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پـارادایـم
چیست؟

چرا بعضي از افراد هرچه بيشتر كار مي كنند 
هرچه بيشتر تالش ميكنند نامـوفـق ترند؟
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پارادایم چيست:                                               

به  كه  شــده  گــرفته  پاراديگـما  يونانـي  كلمـه  از  پارادايم  پـارادايـم  مي گــويد:  درباره  آر كاوي  آقاي استفان 
معنـــاي طـرح ، الگــو ، نمــايش و چيــزي كه نشــان دهنده چيــز ديگــري است، پـــارادایـــم هــا 

همان برداشت هایمان هستند. 

پـــارادایــــم:

تصــويــر ذهنــي شما درباره 

چيـزهايي است كه وجود دارند. 

و تصاويـري كه ما در ذهنـمان 

از واقعيت داريم كه نتيجه پيش 

زمينه و تجـربيات مــا هستند.

ميكنيم  فكـر  مـا  همه 

خـودمـان  كه  آنگـونـه  را  دنيـا  واقع  در  اما  بينـيم،  مـي  هسـت  كه  آنگـونـه  را  دنيـا 

هستـيم )آنگونه كه شرطي شده ايم( مي بينيم.

مــا تصــوير ذهنيــمان و حتـــي تصـويـــري كــه از خــــودمـــان داريـم را بــه دنيـــاي 
تصـویري  القــا ميكــنيم،  ارتبــاط هستيــم  در  اونـها  با  ، محيــط، مـــردمــي كــه  خــارج 
و  انتــــظارات  افــــكار،  زميــــنه،  پيــش   ، تجـــــربيـات  نتيــــجـه  كـــه 

تصــورات مــا هستـنـد و مـا همـه چيـز را اينگونه مي بينيم.  

 ، را  واقع من خودم  در  اما  كنم،  توصيف  برايتان  آنگونه كه خودم هستم  را  موقعيت  يا يك  ممكنه خودم  من 
احساساتم را، افكارم را ، ديدگاهايم را ، ارزش هايم را و تجربياتم را توصيف ميكنم و آنرا به جهان خارج نسبت 

مي دهم.
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حاال مي خواهم توصيف مختصر و ساده ایي راجع پارادایم بدهم:

پارادايم يك نقشه است همانند نقشه يك دفتر يا نقشه يك شهر، پارادايم نقشه ايي است كه ما در ذهنمان داريم 
وقتي نقشه درست داشته باشيم رفتا و كردار درست داريم. واگر نقشه ما درست نباشد رفتارها و واكنش هايمان هم 

درست نيستند.

چيزي كه ما نقشه بهش مي گویيم در واقع فرضيات ما از چيزها هستند، فرضيات ما از چيزها نماينگر 
واقعيات هستند ، جالب ما درباره پارادايم ها سوال نمي كنيم و حتي تحقيق يا كوچكترين شكي هم  نميكنيم 

و حتی هرچيزی را كه غير از آن باشد را نادرست و يا اشتباه است. 

حال می خواهم چند داستان برای پارادایم برایتان تعریف كنم:

داستان1 
 

يــادم هست  يــك بــار سخنـرانـي داشتـم. و  در رديـف اول دوتـا آقـا 
مـدوام از اول سخنــرانـي تـــا آخـــر سخنـرانــي بـا هــم صحبــت   
مي كـــردند، در  اون سخنـرانـــي مــادرم هـــم حضـور داشــت و در 
رديــف ســــوم نشـــسته بــود و از اينــكه اون دو نفــر داشتنـد بـه 
مـــي  بهــم  را  سالــن  نظـم  و  كردنــد   مي  احتـرامـي  بـي  پســرش 
زننــد خيلــي ناراحـت بـود و تـا آخــر سخنــرانـي همـه حواسـش بــه 

اونــها بـودو داشت حرس می خـورد.

و  همــايش  مــدير  سـراغ  رفـت  بالفـاصـله  سخنـرانـي  پـايـان  از  بعد 
بــه او گفــت اون دوتــا آقــا را ديــديـد ، اون دوتـا را ، مديـر همـايش 
به او گفت منظورتـان با اون آقـای كـره ایی و متـرجمش هست.
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داستان2 

يك زن جوان در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود. چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود، تصميم گرفت 
برای گذراندن وقت مجله ای خريداری كند. همراه مجله، يك بسته بسكويت هم خريد.

او روی يك صندلی نشست و در كنارش مردی در حال خواندن روزنامه نشسته بود و در آرامش شروع به خواندن 
مجله كرد. 

وقتی كه او نخستين بسكـويت را به دهـان گذاشـت، 

و  برداشت  بسكويت  متوجه شد كه مرد هم يك 
چيزی  ولی  شــد  عصبانــی  خيلــی  زن  خورد! 
ناراحت  : بهتر است  نگفت و پيش خود فكر كرد 
ماجرا  اين  ولی  باشم.  كرده  اشتباه  شايد  نشوم، 

تكرار شد.

هر بار كه او يك بسكويت بر می داشت، آن مرد 

هم همين كار را می كرد. اين كار، او را حسابی 
عصبانی كرده بود ولی نمی خواست واكنش نشان 

دهد.

وقتی تنها يك بسكويت باقی مانده بود، زن پيش خود فكر كرد: حاال ببينم اين مرد بی ادب چه كار خواهد كرد؟

مرد آخرين بسكويت را برداشت نصف كرد و نصفش را خورد.

اين ديگه خيلی پرويی می خواست! او حسابی عصابانی شده بود.

در اين هنگام بلندگـوی فـرودگاه اعالم كـرد كه زمان سـوار شدن به هـواپيـماست. آن زن مجــله اش را بست، 
وسايلش را جمع كرد و با نگاه تندی  كه به مرد انداخت، از آنجا دور شد و به سمت ورودی اعالم شده رفت.

وقتی داخـل هواپيـما روی صنـدلی اش نشـست ، دستـش را داخــل سـاكـش كـرد تـا عينكـش را داخـل كيفش 
قـرار دهـد، ناگهـان بـا كمـــال تعجــب ديــد بســـته بسكـــويتش آنـــجاست، بــاز نشده و دست نخورده!
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خيلـــی شـــرمنــده شــد، از خــودش بــدش آمـــد. يـادش رفتـه بـود بسكـويتـی را كـه خــريـده بـود 
بــود،  كــرده  تقسيــم  او  با  را  هـایش  بسكــویـت  مـرد  آن  اسـت.  گـذاشتـه  كيـف  داخـل 

بـــدون آنـــكـه عصبــــانـــی و بـــر آشفتـــه باشـــد.

داستان3 

يـك روز صبـح در متــرو بـودم و اون روز متـرو خيلــی آرام بــود، داشتــم روزنــامه مـی خـواندم كه ناگهـان 
يـك آقــا بهمـراه 2 فــرزندش وارد شدند و اون آقا پيش من نشست و سرش را به ديوار تكيه داد كه ناگهان اون 

دو تا بچه او سكوت را تبديل به هياهو ، سروصدا تبديل كردند .

اون ها دنبـال هـم مـی دويدن روزنامـه مـردم را 
و  تنه می زدند  به مردم  از دستشان می كشيدن، 
كه  من  ميـزدند  صدا  را  همـديگه  فـريـاد  با 
به  و  دادم  از دست می  را  كنترلم  داشتم  ديگه 
خودم ميگفتم عجب پدر بی فكری بايد يكاری 
بكنه، بايد بچه هاش را كنترل كنه، اذيت و سر 
شد،  تحمل  قابل  غير  و  زياد  ها  بچه  وصدای 
آقا  نتونستم خودم را كنترل كنم و گفتم  ديگه 
بايد يه كاری كنيد، لطفا جلوی بچه هايتان را 

بگيريد.

اون آقا كه انگار تازه متوجه موضوع شده بود گفت بله بايد يه كاری كنم ، نميدونم چكار كنم، نميدونم چطور تحمل 
كنم و چطور به فرزندانم بگم من تازه از بيمارستان اومدم و يك ساعت پيش همسرم را از دست دادم و هنوز بچه 
ها متـوجه از دسـت دادن مادرشان نشدن، نميـدونم چـكار كنـم، چطور اين دو تا بچه را بزرگ كنم بعد من كه 
تازه به خودم اومده بودم و ديدم چه اتفاقی افتاده و از بـرداشتـم شـرمنده شده بودم ، بهش گفتم آيا كمكی از دست 

من بر می آيد من چكار ی می تونم برای شما انجام دهم.

تصور كنيد نبود پارادایم صحيح باعث چه مي شود، تصور كنيد افـكار و اعمـال مـن  بر اساس 

آن برداشت ها چه می تواند باشد. 
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حاال به تصاویر زیر نگاه كنيد:
لطفا تصاوير را به ترتيب شماره نگاه و بعد از ديدن هر تصوير بگوييد چه می بينيد؟ 

تصویر شماره 1

تصویر شماره 1 عكس چه كسی است؟
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تصویر شماره 2

تصویر شماره 2 عكس چه كسی است؟
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  پاسخ:
   تصویر شماره 1 تصویر یک پيرزن

    تصویر شماره 2 تصویر یک زن جوان
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االن می تــوانيـد بفهميـد كه چــرا پــارادایـم ها عميـق تـر از رفتـار و اهـداف مـی باشنـد.

ميدانيد همين حاال كه دارم اين مطالب را می نويسم همان اتفاق داره در كل جوامع می افتد، جمله ايی ازانيشتن 
است كه می گويد: مسائل  جديدی را كه ما با آنها روبرو می شويم را نمی توانيم با همان سطح فكری كه در 
گذشته داشته ايم ، حل كنيم ، همانطور كه می بينيد انيشتن از ما می خواهد برای پيدا كردن پارادايم صحيح به 

درونمان نگاه كنيم و آنها را پيدا كنيم.

داشـته  جـديـدی  كشفـيات  می خـواهيم  اگـر  كه  باشـد  يـادتـان  پـس   
باشيـم، اگر می خواهيـم پيشــرفــت های بــزرگـی داشتـه باشيـم، اگر می 
بايد  نماييم  پيدا  نــوع آوری های عظيمـی  دسـت  به تحـوالت و  خـواهيم 
ياد بگيريم كه بــرداشـت هـايـمان را اصـالح ، تغييـر و حتی عـوض كنيـم و 

برای اين كار بايد از خودمان، بله از درون خودمان شروع كنيم.   

به اميـد موفقيت های روز افزون

شـــــاد و تنـــدرسـت باشيـد 

دوستـــــــــدار  شمــــــا

عبــــــاس شــانـه ســــازان
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شمـا می توانيد بـرای استفـاده از مقـاالت و فـایـل های صـوتی   
مــوفقيت در كســب كــــار 

به سایت   WWW.OSTOREHSAZAN.COM مراجعه فرمایيد. 
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