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طريقة تريز   طريقة تريز   : : عاشراً   عاشراً   



 
 الذي آان يعمل       الذي آان يعمل      التشلر  التشلر  وهي طريقة ابتكرها العالم الروسي            وهي طريقة ابتكرها العالم الروسي            
حيث قام بدراسة       حيث قام بدراسة       . . في قسم األرشفة وبراءات االختراع           في قسم األرشفة وبراءات االختراع           

األفكار المختلفة التي تضمنتها مئات اآلالف من براءات                         األفكار المختلفة التي تضمنتها مئات اآلالف من براءات                         
 مبدًأ عامًا أو فكرة إبداعية تم               مبدًأ عامًا أو فكرة إبداعية تم              4040االختراع فوجد أن هناك        االختراع فوجد أن هناك        

استخدامها في حل جميع المشكالت التي عالجتها براءات                             استخدامها في حل جميع المشكالت التي عالجتها براءات                             
..االختراع المتعددة    االختراع المتعددة    
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وتتميز طريقة تريز باعتماد ثمانية عناصر أو خطوات أساسية لحل وتتميز طريقة تريز باعتماد ثمانية عناصر أو خطوات أساسية لحل 

::المشكلةالمشكلة
الوصول إلى المشكلة الحقيقية الوصول إلى المشكلة الحقيقية 1.1.
التعرف على الحقائق الخاصة بالمشكلة التعرف على الحقائق الخاصة بالمشكلة 2.2.
تحديد المشكلة تحديدًا دقيقاً   تحديد المشكلة تحديدًا دقيقاً   3.3.
التعرف على األفكار الممكنة لحل المشكلةالتعرف على األفكار الممكنة لحل المشكلة4.4.
اختيار األفكار المناسبة وتقييمهااختيار األفكار المناسبة وتقييمها5.5.
التخطيط لتنفيذ األفكار المناسبة التخطيط لتنفيذ األفكار المناسبة 6.6.
إقناع الجهات المختصة بالفكرة إقناع الجهات المختصة بالفكرة 7.7.
البدء بالتنفيذ البدء بالتنفيذ 8.8.
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: : ويوضح الشكل التالي مخطط الحل                ويوضح الشكل التالي مخطط الحل                

المشكلة  

المشكلة بصياغة تريز   
)مشكلة عامة (

حل المشكلة من    
وجهة نظر تريز 

)حل مثالي (

الحل الذي يناسب     
المؤسسة 
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مرحلة تريز التقليدية      مرحلة تريز التقليدية      :  :  أوالً   أوالً   



 
 دراساته وأبحاثه          دراساته وأبحاثه         التشلر   التشلر   م حيث بدأ      م حيث بدأ      19461946 امتدت من عام         امتدت من عام              

حيث أوقف دراساته وأبحاثه في                  حيث أوقف دراساته وأبحاثه في                  ،  ،  م م 19851985وحتى عام        وحتى عام        
وقرر االنتقال إلى مرحلة جديدة وهي          وقرر االنتقال إلى مرحلة جديدة وهي          ،  ،  المجاالت التكنولوجية             المجاالت التكنولوجية             

. . استخدام النظرية في المجاالت غير التكنولوجية                     استخدام النظرية في المجاالت غير التكنولوجية                     


 
مرحلة تريز المعاصرة    مرحلة تريز المعاصرة    :  :  ثانياً  ثانياً  



 
،  ،   هي المرحلة التي انتقلت فيها النظرية إلى العالم الغربي                         هي المرحلة التي انتقلت فيها النظرية إلى العالم الغربي                              

وامتدت من مطلع التسعينات في القرن الماضي وحتى الوقت                              وامتدت من مطلع التسعينات في القرن الماضي وحتى الوقت                              
. . الحالي    الحالي    
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 العامة    العامة   االبتكارية    االبتكارية    المبادئ     المبادئ     



 
بالرغم من أن هذه المبادئ قد اآتشفت من خالل تحليل                        بالرغم من أن هذه المبادئ قد اآتشفت من خالل تحليل                        

براءات االختراع في المجاالت الهندسية والتقنية إال أنه تبين                          براءات االختراع في المجاالت الهندسية والتقنية إال أنه تبين                          
بعد ذلك أن هذه المبادئ يمكن استخدامها ليس فقط في                 بعد ذلك أن هذه المبادئ يمكن استخدامها ليس فقط في                 
المجاالت التقنية، ولكن أيضا في المجاالت غير التقنية                           المجاالت التقنية، ولكن أيضا في المجاالت غير التقنية                           

آاإلدارة واألعمال والتربية والعالقات االجتماعية وغيرها،                           آاإلدارة واألعمال والتربية والعالقات االجتماعية وغيرها،                           
وقد أشارت جميع األمثلة المرجعية التي استخدمت وتم                       وقد أشارت جميع األمثلة المرجعية التي استخدمت وتم                       

توثيقها أن هذه المبادئ أساسية وذات طبيعة عالمية، وأنها                            توثيقها أن هذه المبادئ أساسية وذات طبيعة عالمية، وأنها                            
. . أدوات قوية لالستخدام في مختلف جوانب النشاط اإلنساني                            أدوات قوية لالستخدام في مختلف جوانب النشاط اإلنساني                            
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التناقضات       التناقضات       


 
  تستند نظرية تريز إلى مفهومين أساسيين هما التناقض والمثالية، وإذا  تستند نظرية تريز إلى مفهومين أساسيين هما التناقض والمثالية، وإذا  

ظهر تناقض فمن الضروري إزالة العناصر التي تسبب ذلك ، وتعتبر ظهر تناقض فمن الضروري إزالة العناصر التي تسبب ذلك ، وتعتبر 
التناقضات نتيجة حتمية لتطور النظم ، وتظهر الحاجة إلى تطوير    التناقضات نتيجة حتمية لتطور النظم ، وتظهر الحاجة إلى تطوير    

بعض الخصائص بدرجات متفاوتة ، األمر الذي يترتب عليه تحسين  بعض الخصائص بدرجات متفاوتة ، األمر الذي يترتب عليه تحسين  
في بعض الخصائص على حساب خصائص أخرى ، وهكذا تستمر    في بعض الخصائص على حساب خصائص أخرى ، وهكذا تستمر    
عملية التطور باستمرار وجود التناقضات المختلفة وإيجاد الحلول   عملية التطور باستمرار وجود التناقضات المختلفة وإيجاد الحلول   

..المناسبة للتخلص من هذه التناقضاتالمناسبة للتخلص من هذه التناقضات


 
ويظهر التناقض عندما تؤدي محاولة حل إحدى المشكالت في النظام  ويظهر التناقض عندما تؤدي محاولة حل إحدى المشكالت في النظام  

ويحدث هذا  ويحدث هذا  . . أو بعض أجزائه إلى خلق مشكلة أو مشكالت أخرىأو بعض أجزائه إلى خلق مشكلة أو مشكالت أخرى
التناقض عندما يترتب على العمل وظائف أو آثار مفيدة وأخرى التناقض عندما يترتب على العمل وظائف أو آثار مفيدة وأخرى 

..ضارة في الوقت نفسهضارة في الوقت نفسه
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الحل المثالي النهائي       الحل المثالي النهائي       


 
  تعتبر المثالية رآنًا أساسيًا في نظرية تريز، وبينت نتائج الدراسات  تعتبر المثالية رآنًا أساسيًا في نظرية تريز، وبينت نتائج الدراسات  

 ورفاقه أن النظم التقنية تسعى في تطورها   ورفاقه أن النظم التقنية تسعى في تطورها  التشلرالتشلرالتي قام بها التي قام بها 
للوصول نحو المثالية ، التي تشير إلى أن تكون جميع خصائص  للوصول نحو المثالية ، التي تشير إلى أن تكون جميع خصائص  

النظام في أفضل حاالتها وتعمل في الوقت نفسه على التخلص من النظام في أفضل حاالتها وتعمل في الوقت نفسه على التخلص من 
..جميع الجوانب السلبيةجميع الجوانب السلبية

ن ن ويعتبر الحل المثالي من أقوى المفاهيم التي تتضمنها النظرية ، إذ أويعتبر الحل المثالي من أقوى المفاهيم التي تتضمنها النظرية ، إذ أ
قبوله آهدف يجعل الفرد الذي يقوم بحل المشكلة ملتزمًا بالسير في   قبوله آهدف يجعل الفرد الذي يقوم بحل المشكلة ملتزمًا بالسير في   

أفضل مسارات حل هذه المشكلة ، ومن المهم مالحظة أن الحل  أفضل مسارات حل هذه المشكلة ، ومن المهم مالحظة أن الحل  
وعلى أي حال فإن وعلى أي حال فإن . . المثالي النهائي ال يعني بالضرورة عدم الواقعيةالمثالي النهائي ال يعني بالضرورة عدم الواقعية

الحل المثالي النهائي أداة نفسية توجه الفرد نحو استخدام األدوات الحل المثالي النهائي أداة نفسية توجه الفرد نحو استخدام األدوات 
..التقنية وتساعده في التغلب على القيود الموجودة في الموقف المشكل التقنية وتساعده في التغلب على القيود الموجودة في الموقف المشكل 
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وتقود صياغة الحل النهائي المثالي في غالب األحيان إلى                                وتقود صياغة الحل النهائي المثالي في غالب األحيان إلى                                

تحسين عملية التفكير مما يؤدي إلى تجريب طرائق جديدة ،                        تحسين عملية التفكير مما يؤدي إلى تجريب طرائق جديدة ،                        
وعلى أقل تقدير فإنها تحدد بشكل واضح الحدود المتاحة                          وعلى أقل تقدير فإنها تحدد بشكل واضح الحدود المتاحة                          

وتعتبر صياغة النتاج النهائي المثالي من أهم                           وتعتبر صياغة النتاج النهائي المثالي من أهم                           .  .  للحل  للحل  
المتغيرات إثارة للدافعية لحل المشكلة بمستوى إبداعي رفيع                       المتغيرات إثارة للدافعية لحل المشكلة بمستوى إبداعي رفيع                       
، إذ أن النتاج المثالي النهائي يعمل آهدف يوجه عملية حل                             ، إذ أن النتاج المثالي النهائي يعمل آهدف يوجه عملية حل                             

المشكلة ، ويحول بين المبدع وبين االبتعاد عن المسار                         المشكلة ، ويحول بين المبدع وبين االبتعاد عن المسار                         
. . المناسب للحل       المناسب للحل       
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مصفوفة التناقضات         مصفوفة التناقضات         


 
تعتبر مصفوفة التناقضات من أآثر أدوات نظرية تريز أهمية وفاعلية تعتبر مصفوفة التناقضات من أآثر أدوات نظرية تريز أهمية وفاعلية 

وقد بدأت فكرة تطوير هذه المصفوفة من خالل عملية التحليل  وقد بدأت فكرة تطوير هذه المصفوفة من خالل عملية التحليل  
 االختراع في المجاالت    االختراع في المجاالت   لبراءاتلبراءات" " التشلرالتشلر" " الضخمة التي قام بها الضخمة التي قام بها 

خاصية شكلت  خاصية شكلت  ) ) 3939((من تحديد  من تحديد   "  " التشلرالتشلر""وقد تمكن وقد تمكن . . الهندسية والتقنيةالهندسية والتقنية
..مع المبادئ اإلبداعية األربعين جوهر مصفوفة التناقضات  مع المبادئ اإلبداعية األربعين جوهر مصفوفة التناقضات  



 
قاعدة براءات قاعدة براءات " " تريز تريز " " ومن خالل مصفوفة التناقضات تفتح منهجية   ومن خالل مصفوفة التناقضات تفتح منهجية   

 ،  ، االختراع في العالم لتحديد المبادئ التي يمكن أن تقدم حلوًال ممكنة  االختراع في العالم لتحديد المبادئ التي يمكن أن تقدم حلوًال ممكنة  
إذ أن بناء المشكلة على شكل تناقض يسمح بوضع المشكلة موضع  إذ أن بناء المشكلة على شكل تناقض يسمح بوضع المشكلة موضع  

..البحث في مكانها المناسب في مصفوفة التناقضات البحث في مكانها المناسب في مصفوفة التناقضات 



7/18/20097/18/2009 1111



7/18/20097/18/2009 1212



7/18/20097/18/2009 1313

المبادئ االبداعية      المبادئ االبداعية      
التجزئة التجزئة / / مبدأ التقسيم مبدأ التقسيم . . 11

يمكن استخدام هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق تقسيم النظام إلى   يمكن استخدام هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق تقسيم النظام إلى   
عدة أجزاء يكون آل منها مستقًال عن اآلخر ، أو عن طريق تصميم  عدة أجزاء يكون آل منها مستقًال عن اآلخر ، أو عن طريق تصميم  
  هذا النظام بحيث يكون قابال للتقسيم يمكن فكه وترآيبه ، أما إن آان   هذا النظام بحيث يكون قابال للتقسيم يمكن فكه وترآيبه ، أما إن آان   
النظام مقسمًا على نحو مسبق فيمكن زيادة درجة تقسيمه أو تجزئته  النظام مقسمًا على نحو مسبق فيمكن زيادة درجة تقسيمه أو تجزئته  

..إلى أن يصبح حل المشكلة أمرًا ممكناً إلى أن يصبح حل المشكلة أمرًا ممكناً 
يتم حل المشكالت باستخدام هذا المبدأ عن    يتم حل المشكالت باستخدام هذا المبدأ عن    االستخالص االستخالص / / مبدأ الفصل     مبدأ الفصل     . . 22

طريق تحديد المكونات التي تعمل على نحو جيد والعمل على استبقائها    طريق تحديد المكونات التي تعمل على نحو جيد والعمل على استبقائها    
، وتحديد المكونات أو األجزاء الضارة أو تلك التي ال تعمل جيدًا  ، وتحديد المكونات أو األجزاء الضارة أو تلك التي ال تعمل جيدًا  

وأيضًا عزل العنصر المسئول عن المشكلة وأيضًا عزل العنصر المسئول عن المشكلة . . لفصلها والتخلص منهالفصلها والتخلص منها
..إلى مكان ال يمكنه التأثير على النظامإلى مكان ال يمكنه التأثير على النظام
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مبدأ الطاقة القصوى     مبدأ الطاقة القصوى     . . 33


 
يشير هذا المبدأ إلى حل المشكالت التي يواجهها النظام عن                            يشير هذا المبدأ إلى حل المشكالت التي يواجهها النظام عن                            
طريق تحسين نوعية األداء في آل جزء أو موقع من أجزاء                         طريق تحسين نوعية األداء في آل جزء أو موقع من أجزاء                         
هذا النظام ، وذلك عن طريق جعل آل جزء في النظام يعمل                          هذا النظام ، وذلك عن طريق جعل آل جزء في النظام يعمل                          

في أفضل الظروف التي توفر له ذلك ، وأخيرًا عن طريق                       في أفضل الظروف التي توفر له ذلك ، وأخيرًا عن طريق                       
االستفادة من آل جزء في النظام بجعله قادرًا على أداء                   االستفادة من آل جزء في النظام بجعله قادرًا على أداء                   

وظيفة جديدة أو عدة وظائف أخرى مفيدة ، وبذلك يتم تحقيق                         وظيفة جديدة أو عدة وظائف أخرى مفيدة ، وبذلك يتم تحقيق                         
..االستفادة القصوى من الخاصية المكانية ألجزاء النظام                    االستفادة القصوى من الخاصية المكانية ألجزاء النظام                    
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الالتناسق     الالتناسق      /   /  الالتماثل     الالتماثل     مبدأ  مبدأ  . . 44



 
يستخدم هذا المبدأ في حل المشكالت التي يمكن أن تنشأ عن                           يستخدم هذا المبدأ في حل المشكالت التي يمكن أن تنشأ عن                           

االتساق أو التماثل ، عن طريق تغيير حالة التماثل أو                            االتساق أو التماثل ، عن طريق تغيير حالة التماثل أو                            
االتساق في النظام إلى حالة عدم تماثل أو اتساق، أما إذا آان                               االتساق في النظام إلى حالة عدم تماثل أو اتساق، أما إذا آان                               
الشيء أو النظام أصًال في حالة ال تماثل أو ال اتساق، فيمكن                             الشيء أو النظام أصًال في حالة ال تماثل أو ال اتساق، فيمكن                             

. . إتساق   إتساق     الال الال أو  أو  /  /  الالتماثل     الالتماثل     حل المشكلة عن طريق زيادة درجة           حل المشكلة عن طريق زيادة درجة           
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الدمج الدمج / / مبدأ الربط   مبدأ الربط   . . 55


 
الزماني بين األنظمة          الزماني بين األنظمة          / / يتضمن هذا المبدأ الربط المكاني أو              يتضمن هذا المبدأ الربط المكاني أو              

التي تؤدي عمليات متشابهة أو متجاورة ، ويعبر هذا المبدأ                           التي تؤدي عمليات متشابهة أو متجاورة ، ويعبر هذا المبدأ                           
عن جمع األشياء أو المكونات المتشابهة أو المتماثلة التي                               عن جمع األشياء أو المكونات المتشابهة أو المتماثلة التي                               

تؤدي وظائف وعمليات بحيث تكون متقاربة أو متجاورة من                                تؤدي وظائف وعمليات بحيث تكون متقاربة أو متجاورة من                                
حيث المكان ، وتجميع أو ضم هذه األشياء أو األجزاء أو                            حيث المكان ، وتجميع أو ضم هذه األشياء أو األجزاء أو                            

. . المكونات     المكونات     
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الشمولية الشمولية / / مبدأ العمومية    مبدأ العمومية    . . 66


 
ويتضمن هذا المبدأ جعل النظام قادرًا على أداء عدة وظائف أو  ويتضمن هذا المبدأ جعل النظام قادرًا على أداء عدة وظائف أو  

مهمات ، أو جعل آل جزء من أجزاء النظام قادرًا على القيام بأآبر مهمات ، أو جعل آل جزء من أجزاء النظام قادرًا على القيام بأآبر 
..عدد ممكن من الوظائف ، وبذلك تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرىعدد ممكن من الوظائف ، وبذلك تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرى

))االحتواء أو التداخل     االحتواء أو التداخل     ( ( مبدأ التعشيش    مبدأ التعشيش    . . 77


 
ويشير هذا المبدأ إلى إمكانية حل المشكالت عن طريق احتواء شيء   ويشير هذا المبدأ إلى إمكانية حل المشكالت عن طريق احتواء شيء   

أو أو . . في شيء آخر ، وهذا بدوره يمكن احتواؤه في شيء ثالث وهكذا في شيء آخر ، وهذا بدوره يمكن احتواؤه في شيء ثالث وهكذا 
ويشمل ذلك ويشمل ذلك . . عن طريق تمرير شيء معين في تجويف شيء آخر عن طريق تمرير شيء معين في تجويف شيء آخر 

أيضًا عدم الحاجة إلى التمدد األفقي واالنتشار طالما آان باإلمكان  أيضًا عدم الحاجة إلى التمدد األفقي واالنتشار طالما آان باإلمكان  
..تداخل األشياء لتوفير المكان أو الحمايةتداخل األشياء لتوفير المكان أو الحماية
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))القوة الموازنة   القوة الموازنة   ( ( مبدأ الوزن المضاد   مبدأ الوزن المضاد   . . 88


 

ته ، ته ، ويتم حل المشكالت باستخدام هذا المبدأ عن طريق تعويض وزن شيء أو قو  ويتم حل المشكالت باستخدام هذا المبدأ عن طريق تعويض وزن شيء أو قو  
ا ا عن طريق ربط هذا الشيء أو دمجه بنظام آخر يزوده بالقدرة على رفع هذ عن طريق ربط هذا الشيء أو دمجه بنظام آخر يزوده بالقدرة على رفع هذ 

آأن يستعين شخص أو مؤسسة بمن هو أقوى منه   آأن يستعين شخص أو مؤسسة بمن هو أقوى منه   . . الشيء أو دفعه أو تقويته الشيء أو دفعه أو تقويته 
..ويستعمله آرافعة لتحقيق مقاصده بسهولة ويسر ويستعمله آرافعة لتحقيق مقاصده بسهولة ويسر 

مبدأ رد الفعل واإلجراءات المضادة      مبدأ رد الفعل واإلجراءات المضادة      . . 99


 

عمل له عمل له ويستخدم هذا المبدأ في حل المشكالت عندما يكون من الضروري القيام ب  ويستخدم هذا المبدأ في حل المشكالت عندما يكون من الضروري القيام ب  
لة القيام لة القيام آثار إيجابية مفيدة وأخرى سلبية ضارة ، حيث يصبح مهمًا في هذه الحا آثار إيجابية مفيدة وأخرى سلبية ضارة ، حيث يصبح مهمًا في هذه الحا 

وإذا تبين أن نظامًا معينًا يمكن أن يعاني وإذا تبين أن نظامًا معينًا يمكن أن يعاني . . بإجراءات مضادة لضبط اآلثار الضارةبإجراءات مضادة لضبط اآلثار الضارة
 في بعض جوانبه ، فالبد من توفير اإلجراءات المضادة    في بعض جوانبه ، فالبد من توفير اإلجراءات المضادة   اختالالتاختالالتمن توترات أو من توترات أو 

..الحتواء هذا التوترالحتواء هذا التوتر
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) ) القبلية     القبلية      (  ( اإلستباقية اإلستباقية مبدأ اإلجراءات     مبدأ اإلجراءات     . . 1010


 
جزئيًا جزئيًا ويشير هذا المبدأ إلى القيام بتنفيذ التغييرات المطلوبة في النظام   ويشير هذا المبدأ إلى القيام بتنفيذ التغييرات المطلوبة في النظام   
يث  يث  أو آليًا قبل ظهور الحاجة فعليًا لذلك ، وترتيب  األشياء مسبقًا بح أو آليًا قبل ظهور الحاجة فعليًا لذلك ، وترتيب  األشياء مسبقًا بح 

 في الوقت  في الوقت الهدرالهدريمكن استخدامها في أآثر المواقف مالءمة لتجنب    يمكن استخدامها في أآثر المواقف مالءمة لتجنب    
الذي يمكن أن يحدث بسبب عدم وجود هذه األشياء في المكان    الذي يمكن أن يحدث بسبب عدم وجود هذه األشياء في المكان    

وبمعنى آخر فإنه يجب عدم انتظار المشكلة لتحدث دون أن   وبمعنى آخر فإنه يجب عدم انتظار المشكلة لتحدث دون أن   . . المناسبالمناسب
نكون مستعدين ، بل الصحيح أن نقوم بتحضيرات مسبقة وتجهيزات    نكون مستعدين ، بل الصحيح أن نقوم بتحضيرات مسبقة وتجهيزات    

..آاملة استعدادًا إلمكانية حدوث المشكلة  آاملة استعدادًا إلمكانية حدوث المشكلة  
مبدأ الخطة البديلة      مبدأ الخطة البديلة      . . 1111


 
ويتضمن هذا المبدأ تعويض االنخفاض النسبي في الثقة في نظام     ويتضمن هذا المبدأ تعويض االنخفاض النسبي في الثقة في نظام     
معين ، عن طريق اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصدي للمشكالت  معين ، عن طريق اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصدي للمشكالت  

..أي ال بد من وجود خطط بديلةأي ال بد من وجود خطط بديلة..المحتملة قبل وقوعهاالمحتملة قبل وقوعها
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مبدأ تقليل الطاقة      مبدأ تقليل الطاقة      . . 1212



 
تغيير االجراءات أو تعديلها لتقليل الطاقة الفيزيائية التي                            تغيير االجراءات أو تعديلها لتقليل الطاقة الفيزيائية التي                            

ويتضمن ذلك        ويتضمن ذلك        .  .  يبذلها الفرد أو المؤسسة إلى الحد األدنى         يبذلها الفرد أو المؤسسة إلى الحد األدنى         
صعود الساللم وحمل األدوات والتنقل بين المكاتب والمباني                                صعود الساللم وحمل األدوات والتنقل بين المكاتب والمباني                                

. . والمؤسسات وغيره         والمؤسسات وغيره         
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مبدأ القلب أو العكس      مبدأ القلب أو العكس      . . 1313



 
إذا تم اعتماد إجراءات معينة لمحاولة التغلب على مشكلة ولم                            إذا تم اعتماد إجراءات معينة لمحاولة التغلب على مشكلة ولم                            

تنجح أو جاءت بنتائج عكسية فإنه يمكن استخدام إجراءات                                   تنجح أو جاءت بنتائج عكسية فإنه يمكن استخدام إجراءات                                   
معاآسة لتلك التي تم استخدامها سابقًا في حل المشكلة ، فإن                            معاآسة لتلك التي تم استخدامها سابقًا في حل المشكلة ، فإن                            
آانت األشياء أو األجزاء ثابتة نجعلها متحرآة ، وإن آانت                               آانت األشياء أو األجزاء ثابتة نجعلها متحرآة ، وإن آانت                               
متحرآة تصبح ثابتة ، أي أننا نواجه الموقف المشكل عن                                متحرآة تصبح ثابتة ، أي أننا نواجه الموقف المشكل عن                                
طريق قلب العمليات أو اإلجراءات المستخدمة رأسًا على                       طريق قلب العمليات أو اإلجراءات المستخدمة رأسًا على                       

. . عقب عقب 
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مبدأ تغيير النمط     مبدأ تغيير النمط     . . 1414



 
ويتم استخدام هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق استبدال األجزاء    ويتم استخدام هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق استبدال األجزاء    

الخطية أو السطوح المنبسطة بأخرى منحنية ، واستبدال األشكال    الخطية أو السطوح المنبسطة بأخرى منحنية ، واستبدال األشكال    
المكعبة بأشكال آروية ، واستخدام البكرات واألسطوانات والكرات المكعبة بأشكال آروية ، واستخدام البكرات واألسطوانات والكرات 

 واالستفادة  واالستفادة دورانيةدورانيةالحلزونية ، وأخيرا استبدال الحرآة الخطية بحرآة الحلزونية ، وأخيرا استبدال الحرآة الخطية بحرآة 
آذلك بدًال من استخدام المحاضرة يمكن آذلك بدًال من استخدام المحاضرة يمكن . . من قوة الطرد المرآزيمن قوة الطرد المرآزي

استخدام الرحلة وبدًال من المظاهرة الحاشدة يمكن استخدام عدة  استخدام الرحلة وبدًال من المظاهرة الحاشدة يمكن استخدام عدة  
..مجموعات في أماآن متفرقة أو حتى اعتصام مستمر  مجموعات في أماآن متفرقة أو حتى اعتصام مستمر  
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))المرونة   المرونة    (  ( الدينامية    الدينامية    مبدأ  مبدأ  . . 1515


 
يتضمن هذا المبدأ تصميم الشيء أو خصائصه وبنيته الخارجية أو      يتضمن هذا المبدأ تصميم الشيء أو خصائصه وبنيته الخارجية أو      
العلميات التي يقوم بها بحيث يمكن تغييرها إليجاد أفضل ظروف   العلميات التي يقوم بها بحيث يمكن تغييرها إليجاد أفضل ظروف   
العمل ، وتقسيم الشيء إلى أجزاء بحيث يكون آل منها قادرًا على  العمل ، وتقسيم الشيء إلى أجزاء بحيث يكون آل منها قادرًا على  

الحرآة بمعزل عن غيره ، وجعل األشياء أو العمليات الجامدة غير الحرآة بمعزل عن غيره ، وجعل األشياء أو العمليات الجامدة غير 
..المرنة قابلة للتعديل أو الحرآةالمرنة قابلة للتعديل أو الحرآة

مبدأ المعالجة بالنقص أو الزيادة              مبدأ المعالجة بالنقص أو الزيادة              . . 1616


 
عندما يكون من الصعوبة بمكان الحصول على أثر مرغوب بنسبة   عندما يكون من الصعوبة بمكان الحصول على أثر مرغوب بنسبة   

فإنه يمكن زيادة نسبة النشاطات لزيادة الكفاءة وإن لم نتمكن  فإنه يمكن زيادة نسبة النشاطات لزيادة الكفاءة وإن لم نتمكن  % % 100100
من زيادة الكفاءة فمن الممكن دراسة تقليل النشاطات مع الحفاظ على من زيادة الكفاءة فمن الممكن دراسة تقليل النشاطات مع الحفاظ على 

..نسبة النجاح نسبة النجاح 
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مبدأ البعد اآلخر     مبدأ البعد اآلخر     . . 1717



 
ويمكن حل المشكالت باستخدام هذا المبدأ عن طريق تحويل الحرآة   ويمكن حل المشكالت باستخدام هذا المبدأ عن طريق تحويل الحرآة   
التي يسير بها الجسم في خط مستقيم إلى حرآة في مجال ذي بعدين التي يسير بها الجسم في خط مستقيم إلى حرآة في مجال ذي بعدين 
أو ثالثة ، واستخدام أشياء مكونة من عدة طبقات بدال من استخدام      أو ثالثة ، واستخدام أشياء مكونة من عدة طبقات بدال من استخدام      

  أشياء من طبقة واحدة ، وأخيرا إمالة الشيء إلى جانبه وعدم االآتفاء أشياء من طبقة واحدة ، وأخيرا إمالة الشيء إلى جانبه وعدم االآتفاء 
وعمليًا بدًال من الهجوم على وعمليًا بدًال من الهجوم على . . باستخدام األشياء في اتجاه واحد  باستخدام األشياء في اتجاه واحد  

شخوص المنافسين فقط يمكن الهجوم على سياساتهم ، أي عدم حصر   شخوص المنافسين فقط يمكن الهجوم على سياساتهم ، أي عدم حصر   
..المشكلة ضمن بعد واحدالمشكلة ضمن بعد واحد
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التفاعل االيجابي       التفاعل االيجابي       . . 1818



 
يستخدم هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق جعل األشياء                       يستخدم هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق جعل األشياء                       
أو النظم تتمتع بخاصية االيجابية ، وإذا آانت هذه األشياء أو                             أو النظم تتمتع بخاصية االيجابية ، وإذا آانت هذه األشياء أو                             

النظم تتمتع بهذه الخاصية مسبقًا فيمكن زيادة درجة                      النظم تتمتع بهذه الخاصية مسبقًا فيمكن زيادة درجة                      
فمثًال ال يمكن استخدام العصا الغليظة على                     فمثًال ال يمكن استخدام العصا الغليظة على                     . . االيجابية     االيجابية     

آما يجب عدم الترآيز           آما يجب عدم الترآيز           . . المواطن رغبة في استمرار الحكم              المواطن رغبة في استمرار الحكم              
على مشاعر الناس وإهمال حاجاتهم ، فااليجابية تقتضي                              على مشاعر الناس وإهمال حاجاتهم ، فااليجابية تقتضي                              

. . التوازن واتخاذ مواقف تؤمن خطوط عودة مناسبة                         التوازن واتخاذ مواقف تؤمن خطوط عودة مناسبة                         



7/18/20097/18/2009 2626

الفعل الدوري    الفعل الدوري    . . 1919



 
يتضمن هذا المبدأ استخدام طريقة العمل الدوري أو المتقطع                   يتضمن هذا المبدأ استخدام طريقة العمل الدوري أو المتقطع                   

بدال من لعمل المستمر ، وإذا آان العمل دوريًا أو فتريًا                     بدال من لعمل المستمر ، وإذا آان العمل دوريًا أو فتريًا                     
. . متقطعًا ، فإنه يتم تغيير مقدار العمل المتقطع أو نسبة تكراره                        متقطعًا ، فإنه يتم تغيير مقدار العمل المتقطع أو نسبة تكراره                        

وأخيرا يمكن االستفادة من فترات التوقف أو االنقطاع عن                       وأخيرا يمكن االستفادة من فترات التوقف أو االنقطاع عن                       
..العمل في أداء أعمال أخرى          العمل في أداء أعمال أخرى          
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استمرار العمل المفيد     استمرار العمل المفيد     . . 2020


 
ويتضمن هذا المبدأ جعل جميع أجزاء النظام تعمل بشكل متواصل  ويتضمن هذا المبدأ جعل جميع أجزاء النظام تعمل بشكل متواصل  
ودون توقف بكامل قدراتها وطاقاتها اإلنتاجية ، والعمل في الوقت   ودون توقف بكامل قدراتها وطاقاتها اإلنتاجية ، والعمل في الوقت   

نفسه على التخلص من الحرآات أو األنظمة الفرعية المتداخلة وغير  نفسه على التخلص من الحرآات أو األنظمة الفرعية المتداخلة وغير  
آما آما . . الالزمة التي تعمل بدرجة محدودة أو ال تعمل على نحو مطلق الالزمة التي تعمل بدرجة محدودة أو ال تعمل على نحو مطلق 

..يجب الغاء أي فترة ال يكون فيها انتاج يجب الغاء أي فترة ال يكون فيها انتاج 

مبدأ القفز أو االندفاع السريع         مبدأ القفز أو االندفاع السريع         . . 2121


 
ويتضمن هذا المبدأ تنفيذ العمليات أو المراحل الضارة أو الخطيرة  ويتضمن هذا المبدأ تنفيذ العمليات أو المراحل الضارة أو الخطيرة  
بسرعة آبيرة جدًا ، إضافة إلى القيام بإصالح العمليات المؤذية أو   بسرعة آبيرة جدًا ، إضافة إلى القيام بإصالح العمليات المؤذية أو   

..الضارة التي تنطوي على مخاطر بسرعة آبيرة أيضاً الضارة التي تنطوي على مخاطر بسرعة آبيرة أيضاً 
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تحويل الضار إلى نافع     تحويل الضار إلى نافع     . . 2222


 
يتضمن هذا المبدأ استخدام العناصر أو اآلثار الضارة  للحصول على     يتضمن هذا المبدأ استخدام العناصر أو اآلثار الضارة  للحصول على     
آثار إيجابية ، والتخلص من العناصر الضارة عن طريق إضافتها إلى  آثار إيجابية ، والتخلص من العناصر الضارة عن طريق إضافتها إلى  

عناصر ضارة أخرى ، وفي بعض األحيان يمكن زيادة الضرر أو   عناصر ضارة أخرى ، وفي بعض األحيان يمكن زيادة الضرر أو   
فمن الممكن االستفادة من فمن الممكن االستفادة من . . اآلثار الناجمة عنه إلى أن تصبح مفيدةاآلثار الناجمة عنه إلى أن تصبح مفيدة

آما يمكن آما يمكن . . القتل والتدمير الذي يمارسه االحتالل في تبيين همجيته   القتل والتدمير الذي يمارسه االحتالل في تبيين همجيته   
..االستعانة بفريق مؤذ للتغلب على فريق آخر يسبب المشاآل االستعانة بفريق مؤذ للتغلب على فريق آخر يسبب المشاآل 

مبدأ التغذية الراجعة      مبدأ التغذية الراجعة      . . 2323


 
يتضمن هذا المبدأ تقديم التغذية الراجعة لتحسين العمليات أو   يتضمن هذا المبدأ تقديم التغذية الراجعة لتحسين العمليات أو   

اإلجراءات ، وإذا آانت التغذية الراجعة متوافرة أصًال فيمكن تغيير اإلجراءات ، وإذا آانت التغذية الراجعة متوافرة أصًال فيمكن تغيير 
..مقدارها أو أثرهامقدارها أو أثرها
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) ) الوساطة     الوساطة     ( ( مبدأ الوسيط       مبدأ الوسيط       . . 2424



 
ويتضمن هذا المبدأ استخدام نظام أو عملية وسيطة إلنجاز                           ويتضمن هذا المبدأ استخدام نظام أو عملية وسيطة إلنجاز                           

العمل ، أو دمج أحد األشياء أو األنظمة بشكل مؤقت مع آخر                     العمل ، أو دمج أحد األشياء أو األنظمة بشكل مؤقت مع آخر                     
لتحقيق هدف معين شريطة التمكن من إعادة الشيء أو النظام                            لتحقيق هدف معين شريطة التمكن من إعادة الشيء أو النظام                            

فإذا آان االنتقال         فإذا آان االنتقال         .  .  بسهولة إلى ما آان عليه قبل عملية الدمج                  بسهولة إلى ما آان عليه قبل عملية الدمج                  
من نقطة إلى أخرى صعبًا فقد يكون االنتقال إلى نقطة ثالثة                        من نقطة إلى أخرى صعبًا فقد يكون االنتقال إلى نقطة ثالثة                        

..ومنها إلى النقطة المقصودة أسهل             ومنها إلى النقطة المقصودة أسهل             
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مبدأ الخدمة الذاتية      مبدأ الخدمة الذاتية      . . 2525


 
  ويتضمن هذا المبدأ جعل النظام قادرًا على خدمة ذاته من خالل القيام ويتضمن هذا المبدأ جعل النظام قادرًا على خدمة ذاته من خالل القيام 

بوظائف مساعدة ، واستخدام المصادر المهدورة ومخلفات المواد بوظائف مساعدة ، واستخدام المصادر المهدورة ومخلفات المواد 
ويمكن استخدام هذا المبدأ في حل المشكالت من خالل   ويمكن استخدام هذا المبدأ في حل المشكالت من خالل   . . والطاقةوالطاقة

تصميم النظام أو تطويره بحيث يكون قادرًا على تنفيذ عمليات      تصميم النظام أو تطويره بحيث يكون قادرًا على تنفيذ عمليات      
الصيانة والمساندة الضرورية ، لمساعدته على االستمرار في العمل ، الصيانة والمساندة الضرورية ، لمساعدته على االستمرار في العمل ، 

فضال عن قدرته على اإلفادة من مخلفات المواد ومصادر الطاقة  فضال عن قدرته على اإلفادة من مخلفات المواد ومصادر الطاقة  
والمواد المختلفة التي يمكن أن تنجم عن تشغيل النظام ، واستمراره  والمواد المختلفة التي يمكن أن تنجم عن تشغيل النظام ، واستمراره  
..في تحقيق مزايا إضافية ترفع من آفاءته وقدرته على تحقيق أهدافه في تحقيق مزايا إضافية ترفع من آفاءته وقدرته على تحقيق أهدافه 
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النسخ النسخ . . 2626


 

يصة بدًال يصة بدًال ويشير هذا المبدأ إلى إمكانية حل المشكالت باستخدام نسخة بسيطة ورخ   ويشير هذا المبدأ إلى إمكانية حل المشكالت باستخدام نسخة بسيطة ورخ   
كن  كن  من استخدام أشياء ثمينة ومعقدة ، واستبدال الشيء بصورة عنه بحيث يم   من استخدام أشياء ثمينة ومعقدة ، واستبدال الشيء بصورة عنه بحيث يم   

ومن ومن .  .  تصغير الحجم أو تكبيره حسب مقتضيات الموقف واإلمكانات المتاحة  تصغير الحجم أو تكبيره حسب مقتضيات الموقف واإلمكانات المتاحة  
عبر  عبر  تطبيقات ذلك االستعاضة عن التدريب في الخارج باستقدام مدرب أو حتى تطبيقات ذلك االستعاضة عن التدريب في الخارج باستقدام مدرب أو حتى 

. .  أو الشرائط المسجلة   أو الشرائط المسجلة  آونفرنسآونفرنسالفيديو الفيديو 

مبدأ استخدام البدائل الرخيصة     مبدأ استخدام البدائل الرخيصة     . . 2727


 

رات زمنية رات زمنية ويشير هذا المبدأ إلى استخدام األشياء رخيصة الثمن التي تستخدم لفت    ويشير هذا المبدأ إلى استخدام األشياء رخيصة الثمن التي تستخدم لفت    
أن تستخدم   أن تستخدم   قصيرة نسبيًا بدًال من استخدام تلك األشياء غالية الثمن التي يمكن    قصيرة نسبيًا بدًال من استخدام تلك األشياء غالية الثمن التي يمكن    

..ويساعد ذلك في تقليل التخزين وإدارته وصيانته ويساعد ذلك في تقليل التخزين وإدارته وصيانته . . لفترات زمنية أطول نسبيًالفترات زمنية أطول نسبيًا
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مبدأ استبدال النظم الميكانيكية           مبدأ استبدال النظم الميكانيكية           . . 2828



 
ويتضمن هذا المبدأ استبدال الوسائل الميكانيكية بأخرى حسية                              ويتضمن هذا المبدأ استبدال الوسائل الميكانيكية بأخرى حسية                              

، واستخدام المجاالت           ، واستخدام المجاالت           )  )  شمية شمية سمعية ، بصرية ، ذوقية ، أو            سمعية ، بصرية ، ذوقية ، أو            ((
الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية للتفاعل مع                             الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية للتفاعل مع                             

ومن ذلك استخدام التلفون أو الحاسوب                    ومن ذلك استخدام التلفون أو الحاسوب                    .  .  األحداث أو األشياء       األحداث أو األشياء       
وبدًال من الرسائل المكتوبة نستخدم البريد                  وبدًال من الرسائل المكتوبة نستخدم البريد                  . . بدًال من السيارة   بدًال من السيارة   

االلكتروني ، وبدًال من تخزين األوراق في أرشيف ورقي                     االلكتروني ، وبدًال من تخزين األوراق في أرشيف ورقي                     
.  .  نستخدم األرشفة االلكترونية        نستخدم األرشفة االلكترونية        
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مبدأ استخدام البناء الهوائي أو الهيدروليكي           مبدأ استخدام البناء الهوائي أو الهيدروليكي           . . 2929


 
 أو  أو ويتضمن هذا المبدأ استبدال الحالة الصلبة من الجسم بالحالة السائلة ويتضمن هذا المبدأ استبدال الحالة الصلبة من الجسم بالحالة السائلة 

بمعنى أن يتم استبدال القوالب الصلبة والثابتة بقوالب مرنة بمعنى أن يتم استبدال القوالب الصلبة والثابتة بقوالب مرنة . . الغازيةالغازية
. . تستوعب التعديل المطلوب في النظام تستوعب التعديل المطلوب في النظام 

مبدأ األغشية المرنة والرقيقة      مبدأ األغشية المرنة والرقيقة      . . 3030


 
  يتضمن هذا المبدأ استخدام القشور المرنة واألغشية الرقيقة بدًال من  يتضمن هذا المبدأ استخدام القشور المرنة واألغشية الرقيقة بدًال من  

استخدام البنى ثالثية األبعاد ، باإلضافة إلى فصل النظام عن محيطه    استخدام البنى ثالثية األبعاد ، باإلضافة إلى فصل النظام عن محيطه    
..الخارجي باستخدام القشور واألغشية الرقيقةالخارجي باستخدام القشور واألغشية الرقيقة
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مبدأ التثقيب      مبدأ التثقيب      .  .  3131


 
في هذا المبدأ يتم ترك قنوات أو ثغرات في النظام بحيث                            في هذا المبدأ يتم ترك قنوات أو ثغرات في النظام بحيث                            
نكون قادرين على عمل تعديالت ، وبحيث يمكن زيادة                           نكون قادرين على عمل تعديالت ، وبحيث يمكن زيادة                           

مساحة النظام في الوقت الذي نريد عن طريق إجراءات                     مساحة النظام في الوقت الذي نريد عن طريق إجراءات                     
. . معينة من خالل الولوج في الثقوب أو القنوات                      معينة من خالل الولوج في الثقوب أو القنوات                      
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تغيير اللون     تغيير اللون     . . 3232


 
. . تغيير درجة التنوع في الغرف والممرات              تغيير درجة التنوع في الغرف والممرات              



 
. . استخدام ألوان مختلفة لزيادة الدافعية وتقوية الروح المعنوية                          استخدام ألوان مختلفة لزيادة الدافعية وتقوية الروح المعنوية                          



 
تطوير الشراآة مع المجتمع وقطاع األعمال للتعزيز التنوع                      تطوير الشراآة مع المجتمع وقطاع األعمال للتعزيز التنوع                      

. . الثقافي   الثقافي   


 
..استخدام أثر اإلضاءة لتغيير الحالة المزاجية في المؤسسة                        استخدام أثر اإلضاءة لتغيير الحالة المزاجية في المؤسسة                        
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التجانس  التجانس  . . 3333


 
تكوين مجموعات عمل تخصصية لحل المشكالت التقنية                              تكوين مجموعات عمل تخصصية لحل المشكالت التقنية                              

 القائد أو المسئول من نفس البيئة                  القائد أو المسئول من نفس البيئة                 إختيار    إختيار    وآذلك   وآذلك   . . العالقة  العالقة  
..والجنس ما أمكن       والجنس ما أمكن       
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التأهيل المستمر أو اإللغاء          التأهيل المستمر أو اإللغاء          . . 3434


 
حينما يستنفد الفرد إمكانياته ويفقد قدرته على القيام بواجباته                               حينما يستنفد الفرد إمكانياته ويفقد قدرته على القيام بواجباته                               
فمن األفضل أن يتم فصله أو تحويله إلى وظيفة أخري يكون                           فمن األفضل أن يتم فصله أو تحويله إلى وظيفة أخري يكون                           

لكن األفضل من ذلك ان تتم عملية تأهيل مستمرة                     لكن األفضل من ذلك ان تتم عملية تأهيل مستمرة                     .  .  منتجًا فيها       منتجًا فيها       
للعاملين واألقسام المختلفة ليس لمواآبة التطورات فقط ولكن                           للعاملين واألقسام المختلفة ليس لمواآبة التطورات فقط ولكن                           

وبديهي أن يتسبب النقص في                وبديهي أن يتسبب النقص في                .  .  لالستعداد للتطورات المستقبلية           لالستعداد للتطورات المستقبلية           
  ويؤدي ذلك إلى           ويؤدي ذلك إلى         ..التأهيل في بروز الكثير من المشاآل                التأهيل في بروز الكثير من المشاآل                

القضاء على التكرار الزائد في المؤسسة والتخلص من                   القضاء على التكرار الزائد في المؤسسة والتخلص من                   
..األنشطة أو البرامج غير المفيدة           األنشطة أو البرامج غير المفيدة           
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تغيير الخصائص    تغيير الخصائص    . . 3535


 
من الممكن التفكير في بعض التغييرات التي قد تساهم في حل المشكلة من الممكن التفكير في بعض التغييرات التي قد تساهم في حل المشكلة 

مثل تعديل الصالحيات ، إضفاء مرونة إضافية على العمل ، وإعادة    مثل تعديل الصالحيات ، إضفاء مرونة إضافية على العمل ، وإعادة    
..النظر في طبيعة المكان ومواصفاتهالنظر في طبيعة المكان ومواصفاته



 
..إيجاد ثقافة تنظيمية تعزز التغيير إيجاد ثقافة تنظيمية تعزز التغيير 



 
تغيير أو االنتقال بالمهمات الورقية بحيث تصبح على نظم الكمبيوتر   تغيير أو االنتقال بالمهمات الورقية بحيث تصبح على نظم الكمبيوتر   

..واإلنترنتواإلنترنت


 
الترآيز على التخصصات بحيث تصبح أآثر آفاءة وقدرة على     الترآيز على التخصصات بحيث تصبح أآثر آفاءة وقدرة على     

..التنافسالتنافس


 
..تغيير بنية فرق العمل بين حين وآخر تغيير بنية فرق العمل بين حين وآخر 
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تغير البيئة    تغير البيئة    . . 3636


 
في بعض األحيان تتغير البيئة بشكل آبير آأن يتم تجريم                                في بعض األحيان تتغير البيئة بشكل آبير آأن يتم تجريم                                
حزب آبير مما يحتم على األحزاب األخرى االستفادة من                    حزب آبير مما يحتم على األحزاب األخرى االستفادة من                    

جماهير ذلك الحزب أو أن تكتشف بعض الفضائح في                       جماهير ذلك الحزب أو أن تكتشف بعض الفضائح في                       
مؤسسة مالية مما يتيح الفرصة لمؤسسة منافسة أن تستغل                         مؤسسة مالية مما يتيح الفرصة لمؤسسة منافسة أن تستغل                         

..هذا التغير  هذا التغير  
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االنتفاخ   االنتفاخ   . . 3737


 
في حين أن التوسع أفقيًا ورأسيًا يعتبر جيدًا إال أن االنتفاخ                            في حين أن التوسع أفقيًا ورأسيًا يعتبر جيدًا إال أن االنتفاخ                            

آما يجب االنتباه          آما يجب االنتباه          . . الحاد قد يولد االنفجار والتمزق والتبعثر                 الحاد قد يولد االنفجار والتمزق والتبعثر                 
. . إلى التوازن في المقدار واالتجاه           إلى التوازن في المقدار واالتجاه           

الموقف الصارم    الموقف الصارم    . . 3838


 
وبالرغم من        وبالرغم من        .  .  قد تحتاج المشكلة إلى شخصية حادة وصارمة              قد تحتاج المشكلة إلى شخصية حادة وصارمة              

أننا مع أسلوب حضاري وعلمي إال أنه في بعض األحيان ال                       أننا مع أسلوب حضاري وعلمي إال أنه في بعض األحيان ال                       
. . بد من تدخالت حادة عبر شخصيات أو قرارات                  بد من تدخالت حادة عبر شخصيات أو قرارات                  
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البيئة المحايدة      البيئة المحايدة      . . 3939


 
قد يساهم في حل مشكلة ما الطلب من أشخاص محايدين الدوام في   قد يساهم في حل مشكلة ما الطلب من أشخاص محايدين الدوام في   

المؤسسة ومعاينتها ومراقبة عملياتها ، ومن ثم سؤالهم عما يعتقدون المؤسسة ومعاينتها ومراقبة عملياتها ، ومن ثم سؤالهم عما يعتقدون 
..أنه السبب في المشكلةأنه السبب في المشكلة

التنوع  التنوع  . . 4040


 
قد تنشأ المشكلة بسبب وجود أشخاص من نفس الجيل أو التخصص أو   قد تنشأ المشكلة بسبب وجود أشخاص من نفس الجيل أو التخصص أو   

في مثل هذه األحوال في مثل هذه األحوال . . العمر أو المنطقة الجغرافية أو البيئة االجتماعية  العمر أو المنطقة الجغرافية أو البيئة االجتماعية  
آذلك آذلك . . من المفيد النظر في حل المشكلة على أساس إحداث تنوع ما من المفيد النظر في حل المشكلة على أساس إحداث تنوع ما 

..التنوع في التخصصات والمؤهالت واللغات والجنس وغير ذلك   التنوع في التخصصات والمؤهالت واللغات والجنس وغير ذلك   
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استخدام جدول التناقضات        استخدام جدول التناقضات        


 
نعلم أننا آلما حاولنا تحسين خاصية ما فإننا قد نتسبب في حدوث     نعلم أننا آلما حاولنا تحسين خاصية ما فإننا قد نتسبب في حدوث     

فمثًال إذا قمنا بصناعة سيارة فمثًال إذا قمنا بصناعة سيارة . . تناقض أو تدهور في خاصية أخرىتناقض أو تدهور في خاصية أخرى
 لتلبية رغبة المستهلكين فإن ذلك وال بد سيؤدي إلى عدة  لتلبية رغبة المستهلكين فإن ذلك وال بد سيؤدي إلى عدة فارهةفارهة

::تناقضات منها تناقضات منها 
ارتفاع سعر السيارةارتفاع سعر السيارة


 
زيادة استهالك الوقود زيادة استهالك الوقود 

انخفاض المبيعاتانخفاض المبيعات


 
تلوث البيئة تلوث البيئة 



 
الخالخ........انخفاض عدد العاملين حيث يغلب استخدام التكنولوجيا  انخفاض عدد العاملين حيث يغلب استخدام التكنولوجيا  
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ترغب إحدى الجامعات في التوسع لكنها    ترغب إحدى الجامعات في التوسع لكنها    :  :  مثالمثال
تخشى من مشكلة عدم التوافق مع المقاييس      تخشى من مشكلة عدم التوافق مع المقاييس      

آيف يمكن استخدام طريقة تريز لمعالجة المشكلة؟آيف يمكن استخدام طريقة تريز لمعالجة المشكلة؟: : السؤالالسؤال



 
بداية وبمجرد التعرف الدقيق على المشكلة واالقتناع بأهميتها يتم بداية وبمجرد التعرف الدقيق على المشكلة واالقتناع بأهميتها يتم 

تكوين فريق عمل ، يجتمع لدراسة المشكلة ويبدأ عمليًا بعملية عصف   تكوين فريق عمل ، يجتمع لدراسة المشكلة ويبدأ عمليًا بعملية عصف   
ذهني للوصول إلى جميع العناصر التي تؤثر على المشكلة وتشمل ذهني للوصول إلى جميع العناصر التي تؤثر على المشكلة وتشمل 

::عناصر داخلية وخارجية عناصر داخلية وخارجية 
قوانين وأنظمةقوانين وأنظمة


 
إدارة وتخطيط إدارة وتخطيط 



 
أفراد وتدريب أفراد وتدريب 

المنافسةالمنافسة
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وبعد جلسة العصف الذهني توصل الفريق إلى     وبعد جلسة العصف الذهني توصل الفريق إلى     
: : النقاط التالية التي تؤثر على المشكلة  النقاط التالية التي تؤثر على المشكلة  

أعداد الطلبة      1.

فرص العمل   2.

عدد الكتب     3.

آفاءة هيئة التدريس 4.

الرسوم الدراسية   5.

األجهزة والمعدات    6.

آفاءة الخريج7.

المساحة المخصصة للطالب الواحد     8.

المنح الدراسية    9.
آلفة الطالب     10.
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وبالطبع يمكنك اإلضافة إلى تلك النقاط لكن المقصود هنا هو التدليل وبالطبع يمكنك اإلضافة إلى تلك النقاط لكن المقصود هنا هو التدليل 

..والتبسيط ليس إالوالتبسيط ليس إال



 
بعد ذلك نقوم ببناء جدول التناقضات ويتكون من عدد متساوي من  بعد ذلك نقوم ببناء جدول التناقضات ويتكون من عدد متساوي من  

وفيه نكتب العناصر المذآورة في العمود األول ، وفيه نكتب العناصر المذآورة في العمود األول ، . . الصفوف واألعمدةالصفوف واألعمدة
بينما نكتب نفس العناصر وبنفس الترتيب في  بينما نكتب نفس العناصر وبنفس الترتيب في  . . وهو عمود التحسينوهو عمود التحسين

..الصف األول الذي يشكل صف التأثر السلبي الصف األول الذي يشكل صف التأثر السلبي 


 
وأخيرًا ننظر في تحسين آل عنصر في العمود على حدة وننظر في  وأخيرًا ننظر في تحسين آل عنصر في العمود على حدة وننظر في  

::فنحصل على الجدول التالي فنحصل على الجدول التالي . . العناصر التي تتأثر سلبًا بالتحسين  العناصر التي تتأثر سلبًا بالتحسين  
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التأثير غير المرغوب   

المتغير المحسن   

*13*12*11*10*9أعداد الطلبة   

**1فرص العمل

*2عدد الكتب  

*14**4*3آفاءة هيئة التدريس

*5الرسوم الدراسية   

**8*7*6األجهزة والمعدات 

***آفاءة الخريج 

***المساحة  

**المنح الدراسية  

**آلفة الطالب على الجامعة        
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::التفسير للمنحى االيجابي        التفسير للمنحى االيجابي        



 
إذا زادت فرص العمل تزداد أعداد الطلبة        إذا زادت فرص العمل تزداد أعداد الطلبة        *  *  11


 
إذا زادت آفاءة هيئة التدريس تزداد أعداد الطلبة          إذا زادت آفاءة هيئة التدريس تزداد أعداد الطلبة          *  *  33


 
إذا زادت آفاءة هيئة التدريس تزداد فرص العمل          إذا زادت آفاءة هيئة التدريس تزداد فرص العمل          *  *  44


 
إذا تم رفع الرسوم الدراسية يمكن أن تزداد أعداد الكتب               إذا تم رفع الرسوم الدراسية يمكن أن تزداد أعداد الكتب               *  *  55


 
إذا زادت األجهزة والمعدات تزداد أعداد      إذا زادت األجهزة والمعدات تزداد أعداد      *  *  88و و *  *  77و  و  *  *  66

الطلبة ويؤثر ذلك إيجابيًا على فرص العمل وآذلك يصبح من                              الطلبة ويؤثر ذلك إيجابيًا على فرص العمل وآذلك يصبح من                              
الممكن رفع الرسوم الدراسية       الممكن رفع الرسوم الدراسية       
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::التفسير للمنحى السلبي       التفسير للمنحى السلبي       



 
عند زيادة أعداد الطلبة تقل فرص العملعند زيادة أعداد الطلبة تقل فرص العمل* * 99


 
عند زيادة أعداد الطلبة تقل أعداد الكتب بالنسبة ألعداد الطلبة عند زيادة أعداد الطلبة تقل أعداد الكتب بالنسبة ألعداد الطلبة * * 1010

))نصبح مضطرين لزيادة أعداد الكتب  نصبح مضطرين لزيادة أعداد الكتب  ((


 
عند زيادة أعداد الطلبة يصبح هناك نقص في األجهزة والمعدات عند زيادة أعداد الطلبة يصبح هناك نقص في األجهزة والمعدات * * 1111

مما يحتم علينا شراء تجهيزات جديدة  مما يحتم علينا شراء تجهيزات جديدة  


 
عند زيادة أعداد الطلبة تقل آفاءة الخريج حيث تزداد أعداد  عند زيادة أعداد الطلبة تقل آفاءة الخريج حيث تزداد أعداد  * * 1212

الطلبة لكل عضو هيئة تدريس  الطلبة لكل عضو هيئة تدريس  


 
عند زيادة أعداد الطلبة تقل المساحة المخصصة لكل طالب  عند زيادة أعداد الطلبة تقل المساحة المخصصة لكل طالب  * * 1313
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بعد الحصول على جدول التناقضات يتبين لنا مجموعة                               بعد الحصول على جدول التناقضات يتبين لنا مجموعة                               

العناصر التي يجب االنتباه لها عند اشتقاق المبادئ التي تسهم                              العناصر التي يجب االنتباه لها عند اشتقاق المبادئ التي تسهم                              
في التقليل من حجم األضرار والسلبيات ، وأيضًا تلك التي                            في التقليل من حجم األضرار والسلبيات ، وأيضًا تلك التي                            

.  .  تعزز اإليجابيات        تعزز اإليجابيات        


 
زيادة أعداد الطلبة عنصر مرغوب غير أن شح فرص                زيادة أعداد الطلبة عنصر مرغوب غير أن شح فرص                :  :  فمثالً  فمثالً  

لذلك نستخدم      لذلك نستخدم      .  .  العمل ال يساعد على زيادة أعداد الطلبة            العمل ال يساعد على زيادة أعداد الطلبة            
المبادئ اإلبداعية األربعين في تريز للنظر في أيها يساعد                      المبادئ اإلبداعية األربعين في تريز للنظر في أيها يساعد                      

وفي نفس الوقت ننظر في آليات              وفي نفس الوقت ننظر في آليات              .  .  على زيادة فرص العمل      على زيادة فرص العمل      
..زيادة أعداد الطلبة     زيادة أعداد الطلبة     
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واآلن لننظر في المبادئ اإلبداعية وآيف يمكن لها أن تسهم                          واآلن لننظر في المبادئ اإلبداعية وآيف يمكن لها أن تسهم                          

: : في تقديم أفكار جديدة لتنمية االيجابيات وتقليل السلبيات                           في تقديم أفكار جديدة لتنمية االيجابيات وتقليل السلبيات                           


 
::الطريقة  الطريقة  



 
نقوم بعرض آل عامل من العوامل التي تعتبر جزءًا من                          نقوم بعرض آل عامل من العوامل التي تعتبر جزءًا من                          
المشكلة أو الحل على المبادئ األربعين واحدًا تلو اآلخر                      المشكلة أو الحل على المبادئ األربعين واحدًا تلو اآلخر                      

. . ونستنتج األفكار التي تساعدنا في الحل                    ونستنتج األفكار التي تساعدنا في الحل                    
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المتغيرات

المبادئ اإلبداعية     

التجزئة  /   مبدأ التقسيم       .  1

االستخالص   /  مبدأ الفصل      .  2

*مبدأ الطاقة القصوى     .  3

*  الالتناسق   /    الالتماثل  مبدأ   .  4

*الدمج   /  مبدأ الربط    .  5

*الشمولية    /  مبدأ العمومية    .  6

االحتواء    (  مبدأ التعشيش      .  7
)   أو التداخل     

*

مبدأ الوزن المضاد    .  8

اإلستباقية  مبدأ اإلجراءات   .  9

مبدأ رد الفعل واإلجراءات      .  10
المضادة
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المتغيرات

المبادئ اإلبداعية     

مبدأ الخطة البديلة  .  11

*مبدأ تقليل الطاقة      .  12

مبدأ القلب أو العكس     .  13

*مبدأ تغيير النمط    .  14

*)المرونة ( الدينامية مبدأ   .  15

مبدأ المعالجة بالنقص أو        .  16
الزيادة

مبدأ البعد اآلخر   .  17

*مبدأ التفاعل االيجابي      .  18

مبدأ الفعل الدوري    .  19

مبدأ استمرار العمل     .  20
المفيد

*
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المتغيرات

المبادئ اإلبداعية     

مبدأ القفز أو االندفاع السريع . 21

*مبدأ تحويل الضار إلى نافع  . 22

مبدأ التغذية الراجعة. 23

مبدأ الوسيط أو الوساطة. 24

*مبدأ الخدمة الذاتية. 25

*مبدأ النسخ . 26

*مبدأ استخدام البدائل الرخيصة. 27

*مبدأ استبدال النظم الميكانيكية. 28

مبدأ استخدام البناء الهوائي   . 29
أو الهيدروليكي 

*

*مبدأ األغشية المرنة والرقيقة. 30
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المتغيرات

المبادئ اإلبداعية     

مبدأ التثقيب     .  31

مبدأ تغيير اللون    .  32

مبدأ التجانس   .  33

مبدأ التأهيل المستمر أو         .  34
االلغاء

*

مبدأ تغيير الخصائص     .  35

مبدأ تغيير البيئة      .  36

مبدأ االنتفاخ    .  37

مبدأ الموقف الصارم   .  38

*مبدأ البيئة المحايدة     .  39

*مبدأ التنوع    .  40
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نرغب في زيادة أعداد الطلبة ، عند عرض هذا العامل                 نرغب في زيادة أعداد الطلبة ، عند عرض هذا العامل                 :  :  مثال  مثال  

لو فكرت بعمق يمكنك           لو فكرت بعمق يمكنك           ( ( على المبادئ اإلبداعية أمكننا ما يلي                على المبادئ اإلبداعية أمكننا ما يلي                
): ): اآتشاف أساليب وأفكار أخرى آثيرة               اآتشاف أساليب وأفكار أخرى آثيرة               



 

يستخدم هذا المبدأ لغرض استغالل اإلمكانيات بالحد    :  مبدأ الطاقة القصوى   
اعة ودون األعلى مثل أن يتم استخدام األجهزة والمعدات والقاعات على مدار الس     

آذلك استغالل طاقات هيئة التدريس بالحد األعلى للتمكن   . وجود أوقات ضائعة 
.من تلبية احتياجات األعداد المتزايدة من الطلبة   



 

يمكن استخدامهما عن طريق جمع الطالب    :  ومبدأ الربط والدمج    الالتماثل مبدأ 
.المسجلين لمساق دراسي ما مع بعضهم البعض بغض النظر عن تخصصاتهم      



 

يمكن استخدامه عن طريق جعل بعض المتطلبات    : مبدأ العمومية والشمولية      
آما يمكن تأهيل . الدراسية عامة لجميع الطلبة مما يوفر مدرسين وقاعات وجدولة     

.الموظف للقيام بأآثر من عمل 
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يمكن استخدامه عن طريق جمع الطالب   ): االحتواء أو التداخل      ( مبدأ التعشيش 
المسجلين لمساق دراسي ما مع بعضهم البعض بغض النظر عن تخصصاتهم       

األعداد (آما يمكن الجمع بين طلبة البكالوريوس   . وبالذات األعداد الصغيرة  
.والماجستير في بغض المساقات أو اقتراح مساقات بديلة   ) القليلة



 

تقليل طاقة أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية إلى الحد األدنى   : مبدأ تقليل الطاقة  
سجيل  بما في ذلك التنقل عبر المباني أو تصحيح االمتحانات أو إجراءات الت 

.والدرجات والمتابعة ، وذلك عبر بناء أدوات مناسبة   


 

بدًال من محاضرة في قاعة صغيرة يمكن تقديم محاضرة في   : مبدأ تغيير النمط 
وبدًال من محاضرة في الجامعة ) آل أسبوع مرة على سبيل المثال (مدرج ضخم 

.يمكن تقديم محاضرة عبر االنترنت أو الراديو أو التلفاز  
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تكييف األنظمة والقوانين بما يتيح مرونة أآبر في  تكييف األنظمة والقوانين بما يتيح مرونة أآبر في  ): ): المرونة  المرونة   ( (الدينامية الدينامية مبدأ مبدأ 
سماح األنظمة للطلبة باستخدام تقنيات التعليم عن     سماح األنظمة للطلبة باستخدام تقنيات التعليم عن     . . طريقة التعلم وآليات المتابعة طريقة التعلم وآليات المتابعة 

..بعد ونسبة معينةبعد ونسبة معينة
تصميم النظم واقتراح األدوات التي تتيح للطلبة المشارآة    تصميم النظم واقتراح األدوات التي تتيح للطلبة المشارآة   ::مبدأ التفاعل االيجابيمبدأ التفاعل االيجابي 

يفية تحسين يفية تحسين اإليجابية في عملية التعلم واالحتكاك بالمجتمع واإلصغاء إليهم في آ اإليجابية في عملية التعلم واالحتكاك بالمجتمع واإلصغاء إليهم في آ 
..وتطوير الخدمات الجامعية  وتطوير الخدمات الجامعية  



 

 تصميم النظم واقتراح األدوات التي تتيح للطلبة   تصميم النظم واقتراح األدوات التي تتيح للطلبة  ::مبدأ استمرار العمل المفيد    مبدأ استمرار العمل المفيد    
ت ألولئك ت ألولئك المشارآة في المشاريع العلمية وبرامج خدمة المجتمع وتقديم التسهيال     المشارآة في المشاريع العلمية وبرامج خدمة المجتمع وتقديم التسهيال     

آذلك التخلص من الطلبة    آذلك التخلص من الطلبة    . . الذين يقدمون أعماًال مفيدة ودعمهم حتى بعد التخرج  الذين يقدمون أعماًال مفيدة ودعمهم حتى بعد التخرج  
..غير المؤهلين والذين ثبت تقصيرهم  غير المؤهلين والذين ثبت تقصيرهم  



 

وذلك باالستفادة من األعداد الكبيرة للقيام بما هو   وذلك باالستفادة من األعداد الكبيرة للقيام بما هو   : : مبدأ تحويل الضار إلى نافع   مبدأ تحويل الضار إلى نافع   
..مفيد للجامعة والمجتمع واستغالل طاقاتهم إلى الحد األقصى  مفيد للجامعة والمجتمع واستغالل طاقاتهم إلى الحد األقصى  
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تصميم األدوات واألنظمة الكفيلة بقيام                  تصميم األدوات واألنظمة الكفيلة بقيام                  :  :  مبدأ الخدمة الذاتية    مبدأ الخدمة الذاتية    

آل طالب بخدمة نفسه بنفسه ، وذلك فيما هو ممكن مثل                      آل طالب بخدمة نفسه بنفسه ، وذلك فيما هو ممكن مثل                      
التسجيل والحصول على الجدول الدراسي وتسليم الواجبات                              التسجيل والحصول على الجدول الدراسي وتسليم الواجبات                              
عبر االنترنت ، والتقدم بطلبات المنح والقروض  وما إلى                          عبر االنترنت ، والتقدم بطلبات المنح والقروض  وما إلى                          

..ذلكذلك


 
يمكن االستعانة بأعضاء هيئة تدريس إللقاء                  يمكن االستعانة بأعضاء هيئة تدريس إللقاء                  : : مبدأ النسخ    مبدأ النسخ    

آما يمكن      آما يمكن      .  .   أو االنترنت     أو االنترنت    آونفرانس    آونفرانس    محاضراتهم عبر الفيديو            محاضراتهم عبر الفيديو            
التعاون مع بعض الجامعات التي تقدم مساقات مشابهة على                            التعاون مع بعض الجامعات التي تقدم مساقات مشابهة على                            

. . التحاق األعداد القليلة والمكِلفة بتلك المساقات                التحاق األعداد القليلة والمكِلفة بتلك المساقات                
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شراء نسخ رخيصة من         شراء نسخ رخيصة من         :  :  مبدأ استخدام البدائل الرخيصة           مبدأ استخدام البدائل الرخيصة           

األجهزة والمعدات إلتاحة الفرصة أمام األعداد الكبيرة من                األجهزة والمعدات إلتاحة الفرصة أمام األعداد الكبيرة من                
. . الطلبة لتلقي التدريب المناسب            الطلبة لتلقي التدريب المناسب            



 
وذلك باستخدام تقنيات              وذلك باستخدام تقنيات              : : مبدأ استبدال النظم الميكانيكية           مبدأ استبدال النظم الميكانيكية           

. . الحاسوب واالنترنت والراديو والتلفاز في العملية التعليمية                            الحاسوب واالنترنت والراديو والتلفاز في العملية التعليمية                            
آذلك االستعاضة عن الكتب التقليدية والمجالت العلمية بنسخ                             آذلك االستعاضة عن الكتب التقليدية والمجالت العلمية بنسخ                             
الكترونية ، توفر المكان والمال وتسمح للطالب بالمطالعة من                                   الكترونية ، توفر المكان والمال وتسمح للطالب بالمطالعة من                                   

..بيته أو مكان عمله          بيته أو مكان عمله          
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وهو آمن     وهو آمن     :  :  مبدأ استخدام البناء الهوائي أو الهيدروليكي                   مبدأ استخدام البناء الهوائي أو الهيدروليكي                   

سبقه مع الترآيز على نقل المحاضرة إلى الطالب في مكان                    سبقه مع الترآيز على نقل المحاضرة إلى الطالب في مكان                    
..إقامته بدًال من انتقاله بالسيارة إلى مكان المحاضرة                    إقامته بدًال من انتقاله بالسيارة إلى مكان المحاضرة                    



 
قد تستفيد بعض الجامعات            قد تستفيد بعض الجامعات            : : مبدأ األغشية المرنة والرقيقة          مبدأ األغشية المرنة والرقيقة          

اإلسالمية من هذا المبدأ عن طريق تصميم المباني بطريقة                       اإلسالمية من هذا المبدأ عن طريق تصميم المباني بطريقة                       
تتيح للطالب والطالبات استخدام التجهيزات الجامعية مع                               تتيح للطالب والطالبات استخدام التجهيزات الجامعية مع                               

. . المحافظة على الفصل الالزم          المحافظة على الفصل الالزم          
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وذلك بمراجعة الخطط واإلمكانات وذلك بمراجعة الخطط واإلمكانات :  :  مبدأ التأهيل المستمر أو اإللغاء       مبدأ التأهيل المستمر أو اإللغاء       

المختلفة وتقييمها باستمرار بحيث تواآب التطور العالمي وإال فال   المختلفة وتقييمها باستمرار بحيث تواآب التطور العالمي وإال فال   
..داعي لبرامج غير تنافسية عفى عليها الزمنداعي لبرامج غير تنافسية عفى عليها الزمن



 
الجامعة تحمل مفهوم التوحد وتخدم آل المجتمع   الجامعة تحمل مفهوم التوحد وتخدم آل المجتمع   : : مبدأ البيئة المحايدة       مبدأ البيئة المحايدة       

وعليه من األهمية بمكان الحفاظ على صورة الجامعة وعليه من األهمية بمكان الحفاظ على صورة الجامعة . . بكافة فئاتهبكافة فئاته
آحاضنة للمبدعين بغض النظر عن دينهم أو انتمائهم السياسي آحاضنة للمبدعين بغض النظر عن دينهم أو انتمائهم السياسي 

والتنظيمي ، وآذلك ال يجوز أن يهيمن تنظيم أو فكر سياسي معين والتنظيمي ، وآذلك ال يجوز أن يهيمن تنظيم أو فكر سياسي معين 
..عليهاعليها



 
من الضروري تنوع التخصصات والبرامج التي تطرحها   من الضروري تنوع التخصصات والبرامج التي تطرحها   : : مبدأ التنوع   مبدأ التنوع   
آما أنه من الضروري أيضًا تنوع خبرات ومؤهالت    آما أنه من الضروري أيضًا تنوع خبرات ومؤهالت    . . الجامعاتالجامعات

..ولغات وأعمار وانتماءات الهيئات التدريسية واإلداريةولغات وأعمار وانتماءات الهيئات التدريسية واإلدارية
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لكن من مصفوفة التناقضات آانت هناك انعكاسات سلبية على زيادة             لكن من مصفوفة التناقضات آانت هناك انعكاسات سلبية على زيادة             

: : أعداد الطلبة    أعداد الطلبة    
عند زيادة أعداد الطلبة تقل فرص العملعند زيادة أعداد الطلبة تقل فرص العمل


 
نصبح  نصبح  ((عند زيادة أعداد الطلبة تقل أعداد الكتب بالنسبة ألعداد الطلبة عند زيادة أعداد الطلبة تقل أعداد الكتب بالنسبة ألعداد الطلبة 

) ) مضطرين لزيادة أعداد الكتبمضطرين لزيادة أعداد الكتب


 
عند زيادة أعداد الطلبة يصبح هناك نقص في األجهزة والمعدات مما عند زيادة أعداد الطلبة يصبح هناك نقص في األجهزة والمعدات مما 

يحتم علينا شراء تجهيزات جديدة  يحتم علينا شراء تجهيزات جديدة  


 
كل كل عند زيادة أعداد الطلبة تقل آفاءة الخريج حيث تزداد أعداد الطلبة ل عند زيادة أعداد الطلبة تقل آفاءة الخريج حيث تزداد أعداد الطلبة ل 

عضو هيئة تدريس  عضو هيئة تدريس  


 
عند زيادة أعداد الطلبة تقل المساحة المخصصة لكل طالب  عند زيادة أعداد الطلبة تقل المساحة المخصصة لكل طالب  
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عند زيادة أعداد الطلبة تقل فرص          عند زيادة أعداد الطلبة تقل فرص          :  :  ولندرس العامل األول       ولندرس العامل األول       

: : والسؤال اآلن     والسؤال اآلن     . . العمل   العمل   


 
بما أننا نرغب في زيادة أعداد الطلبة فكيف يمكن زيادة                       بما أننا نرغب في زيادة أعداد الطلبة فكيف يمكن زيادة                       

فرص العمل؟   فرص العمل؟   


 
لإلجابة على ذلك نعود مرة أخرى إلى عرض عامل فرص                 لإلجابة على ذلك نعود مرة أخرى إلى عرض عامل فرص                 
العمل على المبادئ اإلبداعية وننظر في الحلول المتوفرة أو                           العمل على المبادئ اإلبداعية وننظر في الحلول المتوفرة أو                           

. . المقترحة  المقترحة  


 
: : يمكن استنتاج المبادئ المؤثرة التالية                يمكن استنتاج المبادئ المؤثرة التالية                
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تخصصات أدق      تخصصات أدق      :  :  التقسيم والتجزئة        التقسيم والتجزئة        



 
تخصصات جديدة أو خبرات متميزة               تخصصات جديدة أو خبرات متميزة               :  :  الالتماثل     الالتماثل     



 
يمكن للخريج القيام بأآثر من وظيفة                  يمكن للخريج القيام بأآثر من وظيفة                  :  :  الربط والدمج    الربط والدمج    



 
التعاون مع الدولة في وضع الخطط               التعاون مع الدولة في وضع الخطط               : : االستباقية     االستباقية     االجراءات     االجراءات     

التنموية لمعرفة اتجاه سوق العمل                التنموية لمعرفة اتجاه سوق العمل                


 
اقتراح برامج     اقتراح برامج     :  :  الخطة البديلة ، تغيير النمط ، الخدمة الذاتية                  الخطة البديلة ، تغيير النمط ، الخدمة الذاتية                  

وتخصصات ال تعتمد على وظائف الدولة                  وتخصصات ال تعتمد على وظائف الدولة                  


 
بحيث يتمكن الطالب من اآتساب مهارات أخرى                        بحيث يتمكن الطالب من اآتساب مهارات أخرى                        :  :  المرونة  المرونة  

بأقل قدر من التدريب أو الدراسة االضافية              بأقل قدر من التدريب أو الدراسة االضافية              
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اهتمام الجامعة المستمر بتأهيل الخريجين                      اهتمام الجامعة المستمر بتأهيل الخريجين                      : : التأهيل المستمر       التأهيل المستمر       

وتدريبهم على آل ما هو جديد           وتدريبهم على آل ما هو جديد           


 
اقتراح برامج ترآز على تطوير الصناعة                 اقتراح برامج ترآز على تطوير الصناعة                 :  :  تغيير البيئة        تغيير البيئة        

والزراعة والتجارة االلكترونية وفتح مجاالت جديدة للعمل                         والزراعة والتجارة االلكترونية وفتح مجاالت جديدة للعمل                         


 
دعم وجود قوانين ونظم ومفاهيم تؤدي إلى                     دعم وجود قوانين ونظم ومفاهيم تؤدي إلى                     : : البيئة المحايدة         البيئة المحايدة         

تغليب عامل الكفاءة والخبرة على العوامل األخرى آالواسطة                         تغليب عامل الكفاءة والخبرة على العوامل األخرى آالواسطة                         
. . أو االنتماء التنظيمي والسياسي                 أو االنتماء التنظيمي والسياسي                 



 
تقديم برامج متنوعة تلبي حاجات المجتمع بمختلف                             تقديم برامج متنوعة تلبي حاجات المجتمع بمختلف                             : : التنوع    التنوع    

..نشاطاته وتوجهاته            نشاطاته وتوجهاته            
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بهذا تنتهي جلسات العمل الخاصة بحل المشكالت                  بهذا تنتهي جلسات العمل الخاصة بحل المشكالت                  

أرجو أن تكونوا قد استفدتم منها                 أرجو أن تكونوا قد استفدتم منها                 

ستناقش   ستناقش   الجلسة القادمة   الجلسة القادمة   
  

طرق وآليات صناعة القرار بإذن اهللا            طرق وآليات صناعة القرار بإذن اهللا            


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	المبادئ الابتكارية العامة
	التناقضات
	الحل المثالي النهائي
	Slide Number 9
	مصفوفة التناقضات
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	المبادئ الابداعية
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	استخدام جدول التناقضات
	مثال: ترغب إحدى الجامعات في التوسع لكنها تخشى من مشكلة عدم التوافق مع المقاييس 
	وبعد جلسة العصف الذهني توصل الفريق إلى النقاط التالية التي تؤثر على المشكلة:
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66

