
 در مديريت و كسب و كار TRIZ كاربرد

 كارشناس تحقيق و توسعه ليزينگ صنعت و معدن - محمد غياثي فرد

 مقدمه

بخشي به كار نوآوران  روسي با هدف بهبود و سرعت آلتشولر گنريشهای حل ابداعي مسئله است كه توسط  يکي از تکنيک (TRIZ) نوآوری نظام يافته

دست  به آلتشولروتحليل هزاران سند ثبت اختراع توسط  يافته چهل اصل ابداعي آن است كه از تجزيه ابزارهای نوآوری نظامگذاری شده است. يکي از  پايه

با گردآوری كارآترين تجربيات حاصل از اختراعات و حل مسائل پيچيده ی طراحي و مهندسي، امکان شناسايي هم زمان  TRIZمتدولوژی  .آمده است

 يان بار و مولفه های فيزيکي يک محصول/خدمت و ارائه بهبود يافته ترين كاركرد جايگزين برای آن را، داراست.كاركرد های مفيد و ز

TRIZ و كاربرد آن 

نياز  دانش مورد آلتشولرپتانسيل خالقيت شما افزايش مي يابد. استفاده از اصول اساسي  ،بيشتری در اختيار داشته باشيد هر گاه دانش عقيده داشت كه آلتشولر

پارامتر مهندسي به كار مي روند خالصه   39  اصل كه برای حل تناقض فني بين  40  اين اطالعات در قالب آلتشولربرای طراحي را افزايش مي دهد . 

لذا . هايي رعايت گرددمعتقد است كه برای اين كه نوآوری ايجاد يا پرورش يابد، الزم است كه اصول، قواعد و تکنيک  (TRIZ) ی ارائه نظريهبا  او.كرد

گام برداشت. از  افراد با مجهز شدن به اين قواعد و فنون مي آموزند كه چگونه مي توان دست به نوآوری زد، فرايند نوآوری را پيش بيني كرد و در مسير آن

د به يک نوآور تبديل شوند و موجبات رشد و پروش اگر افراد اين اصول و قواعد را كه در همه نوآوری ها وجود دارد رعايت كنند، مي توانن« آلتشولر»نظر 

تالش در جهت ايده آل ها،  -2حركت در جهت رفع تضادهای موجود  -1شامل « تريز»اصول چهل گانه  ترينمهماز نوآوری را فراهم بياورند. پنج اصل 

تالش در جهت  -4 اسي مورد نياز، نه صرفا راه حل هاتالش در جهت فهم و دستيابي به كاركردهای اس -3 كاهش ويژگي های منفي و افزايش مثبت ها

 نگاه به مساله از تمامي زوايای ممکن است. -5 و استفاده بهينه از منابع در دسترس

های عصبي مغز نيز تأثير گذاشته و اين امکان را برای  بر شبکه TRIZ های صورت گرفته مشخص شد كه فراگيری با پژوهش TRIZ پس از گسترش

های آشفته  مند تفکر، جايگزين شيوه های نظام تر شده و زوايای مختلف مسئله را در نظر بگيرند. با استفاده از اين دانش شيوه كند تا خالق جاد ميافراد اي

 .شود قديمي مي

 TRIZاست ولي امروزه  ؛توليدی و صنعتي كه يک محصول فيزيکي و مشخص ارائه ميکنند و مؤسسات در شركت ها  TRIZهر چند كه عمده كاربرد 

و تحقيقات بسيار زيادی در زمينه بکارگيری اين تکنيک در  ميشودبه كار گرفته  نيز تجارت و مديريت و ديگر زمينه ها ،دانشحوزه  ربرای حل مسائلي د

کنيک با ديگر روش های و ادغام تکنولوژيک اين ت بخش های مديريت كيفيت، مديريت استراتژيک منابع انساني، بنگاه های متوسط و كوچک

 نوين)مهندسي ارزش،گيم تئوری و ...( در خلق نوآوری انجام شده است.

 بستر های ايجاد نوآوری و مديريت كیفیت

به عنوان   TRIZ؛، تاگوچي و بسياری ديگرQFD ،FMEA ،DFMAدر مقايسه با روش های شناخته شده از كنترل كيفيت و توسعه محصول مانند 

داخلي قابل ارتقا برای  بستركه برای ايجاد يک  .كسب كرده استبيشتری  نوآورانه پيچيده و متشکل از روش ها و ابزار های مختلف، امتيازيک فن آوری 

نه تنها ممکن است موجب تقويت و   TRIZرقابت جهاني در حال رشد پويا ، اجرای سريع  باتوجه به .كمک مي كند نوآوری و مديريت كيفيت در شركت

تنها ابزار تقويت نوآوری و ايجاد بهبود های شگرف در  TRIZ .کيم يک شركت شود، بلکه ممکن است موجب صرفه جويي در هزينه و زمان نيز شودتح

ها به عنوان  از شناسايي تضادو مقياس های مختلف عملکرد را از بين مي برد  طراحي است اين ابزار قدرتمند نياز به سازش و ايجاد تعادل ناشي از تضاد بين

 موقعيت هايي برای بهبود و تصحيح فرايند طراحي استقابل مي كند

 



TRIZ و مديريت خالقیت 

محسوب  شناخته شده برای انسان تفکر خالق روش سيستماتيک سازماندهي شده و مبتکرانه و دانش جامع ترين امروزه به عنوان  TRIZ فن آوری نوآورانه

 :مي باشد سنتي نوآوری نسبت به روش های دارای مزايای زير .TRIZ مي شود

 خالق بهره وری افزايش مشخص در 

 و نوآورانه  ابتکاری جستجو برای راه حل در شتاب سريع 

 و فرآيندها فناوری، محصوالت تکامل سيستم های پيش بيني بهنسبت  رويکرد علمي 

 

 TRIZ حوزه های كاربردی

 :زمينه های كاربردی زير ميکند برای انجام وظايف و  TRIZپتانسيل كامل  استفاده از قادر بهنوآوری؛ شركتها را  مديريت و  TRIZ ادغام

 استراتژی های كسب و كار جديد، فرايندها و توسعه مفهوم محصوالت 

 فرآيندها و محصوالت فن آوری، سيستم های تکامل پيش بيني 

 فني مبتکرانه و حل مسائل 

 در اين زمينه با ثبت برند و حق امتياز انحصاری شركت تخصص و حفاظت از برای راه حل جستجو جامع 

 بازار تقسيم بندی مشتری محور ؛مشتری خواسته و نياز پنهان بررسي 

 موجود  محصوالت جديد و و عيب يابي از، پيش بيني خرابي شناسايي 

 و مديريت دانش ايده پيشرفته برای راه حل های 

جهت تقويت  محصوالت و خدمات جديد مجبور به توسعه نها به طور مداومآ .به طور همزمان هستند مواردبسياری از  مجبور به مقابله با، شركت ها امروزه

مي  مشتريان رضايت مشتريان كافي نيست. به اندازه كافي برای امروزه ايناما  د.با ايده های نو هستن بازارهای جديددر  خود و برنده شدن موقعيت بازار

خواهند  در دراز مدت مشتريان خود قادر به نگه داشتن پاسخگو باشند خواسته های باال به اينمي توانند  شركت هايي كه فقط شوند. "ههيجان زد"خواهند 

 .بود

 به عنوان مهم فني تکامل سيستم های كمک الگوهای و به سرعت با مي توان با دقترا  محصول جديد و ويژگي های "هيجان برانگيز عوامل" به اصطالح

 .ارزيابي شده است آينده نيازهای بازار در تجزيه وتحليل TRIZبه طور موثر با و مدرن تحقيقات بازار روشهای متداول .پيش بيني كرد  TRIZجزء ترين

موثر ترين  های مي تواند تعيين و ويژگي از مشتريان اغلب پنهان واقعي اما، انتظارات  (كيفيت )توسعه عملکرد QFDروش توسعه بيشتر از به عنوان يک

راه حل برای  ويژگي های مورد نياز به پياده سازی، بطور قابل توجهي  مي تواننداكنون  TRIZ ابزارهای اين مرحله، پس از اتمام .تعريف شود محصول
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 بازاردر  منحصر به فرد موقعيتبه يک  مي تواند TRIZدانش  بازاريابي بکمک سيستماتيک ارتباط چنين .دنكمک كن محصول نوآورانه جديد و های فني

 .منجر شود

 

 

 ارتباط بازاريابي و مهندسي

 

 

TRIZ و مديريت برای كسب و كار 

TRIZ برای مديران 

 جستجو راه حلجهت يک روش غير سيستماتيک آزمون و خطا  موفقيت آميزجايگزين  درمهندسي؛ مسئله مبتکرانه جهت حل TRIZتفکر كاربرد ابزارهای

شهود و تجربه  بکمک مديران ومديران عامل توسط سازمان تصميم گيری های مديريت اكثرچون  .شده استزندگي روزمره مهندسان و توسعه دهندگان  در

 ب ميشود،اجتنا، از محدوديتها ناديده گرفته ميشوند، متغيرها بسيار ساده گرفته ميشوند پيچيده زمينه های به همين دليل اغلب گرفته ميشود؛ شخصي خود

 .نميشوند استفاده در زمان مناسب حل مسئلهراه  برای بهترين و پتانسيل های موجود تخصيص داده نميشود، دانش ريسک بدرستي ارزيابي و

 در زمانتصميم گيری  و پردازش اطالعات مديرانبه  كه و قدرتمند است، تفکر سيستماتيک برای ابزار و مديريت تقاضای رو به رشد دليل اين بخشي از

مبتني  تفکر همراه با  TRIZ و تجربه كاربرد حرفه ای  TRIZ دانش .تفکری را ارائه مي دهد ابزار چنين  TRIZ نوآورانه فناوری .كمک ميکند درست

 :جهت اجرا ميکنند ابزارهای فناوری به شناسايي كمکاين گونه  برای وظايف مديريت؛  TRIZ بر

 ابزارهای TRIZ عمل و تعارضات سازماني  حل و فصل تناقضات برای اصول جداسازی بخوبيِ و مديريت كسب و كار نوآوری برای اصول، مانند

 ميکنند

 پيچيده  سيستم های بسيار برای تجسم تجزيه و تحليل زمينه 

بازاريابي

ساختار بازار و مشتريان

به رسميت شناختن نتايج مشتريان حقيقي

محصول جديد و خدمات آينده

عوامل هيجان برانگيز مشتريان

مهندسي

بررسي تناقضات فني و منابع

پيشبيني ناشي از تکامل فني

فرموله كردن مسائل

توسعه راه حل های خالقانه

توسعه استراتژی های خالقيت

پياده سازی مفاهيم خالقيت



 ريسکها و ارزيابي برای پيش بينيخرابي ،  شناسايي مقدماتي های چک ليست روش ها و 

 صرفه جويي در هزينه موثر و برای تصميم گيری به عنوان پايه ای استفاده از منابع سيستم و ساختنبرای آشکار  اپراتورهايي 

 چند بعدی سيستماتيک و تفکر فني برای پشتيباني از سيستم های الگوهای تکامل 

 تفکر ساختار اجزاء

مورد  طور موثر مي تواندب تحليلي آن همراه با روش های  TRIZدانش بر اساس روشهای معتبری صورت بپذيرد، تصميم گيری های مديريت قرار باشد اگر

 :پنج جزء است استفاده از اين ،و مديريت كسب و كار در TRIZ اساسا   .استفاده قرار گيرد

 تعارضات تئوری و بيان شناسايي.1

بايد  و غيره( شاخه ای از صنعت، كل شركت ، حواشي شركتتيم،  )پرسنل، در سطوح مختلف و تعارض يا اداری سازماني تناقضات فني مانند درگيريهای غير 

گرايش ها و  از بين بردن تمام و يا حتي كاهش قابل مالحظه نتيجه مورد نظر .پس در مراحل بعدی حل شودس اغراق و، به لحاظ تئوری مشخص شود

 رخ دهد. زمانهم نيز و مفيد  عوامل مثبت تمام و تشديد در حالي كه نگه داشتن ، ويژگي های منفي

 پيچيدگي نگرش مثبت نسبت به.  2

 پيچيده و چند بعدی بسيار ارتباطات حتي اجازه مي دهد تا  TRIZ روش يک كار، هنگام تجزيه و تحليلب پيچيده تركيبات و تعامالت ساده سازی به جای

 .است بهترين راه حل خود پيش نياز پيدا كردن ،كار پيچيدگي .وضوح توضيح داده شوند به

 الگوهای تکامل در نظر گرفتن .3

بازی  تصميمات ممکن را ارزيابي تجزيه و تحليل و نقش مهمي در ؛متضاد و عوامل نهادها توسعه تکاملي سيستماتيک،الگو  سلسله مراتب و در نظر گرفتن

  مسئله را كامل ميکند.رويکرد سيستماتيک  ؛دوره ای رخ دادهای كنترل و سازگاری، مانند TRIZ تکاملي معيارهای بيشتر .ميکند

 ريسکهای مقدماتي ارزيابي .4

راه حل ارائه شده  روش پيدا كردن نقاط ضعف قدرت اين .تست شده استخرابي ها  شناساييمقدماتي  با استفاده از روش استراتژی ها تصميم گيری ها و

 .مورد استفاده قرار ميگيرند در آنها به عمد ايجاد مفهوم نارسايي همه منابع موجود جهت .است "اثبات اشتباه آنها" برای تالش سيستماتيک بکمک مديريت

 .اجتناب شوند مراحل بعدی و مي تواند در شده هنشان داد به طور موثر يک تصميم پنهان ريسک های

 منابع و دانش و گسترش بهره برداری .5

 دسترسيزمان  و فراهم كردن صرفه جويي مرزهای دانش جهت گسترش ،آن واحددر  و جمعي شخصيدانش  استفاده از ايده، دانش و مديريت كاربرد اصلي

 .ارائه مي دهد دانش تأثير مديريت يک پايه محکم برای و نمونه، مثال با هزاران  TRIZ پايگاه داده .ايده مي باشد به دانش و

 مديريت كسب و كار و فرايند حل مسئله در

 پس از آن فرموله شود. اين تعارض تناقض های فني شبيه به مثبت و منفي با جنبه های يا تناقض يک تعارض نظر بايد از غير فني يک مسئله در مرحله اول

بر مشکل غلبه  مي توان عميق تر تعارض برای اصول جداسازی يا نوآوریدوگانه  اصل 12 با استفاده از .تقويت شود فيزيکي عميق تر مي تواند در شرايط

 .كرد

 اصلي زير با مراحل فرايند حل مسئله است. بهترسريع تر و موارد بحراني  دربه خصوص  مديران راه حلنسبت به ، بطور قابل توجهي بدست آمده آرمان مقدار

 مقدماتي تحليل ريسک و خطرپذيری نتايج و، ارزيابي ايده توليد، منابع بسيج، تجزيه و تحليل تعارض عملکرد و :پيشنهاد مي شود



 

 تيريمد و کار و کسب در مسائل حل نديفرا

 

 اصل دوگانه نوآوری برای كسب و كار و مديريت 12

 آنها تجربه های فردی و شهود مدير .اصل دو گانه برای كسب و كار و مديريت؛ به كاربر در حل و فصل تعارضات و درگيری های سازماني كمک ميکند 12

 گسترش ميدهند و عالوه براين به آنها در تدوين و فرموله  كردن سريع چندين روش مختلف برای شرايط دشوار كمک ميکنند. را

 اصل برای حل وظايف سازماني در كسب و كار و مديريت 12

 

 تنوع -همگن  -3 عدم تقارن -تقارن  -2 جدايي -تركيب  -1

 احياء -مصرف  -6 و ثبات بي حركتي – تحرک -5 كاهش -افزايش  -4

 اقدام مقطعي - اقدام به طور مداوم -9 واكنش - اقدام -8 تخصص گرايي –استاندارد سازی  -7

 اقدام متقابل مقدماتي -اقدام اوليه   -12 عمل غير مستقيم - عمل مستقيم -11 اقدام كلي - اقدام جزئي -10

 

 سازمانارتباطات پرسنل كاربردی در زمینه مديريت  مثال

بوجود مي آيند. به عنوان مثال يک جزء با تکنيک باال موجب عدم ارتباط بين افراد با  اتارتباط موجود در تعارض هایدر شركت ها اغلب مشکالت به علت 

يشنهاد با استفاده از اين اصول اثر منفي بر بهره وری و شرايط كار دارد. در اينجا چند پ ،شايستگي فني باال و ساير كاركنان مي شود. كه اين تعارض شخصي

 گانه كه چگونه اقدام به برطرف كردن اين تعارض بکنيم آورده شده است: 12

 :جدايي -تركيب  (1اصل 

 فرد از ساير كاركنان برای جلوگيری از تماس مستقيم و سازماندهي يک مشاوره مركزی  جدا سازی

   خاصبرای افراد انعطاف و يا زمان كار قابل در نظر گرفتن امکان كار در خانه 

 راه اندازی يک پايگاه داده و يا يک سيستم خبره جهت در دسترس قرار دادن تخصص شخص به ديگران 

 :عدم تقارن -تقارن  (2اصل 

 با آموزش داخلي و يا استخدام چند كارشناس ؛كاهش عدم تقارن در تخصص شركت

 :تنوع -(همگن 3اصل 

 آستانه تحمل همکارانتشويق رواني يکسان و باال بردن 

 كاهش -افزايش  (4اصل 

 كاهش درگيری های مستقيم فردی با همکاران و در پروژه ها

هبررسي موقعيت و مسئل
تعريف اهداف و 
حوزه تحقيق

بررسي عملکرد بررسي تعارض بسيج منابع توليد ايده
بررسي ريسک 

مقدماتي



 :استواری - تحرک (5اصل 

 كاهش حوزه حركتي فردی در درون شركت از طريق ابزارهای سازماني 

 :تخصصگرايي -استاندارد سازی  ( 7اصل 

 ديريت دانشاستاندارد سازی دانش شركت و روش كار، معرفي م

  سيستم برای ساخت سيستم مديريت دانش و يا بکارگيری آنها جهت سازماندهي متخصص(فرد استفاده از دانش منحصر به فرد )و يا 

 :عکس العمل – عمل (8اصل 

 مدنظر قراردادن يک برنامه هدايت اجتماعي و روان شناختي برای افراد

 :اقدام مقطعي - ( اقدام به طور مداوم9اصل 

 فای نقش فردی تنها در نقش مشورتي و در مراحل خاصي از يک پروژه اي

 :كلياقدام  - و مقطعي اقدام جزئي (10اصل 

 كاهش مقدار زماني كه فرد در پروژه ها صرف ميکند

 :عمل غير مستقيم - عمل مستقيم ( 11اصل 

 شركتاجتماعي برای افراد در تيم و يا در  )بافر(ارائه يک ميانجي يا يک مشاور

 و پیشنهاد نتیجه گیری

های غيرفني نيز شده است. ماتريس تضاد و  عالوه بر كاربردهای فني، منجر به توسعه كاربردهايي در حوزه  TRIZهای اخير بيانگر اين است كه  پژوهش

 و توليد نرم موضوعات اجتماعي، تيمديريت عمليات خدما، مديريت كيفيت، های مختلفي از جمله تجارت و كسب و كار چهل اصل ابداعي آن در حوزه

های مختلف  در بهبود عملکرد و تسريع روند نوآوری در حوزه TRIZ دهنده تأثير های زيادی نيز نشان پژوهش .شود بکار گرفته مي های كاربردیرافزا

های اخير بيش از  در سال نمايند ای استفاده مي طور گسترده به TRIZ ها برای كسب مزايای رقابتي پايدار، از امروزه شركت .باشند فني و مديريتي مي

تأمين شده  TRIZ های نوآورانه مبتني بر از طريق استراتژی HP و Sony ،SAMSUNG ،Motorola های بزرگي همچون درصد سود شركت 30

های تجاری و  در سازمانها در زمينه TRIZ اند كه بازگشت سرمايه زيادی در اثر اجرای به اين نتيجه رسيده TRIZ است، همچنين پژوهشگران آمريکايي

 شود مديريتي حاصل مي

 توان گفت كه های علمي مي ها و شواهد موجود در مقاالت و پژوهش بررسي مطابقهای ايراني و  برای سازمان TRIZ با توجه به جديد بودن موضوع

كه اين خود يک خأل  وجود ندارد.ايراني  و مؤسسات خدماتي ها سازماندر  TRIZ ای در مقاالت و كتب علمي در زمينه استفاده از تاكنون مورد ثبت شده

 جهت انجام پژوهش های كاربردی در اين زمينه مي باشد. مناسب تحقيقي و كاربردی
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