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 در تسريع روند نوآوري TRIZبررسي كاربرد اصول ابداعي 
  محوري پژوهشي و دانشها سازماندر 
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  )5/3/1390: تاريخ تصويب، 29/9/1389: افت مقالهتاريخ دري(

  
  چكيده

 توسـط گنـريش     بوده و  مسالهحل ابداعي   هاي    روشيكي از   ) TRIZ(يافته   نوآوري نظام 
يكي از  . گذاري شده است  بخشي به كار نوآوران پايه    آلتشولر روسي با هدف بهبود و سرعت      

وتحليل هزاران سـند ثبـت       از تجزيه  وبوده  يافته چهل اصل ابداعي آن      ابزارهاي نوآوري نظام  
بررسي ميزان كاربرد آگاهانه و     اين تحقيق   هدف  . دست آمده است  اختراع توسط آلتشولر به   

بدين منظـور پـس از      .  است TRIZ ي  گانهان و نوآوران از اصول چهل     گر  پژوهشناخودآگاه  
ـ  اي به نامه  پرسش ،بررسي ادبيات موضوع، با استفاده از مراجع موجود        ور سـنجش ميـزان     منظ

ـ عالمنـد      هوش  پردازش ي  كده  پژوهشان  گر  پژوهش ي  استفاده  TRIZ از اصـول ابـداعي       ،مي
 و در انتخاب نمونه نيز از روش        بوده پيمايشي   -توصيفياز نوع    اين تحقيق روش  . طراحي شد 

فاده از   و با است   اِس  اِس  پي   اِس افزار نرم ي  وسيله هها ب نامه  پرسش.  استفاده شده است   هادستصادفي  
ان گـر   پژوهش تر  بيشكه  دهد    نشان مي نتايج پژوهش   . آمار توصيفي و استنباطي تحليل شدند     

. انـد هاي نوآورانه استفاده كـرده  طرح در انجام   TRIZ ي  گانهطور ناخودآگاه از اصول چهل    به
هـاي  بنـدي نتـايج نـوآوري     سازي و جمع   در خالصه  TRIZدهند كه   چنين نتايج نشان مي    هم

در پايان براسـاس    . ان قابليت بااليي دارد   گر  پژوهش در روند نوآوري     سرعت دادن و  گذشته  
رونـد نـوآوري در     بـه    سـرعت دادن  ، بـراي    TRIZكارهـايي مبتنـي بـر        ، راه تحقيقنتايج  

  .ه شده استي هدف و ساير مراكز مشابه اراي  جامعهي كده پژوهش
 

، TRIZگانــه ، اصــول چهــلTRIZنــوآوري نظــام يافتــه، اصــول ابــداعي  : كليــديهــاي هواژ
   ميعالمند   هوش پردازشي كده پژوهشان، گر پژوهش

                                                      
  Email: Zarghami.hamid@gmail.com   نويسنده مسؤول ∗



   1390 ، بهار11شماره سوم، سال ، كارآفرينيفصلنامه توسعه               

  

188

 

  مقدمه 
ي پژوهـشي و    هـا   سـازمان  و بـه ويـژه       هـا   سـازمان  رقابتي امـروز، تـالش       ي  در شرايط پيچيده  

كـسب   منظـور   جديـد و نوآورانـه بـه       هـاي    محـصول  ي   كاهش زمان توسـعه    برايبنيان   دانش
ي امـروزي كـسب     ها  سازمان چرا كه در     ،گيري يافته  چشم مزاياي رقابتي بلندمدت، افزايش   

اسـت   هـا    و خـدمت   هـا    محـصول  ارايـه مزيت رقابتي بلندمدت منوط به نوآوري در توليد و          
)Jones, 2003, p.1257( .ي هـا  فعاليـت ي موجود در ها بر اين اساس و با توجه به پيچيدگي

 ي  توجــه كــافي بــه توســعهيادشــدهي هــا ســازمانبنيــان، الزم اســت كــه  تحقيقــاتي و دانــش
ي ابداعانـه و نوآورانـه داشـته        هـا   رو بـه شـيوه     ل پـيش  يمندي كاركنان خود در حل مسا      توان
  .  باشند

 در سـال    بـوده و  ) TRIZ(يافتـه    ، نـوآوري نظـام    مـساله  حل   ي   خالقانه هاي  روشيكي از   
هـاي گذشـته، بـه ابـزاري        طـي سـال   گـذاري و     توسط گنـريش آلتـشولر روسـي پايـه         1946

  . هاي گوناگون تبديل شده استل فني با پيچيدگييربردي براي اختراع كردن و حل مساكا
TRIZ   برداري در مراحل تعريف و حـل       منظور بهره  مند متعددي به    داراي ابزارهاي توان

 در فراينـد    TRIZ ي  ترين ابزارهاي اوليه   در اين بين يكي از مشهورترين و ساده        بوده و  مساله
 ،13، ص 1386 ان،يمنـصور (  آن اسـت   ي  گانـه ل، اصـول ابـداعي چهـل      ي مسا ي  حل ابداعانه 

 ,.148Altshuller, 1984, p.12-20, Duran-Novoa et al-194، صـص 1387سـليمي،  

2011, p.440( آن قـرار دارد ي  اوليـه ي  كه در هـسته  )Li & Huang, 2009( .    بـا توجـه بـه
 ي وســيلهاز ايــن اصــول بــهمنظــور بررســي ميــزان اســتفاده بــهايــن تحقيــق ،  يادشــدهاهميــت
ال اصـلي آن ايـن      و انجام شـده و سـ      ،مند عاليم    هوش  پردازش ي  كده  پژوهشان  گر  پژوهش

، بـه چـه ميـزان از اصـول          مند عاليـم     هوش  پردازش ي  كده  پژوهشان  گر  پژوهش«است كه   
  .»كنند؟ نوآورانه استفاده ميهاي  محصولي  در توسعهTRIZابداعي 

   تحقيق ي پيشينهادبيات و مروري بر 
 Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh از حـروف اول كلمـات روسـي    TRIZ ي واژه
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Zadatch    1 معـادل انگليـسي آن   و استخراج شـده  مساله حل ابداعي    ي  نظريه به معنايTIPS 
  .است

 ابتدا با اين ايده شروع شد كـه بـراي نـوآوري قـوانيني عمـومي                 TRIZ ي   درباره تحقيق
 بـه پيـشرفت فنـاوري        و دهنـد هـاي خالقانـه را تـشكيل مـي        ي نـوآوري  وجود دارند كه مبنا   

تواننـد بـه   كدگذاري شوند، مي بندي ودرستي شناسايي، دستهاگر اين قوانين به. انجامند مي
 در مسير   تر  بيشبيني كرد و هر چه      توان فرايند نوآوري را پيش    افراد بياموزند كه چگونه مي    

  .)Mann,2002, pp. 1-23( آن گام برداشت
 سند ثبت اختراع خالق     40,000 و انتخاب     سند ثبت اختراع   200,000آلتشولر با بررسي    

 بـه هـر نـوع       يابي  دستهاي مشخصي براي    رويه دست يابد و     TRIZبه  توانست  ها    آن    از بين 
  . )35، ترجمه جعفري و همكاران، ص1380ترنينكو، ( اختراع و ابتكار استخراج كند

ــي ــان از يك ــسته محقق ــه، TRIZ ي برج ــام ب ــيمون ن ــسكي س ــش ساوران  را TRIZ دان
 بـر  مبتنـي  گراي انسان دانش يك از است عبارت TRIZ« :است كرده تعريف صورت بدين
 رويكرد نوعي از ل فني و فناورانه با استفاده     يامس يابداعانه حل براي يافته نظام شناسي روش

  .»الگوريتمي
TRIZ  گونـه كـه در   پـذيرد و همـان   را نمـي 2طا در فرايندهاي نوآورانه، روش سعي و خ

ل كلـي و    يل خـاص بـه مـسا      يكند با تبـديل مـسا     شود، تالش مي   ديده مي  )1(شماره  نمودار  
 ,Strattona & Mann; 2003( عمومي، زمان الزم را براي ابـداع و نـوآوري كـاهش دهـد    

p.121( .  
 
 
 
 
 

  )(TRIZ Li & Huang, 2009, p. 8304 عمومي در ي مساله خاص به ي مساله تبديل. 1نمودار 

                                                      
1. Theory of Inventive Problem Solving 
2. Trial and Error 

  خاصي لهامس

 حل عموميراه TRIZ ي عمومي لهامس

 حل خاص راه
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اي در فراينـد     پايـه  ي  شـود چهـار مرحلـه      مشاهده مي  )2( شماره   نمودار كه در    طور  همان
TRIZ  هـا  حـل ارزيابي راه «و   »هاحلتوليد راه «،  »انتخاب ابزار «،  »مسالهتعريف  «:  عبارتند از« .

ابزارهـاي  اسـتفاده از    ،  مـساله هـاي حـل      روش نـسبت بـه سـاير        TRIZهـاي   يكي از جذابيت  
 مـساله  در حالي كه تمامي فرايندهاي حل .استحل   توليد راه  ي  در مرحله آن   ي  گانهدوازده

  ).67، ص1384سليمي،(است  استوار 1طوفان فكرياين مرحله بر  بوده ومتكي بر خالقيت
  

  

 
  
  
  
  

  
 
 
 

 
  

  
  
  
  
  
  

  )80، ص1384سليمي، ( يافته   نگاهي كلي به فرايند نوآوري نظام.2نمودار 
  

TRIZ   از ابزارهـاي گونـاگوني ماننـد تحليـل          مـساله ختلف تعريـف و حـل        در مراحل م 
 ،)Altshuller, 1998, pp. 8-125(4، چهـل اصـل ابـداعي   3مـساله ، كاشف 2كاركرد و خواص

                                                      
1. brainstorming 
2. Function & Attribute Analysis 
3. Problem Explorer 
4. 40 Inventive principles 

جه
نتي

ي 
يده

ي ا
نهاي

 
ص آل
خوا

د و 
كر
كار

يل 
تحل

 

عمر
ني 

منح
يل 

تحل
 

ف 
كاش

ساله
م

  

  اثر-سازي شيءالگو  ماتريس تضاد  صول ابداعيا

  اينرسي تفكررفعابزارهاي   تحليل شكست  اصول تفكيك

 آل نهايي ايدهي نتيجه تحليل كاركرد اثرات/ دانش

 روندهاي تكامل منابع پيرايش

 
انتخاب ابزار فتعري

ارزيابي حلتوليد راه
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الگـوي  ، )Petrov, 2002(2 قوانين تكاملي،)Domb, 1998a; Zoyzen, 1997(1ماتريس تضادها
 و  )Domb,1998b(4آل نهـايي ايـده    ي  ، نتيجـه  )Terninko,2000(3ميـدان  -وتحليل مـاده  تجزيه

   .بردبهره مي) Zlotin & zusmon, 1999(5مسالهالگوريتم حل ابداعي 
  
  )Yang & chen, 2011, p. 1000 ؛173-188ص ،ص1386منصوريان،  (TRIZچهل اصل ابداعي . 1جدول 

  عيسر ي حمله -21اصل ي جداساز ـ1 اصل
  سود به ضرر ليتبد -22اصل  )اقتباس( استخراج ـ2 اصل
  خورد باز -23 اصل يموضع تيفيكـ 3 اصل
  )واسطه تراشي( يانجيم و واسطه -24 اصل  نداشتنتقارن ـ4 اصل

  خود به يده خدمت -25 اصل  )كردن ادغام (كردن بيترك ـ5 اصل
  كردن يكپ -26 اصل )چندكارگي( تيجامعـ 6 اصل
  )ارزان جسم از استفاده( فيبار مصر يك -27 اصل )آشيانه دادن( بودن تو در تو ـ7 اصل
 يكيمكان منظا عوض كردن -28 اصل )جبران وزن( توازن و تعادل عامل  ـ8 اصل
  كيدروليه اي كيپنومات ساختار از استفاده -29 اصل )واكسيناسيون( شيشاپيپ ي بلهامق ـ9 اصل
  نازك ياه پوسته اي ريپذ انعطاف غشاي -30 اصل )  اقدام مقدماتي (شيشاپيپ كنشـ 10 اصل
   متخلخلموادـ 31 اصل )راه نجات( شيشاپيپ حفاظتـ 11 اصل
  رنگ عوض كرد -32 اصل )        سطح سازي هم( يليپتانس همـ 12 اصل
  يساز همگن و جنس هم -33 اصل )تغيير جهت( كردن معكوسـ 13 اصل
  ها هقطع يبازساز و ردكردن -34 اصل  )انحنا دادن(كردن  يكروـ 14 اصل

  ويژگي رييتغ -35 اصل  ـ پويايي15 اصل
  فاز رييتغ ـ36 اصل  بيش از حد يا مازاد،عملكرد ناقصـ 16اصل 

  يحرارت انبساط -37 اصل  ديجد يعدب به حركتـ 17 اصل
  يقو يها دكنندهياكس از استفاده -38 اصل  ي          كيمكان) لرزش(  ارتعاش ـ18 اصل
   اثر يب طيمح -39 صلا  )عمل تناوبي( يا دوره عملكرد ـ19 اصل

  مركب مواد -40 اصل  ديمف )كنش( كار تداوم ـ20 اصل
  

، شـامل چهـل اصـل ابـداعي و          مـساله  حـل    ي   در مرحله  TRIZ ي  يكي از ابزارهاي اوليه   
آميز اسـتخراج   را از ميان ابتكارهاي موفقيت    ها    آن    ماتريس تضادهاست كه آلتشولر توانست    

                                                      
1 . Contradiction matrix  
2 .laws of system evolution 
3 .Substance- Filed Model 
4 .Ideal Final Result ( IFR) 
5 . Algorithm of Inventive problem solving (ARIZ) 
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ن طـراح در سـاخت      ا بـه مهندسـ    دهنده  سرعتگر و    ياري عنوانابزارهاي ديگري نيز به   . كند
 ،)Li & Huang, 2009, pp. 8302-8305( كننـد  كمـك مـي  مـساله  تحليـل   و و تجزيـه الگـو 

  .دهد را نشان ميTRIZ ي گانه اصول چهل)1(جدول شماره 
بـر كاربردهـاي فنـي، منجـر بـه        افـزون  TRIZگـر ايـن اسـت كـه          هاي اخير بيان  پژوهش

مـاتريس تـضاد و چهـل اصـل         . هاي غيرفني نيـز شـده اسـت       دهايي در حوزه   كاربر ي  توسعه
، )Mann & Domb, 1999 (وكـار  كسبهاي مختلفي از جمله تجارت و ابداعي آن در حوزه

 ،)Zhang et al., 2003(، مـديريت عمليـات خـدماتي   )Retseptor, 2003( مديريت كيفيـت 
) Kevin, 2001( هـاي كـاربردي  زارافو توليد نرم )Terninko,2001( اجتماعيهاي موضوع

  . شودكار گرفته مي هب
سـرعت   در بهبـود عملكـرد و        TRIZ اثرگـذاري  ي  دهنـده هاي زيادي نيز نـشان    پژوهش

  ;Souchkov, 2005( ندهـست هاي مختلـف فنـي و مـديريتي     روند نوآوري در حوزهدادن به

Ericson et al., 2009;  Fresner et.al, 2010; Kim et al., 2009; Chunlin et al., 2010.(   
ــههــا بــراي امــروزه شــركت ــ TRIZ از مزايــاي رقــابتي پايــدار، دســت آوردن ب  طــورهب

هـاي اخيـر بـيش از    در سال. )Zhang & Shang, 2010, p.1327( ندكناي استفاده مي گسترده
 بـا  HP و   Sony  ،SAMSUNG  ،Motorolaچـون    هاي بزرگـي هـم     درصد سود شركت   30

مريكـايي  اان  گـر   پـژوهش چنين   مين شده است، هم   ا ت TRIZ مبتني بر    ي  آورانههاي نو راهبرد
TRIZ       زيـادي در اثـر اجـراي    ي انـد كـه بازگـشت سـرمايه     به ايـن نتيجـه رسـيده TRIZ در 

 & Zhang(آيــد  دســت مــي  بــههــاي تجــاري و مــديريتي   در زمينــهو  هــا ســازمان

Shang,2010,p.1327.(     پس از گسترشTRIZ  مشخص شد كه    جام شده انهاي   با پژوهش 
 گذاشته و اين امكـان را بـراي افـراد ايجـاد             اثرهاي عصبي مغز نيز       بر شبكه  TRIZفراگيري  

  بـا اسـتفاده از ايـن       .  را در نظـر بگيرنـد      مـساله تـر شـده و زوايـاي مختلـف          كند تا خـالق   مي
ــد تفكــر، جــايگزين شــيوه هــاي نظــامشــيوه«دانــش  ــديمي مــيي هــاي آشــفتهمن    »شــود ق

)Schweiser, 2002.(  
، 1380ترنينكـو، (  بـه زبـان فارسـي      TRIZ معرفي   ي  هاي متعددي در زمينه    تاكنون كتاب 

، ترجمـه   1388، شـولياك،    1387 سـليمي،    ،1386ترجمه جعفري و همكـاران، منـصوريان،        
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منـدان بـه     هآشـنايي كـاربران و عالقـ      بـراي   توانند    مي اند، كه منتشر شده ) كريمي و ميرخاني  
  . شوندستفاده  نوآوري اي حوزه

هـا و  ي ايراني و با توجه به بررسي  ها  سازمان براي   TRIZبا توجه به جديد بودن موضوع       
تـاكنون مـورد ثبـت      «: تـوان گفـت كـه     هاي علمي مـي    و پژوهش  ها  هشواهد موجود در مقال   

ي ايرانـي   هـا   سـازمان  در   TRIZ استفاده از    ي   علمي در زمينه   هاي  با و كت  ها  هاي در مقال   شده
 TRIZگانـه   كند ميزان استفاده از اصول چهل      تالش مي  تحقيقرو، اين    از اين . »داردوجود ن 

طور آگاهانـه   به،مند عاليم  هوش پردازشي كده پژوهشان و نوآوران   گر  پژوهشرا توسط   
  . كندو ناخودآگاه بررسي 

 و يآموزشـ  يهابحثهرچند به    : كه دكر ادعا توانيم شده انجام هاي  همطالع به توجه با
صـورت نظـري و حتـي كـاربردي          بـه  TRIZ ي  نـه يزم در يعلمـ  هـاي   باكت و ها  همقال چاپ

 TRIZ اصـول  كاربرد زانيمارزيابي   ي  نهيزم در اماميزان قابل توجهي پرداخته شده است،        به
هـاي كـافي     پـژوهش  زيـ ن ايـ دنساير كـشورهاي     در كهبل رانيا در تنهانه آن يابزارها ريسا و

 تـالش  تحقيـق بنابراين در ايـن  .  است هم كاري انجام شده، انتشار نيافته  انجام نشده و يا اگر    
 آگاهانـه يـا   ي اي منسجم براسـاس ايـن اصـول، ميـزان اسـتفاده           نامه  پرسششده تا با طراحي     

چنين اولويت كـاربرد هـر يـك از اصـول مـشخص              و هم ها    آن    ان از گر  پژوهشناخودآگاه  
  :رتند ازهاي اصلي و فرعي پژوهش عبافرضيه. شود

   اصلي ي فرضيه
 TRIZ از اصـول ابـداعي       مند عاليم    هوش  پردازش ي  كده  پژوهشان  گر  پژوهش تر  بيش

   .كننداستفاده مي

  ي فرعيها فرضيه
  .كنندطور ناخودآگاه استفاده مي  بهTRIZ  ابداعيان از اصولگر پژوهش تر بيش . 1
  .ان برابر استگر پژوهشگانه در بين ربرد اصول چهلاولويت كا . 2
 اصـول  از اسـتفاده   ميـزان  و گذشـته  ي  نوآورانـه  يهـا روش از استفاده نيب يمثبت يرابطه . 3

  . وجود داردTRIZابداعي 
  ابـداعي  اصـول  از اسـتفاده  ميـزان  وهـاي نوآورانـه     انجام تعداد پروژه   نيب يمثبت يرابطه . 4
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TRIZوجود دارد .  
 اطالعـات  آوري  جمـع  بنـدي و   بسته اثرگذاريان به   گر  پژوهش اعتقاد   نيب يمثبت يرابطه . 5

اي كـه در  ي نوآورانـه  هـا   و انجـام تعـداد پـروژه      صورت منـسجم      بههاي گذشته   نوآوري
  .اند، وجود دارد ساخت آن مشاركت داشته

  يشناس روش
 يآور  جمـع  يبـرا  بـوده و   پيمايـشي  -توصـيفي  از نـوع     تحقيـق روش استفاده شـده در ايـن        

 .شــده اســت اســتفاده) كــرتيل اسيــمقبراســاس  (نامــه پرســش ازآن  ازيــن مــورد اطالعــات
 احتمـالي   هـاي   برطرف كـردن ابهـام     يارب وتوزيع   يآمار ي  نمونه ياعضا نيب ها  نامه  پرسش
 بـا  زيـ ن يحضور صورت به نامه  پرسشدر هنگام تكميل     دهندگان،پاسخ يبرا ها  الوسبرخي  
  .اسخ داده شدپ ،دهندگان پاسخ هاي ابهام و ها الوس و به هشد برقرار ارتباط دهندگان پاسخ

در بوده و    مند عاليم    هوش  پردازش ي  كده  پژوهشان  گر  پژوهششده،   بررسي   ي  جامعه
 جديد و نوآورانـه نقـش       هاي   محصول ي   ساخت و توسعه   ي  اجراي حداقل يك مورد پروژه    

ويژگــي شــاخص اصــلي .  نفــر بودنــد50 آمــاري بــالغ بــر ي تعــداد افــراد جامعــه. انــدداشــته
 در سطح   كده  پژوهش ي   نوآورانه هاي، مربوط به توليد   يادشده ي كده  پژوهشان  گر  پژوهش

با استفاده از جـدول مورگـان       . ان است گر  پژوهش ناشي از نوآوري     بوده و المللي  ملي و بين  
 مـورد   41د كـه    شان توزيع   گر  پژوهشصورت تصادفي ساده در بين        به نامه  پرسش 47تعداد  

 درصـد بـوده    87,2هاي توزيع شده    نامه  پرسشنرخ پاسخ به    (آن تكميل و برگشت داده شد       
  ).است

 وجـود نداشـت، بـا اسـتفاده از منـابع            باره  اي در اين  نامه  پرسش ،كه از قبل   با توجه به اين   
  ، 1386 ان،يمنـصور  ؛270-288،  1379 نكـو، يترن( TRIZگانـه    اصـول چهـل    ي  بـاره معتبر در 

 ,Tate & Domb, 1997 ؛1388؛ شـولياك، ترجمـه كريمـي و ميرخـاني،     173-188ص ص

Altshuller,1998; Kevin, 2001, Mann & Cathain, 2001, Rantanen & Domb, 2002, 
Rea, 2002( اي براسـاس   گزينـه 5ال و س70شناختي و  ال جمعيتو س6اي حاوي نامه پرسش

نظر خبرگـان اسـتفاده   اظهـار  از نامه پرسشمنظور تعيين روايي به. مقياس ليكرت طراحي شد   
ه و  از روش آلفاي كرونباخ استفاده شـد       نامه  پرسش براي سنجش ميزان پايايي      چنين هم. شد
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  . دست آمد به0,942، 1ِاس ُاس پي اِسافزار ميزان آن با استفاده از نرم
.  نشان داده شده اسـت     )2(دهندگان در جدول شماره     شناختي پاسخ هاي جمعيت ويژگي

 ميـزان اسـتفاده و كـاربرد       ي  بـاره در مـوردي    ي   بـراي مطالعـه    كده  پژوهشعلت انتخاب اين    
 مهندسي پزشـكي    ي  در عرصه است كه   فردي   توليدات منحصربه  ،TRIZ ي  گانهاصول چهل 

دهند كه اني تشكيل ميگر پژوهش كاركنان آن را تر بيشدر سطح ملي و بين المللي دارد و 
هــا و هان، اســاتيد و دانــشجويان دانــشگاگــر پــژوهش خــود از بــين ي هــاي ويــژهبــا توانــايي

  .پردازند ميكده پژوهش آموزش عالي كشور به فعاليت در اين هاي هموسس
  

   شدهان مطالعهگر پژوهشي جمعيتي شناختي ها ويژگي. 2جدول 

  عنوان شغلي  تحصيالت   كاري سابقه  سن جنسيت
طرح تعداد 

   ي نوآورانه
 ي انجام شده

  انگر پژوهش

گي
ويژ

ها 
ان

دگ
دهن

خ 
پاس

ي 
عيت
جم

ي 
  

  زن  مرد
25زير 

سال
 

  
25- 30  
30- 35  
35- 40  
ي 
باال

40
سال

 
  

5تا 0
سال

 
  

5
 تا 

10   
10

   15 تا 
ي 
باال

15
سال

 
  

اني
ارد

ك
سي  

شنا
كار

شد  
ي ار

ناس
رش
ا ك

شد  
ي ار

ناس
ارش

ز ك
تر ا

باال
  

س
شنا
ار ك

  
فني

شد 
س ار

شنا
كار

  
ون
معا

دير   
م

ورد  
ك م

ي
ورد  

و م
د

رد   
 مو
سه

ورد  
ه م
ز س

ش ا
بي

  

ني
راوا

ف
  

31  10  9  26  2  2  2  33  7  0  1  2  10  24  5  31  2  1  7  6  7  5  23  

صد
در

  75
,6

  24
,4

  
22  63

,4
  4,9  4,9  4,9  80

,5
  17

,1
  

0  2,4  4,9  24
,4

  58
,5

  12
,2

  75
,6

  4,9  2,4  17
,1

  14
,6

  17
,1

  12
,2

  56
,1

  

  ها يافته
ان گــر پــژوهش درصــد از 6/14شــود،  مــشاهده مــي)2( كــه در جــدول شــماره طــور همــان

 3درصـد در  2/12 مورد، 2ان در   رگ  پژوهشدرصد از   1/17  تنها در يك مورد،    كده  پژوهش
 مورد در فرايند ساخت محصول جديد و   3ان در بيش از     گر  پژوهش درصد از    1/56مورد و   

 محصول جديد و نوآورانه ي طور مستقيم مشاركت داشته يا بر اجراي فرايند تهيهنوآورانه به
سـتفاده شـده در      ا ي  هـاي نوآورانـه   ان از روش  گر  پژوهش ي  ميزان استفاده . اندنظارت داشته 

                                                      
1. SPSS 
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سرعت  جديد و هاي  محصولي در ساخت و توسعه)  خودشان يا ديگراني وسيلهبه(گذشته 
  .  نشان داده شده است)3(شان نيز در جدول شماره  روند نوآوريدادن به 

   گذشته ي هاي نوآورانه حل ان از راهگر پژوهش ي  ميزان استفاده.3جدول 
خود (  گذشتهي  شدهي انجامها ميزان استفاده از نوآوري

جديدهاي   محصولي در ساخت و توسعه)  يا ديگرانگر پژوهش
خيلي 
خيلي   زياد متوسط  كم  كم

  زياد
  7  21  10  2  1  گر پژوهشتعداد 

  17,1  51,2  24,4  4,9  2,4  انگر پژوهشدرصد 
  

 1ايان از آزمـون دوجملـه     گر  پژوهش توسط   TRIZ اصول   ي  براي بررسي ميزان استفاده   
 :شوندصورت زير تعريف ميمنظور فرض صفر و فرض مقابل آماري به؛ بديناستفاده شد

  
  

  
pي گانه اصول چهلي  نسبت كاركناني است كه بيش از حد متوسط از مجموعه TRIZ 

دسـت آمـد،    بـه sig (004/0(جا كه ميـزان سـطح معنـاداري آزمـون       از آن .انداستفاده كرده 
 ي  گانـه ان از اصـول چهـل     گـر   پژوهشش از نيمي از     شود يعني بي  رد مي   بنابراين فرض صفر  

TRIZ      كـده   پژوهشان اين   گر  پژوهش تر  بيش بنابراين   .اند بيش از حد متوسط استفاده كرده 
 اصـلي پـژوهش پذيرفتـه       ي  اند و فرضيه   بيش از ميزان متوسط استفاده كرده      TRIZاز اصول   

 درصد71 حدوددهند كه ان مياز آمار توصيفي نيز نشدست آمده  بهچنين نتايج   هم.شودمي
  .اندكرده استفاده TRIZ اصول از متوسط ميزان از شيب انگر پژوهش
ان به پرسشي كه ميزان آگاهانه      گر  پژوهش درصد100 جالب توجه اين است كه       ي  نكته

 آن ناآگاهانـه بـودن      ي  اند كـه نتيجـه    سنجد پاسخي داده  يا ناآگاهانه بودن اين استفاده را مي      
ان از گـر  پژوهشكند؛ يعني هرچند    ييد مي ا را ت  TRIZ ي  گانهاز اصول چهل  ها    ن آ ي  استفاده
اي ناخودآگـاه از آن اسـتفاده       گونـه بـه امـا    هيچ شناخت و اطالعـي نداشـتند،         TRIZاصول  

طور ناخودآگـاه    به TRIZان از اصول    گر  پژوهش تر  بيش«بنابراين اين فرضيه كه     . كردند مي
                                                      

1 .Binominal Test 

H1: p> 0.5 

H0: p≤ 0.5
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  . شودميييد انيز ت» كننداستفاده مي
 كـاربرد  ي ميـزان اسـتفاده و درجـه   ) بنـدي رتبـه (منظور بررسي يكسان بـودن اولويـت       به

ان، از آزمـون    گـر   پژوهش جديد توسط    هاي  گانه در ساخت محصول   هريك از اصول چهل   
  :صورت زير تعريف شدندمنظور فرض صفر و فرض مقابل بهبدين. فريدمن استفاده شد

  
  
  

تـر   دست آمد و چون اين ميزان كـم        به 000/0عناداري آزمون   جا كه ميزان سطح م     از آن 
كـارگيري اصـول    بندي به  از اولويت  دست آمده   بهنتايج  .  است، فرض صفر رد شد     05/0از  

 داده نـشان  )4( در جـدول شـماره     كده  پژوهشان اين   گر  پژوهش توسط   TRIZ ي  گانهچهل
  .شده است

  
  كده پژوهشان گر پژوهش توسط TRIZ ي اولويت استفاده از اصول چهل گانه. 4جدول 
  اصل  رتبه كاربردي اصل رتبه كاربردي  اصل  رتبه كاربردي  اصل  رتبه كاربردي

1  29  11  21 21 34 31  28 
2  1 12  15 22 19 32  38 
3  18 13  40 23 39 33  24 
4  2 14  9 24 4 34  30 
5  5 15  3 25 32 35  17 
6  26 16  12 26 16 36  7 
7  10 17  37 27 33 37  22 
8  23 18  13 28 35 38  6 
9  31 19  14 29 8 39  25 

10  36 20  20 30 11 40  27 
 

بـستگي اسـپيرمن     نيـز از ضـريب هـم      شـده   بستگي بين عوامل بررسي      منظور تحليل هم  به
  :شرح زير استاستفاده شد كه نتايج آن به

 اصول از ادهاستف و گذشته ي  نوآورانه يهاروش از استفاده نيببستگي   سنجش هم ) الف
TRIZصورت زير تعريف شدند ؛ بدين منظور فرض صفر و فرض مقابل به:  
H0 : ي گذشته و استفاده از اصول      ها  بستگي مثبت و معناداري بين استفاده از نوآوري        هم
TRIZوجود ندارد .  

H0: استان برابرگر پژوهش در بينصول ابداعياولويت كاربرد ا  

H1: است متفاوت اصل دو كاربردتياولوكمدست  
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H1 :هاي گذشته و استفاده از اصـول    بستگي مثبت و معناداري بين استفاده از نوآوري        هم
TRIZوجود دارد .   

 و ميزان سطح معنـاداري آزمـون نيـز          بوده 362/0بستگي اسپيرمن برابر     ميزان ضريب هم  
توان نتيجه گرفـت كـه ارتبـاط مثبتـي بـين ميـزان اسـتفاده از                 بنابراين مي . دست آمد  به 01/0

جـا كـه ميـزان       چنين از آن   هم.  وجود دارد  TRIZكارگيري اصول   هاي گذشته و به   نوآوري
  . درصد اطمينان قابل قبول است99بستگي با  دست آمد، اين هم به01/0داري نيز سطح معنا

 اصول از استفاده ميزان وهاي نوآورانه   عداد پروژه تانجام   نيب يبستگ همسنجش  در  ) ب
TRIZصورت زير تعريف شدند؛ فرض صفر و فرض مقابل به: 
H0 :نه و استفاده از اصـول       ي نوآورا ها  بستگي معناداري بين انجام تعداد پروژه      همTRIZ 

  .وجود ندارد
H1 :ي نوآورانه و استفاده از اصـول        ها  بستگي معناداري بين انجام تعداد پروژه      همTRIZ 

   .وجود دارد
 295/0 و ميزان سطح معناداري آزمون نيز        بوده 087/0بستگي اسپيرمن    ميزان ضريب هم  

بستگي معنـاداري بـين انجـام تعـداد          شود و هم  دست آمد؛ بنابراين فرض صفر پذيرفته مي      به
  .  وجود نداردTRIZپروژهاي نوآورانه و اصول 

آوري   جمعبندي و    بسته اثرگذاري ران ب گر  پژوهش اعتقاد   ني ب بستگي سنجش هم در  ) ج
اي كـه در سـاخت      هاي نوآورانه هاي گذشته و انجام تعداد پروژه      اطالعات نوآوري  منسجم

  :صورت زير تعريف شدند فرض مقابل بهاند؛ فرض صفر وآن مشاركت داشته
H0 :آوري   جمـع  و يبندبسته اثرگذاري رب انگر  پژوهش اعتقاد نيب يمعنادار يبستگ هم
 يهاپروژه تعداد انجام و ينوآور سرعت دادن به   در گذشته يهاينوآور اطالعات منسجم
  .ندارد وجود نوآورانه
H1 :آوري   جمـع  و يبندبسته اثرگذاري رب انگر  پژوهش اعتقاد نيب يمعنادار يبستگ هم

 يهاپروژه تعداد انجام و ينوآور سرعت دادن به   در گذشته يهاينوآور اطالعاتمنسجم  
  .دارد وجود نوآورانه

 196/0 و ميزان سطح معناداري آزمون نيز        بوده 137/0بستگي اسپيرمن    ميزان ضريب هم  
بندي و  بستهاثرگذاري ران بگر پژوهشبستگي معناداري بين اعتقاد  دست آمد؛ بنابراين همبه
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 نوآوري و انجام تعداد سرعت دادن بههاي گذشته در  اطالعات نوآوريآوري منسجم جمع
 .   وجود نداردها هاي نوآورانه توسط آنپروژه

  هاي تحقيق  يافته
ان گــر پــژوهش درصــد 50شــود بـيش از    ديــده مــي)2(گونــه كــه در جــدول شـماره  همـان 

كم در يك، دو يا سه مورد ان نيز دستهگر پژوهشيش از سه مورد و ديگر      در ب  كده  پژوهش
ان بررسـي   گـر   پـژوهش رو   انـد؛ از ايـن     محصول نوآورانه مشاركت داشته    ي  ساخت و توسعه  

 نوآورانه داشـته و بررسـي و        هاي   محصول ي  نقش مشاركتي فعالي در طراحي و توسعه      شده  
، صحيح و اثربخش    ها   آمده از نتايج كار آن     دستگيري پژوهش بر مبناي اطالعات به     نتيجه
  . است

 95 بـا سـطح اطمينـان    TRIZان از اصول ابـداعي    گر  پژوهش ي  در بررسي ميزان استفاده   
 بـيش از ميـزان متوسـط از         كـده   پـژوهش ان  گر  پژوهشييد شد كه بيش از نيمي از        ادرصد ت 

دي بودن اصول ابـداعي     اند؛ اين نتيجه كاربر    استفاده كرده  TRIZ ابداعي   ي  گانهاصول چهل 
TRIZكندييد ميا نوآورانه تهاي  محصولي  را در فرايند توسعه.  

الي و، در سـ    شـده   بررسـي  ي  ان نمونه گر  پژوهش ي   جالب توجه اين بود كه همه      ي   نكته
، اظهـار داشـتند   كرد مي را سنجش  TRIZاز اصول ها  آن   آگاهانه و ناآگاهانهي كه استفاده

كنند و اين بـدان معناسـت       ابزارهاي آن ندارند و از آن استفاده نمي        و   TRIZكه شناختي از    
بـر  . طـور ناخودآگـاه بـوده اسـت        بـه  TRIZاز اصـول    شده  ان مطالعه   گر  پژوهشكه استفاده   

 هـاي    و در سـاخت محـصول       افـرادي نـوآور بـوده      يادشـده ان  گـر   پژوهشاساس و چون     اين
تـوان  انـد، مـي    بـااليي اسـتفاده كـرده      در حـد  ) طور ناخودآگاه  به( TRIZنوآورانه از اصول    

ــن ــه نتيجــه گرفــت كــه   اي ــدي، خالصــه رســالت خــود را در جمــع TRIZگون ســازي و بن
اي مطلـوب   گونـه هاي گوناگون بـه   سازي اصولي كلي براي كمك به نوآوران حوزه        فشرده

 بـراي سـرعت دادن بـه      عنـوان روشـي اثـربخش       تواند به  مي TRIZبنابراين  . استانجام داده   
بر ايـن   . كار گرفته شود  و ساير مراكز مشابه به    شده   بررسي   ي  كده  پژوهشند نوآوري در    رو

در ) Altshuller, 1996, Altshuller, 1998, p.15(  آلتــشولري اســاس نتــايج اوليــه  
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و بـوده  گيري اين پژوهش منطبـق  دهند، با نتيجه را تشكيل مي TRIZ كه مبناي هايي تحقيق
ي هـا   فعاليـت  در   TRIZييدي بر تكرارپذيري اصول ابـداعي       اهش ت پژواين   ي  در واقع نتيجه  

  . است) 43-44، ترجمه جعفري و همكاران، صص1380ترنينكو،( نوآورانه
 هاي   محصول ي  هاي توسعه در اين تحقيق، در پروژه    شده  كه افراد بررسي     با توجه به اين   

گيــري بــراي  مانــد و در ايــن راســتا خروجــي چــش نوآورانــه داراي مــشاركت فعــالي بــوده
ان در گـر  پـژوهش  اسـت و چـون   دست آمده   به ها  نوآوري آن شده با    مطالعه   ي  كده  پژوهش

طــور ناخودآگــاه اســتفاده   بــهTRIZ در حــد بــااليي از اصــول ابــداعي يادشــدههــاي پـروژه 
 توان نوآوري كاركنان خود از ايـن        ي  منظور توسعه  هتوانند ب  نيز مي  ها  سازماناند، ساير    كرده

 خـود در دنيـا، ابزارهـاي    ي  سـاله 60 بـا قـدمت بـيش از    TRIZچرا كه . ندكنتفاده  اصول اس 
كارهــاي   ابزارهــا و راهي كــار فــراهم كــرده و كــشف دوبــاره  ايــنبــرايكــاربردي الزم را 

 در صورت وجود ساير شرايط، نياز به صرف زماني در حـد زمـان صـرف       TRIZ ي  خالقانه
كـه ايـن كـار توجيـه علمـي نداشـته و از نگـاه                 تـاكنون دارد     TRIZشده از ابتـداي شـروع       
  . نيستصرفه اقتصادي و زماني نيز به

دسـت آمـده بـراي      بنـدي بـه   شـود اولويـت    ديده مي  )4(گونه كه در جدول شماره      همان
دهد ميـزان اسـتفاده از ايـن اصـول يكـسان نبـوده و اولويـت                  نشان مي  TRIZاصول ابداعي   

هـاي   در پـژوهش   وان متفـاوت بـوده      گـر   پـژوهش  ينـه ي نوآورا ها  فعاليتدر  ها    آن    كاربرد
هـاي   بـراي حـوزه    TRIZ كاربرد هر يك از اصول       ي  بندي متفاوتي از درجه   گذشته نيز رتبه  

كه با نتايج اين پژوهش منطبـق  ) Mann, 2004a; Mann, 2004b(  شده استارايهمختلف 
 نـوآوري در آن انجـام     شود كه كاربرد هر يك از اصول به نوع صنعتي كـه             ييد مي ابوده و ت  

بنـدي كلـي و     تـوان رتبـه   توان چنين نتيجه گرفت كه نمي     بنابراين مي . شود، بستگي دارد   مي
  .  كردارايههاي گوناگون  حوزهي  در همهTRIZواحدي براي كاربرد اصول 

 و گذشته ي  نوآورانه يهاروش از استفادهبستگي بين    كه ميزان ضريب هم    با توجه به اين   
بستگي مثبت و معناداري  دست آمد،  مشخص شد كه هم به TRIZ  ،362/0 اصول از استفاده
 توســط TRIZاســتفاده از اصــول ابــداعي  هــاي گذشــته وميــزان اســتفاده از نــوآوري بــين

هـاي گذشـته   ان از دستاورد نوآوريگر پژوهشان وجود دارد و اين يعني هرچه        گر  پژوهش
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طـور  بـه ( هـم    TRIZانـد، از اصـول      فاده كرده  است تر  بيش نوآورانه   هاي   محصول ي  در توسعه 
خوبي توانسته  بهTRIZكند كه ييد ميابستگي ت اين هم. اند استفاده كردهتر بيش) ناخودآگاه

 ي ده و در قالـب اصـول ابـداعي بـه جامعـه     كـر سـازي  ها را فشرده  و نوآوري  ها  نتايج اختراع 
 ,Altshuller, 1984( آلتـشولر  اي گيـري نيـز نتـايج پايـه    ايـن نتيجـه  . نوآوران عرضـه كنـد  

Altshuller, 1998 (بر روي ها در تحقيق TRIZميـزان سـطح معنـاداري    . دكنـ ييد مـي ا را ت
  .ييد استا اطمينان مورد ت99/0دهد كه اين نتيجه با  براي آزمون نشان مي01/0

 ان ميـز  و) از راه سـعي و خطـا      ( هاي نوآورانـه  بستگي بين انجام تعداد پروژه     از تحليل هم  
 مشخص شد كـه ارتبـاط معنـاداري بـين انجـام تعـداد        TRIZ اصول از )ناخودآگاه( استفاده

 TRIZ ناخودآگـاه از اصـول       ي  پروژهاي نوآورانه مبتني بـر سـعي و خطـا و ميـزان اسـتفاده              
ان از اصول   گر  پژوهش ناخودآگاه   ي  شود كه استفاده  وجود ندارد بر اين اساس مشخص مي      

 نوآورانـه شـده اسـت، بـه        هـاي    محـصول  ي   خطا منجـر بـه توسـعه       ابداعي كه  از راه سعي و      
روش «هاي نوآورانه ارتباطي نداشته و اين بدان معناسـت كـه           در تعداد پروژه  ها    آن    ي  تجربه

، بنـابراين   » ناخودآگاه از اصول ابداعي بيانجامـد      ي  تواند به افزايش استفاده   سعي و خطا نمي   
در . ز است اصول آن به افراد نوآور آموزش داده شود          نيا TRIZ از   تر  بيشبرداري  براي بهره 
 & Schweiser, 2002, p.6, Rivin(ان گـر  پـژوهش  قبلي انجام شـده توسـط   هاي پژوهش

fey, 2005, pp.161-162 (فراوان آموزش بر اثرگذاري TRIZ افزايش قدرت خالقيت در 
ج ايـن پـژوهش بـا نتـايج          نتـاي  ي  از مقايسه . كيد شده است  ا ت ها  سازمانو نوآوري در افراد و      

ي هـا  فعاليتترين عوامل موفقيت توان نتيجه گرفت كه يكي از اصلي قبلي، مي  ي  اشاره شده 
 در  TRIZكارگيري آگاهانه و اثـربخش       ه ب براي، آموزش آن به كاربران      TRIZ بانوآورانه  
  و سـاير   كـده   پـژوهش ايـن   بنـابراين اگـر     . اسـت هـاي ابداعانـه     ل فراروي به شـيوه    يحل مسا 
بخشي به نـوآوري در   سرعتبراي TRIZ بخواهند از نتايج موجود در پژوهشيي  ها  سازمان
سـت در اولـين گـام بـه      انـد، الزم كن جديد خود استفاده    هاي   و خدمت  ها   محصول ي  توسعه

  . و ابزارهاي آن در سطح سازمان بپردازندTRIZآموزش 
 و يبنـد بـسته  اثرگـذاري  هبـ  انگـر   پـژوهش  اعتقـاد « معنـادار بـين      ي  رابطهنبود  چنين   هم
 و »ينـوآور رونـد    سـرعت دادن بـه     در گذشـته  يهـا ينوآور اطالعات آوري منسجم   جمع
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 نتوانـسته   تـر   بـيش ي  هاي نوآورانه دهد كه پروژه  ، نشان مي  »نوآورانه يهاپروژه تعداد انجام«
زايش ان افـ گـر  پژوهشها را در بين  نتايج نوآوري  منسجم كردن بندي و   احساس نياز به بسته   

 منـسجم كـردن   بندي و   هاي قبل كه نياز به بسته     بر اين اساس و با توجه به نتايج قسمت        . دهد
تاييـد  بخـشي بـه نـوآوري     را در سـرعت TRIZهاي گذشته و آثار استفاده از       نتايج نوآوري 

اين خوبي و حتي بهتر از مخترعان و نوآوران         آلتشولر به «: توان نتيجه گرفت كه     مي ،كند  مي
هـاي مفيـد را شناسـايي و روي آن          سازي نتايج نـوآوري    منسجمسازي و   از به فشرده  عصر ني 

  . »فعاليت كرده است

  بحث و نتيجه
 كه توسـط    TRIZال بود كه آيا اصول ابداعي       و، بررسي اين س   اين تحقيق علت اصلي انجام    
عـصر  ايـن   ن و نوآوراني در     ااند، توسط مخترع   گذشته استخراج شده   هاي  آلتشولر از اختراع  

شـود يـا خيـر؟ در واقـع وجـه            ندارند استفاده مي   TRIZكه هيچ اطالع و شناخت خاصي از        
ن پـيش از آلتـشولر ايـن    او مخترعـ تحقيق در اين   شده  ان نوآور بررسي    گر  پژوهشمشترك  

  . نداشتندTRIZگونه آگاهي و شناختي از  است كه هر دو گروه، هيچ
ان گر  پژوهشدهد كه     نشان مي  توزيع شده    هاينامه  پرسشدست آمده از تحليل     نتايج به 

طـور ناخودآگـاه      به TRIZ ي  گانه، در حد بااليي از اصول چهل       شده  بررسي ي  كده  پژوهش
چنـين مـشخص شـد بـا سـعي و خطـا و               هم. اند خود استفاده كرده   ي  هاي نوآورانه در پروژه 

 TRIZاز اصول ابـداعي     توان ميزان استفاده    ي نوآورانه نمي  ها  افزايش تجربه در تعداد پروژه    
 نوآوري، نيـاز  ي  بهتر از اين دستاورد علمي در حوزه  ي  را افزايش داد؛ بنابراين براي استفاده     

 سـرعت و كيفيـت انجـام        پژوهـشي هاي   به كاركنان محيط   TRIZاست با آموزش اثربخش     
 هـاي   طرحهاي انجام    كاهش هزينه  ي  ، زمينه راه بهبود يافته و از اين       ها   آن ي  كارهاي نوآرانه 

  . شود نيز فراهم پژوهشي
  و هـا   محـصول  ديـ تول  بـه  بـوده و  پژوهشي   يسازمانشده،  كه مركز مطالعه     با توجه به اين   

ايـن  رسـد نتـايج     نظـر مـي   د، بـه  پـرداز  يم ياتيح ميعال پردازش يبراورانه  آنو ييافزارها نرم
 كـده  پـژوهش اين  ان نيز قابل تعميم بوده و اگر  گر  پژوهشبراي مراكز مشابه و ديگر      تحقيق  
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 و تــر بــيششــان  انگــر پــژوهش ي هــاي نوآورانــهكــز مــشابه بخواهنــد از قابليــتاو ســاير مر
يافتـه و افـزايش     هاي مـرتبط بـا نـوآوري نظـام        توانند با آموزش  استفاده كنند، مي  اثرگذارتر  
 رونــد ســرعت دادن بــه در TRIZ آگاهانــه از اصــول ابــداعي و ســاير ابزارهــاي ي اســتفاده

از نادرسـت   بـرداري    بهـره  روشن است كه  . ان خود كمك كنند   گر  پژوهشدر بين   نوآوري  
TRIZ اشـاره  هـا     آن     در اين تحقيـق بـه      كه از دست دادن تمامي مزاياي موجود در آن          يعني

  .ده استش
 و TRIZ، ارزيابي ميـزان كـاربرد اصـول    قبليهاي نسبت به پژوهش اين تحقيق   نوآوري  

بـوده و   ان  گر  پژوهشاهانه بودن استفاده از اين اصول توسط        ويژه سنجش آگاهانه يا ناآگ    به
  .اي منسجم و علمي انجام نشده استگونهاين كار در گذشته به

  پيشنهادها 
 در ايـران بـه شـمار        TRIZكه اين پژوهش اولـين سـنجش عملـي اسـتفاده از              با توجه به اين   

 و سـاير    TRIZل ابـداعي    هاي مشابهي ميزان استفاده از اصـو      رود، الزم است در پژوهش     مي
 TRIZ و ميـزان كـاربردي بـودن    هي نـوآور سـنجيده شـد   هـا   سـازمان ابزارهاي آن در ديگر     

 ارايـه توانند به بررسـي و      ان آتي مي  گر  پژوهشچنين   هم. تر نيز ارزيابي شود   اي جامع گونه به
 و اثـربخش    درسـت هـاي    و شـيوه   TRIZمند كردن نوآوران بـه       ه عالق برايهاي عملي   شيوه

  . بپردازندTRIZبرداري بهينه از  بهرهبرايهاي گوناگون آموزش آن به نوآوران حوزه
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