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ت أي ء ببساطة ، فلن تستطيع ان    تسطيع    ين " إذا كنت ال تانشيقول ألت  ي
.  تفهمهتفستر الس 

القر  واتخاذ  المشكالت  حل  ي 
ف  تستخدم  ي 

التر الدوات  من  الكثتر  بهدف  اهناك  الدراسة  رات 

ي تساهم  للمشكلة والحصول عىل المعلومات    الجيدة
ي الحصول عىل    التر

. من  إبداعية  أفكار ف 

وىه عملية تفكيك المشكالت والقضايا إىل أجزائها     ،  هذه الطرق طريقة الهندسة العكسية  

حلول  ال  عىل  الحصول  ي 
ف  تساعد  ي 

التر والفكار  المعلومات  عىل  الحصول  بهدف  ساسية 

 دراسته  أي ،  وىه عملية دراسة المشكلة أو القضية أو المنتج من الخلف إىل المام ابتكارية.  

النتيج من  بهدف  ابتداء  المدخالت  إىل  وصوال  الوراء  إىل  والعودة  المتحققة  إىل  ة  الوصول 

للمشكلة.  ال  الحقيقية  عملية  أيضا  سباب  أو  نظام  تحليل  عملية  ىهي  العكسية  الهندسة 

للنظام الذي    واستخدام المعرفة المكتسبة من هذا التحليل إلعادة إنشاء نظام مكرر أو مشابه

ي  االستفادة من الوقت واختصار   . دراستهتم  
  والوصول إىل حلول   هوتساهم هذه الطريقة  ف 

كتر  عىل جوهر المشكلة أو القضية نف ابتكارية
ورة التر الهندسة   تنطلق  ها.  س، فىه تنطلق من ض 

انه    العكسية   ء  إليجاد حل للمشكلة يجب تحديدها بدقة.    من  ي
فعملية تحديد المشكلة ش 

و  ، يجب دراسة المزيد من التفاصيل حول المشكلة،  ي وال يمكن حل مشكلة بدون تحديدها ض 

كتر  عىل السؤال لماذا هذه المشكلة
لهذين   إجاباتويجب وضع  ؟  ولماذا حدثت  ؟  ويجب التر

 .  السؤالير 

التفك فىه  البعد عن  إىل  تهدف  التقليدي  ة،  تر  المباش  الحلول غتر  كتر  عىل 
ل ، عىل سبيوالتر

ين هذا هو  بإذا أردت زياد شعة السيارة فإن المر يحتاج زيادة الضغط عىل دواسة ال  المثال   ت  



ي تؤثر عىل ال  الهز إأو  الحل المباش  أم غتر المباش  فهو تقليل وزن السيارة  
  رسعة. المشكالت التر

ي  ا  عند أيضا  
ف  العكسية  الهندسة  ما    ستخدام  منتج  هيكل    م باستخدادراسة  عىل  تركز  فإنها 

ي  يضا تركز عىل  ال والتعرف عىل مكوناته ، أ   ،  ووظائف المنتج
ي تم االعتماد عليها ف 

سس التر

اميتص تحديد  ثم  المنتج،  تقديم  م  النهاية  ي 
وف   ، بدقة  تساهملخطاء  ي حل   حلول جديدة 

ف 

 المشكلة.  

العكسيو  الهندسة  ابتكارية، استخدام  حلول  عن  والبحث  الفعىلي  الواقع  معرفة  ي 
ف  يساهم  ة 

ي تقديم منتجات وخدمات جديدة بتكاليف أقل وجودة أعىل
من    أيضا يمكن  .  وبالتاىلي يساهم ف 

العكسية   الهندسة  مندر   خالل  واالستفادة  وتحليله  للمنافسير   ممتر   منتج  تطوير اسة  ي 
ف    ه 

 . كةالرس  المنتجات 

الدوات  أحد  العكسية  الهندسة  تعتت   المشكالت    وعموما  تحليل  ي 
ف  تستخدم  ي 

التر المهمة 

ونية   امج اإللكتر دية وغتر  تقليبهدف الوصول إىل حلول غتر  والمنتجات وهياكل المنظمات والت 

ي تحقيق نتائج 
ة تساهم ف     . إيجابيةمباش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


