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 دکتر نسترن اسدی مقدمه

 .به نام آنكه جان را فكرت آموخت

را پشت سر « پذیریانعطاف»و « کیفیت»، «کارایی» یگانهسهعصرهای  ،جهان

 هردف  ]، «کرارایی »عصرر   . دربررد مری به سرر   «نوآوری»گذاشته و اکنون در عصر 

 برا متناسر    ی دانرش ارائره  ،«کیفیت»در عصر  ،آموزانبه دانش روزبهانتقال دانش 

ی اطالعرات  ، ارائه«پذیریانعطاف»آموز و در عصر هر دانش فردمنحصربه استعداد

تعداد روز اسر بر متفراوت و   هایزمانهر شاگرد در  فردمنحصربه استعداد بامتناس  

 ، پررورش افرراد  «نروآوری »عصرر   ]هردف  حرال حاررر،   در  ، و ودب]برای هر فرد 

در مختصرات   از اسرتعدادهای خرود   بررداری بهرره  باقابلیرت نوآور برای تفکر مولد 

نسان ارمن کشف حقایق هستی،  نامعلوم )زمانی، مکانی و تعاملی( آینده است که

اند. رسفرد خود در حیات یاری میهرا در تشخیص و پاسخگویی به وظیفه منحصرب

  هسرت، موجر    هرکسری در چنین عصری لزوم باور به اینکه خالقیرت در وجرود   

مروزش  آخرود ایمران داشرته باشرد.      هرای توانمنردی گردد که انسان به قدرت و می

ده شموج  جهش کوانتومی خالقیت  حل خالقانه مسائل و اصول تریز هایروش

 .آوردمی وجود بهو  لذت نوآوری را 

مسرائل و مشرکالت    توانرد مری ، بیندمیرا  یافتهنظامآوری فردی که آموزش نو

برا  رود    نفسشاعتمادبهفردی و خانوادگی خود را با امکانات موجود حل کند و 

ز و خود تشرخیص داده و توانرایی تمرکر   ی ی کار و محلهسپس مسائل را در حیطه

 یرز روی مسرائل شرهر و منطقره ن    کرم کرم تفکر روی آن را خواهرد داشرت. آنگراه    

های خرود  تریز و آموزه متفاوت هایحلراهذهن خود را متمرکز کرده و  تواندمی

ر خرال  و  ، برا تفکر  تیمری  فردی یا صورتبهسائل را و رمن حل م را  به کار بندد

 هد شد.در پیشرفت علمی جامعه سهیم خوا ،وسعت دیدو کارآفرینانه  هایایده



 

سررآ آقررای مهنرردس کرره تو« لررذت نرروآوری ،جهررش خالقیررت TRIZ»کتراب  

 برا  خواهنرد مری کارا برای کسانی اسرت کره    ایمجموعهشده، لیفأامانی تمصطفی

ه فصرل اول کره مربرو  بر     شخصی از اصول تفکر خال  سرر دربیاورنرد.   یمطالعه

 ایپدیرده هرر   یرابی ریشهبه  مندعالقهتاریخ تریز است، راهگشای کسانی است که 

اننده ز کالسیک است، کمک شایانی به خوهستند. در فصل دوم، که آشنایی با تری

  سرپس  نمایرد مری  به هدف نزدیرک  قدمبهقدمکند و او را مبتدی در این دانش می

اشرتیا  فررد بررای تشرخیص مسرئله و حرل خالقانره مسرائل بره روش           گویجواب

 .می باشددر فصل سوم  سیستماتیک

و  یتسرریال ،  ایشررانشناسررممرریامررانی را از چنررد سررال پرریش آقررای مصررطفی 

ذهنری و   هرای قردرت و هوشمندی از  بافراستذهنی خاصی دارد و  پذیریانعطاف

. ترالش او  کندمیاده خودش در هر زمان و مکان استف هایخالقیتو  هاتوانمندی

ر دیگر  تألیفاتست و تشکر است. امید ا تقدیرقابلبرای ارتقاء دانش افراد و جامعه 

و  وپررورش آمروزش جوان ی رسد تا جامعهبه چاپ ب ترسریعچه آقای امانی نیز هر

 گردند. مندبهرهآموزش عالی از آن 
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 نویسنده مقدمه

 گنج حكيم درِ هست کليدِ الرحمن الرحيم اهللبسم

ل خال  مسئله مانند تفکر خال ، ابداع و نوآوری، ح هاییکلیدواژهبا  هرروز 

موافرق   دهنویسرن شرما هرم برا     حتماً. کنیممی برخوردبیشتر  تجاری کشوردر فضای 

اب در عرصره  تحرو ت پرشرت   در بازار و پذیریرقابتپارامترهایی مانند هستید که 

 هرا زمانسرا کیفری در   هرای دارایری توجه بیشتر به خالقیت و به منجر  علم و صنعت

 عینی و هایداراییجوامع بشری را بر آن داشته تا با نگرشی جدید به  شده است و

 .دنیرات باشهمگامی با این تغی برای خود هایتوانمندی، درصدد افزایش عینی غیر

مری  جدید و ابرداعات   هایایدهارائه  نیازمند این تحو ت، باهمگامی  بدیهی است

بتوان از  که اثربخش فکری هایشیوهبه  یابیدستباید اذعان داشت که البته  .باشد

اصرولی   دنیازمنود خ یافتدستع و نوآوری ابدا مقصد بهمرحله خالقیت و تخیل 

گفتره   اسراس  برر کره   دانیممیمی باشد. از طرفی و ابزارهایی کارآمد  آزموده شده

وفرران فکررری، سررنکتیکس، ط ایررده پررردازی ماننرردکالسرریک  هررایروشمحققرران 

در سرطوح   ویرهه بره و... برای ابداع و نوآوری دارای اثربخشی کمی  شناسیریخت

 .ستنده با تر نوآوری

ا بر پروفسور جان آرنولد استاد مهندسی خرال  دربراره اهمیرت نحروه برخرورد      

آن را  در جسرتجوی چره هسرتید، وقتری     دانیرد یمر وقتری  "گوینرد:  ابداع چنین مری 
 دنبرال چره   دانیرد یمر ا ابرداع چطرور؟ آیر    اما دربراره   کنیدیم اشییشناسا بینیدیم

چنران   مسرئله را بره نحروی     مگرر آنکره خرود    دانیرد ینمر هستید؟ بدیهی است کره  
 ازنظرر  امکانرات را  ینترر ذهرن گسترده، اصولی و جامع بیان کنید که حتری دور از  

سرو    داورییشپر بره   قبرول قابرل  یهاپاسخاز  یامحدودهدور ندارید و ذهن را با 
 "!ندهید



 

 :آیدیمیش پ یسؤا تاما   رسدیمهوشمندانه به نظر جان آرنولد  یتوصیهاین 

ر چگونه قابل انجرام  این کا؟! باشدکافی  تواندیم مسئلهصورتدادن آ بسآیا تنها 

؟ یرا از  تروان یمو آیا تنها بیان پرسشی صوت مسئله یا کلماتی مانند چگونه است؟ 

خرال    هرای یرده ابررای   یاگسرترده دام  کندیم؟ و ... تضمین توانیم ییهاراهچه 

جهرت   چره انردازه  نمراییم،   ترر هگسرترد را  مسئلهصورتبیان  کهیناایم؟ پهن کرده

را جسرتجو   هرا راهتمرام   اگرر ؟! کندبه جواب)هایی( را تضمین می دستیابیدرست 

 ترر براارزش  ؟ ورامن انتخاب مسیرهای آزموده شده و مطمئن باشد تواندیم ،کنیم

 ربخشاثر  آیرا تجرارب  از دیردگاهی دیگرر،   اسرت؟   صررفه بره آیا این کار از همه، 

کمرک بره   برای  شمولجهان تواند دانش و الگوییانی مین و مخترعان جهنوآورا

 و آیا ایرن  ؟ردکره خاکی به ارمغان آواین در هر نقطه از  هاانساننوآوری و ابداع 

 ؟دهندیمنیست که ایشان پیشنهاد  یاگستردهتجارب مصدا  همان دام 

و انی ساده و  به زب هاستچالشمطال  این کتاب برای پاسخ آری به تمام این 

رای آوردن گنجری ارزشرمند بر    به دستاستفاده از تصاویری گویا، ما را در جهت 

و  انرد نرده کخرال  تمرام جاهرا را     ییهرا انسران  قربالً  چراکره   بررد یمنوآوری پیش 

ی گرنج  و ایرن نقشره   انرد کردهکه کمتر احتمال کشف بوده را مشخص  ییهابرزن

 اکنون در دست ماست!

طالعرات  ، برگرفتره از م TRIZانشی موسروم بره   د یریکارگبهتجارب جهانی از 

یره  پا صدها هزار سند ثبت اختراع جهرانی و اسرتخران نترایجی کلیردی برر      تحلیلی

 یهرا حرل اهر یرداکرده پمشرابه آنران جهرت     هاییتموقع سازییهشبتفکر قیاسی و 

 اسرت کره   خالقانه مربو  به مسائل متنوع )ابداعی و غیر ابداعی(، گواه این مطل 

ت و جسارت بره  چراغ روشنی فراروی مسائل بشر قرار دهد تا با جرا تواندیم تریز

 خود برود. یهاچالش ترینیچیدهپمبارزه با 



 

 
 

 در سراسرر  میلیون سند ثبرت اخترراع  2 بیش از وتحلیلیهتجزحاصل  این دانش

عه جهانی چگونه نخبگان خال  جام عنوانبهکند که مخترعان باشد تا معیندنیا می

گنرریش   سرال تحقیقرات   -نفرر  چندین هرزار  ؟اندنمودهحل  خود رابداعی مسائل ا

یار ، بره کشرف قروانین و ابزارهرای بسر     لر روسی و شاگردان و دسرتیاران وی آلتشو

مسرتقل،   طرور بره این قروانین   بخش برای ابداع و نوآوری منجر شد. جال  استاثر

 .اندشده یریکارگبهبین مخترعان جهان  مرتباً

ینی عم ینقوانابزارها و  توانسته است تاکنون( 1946تولد خویش ) از آغاز تریز

ق یک ابداع خلبرای  توانندیم گانهمطوری که  برای ابداع و نوآوری عرره کند

بلکره بره روشری مرنظم و      سرعی و خطرا،   برا کمتررین  ، خرود  مسرائل جدیرد  یا حرل  

ع و ختررا ایرن دانرش توانسرته رمرز ا    . یابنرد دسرت  به بهترین راهکارها  سیستماتیک

بره   در سرطح جهران را   گ و کوچرک ربرز  یهاسازمانافزایش نرخ نوآوری برای 

 یکردروبا  شمولجهانیک دانش  که تریز است ینارد. دلیل این قدرت ارمغان آو

ایرده تولیرد    آن اندازهدر هنگام حل مسئله  واست  از نتایج موفق جهانی گراتجربه

 نید!فکر ک هاآنکه وقت نکنید به همه  کندیم

صول علمری  ا یهبر پا تریزشدن این دانش در جامعه و اینکه  یرگهمهبا توجه به 

 و تریزای شده است، ما برآن شدیم مصادیق و کاربرده بنانهادهو فنی گاها پیچیده 

یر مررتبآ  و تصراو  نمودارهرا  یلهوسر بره برخی از ابزارهای تحلیلی مهم این دانش را 

کمرک کررده باشریم.     منردان عالقره آن در برین   ترسادهفهم بهتر و  بهتا نشان دهیم 

 ترر تراحر متعددی برای کمک به فهم کاربردی  یهامثالو  هاکتاب شامل نمودار

کره آن را از   باشرد یمر برای مبتدیان(  یههوبه)کالسیکقوانین و دستاوردهای تریز 

 .کندیممشابه متمایز  یهانمونه

هان و معجونی از لذت یرافتم  رعان جی خالقیت سراسر مختدانش تریز عصاره

هررا و درد شرر  نخرروابی هاسررت. اگررر از ایررن معجررون اسررتفاده کنرریم، بررا جهشرری  



 

لرذت   ،جهران  در سراسرر  مخترعران تمرام  خواهیم شرد و ماننرد    ترخال چشمگیر، 

 .است یزندگبا ترین لذت در  حقبهکه  کنیمیمنوآوری را تجربه 

شرنا  آبرا سرگذشرت تریرز     ،یلتفصر بره در فصل اول کتاب، بررای اولرین برار و    

. در فصرل  کنریم یمر برای تکامل آن را رصد  گرفتهانجام یهاتالش وخواهیم شد 

رای تا ب کنیمبیان می ترسادهرا به زبان تصویر، و قوانین تریز کالسیک  ابزارها دوم،

از  یانمونره ز، در فصل آخر نیر  باشد. بخشلذتو  فهمقابل یمندعالقههر شخص 

 یهرا مثرال برا ذکرر    ،مسرئله بره روش سیسرتماتیک    حل خال دانش در  کاربرد این

 ه خواهد شد.متنوع شرح داد

متخصرص برجسرته دانرش     جا دارد از آقای مهندس محمود کریمری  ،در پایان

 هررایییراهنمرراو  کتررابی نسررخه اولیرره  یمطالعرره برره خرراطر  ،در کشررورتریررز 

طالر   م یتراکم ه من کرد ایشان کمک شایانی ب هاییدها. تشکر کنمارزشمندشان 

رکار خانم ساستاد ارجمندم،  هاییقتشوو دلگرمی همچنین، کتاب را ارتقا بخشم. 

و زحمررت نوشرتن پیشررگفتار کتراب را افتخرراری بررای خررود    دکترر نسررترن اسردی   

 یرن اسراتید  زحمرات ارزنرده ا  از جبرران   یاگوشره حارر، امید که کتاب    دانمیم

 باشد. ارجمند

 عزیزدگان از خواننصمیمانه لذا نیست   نقصیبکامل و  تاباین کیقین داریم 

طریق  از از کتاب هر بخش یخود درباره یبهاگرانها و نظرات ایده خواهشمندیم

 بررا mos_amani@yahoo.cmیررا ایمیررل و  www.mostafaamani.ir یررتسررا

 یاتحفره ی شرما  در میران گذاریرد  باشرد ترا از ایرن رهنمودهرای ارزنرده        نویسنده

 ی چشم خویش کنیم ان شااهلل.م و آن را سرمهبرگیری

94ماه آذرارومیه،  /مصطفی امانی


