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  :تقديم
وبـديهي أن تلـك   . هذه الصفحات هي محاولة لشرح نظرية تريز لحل المشكالت

النظرية قد تم ابتكارها لمعالجة المشكالت الهندسية والتقنية ، لكن أملي أن أكـون  
تدليل على أهمية النظرية واستخداماتها ، وتبسـيط انتقالهـا مـن    قد وفقت في ال

المفهوم الهندسي إلى القضايا اإلنسانية عامة ، بما في ذلك السياسـية واإلداريـة   
  . واالجتماعية وغيرها

مع اإلشارة إلى أن بعض الفقرات الواردة مترجمة عن عدة مصادر أهمها ما هو 
وال يفـوتني أن  . ن التصرف لتناسب الغـرض أدناه ، وإن كانت الترجمة بكثير م

أشكر جميع من أتاح الوصول إلى كتاباته عبر االنترنت ، وأنا بدوري أضع تلـك  
األوراق في تصرف من شاء دون الحاجة إلـى إذن خـاص ، وبشـرط عـدم     

  .استخدامها ألغراض تجارية
  

  :المراجع
  

1. K. Rantanen and E. Domb, Simplified TRIZ, St. Lucie 
Press, 2002. 

2. D. Silverstein, N. DeCarlo, M. Slocum, Insourcing 
innovation, Auerbach Publications, 2008. 

3. S. Savransky, CRC Press, 2000. 
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  الفصل األول
  

  كيف نفكر في حل المشاكل التي تواجهنا؟
  
  منذر سليم عبد اللطيف. د.أ

  غزة -الجامعة اإلسالمية 
بسرعة كبيرة ومع كل انتقال من مرحلة إلى أخرى تبرز  ال شك أن الحياة تتطور

أشياء جديدة تسهل على البشرية حياتها، في  ابتكارضرورة التغيير ، مما يستدعي 
وتنشغل العديد من المؤسسات الكبيرة . الطريق نحو الحياة المثالية التي نسعى إليها

ا النوع من المشـاكل ال  إال أن هذ. في هذا النوع من النشاط في كافة مناحي الحياة
يواجه اإلنسان العادي الذي يهتم بنوع آخر من المشاكل التـي تتعلـق بنشـاطاته    
االجتماعية واالقتصادية وما شابهها من مشاكل روتينيـة قـد يواجههـا المئـات     

المشـاكل ،  تلـك  ل الحلول واأللوف من البشر ، ولدى الشعوب مخزون هائل من
  .التي مر بهالتجارب وذلك كنتيجة طبيعية ل

 أمـا النـوع األول   .التي قد تواجهنـا  هناك نوعان من المشاكلوبمعنى آخر فإن 
التي يمكن حلها بـالرجوع إلـى الخبـرات    ، بالمشكالت الروتينية  فيمكن تسميته

السابقة ، وأما النوع الثاني فهو ما يمكن إدراجه تحت مسمى المشاكل الجديـدة أو  
اجهتنا ، ومن الضروري الوصول إلى حلول حاسمة اإلبتكارية التي لم يسبق أن و

نصل إلى أي حل بغض النظر عن كفاءته ، ولكن علـى  وليس معنى ذلك أن . لها
كما أن البحث عن الحلـول للمشـاكل   . الحل أن يلبي عدة شروط بما فيها الكفاءة

االبتكارية ال يجب أن ينحصر ضمن ضوابط المألوف وداخل محيط األبعاد العادية 
الخيال غير المقيد بحـدود التفكيـر   فكير ، وإنما يجب أن يحلق بعيداً في دوائر للت

  .التقليدي
وذلـك  ،  ولألسف فإننا نرى العديد من االختراعات التي لم يتم استغاللها في حينه

 العقلية التقليدية والمنهج المألوف الـذي معايير انطلق من  والنظر إليها ألن تقييمها
قد اكتشف  1928أن ألكساندر فلمنج في سنة ثالً فنرى م. لتفكيرنتبعه في ا عادة ما
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 ، بأن البنسلين له آثار مدمرة جداً على بعض أنواع البكتيريا الضـارة باإلنسـان  
 ، ومع أهمية تلك النتيجة للبشرية في ذلك الوقت. بينما ليس له تأثير على اإلنسان

معروفة ، إال أن األمر قد  وبالرغم من أنه قد تم نشر الموضوع في مجالت علمية
علـى   1938إلى أن اطلع العالم تشين في العـام   ، بقي حبيس الكتب والمجالت

نتاج الدواء الجديد الذي يسـتخدم إلـى   بإجراء الدراسات إلوبدأ ، محتوى البحث 
  . يومنا هذا

  
  كيف يمكننا تعريف المشكلة؟ 

والحالة التـي  ) وجود عيوبتتميز ب(لو تخيلنا الوضع الراهن للحالة تحت الدراسة 
فإنه يمكن تعريف المشكلة ) بدون عيوب أو بعيوب أقل(نرغب في الوصول إليها 

وعليه فإنه من المهم أن نعلم بأن حل المشكلة ما هو . على أنها الفجوة بين الحالتين
إلـى  ) المشكلة(إال مجموعة الخطوات الالزمة لالنتقال بالحالة من الوضع الراهن 

ومـن  . ، أو إلى وضع أقرب إلى الوضـع المرغـوب  ) الحل(رغوب الوضع الم
الممكن تخيل مجموعة الخطوات على أنها السلم الذي يتغلب علـى الفجـوة بـين    

  .ويسهل عملية االنتقال بينهما، الحالتين 
  

     

الحالة 
 المرغوبة

 الحالة 
 ةحاليال
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امة الالزمـة  إذا كانت جميع الخطوات اله، ومن الممكن اعتبار المشكلة روتينية 

ونعني بالخطوة الهامة تلك الخطوة التـي ال يمكـن   . للوصول إلى الحل معروفة
ومن أمثلة المشاكل الروتينية تلك المتعلقة بالعلوم مثالً . الوصول إلى الحل بدونها

إذا كانـت تتطلـب خطـوات محـددة     ، كما هو الحال في حل مسألة رياضيات 
لقيم المضروبة بعضها ببعض قبل إتمام ومن ذلك ضرورة فك األقواس ل. معروفة

جمعها إلى قيمة أخرى في المسألة ، وضرورة إنجاز عملية الجمع قبـل القسـمة   
ي المشـكلة  غير الروتينية أو اإلبتكارية فه أما المشكلة .على قيمة المقام ، وهكذا

ويمكن توقع بروز مشكلة  .أو أكثر غير معروفة على األقل فيها خطوة هامةالتي 
  :كارية في الحاالت التاليةابت

  إذا كانت الحالة الراهنة معقدة •
إذا كانت الحالة المرغوبة غير محددة تحديداً تامـاً ويكتنفهـا نـوع مـن      •

  الغموض
 إذا كانت إتجاهات التفكير في الحل مستترة وغير واضحة •
  إذا كانت المعلومات المتوفرة غير كافية •
  مهيأة لمثل تلك الحلولإذا كانت البيئة التي ستشهد التطبيق غير  •

ومن الممكن القول بأن الفرق بين المشكلة االبتكارية والروتينية البسـيطة يعتمـد   
يتحسن مع الزمن بحيث تصـبح  على الزمن ، ألن التعرف على الخطوات الهامة 

 تلك الخطوات التي كانت غير واضحة وابتكارية معلومة ومفهومة وربما بسـيطة 
مد قدرة الشخص على حل المشكالت الروتينية على عدة وتعت. بعد فترة من الزمن

  :عوامل أهمها
  

  الخبرة التي اكتسبها الشخص أثناء الممارسة •
  القراءة واالطالع على تجارب اآلخرين •
  الذكاء والقدرة على المقارنة الفعالة بين الحاالت والمواقف •
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  الجيدة االبتكارية مميزات الحلول
  :عدة خصائص منهايتميز الحل االبتكاري الجيد ب

وتجدر اإلشارة إلى أنـه يوجـد   : القضاء على التناقضات التي تسبب المشكلة. 1
  :نوعان من أنواع التناقضات

ونعني بذلك أننا عندما نقوم بتحسين خاصية معينة في النظـام  : تناقض المقايضة
مؤسسات  ومثال على ذلك أننا عندما نقرر زيادة. فإن خاصية أخرى تزداد سوءاً

أيضاً تزداد مما يؤدي بالضرورة إلـى زيـادة   أعداد الخريجين  لتعليم العالي فإنا
فيما بينهم ، وكذلك عندما نقلل من حجم السيارة ووزنها لنتمكن من توفير  البطالة

مساحات أماكن الوقوف والتكلفة ، فإن األريحية في استخدام السيارة تقل وكـذلك  
  .يعةاألمان أثناء القيادة السرتقل درجة 

ونعني بذلك أننا نضطر في بعض األحيان إلى اسـتخدام أحـد   : تناقض مصاحب
نستخدم فأساً ثقيالً من الحديد ألنه كأن . المكونات التي تتميز بخاصيتين متناقضتين

كلما زاد ثقله أصبحت الضربة أشد وبذلك يؤدي وظيفة أفضل في تكسير الحجارة 
  .كيد مشكلة للعامل الذي سيستخدمهأو قطع األخشاب ، ولكن سيكون ذلك بالتأ

ونعني بالمثالية مدى اقتراب التصميم واألداء للنظام من حالـة  : زيادة المثالية. 2
وحالة الكمال التام أو النتيجة المثالية النهائية ). النتيجة المثالية النهائية(الكمال التام 

من ميزات ، بتكلفة التي نقصدها هنا هي حالة النظام التي تعطينا كل ما نرغب به 
وبمعنى آخر فإن مثالية النظام تزداد . قدرها صفراً ، ودون أية آثار غير مرغوبة

. عندما نحصل منه على فوائد أكبر ومشاكل أقل ، باستخدام تكلفة وتعقيدات أقـل 
آلـة  ومن الممكن تخيل حالة السيارة التي بدأت بالمحرك البخاري ثم تطورت إلى 

لكننـي أنتظـر   . م البترول وتحسن شكلها وقدرتها مع الوقتاالحتراق التي تستخد
 ، اليوم الذي أرى فيه السيارة تسير على الطاقة الشمسية التي تتحول إلى كهربـاء 

   .وبتكلفة تشغيلية قدرها صفراً، وتشغل أجهزة التكييف ، تدير العجالت 
ـ  : استخدام المصادر المتوفرة والمهملة. 3 ة مـثالً  ونعني بالمصادر هنـا الطاق
، والمواد والمخلفـات  ) وغيرها، الشمسية والرياح واألمواج والمغنطة والحرارة (

  .والمعلومات وما هو موجود في النظام بدون استغالل
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  صعوبة المشكلة

يمكن تعريف صعوبة المشكلة على أنها تلك الدالة في عدد المتغيـرات المتعلقـة   
مـن   قلـيالً  اًل البسيطة تتضمن عددوعلى ذلك يمكن القول بأن المشاك. بالمشكلة

أما المشاكل المعقدة فإنها . المتغيرات ، وعادة ما يمكن حلها بواسطة شخص واحد
كما يمكن تعريـف  . كونها تتضمن متغيرات عديدة ، بحاجة إلى فريق عمل لحلها

المشكلة المحددة وأسـبابها   ماهيةفضاء المشكلة على أنه ذلك الفضاء الذي يشمل 
أما األسباب المعلومة للمشكلة فتتضمن المعلومات الالزمـة  . والمجهولة المعلومة
لمشكلة والقيود المفروضة علـى الحـل ، إضـافة إلـى     صياغة محددة للتحديد 

وعليه فعندما يحاول شخص ما حـل مشـكلة بسـيطة    . المتغيرات واالفتراضات
يكون مـن   فإنه لن يضطر إلى استخدام أية إفتراضات ، لكن قد) معلومة السبب(

المفيد إعادة صياغة المشكلة بصورة مفهومة ، أي نقلها من حالة الخصوص إلـى  
  .العموم والمألوف ، الذي له من الحلول المتعارف عليها الكثير

أما فضاء الحل فيمكن التعبير عنه بالفضاء الـذي يتضـمن مجموعـة الحلـول     
غلق إن كانـت هنـاك   ومن البديهي أن يشار إلى فضاء الحل على أنه م. المقبولة

، وعادة ما يكون هناك حل واحد  دة من الحلول التي تستجيب للشروطوأعداد محد
هناك حلول متعددة للمشكلة فمن الممكن اإلشارة إلـى فضـاء    تأما إذا كان. فقط

  .الحل على أنه فضاء مفتوح ، حيث توجد عادة بدائل كثيرة
قدرة الشخص المعني ومـدى  كما أن عملية حل المشكالت بشكل عام تعتمد على 

فنجد مثالً أن إصالح مشكلة بسيطة في محرك سيارة . امتالكه للمهارات المطلوبة
أي وقت  العمل  قد تحير عالم فيزياء نووية كبير ومشهور ، بينما ال يستغرق ذلك

إن عملية الوصول إلى الحل المناسـب  . عامل صيانة متمرس بهيذكر إذا ما قام 
التعقيد من ناحية وأيضاً الجهد الالزم لتحديد أسـباب المشـكلة   تتوقف على درجة 

وألن العديد من المتغيرات تكون عادة مجهولة وغير . وخطوات الحل الضرورية
ولألسف فإن جـزء  . واضحة فمن الطبيعي أن ال يتم تحديد اتجاهات الحل بسهولة

لذي يحـبس  ا ، للعامل النفسيمهم من أسباب عدم وضوح المتغيرات إنما يرجع 
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تفكير الشخص داخل حدود المألوف والمعروف والخبرة الشخصية السابقة ، وهو 
لذلك ما قد يبدو أنـه  . بذلك ال يتيح له اإلنطالق إلى أبعاد جديدة وفضاءات أوسع

مشكلة إبتكارية صعبة للغاية لشخص ما من الممكن أن يكـون مشـكلة روتينيـة    
ألي شخص إنما يتمثل في الفضـاء   إن فضاء الحل بالنسبة. بسيطة لشخص آخر

  :الناتج من تقاطع ثالثة فضاءات مختلفة هي
  فضاء االفتراضات والمعتقدات .1
  فضاء القيود والضوابط والشروط الواجب مراعاتها .2
  فضاء المعرفة .3

  
  

وبديهي أن فضاء الحل يتسع بقدر اتساع تلك الفضاءات ، إال أنه يضـيق بشـكل   
وبمعنى آخر فإن البدائل تصبح محدودة . ت ضيقاًكبير كلما كان أحد تلك الفضاءا

ومتناسبة مع أضيق الفضاءات ، حتى وإن كانت بقية الفضاءات واسعة بما فيـه  
وتجدر اإلشارة إلى أنه في كثير من األحيان يتحكم العامل النفسـي وقلـة   . الكفاية

مما المعرفة والخبرة ونقص المعلومات في تضييق الكثير من الفضاءات الرحبة ، 
  .يضعف فرص الوصول إلى الحل
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  الطريقة التقليدية لحل المشكالت
وتسمى أيضاً طريقة التجربة والخطأ ، وهي من أكثر الطرق استخداماً بالرغم من 

وفي هذه الطريقة يتم الوصـول إلـى   . عدم كفاءتها في حل المشكالت االبتكارية
خطوات غيـر ممنهجـة   الحل عن طريق دراسة المتغيرات واحداً تلو اآلخر عبر 

وبالرغم من أن طريقة التجربة والخطأ بسـيطة وال تتطلـب   . داخل فضاء الحل
ا علـى المشـاكل   قدرات معرفية واسعة إال أنها ليست فعالة إال عندما يتم تطبيقه

ومن الممكن استخدام الطريقـة فـي حالـة المشـكالت ذات     . الروتينية البسيطة
وال يجـب أن  . انت إتجاهات الحل معروفـة فقط إذا ك ، فضاءات الحل المفتوحة

يخفى على أحد أن هذه الطريقة تضيع الوقت والجهد والفرص حيث ال توجد آليات 
كما أن الطريقة تفشل فشـالً  . لتوجيه التفكير في اتجاه الحل أثناء وبعد كل خطوة

والتـي ال  ، ذريعاً في حال تم تطبيقها على المشكالت المعقدة متعددة المتغيـرات  
  .أو تشتمل على معلومات ومكونات غير واضحة، تشتمل على معلومات كافية 

  
  حاجة إلى مقاربات جديدة لحل المشكالتال

ما دامت طريقة التجربة والخطأ عاجزة عن حل الكثير من المشكالت فقد تعددت 
ففي اإلدارة مـثالً  . المدارس الفكرية التي تنتهج أساليب محددة لمعالجة المشكالت

أسلوب التحكم العلوي لـإلدارة  بسهولة التفرقة بين اتجاهين أحدهما يستخدم يمكن 
وبـذلك  . في العاملين عبر السلطات التي تمنحها القوانين للمستوى اإلداري األعلى

يصبح معيار نجاح العمل هو مدى تطبيق األوامر والتوجيهات ، وبـذلك يشـعر   
ن قبل اإلدارة العليا ، مما يقلل الموظف بضرورة القيام باألعمال بالشكل المحدد م

أما االتجاه اآلخر في اإلدارة فيعتمد على منح العاملين حرية كبيرة حيـث  . اإلبداع
يعتقد الداعمون لهذا االتجاه بأن لدى العاملين القدرة على االبداع والتفكير والتخيل 

ن العمـل  ومن المالحظ أ. ، مما يحتم االستفادة من تلك القدرات في تحسين األداء
باالتجاه األول ال يتيح للعاملين التعبير عن أنفسهم ومقترحاتهم بالشكل المطلوب ، 

أما العمل باالتجاه الثاني فيعتبر ممتعاً للعـاملين  . ويزيد من انعزالهم عن المؤسسة
ويولد كم كبير من االبداع في بداية تطبيقه ، لكن سرعان ما يخبو ذلـك الـوهج   
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بداع واالستفادة من األفكار ، وبذلك تبدأ مشـاكل التسـيب   لغياب المنهجية في اال
وبـذلك  . وعدم االنضباط في الظهور ، مما يجعل اإلدارة تعود إلى االتجاه األول

، لكن دون تحقيق أهـداف المؤسسـة    تستمر اإلدارة في المراوحة بين االتجاهين
  .بالنمو الممنهج عبر االبداع الدائم والتطور التلقائي المستمر

وقد استمرت الجهود البشرية في تطوير أدوات ونظريات تحاول قولبـة التفكيـر   
الناجح للوصول إلى الخطوات المشتركة التي يتم اتباعهـا مـن قبـل المبـدعين     

ومن أهم تلك النظريات ما يعرف بنظرية تريز التي ستكون موضـع  . والناجحين
طريقـة منهجيـة بخطـوات    دراستنا وبالذات من الناحية التطبيقية ، وصوالً إلى 

  .محددة لحل المشكالت التي تواجهنا
  

العالم الروسي التشلر الذي كان يعمل في قسم األرشفة وبراءات وقد ابتكر الطريقة 
حيث قام بدراسة األفكار المختلفة التي تضمنتها  طريقة تريز االبتكارية ، االختراع

ـ عاماً أو فكرة إبمبدًأ  40اآلالف من براءات االختراع فوجد أن هناك  ة تـم  تكاري
قـد  و .استخدامها في حل جميع المشكالت التي عالجتها براءات االختراع المتعددة

حصر األفكار التي بنيت عليها االختراعـات المتشـابهة واسـتخلص    قام التشلر ب
ثم لم يعبأ باالختراع ذاته بل ركز على . األفكار التي يتشابه فيها أكثر من اختراع

، مما أتاح تلك الشمولية والعمـوم فـي تطبيـق النظريـة      س النتيجةالفكرة ولي
  .واستخدامها في حل مشاكل ذات طبائع وتعقيدات متعددة

 :وتتميز طريقة تريز باعتماد ثمانية عناصر أو خطوات أساسية لحل المشكلة

  الوصول إلى المشكلة الحقيقية .1
  التعرف على الحقائق الخاصة بالمشكلة .2
  ديداً دقيقاًتحديد المشكلة تح .3
  التعرف على األفكار الممكنة لحل المشكلة .4
  اختيار األفكار المناسبة وتقييمها .5
  التخطيط لتنفيذ األفكار المناسبة .6
  إقناع الجهات المختصة بالفكرة .7
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  البدء بالتنفيذ .8
  

  
  

يـع  جموتختلف نظرية تريز عن النظريات األخرى في منهجية التفكير حيـث أن  
يـتم  تبدأ بالجانب النظري أو االفتراضات ومـن ثـم    المعروفة مهارات التفكير

 الناجح والمميز لتقترحمن الواقع  تنطلقنظرية تريز  إال أنإسقاطها على الواقع ، 
، بل والخروج بها من إطارها العلمي إلى  تحديدها وتعميمهاوحلول يمكن مهارات 

بالرغم من أن هذه المبادئ قد اكتشفت من ف .اإلطار االجتماعي والنفسي والتربوي
خالل تحليل براءات االختراع في المجاالت الهندسية والتقنية إال أنه تبين بعد ذلك 
أن هذه المبادئ يمكن استخدامها ليس فقط في المجاالت التقنية، ولكن أيضـا فـي   

ية وغيرهـا،  المجاالت غير التقنية كاإلدارة واألعمال والتربية والعالقات االجتماع
، وأنها أدوات امة وقد أشارت جميع األمثلة أن هذه المبادئ أساسية وذات طبيعة ع

  .في مختلف جوانب النشاط اإلنساني هااستخداموفعالة يمكن قوية 
لكن من األهمية بمكان أن نعلم بأن هناك علماً مكمالً لعلوم حل المشـكالت ، أال  

ممكن أن تضيع مجهوداتنا سدى إذا لـم  ومن ال. وهو علم صناعة القرار وأدواته
نمتلك القدرة على التمييز بين أفضلية أحد الحلول التي نصل إليها بالمقارنـة مـع   

  المشكلة

ة بصیاغة المشكل
  )مشكلة عامة(تریز 

حل المشكلة من 
وجھة نظر تریز 

  )حل مثالي(

 الحل الذي یناسب
  المؤسسة
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فبالرغم من أنه من الممكن وجود عدة حلول إال أن أحدها هـو  . الحلول األخرى
 .األكفأ وعلينا أن نمتلك المهارة النتقائه وفصله عن الحلول األخرى
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  يالفصل الثان
  

  من الغموض إلى السيطرة
  
  منذر سليم عبد اللطيف. د.أ

  غزة -الجامعة اإلسالمية 
  

 -سواء كانت تجارية أو تكنولوجية أو حتـى أخالقيـة    –عندما نتحدث عن العمليات المختلفة 
فإننا عادة ما نتمكن من وصف العملية ، وتحديد مكوناتها ، وتدقيق كفاءتها ، ومدى االنسـجام  

لكن الغريب أننا إلى اليوم وبالرغم من التقدم العلمي الكبير لـم نـتمكن مـن    . بهالذي تتميز 
لقد انتبه التشلر إلى هذه القضية باكراً وعبر عن . معالجة عملية اإلبداع واالبتكار بنفس الكيفية

عدم قبوله للتفكير القائل بأن عملية الوصول إلى براءة إختراع كـان نتيجـة لعمليـة إبـداع     
كيف يمكن ألولئك العلماء الذين لديهم قـدر   – 1946في العام  –لقد استغرب التشلر . عبقرية

هائل من المعرفة والعلوم والتكنولوجيا أن يقروا بغموض عملية االبتكار ، ودون أدنى محاولة 
أليست عملية االبتكار هي عملية من العمليات التي نتعامـل  : وتساءل التشلر. لنقاش الموضوع

هنا في حياتنا اليومية؟ فلماذا نقبل بأن يكتنف الغموض تلك العملية خالفاً للعمليـات  معها وتواج
األخرى التي أخضعناها للمنهجية العلمية؟ ولماذا ال يمكننا أن نـتحكم بتلـك العمليـة خالفـاً     
للعمليات األخرى ، بالرغم من أهميتها؟ وماذا يمكن أن يكون أكثر إغراء من اكتشاف طبيعـة  

بداعي وتحويل التفكير من تقليدي إلى ومضات وإشعاعات ثاقبة تـؤدي إلـى عمليـة    الفكر اال
  . معرفية منمذجة وقوية يمكن التحكم بها ، مثلها مثل العمليات األخرى

  
لقد اهتمت العديد من المؤسسات الكبيرة في العصر الحديث بموضوع االبتكار ، حيث تم نشر 

ها إلى أن هناك خارطة طريق يمكن بموجبها اسـتنباط  الكثير من المقاالت التي تشير بمجموع
  :وتعتمد هذه الخارطة على ثالث مرتكزات. واالبتكار بداعوتحسين القدرة على اإل

  التعرف على الفرص .1
  تقييم أهمية الفرصة المتاحة .2
  البدء بالتنفيذ .3

  
ـ    ل لكن لألسف فقد عجزت تلك الدراسات أن تجيب على التساؤل الهام ، أال وهـو كيـف نفع

  ذلك؟
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متفقون على أن المنتج الجيد والذي يرغـب  مثالً ونستطيع القول بأن الكثيرين في عالم التجارة 
  :ه أو الحصول عليه هو ذلك الذي يلبي المتطلبات التاليةعرضالجميع في 

  رخيص السعر .1
  )غير معقد(يسهل إستخدامه  .2
  )توجد آلية سهلة للشراء(من السهل شراؤه  .3
  له منافع أكثر .4

  
ة أخرى كيف يمكن أن نبتكر منتجاً يتميز بتلك الخصائص؟ وكيف يمكن أن نقلل مـن  لكن مر

سعر المنتج ، وفي نفس الوقت نجعل استخدامه أسهل ، وأيضاً شراؤه والوصول إليه أسـهل ،  
باإلضافة إلى جعله يقدم منافع وأغراض أكثر من مثيله؟ وحتـى لـو كانـت هنـاك بعـض      

إذا ما تمـت مقارنتهـا   إلى المطلوب ضعيفة وال ترتقي بحال المحاوالت في هذا االتجاه فهي 
باألنظمة العلمية األخرى مثل خطوات وآليات صناعة سيارة أو آلة حاسـبة أو حتـى مكتـب    

  .صغير
لهذه األسباب الواضحة تم االهتمام بنظرية التشلر لالبتكار التي يطلق عليهـا تريـز ، والتـي    

ها وفلسفتها وكيف يمكن استخدامها كخارطة طريـق  سنحاول في هذه الدراسة توضيح مكونات
  . ممنهجة ومنمذجة للوصول إلى نتائج مذهلة ، في كافة مناحي الحياة

  
ومن البديهي أن االنتقال من حالة حالية معلومة إلى حالة مرغوبة ال يعرف كيفيـة الوصـول   

قنطرة لذلك االنتقـال مـن   إليها إنما يتطلب ابتكاراً ما ، ويمكن القول بأن نظرية تريز تشكل ال
إن الطرق الحالية في التفكير واالبتكار تعتمد بشكل كبير على العصف . الحالي إلى المرغوب

: لكن يبقى السؤال. الذهني لتوليد أكبر قدر ممكن من األفكار التي قد تشكل إحداها حالً مناسباً
ذلك ، ففي حين أن المنطـق  هل كثرة األفكار ظاهرة إيجابية؟ هناك اختالف بين العلماء حول 

وكثير ممن يستخدمون العصف الذهني يعتقدون أن تعدد األفكار وكثرتها إيجابي ، إذ يسـمح  
بينما يعتقد آخرون ممن يؤيـدون ويفهمـون طبيعـة    . اختيار األفضلمن ثم بالمقارنة بينها و

ابياً من زاوية أنـه  بأن كثرة األفكار ليس إيج –وبالذات نظرية تريز  –ومزايا التفكير الممنهج 
  .يشتت الفكر ويصعب الوصول إلى الحل الذي قد ال يكون مبنياً على واحدة من تلك األفكار

  
لقد انتشر استخدام نظرية تريز حول العالم ، وبالذات بعد تفكك االتحاد السوفييتي ، فنجد اليوم 

ومـن هـذه   . الشـأن أكبر المؤسسات والشركات العالمية تستخدم هذه الطريقة وتعلمها لذوي 
  :المؤسسات والشركات التي تستخدم تريز ما يلي
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  شل  تويوتا  ناسا
  بفايزر  موتوروال  بوينج
  سمنز  زيروكس  سانيو
  بي إم دبليو  كوداك  ل جي
  جنرال موتورز  فورد  دو بونت
  اتش بي  هيتاتشي  دلفي

  
  . وغير ذلك كثير

  
  :منهاكما تم استخدام النظرية في برامج ومشاريع متعددة و

  محطة الفضاء الدولية •
  تجميع لوحات انتل •
  غواصات ذئب البحر األلمانية النووية •
  "دلتا"مركبة اإلطالق  •
  القمر الصناعي كاسيني •
  صاروخ ترايدنت •
  أوعية التسخين الذاتي •
  خاليا الوقود •

  
  .وهناك اآلالف من المشاريع التي تم تطويرها باستخدام نظرية تريز

  
  تريزالركائز األساسية لنظرية 

لوصول إلى غاياته عبر أدوات وأنشطة مختلفة يصممها لهذا شك بأن االنسان يسعى دائماً لال 
وبديهي أن يتم احترام قوانين الطبيعة أثناء عملية التصميم ، حيث ال يمكـن تجـاوز   . الغرض

ليس معنى ذلك أن تلك . تلك القوانين كالجاذبية وعدد ساعات اليوم وخصائص المواد وغيرها
قيود المفروضة من قبل القوانين الطبيعية ال يمكن تحديها ، بـل علـى العكـس مـن ذلـك      ال

فمحطات الفضاء تمكنت من تصميم غرف خاصة تتمتع بجاذبية أرضية أقل من تلك الموجودة 
، بينما تمكن علماء آخرون من تصميم أجهزة الطرد المركزي التي تتميز على سطح األرض 
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، كما تمكن العلماء من صناعة مالبس الف المرات من جاذبية األرض بتشكيل جاذبية أكبر بآ
مقاومة لالحتراق وذلك للتغلب على خاصية اإلحراق للنار وغير ذلك كثير ، ممـا يعنـي أن   
اإلنسان يمكنه تقليل أو زيادة حدة الكثير من تلك القـوانين بالشـكل الـذي يخـدم أغراضـه      

إن أي نظام يـتم  . وانين عندما نقوم بتصميم أية أنظمةومصالحه ، لكن ال يمكن إهمال تلك الق
ومـن  . تصميمه بناء على تغيير ما في القوانين الطبيعية يمكن أن يطلق عليه نظاماً اصطناعياً

  :الممكن توضيح بعض التعريفات
أي نظام مادي موجود ضمن البيئة المحيطة ، بغض النظر عن مدى ما يتميز به مـن  : النظام
  .التعقيد

ويمكن للعمليات أن . أي عملية أو عمليات إجرائية تنشأ عنها أنشطة وبمساعدة النظام: مليةالع
إذا كان تسلسلها ثابتاً ومعروفاً باستمرار وال يتغير مع الوقت ، بينما يشار إلـى  " جامدة"تكون 

، وبمعنى  تي تسبقهاإذا كان تتابعها يعتمد على نتيجة العمليات ال" مرنة"تلك العمليات على أنها 
وفي نفس الوقـت فـإن هنـاك    . يجب تلبيتها قبل البدء بأي عملية جديدة أن توجد شروطآخر 

عوامل إضافية تتحكم في العمليات ومنها المواد الخام والمجاالت ، كأن يكون هناك توافقاً بين 
مخرجات عملية ما وطبيعة المدخالت في عملية أخـرى ، إذا أردنـا إسـتخدام المخرجـات     

وال ينبغي أن نهمل التوقيت حيث أنه مع وجود التوافق قد . كورة كمدخالت في عملية تاليةالمذ
لهذا قد تكون العملية مسـتمرة ، وقـد   . ال يكون التوقيت ومعدل التغذية مناسباً للعملية التالية

  .  تكون محكومة بتوقيتات معينة
كمـا  . يعضد كل منهما اآلخرحيث وبمعنى آخر فإن هناك ترابطاً هاماً بين النظام والعمليات 

يشارك في العمليات من أجل تقديم خدمات ، أو على األقل لمساعدة نظام آخـر علـى القيـام    
يمكن النظر في ترابط النظام والعمليات على أنه ترابط بين أجزاء في مجالي المكان و. بمهامه
ر رابط مكاني يمكـن  وعليه يمكن القول بأن أصغر جزء من أجزاء النظام أو أصغ. والزمان

ن القول بأن أصـغر جـزء فـي    كما يمك. من عناصر النظام" عنصر"أن يشار إليه على أنه 
 وعليه فمن الواضح أن العناصر والعمليات". عملية"أو أصغر رابط زماني ما هو إال  العمليات
ول بـأن  كما يمكن الق. بمفهوم نظرية تريز" أنظمة فرعية"المكونة للنظام ما هي إال  الصغرى

طريقة معالجة النظام والعمليات متشابهة حيث أن لهما العديد مـن الخصـائص المتشـابهة ،    
لدرجة أنه من الممكن التعامل معهما على أنهما شيء واحد يمكن أن يشـار إليـه بمصـطلح    

  ". التقنية"
  :وتتميز التقنيات بخصائص معينة أهمها

  أنها مصممة للقيام بوظائف وأغراض مفيدة •
  فات ومكونات تمثل حالة التقنيةلها ص •
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  والزمن مكانأن مكوناتها مرتبة من ناحية ال •
  

حيث أن غياب أحدها يفقد وصـف أي  " تقنية"ومن الضروري توفر جميع تلك الصفات في أي 
  ".تقنية"كائن على أنه 

الـنظم  "إن أساس بناء نظرية تريز إنما يعتمد على الدراسـة المنهجيـة لمكونـات التقنيـات     
  .ووظائف تلك التقنيات" ملياتوالع

  
  المدخالت والمخرجات

جميع التقنيات لها مدخالت ومخرجات من وإلى تقنيات أخرى ، البشر ، أو البيئـة المحيطـة   
. ويشار إلى العالقة بين المدخالت والمخرجات لتقنية ما على أنها جامـدة أو متغيـرة  . بالنظام

خرجات على عدد المدخالت ، أو في حالـة ثبـوت   وتعتبر العالقة جامدة إذا لم يعتمد عدد الم
  .النسبة بين عدد المدخالت والمخرجات مع الوقت

) النظـام الكلـي  (كما أنه من المفيد تعريف العالقة بين النظام والبيئة ، حيث نعتبر بأن الكون 
يفه فكل ما عدا النظام يمكن اعتباره وتوص. يتكون من النظام تحت الدراسة والبيئة المحيطة به

  ".ناتج"ويسمى المخرج من نظام أو عملية ما بال ". البيئة"على أنه 
  

هي المدخل الرئيسي في تقنية ما ، ومن الممكن أن ال تكون مادية بمعنى الكلمة : المادة الخام
، كأن تكون المادة الخام هي المجال الكهربي أو المغناطيسي أو اإلشعاعي ، ومن الممكـن أن  

كما يمكن استخدام واعتبار ناتج نظام . م عبارة عن معلومات عادية أو مشفرةتكون المادة الخا
  .أو عملية ما مادة خام ألنظمة أو عمليات أخرى

التي تشغل حيـزاً  (وتستخدم نظرية تريز مفهومي المادة الخام والناتج للتعبير عن جميع المواد 
. بواسطة النظـام ات المختلفة ء العمليوالمجاالت المختلفة التي تتغير أثنا) من الفراغ ولها كتلة

في طـور  (إلى الناتج المرغوب ) في طور المدخالت(وتجري عملية التحول من المادة الخام 
وتؤثر عملية التحول على المادة . خالل فترة زمنية في منطقة ما ، في بيئة معينة) المخرجات

  :الخام عبر العديد من الصور مثل
  

  .لداخلية ، كالصالبة مثالًتغيير التركيب والخصائص ا •
  .تغيير الشكل والخصائص الخارجية •
  .تغيير الموضع ، وذلك عبر تغيير المكان •
  .تغيير الزمان ، عبر التخزين •
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  .تغيير المعلومات المعروفة عنه ، مثل إجراء عمليات قياس •
ـ  ط ، إن تعريف الناتج بحسب نظرية تريز ال يقتصر على الناتج النهائي في صورته المتقنة فق

بل يتجاوز ذلك ليعبر عن المادة الخام عبر جميع مراحل تحولها إلى منتجات أو أنظمة فرعية 
  .تابعة أو تعتبر جزءاً من النظام

  
  األنظمة الفرعية

مثل األجهزة ، اآلالت ، : األنظمة(تتكون التقنية من أنظمة فرعية مرتبة بطريقة ما في الفراغ 
خطـوات العمـل ،   : العمليات(رعية ترتبط فيما بينها زمنياً أو أنظمة ف/و) المواد ، والعناصر

ومن الممكن اعتبار األنظمة الفرعية على أنها أنظمة ). المنهجيات المتبعة ، العمليات المختلفة
متكاملة لألنظمة الفرعية المشتقة منها والمنتمية لها ، وكذلك فإن األنظمـة الفرعيـة داخـل    

أنظمة متكاملة بالنسبة لألنظمة الفرعية بداخلها ، إلى أن نصل األنظمة الفرعية األخرى تعتبر 
). العمليـة والعنصـر  (أصغر الوحدات المكونة لها والتي ال تحتوي على أنظمة فرعية داخلية 

اعتبار العنصر أو العملية نظاماً ، كما يمكن اعتبار نظام ما عنصراً فـي نظـام    ومن الممكن
لتقنيات تتميز بأنها تشتمل على أنظمة فرعية هي جـزء مـن   إن كل ا. أكبر منه كالنظام الكلي

ففريق كرة القدم هو نظام فرعي في نظام إتحاد فرق كرة القدم ، الذي هو بدوره . النظام الكلي
نظام فرعي في وزارة الشباب والرياضة ، الذي هو بدوره نظام فرعي فـي النظـام األكبـر    

عبر عملية تسلسلية إلى أنظمة فرعية جزئية بحسب إن أي نظام يمكن تقسيمه . المسمى بالفيفا
  .طبيعة النظام ، وبالدرجة المرغوبة من التجزئة

   
  
  

 حل المشكلة المشكلة الحالية

 التقنية
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وهـذا  ، إن اختيار درجة التجزئة مهم جداً في الوصول إلى نتائج فعالة باستخدام نظرية تريز 
لة ، وكذلك قدرته علـى اختيـار   يعتمد على مدى مهارة الشخص الذي يعمل على حل المشك

لكن من المعلوم أيضاً بأن توصيف وتحديد النظـام  . البدائل وتمرسه في طرائق صناعة القرار
تعريـف  الكامل للنظام الفرعي يعتمد على رؤية ووجهة نظر المتصدر للمشكلة فيما يتعلـق ب 

  .المرتبطة به النظام والعمليات
  

  
تلـك األنظمـة فـي بعـديها     لهي ما تحتويه من أنظمة فرعية وهياكل " التقنية"م سمات إن أه

كما أن مـن سـمات المجتمـع الـذي     . خصائصها المختلفةباالضافة إلى الزماني والمكاني ، 
إن الوظيفـة األساسـية   . ، وحاجات ، وأنه يهتم بالتكلفـة واألداء  اًيستخدم التقنية أن له أهداف

كذلك فـإن  . الهوة وتربط بين األنظمة الفرعية والمجتمع لحل مشاكل األخير للتقنية أن تجسر
  :التقنية الجيدة يجب أن تتميز بما يلي

  أن يكون لها الحد األدنى من الكتلة •
  أن يكون حجمها أقل ما يمكن •
  أن تستهلك أقل طاقة ممكنة للقيام بوظيفتها •

 مليةالع العنصر

 نظام الفرعيال

 تقنيةال

 لنظام الكاملا

 النظام  العمليات 
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  إلشعاعية والتلوثأن تحدث أقل ضرر ممكن للبيئة من الناحية الصوتية وا •
  أن تكون رخيصة الثمن •
  أن تكون سهلة االستخدام •
  أن تؤدي أكبر عدد ممكن من الوظائف •

  
  الروابط

تقوم الروابط بعمليات غاية في األهمية أال وهي ربط العناصر والعمليات المختلفة بعضها مـع  
كـن إعتبـار أي   ويم .بعض وصوالً إلى تكوين األنظمة الفرعية ، التي بدورها تكون التقنيات

رابط على أنه أحد المدخالت أو المخرجات ، حيث تشكل تلك الروابط الوسيلة الحقيقية النتقال 
المواد الخام والمجاالت والمعلومات ، إضافة إلى العالقة والتفاعالت بين األنظمـة الفرعيـة   

ما يمكن أن يطلق  إن أهم مبدأ تعتمد عليه التقنية في أداء وظيفتها إنما يتمحور حول. المختلفة
فمثالً تنتقل ). التدرج هو كسر لحالة االتزان الثيرموديناميكي(عليه االنسياب الناتج عن التدرج 
ونتيجة لفرق الجهد الكهربي يمر تيـار  ، األقل سخونة  الجسمالحرارة من الجسم الساخن إلى 

. وهكـذا ، كأس المـاء  نتيجة الختالف التركيز تنتشر نقطة الحبر في وفي الدائرة الكهربية ، 
وفي كثير من األحيان يتطلب األمر التحكم في االنتقال عبر الرابط لتقليـل أو زيـادة معـدل    

ويمكن أن تكون الروابط ميكانيكية ، حرارية ، كهربية ، كيميائيـة ، مغناطيسـية ،   . االنتقال
  .ابطضوئية ، وغيرها ، أو أي رابط ناشئ عن دمج بين اثنين أو أكثر من تلك الرو

  
  األهداف

تخدم هدف معين وهذا الهدف هو مخرج التقنية ، والغرض من التقنية يمكن وصفه " تقنية"كل 
فمثالً الهدف من النظام والعمليات . كدالة في الهدف أو مجموعة األهداف المقصودة من التقنية

المصمم بوضـع   وفي عالم التقنيات يقوم. هو ببساطة تحويل المادة الخام إلى المنتج المطلوب
ومن الممكن أن تكون األهداف مرتبة تسلسـلياً  . األهداف كنتائج افتراضية لتلبية حاجات معينة

إلى أن نصـل إلـى الهـدف    ،  صغرى تؤدي إلى أهداف أكبر منها اًبحيث تكون هناك أهداف
تفكيـك  وبديهي أنه من الممكـن  . النهائي ، أي أن هناك أهدافاً جزئية وأهدافاً شاملة أو غايات

وال بد من التفريـق بـين   . الهدف الكبير أو الغاية إلى أهداف جزئية أصغر وذلك بعدة طرق
الوظيفة والهدف ، حيث يمكن للوظيفة الواحدة أن تحقق أكثر من هدف ، بينما ال يمكن تحقيق 

  . الهدف في بعض األحيان إال باستخدام عدة وظائف
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  الفصل الثالث
  

  التناقضات طريق المثالية
  
  منذر سليم عبد اللطيف. د.أ

  غزة -الجامعة اإلسالمية 
  

بعد أن تكلمنا في الفصلين الماضيين عن نشأة وضرورة نظرية تريز وبعض مكوناتها ، سنبدأ 
ومن الغريب . في هذا الفصل بالحديث عن األساس النظري وكيفية الوصول إلى الحل المثالي

تناقض ما في النظام موضع الدراسة من اسـتياء   أن نشير هنا إلى أنه بالرغم مما يثيره وجود
. وشعور بعدم الراحة ، إال أن ذلك التناقض يعتبر من أهم مداخل الحل بحسب نظريـة تريـز  

وبمعنى آخر فإنه ال يمكن الوصول إلى الحل المثالي ما لم نتمكن مـن تحديـد التناقضـات ،    
ونعني بالتناقض الموجود فـي   .وربما تضخيمها ما أمكن ، كي نتمكن من رؤية الحل بوضوح
  : نظام معين وجود خاصيتين أو صفتين متضادتين تماماً ، فمثالً

نرغب في بناء بيت واسع رغبة في الراحة ، وفي نفس الوقت يجب أن يكون البيـت   •
  . صغيراً لتقليل التكلفة والنفقات الجارية

و دون أن تستهلك نرغب في إنتاج سيارة بمواصفات فريدة وعالية لكن بثمن بخس ، أ •
  . وقوداً

نرغب في بناء قطار سريع جداً لتوفير الوقت لكننا نرغب أيضاً أن يكون بطيئاً جـداً   •
  .لزيادة األمان

ترغب شركة ما في زيادة الحصص المخصصة لتدريب موظفيها ، لكنها فـي نفـس    •
  .الوقت ترغب في استمرار الموظفين في أداء أعمالهم دون توقف

  .ي مضاعفة عدد طالبها ، وفي نفس الوقت تقليص عدد العاملينترغب جامعة ما ف •
  

وهنا يجب أن نفرق بين مصطلحي التناقض الذي بينا معناه أعاله والمقايضة الذي يعني بـأن  
  :المحصلة دائماً تعتمد على التأثير والتأثير المضاد ، فمثالً

  .البيت الواسع جيد لكنه لألسف يكلف أكثر •
  .ل لكنها لألسف ال بد وأن تكون أغلىالسيارة الفارهة أفض •
  .القطار السريع يوفر الوقت لكنه لألسف أقل أماناً •
  .زيادة الحصص التدريبية مهم لكنه لألسف يستنزف وقت الموظف •
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مضاعفة عدد الطالب في جامعة ما مهم لكنه بالتأكيد يستلزم زيادة عدد العاملين على  •
  . خدمتهم

يضة إنما يعني الوصول إلى حلـول توفيقيـة وسـطية ، وال    وبمعنى آخر فإن النظر إلى المقا
  :ومن أمثلة تلك الحلول التوفيقية ما يلي. يمكن أن تكون حلوالً مثالية

سعة البيت تتوقف على المخصصات المالية المتوفرة ، ممـا يعنـي التـوازن بـين      •
  .اإلمكانات المالية وسعة المنزل

 .زيادة السعر بشكل كبير يمكن إضافة بعض الزيادات على السيارة دون •

كلما زادت سرعة القطار كلما قل األمان للمسافرين ، مما يعني عدم زيـادة السـرعة    •
  .بشكل كبير وتحمل الخطر النسبي

إقتطاع جزء من وقت الموظف لغرض تنفيذ حصص تدريبية معينة ، بحيث ال تكون  •
  .اء تلك الحصصمدة تلك الحصص كبيرة مع تحمل عدم قيام الموظفين بأعمالهم أثن

  .المقايضة بين عدد العاملين والطلبة عند التفكير في زيادة أعداد الطالب •
  

مما تقدم نرى أن المقايضة إنما تعني حلوالً مقبولة من الناحية المنطقية ، لكنها ال تعني بـأي  
إن الحل المثالي باختصار هو ذلك الحل الذي يزيـل  . حال من األحوال أن تلك الحلول مثالية

إن الحـل  . التناقضات دون الحاجة إلى تكلفة إضافية ، ولذلك فإنه ال يعتبر حالً توفيقياً وسطياً
المثالي هو طموح كل التقنيات والمنتجات ، كما أن الحياة بمجملها وما تحويه من تقنيات إنمـا  

خ ومن أمثلة ذلك تطور صناعة السيارات والطائرات عبـر التـاري  . تسير نحو المنتج المثالي
لكن ضمن العشوائية وغياب التفكير الممـنهج ال بـد أن   . وكيف أنها تمضي قدماً نحو المثالية

يأخذ ذلك وقتاً طويالً ، ومهمة نظرية تريز هي اختصار ذلك الوقت إلى الحد األدنـى ، عبـر   
وبديهي أن إزالة التضارب في نظـام مـا يـؤدي    . اكتشاف التناقضات والتخلص نهائياً منها

لـذلك  . إلى تطور ذلك النظام ، وهو بالتأكيد المدخل الحقيقي لالبتكار واالختـراع  بالضرورة
فمن األهمية بمكان تحويل أو إعادة صياغة المقايضات الموجودة في نظام مـا علـى شـكل    

  .تناقضات واضحة حتى يمكن استخدام نظرية تريز للوصول إلى الحل المثالي
في النظام تحت الدراسة يمكن أن تكـون مكانيـة أو   ومن الممكن اإلشارة إلى أن التناقضات 

بمعنى أن تكون ضمن عملية أو عمليات محددة داخل النظام أو أنها مرتبطة بتوقيتات . زمانية
وغالباً ما تظهر التناقضات عندما يـتم تحسـين خاصـية    . معينة داخل عملية ما من العمليات

يؤثر سلباً على خصائص أو وظـائف   معينة من خصائص النظام أو وظيفة من وظائفه ، مما
ومن أمثلة ذلك المشكلة المتعلقة بزيادة سرعة الطائرات المقاتلة حيث أن الحل البديهي . أخرى

إنما يتمثل بزيادة قوة المحركات ، لكن زيادة قوة المحركات تعني زيادة وزن الطـائرة بشـكل   
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وبحسـب  . ن حل ذلك التنـاقض كبير ، مما يناقض الهدف وهو زيادة السرعة ، وهنا ال بد م
نظرية تريز فإن الحل المثالي موجود فعلياً في بعض التناقضات في النظام ، والتي من الممكن 

إن اختيار تناقض ما والبدء بـالنظر  . الوصول إليها عبر استخدام طرق تحديد وتحليل المشكلة
افية هو أولى خطـوات  في التخلص منه باستخدام المصادر المتاحة والكامنة وبدون تكلفة إض

وكلما أمكننا تعظيم وتضخيم التناقض كلما أصـبح الحـل   . الوصول إلى الحل المثالي للمشكلة
  .المثالي أوضح وسهل الوصول إليه

  
  :لقد قسم بعض الباحثين التناقضات إلى ثالثة أنواع رئيسية وذلك كما يلي

  )رياضية وفيزيائية(تناقضات تقنية  .1
  )د ، إدارية ، تنظيمية ، ثقافية ، تعليمية ، دعويةأفرا(تناقضات اجتماعية  .2
  )قوانين طبيعية(تناقضات طبيعية  .3

  
مع العلم أن درجة صعوبة التخلص من تلك التناقضات تزداد من أعلى إلى أسـفل ، كمـا أن   

فمثالً من السهل تجزئة . تجزئة كل نوع من أنواع التناقضات يتوقف على طبيعة التناقض ذاته
كمـا أن معرفـة   . كان تناقضاً إدارياً بينما من الصعب تجزئة التناقضات الثقافيةالتناقض إذا 

طبيعة المجتمعات ذات الصلة بمشكلة ما وطبيعة القيود التي تحكم تلك المجتمعات من عـادات  
  .وتقاليد وثقافات تساعد في اختيار اإلستراتيجية المناسبة للحل

  
  النتيجة المثالية النهائية

وجهة نظر تريز تعني باختصار مثالية جميع المكونات التي يتضمنها النظام تحـت  المثالية من 
  :الدراسة ، مثل

النظام األمثل ، العمليات المثلى ، المصادر المثلى ، الحل األمثل ، الطريقـة المثلـى ، اآللـة    
  :ليةوتفصيل تلك المثالية يمكن سرده بالجمل التا. المثالية ، المادة الخام المثالية ، الخ

النظام المثالي هو نظام يؤدي كل الوظائف في الوقت المحدد ، لكن دون أن يشـغل حيـزاً أو   
  .يكون له كتلة أو يستهلك أية طاقة

  .العملية المثلى هي تلك التي تؤدي إلى النتيجة المطلوبة دون وجود فعلي لتلك العملية
لمادية صفراً وال يحتاج الحصـول  المصادر المثالية هي تلك المصادر المتوفرة والتي قيمتها ا

  .عليها أية طاقة
الحل المثالي هو ذلك الحل الذي ينتج عنه الحصول على كل ما هو مطلوب مجانـاً ودون أن  

  .يؤثر ذلك سلباً على البيئة
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  .الطريقة المثلى هي تلك التي ال تستخدم أية طاقة أو وقت وال تؤثر سلباً في البيئة
التي تقوم بوظائفها على أكمل وجه ، وليس لها كتلة أو حجم ، كما أنها اآللة المثالية هي اآللة 

  .ال تستهلك طاقة وال تؤثر سلباً على البيئة
المادة الخام المثالية هي تلك المادة التي ليس لها كتلة وال تشغل حيزاً من الفـراغ وال تكلـف   

  .شيئاً ، لكنها تؤدي وظيفتها
  

لي إذا لم يكن غير موجود فعلياً ويمتلك مجموعة العوامل ومن الممكن وصف نظام ما بأنه مثا
كما أن االنتقال من النظام المثالي المطلق إلى النظام الحقيقـي  . المثالية الالزمة لقيامه بوظائفه

  :يتضمن الخطوات التالية
أي وظيفة مفيدة من النظام أو من أي عملية يمكن الحصول عليها بدون ذلك النظام أو  .1

وهذا يؤشر إلى ضرورة استخدام ما هو موجود مـن أنظمـة وتقنيـات    . ةتلك العملي
وهنا ال بد من البحـث فـي اسـتخدام    . عوضاً عن استحداث أنظمة أو تقنيات جديدة

  .المصادر الكامنة من البيئة المحيطة والنظم األكبر
في جميع األوقات واألماكن يجب أن تشتمل األنظمة والعمليـات علـى الخصـائص     .2

ويعني ذلك . للقيام بالوظائف المرغوبة ، دون وجود أية خصائص غير الزمةالالزمة 
  .أن الحل المثالي يتضمن تطوير أنظمة وعمليات للقيام بما هو ضروري فقط

جميع خصائص وعالقات األنظمة الفرعية والبيئة المحيطة يجب استخدامها بأقصـى   .3
ستفادة القصوى من أي شيء وهذا يعني اال. درجة ، مع التخلص من الفاقد والمخلفات

غير الزم ، واستخدام المصادر الكامنة المتاحة والمخلفات ، إضـافة إلـى اسـتخدام    
  .الخصائص المخفية للنظام

العمل باستمرار ودون انقطاع وصوالً إلى األفضل في الوقـت والسـرعة والكفـاءة     .4
إلى الكفاءة  ويعني ذلك باختصار الوصول. والطاقة وغيرها من مكونات الحل المثالي

 :المثلى للعمليات المختلفة ، بما في ذلك

  
  .االستفادة القصوى من المكان •
االستفادة القصوى من الوقت ، عن طريق تصـميم الـنظم لتقـوم بأعمـال      •

  .مستمرة
تقليل الطاقة المفقودة عن طريق تقليل عدد التحوالت في الطاقة من شكل إلى  •

 .آخر داخل النظام
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يؤدي إلى الحل المثالي تقليل العمليات ودمجها في الزمان والمكان حتـى   ومن أهم ما يمكن أن
  .تقل التكلفة التشغيلية ، والصيانة

  
  :ويمكن القول بأن درجة المثالية تتوقف على ثالثة عوامل هي

  
  الفوائد التي يحققها النظام .1
  المصاريف الالزمة للحصول على الفوائد .2
  الضرر الذي ينشأ عن تشغيل النظام  .3

  
  :أما حسابياً فيمكن حساب المثالية كما يلي

  

  
  

وللوصول إلى الحل المثالي ال بد أوالً من فهم المشكلة وتحديدها تحديداً دقيقـاً ، وبعـد ذلـك    
لكن قد يتبين لنا من الحل األولـي  . التفكير في الحل عن طريق إخضاع المشكلة لنظرية تريز

ه أننا بصدد فهم أعمق للمشكلة ، مما يستدعي إعادة صياغة المشـكلة بشـكل   الذي وصلنا إلي
ومن الممكن اسـتخدام الشـكل التـالي لتوضـيح     . أفضل ، ومن ثم البحث عن الحل المثالي

  :المقصود
  

  
 =  المثالية

 Σالفوائد التي يحققها النظام  

Σ  المصاريف الالزمة للحصول على الفوائد +Σ تشغيل النظام   لضرر الذي ينشأ عنا  
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دراسة مبادئ واآلن لننتقل إلى الجزء الخاص بكيفية التعامل مع المشكالت وحلها ، وذلك عبر 
الحل األربعين لنظرية تريز وكذلك مصفوفة التناقضات وتعديالتها ، التي أرى أنها ضـرورية  

  .لمعالجة القضايا المختلفة الخاصة بالمشاكل اإلدارية والثقافية واالجتماعية

 فهم أفضل للمشكلة

  
 حل المشكلة

  
 التنفيذ

  

صياغة أفضل 
 للمشكلة

الصياغة 
 األولية للمشكلة

 تقييم

حل 
 جيد
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  الفصل الرابع
  

  المبادئ اإلبداعية لنظرية تريز
  
  منذر سليم عبد اللطيف. د.أ

  غزة -ة الجامعة اإلسالمي
  

تعتبر المبادئ اإلبداعية التي سيتم ذكرها أدناه جوهر نظرية تريز ، وحجر الزاوية 
بالرغم من أن هذه المبادئ قد اكتشفت من خـالل  و. في استنباط الحلول اإلبداعية

تحليل براءات االختراع في المجاالت الهندسية والتقنية إال أنه تبين بعد ذلـك أن  
، ولكـن أيضـا فـي     دامها ليس فقط في المجاالت التقنيةهذه المبادئ يمكن استخ
اإلدارة واألعمال والتربية والعالقات االجتماعيـة  السياسة والمجاالت غير التقنية ك

وغيرها، وقد أشارت جميع األمثلة المرجعية التي استخدمت وتم توثيقها أن هـذه  
خدام فـي مختلـف   ، وأنها أدوات قوية لالست المبادئ أساسية وذات طبيعة عالمية

 .جوانب النشاط اإلنساني

نظرية تريز تستند إلى مفهـومين أساسـيين همـا التنـاقض      وكما هو معلوم فإن
فـي   ، وإذا ظهر تناقض فمن الضروري إزالة العناصر التي تسبب ذلك والمثالية

،  وتعتبر التناقضات نتيجة حتمية لتطور النظم. طريق الحصول على الحل المثالي
ي يترتب ذاجة إلى تطوير بعض الخصائص بدرجات متفاوتة ، األمر الوتظهر الح

، وهكذا تسـتمر   عليه تحسين في بعض الخصائص على حساب خصائص أخرى
عملية التطور باستمرار وجود التناقضات المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة للتخلص 

 .التناقضات تلكمن 
مشكالت في النظـام أو بعـض   ويظهر التناقض عندما تؤدي محاولة حل إحدى ال

يحدث التناقض عندما يترتب على قد و. أجزائه إلى خلق مشكلة أو مشكالت أخرى
   .ذاتهالعمل نفسه وظائف أو آثار مفيدة وأخرى ضارة في الوقت 

بينت نتائج الدراسات التـي  حيث ، تعتبر المثالية ركنا أساسيا في نظرية تريزكما 
م التقنية تسعى في تطورها للوصول نحو المثاليـة ،  قام بها التشلر ورفاقه أن النظ
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وتعمل في الوقت نفسـه   ، تكون جميع خصائص النظام في أفضل حاالتهابحيث 
 .على التخلص من جميع الجوانب السلبية

، إذ أن قبوله كهدف  ويعتبر الحل المثالي من أقوى المفاهيم التي تتضمنها النظرية
بالسير في أفضل مسارات حـل هـذه    لة ملتزماًيجعل الفرد الذي يقوم بحل المشك

، ومن المهم مالحظة أن الحل المثالي النهائي ال يعني بالضـرورة عـدم    المشكلة
وعلى أي حال فإن الحل المثالي النهائي أداة نفسية توجـه الفـرد نحـو    . الواقعية

في النظر إلى القيود الموجـودة فـي الموقـف     هاستخدام األدوات التقنية وتساعد
   .، والعمل على التخلص منها المشكل

ج النهائي المثالي في غالب األحيان إلى تحسين عملية االتصال تاوتقود صياغة الن
، وعلى أقل تقدير فإنها تحدد بشكل واضـح   مما يؤدي إلى تجريب طرائق جديدة

ج النهائي المثالي من أهـم المتغيـرات   تاوتعتبر صياغة الن. المتاحة للحل الحدود
ج المثـالي النهـائي   تا، إذ أن الن ة للدافعية لحل المشكلة بمستوى إبداعي رفيعإثار

االبتعـاد عـن   ، ويحول بين المبدع وبـين   يعمل كهدف يوجه عملية حل المشكلة
 .المسار المناسب للحل

  
وقـد   ، تعتبر مصفوفة التناقضات من أكثر أدوات نظرية تريز أهمية وفاعليةكما 

ة التحليل الضخمة التي قام بهـا  لمصفوفة من خالل عمليبدأت فكرة تطوير هذه ا
من " التشلر "وقد تمكن . لبراءات االختراع في المجاالت الهندسية والتقنية" التشلر"

خاصية شكلت مع المبادئ اإلبداعيـة األربعـين جـوهر مصـفوفة     ) 39(تحديد 
 .التناقضات 

ة براءات االختراع في قاعد" تريز " ومن خالل مصفوفة التناقضات تفتح منهجية 
، إذ أن بناء المشكلة علـى   ممكنة العالم لتحديد المبادئ التي يمكن أن تقدم حلوالً

شكل تناقض يسمح بوضع المشكلة موضع البحث في مكانها المناسب في مصفوفة 
، وبالتالي استخدام المبادئ اإلبداعية لحلها ، وهذا ما سيأتي تفصيله في  التناقضات
  .م إن شاء اهللالفصل القاد
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  لنظرية تريز اإلبداعيةالمبادئ 
 
 التجزئة/ مبدأ التقسيم . 1

يمكن استخدام هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق تقسيم النظـام إلـى عـدة    
، أو عن طريق تصميم هذا النظام بحيث  عن اآلخر أجزاء يكون كل منها مستقالً

على  ، أما إن كان النظام مقسماً يبهتركإعادة يمكن فكه وبحيث للتقسيم  يكون قابالً
 إلى أن يصبح حل المشكلة أمراً، نحو مسبق فيمكن زيادة درجة تقسيمه أو تجزئته 

  .ممكناً
  
 االستخالص / مبدأ الفصل . 2
يتم حل المشكالت باستخدام هذا المبدأ عن طريق تحديد المكونات التي تعمل على  

المكونات أو األجزاء الضـارة أو تلـك    ، وتحديد نحو جيد والعمل على استبقائها
وأيضاً عزل العنصر المسـئول عـن   . لفصلها والتخلص منها التي ال تعمل جيداً

  .، أو التخلص منه نهائياً المشكلة إلى مكان ال يمكنه التأثير على النظام
  
 مبدأ الطاقة القصوى. 3

تحسين نوعية  يشير هذا المبدأ إلى حل المشكالت التي يواجهها النظام عن طريق
، وذلك عن طريق جعل كل جـزء فـي   ئه جزء أو موقع من أجزا األداء في كل

النظام يعمل في أفضل الظروف التي توفر له ذلك ، وأخيراً عن طريق االستفادة 
من كل جزء في النظام بجعله قادراً على أداء وظيفة جديدة أو عدة وظائف أخرى 

 .لقصوى من الخاصية المكانية ألجزاء النظـام مفيدة ، وبذلك يتم تحقيق االستفادة ا
كما يقترح هذا المبدأ ضرورة استغالل المكان بكافة أجزائه ، وكذلك العمل ضمن 

  .فترات متتابعة على مدار الساعة
  
 الالتناسق/  مبدأ الالتماثل . 4



 30

يستخدم هذا المبدأ في حل المشكالت التي يمكن أن تنشأ عن االتساق أو التماثل ، 
 ريق تغيير حالة التماثل أو االتساق في النظام إلى حالة عدم تماثل أو اتساقعن ط

، فـيمكن حـل    ، أما إذا كان الشيء أو النظام أصالً في حالة ال تماثل أو اتساق
   .أو الال إتساق/ المشكلة عن طريق زيادة درجة الالتماثل

  
 الدمج/ مبدأ الربط . 5

الزماني بين األنظمة التي تـؤدي عمليـات   / يتضمن هذا المبدأ الربط المكاني أو 
متشابهة أو متجاورة ، ويعبر هذا المبدأ عن جمع األشياء أو المكونات المتشـابهة  
أو المتماثلة التي تؤدي وظائف وعمليات بحيث تكون متقاربة أو متجـاورة مـن   

بحيث تؤدي  ،حيث المكان ، وتجميع أو ضم هذه األشياء أو األجزاء أو المكونات 
  .عملياتها ووظائفها في أوقات زمنية متقاربة

  
 الشمولية/ مبدأ العمومية . 6

ويتضمن هذا المبدأ جعل النظام قادرا على أداء عدة وظائف أو مهمات ، أو جعل 
كل جزء من أجزاء النظام قادراً على القيام بأكبر عدد ممكن من الوظائف ، وبذلك 

  .تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرى
  
  )االحتواء أو التداخل ( التعشيش مبدأ . 7

ويشير هذا المبدأ إلى إمكانية حل المشكالت عن طريق احتواء شيء فـي شـيء   
أو عن طريق تمرير شيء . آخر، وهذا بدوره يمكن احتواؤه في شيء ثالث وهكذا

ويشمل ذلك أيضاً عدم الحاجة إلى التمـدد األفقـي   . معين في تجويف شيء آخر
  .باإلمكان تداخل األشياء لتوفير المكان أو الحمايةواالنتشار طالما كان 

  
 )القوة الموازنة ( مبدأ الوزن المضاد . 8

وزن شيء النقص في ويتم حل المشكالت باستخدام هذا المبدأ عن طريق تعويض 
، عن طريق ربط هذا الشيء أو دمجه بنظام آخر يزوده بالقدرة على رفع  أو قوته
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كأن يستعين شخص أو مؤسسة بمن هو أقوى منـه  . ههذا الشيء أو دفعه أو تقويت
  .ويستعمله كرافعة لتحقيق مقاصده بسهولة ويسر

  
  مبدأ رد الفعل واإلجراءات المضادة. 9

ويستخدم هذا المبدأ في حل المشكالت عندما يكون من الضروري القيام بعمل لـه  
الة القيـام  آثار إيجابية مفيدة وأخرى سلبية ضارة ، حيث يصبح مهما في هذه الح

وإذا تبين أن نظاماً معيناً يمكن أن يعاني . بإجراءات مضادة لضبط اآلثار الضارة
من توترات أو اختالالت في بعض جوانبه ، فالبد من توفير اإلجراءات المضادة 

   .الحتواء هذا التوتر
  

 اإلجراءات اإلستباقية  مبدأ. 10
المطلوبة في النظام جزئياً أو كلياً قبل  ويشير هذا المبدأ إلى القيام بتنفيذ التغييرات 

األشياء مسبقاً بحيث يمكن استخدامها فـي   ذلك ، وترتيبإلى  ظهور الحاجة فعلياً
أكثر المواقف مالءمة لتجنب الهدر في الوقت الذي يمكن أن يحدث بسـبب عـدم   

وبمعنى آخر فإنه يجـب عـدم انتظـار    . وجود هذه األشياء في المكان المناسب
لتحدث دون أن نكون مستعدين ، بل الصحيح أن نقوم بتحضيرات مسبقة  المشكلة

  .وتجهيزات كاملة استعداداً إلمكانية حدوث المشكلة
 

  مبدأ الخطة البديلة . 11
ويتضمن هذا المبدأ تعويض االنخفاض النسبي في الثقة في نظام معـين ، عـن    

أي ال  .قبل وقوعهـا  طريق اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصدي للمشكالت المحتملة
  .بد من وجود خطط بديلة

 
 مبدأ تقليل الطاقة. 12

أو تعديلها لتقليل الطاقة الفيزيائية التي يبذلها الفرد أو المؤسسـة   اإلجراءاتتغيير 
  .ويتضمن ذلك صعود الساللم وحمل األدوات وغيره. إلى الحد األدنى
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 مبدأ القلب أو العكس . 13

ينة لمحاولة التغلب على مشكلة ولم تـنجح أو جـاءت   إذا تم اعتماد إجراءات مع
بنتائج عكسية فإنه يمكن استخدام إجراءات معاكسة لتلك التي تم استخدامها سـابقاً  
في حل المشكلة ، فإن كانت األشياء أو األجزاء ثابتة نجعلها متحركة ، وإن كانت 

أي أننا نواجـه  سوة ، وإذا تعاملنا باللين ال بد من التعامل بقمتحركة تصبح ثابتة ، 
علـى   الموقف المشكل عن طريق قلب العمليات أو اإلجراءات المستخدمة رأسـاً 

  .عقب
  

  مبدأ تغيير النمط . 14
ويتم استخدام هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق استبدال األجزاء الخطية أو 

ـ  ة ، السطوح المنبسطة بأخرى منحنية ، واستبدال األشكال المكعبة بأشكال كروي
واستخدام البكرات واألسطوانات والكرات الحلزونية ، وأخيرا اسـتبدال الحركـة   

كذلك بدالً من استخدام . الخطية بحركة دورانية واالستفادة من قوة الطرد المركزي
المحاضرة يمكن استخدام الرحلة وبدالً من المظاهرة الحاشدة يمكن استخدام عـدة  

  .عتصام مستمرمجموعات في أماكن متفرقة أو حتى ا
  

 )المرونة(مبدأ الدينامية . 15

يتضمن هذا المبدأ تصميم الشيء أو خصائصه وبنيته الخارجية أو العلميات التـي  
أفضل ظروف العمل ، وتقسيم الشيء إلـى   لتحقيقيقوم بها بحيث يمكن تغييرها 

أجزاء بحيث يكون كل منها قادرا على الحركة بمعزل عن غيره ، وجعل األشياء 
  .العمليات الجامدة غير المرنة قابلة للتعديل أو الحركة أو
  

  مبدأ المعالجة بالنقص أو الزيادة . 16
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فإنـه  % 100عندما يكون من الصعوبة بمكان الحصول على أثر مرغوب بنسبة 
يمكن زيادة نسبة النشاطات لزيادة الكفاءة وإن لم نتمكن من زيادة الكفـاءة فمـن   

  .ات مع الحفاظ على نسبة النجاحالممكن دراسة تقليل النشاط
 

 مبدأ البعد اآلخر . 17
ويمكن حل المشكالت باستخدام هذا المبدأ عن طريق تحويل الحركة التي يسير بها 
الجسم في خط مستقيم إلى حركة في مجال ذي بعدين أو ثالثة ، واستخدام أشـياء  

خيـرا إمالـة   مكونة من عدة طبقات بدال من استخدام أشياء من طبقة واحدة ، وأ
وعملياً بدالً . الشيء إلى جانبه وعدم االكتفاء باستخدام األشياء في نفس االتجاه فقط

من الهجوم على شخوص المنافسين فقط يمكن الهجوم على سياساتهم ، أي عـدم  
  .حصر المشكلة ضمن بعد واحد

  
 التفاعل االيجابي. 18

ـ  ياء أو الـنظم تتمتـع   يستخدم هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق جعل األش
بخاصية االيجابية ، وإذا كانت هذه األشياء أو النظم تتمتع بهذه الخاصـية مسـبقا   

ى المواطن فمثالً ال يمكن استخدام العصا الغليظة عل. فيمكن زيادة درجة االيجابية
كما يجب عدم التركيز على مشـاعر النـاس وإهمـال    . رغبة في استمرار الحكم

  .ة تقتضي التوازن واتخاذ مواقف تؤمن خطوط عودة مناسبةحاجاتهم ، فااليجابي
  

 الفعل الدوري. 19
يتضمن هذا المبدأ استخدام طريقة العمل الدوري أو المتقطـع بـدال مـن لعمـل     

أو فترياً متقطعاً ، فإنه يتم تغيير مقـدار العمـل    المستمر ، وإذا كان العمل دورياً
ستفادة من فترات التوقف أو االنقطـاع  وأخيرا يمكن اال. المتقطع أو نسبة تكراره

  .عن العمل في أداء أعمال أخرى
  

 استمرار العمل المفيد . 20
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ويتضمن هذا المبدأ جعل جميع أجزاء الشيء أو النظام تعمل بشكل متواصل ودون 
توقف بكامل قدراتها وطاقاتها اإلنتاجية ، والعمل في الوقت نفسه على الـتخلص  

الفرعية المتداخلة وغير الالزمة التـي تعمـل بدرجـة    من الحركات أو األنظمة 
  .إنتاجأي فترة ال يكون فيها  إلغاءكما يجب . محدودة أو ال تعمل على نحو مطلق

  
  مبدأ القفز أو االندفاع السريع . 21

ويتضمن هذا المبدأ تنفيذ العمليات أو المراحل الضارة أو الخطيرة بسرعة كبيـرة  
إصالح العمليات المؤذية أو الضارة التي تنطـوي علـى   جداً ، إضافة إلى القيام ب

  .مخاطر بسرعة كبيرة أيضاً
  

 تحويل الضار إلى نافع. 22

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

. يمكن زيادة الضرر أو اآلثار الناجمة عنه إلى أن تصبح مفيدةوفي بعض األحيان 
. فمن الممكن االستفادة من القتل والتدمير الذي يمارسه االحتالل في تبيين همجيته

كما يجـب   .كما يمكن االستعانة بفريق مؤذ للتغلب على فريق آخر يسبب المشاكل
  .علومات وغيرهالنظر في استخدام مخلفات العمليات من مواد وحرارة وم

  
  مبدأ التغذية الراجعة. 23

يتضمن هذا المبدأ تقديم التغذية الراجعة لتحسين العمليـات أو اإلجـراءات ، وإذا   
  .فيمكن تغيير مقدارها أو أثرها كانت التغذية الراجعة متوافرة أصالً

  
 ) الوساطة(مبدأ الوسيط . 24

، أو دمج أحـد   نجاز العملويتضمن هذا المبدأ استخدام نظام أو عملية وسيطة إل
األشياء أو األنظمة بشكل مؤقت مع آخر لتحقيق هدف معين شريطة التمكن مـن  

فإذا كان االنتقال . إعادة الشيء أو النظام بسهولة إلى ما كان عليه قبل عملية الدمج
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من نقطة إلى أخرى صعباً فقد يكون االنتقال إلى نقطة ثالثة ومنها إلـى النقطـة   
  .هل وأقل كلفةأس المقصودة

  
 مبدأ الخدمة الذاتية. 25

ويتضمن هذا المبدأ جعل النظام قادراً على خدمة ذاته من خالل القيـام بوظـائف   
ويمكن استخدام . مساعدة ، واستخدام المصادر المهدورة ومخلفات المواد والطاقة

م أو تطويرها بحيـث تكـون   حل المشكالت من خالل تصميم النظ هذا المبدأ في
، لمساعدة هذه النظام  لذاتها على تنفيذ عمليات الصيانة والمساندة الضرورية قادرة

عن قدرتها على اإلفادة من مخلفـات المـواد    ، فضالً على االستمرار في العمل
ومصادر الطاقة والمواد المختلفة التي يمكن أن تـنجم عـن تشـغيل النظـام ،     

النظام وقدرته على تحقيـق   واستمرارها في تحقيق مزايا إضافية ترفع من كفاءة
  .أهدافه

  
 النسخ. 26

 بسيطة ورخيصة بدالً اًسخمكانية حل المشكالت باستخدام نُويشير هذا المبدأ إلى إ
من استخدام أشياء ثمينة ومعقدة ، واستبدال الشيء بصورة عنـه بحيـث يمكـن    

ومـن  . تصغير الحجم أو تكبيره حسب مقتضيات الموقف واإلمكانـات المتاحـة  
قات ذلك االستعاضة عن التدريب في الخارج باستقدام مدرب أو حتى عبـر  تطبي

  . الفيديو كونفرنس أو الشرائط المسجلة
  

  مبدأ استخدام البدائل الرخيصة. 27
ويشير هذا المبدأ إلى استخدام األشياء رخيصة الثمن التي تستخدم لفترات زمنيـة  

ية الثمن التي يمكـن أن تسـتخدم   بدالً من استخدام تلك األشياء غال ، قصيرة نسبياً
  .ويساعد ذلك في تقليل التخزين وإدارته وصيانته. لفترات زمنية أطول نسبياً

  
 مبدأ استبدال النظم الميكانيكية. 28
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سمعية ، بصرية ، ( ويتضمن هذا المبدأ استبدال الوسائل الميكانيكية بأخرى حسية
ــمية  ــة ، أو ش ــاالت الكهربائيــ  )ذوقي ــتخدام المج ــية ، واس ة والمغناطيس

، واالنتقال من المجاالت الثابتة  والكهرومغناطيسية للتفاعل مع األحداث أو األشياء
وبدالً . ومن ذلك استخدام التلفون أو الحاسوب بدالً من السيارة. إلى تلك المتحركة

من الرسائل المكتوبة نستخدم البريد االلكتروني ، وبدالً من تخزين األوراق فـي  
  .نستخدم األرشفة االلكترونية أرشيف ورقي

   
  مبدأ استخدام البناء الهوائي أو الهيدروليكي . 29

. ويتضمن هذا المبدأ استبدال الحالة الصلبة من الجسم بالحالة السائلة أو الغازيـة 
سـتوعب التعـديل   بمعنى أن يتم استبدال القوالب الصلبة والثابتة بقوالب مرنـة ت 

ن النظر أيضاً في استغالل الهواء بكل ما فيه مـن  كذلك يمك .المطلوب في النظام
  .طاقة وموجات وخصائص

  
  مبدأ األغشية المرنة والرقيقة . 30

من استخدام البنى  يتضمن هذا المبدأ استخدام القشور المرنة واألغشية الرقيقة بدالً
ثالثية األبعاد ، باإلضافة إلى فصل النظام عن محيطه الخارجي باستخدام القشور 

  .، بما في ذلك فصل مكونات النظام بعضها عن بعض ألغشية الرقيقةوا
  

 مبدأ التثقيب.  31
في هذا المبدأ يتم ترك قنوات أو ثغرات في النظام بحيث نكون قادرين على عمل 
تعديالت ، وبحيث يمكن زيادة مساحة النظام في الوقت الذي نريد عـن طريـق   

  .أو القنواتإجراءات معينة يمكنها الولوج في الثقوب 
  

 تغيير اللون. 32
  :ويشمل ذلك أموراً متعددة مثل

  .تغيير درجة التنوع في الغرف والممرات •
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  .استخدام ألوان مختلفة لزيادة الدافعية وتقوية الروح المعنوية •
  .تطوير الشراكة مع المجتمع وقطاع األعمال للتعزيز التنوع الثقافي •
  .اجية في المؤسسةاستخدام أثر اإلضاءة لتغيير الحالة المز •

  
 التجانس. 33

وكـذلك إختيـار   . تكوين مجموعات عمل تخصصية لحل المشكالت التقنية العالقة
  .القائد أو المسئول من نفس البيئة والجنس ما أمكن

  
 التأهيل المستمر أو اإللغاء. 34

م أن يـت  البديهيحينما يستنفد الفرد إمكانياته ويفقد قدرته على القيام بواجباته فمن 
لكن األفضل من ذلك ان تتم . فصله أو تحويله إلى وظيفة أخري يكون منتجاً فيها

ليس لمواكبة التطـورات فقـط   ، عملية تأهيل مستمرة للعاملين واألقسام المختلفة 
فـي  وبديهي أن يتسبب النقص في التأهيل . ولكن لالستعداد للتطورات المستقبلية

على التكـرار الزائـد فـي     لى القضاءويؤدي ذلك إ  .بروز الكثير من المشاكل
  .المؤسسة والتخلص من األنشطة أو البرامج غير المفيدة

  
 تغيير الخصائص. 35

   :اهم في حل المشكلة مثلسفكير في بعض التغييرات التي قد تمن الممكن الت
  تعديل الصالحيات •
  إضفاء مرونة إضافية على العمل •
  .إعادة النظر في طبيعة المكان ومواصفاته •
  .يجاد ثقافة تنظيمية تعزز التغييرإ •
تغيير أو االنتقال بالمهمات الورقية بحيث تصبح علـى نظـم الكمبيـوتر     •

  .واإلنترنت
  .التركيز على التخصصات بحيث تصبح أكثر كفاءة وقدرة على التنافس •
  .تغيير بنية فرق العمل بين حين وآخر •
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 أو الهيئة تغير البيئة. 36

ة بشكل كبير كأن يتم تجريم حزب كبير ممـا يحـتم   في بعض األحيان تتغير البيئ
على األحزاب األخرى االستفادة من جماهير ذلك الحزب أو أن تكتشـف بعـض   
  .الفضائح في مؤسسة مالية مما يتيح الفرصة لمؤسسة منافسة أن تستغل هذا التغير

  
 االنتفاخ. 37

الحاد قد يولد االنفجار  في حين أن التوسع أفقياً ورأسياً يعتبر جيداً إال أن االنتفاخ
  .كما يجب االنتباه إلى التوازن في المقدار واالتجاه. والتمزق والتبعثر

  
  الموقف الصارم. 38

وبالرغم من أننـا مـع أسـلوب    ،  قد تحتاج المشكلة إلى شخصية حادة وصارمة
حضاري وعلمي إال أنه في بعض األحيان ال بد من تدخالت حادة عبر شخصيات 

  .سية وغير عاديةقا أو قرارات
  

 البيئة المحايدة. 39
قد يساهم في حل مشكلة ما الطلب من أشخاص محايدين الـدوام فـي المؤسسـة    

  .ينتها ومراقبة عملياتها ، ومن ثم سؤالهم عما يعتقدون أنه السبب في المشكلةاومع
  

  التنوع. 40
و قد تنشأ المشكلة بسبب وجود أشخاص من نفس الجيل أو التخصص أو العمـر أ 

في مثل هذه األحوال من المفيد النظر في . المنطقة الجغرافية أو البيئة االجتماعية
  .حل المشكلة على أساس إحداث تنوع ما
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أخيراً أشير إلى أن المبادئ األربعين المذكورة أعاله قد تتخذ أشكاالً وتفسـيرات  
ها فـي  متعددة بحسب خبرة وكفاءة المستخدم ، لكن من المؤكد أن مجرد استخدام

  . حل التناقضات المختلفة يعتبر إيجابياً ويؤدي إلى نتائج مذهلة ، في وقت قصير
  

  حل المشكلة  المشكلة  المبادئ األربعين
  قسم النظام  نظام غير مقسم التجزئة/ مبدأ التقسيم . 1
     االستخالص/ مبدأ الفصل . 2
     مبدأ الطاقة القصوى. 3

  
  إلغاء التقسيم  سمنظام مق الدمج/ مبدأ الربط . 5
     الشمولية/ مبدأ العمومية . 6

  
  البحث عن المصادر  نقص المصادر  )االحتواء أو التداخل ( مبدأ التعشيش . 7

      مبدأ البعد اآلخر. 17
     مبدأ رد الفعل واإلجراءات المضادة. 9

      مبدأ اإلجراءات اإلستباقية. 10
     مبدأ الخطة البديلة. 11

  
  زيادة الكفاءة  كفاءة قليلة  معالجة بالنقص أو الزيادةمبدأ ال. 16
      مبدأ القفز أو االندفاع السريع. 21
      مبدأ استخدام البدائل الرخيصة. 27
      التأهيل المستمر أو اإللغاء. 34
      التفاعل االيجابي. 18
      مبدأ استبدال النظم الميكانيكية. 28
      الهيدروليكيمبدأ استخدام البناء الهوائي أو . 29
      تغيير الخصائص. 35
     أو الهيئة ر البيئةيتغي. 36
     االنتفاخ. 37
     الموقف الصارم. 38
     البيئة المحايدة. 39

  
  ديناميكي مرن  غير مرن/ ثابت   )المرونة(مبدأ الدينامية . 15



 40

      مبدأ استخدام البناء الهوائي أو الهيدروليكي . 29
     مرنة والرقيقة مبدأ األغشية ال. 30
     مبدأ التثقيب.  31

  
زيادة القدرة على   عدم القدرة على التصحيح  مبدأ التغذية الراجعة. 23

  التصحيح
  

  زيادة التحكم  نقص التحكم  مبدأ التغذية الراجعة. 23
      مبدأ الخدمة الذاتية. 25

  
  زيادة القياس  قياس غير كاف  النسخ. 26
      تغيير اللون. 32

  
  التجانس  التباين  التجانس. 33

  
  زيادة التحمل  تحمل غير كاف مبدأ تغيير النمط . 14
     )المرونة(مبدأ الدينامية . 15
      مبدأ استخدام البناء الهوائي أو الهيدروليكي . 29
     مبدأ األغشية المرنة والرقيقة . 30
     مبدأ التثقيب.  31
      التنوع. 40

  
  إزالة الضرر  وجود ضرر ندفاع السريع مبدأ القفز أو اال. 21
     تحويل الضار إلى نافع. 22
      

  معالجة غير مباشرة  معالجة مباشرة ) الوساطة(مبدأ الوسيط . 24
     النسخ. 26

  
  تغيير الحال  حال معين مبدأ تقليل الطاقة. 12
     مبدأ القلب أو العكس . 13
      الفعل الدوري. 19
      فيد استمرار العمل الم. 20

  
  تماثل/ ال تماثل   ال توازن/ توازن   الالتناسق/  مبدأ الالتماثل . 4
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      )القوة الموازنة ( مبدأ الوزن المضاد . 8
  

  تقليل الوزن  وزن ثقيل  التجزئة/ مبدأ التقسيم . 1
      )القوة الموازنة ( مبدأ الوزن المضاد . 8

      مبدأ الخدمة الذاتية. 25
     النظم الميكانيكيةمبدأ استبدال . 28
      مبدأ استخدام البناء الهوائي أو الهيدروليكي . 29
     مبدأ األغشية المرنة والرقيقة . 30
      التنوع. 40

  
  .وسنقوم بتفصيل استخدام تلك المبادئ في الفصل القادم إن شاء اهللا
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  الفصل الخامس
  

 مصفوفة التناقضات

  
  منذر سليم عبد اللطيف. د.أ

  غزة -الجامعة اإلسالمية 
  

فإننا قد نتسبب في حـدوث  في نظام معين نعلم أننا كلما حاولنا تحسين خاصية ما 
فمـثالً إذا قمنـا   . أخرىأو خصائص خاصية  صفات غير مرغوبة فيتناقض أو 

فإن ذلك وال في المزيد من الراحة ، بصناعة سيارة فارهة لتلبية رغبة المستهلكين 
 :تناقضات منهابد سيؤدي إلى عدة 

  ارتفاع سعر السيارة .1
  زيادة استهالك الوقود .2
  انخفاض المبيعات .3
  تلوث البيئة .4
  الخ....انخفاض عدد العاملين حيث يغلب استخدام التكنولوجيا  .5

  
  :مفهوم خصائص مصفوفة التناقضات 

  
  المفهوم  الخاصية  
وزن الجسم   .1

  المتحرك
  كتلة الجسم المتحرك في وجود الجاذبية األرضية

  كتلة الجسم الثابت في وجود الجاذبية األرضية  وزن الجسم الثابت  .2
طول الجسم   .3

  المتحرك
  طول الجسم المستقيم المتحرك

  طول الجسم المستقيم الثابت  طول الجسم الثابت  .4
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مساحة الجسم   .5
  المتحرك

  المساحة السطحية للجسم المتحرك

  م الثابتالمساحة السطحية للجس  مساحة الجسم الثابت  .6
  حجم الحيز الذي يشغله الجسم المتحرك  حجم الجسم المتحرك  .7
  حجم الحيز الذي يشغله الجسم الثابت  حجم الجسم الثابت  .8
سرعة الجسم أو معدل العملية أو الفعل كدالة في   السرعة  .9

  الوقت
  أي عملية أو تفاعل يؤدي إلى تغيير في حالة الجسم  القوة  .10
القوة الضاغطة على وحدة المساحة ، وأيضاً مقدار   لجهدالضغط أو ا  .11

  الجهد أو التوتر
  مظهر النظام من الخارج  الشكل  .12
وحدة النظام وتكامل بناؤه ، وأيضاً عالقة مكونات   ثبات تركيب الجسم  .13

النظام بعضها مع بعض ، أيضاً مدى التآكل والتحلل 
  الكيميائي والرغبة في زيادة العشوائية

قدرة الجسم على مقاومة التغير نتيجة لقوة ضاغطة   الشدة والتحمل  .14
  ما ، أيضاً المقاومة للكسر 

مدة فعل الجسم   .15
  المتحرك

الزمن الذي يمكن أن يقضيه الجسم المتحرك في 
قدرة الجسم ، فترة حياة الجسم المتحرك ، العمل 

  المتحرك على العمل باستمرار
مدة فعل الجسم   .16

  الثابت
الزمن الذي يمكن أن يقضيه الجسم الثابت في العمل 

قدرة الجسم الثابت على ، فترة حياة الجسم الثابت ، 
  العمل باستمرار

الحالة الحرارية للجسم أو النظام ، بما في ذلك معدل   الحرارة  .17
انتقال الحرارة أو التبادل الحراري من وإلى الجسم 

  أو النظام
لوميض المرتبطة بالجسم أو النظام ، بما خصائص ا  شدة اإلضاءة  .18
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  في ذلك نوعية الضوء ومدى توهج الجسم أو النظام
استهالك الجسم   .19

  المتحرك للطاقة
مدى قدرة الجسم المتحرك لبذل جهد ، كمية الطاقة 

  التي يحتاجها الجسم المتحرك للقيام بوظيفة ما
استهالك الجسم   .20

  الثابت للطاقة
لثابت لبذل جهد ، كمية الطاقة التي مدى قدرة الجسم ا

  يحتاجها الجسم الثابت للقيام بوظيفة ما
معدل الزمن الالزم للقيام بعمل ما ، معدل استخدام   القدرة  .21

  الطاقة
الطاقة الضائعة بمعنى تلك التي ال تشارك في إنجاز   الطاقة المفقودة  .22

  عمل ما
ئي الدائم أو المؤقت لمادة النظام الفقد الكامل أو الجز  المادة المفقودة  .23

أو المواد الخام أو بعض مكونات النظام أو النظم 
  الفرعية

الفقد الكامل أو الجزئي الدائم أو المؤقت للبيانات بما   المعلومات المفقودة  .24
في ذلك فقد إمكانية الوصول إلى تلك البيانات في أو 

  بواسطة النظام 
صود هو الزمن الالزم للقيام بوظيفة ما ، الوقت المق  الوقت الضائع  .25

تحسين الوقت الضائع يعني تقليل الوقت الالزم للقيام 
  بالوظيفة

عدد أو كمية المواد أو األجزاء أو األنظمة الفرعية   كمية المادة  .26
في النظام والتي من الممكن أن تتغير كلياً أو جزئياً 

  بشكل دائم أو مؤقت
ام على أداء وظائفه بطريقة وتحت شروط قدرة النظ  الفاعلية  .27

  منضبطة ويمكن التنبؤ بها
  مدى قرب القيمة المقاسة من القيمة الحقيقية   دقة القياس  .28
مدى توافق الخصائص الحقيقية  للنظام مع   تكرار النتيجة  .29

  الخصائص المطلوبة أو المعينة
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  والمؤثرات الخارجية قابلية النظام للتأثر باألضرار  تأثر الجسم بالضرر  .30
توليد الجسم   .31

  لألضرار
األضرار تؤدي إلى تقليل كفاءة عمل النظام ، 

ولألسف فإن تلك األضرار تنشأ عن الجسم أو النظام 
  نتيجة لقيامه بوظائفه

درجة السهولة والبراعة والراحة في تصنيع الجسم   سهولة التصنيع  .32
  أو النظام

لعملية صعبة إذا تطلبت عدد كبير من العاملين تعتبر ا  بساطة العمليات  .33
أو الخطوات أو إذا احتاجت أدوات خاصة ، وعادة 

ما تكون العمليات الصعبة قليلة االنتاجية بينما 
العمليات السهلة البسيطة لها إنتاجية عالية ومن 

  السهل القيام بها بالشكل الصحيح
ألخطاء النظام بساطة وسهولة إجراء تصليحات   بساطة الصيانة  .34

  والعيوب التي قد تطرأ عليه ، وفي أقل وقت ممكن
التكيف وتعدد   .35

  االستخدامات
مدى استجابة النظام أو الجسم للمؤثرات الخارجية ، 

وأيضاً مدى إمكانية استخدام النظام بطرق متعددة 
  وتحت ظروف متنوعة

تعقيد الجهاز أو   .36
  النظام

نظام وعالقة تلك عدد وتنوع العناصر المكونة لل
أيضاً مدى القدرة على . العناصر بعضها ببعض

  اإللمام بالنظام وطبيعة عمله ووظائفه
صعوبة الكشف   .37

  والقياس
يتعلق ذلك بمدى صعوبة مراقبة األنظمة المعقدة 
  حيث يحتاج ذلك إلى المزيد من المال والوقت

لياً ودون مدى قدرة النظام على القيام بوظائفه آ  مدى األتمتة  .38
  الحاجة لتدخل اإلنسان 

عدد الوظائف أو العمليات التي يقوم بها النظام خالل   اإلنتاجية  .39
وحدة زمنية واحدة ، وأيضاً الزمن الالزم لقيام النظام 

بعملية أو وظيفة واحدة ، وأيضاً الناتج خالل وحدة 
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  زمنية واحدة ، وأيضاً تكلفة إنتاج منتج واحد
  

ر من ابتكار المصفوفة التالية عبر دراسته لآلالف مـن بـراءات   وقد تمكن التشل
" الهندسي"االختراع ، وتحتوي المصفوفة على العناصر والعمليات المكونة للنظام 

، وكيف يمكن للمبادئ اإلبداعية األربعين حل التناقضات بـين تلـك العناصـر    
ات االختـراع  وقد سجل التشلر أكثر أربعة عناصر استخدمتها بـراء . والعمليات

بمعنى أن األرقام الموجودة في المصـفوفة ليسـت   . المختلفة لحل تلك التناقضات
أرقاماً مبتكرة ولكنها تلخص ما استخدمه العلماء فعلياً من المبادئ اإلبداعية لحـل  

وكما هو واضح أيضاً فإن الخصائص تحت القطر هي الخصائص . تلك التناقضات
لك الخصائص سلباً على خصائص أخرى في النظام المحسنة ، بينما يؤثر تحسين ت

  .، وهذه تظهر أعلى قطر المصفوفة
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 ,10 ,35    حجم الجسم الثابت 8
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13, 38 

 ,6 ,15  الطاقة المفقودة 22
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 ,20 ,10  الوقت الضائع 25
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40 
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  27 ,2  بساطة الصيانة 34
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32 16, 25 
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التكيف وتعدد 
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21 

35, 10, 
14, 27 19, 2   

35, 10, 
21   

 ,33 ,35  الضغط أو الجهد 11
2, 40 

9, 18, 3, 
40 19, 3, 27   

35, 39, 
19, 2   

 ,15 ,13 ,14 ,22   ,26 ,14 ,14 ,30 ,1 ,33  الشكل 12

 المیزة التي تسوء

  
المیزة 
 المحسنة
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18, 4 10, 40 9, 25 19, 32 32 

  ثبات تركيب الجسم 13
+ 17, 9, 15 

13, 27, 
10, 35 

39, 3, 
35, 23 35, 1, 32 

32, 3, 
27, 16 

 ,17 ,13  الشدة والتحمل 14
35 + 27, 3, 26   

30, 10, 
40 35, 19 

15 
مدة فعل الجسم 
   + 10 ,3 ,27 35 ,3 ,13  المتحرك

19, 35, 
39 

2, 19, 4, 
35 

16 
مدة فعل الجسم 

 ,3 ,39  الثابت
35, 23     + 

19, 18, 
36, 40   

  الحرارة 17
1, 35, 32 

10, 30, 
22, 40 

19, 13, 
39 

19, 18, 
36, 40 + 

32, 30, 
21, 16 

   6 ,19 ,2 19 ,35 27 ,3 ,32  شدة اإلضاءة 18
32, 35, 

19 + 

19 
استهالك الجسم 
 ,13 ,19  المتحرك للطاقة

17, 24 
5, 19, 9, 

35 
28, 35, 
6, 18 - 

19, 24, 
3, 14 2, 15, 19 

20 
استهالك الجسم 
 ,4 ,27  الثابت للطاقة

29, 18 35       
19, 2, 
35, 32 

 ,32 ,35  القدرة 21
15, 31 

26, 10, 
28 

19, 35, 
10, 38 16 

2, 14, 
17, 25 16, 6, 19 

 ,2 ,14  الطاقة المفقودة 22
39, 6 26     19, 38, 7 

1, 13, 
32, 15 

 ,14 ,2  المادة المفقودة 23
30, 40 

35, 28, 
31, 40 

28, 27, 
3, 18 

27, 16, 
18, 38 

21, 36, 
39, 31 1, 6, 13 

 19   10 10      لمفقودةالمعلومات ا 24

 ,3 ,35  الوقت الضائع 25
22, 5 

29, 3, 
28, 18 

20, 10, 
28, 18 

28, 20, 
10, 16 

35, 29, 
21, 18 

1, 19, 
26, 17 

 ,2 ,15  كمية المادة 26
17, 40 

14, 35, 
34, 10 

3, 35, 
10, 40 3, 35, 31 3, 17, 39   

  الفاعلية 27
 11, 28 

2, 35, 3, 
25 

34, 27, 
6, 40 3, 35, 10 

11, 32, 
13 

 ,35 ,32  دقة القياس 28
13 28, 6, 32 28, 6, 32 

10, 26, 
24 

6, 19, 
28, 24 6, 1,  32 

 32 ,3 26 ,19   40 ,27 ,3 27 ,3 18 ,30  تكرار النتيجة 29

 ,24 ,35  تأثر الجسم بالضرر 30
30, 18 

18, 35, 
37, 1 

22, 15, 
33, 28 

17, 1, 
40, 33 

22, 33, 
35, 2 

1, 19, 
32, 13 

31 
توليد الجسم 
 ,40 ,35  لألضرار

27, 39 
15, 35, 
22, 2 

15, 22, 
33,  31 

21, 39, 
16, 22 

22, 35, 
2, 24 

19, 24, 
39, 32 

  سهولة التصنيع 32
11, 13, 1 

1, 3, 10, 
32 27, 1, 4 35, 16 

27, 26, 
18 

28, 24, 
27, 1 

 ,35 ,32  بساطة العمليات 33
30 

32, 40, 
3, 28 

29, 3, 8, 
25 1, 16, 25 

26, 27, 
13 

13, 17, 
1, 24 

  بساطة الصيانة 34
2, 35 

11, 1, 2, 
9 

11, 29, 
28, 27 1 4, 10 15, 1, 13 

35 
التكيف وتعدد 
 ,30 ,35  االستخدامات

14 
35, 3, 
32, 6 13, 1, 35 2, 16 

27, 2, 3, 
35 

6, 22, 
26, 1 

36 
تعقيد الجهاز أو 

 ,22 ,2  النظام
17, 19 2, 13, 28 

10, 4, 
28, 15   2, 17, 13 

24, 17, 
13 
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37 
صعوبة الكشف 

 ,22 ,11  والقياس
39, 30 

27, 3, 
15, 28 

19, 29, 
39, 25 

25, 34, 
6, 35 

3, 27, 
35, 16 2, 24, 26 

 19 ,32 ,8 19 ,2 ,26   9 ,6 13 ,25 1 ,18  مدى األتمتة 38

 ,3 ,35  اإلنتاجية 39
22, 39 

29, 28, 
10, 18 

35, 10, 
2, 18 

20, 10, 
16, 38 

35, 21, 
28, 10 

26, 17, 
19, 1 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

استهالك 
الجسم 

المتحرك 
 للطاقة

استهالك 
الجسم 
الثابت 
 للطاقة

 القدرة
الطاقة 
 المفقودة

المادة 
 المفقودة

المعلومات 
 المفقودة

 24 23 22 21 20 19  الخاصية  

1 
 الجسموزن 

  المتحرك
35, 12, 
34, 31   12, 36, 

18, 31 
6, 2, 34, 

19 
5, 35, 3, 

31 
10, 24, 

35 

 ,19 ,18    وزن الجسم الثابت 2
28, 1 

15, 19, 
18, 22 

18, 19, 
28, 15 

5, 8, 13, 
30 

10, 15, 
35 

3 
طول الجسم 
  المتحرك

8, 35, 24   1, 35 7, 2, 35, 
39 

4, 29, 
23, 10 1, 24 

 ,28 ,10 28 ,6 8 ,12      طول الجسم الثابت 4
24, 35 24, 26,  

5 
مساحة الجسم 
  المتحرك

19, 32   19, 10, 
32, 18 

15, 17, 
30, 26 

10, 35, 
2, 39 30, 26 

6 
مساحة الجسم 

  الثابت
    17, 32 17, 7, 30 10, 14, 

18, 39 30, 16 

7 
حجم الجسم 
  المتحرك

35   35, 6, 
13, 18 

7, 15, 
13, 16 

36, 39, 
34, 10 2, 22 

 ,39 ,10   6 ,30      حجم الجسم الثابت 8
35, 34   

 ,15 ,8  السرعة 9
35, 38   19, 35, 

38, 2 
14, 20, 
19, 35 

10, 13, 
28, 38 13, 26 

 ,17 ,19  القوة 10
10 

1, 16, 
36, 37 

19, 35, 
18, 37 14, 15 8, 35, 

40, 5   

 ,24 ,14  الضغط أو الجهد 11
10, 37   10, 35, 

14 2, 36, 25 10, 36, 
3, 37   

 ,34 ,6 ,2  الشكل 12
14   4, 6, 2 14 35, 29, 

3, 5   

   ,14 ,2 ,2 ,14 ,35 ,32 ,4 ,27 19 ,13ثبات تركيب  13

 المیزة التي تسوء

  
المیزة 

  لمحسنةا
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 40 ,30 6 ,39 31 ,27 18 ,29  الجسم

 ,35 ,19  الشدة والتحمل 14
10 35 10, 26, 

35, 28 35 35, 28, 
31, 40   

15 
مدة فعل الجسم 
  المتحرك

28, 6, 
35, 18   19, 10, 

35, 38   28, 27, 
3, 18 10 

16 
مدة فعل الجسم 

  الثابت
    16   27, 16, 

18, 38 10 

 ,15 ,19  الحرارة 17
3, 17   2, 14, 

17, 25 
21, 17, 
35, 38 

21, 36, 
29, 31   

 ,35 ,32 19 ,1 ,32  شدة اإلضاءة 18
1, 15 32 13, 16, 

1, 6 13, 1 1, 6 

19 
استهالك الجسم 
  المتحرك للطاقة

+ - 6, 19, 
37, 18 

12, 22, 
15, 24 

35, 24, 
18, 5   

20 
استهالك الجسم 
  الثابت للطاقة

- +     28, 27, 
18, 31   

 ,6 ,16  القدرة 21
19, 37   + 10, 35, 

38 
28, 27, 
18, 38 10, 19 

 ,27 ,35 + 38 ,3      الطاقة المفقودة 22
2, 37 19, 10 

 ,18 ,35  المادة المفقودة 23
24, 5 

28, 27, 
12, 31 

28, 27, 
18, 38 

35, 27, 
2, 31 +   

24 
المعلومات 
  المفقودة

    10, 19 19, 10   + 

 ,38 ,35  الوقت الضائع 25
19, 18 1 35, 20, 

10, 6 
10, 5, 
18, 32 

35, 18, 
10, 39 

24, 26, 
28, 32 

 ,29 ,34  كمية المادة 26
16, 18 3, 35, 31 35 7, 18, 25 6, 3, 10, 

24 
24, 28, 

35 

 ,11 ,21  الفاعلية 27
27, 19 36, 23 21, 11, 

26, 31 
10, 11, 

35 
10, 35, 
29, 39 10, 28 

 ,32 ,26 32 ,6 ,3   32 ,6 ,3  دقة القياس 28
27 

10, 16, 
31, 28   

 ,31 ,35 2 ,32 ,13 2 ,32   2 ,32  تكرار النتيجة 29
10, 24   

30 
تأثر الجسم 
  بالضرر

1, 24,  6, 
27 

10, 2, 
22, 37 

19, 22, 
31, 2 

21, 22, 
35, 2 

33, 22, 
19, 40 22, 10, 2 

31 
توليد الجسم 
  لألضرار

2, 35, 6 19, 22, 
18 2, 35, 18 21, 35, 

2, 22 10, 1, 34 10, 21, 
29 

 ,26 ,28  سهولة التصنيع 32
27, 1 1, 4 27, 1, 

12, 24 19, 35 15, 34, 
33 

32, 24, 
18, 16 

 ,34 ,35   24 ,13 ,1  بساطة العمليات 33
2, 10 2, 19, 13 28, 32, 

2, 24 
4, 10, 
27, 22 

 ,1 ,15  بساطة الصيانة 34
28, 16   15, 10, 

32, 2 
15, 1, 
32, 19 

2, 35, 
34, 27   

35 
التكيف وتعدد 
  االستخدامات

19, 35, 
29, 13   19, 1, 29 18, 15, 1 15, 10, 

2, 13   

 ,2 ,27تعقيد الجهاز أو  36
29, 28   20, 19, 

30, 34 
10, 35, 
13, 2 

35, 10, 
28, 29   
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  النظام

37 
صعوبة الكشف 

  والقياس
35, 38 19, 35, 

16 
18, 1, 
16, 10 

35, 3, 
15, 19 

1, 18, 
10, 24 

35, 33, 
27, 22 

 ,10 ,35 28 ,23 27 ,2 ,28   13 ,32 ,2  مدى األتمتة 38
18, 5 35, 33 

 ,10 ,35  اإلنتاجية 39
38, 19 1 35, 20, 

10 
28, 10, 
29, 35 

28, 10, 
35, 23 

13, 15, 
23 

  
  

 
 
 
الوقت   

 دقة القياس الفاعلية كمية المادة الضائع
تكرار 
 النتيجة

 
 
 

تأثر الجسم 
  بالضرر

 
 
 

 30 29 28 27 26 25  الخاصية  

1 
 الجسموزن 

  المتحرك
10, 35, 
20, 28 

3, 26, 
18, 31 

1, 3, 11, 
27 

28, 27, 
35, 26                                 

28, 35, 
26, 18 

22, 21, 
18, 27 

 ,20 ,10  وزن الجسم الثابت 2
35, 26 

19, 6, 
18, 26 

10, 28, 
8, 3 

18, 26, 
28 

10, 1, 
35, 17 

2, 19, 
22, 37 

3 
طول الجسم 
  المتحرك

15, 2, 29 29, 35 10, 14, 
29, 40 28, 32, 4 10, 28, 

29, 37 
1, 15, 
17, 24 

 ,29 ,30  طول الجسم الثابت 4
14   15, 29, 

28 32, 28, 3 2, 32, 10 1, 18 

5 
مساحة الجسم 
  المتحرك

26, 4 29, 30, 
6, 13 29, 9 26, 28, 

32, 3 2, 32 22, 33, 
28, 1 

6 
مساحة الجسم 

  الثابت
10, 35, 
4, 18 

2, 18, 
40, 4 

32, 35, 
40, 4 

26, 28, 
32, 3 

2, 29, 
18, 36 

27, 2, 
39, 35 

7 
حجم الجسم 
  المتحرك

2, 6, 34, 
10 29, 30, 7 14, 1, 

40, 11 
25, 26, 

28 
25, 28, 
2, 16 

22, 21, 
27, 35 

 ,16 ,35  حجم الجسم الثابت 8
32 18 35, 3 2, 35, 16   35, 10, 

25 
34, 39, 
19, 27 

 ,19 ,10    السرعة 9
29, 38 

11, 35, 
27, 28 

28, 32, 
1, 24 

10, 28, 
32, 25 

1, 28, 
35, 23 

 ,37 ,10  القوة 10
36 

14, 29, 
18, 36 

3, 35, 
13, 21 

35, 10, 
23, 24 

28, 29, 
37, 36 

1, 35, 
40, 18 

 ,14 ,10 4 ,36 ,37  الضغط أو الجهد 11
36 

10, 13, 
19, 35 6, 28, 25 3, 35 22, 2, 37 

 ,10 ,14  الشكل 12
34, 17 36, 22 10, 40, 

16 28, 32, 1 32, 30, 
40 

22, 1, 2, 
35 

13 
ثبات تركيب 
  الجسم

35, 27 15, 32, 
35   13 18 35, 24, 

30, 18 

 المیزة التي تسوء

  
المیزة 
 المحسنة
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 ,3 ,29  الشدة والتحمل 14
28, 10 

29, 10, 
27 11, 3 3, 27, 16 3, 27 18, 35, 

37, 1 

15 
مدة فعل الجسم 
  المتحرك

20, 10, 
28, 18  

3, 35, 
10, 40 11, 2, 13 3 3, 27, 

16, 40 
22, 15, 
33, 28 

16 
مدة فعل الجسم 

  الثابت
28, 20, 
10, 16 3, 35, 31 34, 27, 

6, 40 
10, 26, 

24   17, 1, 
40, 33 

 ,28 ,35  الحرارة 17
21, 18 

3, 17, 
30, 39 

19, 35, 
3, 10 

32, 19, 
24 24 22, 33, 

35, 2 

 ,1 ,19  شدة اإلضاءة 18
26, 17 1, 19   11, 15, 

32 3, 32 15, 19 

19 
استهالك الجسم 
  المتحرك للطاقة

35, 38, 
19, 18 

34, 23, 
16, 18 

19, 21, 
11, 27 3, 1, 32   1, 35, 6, 

27 

20 
استهالك الجسم 
  الثابت للطاقة

  3, 35, 31 10, 36, 
23     10, 2, 

22, 37 

 ,20 ,35  القدرة 21
10, 6 4, 34, 19 19, 24, 

26, 31 32, 15, 2 32, 2 19, 22, 
31, 2 

 ,18 ,10  الطاقة المفقودة 22
32, 7 7, 18, 25 11, 10, 

35 32   21, 22, 
35, 2 

 ,18 ,15  المادة المفقودة 23
35, 10 

6, 3, 10, 
24 

10, 29, 
39, 35 

16, 34, 
31, 28 

35, 10, 
24, 31 

33, 22, 
30, 40 

24 
المعلومات 
  المفقودة

24, 26, 
28, 32 

24, 28, 
35 

10, 28, 
23     22, 10, 1 

 ,38 ,35 +  الوقت الضائع 25
18, 16 10, 30, 4 24, 34, 

28, 32 
24, 26, 
28, 18 

35, 18, 
34 

 ,38 ,35  كمية المادة 26
18, 16 + 18, 3, 

28, 40 13, 2, 28 33, 30 35, 33, 
29, 31 

 ,28 ,21 4 ,30 ,10  الفاعلية 27
40, 3 + 32, 3, 

11, 23 11, 32, 1 27, 35, 
2, 40 

 ,34 ,24  دقة القياس 28
28, 32 2, 6, 32 5, 11, 1, 

23 +   28, 24, 
22, 26 

 ,26 ,32  تكرار النتيجة 29
28, 18 32, 30 11, 32, 1   + 26, 28, 

10, 36 

30 
تأثر الجسم 
  بالضرر

35, 18, 
34 

35, 33, 
29, 31 

27, 24, 
2, 40 

28, 33, 
23, 26 

26, 28, 
10, 18 + 

31 
توليد الجسم 
  لألضرار

1, 22 3, 24, 
39, 1 

24, 2, 
40, 39 3, 33, 26 4, 17, 

34, 26   

 ,28 ,35  صنيعسهولة الت 32
34, 4 

35, 23, 
1, 24   1, 35, 

12, 18   24, 2 

 ,28 ,4  بساطة العمليات 33
10, 34 12, 35 17, 27, 

8, 40 
25, 13, 
2, 34 

1, 32, 
35, 23 

2, 25, 
28, 39 

 ,1 ,32  بساطة الصيانة 34
10, 25 

2, 28, 
10, 25 

11, 10, 
1, 16 10, 2, 13 25, 10 35, 10, 

2, 16 

35 
تعدد التكيف و

  االستخدامات
35, 28 3, 35, 15 35, 13, 

8, 24 
35, 5, 1, 

10   35, 11, 
32, 31 

36 
تعقيد الجهاز أو 

  النظام
6, 29 13, 3, 

27, 10 13, 35, 1 2, 26, 
10, 34 

26, 24, 
32 

22, 19, 
29, 40 
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37 
صعوبة الكشف 

  والقياس
18, 28, 
32, 9 

3, 27, 
29, 18 

27, 40, 
28, 8 

26, 24, 
32, 28  22, 19, 

29, 28 

 ,28 ,24  مدى األتمتة 38
35, 30 35, 13 11, 27, 

32 
28, 26, 
10, 34 

28, 26, 
18, 23 2, 33 

 ,35 ,1 38 ,35    اإلنتاجية 39
10, 38 

1, 10, 
34, 28 

18, 10, 
32, 1 

22, 35, 
13, 24 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

توليد 
الجسم 
 لألضرار

سهولة 
 التصنيع

بساطة 
 العمليات

بساطة 
انةالصي  

التكيف 
وتعدد 
االستخداما
 ت

تعقيد 
الجهاز أو 
 النظام

 36 35 34 33 32 31  الخاصية  

1 
 الجسموزن 

  المتحرك
22, 35, 
31, 39 

27, 28, 
1, 36 

35, 3, 2, 
24 

2, 27, 
28, 11 

29, 5, 
15, 8 

26, 30, 
36, 34 

 ,22 ,35  وزن الجسم الثابت 2
1, 39 28, 1, 9 6, 13, 1, 

32 
2, 27, 
28, 11 

19, 15, 
29 

1, 10, 
26, 39 

3 
طول الجسم 
  المتحرك

17, 15 1, 29, 17 15, 29, 
35, 4 1, 28, 10 14, 15, 

1, 16 
1, 19, 
26, 24 

 ,17 ,15    طول الجسم الثابت 4
27 2, 25 3 1, 35 1, 26 

5 
مساحة الجسم 
  المتحرك

17, 2, 
18, 39 

13, 1, 
26, 24 

15, 17, 
13, 16 

15, 13, 
10, 1 15, 30 14, 1, 13 

6 
مساحة الجسم 

  الثابت
22, 1, 40 40, 16 16, 4 16 15, 16 1, 18, 36 

7 
حجم الجسم 
  المتحرك

17, 2, 
40, 1 29, 1, 40 15, 13, 

30, 12 10 15, 29 26, 1 

 ,18 ,30  حجم الجسم الثابت 8
35, 4 35   1   1, 31 

 ,24 ,2  السرعة 9
35, 21 

35, 13, 
8, 1 

32, 28, 
13, 12 

34, 2, 
28, 27 

15, 10, 
26 

10, 28, 
4, 34 

 ,3 ,13  القوة 10
36, 24 

15, 37, 
18, 1 

1, 28, 3, 
25 15, 1, 11 15, 17, 

18, 20 
26, 35, 
10, 18 

 ,33 ,2  الضغط أو الجهد 11
27, 18 1, 35, 16 11 2 35 19, 1, 35 

 ,32 ,1 1 ,35  الشكل 12
17, 28 

32, 15, 
26 2, 13, 1 1, 15, 29 16, 29, 

1, 28 

13 
ثبات تركيب 
  الجسم

35, 40, 
27, 39 35, 19 32, 35, 

30 
2, 35, 
10, 16 

35, 30, 
34, 2 

2, 35, 
22, 26 

 المیزة التي تسوء
 

 
المیزة 
 المحسنة
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 ,35 ,15  الشدة والتحمل 14
22, 2 

11, 3, 
10, 32 

32, 40, 
25, 2 27, 11, 3 15, 3, 32 2, 13, 

25, 28 

15 
مدة فعل الجسم 
  المتحرك

21, 39, 
16, 22  27, 1, 4 12, 27 29, 10, 

27 1, 35, 13 10, 4, 
29, 15 

16 
مدة فعل الجسم 

  الثابت
22 35, 10 1 1 2   

 ,35 ,22  الحرارة 17
2, 24 26, 27 26, 27 4, 10, 16 2, 18, 27 2, 17, 16 

 ,19 ,35  شدة اإلضاءة 18
32, 39 

19, 35, 
28, 26 

28, 26, 
19 

15, 17, 
13, 16 15, 1, 19 6, 32, 13 

19 
استهالك الجسم 

  تحرك للطاقةالم
2, 35, 6 28, 26, 

30 19, 35 1, 15, 
17, 28 

15, 17, 
13, 16 

2, 29, 
27, 28 

20 
استهالك الجسم 
  الثابت للطاقة

19, 22, 
18 1, 4         

 ,10 ,26 18 ,35 ,2  القدرة 21
34 

26, 35, 
10 

35, 2, 
10, 34 

19, 17, 
34 

20, 19, 
30, 34 

 ,35 ,21  الطاقة المفقودة 22
2, 22   35, 32, 1 2, 19   7, 23 

 ,1 ,10  المادة المفقودة 23
34, 29 

15, 34, 
33 

32, 28, 
2, 24 

2, 35, 
34, 27 15, 10, 2 35, 10, 

28, 24 

24 
المعلومات 
  المفقودة

10, 21, 
22 32 27, 22       

 ,22 ,35  الوقت الضائع 25
18, 39 

35, 28, 
34, 4 

4, 28, 
10, 34 32, 1, 10 35, 28 6, 29 

 ,35 ,3  كمية المادة 26
40, 39 

29, 1, 
35, 27 

35, 29, 
25, 10 

2, 32, 
10, 25 15, 3, 29 3, 13, 

27, 10 

 ,2 ,35  الفاعلية 27
40, 26   27, 17, 

40 1, 11 13, 35, 
8, 24 13, 35, 1 

 ,33 ,3  دقة القياس 28
39, 10 

6, 35, 
25, 18 

1, 13, 
17, 34 

1, 32, 
13, 11 13, 35, 2 27, 35, 

10, 34 

 ,17 ,4  تكرار النتيجة 29
34, 26   1, 32, 

35, 23 25, 10   26, 2, 18 

30 
تأثر الجسم 
  بالضرر

  24, 35, 2 2, 25, 
28, 39 35, 10, 2 35, 11, 

22, 31 
22, 19, 
29, 40 

31 
توليد الجسم 
  لألضرار

+         19, 1, 31 

 ,13 ,5 ,2 +    سهولة التصنيع 32
16 

35, 1, 
11, 9 2, 13, 15 27, 26, 1 

 ,26 ,12 + 12 ,5 ,2    بساطة العمليات 33
1, 32 

15, 34, 
1, 16 

32, 26, 
12, 17 

 ,35 ,1    بساطة الصيانة 34
11, 10 

1, 12, 
26, 15 + 7, 1, 4, 

16 
35, 1, 
13, 11 

35 
التكيف وتعدد 
  االستخدامات

  1, 13, 31 15, 34, 
1, 16 

1, 16, 7, 
4 + 15, 29, 

37, 28 

36 
تعقيد الجهاز أو 

  النظام
19, 1 27, 26, 

1, 13 
27, 9, 
26, 24 1, 13 29, 15, 

28, 37 + 
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37 
صعوبة الكشف 

  والقياس
2, 21 5, 28, 

11, 29 2, 5 12, 26 1, 15 15, 10, 
37, 28 

 ,12 ,1 13 ,26 ,1 2  مدى األتمتة 38
34, 3 1, 35, 13 27, 4, 1,  

35 
15, 24, 

10 

 ,22 ,35  اإلنتاجية 39
18, 39 

35, 28, 
2, 24 

1, 28, 7, 
10 

1, 32, 
10, 25 

1, 35, 
28, 37 

12, 17, 
28, 24 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

صعوبة 
الكشف 
 والقياس

مدى 
 األتمتة

  اإلنتاجية

 اإلبداعية لنظرية تريزالمبادئ  39 38 37  الخاصية 

1 
 الجسموزن 

  المتحرك
28, 29, 
26, 32 

26, 35 
18, 19 

35, 3, 
24, 37 

 التجزئة/ التقسيم  مبدأ. 1

 ,28 ,25  وزن الجسم الثابت 2
17, 15 2, 26, 35 1, 28, 

15, 35 
 االستخالص / مبدأ الفصل . 2

3 
طول الجسم 
  المتحرك

35, 1, 
26, 24 

17, 24, 
26, 16 

14, 4, 
28, 29 

 مبدأ الطاقة القصوى. 3

 ,14 ,30   26  طول الجسم الثابت 4
7, 26 

 ناسقالالت/  مبدأ الالتماثل . 4

5 
مساحة الجسم 
  المتحرك

2, 36, 
26, 18 

14, 30, 
28, 23 

10, 26, 
34, 2 

 الدمج/ مبدأ الربط . 5

6 
مساحة الجسم 

  الثابت
2, 35, 
30, 18 23 10, 15, 

17, 7 
 الشمولية/ مبدأ العمومية . 6

7 
حجم الجسم 
  المتحرك

29, 26, 4 35, 34, 
16, 24 

10, 6, 2, 
34 

واء أو التداخل االحت( مبدأ التعشيش . 7
( 

8 
  حجم الجسم الثابت

2, 17, 26   35, 37, 
10, 2 

القوة الموازنة ( مبدأ الوزن المضاد . 8
( 

 ,34 ,3  السرعة 9
 مبدأ رد الفعل واإلجراءات المضادة. 9   18 ,10 16 ,27

 ,37 ,36  القوة 10
10, 19 2, 35 3, 28, 

35, 37 
  مبدأ اإلجراءات اإلستباقية . 10

 ,14 ,10 24 ,35 37 ,36 ,2  ط أو الجهدالضغ 11
35, 37 

 مبدأ الخطة البديلة . 11

 ,13 ,15  الشكل 12
39 15, 1, 32 17, 26, 

34, 10 
 مبدأ تقليل الطاقة. 12

13 
ثبات تركيب 
  الجسم

35, 22, 
39, 23 1, 8, 35 23, 35, 

40, 3 
 مبدأ القلب أو العكس . 13

 المیزة التي تسوء

 
المیزة 
 المحسنة
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 ,3 ,27  الشدة والتحمل 14
15, 40 15 29, 35, 

10, 14 
 مبدأ تغيير النمط . 14

15 
مدة فعل الجسم 
  المتحرك

19, 29, 
39, 35 6, 10 35, 17, 

14, 19 
 )المرونة(مبدأ الدينامية . 15

16 
مدة فعل الجسم 

  الثابت
25, 34, 
6, 35 1 20, 10, 

16, 38 
 مبدأ المعالجة بالنقص أو الزيادة . 16

 ,27 ,3  الحرارة 17
35, 31 

26, 2, 
19, 16 

15, 28, 
35 

 مبدأ البعد اآلخر . 17

 التفاعل االيجابي. 18 16 ,25 ,2 10 ,26 ,2 15 ,32  شدة اإلضاءة 18

19 
استهالك الجسم 
  المتحرك للطاقة

35, 38 32, 2 12, 28, 
35 

  الفعل الدوري. 19

20 
استهالك الجسم 
  الثابت للطاقة

19, 35, 
16, 25   1, 6 

  استمرار العمل المفيد . 20

 ,35 ,19  القدرة 21
16 28, 2, 17 28, 35, 

34 
 مبدأ القفز أو االندفاع السريع . 21

 ,3 ,35  الطاقة المفقودة 22
15, 23 2 28, 10, 

29, 35 
 تحويل الضار إلى نافع. 22

 ,18 ,35  المادة المفقودة 23
10, 13 

35, 10, 
18 

28, 35, 
10, 23 

 مبدأ التغذية الراجعة. 23

24 
المعلومات 

  قودةالمف
35, 33 35 13, 23, 

15 
 ) الوساطة(مبدأ الوسيط . 24

 ,28 ,18  الوقت الضائع 25
32, 10 

24, 28, 
 مبدأ الخدمة الذاتية. 25   30 ,35

 ,27 ,3  كمية المادة 26
29, 18 8, 35 13, 29, 

3, 27 
 النسخ. 26

 ,40 ,27  الفاعلية 27
28 

11, 13, 
27 

1, 35, 
29, 38 

 ائل الرخيصةمبدأ استخدام البد. 27

 ,24 ,26  دقة القياس 28
32, 28 

28, 2, 
10, 34 

10, 34, 
28, 32 

 مبدأ استبدال النظم الميكانيكية. 28

29 
  تكرار النتيجة

  26, 28, 
18, 23 

10, 18, 
32, 39 

مبدأ استخدام البنـاء الهـوائي أو   . 29
  الهيدروليكي 

30 
تأثر الجسم 
  بالضرر

22, 19, 
29, 40 33, 3, 34 22, 35, 

13, 24 
 مبدأ األغشية المرنة والرقيقة . 30

31 
توليد الجسم 
  لألضرار

2, 21, 
27, 1 2 22, 35, 

18, 39 
 مبدأ التثقيب.  31

 ,28 ,6  سهولة التصنيع 32
11, 1 8, 28, 1 35, 1, 

10, 28 
 تغيير اللون. 32

 ,34 ,1    بساطة العمليات 33
 التجانس. 33 28 ,1 ,15 3 ,12

 ,35 ,34    انةبساطة الصي 34
 التأهيل المستمر أو اإللغاء. 34 10 ,32 ,1 13 ,7

35 
التكيف وتعدد 
  االستخدامات

1 27, 34, 
35 

35, 28, 
6, 37 

 تغيير الخصائص. 35

 ,10 ,15تعقيد الجهاز أو  36
37, 28 15, 1, 24 12, 17, 

28 
 أو الهيئة ر البيئةيتغي. 36
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  النظام

37 
صعوبة الكشف 

  والقياس
+ 34, 21 35, 18 

 االنتفاخ. 37

 ,27 ,34  مدى األتمتة 38
25 + 5, 12, 

35, 26 
 الموقف الصارم. 38

 ,18 ,35 اإلنتاجية 39
27, 2 

5, 12, 
 البيئة المحايدة. 39 + 26 ,35

 التنوع. 40       

  
مصفوفة المتناقضات هذه قد تم بناؤها على أساس ما استخلصه التشلر وبديهي أن 

ية التي جاء بها اآلالف من العلماء والباحثين فـي المجـاالت   من الحلول اإلبداع
وقد استطاع هؤالء العلماء الوصول إلى تلك الحلول اإلبداعيـة  . الهندسية تحديداً

لكن ما نصبو إليه فـي هـذه   . باستخدام بعض مبادئ تريز األربعين ذات الصلة
كن اسـتخدامها  الدراسة أيضاً أن نتمكن من بناء أسس مصفوفة تناقضات عامة يم

في حل المشكالت السياسية واإلدارية والدعويـة واالجتماعيـة ، ولـيس فقـط     
وألنه ال توجد براءات اختراع لمثـل هـذه األنـواع مـن     . المشكالت الهندسية

المشكالت فإن المصفوفة التي نتطلع إلى بنائها ستعتمد بالتأكيد على مدى الخبـرة  
ة عليها وتنقيحها مع مرور الوقت ، لكـن فـي   التي نمتلكها ، وأتوقع أن يتم الزياد

أما الفلسفة التي سأتبعها فـي تحديـد   . النهاية سنصل إلى مبتغانا في هذا الجانب
عناصر تلك المصفوفة فتعتمد ببساطة على المفردات المتداولة في مثل هذه األنواع 

التـي  من العلوم اإلنسانية والتي تؤثر في مخرجاتها ، إضافة إلى تلك العناصـر  
  .استخدمها التشلر في مصفوفته ، والتي تتوافق مع ما ذهبنا إليه

  
ومن الممكن التفكير في تعديل مصفوفة التشلر لتناسب المشاكل اإلنسانية عمومـاً  

  :وذلك من خالل منهجين للتفكير
  

أن يتم استبدال بعض مكونات المصـفوفة والمتعلقـة بالطبيعـة الشـيئية      .1
ية بأخرى تمثل طبيعة النظام فـي المشـكالت   الجسيمية للمشكالت الهندس
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اإلنسانية ، مع إعادة تعريف المكونات الجديدة وتحديد مبادئ تريـز التـي   
  .تؤثر عليها سلباً وإيجاباً ، ومن ثم إعادة بناء المصفوفة

أن يتم استخدام مكونات النظام اإلنساني وخصائصه وعملياته فـي بنـاء    .2
 .وب التشلرمصفوفة جديدة ، باستخدام نفس أسل

  
ولهذا الغرض فإنه من الممكن تقسيم عناصر مصفوفة التشلر إلى عدة مجموعات 

  :، وذلك كما يلي
  المجموعة  الخصائص المناظرة  الخصائص حسب التشلر  المجموعة

  عناصر تتعلق بالقيم  حقوق اإلنسان  وزن الجسم المتحرك  جسميةفيزيائية عناصر 
    تداول السلطة  وزن الجسم الثابت  
    الشفافية  طول الجسم المتحرك  
    المساءلة  طول الجسم الثابت  
    األخالق اإلنسانية  مساحة الجسم المتحرك  
    العادات والعرف والدين  مساحة الجسم الثابت  
    األمن  حجم الجسم المتحرك  
    التنمية  حجم الجسم الثابت  
    الفقر  الشكل  
    البطالة  كمية المادة  
    التعليم    
    دة الداخليةالوح    
    السياسة الخارجية    
    الحريات العامة    
    استقالل القضاء    
        

  عناصر تتعلق باألداء  مدة فعل العامل  مدة فعل الجسم المتحرك  عناصر تتعلق باألداء
    مدة فعل المؤسسات  مدة فعل الجسم الثابت  
    السرعة  السرعة  
    القوة  القوة  
استهالك الجسم المتحرك   

  قةللطا
    حصة الفرد من اإلنفاق

استهالك الجسم الثابت   
  للطاقة

حصة المؤسسات المكانية 
  من اإلنفاق
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    القدرة  القدرة  
    الضغط أو الجهد  الضغط أو الجهد  
    الشدة والتحمل  الشدة والتحمل  
    استقرار بنية المؤسسة  ثبات تركيب الجسم  
    مناسبة مكان العمل  الحرارة  
    لألضرار عاملليد التو  شدة اإلضاءة  
    لألضرار مؤسسةتوليد ال  توليد الجسم لألضرار  
        

  عناصر تتعلق بالكفاءة  الفاعلية  الفاعلية  عناصر تتعلق بالكفاءة
    الطاقة المفقودة  الطاقة المفقودة  
    المادة المفقودة  المادة المفقودة  
    الوقت الضائع  الوقت الضائع  
    ومات المفقودةالمعل  المعلومات المفقودة  
    اإلنتاجية    
    مدى األتمتة    
        

التكيف وتعدد   عناصر تتعلق بالمتانة
  االستخدامات

  عناصر تتعلق بالرفاهية  اإلجراءات سهولة

    بساطة العمليات  بساطة العمليات  
    المرونة  بساطة الصيانة  
    الالمركزية  تأثر الجسم بالضرر  
    األنظمة والقوانين    
    دخل الفردمتوسط     
        

  عناصر تتعلق باإلبداع  التخطيط  سهولة التصنيع  عناصر تتعلق بالتصنيع
    البحث العلمي  تعقيد الجهاز أو النظام  
    رعاية الموهوبين  مدى األتمتة  
    الحرية الفكرية  اإلنتاجية  
    التمويل    
        

  بالقياس عناصر تتعلق  تكرار النتيجة  تكرار النتيجة  عناصر تتعلق بالقياس
    دقة القياس  دقة القياس  
    سهولة الكشف والقياس  صعوبة الكشف والقياس  
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ونالحظ على الجهة اليسرى من الجدول مثاالً علـى اسـتبدال بعـض عناصـر     

وعليه فمـن الممكـن   . مصفوفة التشلر بعناصر أخرى تمثل النظام تحت الدراسة
جامعة ، وحتى عملية مـا مثـل   شركة ، وزارة ، مجتمع ، : اعتبار النظام أياً من

فمثالً من مفـردات  . العملية السياسية يمكن معالجتها والتعامل معها على أنها نظام
  :وعناصر العملية السياسية المتداولة والتي يمكن دمجها في مصفوفة التشلر ما يلي

  عودة الالجئين •
  القدس •
  تبادل األراضي •
  تحديد أعداد أفراد الشرطة •
  التسلح •
  المياه •
  سيق األمنيالتن •
  القيود التجارية •
  التنمية •
  حرية حركة البضائع واألفراد •
  تقييد البناء على الحدود •
  تعديل المناهج الدراسية •
  تقييد عمل المعارضة •
  استئجار الغور •

  
وغير ذلك من العناصر التي يجب دراستها ضمن المصفوفة الجديدة ، واسـتخدام  

اوضية تؤدي بالنتيجة لتحقيـق  مبادئ تريز اإلبداعية في الوصول إلى خيارات تف
وبنفس الطريقة فإنه من الممكـن اعتبـار   . مصلحتنا وتحافظ على ثوابتنا الوطنية

المقاومة الفلسطينية نظاماً له عناصره ومكوناته الخاصة ، ومن الممكن بسـهولة  
استخدام المبادئ اإلبداعية للوصول إلى تفعيل دور المقاومة ، وصوالً إلى الحـل  
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ي يفضي إلى أكثر أشكال وتوقيتات وطبيعة المقاومـة ، أي المقاومـة   األمثل الذ
  .المثالية التي تكلفنا أقل ما يمكن وتحقق الحد األقصى من اإلنجازات
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  سسادالفصل ال
  

 تطبيقات على نظرية تريز

  
  منذر سليم عبد اللطيف. د.أ

  غزة –الجامعة اإلسالمية 
  

ستخدام نظرية تريز للوصول إلى حلول من الممكن سرد العديد من األمثلة على ا
المهم أن نتمكن من . عملية سريعة وفاعلة للكثير من المشاكل التي نعاني منها

تحديد المشكلة بشكل سليم ومن ثم نستخدم األدوات السابقة للتعرف على الحلول 
  .الممكنة

 
بتها مشكلة في تقديم خدمات تتيح لها زيادة عدد طلإحدى الجامعات  تعاني: مثال

  .لكن ضمن المصادر الحالية المتاحة، وتحسين كفاءة خريجيها في نفس الوقت 
  

 كيف يمكن استخدام طريقة تريز لمعالجة المشكلة؟: السؤال

  
بداية وبمجرد التعرف الدقيق على المشكلة واالقتناع بأهميتها يتم تكوين فريق عمل 

ني للوصول إلـى جميـع   ، يجتمع لدراسة المشكلة ويبدأ عملياً بعملية عصف ذه
  :، مثل العناصر التي تؤثر على المشكلة وتشمل عناصر داخلية وخارجية

  قوانين وأنظمة •
  إدارة وتخطيط •
  أفراد وتدريب •
  المنافسة •
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وبعد جلسة العصف الذهني توصل الفريق إلى النقاط التالية التي تؤثر على 
  :المشكلة

  
  أعداد الطلبة .1
  فرص العمل .2
  عدد الكتب .3
 لتدريسكفاءة هيئة ا .4
 الرسوم الدراسية .5

  األجهزة والمعدات .6
  كفاءة الخريج .7
  المساحة المخصصة للطالب الواحد .8
  المنح الدراسية .9

  كلفة الطالب .10
  

اإلضافة إلى تلك النقاط لكن المقصود هنا هو التدليل والتبسيط لـيس  الممكن ومن 
  .إال

بعد ذلك نقوم ببناء جدول التناقضات ويتكون من عدد متسـاوي مـن الصـفوف    
. وفيه نكتب العناصر المذكورة في العمود األول ، وهو عمود التحسين. األعمدةو

بينما نكتب نفس العناصر وبنفس الترتيب في الصف األول الذي يشـكل صـف   
  .التأثر السلبي

وأخيراً ننظر في تحسين كل عنصر في العمود على حدة وننظر في العناصر التي 
  :دول التاليفنحصل على الج. تتأثر سلباً بالتحسين
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      13  12  11      10  9   أعداد الطلبة
          *      *    1 فرص العمل
  *          *        2 عدد الكتب

  14          *      4  3 لتدریسكفاءة ھیئة ا
              *  *     الرسوم الدراسیة
  *          8      7  6 األجھزة والمعدات

          *  *      *  * كفاءة الخریج
  *          *        * المساحة

        *    *  *    *  * المنح الدراسیة
كلفة الطالب على 

    *      *           الجامعة 
  

 :التفسير للمنحى االيجابي

  د أعداد الطلبةإذا زادت فرص العمل تزدا "1"
  إذا زادت كفاءة هيئة التدريس تزداد أعداد الطلبة "3"
  إذا زادت كفاءة هيئة التدريس تزداد فرص العمل "4"
ويمكن توظيـف   إذا تم رفع الرسوم الدراسية يمكن أن تزداد أعداد الكتب "5"

  أعضاء هيئة تدريس متميزين
أعداد الطلبة ويؤثر ذلـك  إذا زادت األجهزة والمعدات تزداد  "8"و  "7"و  "6"

  إيجابياً على فرص العمل وكذلك يصبح من الممكن رفع الرسوم الدراسية
أيضاً إذا زادت كفاءة الخريج تزداد أعداد الطلبة وفرص العمل ومن الممكـن  

  رفع الرسوم الدراسية

 المیزة التي تسوء

  
المیزة 
 المحسنة
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 :التفسير للمنحى السلبي

  عند زيادة أعداد الطلبة تقل فرص العمل "9"
نصـبح  (أعداد الطلبة تقل أعداد الكتب بالنسبة ألعـداد الطلبـة   عند زيادة  "10"

  )مضطرين لزيادة أعداد الكتب
عند زيادة أعداد الطلبة يصبح هناك نقص في األجهزة والمعدات مما يحـتم   "11"

  علينا شراء تجهيزات جديدة
عند زيادة أعداد الطلبة تقل كفاءة الخريج حيث تزداد أعداد الطلبة لكل عضو  "12"

  ولكل جهاز تدريبي وما إلى ذلك هيئة تدريس
  عند زيادة أعداد الطلبة تقل المساحة المخصصة لكل طالب "14"
  

بعد الحصول على جدول التناقضات يتبين لنا مجموعة العناصر التي يجب االنتباه 
لها عند اشتقاق المبادئ التي تسهم في التقليل من حجم األضـرار والسـلبيات ،   

 . ي تعزز اإليجابياتوأيضاً تلك الت

زيادة أعداد الطلبة عنصر مرغوب غير أن شح فرص العمـل ال يسـاعد   : فمثالً
لذلك نستخدم المبادئ اإلبداعية األربعين في تريز للنظر . على زيادة أعداد الطلبة

وفي نفس الوقت ننظر في آليات زيـادة  . في أيها يساعد على زيادة فرص العمل
  .أعداد الطلبة

  
نظر في المبادئ اإلبداعية وكيف يمكن لها أن تسهم في تقديم أفكار جديدة واآلن لن

 :لتنمية االيجابيات وتقليل السلبيات
  :الطريقة

نقوم بعرض كل عامل من العوامل التي تعتبر جزءاً من المشكلة أو الحـل علـى   
  .المبادئ األربعين واحداً تلو اآلخر ونستنتج األفكار التي تساعدنا في الحل
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/ مبدأ التقسيم . 1
 التجزئة 

                    

/ مبدأ الفصل . 2
 االستخالص 

                    

                    * مبدأ الطاقة القصوى. 3
/  مبدأ الالتماثل . 4

 الالتناسق 
*                    

                    * الدمج / مبدأ الربط . 5
/ مبدأ العمومية . 6

 الشمولية 
*                    

( مبدأ التعشيش . 7
 ) االحتواء أو التداخل 

*                    

                     مبدأ الوزن المضاد . 8
مبدأ اإلجراءات . 9

 اإلستباقية
                    

الفعل  مبدأ رد. 10
 واإلجراءات المضادة

                    

                     مبدأ الخطة البديلة. 11
                    * مبدأ تقليل الطاقة. 12
مبدأ القلب أو . 13

 العكس
                    

                    * مبدأ تغيير النمط. 14
مبدأ الدينامية . 15

 )المرونة(
*                    

مبدأ المعالجة . 16
 بالنقص أو الزيادة
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                     مبدأ البعد اآلخر. 17
مبدأ التفاعل . 18

 االيجابي
*                    

                     مبدأ الفعل الدوري. 19
مبدأ استمرار . 20

 العمل المفيد
*                    

مبدأ القفز أو . 21
 االندفاع السريع

                    

مبدأ تحويل الضار . 22
 إلى نافع

*                    

مبدأ التغذية . 23
 راجعةال

                    

مبدأ الوسيط أو . 24
 الوساطة

                    

                    * مبدأ الخدمة الذاتية. 25
                    * مبدأ النسخ. 26
مبدأ استخدام . 27

 البدائل الرخيصة
*                    

مبدأ استبدال النظم . 28
 الميكانيكية

*                    

مبدأ استخدام البناء . 29
 الهوائي أو الهيدروليكي

*                    

مبدأ األغشية . 30
 المرنة والرقيقة

*                    

                     مبدأ التثقيب. 31
                     مبدأ تغيير اللون. 32
                     مبدأ التجانس. 33
مبدأ التأهيل . 34

 اإللغاءالمستمر أو 
*                    

مبدأ تغيير . 35
 الخصائص
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                     مبدأ تغيير البيئة. 36
                     مبدأ االنتفاخ. 37
مبدأ الموقف . 38

 الصارم
                    

                    * مبدأ البيئة المحايدة. 39
                    * مبدأ التنوع. 40
  

نرغب في زيادة أعداد الطلبة ، عند عرض هذا العامل علـى  إفترض أننا : مثال
اكتشاف أساليب وأفكـار  لو فكرت بعمق يمكنك ( مكننا ما يلي يالمبادئ اإلبداعية 

 ):أخرى كثيرة
يستخدم هذا المبدأ لغرض استغالل اإلمكانيات بالحد األعلى : مبدأ الطاقة القصوى 

مثل أن يتم استخدام األجهزة والمعدات والقاعات على مدار الساعة ودون وجـود  
كذلك استغالل طاقات هيئة التدريس بالحد األعلى للتمكن من تلبية . أوقات ضائعة

  .حتياجات األعداد المتزايدة من الطلبةا
يمكن استخدامهما عن طريق جمع الطـالب  : مبدأ الالتماثل ومبدأ الربط والـدمج 

  .المسجلين لمساق دراسي ما مع بعضهم البعض بغض النظر عن تخصصاتهم
يمكن استخدامه عن طريق جعـل بعـض المتطلبـات    : مبدأ العمومية والشمولية
  .طلبة مما يوفر مدرسين وقاعات وجدولةالدراسية عامة لجميع ال

يمكن استخدامه عن طريق جمع الطالب ): االحتواء أو التداخل ( مبدأ التعشيش 
المسجلين لمساق دراسي ما مع بعضهم البعض بغض النظر عـن تخصصـاتهم   

) األعداد القليلة(كما يمكن الجمع بين طلبة البكالوريوس . وبالذات األعداد الصغيرة
 .ر في بغض المساقات أو اقتراح مساقات بديلةوالماجستي

تقليل طاقة أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية إلى الحد األدنى : مبدأ تقليل الطاقة
بما في ذلك التنقل عبر المباني أو تصحيح االمتحانـات أو إجـراءات التسـجيل    

  .والدرجات والمتابعة ، وذلك عبر بناء أدوات مناسبة
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بدالً من محاضرة في قاعة صغيرة يمكن تقديم محاضرة فـي  : مبدأ تغيير النمط 
وبدالً من محاضرة في الجامعـة  ) كل أسبوع مرة على سبيل المثال(مدرج ضخم 

  .يمكن تقديم محاضرة عبر االنترنت أو الراديو أو التلفاز
تكييف األنظمة والقوانين بما يتيح مرونـة أكبـر فـي    ): المرونة(مبدأ الدينامية 

 .تعلم وآليات المتابعةطريقة ال
تصميم النظم واقتراح األدوات التي تتيح للطلبة المشاركة  :مبدأ التفاعل االيجابي

إليهم في كيفية تحسـين   واإلصغاءاإليجابية في عملية التعلم واالحتكاك بالمجتمع 
  .وتطوير الخدمات الجامعية
تـي تتـيح للطلبـة    تصميم النظم واقتراح األدوات ال :مبدأ استمرار العمل المفيد

المشاركة في المشاريع العلمية وبرامج خدمة المجتمع وتقديم التسهيالت ألولئـك  
  .الذين يقدمون أعماالً مفيدة ودعمهم حتى بعد التخرج

وذلك باالستفادة من األعداد الكبيرة للقيام بما هو مفيد : مبدأ تحويل الضار إلى نافع
  .الحد األقصى للجامعة والمجتمع واستغالل طاقاتهم إلى

تصميم األدوات واألنظمة الكفيلة بقيام كل طالب بخدمة نفسه : مبدأ الخدمة الذاتية
بنفسه ، وذلك فيما هو ممكن مثل التسجيل والحصول علـى الجـدول الدراسـي    

 .وتسليم الواجبات عبر االنترنت ، والتقدم بطلبات المنح والقروض  ما إلى ذلك
بأعضاء هيئة تدريس إللقاء محاضراتهم عبر الفيديو يمكن االستعانة : مبدأ النسخ

كما يمكن التعاون مع بعض الجامعات التي تقدم مسـاقات  . كونفرانس أو االنترنت
  .مشابهة على التحاق األعداد القليلة والمكلفة بتلك المساقات

شراء نسخ رخيصة من األجهزة والمعدات إلتاحة : مبدأ استخدام البدائل الرخيصة
 .أمام األعداد الكبيرة من الطلبة لتلقي التدريب المناسبالفرصة 

وذلك باستخدام تقنيـات الحاسـوب واالنترنـت    : مبدأ استبدال النظم الميكانيكية
كذلك االستعاضة عـن الكتـب التقليديـة    . والراديو والتلفاز في العملية التعليمية

للطالب بالمطالعـة  والمجالت العلمية بنسخ الكترونية توفر المكان والمال وتسمح 
  .من بيته أو مكان عمله
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وهو كمن سبقه مع التركيز علـى  : مبدأ استخدام البناء الهوائي أو الهيدروليكي
نقل المحاضرة إلى الطالب في مكان إقامته بدالً من انتقاله بالسيارة إلـى مكـان   

 .المحاضرة

ة من هذا المبدأ قد تستفيد بعض الجامعات اإلسالمي: مبدأ األغشية المرنة والرقيقة
عن طريق تصميم المباني بطريقة تتيح للطالب والطالبات اسـتخدام التجهيـزات   

  .الجامعية مع المحافظة على الفصل الالزم
وذلك بمراجعة الخطط واإلمكانـات المختلفـة   : مبدأ التأهيل المستمر أو اإللغـاء 

ـ   رامج غيـر  وتقييمها باستمرار بحيث تواكب التطور العالمي وإال فال داعـي لب
 .عليها الزمن عفاتنافسية 

. الجامعة تحمل مفهوم التوحد وتخدم كل المجتمع بكافة فئاته: مبدأ البيئة المحايدة
وعليه من األهمية بمكان الحفاظ على صورة الجامعة كحاضنة للمبـدعين بغـض   
النظر عن دينهم أو انتمائهم السياسي والتنظيمي ، وكذلك ال يجوز أن يهيمن تنظيم 

  .و فكر سياسي معين عليهاأ
. من الضروري تنوع التخصصات والبرامج التي تطرحها الجامعات: مبدأ التنوع

كما أنه من الضروري أيضاً تنوع خبرات ومؤهالت ولغات وأعمار وانتمـاءات  
  .الهيئات التدريسية واإلدارية

  
لكن من مصفوفة التناقضات كانت هناك انعكاسات سلبية علـى زيـادة أعـداد    

 :لطلبةا
  عند زيادة أعداد الطلبة تقل فرص العمل .1
نصـبح  (عند زيادة أعداد الطلبة تقل أعداد الكتب بالنسبة ألعداد الطلبـة   .2

  )مضطرين لزيادة أعداد الكتب
عند زيادة أعداد الطلبة يصبح هناك نقص في األجهزة والمعدات مما يحتم  .3

  علينا شراء تجهيزات جديدة
كفاءة الخريج حيث تزداد أعداد الطلبـة لكـل   عند زيادة أعداد الطلبة تقل  .4

  عضو هيئة تدريس
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  عند زيادة أعداد الطلبة تقل المساحة المخصصة لكل طالب .5
  

 :والسؤال اآلن. عند زيادة أعداد الطلبة تقل فرص العمل: ولندرس العامل األول

  بما أننا نرغب في زيادة أعداد الطلبة فكيف يمكن زيادة فرص العمل؟
ذلك نعود مرة أخرى إلى عرض عامل فرص العمل على المبـادئ  لإلجابة على 

  .اإلبداعية وننظر في الحلول المتوفرة أو المقترحة
  

  : يمكن استنتاج المبادئ المؤثرة التالية
  

 تخصصات أدق: التقسيم والتجزئة .1
  تخصصات جديدة أو خبرات متميزة: الالتماثل .2
  يمكن القيام بأكثر من وظيفة: الربط والدمج .3
التعاون مع الدولة في وضع الخطط التنموية لمعرفة : االستباقية راءاتاإلج .4

  اتجاه سوق العمل
اقتراح برامج وتخصصات ال : الخطة البديلة ، تغيير النمط ، الخدمة الذاتية .5

  تعتمد على وظائف الدولة
بحيث يتمكن الطالب من اكتساب مهارات أخرى بأقل قـدر مـن   : المرونة .6

  ضافيةاإلالتدريب أو الدراسة 
اهتمام الجامعة المستمر بتأهيل الخريجين وتدريبهم علـى  : التأهيل المستمر .7

 كل ما هو جديد
اقتراح برامج تركز على تطوير الصناعة والزراعة والتجارة : تغيير البيئة .8

  االلكترونية وفتح مجاالت جديدة
دعم وجود قوانين ونظم ومفاهيم تؤدي إلى تغليـب عامـل   : البيئة المحايدة .9

كفاءة والخبرة على العوامل األخرى كالواسـطة أو االنتمـاء التنظيمـي    ال
  .والسياسي
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تقديم برامج متنوعة تلبي حاجات المجتمع بمختلف نشاطاته : التنوع .10
  .وتوجهاته

  
كذلك فقد اطلعت على مقال يناقش حصار غزة وكيفية معالجته بحسـب نظريـة   

  :تريز وأنقله كما هو أدناه
  

  زةنظرية تريز وحصار غ 
  

  أحمد عبد اهللا. د.أ
  مركز الشرق للدراسات

Ahmad394@gmail.com 
 

من  –التي تم ابتكارها في منتصف أربعينيات القرن الماضي  -تُعتبر نظرية تريز 
أنجع أدوات حل المشكالت ، وبالرغم من أن النظريـة قـد ابتُكـرت لمعالجـة     

لتقنية على وجه الخصوص إال أنه قد تم استخدامها بكفـاءة لمعالجـة   المشكالت ا
وتعتمد النظريـة  . قضايا مختلفة ، تتعلق باالقتصاد والسياسة والصحة وغير ذلك

على وجود أربعين مبدًأ يمكن الرجوع إليها للحصول على مداخل الحـل ، وفـي   
تبة على الحـل ، إذ أن  نفس الوقت ال بد من معالجة ما يسمى باآلثار السلبية المتر

حل مشكلة ما قد يؤدي إلى بروز مشكالت أخرى ال بد من إيجاد حلول مناسبة لها 
وفي النهاية ال بـد للحـل أن   . أيضاً ، وهو ما يعرف بحل مصفوفة المتناقضات

يستجيب للمؤثرات الخارجية بشكل فعال ، وأن يكون مرناً ، إضافة إلـى تميـزه   
إن أهم ما يميز نظرية تريز هو طبيعة الطريقـة التـي   . بدرجة عالية من الكفاءة

ترتكز إلى المنهجية في التفكير ، واالنتقال من فضاء إلى آخر ، والربط بين تلـك  
الفضاءات عبر كل الخيوط الممكنة ، وهذا يختلف جذرياً عن طرق حل المشكالت 

نهجية المناسبة ، التي تتبعها المجموعات المختلفة في اجتماعاتها التي تفتقر إلى الم
وسأحاول فيما يلي تسـليط  . والتي يستخدم فيها أسلوب العصف الذهني العشوائي

mailto:Ahmad394@gmail.com
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الضوء على بعض مبادئ تريز وكيف يمكن االستفادة منها في معالجة الحصـار  
  .المفروض على غزة من جهة الحدود المصرية ، ولكن باختصار

هو النظام المصري ، وذلك  إن المسئول األساسي إلغالق الحدود المصرية الغزية
حرص الحكومة المصرية على اسـتمرار الـدعم المـالي    : لسببين رئيسيين هما

والسياسي الذي تقدمه لها الواليات المتحدة األمريكية ، إضافة إلى عداء الحكومـة  
وللتغلب . المصرية لحركة اإلخوان المسلمين ، التي ال تخفي حماس أنها جزء منها

يقترح المبدأ التاسع والثالثون من مبادئ تريز إسـتخدام بيئـة    على هذين السببين
محايدة ، بمعنى أن ال يكون التعامل مباشر بين حماس والحكومة المصـرية ، ألن  

مثـل  (التنافر والشك يمنع الوصول إلى حلول ، أما استخدام واجهـات مناسـبة   
ويؤيد ذلك ما جاء . فإن ذلك قد يشكل حالً) حكومة من المستقلين على سبيل المثال

في المبدأ السابع للنظرية والخاص بالتعشيش ، حيث أن المقصـود هـو إيجـاد    
واجهات بينما القوة األساسية والمحرك الرئيسي معشش بالـداخل ، لكنـه غيـر    

وهذا ما يمكن أن يشار إليه على أنه فصل وعزل أسباب المشـكلة كمـا   . ظاهر
مبدأ السابع من مبادئ النظرية ذلـك فيمـا   وكذلك يؤيد ال. يقترح مبدأ تريز الثاني

أما المبدأ الرابع والعشرون فيقترح إشراك وسيط ، وهو مـا  . يشار إليه بالتداخل
يمكن أن تحاوله حماس مع تركيا مثالً ، إذ قد يكون من الممكن أن يتم شراء مـا  

ل تلك يحتاجه القطاع عبر التجار وإرساله إلى الوسيط التركي الذي يقوم بدوره بنق
المواد على أنها مساعدات ، وعند وصولها إلى القطاع يتم نقل البضائع للتجار كل 

إذا كانت التجارة المباشرة غير ممكنة فقد يكون ممكناً : وبمعنى آخر. فيما يخصه
ومن الناحية الرياضية إذا تعذر الوصول من نقطة إلـى أخـرى   . استخدام وسيط

. قطة ثالثة ابتداء ، ومنها إلى النقطـة النهائيـة  مباشرة فمن الممكن االنتقال إلى ن
حيث أنه من المفيد " الرافعة"وهذا أيضاً ما أشار إليه المبدأ الثامن من مبادئ تريز 

البحث عن رافعة يمكن لحماس التمسك بها واستغالل مكانتها وقـدرتها لضـمان   
اجات للقطاع حرية أكبر ، وبهذا يتم استخدامها بالشكل الذي يضمن إيصال االحتي

  .، بالوسائل المتاحة
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لقد اعتمد تجار غزة مبدأ تريز الحادي والثالثين والخاص باستخدام البيئة المثقبة ، 
وألن هناك خطراً يتهدد . فقامت بحفر الثقوب أو األنفاق للحصول على ما تحتاجه

لطاقـة  تلك الطريقة نتيجة الجدار الفوالذي فإن المبدأ الثالث لتريز يقترح العمل با
وفي نفس السياق ال بد من توفر خطة . القصوى لالستفادة من المتاح بقدر اإلمكان

بديلة للتعامل مع الوضع الجديد قبل نشوئه ، وهذا ما يعالجه المبدأ الحادي عشـر  
كما يشير المبدأ العاشر إلى أهمية الفعل المسـبق الـذي يمنـع    . في نظرية تريز
عل المسبق على صورة مشاكل أو اعتصـامات  وقد يكون ذلك الف. حدوث المشكلة

لكن المبـدأ العشـرون   . لمنع بناء الجدار أو على األقل وقفه في المرحلة الحالية
في أي عملية قد تكون لها آثار شديدة أو مدمرة قد تفكر حماس في " التعجل"يقترح 

  . تنفيذها ، بمعنى إنجاز المطلوب بأقصى سرعة
المصرية على أنها سلطة تحكم القطاع بشكل كامل لقد تعاملت حماس مع الحكومة 

، وعليه فمن البديهي أن الحكومة المصرية واألطراف األخرى تُحمـل حمـاس   
المسئولية عن أي إخالل بأمن الحدود ، وغني عن الذكر أن أجهزة حماس األمنية 

كما أن حماس رسمياً دأبت . قد قامت بتأمين الحدود المصرية في أكثر من مناسبة
في القضية الفلسطينية ، بل " التاريخي"لى استخدام تعابير داعمة لمصر ودورها ع

وجعلتها مسئولة عن أهم الملفات فيما يتعلق بالمصالحة وصفقة تبادل األسـرى ،  
. لكن دون أن يؤدي ذلك إلى لحلحة الموقف المصري تجاه حمـاس أو الحصـار  

يز ليقرر أنه إذا لـم تـتمكن   وهنا يتدخل المبدأ الثالث عشر من مبادئ نظرية تر
إجراءات معينة من حل المشكلة فإنه من الممكن عكس تلك اإلجراءات ودراسـة  

ويبدو أن ذلك منطقي إذا أخذنا بعين االعتبـار  . إمكانية مساهمتها في حل المشكلة
أن مصر تستوفي أجراً مادياً وسياسياً للقيام بدورها في احتواء حماس والضـغط  

جال المصالحة ، أم صفقة التبادل ، أو التهدئة ، وحتى ما يتعلق عليها سواء في م
 –كما يعتقد كثير من المفكـرين   –فليس هناك مبرر . بالمواقف والعملية السياسية

. ألن تجني مصر كل تلك الفوائد على حساب حصار القطـاع وتحجـيم حمـاس   
مل حماس مـع  إضافة إلى ذلك فإن المبدأ الرابع عشر يقترح تغيير النمط في تعا

مصر ، وذلك من عدة نواحي بما في ذلك إضفاء نوع من المرونـة والديناميـة   
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بحيث ال تتعامل حماس ككتلة واحدة وموقف واحد يلزمها ويحد مـن خياراتهـا ،   
ومن المفيد لحماس أن تتعامل مع مصر كمحطات وعناوين منفصلة ، يمكن لكـل  

واضح في المبـدأ الخـامس    محطة التحرك بمعزل عن المحطات األخرى ، وهذا
كما أن مبدأ تريز السابع عشر يقترح إدخال أبعـاد  . عشر من مبادئ نظرية تريز

وقد يعني ذلك عـدم التركيـز   . أخرى للقضية وعدم حصر المشكلة في بعد واحد
على الحالة اإلنسانية في القطاع والناتجة عن إغالق الحدود ، ولكن من الممكـن  

د أخرى مثل نقد مواقف الحكومة المصرية مـن قضـايا   التركيز أيضاً على أبعا
المنطقة وسياساتها الخارجية والداخلية وقمعها للمعارضـة ، وانتهاكـات حقـوق    
اإلنسان ، ومشاكل الفقر والبطالة والتنمية ، وجميع ذلك من محطات الفشل للنظام 

  .الحاكم
مبدأ تريز الرابع بعدم ومن المهم أيضاً إتباع أساليب مختلفة ، أو ما يشار إليه في 

التماثل ، ويعني ذلك تغيير األسلوب باستمرار فال ينبغي االعتماد علـى أسـلوب   
األنفاق إلى ما ال نهاية ألن ذلك غير ممكن ، ومن األجدى تنويع الوسـائل مـن   

كما أن مبدأ تريز التاسع عشر يؤكد على أهميـة الفعـل   . أنفاق وبحر وبر وجو
تابة في القيام باألعمال وعدم استعمال أسلوب الديمومـة  الدوري ، بمعنى عدم الر

لكن الفعل بمبدأ الفترات أيضـاً  . واالستمرار ، ألن ذلك سيكون عرضة لالنقطاع
مهم ويتم شغل الوقت بين كل فترتين بأعمال أخرى ، ألن مبدأ تريز الثالث يدعو 

  .دائماً إلى العمل بالطاقة القصوى
بدئها الخامس بضرورة التوحد والجمع ، ذلك المبدأ كما تدعونا نظرية تريز في م

الذي يمكن االستفادة منه عن طريق السعي للوصول إلى إجماع وطني في القطاع 
كما يقترح هذا المبدأ أيضاً توحيد األجسـام  . حول تشخيص المشكلة وآليات الحل

ممـا   العاملة لرفع الحصار عن غزة ، والربط بينها لتشكل منظمة عالمية قوبة ،
. يكسبها أيضاً تنوعاً من حيث الخبرات والجنسيات وحرية الحركة وغيـر ذلـك  

  .ويعتبر التنوع آخر مبادئ نظرية تريز األربعين
أما عندما تقع أية مصيبة ، مثل بناء الجدار ، فال تنسى نظرية تريز أن تذكرنا في 

الحالـة البـدء   مبدئها الثاني والعشرين بأهمية االستفادة من المصائب ، وفي هذه 
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بالعمل على كسب التعاطف والتأييد لقضية الغزيين ، واألثر السلبي الذي سـيخلفه  
كما يشمل مفهـوم ذلـك   . بناء الجدار على الوضع المعيشي واإلنساني في القطاع

المبدأ ضرورة النظر في التغلب على المشكلة التي يسببها النظام في مصر وذلـك  
من داخل أو خارج مصر ، على خالف مع النظـام  باالستعانة بفريق مؤذ آخر ، 

المصري ، بمعنى التسبب بمشاكل للنظام الحاكم في مصر حتـى يتوقـف عـن    
  . التسبب بالمشاكل للقطاع ويرفع حصاره عن الحدود

أخيراً ال بد من فهم سياق تلك المقترحات ، وضرورة مناقشة كل منها على حدة ، 
حينها من وضع خطة مناسبة لتطبيقه ، بمـا فـي   وإن بدا أحد الحلول جيداً فال بد 

  . ذلك دراسة ووضع الحلول لآلثار السلبية التي قد تنشأ عن اعتماد ذلك الحل
 
 


