داﻧﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻧﺒﻮغ

ﻋﻠﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺰ دارد؟

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﮐﺮات ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮرات ﻋﺎری از ﻣﻨﻄﻖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺷﺘﺒﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای از
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺷﺘﺒﺎه آﻏﺎز ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ اﯾﺪه اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎری
ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻣﺮوزی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺷﻤﺎ
در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای ،از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻮده و اﺻﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه و ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﯿﺮه ﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺧﻂﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدی ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ و در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻮارد ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺣﻞ را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ از ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داﻧﺶ ﺗﺮﯾﺰ ) (TRIZﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻬﺎرت ،اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺷﻮار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ) .ﺷﮑﻞ (1

شکل- 1
راهکاره
ای تریز
برای حل
مشکلات

آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﺮﯾﺰ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﺧﺘﺮاع ﻧﻮآوراﻧﻪ
در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آیﺑﯽام ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﭘﻞ و ....در ﻫﺮ ﺳﺎل دﺳﺖﮐﻢ
ﺻﺪﻫﺎ اﺧﺘﺮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی
داﻧﺶﻫﺎی ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺟﺴﻮراﻧﻪای
دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ داﻧﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﻋﻠﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ) (Creatologyﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﯾﮏ داﻧﺶ ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای اﺳﺖ .ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎ
رﺷﺘﻪﻫﺎی ادﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﻋﻠﻢ
ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ) .ﺷﮑﻞ (2
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ﻋﻠﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻫﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،دﮐﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎن ﻣﮕﯿﺎری
ﺑﮏ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎﻋﻨﻮان »ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .در اﺻﻄﻼح ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﭘﮋوﻫﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼق و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﺎوری ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ادﺑﯽ ،ﻫﻨﺮی و ...را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ وﺟﻮد
دارد ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻠﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﺮورﺷﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری و ....از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﺰ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺧﺘﺮاﻋﺎت/اﺧﺘﺮاعﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﻪﺟﺎی ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻼقﺗﺮ و ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ  8ﻋﺎدت ﺑﺪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ

ﺗﺮﯾﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟
واژه ﺗﺮﯾﺰ ) (TRIZﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ روﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن  Theory of Inventive problem solvingاﺳﺖ.
ﺗﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ« اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﺗﺮﯾﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی ﮔﻨﺮﯾﺞ ﺳﺎﺋﻮﻟﻮﯾﭻ آﻟﺘﺸﺮﻟﻮ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﯾﺰ را ﺑﺎ واژﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻼﻗﯿﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﻓﻨﺎوری ﺧﻼﻗﯿﺖ و
ﻧﻮآوری ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﺮاع ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻞ اﺑﺘﮑﺎری و اﺑﺪاﻋﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
آﻟﺘﺸﺮﻟﻮ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺖﮐﻢ  40ﻫﺰار اﺧﺘﺮاع ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی را در
ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روﯾﮑﺮد ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺧﺘﺮاﻋﺎت را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد.
ﺳﯿﻤﻮن ﺳﺎواﻧﺴﮑﯽ ،ﺗﺮﯾﺰ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده» :ﺗﺮﯾﺰ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ آن اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه
ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺰ ،راﻫﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ )ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ(
را ﺑﺮای ﺣﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻨﺮﯾﭻ آﻟﺘﺸﺮﻟﻮ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  1964اﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﺗﺮﯾﺰ را
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد .آﻟﺘﺸﺮﻟﻮ ،در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در اداره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ
ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﺟﻮان در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎیﺷﺎن ﻣﺸﺎوره دﻫﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ اﺻﻮل و روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .آﻟﺘﺸﺮﻟﻮ در
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺧﺘﺮاع ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دوم آنﮐﻪ از ﻣﯿﺎن راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ،
اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ راهﺣﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺳﻮم آنﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی را در ﺧﻮد ﺟﺎیداده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻬﺎرم آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺑﺮای داﻧﺶ اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ«.
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ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﯾﻦ ده ﻣﻮرد ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻢ ﺗﺮﯾﺰ
آﻟﺘﺸﺮﻟﻮ ،در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .آﻟﺘﺸﺮﻟﻮ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺧﺘﺮاﻋﺎت را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﻋﻠﻢ ﺗﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﺗﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮑﺴﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ آن ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 -1ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﻣﯽدارد ،راهﺣﻞ اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﻒ
راهﺣﻞﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -2ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﻣﯽدارد ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد :ﮔﺮوه اول ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ راهﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد؛ ﮔﺮوه دوم ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد
از آنﻫﺎ ﻧﺎمﺑﺮده ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ راهﺣﻞ اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
 -3ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﺎل
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ اﯾﺪهآل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ از ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺨﺮج
آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرتآپ در ﻋﻤﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ و اﯾﺪهآل ﺑﻮدن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
 -4ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻧﻮآوری
راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ راهﺣﻞﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ )راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،(.ﻧﻮآوریﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ )راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﯾﮑﺴﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،(.
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﺰرگ )راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﯾﮏ اﺻﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ،(.ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ )راﻫﮑﺎرﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎدل ﭼﺮﺧﺶ در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ اﺳﺖ ،(.ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرگ )روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی را در راهﺣﻞ اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎدل واژه ﺷﮑﺴﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ اﺳﺖ(.

 -5ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ
ﺗﺮﯾﺰ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ اﺻﻞ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای آن ﯾﮏ
اﺧﺘﺮاع اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی
ﺑﮕﺬارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ ،راﻫﮑﺎری ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎﯾﯽ
را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ .آﻟﺘﺸﺮﻟﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪول 39راهﺣﻞ را اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﺛﺒﺖرﺳﯿﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﻣﺮوزه،
اﯾﻦ ﺟﺪول را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ ) (Contradiction Matrixﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راهﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺰو اﻓﺮاد ﺧﻼق ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﯾﻦ ده ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺪهآل ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺪهآل ) IFRﺳﺮﻧﺎم  (Ideal Final Resultﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮﮐﺮدن از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺪهآل ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ و
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ ﺗﺮﯾﺰ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺪهآل ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﻣﯿﺎنﺑﺮ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ IFR .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ روﺷﻦ از اﻫﺪاف ،ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﺣﺬف دوﺑﺎرهﮐﺎریﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻧﻈﺮ دارد از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ،راهﺣﻞ درﺳﺘﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮد ﻓﻮق ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺪهآلﺗﺮ ﺑﻮدن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺪهآل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﺪﻣﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  IFRﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﺪهآل را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﯿﻨﯽ دارد ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را داﺷﺘﻪ و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

ﮐﻼم آﺧﺮ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻋﻠﻢ ﺗﺮﯾﺰ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎزﻧﺪهای ﮐﻪ در ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ و از اﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد اﻟﻬﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار از ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری
اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده ،اﻣﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﺑﺎزار ﻫﺪف را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﻗﺒﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده
و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮح دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ.
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