نوآوري به كار گرفته شود د جديطراحي محصول فرايند 

.محصول كارا و اثر بخش باشند

 ، محصول ، نوآوري ، طراحيTRIZ:كلمات كليدي
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 مقدمه-1
امروزه در اغلب شركت ها سيستم كنترل كيفيت كه وظيفه اصلي آن اطمينان دادن نسبت به كاركرد 

شركتهاي متعددي بر روي توسعه دادن بهبود فرايند . باشدات پس از فروش است موجود ميمحصول نهايي و خدم

. اند تا بتوانند محصوالت بهتري نسبت به رقبايشان به بازار ارائه نمايندطراحي و نوآوري محصول متمركز شده

راتژي كسب و كار بايد به كننده كافي نيست و استشوند، ديگر راضي نمودن مصرفتر ميها قويهمچنانكه رقابت

بنابراين هر سازماني بايد براي بقا در بازار رقابت جهاني نوآوري در محصوالت را در . سوي نوآوري هدايت شود

.راس فعاليتهاي خود قرار داده و از دانش هاي به روز دنيا براي رشد نوآوري در محصوالت خود استفاده نمايد

 وي پيدا هدف اصلي. پايه گذاري گرديد)1926-1999(شولر  توسط آلتTRIZدانش خالقيت شناسي 

نمودن جايگزين هاي اثر بخش تر روش هاي حل خالق مساله به صورت سنتي بودكه بر اساس سعي و خطا ايجاد 

او سعي كرد فرايند .  به دنبال كشف الگو هاي اختراع از مدارك اصلي  اختراعات ثبت شده بود1آلتشولر. شده بودند

.هاي خالقي كه يافته بود كشف نمايدحلرا به وسيله راهاصولي 

  منبع 2 به عنوان يكي از مهم ترين شاخه هاي علم خالقيت شناسيTRIZامروزه دانش خالقيت شناسي 

TRIZخالقيت شناسان  . جامعي از روشها براي يافتن و حل ابداعانه مسايل است، يك دانش پايه توانمند و قانونمند

. اش به سر مي برد هنوز در دوران كودكيTRIZندكه بر اين باور

 مي تواند در دامنه اي از يك طيف مفهومي و گستره اي از تعاريف قرار TRIZدانش خالقيت شناسي 

بگيرد كه يك انتهاي آن نوعي جهان بيني خالق يا رويكردي جامع به علوم و فناوري و انتهاي ديگر آن انواعي از 

).1382, گلستان هاشمي . (ئله و فنون خالقيت و نوآوري را شامل گرددابزارهاي حل خالق مس

TRIZيكي از دانشمندان برجسته . را تحت عنوان علم فناوري خالقيت و نوآوري مي داند TRIZآلتشولر 

4 عبارت است از يك دانش انسان گرايTRIZ« : دانش را چنين تعريف كرده است  اين 3به نام سيمون ساورانسكي

) .2000ساورانسكي، ( » براي حل ابداعانه ي مسئله 5مبتني بر روش شناسي نظام يافته

 نوعي  عبارت است ازTRIZ«:اين چنين تعريف مي كنند  را TRIZ همچنين برخي صاحب نظران ، 
) 2000 به نقل از ساورانسكي، 1382گلستان هاشمي ( » 7 براي حل ابداعانه مسائل فني و فناورانه6رويكرد الگوريتمي

1 G.S.Altshuller
2 Creatology
3 Semyon  D. Savransky
4 - Human – Oriented Knowledge
5 Methodology- Systematic
6 Algorithmic Approach
7 Technical & Technological Inventive Problems Solving
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  و فرايند طراحي محصول TRIZ دانش خالقيت شناسي  -2
ني مشكل كه نياز به تفكر خالق دارند را  يك روش مفيد براي حل مسائل فTRIZدانش خالقيت شناسي 

 نمي تواند در روشهاي سنتي طراحي محصول وارد گردد ولي در فرايند طراحي TRIZاگرچه . ايجاد نموده است 

 درفرايند طراحي  TRIZافزودن . محصوالتي كه تاكنون بطور كامل مشخص شده است مي تواند اثرگذار باشد 

وسعه محصول و بهبود كيفيت و عملكرد به وسيله ايجاد يك زمينه كاري كه با بايد بطور كاراتر كاهش زمان ت

 منطقي TRIZعالوه براين بدليل آنكه ساختار . ابزارها و روشهاي توسعه محصول در ارتباط است ، منجر شود 

 پروژهاي چالش است ، يادگرفتن آن آسان مي باشد و بايد نتايج و آثار واقعي آن براي دانشجويان و طراحاني كه با

. انگيز روبه رو هستند آشكار گردد

 جزء برنامه هاي اصلي است كه به دانشجويان ساخت جهت فارغ التحصيلي آموزشي داده TRIZاكنون 

به . در هر مورد جهت گيري دوره ها به سمت افزايش مهارت خالقيت و نوآوري دانشجويان مي باشد . مي شود 

. يجاد محصول جديد قابل درك و فهم باشد گونه اي كه فرايند توسعه و ا

TRIZطراحي با استفاده از دانش خالقيت شناسي  مدل ارائه شده جهت حل مساله -3
توسط سازمان ها  و مراكز توليدي كشور به كار گرفته نشده  ,  TRIZبا توجه به جديد بودن موضوع 

  اقدام به استفاده و پياده "نون هيچ شركت ايراني عمالاين مشكل به گونه اي است كه مي توان بيان نمود تا ك. است

لذا ارائه تصويري از اين روش ، به گونه اي كه اجراي آن را . سازي اين روش جهت حل مسايل موجود ننموده است

.در يك سازمان با فرهنگ، ساختار و تشكيالت ايراني شاهد باشيم، به نظر امري مهم مي رسد

راستا بايد به آن توجه نمود ، اين است كه در اكثر موارد ، به منظور اجرايي نمودن نكته ديگري كه در اين 

، بسياري از قواعد تئوريك آن حذف مي گرددكه )كه در ابتدا به صورت تئوريك ارائه مي شود(يك علم جديد 

.در برخي از موارد ، باعث لطمه ديدن روش ارائه شده ، مي شود

ر ،در مدل ارائه شده ، سعي براين است كه ضمن ارائه روش به شكل قابل اجرا و با توجه به موارد فوق الذك

.اثر بخش ، امكان حل مسايل را در يك سازمان داشته باشد

بدين منظور برخي از ابزارهاي اين روش كه داراي كارايي الزم در زمينه حل مساله مي باشند ، انتخاب 

.گرديدند
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وه بر حل مسايل سطح يك و دو در صورتي كه به تناقض جدي  عالTRIZدر روش ارائه شده توسط 

 و ابزار فرمول بندي مساله و نهايتا جدول تناقضات ، ISQبرخورد شود ، با استفاده از اطالعات جمع آوري شده در 

ان پس از ايده پردازي ، مهندس. ضمن شناسايي تناقض هاي موجود ، اقدام به ايده پردازي جهت حل مساله مي نمايد

و افراد خبره مي توانند از اين ايده ها استفاده نموده و به نحو اثر بخشي اقدام به يافتن راه هايي جهت حل مساله 

.نمايند

:باتوجه به موارد فوق الذكر به طور خالصه مدل ارائه شده، شامل سرفصل هاي زير مي باشد

)جزئيات در مرحله بعدي توضيح داده شده است (

سئله شناخت م-الف
:شناخت مساله شامل مراحل زير مي باشد 

 انتخاب موضوع-1

 درك شرايط واقعي ، انتخاب و تعيين اهداف-2

اطالعات در مورد سيستمي كه مايل به ايجاد يا بهبود آن هستيد و محيط اطراف آن-2-1

نام سيستم-2-1-1

كاركرد سودمند اوليه سيستم-2-1-2

مساختار فعلي و مطلوب سيست-2-1-3

چگونگي كاركرد سيستم-2-1-4

محيط سيستم-2-1-5

منابع موجود-2-2

 اطالعات درباره موقعيت سيستم-3

 ايجاد بهبودهاي مطلوب يا حذف اثرات نامطلوب-3-1

.عاملي كه باعث ايجاد مساله شده است-3-2

تاريخچه پيدايش و توسعه مساله-3-3

بررسي تغييرات سيستم-4

)نظر از محدوديتهاي سيستمصرف (بررسي تغييرات -4-1

.محدوديتهايي كه براي تغيير سيستم وجود دارند-4-2
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تاريخچه راه حل هاي آزمايش شده روي مساله-5

تالش هايي كه در گذشته براي حل مساله انجام شده-5-1

سيستم هايي با مساله مشابه-5-2

 مشخص نمودن راه حل و اجراي آن-6

 بررسي نتايج-7

مساله فرمول بندي -ب
:در اين مرحله فرمول بندي مساله كه شامل موارد زير است بايد انجام گيرد

فرموله بندي نمودن مساله-8

 رسم نمودار مساله-9

 تبديل نمودار به متن-10

 استخراج صورت مساله ها-11

 مشخص نمودن راه حل و اجراي آن-12

 بررسي نتايج-13

) پارامتر مهندسي39ده از استفا( جستجوي مسائل قبال حل شده -ج
 استفاده از جدول تناقضات -14

) اصل اختراع40به كار گيري (  استفاده از الگوهاي راه حل هاي كشف شده-د
 بررسي اصل ها-13

 مشخص نمودن راه حل و اجراي آن-14

 بررسي نتايج-15

:در ادامه به تشريح هر يك از موارد فوق مي پردازيم

 ارائه شده جهت حل مساله موجود در فرآيند طراحي  بكار گيري مدل-4
 شناخت مسئله-الف
 انتخاب موضوع-4-1
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برخي از . تيم طراح با استفاده از ابزار و روش هاي مختلف نسبت به شناسايي و انتخاب مسايل مختلف اقدام مي نمايد

:روش هاي موجود جهت شناسايي مسايل عبارتند از

ط واحدهاي مختلف سازمانيپيشنهادهاي ارائه شده توس•

انتقادات و خواسته هاي مشتريان•

جلسات هفتگي در مورد مشكالت موجود در طراحي و عملكرد محصول•

با استفاده از اين روش ها و ابزار ، امكان شناسايي، انتخاب و در نهايت تجزيه و تحليل و حل مسايل و مشكالت 

.بالقوه در طراحي، ساخت و امثال آن وجود دارد

 درك شرايط واقعي ، انتخاب و تعيين اهداف-4-2
در . با توجه به اهميت و نقش شناسايي دقيق مساله در حل آن ، اين مرحله از اهميت به سزايي برخوردار است

.اين خصوص ، مراحلي از پرسش نامه موقعيت هاي نوآوري جهت جمع آوري اطالعات مورد نياز ارائه مي شود

اين اطالعات . موجود و انتخاب هدف ، اطالعات مورد نياز بايد به صورت زير تكميل شودجهت شناسايي وضعيت 

:به دو دسته تقسيم شده اند

اطالعات در مورد سيستمي كه مايل به ايجاد يا بهبود آن هستيد و محيط اطراف آن-الف

منابع موجود-ب

ر است كه پس از جمع آوري اطالعات اشاره الزم به ذك. در ادامه به توضيح هر يك از اين موارد مي پردازيم

.شده در زير ، مراحل اجرايي اين فرآيند آغاز مي گردد

اطالعات در مورد سيستمي كه مايل به ايجاد يا بهبود آن هستيد و محيط اطراف آن-4-2-1
اين .وددر اين بند اطالعات كامل در خصوص سيستمي كه مايل به ايجاد يا بهبود آن هستيم ، ارائه مي ش

اطالعات شامل كاركردهاي سودمند اوليه كه سيستم به دليل آن به وجود آمده است، كاركردهاي زيان بار ناشي از 

كاركرد سودمند ، ساختار موجود و وضعيت مطلوب سيستم ، چگونگي كاركرد آن و نهايتا محيطي كه سيستم در 

.آن به حيات ادامه مي دهد ، مي شود



7

نام سيستم-4-2-1-1
نام استاندارد سيستم را بنويسيد، مانند ماشين ، ورود وخروج

كاركرد سودمند اوليه سيستم-4-2-1-2
كاركرد را بايد با استفاده از افعال معلومي كه . هدف از ايجاد سيستم و كاركرد آن در اين قسمت ذكر مي شود

.ساعت ، نمايش دقيق وقت استكاركرد سودمند اوليه . كاركرد سيستم را توصيف مي كنند ، بيان كرد

.به اين نكته بايد توجه داشت كه ممكن است وسيله اي داراي كاركردهاي سودمند اوليه چند گانه باشد

.همچنين يك سيستم داراي اثر زيان بار نيز مي باشد

ساختار فعلي يا مطلوب سيستم-4-2-1-3
زماني كه سيستم مشغول به كار (سكون براي تشريح ساختار فعلي يا مطلوب ، بايد آن را در حالت 

.در اين قسمت زير سيستم ها،جزئيات و ارتباطات بين آنها بايد تشريح شوند. بررسي كرد)نيست

چگونگي كاركرد سيستم -4-2-1-4
يعني تعيين كنيد كه سيستم هنگام اجراي كاركرد سودمند خود . چگونگي كاركرد سيستم را توصيف كنيد

.و زير سيستمها و اجزاي آن چگونه با يكديگر تعامل ايجاد مي كنندچگونه عمل مي كند 

:  محيط سيستم-4-2-1-5
بسياري از سازمانهاي مشتري گرا به منظور برآوردن نياز راه حل هاي مسايل خود ، در مورد استفاده از شرايط 

امل دارد؟ چگونه سيستم با ابر سيستمهايي كه جزئي از آنها است تع.محيطي تحقيق مي كنند

:محيط سيستم مي تواند يكي از عوامل زير باشد

.اين تعامل مي تواند سودمند يا زيان بار باشد.  سيستم هايي كه با سيستم مساله تعامل دارند-1

 سيستم هايي كه در كنار سيستم اصلي قرار دارند و احتمال مي دهيم كه در آينده با سيستم اصلي تعامل -2

.داشته باشند

.يستم هاي عمومي تر كه سيستم مورد نظر جزئي از آنهاست س-3

. محيط طبيعي كه سيستم مورد نظر را احاطه كرده است-4
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منابع موجود-4-2-2
بنابراين ، بايد تمام منابع . شناخت دقيق منابع موجود ، نقش مهمي در ارائه راه حل هاي مطلوب به عهده دارد

در حين انجام اين كار ، بايد كليه ويژگيهايي كه به حل مساله . فهرست شوندموجود مورد شناسايي قرار گرفته و 

.كمك مي كنند را شناسايي كرد

در حالي . طراحان اغلب منابعي راكه به صورت رايگان در اطراف سيستم مساله وجود دارد ناديده مي گيرند•

.كه طرحهاي ابتكاري از پديده هاي طبيعي بهره زيادي مي برند

اطالعات درباره موقعيت سيستم-4-3
 ايجاد بهبودهاي مطلوب يا حذف اثرات نامطلوب-4-3-1

سپس رابطه اين مساله را با كاركرد .در اين قسمت به هر چيز نامطلوب يا هر موقعيت بهبود ، مساله مي گوييم

.سودمند اوليه و كاركردهاي ديگر پيدا مي نماييم

 شدهفرآيندي كه باعث ايجاد مساله-4-3-2
بدانيد كه هميشه . فرآيندي را كه باعث ايجاد مساله شده است ، شرح دهيد و شرايط ايجاد آن را ثبت كنيد

. دانستن ريشه هاي اصلي ايجاد مساله ، سودمند است

 تاريخچه پيدايش و توسعه مساله -4-3-3
جر به ايجاد مساله شدند، به همراه پس از چه مراحلي از فرآيند توسعه سيستم مساله بروز كرد؟ رخدادهايي كه من

.مسير توسعهاي را بررسي كنيد كه از ايجاد مساله جلوگيري كند.داليل رخدادها توصيف نماييد

تغيير سيستم-4-4
 تغييرات ممكن در سيستم-4-4-1

ت امكان پذير ميزان تغييرا. انواع تغييراتي را كه مي توانيد در سيستم ايجاد كنيد ، شرح داده و ارزش يابي كنيد

:در سيستم به عوامل زير بستگي دارد

سطح توليد فعلي سيستم•

.تلفاتي كه معموال توسط اثر منفي ايجاد مي شوند•
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.منافعي كه از حل مساله به دست خواهند آمد•

 محدوديتهايي كه براي تغيير سيستم وجود دارند-4-4-2
:چه ويژگي هاي فني يا اقتصادي از سيستم . ي كنيدمشخصات قابل تغيير و غير قابل تغيير سيستم را شناساي

بايد ثابت بمانند•

نبايد كاهش پيدا كنند•

نبايد افزايش پيدا كنند•

تاريخچه راه حل هاي آزمايش شده روي مساله-4-5
. كليه تالش هايي كه براي حل مساله تا كنون انجام شده است را فهرست كنيد

:ه هستند، فهرست كرده و سپس به سئواالت زير پاسخ دهيدسيستم هايي را كه داراي مسايل مشاب

آيا مساله در جاي ديگر حل شده است؟•

آيا مي توان راه حل مشابه را براي مساله فعلي به كار برد؟•

.اگر پاسخ منفي است ، داليل و محدوديت هايي را كه براي اجراي راه حل وجود دارد، پيدا كنيد

اجراي راه حل ها -4-6
پس از بررسي اطالعات به دست آمده تا كنون  ، اقدام به مشخص نمودن راه حل و در نتيجه اجراي آن مي 

. نماييم

در صورتي كه بررسي هاي فوق ، منجر به شناسايي راه حل هاي مناسب جهت اجرا نشود، بايد ازساير ابزارها و 

 اين خصوص مي توان از فرمول بندي مساله در.  جهت حل مساله مورد نظر بهره جست TRIZتكنيك هاي مختلف 

.، تناقض هاي فني و فيزيكي و طرح هاي ايده آل استفاده نمود

بررسي نتايج-4-7
پس از انجام مراحل اشاره شده در فوق، در صورتي كه راه حل براي مساله پيدا شد و آن را اجرا نموديم با توجه به 

.ايجاد شده مي پردازيمشاخص هاي مربوطه به بررسي و تحليل نتيجه 
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هال فرمول بندي مس-ب
 فرمول بندي مساله-4-8

 را براي ساختار دهي به يك نمودار ساده علت و معلولي و به منظور نشان 8اين قسمت فرآيند فرمول بندي مساله 

ه به اثر زيان بار  براي اشارTRIZروش . دادن رابطه بين اثرات زيان بار و كاركرد سودمند اوليه سيستم ارائه مي دهد

بايد توجه شود كه . استفاده مي كند10 و كاركرد سودمند 9و كاركرد اوليه به ترتيب از اصطالحات كاركرد زيان بار

 دارد و تقريبا به هر چيزي كه مايل به ISQدر اين بخش كلمه كاركرد معناي وسيعتري نسبت به مفهوم آن در بخش 

ري از كاركردها،رويدادهايي چون انفجار و يا دگرگوني ناگهاني يكي از بسيا. انجام آن هستيم اطالق مي شود

به طور كامل اين فرآيند در فصل .( فرآيند فرمول بندي مساله به چنين كاركردهايي مي پردازد. اجزاي سيستم هستند

)دوم ، بخش دوم تشريح شده است

رسم نمودار مساله-4-9
تا اين قسمت مي توان نمودار كلي از مساله را جهت فهم بيشتر رسم با توجه به سئواالت و روابط مشخص شده 

.اين نمودار در ايجاد يك ديد كلي نسبت به مساله به ما كمك مي نمايد. نمود

 تبديل نمودار به متن-4-10
ه با توجه به نمودار رسم شده مي توان با تبديل آن به متن يكسري اطالعات جديد استخراج نمود كه تا كنون ب

.آنها توجه نشده است

استخراج صورت مساله ها-4-11
قابل توجه . در اين قسمت مي توان كليه سئواالتي را كه ممكن است به حل مساله كمك كند استخراج نمود

است كه سئواالتي كه در اين مرحله مطرح مي شوند بسيار با اهميت مي باشند و در صورتي كه در اين مرحله 

 مساله نتوانيم به جواب برسيم مي توان از اطالعات ان در مرحله بعدي يعني استفاده از جدول يعني فرموله نمودن

.تناقضات استفاده نمود

8 Problem formulation process
9 harmful function
10 useful function
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مشخص نمودن راه حل و اجراي آن-4-12
پس از بررسي اطالعات به دست آمده تا كنون  ، اقدام به مشخص نمودن راه حل و در نتيجه اجراي آن مي 

. نماييم

ه بررسي هاي فوق ، منجر به شناسايي راه حل هاي مناسب جهت اجرا نشود، بايد از ابزارها و در صورتي ك

در اين خصوص مي توان از  تناقض هاي فني .  جهت حل مساله مورد نظر بهره جست TRIZتكنيك هاي مختلف 

.و فيزيكي و طرح هاي ايده آل استفاده نمود

 بررسي نتايج-4-13
اره شده در فوق، در صورتي كه راه حل براي مساله پيدا شد و آن را اجرا نموديم با توجه پس از انجام مراحل اش

.به شاخص هاي مربوطه به بررسي و تحليل نتيجه ايجاد شده مي پردازيم

) پارامتر مهندسي39استفاده از ( جستجوي مسائل قبال حل شده -ج
 استفاده از تناقض هاي فني براي حل مساله -4-14

در اين روش با استفاده از جدول تناقضها به راه حل . يل تناقضها راهي جديد براي نگريستن مساله است تحل

به اين منظور بايد مساله . راه حل هايي كه هم ابتكاري هستند و هم اثر بخشند, هاي متعددي براي هر مساله مي رسيد

.با پارامترها سازگار شود

توانست اصولي را براي تركيب دوتايي هر يك از پارامترهاي , اختراع  سند ثبت 40000آلتشولر با بررسي 

براي همين , به علت آنكه در مورد بعضي از تناقض هاي خاص هيچ اختراعي پيدا نشده بود . مهندسي پيدا كند

يي در جدول تناقضات آلتشولر سطرها نشان دهنده پارامترها. تركيب هاي ممكن اصل و راه حل پيشنهاد نشده است

اصول . هستند كه بايد بهبود پيدا كنند و ستون ها نيز بيانگر پارامترهايي هستند كه در اثر اين بهبود آسيب خواهند ديد

.پيشنهادي در محل تقاطع سطر و ستون مربوطه در جدول درج شده است

.براي استفاده از جدول مساله مورد نظر در طراحي بايد به صورت يك تناقض بازنويسي شود
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) اصل اختراع40به كار گيري (  استفاده از الگوهاي راه حل هاي كشف شده-د
 بررسي اصل ها-4-15

40در اين مرحله با استفاده از اصول استخراج شده در مرحله قبلي به تجزيه و تحليل مساله و حل آن با استفاده از 

.اصل اختراع پرداخته مي شود

اجراي راه حل ها -4-16
ي اطالعات به دست آمده تا كنون  ، اقدام به مشخص نمودن راه حل و در نتيجه اجراي آن مي پس از بررس

. نماييم

در صورتي كه بررسي هاي فوق ، منجر به شناسايي راه حل هاي مناسب جهت اجرا نشود، بايد از ابزارها و 

وان از طرح هاي ايده در اين خصوص مي ت.  جهت حل مساله مورد نظر بهره جست TRIZتكنيك هاي مختلف 

.آل استفاده نمود

بررسي نتايج-4-17
پس از انجام مراحل اشاره شده در فوق، در صورتي كه راه حل براي مساله پيدا شد و آن را اجرا نموديم با توجه 

.به شاخص هاي مربوطه به بررسي و تحليل نتيجه ايجاد شده مي پردازيم

روش تجزيه و تحليل اطالعات-5
ن ابزار براي تجزيه و تحليل اطالعات، به كارگيري مدل ارائه شده براي حل مسايل طراحي است كه در مهمتري

اصل 40، فرمول بندي مساله ، جدول تناقضات و )ISQ(اين مدل از ابزاري چون پرسش نامه موقعيت هاي نوآوري 

 و تحليل اطالعات و جدول  و فرمول بندي مساله  جهت تجزيهISQاختراع و نوآوري استفاده شده است كه 

اصل اختراع و نوآوري جهت استفاده از اطالعات به دست آمده از دو ابزار قبلي براي رسيدن به 40تناقضات و 

.بهترين پاسخ جهت رفع مشكالت موجود در فرآيند طراحي محصول مي باشند

ه و تحليل اطالعات و ارائه راه در حالت عادي هر يك از مراحل ارائه شده در مدل بطور مجزا مي توانند تجزي

حل نمايند اما در صورتي كه موفق به پيدا نمودن راه حل نشوند از اطالعات آنها جهت استفاده و تكميل مراحل 

.بعدي استفاده مي شود
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حال اگر بخواهيم يك مقايسه قبل از پياده سازي مدل و بعد از آن داشته باشيم ، مي توان بدين صورت عمل 

بتدا كليه راه حل هاي ممكن براي حل مساله موجود در فرآيند طراحي محصول مورد نظر شناسايي نمود كه ا

سپس شروع به پياده سازي مدل مي گردد و راه حل هاي استخراج شده در هر ) در صورت وجود راه حل(گردد

 اصل ابداعي 40ات و مرحله از اجراي مدل يعني  شناخت مساله ، فرمول بندي مساله ، استفاده از جدول تناقض

توسط تيم (شناسايي  و با  روش هاي ارائه شده قبلي  از نظر فني ، هزينه اي و زمان پياده سازي  مقايسه مي گردد 

.و بهترين راه حل انتخاب مي شود) طراحي 

 نتيجه گيري-6
ات سيستم و  بطور مستقيم به منظور ايجاد مزاياي فني از طريق حذف تناقضTRIZدانش خالقيت شناسي 

اين دانش همچنين مي تواند با تجزيه و تحليل . توانايي به منظور ايجاد تعادل بين عناصر سيستم فعاليت مي نمايد 

مسايل مختلف و الگوهاي تكامل،  بينش ها و تفكرات را به اين مطلب كه چگونه محصوالت سازمان مي توانند تغيير 

. و تكامل يابند سوق دهد 

TRIZاسي تفكر خالق را بهبود بخشيده و به حل مسايل در كوتاهترين زمان ممكن از طريق  بطور اس

 يك رويه سيتماتيك گام به گامي را فراهم مي آورد كه TRIZ. تاكيد برروي نتايج نهايي ايده آل كمك مي نمايد

را كاهش داده و از جايگزين سعي و خطا شده و با استفاده از يك روش متدولوژيك زمان ارائه محصوالت جديدتر 

طريق يك عملكرد برتر اين كار را انجام مي دهد و بطور اساسي فرصت اختراع و نوآوري را افزايش داده بگونه اي 

اگر چه . كه مخترعان را از چارچوب فكري محدود خود خارج ساخته و به تفكرسيستمي سطح بااليي مي رساند

 نيازمند چندين روز TRIZاما براي شروع كار نمودن با   شدن زمان و تالش بسيار مي برد TRIZمتخصص  

 داراي احساس TRIZبطور خاص طراحان مجرب و مديران محصول با استفاده از روشهاي . آموزش مي باشد 

بهتري مي گردند زيرا پس از اينكه آنها آموزشهاي پايه اي  را طي كردند بطور فزاينده اي نتايج بهتري را در مقايسه 

.             د هاي سعي و خطا ي سنتي بدست مي آورند با رويكر

پس زمينه، ساختار، مفاهيم .   در فرايند طراحي  ارائه گرديدTRIZدر اين تحقيق دانش خالقيت شناسي 

 مرحله اصلي و 4 توصيف شدند  و در نهايت يك مدل با - روشهاي اصولي اختراع–اصولي پايه و روش حل مسأله 

و براي روشن شدن بهتر مطلب يك نمونه از .  در فرآيند طراحي ارائه گرديدTRIZاي پياده سازي  زير مرحله بر15

.مشكل موجود در صنعت دريايي مورد بررسي وحل قرار گرفت
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TRIZاگرچه آن پيچيده و متمركز بر روي مسايل .  يك دانش قوي براساس حل خالقانه مسأله نوآوري است

اين . دهد را نتيجه ميا طراحي سيستماتيك مهندسي يك متدولوژي قوي بTRIZخاص است ولي يكپارچگي 

:هاي زير باشد يكپارچگي بايد مطابق راهنمايي

طراحي سيستماتيك مهندسي بايد در قالب يك چارچوب صورت پذير باشد  زيرا اين فرايند داراي دامنه •

.اي استگسترده

 داده شود و حل مساله بايد فقط زماني استفاده شود كه استفاده مجدد از دانش طراحي موجود بايد افزايش•

.مورد نياز است

 زماني كه TRIZروش شناسي بايد ترقي كند براي مثال استفاده از روشهاي حل مسائل پيچيده مطابق روش •

.الزم نيست استفاده نشود

:به طور كلي نتايج نهايي به شرح زير مي باشد

 به عنوان يك ابزار كمكي در فرآيند طراحي محصول TRIZقيت شناسي  همانطور كه مشاهده شد روش خال-1

.نقش موثري ايفا مي نمايد

موجود در   ايجاد يك ساختار كلي جهت حل مسايلTRIZ با توجه به مدل ارائه شده، روش خالقيت شناسي -2

.فرآيند طراحي ارائه مي دهد

راه ...   ، فرموله نمودن مساله و ISQن مرتبط مانند  با بكارگيري روش ها و فنوTRIZ روش خالقيت شناسي  -3

.حل موثري براي مساله سيستم ارائه مي دهد

 در حل مشكالت حاصل از فرآيند طراحي محصول كه با روشهاي متداول قابل TRIZ دانش خالقيت شناسي -4

.شدباشد نقش موثري ايفا مي نمايد و ذهن نوآوران را سمت و سوي خاصي مي بخحصول نمي
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