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پارادايم   
Paradigm

System & computer Dept.

TIP   
yesterday and tomorrow’s   

success 

doesnot guarantee 

tomorrow’s.
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در جستجوي آينده     در جستجوي آينده     
Watching for the future
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سه فاآتور آليدي براي موفقيت آينده  

پيش بيني  

نوآوري

 اول بودن  ‐برتر بودن   
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پيش بيني

اطالعات الزم كه به ما أين قابليت را ميدهد كه                 
در

مكان صحيح    

در زمان صحيح    

وبا محصول يا خدمت صحيح        

حضور داشته باشيد     
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نوآوري

راهي است كه با آن ميتوانيد در قله رقابتي                     
صنعت خود باشيد       

در قرن بيست و يكم تنها شركتهايي موفق                  
هستند كه سريعا تغيير ميكنند و خود را با               

نياز و تغييرات محيطي هماهنگ ميسازند          

نياز به تحقيق و توسعه نياز قرن است             
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الگوي سازمان برتربودن
Business Excellence

.پايه و اساس بقا در قرن أينده است  

بسياري معتقدندكه اهميت الگوي برتر      
بودن  به أين دليل است كه به آنها      
قابليت رقابتي  را در قرن بيست ويكم   

ميدهد 

قابليت رقابتي با كسب ويژگيهاي سازمانهاي 
برتر امكانپذير است
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به عملكرد خود بنگريد  

در مواجهه با ايده ها چه ميكنيم؟  
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مرور تاريخ

Story of best watch makers
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 اگر پرسيده ميشد آه چه     1968در سال 
آشوري بازار ساعت را دارد؟
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سوئيس:   پاسخ  
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سوييس قطب ساعت سازي  

 سال در اختيار   60سوئيس بازار ساعت را براي مدت        
.داشت    

اگر كسي ساعت خوب و دقيق ميخواست، ساعت          
.سوئيسي خريداري ميكرد    

سوئيسها ساعتي اختراع كرده بودند كه دقيقه شمار و              
.ثانيه شمار داشت     
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نقاط قوت 

تحقيقات در سوئيس بر روي چه نكاتي در زمينه           
ساعت بود؟   

ساخت چرخ دنده ها

ساخت ياتاقانها   

ساخت فنر ساعت

(خود كوك كن(ايجاد ساعت اتوماتيك 

سوئيسيها در زمينه تحقيق و نوآوري در زمينه         
.بازار را گرفتند    % 65ساعت پيشتاز بوده اند و       

.بود  % 80سود سوئيس از ساعت       
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تغيير 

بازار به   %  65 سهم بازار آنها از    1980در سال  
بازار دنيا رسيد؟؟    %  10

!!!!رسيد  % 20سود ساعت سازي سوئيس به      

چه اتفاقي افتاد؟ چه اتفاقي افتاد؟ 

.آنها با يك تغيير در پارادايم مواجه شدند          

در مباني حاكم بر ساعت سازي تغييري بوجود             
اين تغيير چه بود؟   . آمد
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مكانيزمهاي مكانيكي جاي خود را به مكانيزمهاي               
.الكترونيكي داد   

چرخ دنده  (نقاط قوت ساعت سازان سوئيسي         
!!ديگر به كار نمي آمد؟    ... ) دقيق و 

پارادايم نوين در ساعت
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چرا بحران ؟
آيا سوئيسيها نمي توانستند آينده نگري نمايند          

و از اين وضعيت اجتناب نمايند؟     

فقط اگر آنها مي توانستند تغيير در پارادايم ،               
الگوي ذهني را درك كنند موفق به جلوگيري از أين         

بحران ميشدند    

آيا تحقيق و توسعه فراموش شده بود؟   :سئوال 
چه كساني ساعت الكترونيكي را اختراع نمودند؟          
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پشت پرده تاريخ

نكته مهم آنست كه سوئيسها بودند كه خود       
 اختراع  1967ساعت الكترونيكي را در سال        

.نمودند

ولي وقتي كه محققين اين ساعت را ارايه نمودند،                  
.ساعت سازان آن را رد نمودند     

اين نوع ساعت نمي    “: ساعت سازان مي گفتند     
ويژگي ساعت    ” .تواند ساعت آينده باشد   

 پس اين ويژگي چه سوئيسي دقت در فنر آنست  
ميشود؟
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ساعت سازي در آنسوي دنيا

 ،  1981 ‐ 1979در حاليكه در سوئيس بين سالهاي       
. ساعت ساز بيكار شدند     62000  تا 50000از

 تنها يك درصد بازار را        1968ژاپنيها كه در سال     
.بازار دنيا را بدست آوردند         % 33داشتند ،      

.سيكو وارد بازار شد

.سود مناسبي از اين حضور نصيب ژاپني ها گرديد 
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پندهايي از مشكل ساعت سازان سوئيسي

آيا مي توان از چنين مشكالتي با درك از تحوالت آينده 
جلوگيري نمود؟ 

 :معموالً افراد ازآينده به عنوان موقعيتهاي زيرياد ميكنند 

.ما را تهديد ميكند، قاعده ها را تعويض ميكند، مشكل ساز است           

چگونه ممكن است افرادي اين چنين هوشمند با انگيزه هاي 
باال، اقدامي چنين ضعيف در پيش بيني آينده انجام دهند؟    

پارادايم به اين موضوع مي پردازد   

با شناخت اصول پارادايم ،  قادر خواهيد بود كه در بهاي آينده   
.را باز كنيد
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چگونه ميتوان با دقت آينده را پيش بيني نمود      

Fishing the future
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نگاهي به تغييرات بيندازيد

رشد مديريت مشاركتي     

ژاپن به عنوان توليد كننده محصوالت با كيفيت            

رشد اطالعات به عنوان يك منبع كليدي         

رشد ارتباطات از طريق تلويزيون و مجالت      

رشد استفاده از انرژي اتمي به جاي انرژي هاي          
سوختي 

استفاده از ماهواره هاي مخابراتي و اينترنت            

كوچك “به ”  بزرگ بهتر است  “تغيير نگرش از     
”زيباست  
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اگر آينده را پيش بيني ميكرديد چه ميشد؟  

حداقل شما دچار كمترين شوك ناشي از تغيير       
ميشديد

ميلياردها تومان درآمد     / ممكن بود ميليونها   
.كسب ميكرديد   

 است كه منجر به أيجاد روندهاي    تغييرات در قاعده ها أين 
نوين شده و يا تحوالت را شديدا تحت تاثير قرار ميدهند

و سبب ميشود آنها را خاص 
بدانيم 
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پارادايم چيست  

Paradigm
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تعابير موجود از پارادايم

ناشي از تغيير در       ) مطابق ليستهاي قبل  (اغلب تغييرات انجام شده  
.پارادايم است 

مباني پارادايم و تغيير پارادايم در شناخت بهتر تغييرات بزرگ            
.كمك ميكند

:توماس كوهن 

پارادايم هاي علمي ، مثالهاي پذيرفته شده از تجارب علمي است كه          “
از طريق يك مدل و به دنبال تحقيقات علمي در اختيار گذاشته          

.”ميشوند  

افرادي كه پارادايم هاي مشترك داشته اند به استانداردها و قواعد             “
.”مشابه رسيده اند  

:آدام اسميت  

.”پارادايم طريقه ديدن دنيا است“
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تعابيري ديگر از پارادايم

پارادايم به ما كمك ميكند كه دنيا را تفسير نموده و             
.رفتار آن را پيش بيني نماييم        

وقتي كه در يك پارادايم هستيم ، به سختي ميتوان            
.ديگر پارادايمها را تصور كرد        

يك پارادايم چارچوبي براي تفكر است و شمايي براي           
.شناخت و تفسير واقعيت      
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تعريف پارادايم

پارادايم مجموعه اي از قواعد و قوانين        
است كه دو كار )  نوشته يا نانوشته  ( 

.انجام ميدهد  

ـ يك محدوده را تعريف و يا ايجاد      1
.ميكند

ـ ميگويد كه در اين محدوده چگونه بايد   2
.رفتار نمود تا موفق شد
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مثالهايي از پارادايم        

(سازندگان  سوييسي  ( تحول ساعت سازي   

هليكوباكتر در  پزشكى 

كيفيت   در  ژاپن     

 mass customizationتوليد انبوه سفارشي     

موبايل 

(…مك دونالد ، بوف درايران و       :مثال (غذاى  آماده      

Change the Paradigm    Change the futureChange the Paradigm    Change the future
تغيير پارادايم معادل تغيير آينده است            
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سواالت آليدي

ـ چه موقع يك پارادايم جديد بوجود مي 1
آيد؟

ـ چه افرادي تغيير دهنده پارادايم هستند؟2

ـ چه كساني حاميان اوليه تغيير دهندگان 3
پارادايم هستند و چرا از آنها پشتيباني 

ميكنند؟

ـ چگونه تغيير در پارادايم بر روي آنهايي 4
ميگذارد؟ اثر ميكنند عمل فضا اين در كه
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چه موقعي پارادايم جديد ظاهر ميشود؟       

When do new paradigms 
appear?
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 حل مسئله -ويژگي پارادايم 

مسائل حل شده  

زمان
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معرفي يك پاراديم 

مسائل حل شده  

زمان

A
B

C



Jamshid Nazemi 31

توسعه و فراگير شدن پارادايم 

مسائل حل شده  

زمان

A
B

C
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منحني عمر يك پارادايم

مسائل حل شده  

زمان

A
B

C
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چه موقع يك پارادايم نوين ظهور ميكند  

مسائل حل شده  

زمان

A
B

C

منطقي

محتمل ترين
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چه چيز سبب تغيير در پارادايم ميشود؟  

ه زود يا دير ، هر پارادايم سبب بروز يك مجموعه از مشكالت خواهد شد ك     
هر فردي ميخواهد در حوزه خود قادر به حل آن شود ولي نميداند چگونه          

.اين كار را انجام دهد  

مسائل حل شده  

زمان

A
B

C

شده                   ئل حل ن مسا
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در آجاي اين منحني :  از خود سوال آنيد 
هستيد

.هستيد  Aاگر روش جديدي براي حل مسائل خود ايجاد ميكنيد در منطقه      

 Bاگر در حال حل مسائل به صورتي كارآ و اثربخش هستيد در منطقه     
.بسر ميبريد  

.هستيد    Cاگر مسائل شما پيچيده شده اند در منطقه     
مسائل حل شده  

زمان

A
B

C
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چه آسي پارادايم را تغيير مي دهد     

Who changes the paradigm
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چه آسي پارادايم را تغيير ميدهد؟  

پاسخ كوتاه آنست كه فردي خارج  
.سيستم اين كار را انجام ميدهد

فردي كه نميداند پارادايم موجود   
.چيست 

افرادي هستند كه عاملين به تغيير     
.هستند 
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چرا فردي بيرون سيستم؟    

با همان الگوى ذهنى آه مشكالت            
را آفريده ايم ما نميتوانيم                
مشكالت امروزه خود را تغيير         

.دهيم   
اينشتن     
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چگونه با تغيير پارادايم مخالفت ميكنيم؟ 

.اين غير ممكن است

ما اينگونه كارها را انجام  
.نميدهيم

اين تغيير خيلي بزرگي  
.است

ما كاري شبيه اين را تجربه  
.كرديم ولي نشد 

اگر كمي بيشتر با ما آشنا 
.شويد، آنگاه درك ميكنيد

با چه شاخص ميگوييد كه 
غلط ميدهيم انجام آنچه

اگر در اين حوزه به اندازه من 
قدمت ميداشتيد ، 

ميفهميديد كه آنچه پيشنهاد 
.ميكنيد كامالً نامعقول است
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تغيير دهندگان بالقوه پارادايم چه آساني هستند  

.فردي جوان كه تازه آموزش ديده است 

او پارادايم را مطالعه نموده ولي تجربه نكرده است        

تجربه ما بهتر از تئوري است ودر  :ما به فرد تحت آموزش ميگوييم    
عمل جواب داده است   

در جنرال الكتريك به مهندسين جوان تازه وارد گفته ميشد ميتوانيد               
پوشش المپها را به نحوي طراحي نماييد كه درخشش در تمام      

سطوح يكسان باشد بعد از مدتي فرد اظهار ميداشت نميشود و همه      
به خاطر دست انداختن تازه وارد ميخنديدند         

أين حالت منظور شماست؟: اما يكروز مهندسي جوان گفت   

.فردي مسن كه حوزه كاري خود را تغيير داده است  

.يك متخصص  در يك زمينه خاص كه كار خود راتغيير ميدهد
دمينگ به عنوان يك آماردان و تاثير در توليد  ⌧
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تغيير دهندگان بالقوه پارادايم چه آساني هستند  

.افراد تك رو و مستقل

افرادي هستند كه با پارادايم آشنا هستند ولي تحت سلطه آن قرار         
نگرفته اند    

در شركت موتوروال در حاليكه راديوي موجود بزرگ و به درد اطاق     
أيده راديوي خودرو و نوع كوچك آن را مطرح    . پذيرايي ميخورد      

.نمود  

همچنين طرح چيپس الكترونيكي در موتوروال        

.افراد فكور و جمع بندي كننده

كسي كه به مشكلي در يك پارادايم حمله ميكند بدون آنكه بداند چه             
حوزه أي را دارد حل ميكند    

تهيه كننده اسپريد شيت يك برنامه نويس بود كه ميخواست مشكل        
حسابداران را حل نمايد
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تغيير دهندگان بالقوه پارادايم چه آساني هستند  
مخترع سويچ هاي مخابراتي كيست؟ 

چرا أين مسئله براي وي مطرح شد؟  . يك متصدي كفن و دفن  

او متوجه شد كه كسب و كار وي كم ميشود   

وي فكر كرد أين مشكل از تلفن اوست به     . سهم بازار را داشت %  50او 
اداره تلفن مراجعه نمود و درخواست بررسي نمود       

اداره تلفن كاري براي وي نكرد او بر اساس تحقيقات متوجه شد كه       
خانم رقيب وي اپراتور تلفن است و درخواستها را به شوهر خود     

وصل ميكند   

وي دستگاهي اختراع نمود كه بدون اپراتور تماس تلفني با وي ميسر              
شود
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چه آساني پيشتازان پارادايم هستند؟    

Who are the paradigm 
pioneers?
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پيشروان پارادايم چه ويژگي دارند؟  

اولين افرادي كه راه سخت و ناهموار تغيير دهندگان             
پارادايم را دنبال ميكنند           

افرادي كه ريسك را قبول ميكنند          

بدون پيشروان پارادايم ، تغيير پارادايم بوجود نمي                 
آيد زيرا أين افراد هستند كه عناصري چون زمان ،              
تالش ، تفكر ، سرمايه را براي أيجاد هسته اصلي         

أيجاد ميكنند     Aمحرك پارادايم در فاز    
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ظهور پيشروان پارادايم

مسائل حل شده  

زمان

A
B

C

ظهور پيشروان     
پارادايم

پيشروان در اواسط يا اواخر 
ظهور مي يابند Aفاز  

انتخاب وتوسعه پاراديم 
نوين توسط أين افرادبدون 

معيارهاي كمي است و بر   
مبناي قضاوت صورت    

ميگيرد زيرا اعداد وجود 
ندارند 

تصميم مبتني بر قلب به جاي  
مغز 
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چه آساني بيشترين بهره را از پارادايم ميبرند؟  

الزم نيست تغيير دهنده پاراديم باشيد تا   
پيشرو در . از فوائد آن استفاده نماييد
پارادايم بودن كافي است

چه ملتي پيشرو در پارادايمهاي نوين 
است؟

ژاپن
watches, VCR(USA),Coating(ussr)
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اثر پارادايم چيست؟  

What is the paradigm effect



Jamshid Nazemi 48

اثر پارادايم

آنچه براي يك فرد در يك پارادايم واضح است      
.براي ديگري در پاراديم ديگر كامال نامفهوم است         

شكل رفتاري از اثر پارادايم در افراد أ ينست؟        
!!أين كار امكانپذير نيست؟       

معموال آينده صنعت ما ، ملت ما خارج از     
محدوده پاراديمهاي حاضر است و لذا مشاهده         

آن غير ممكن است ؟  
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مثالهاي از پارادايم 

Examples
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پارادايم هاي توليد

بزرگتر بهتر است   

زمان راه اندازي زياد يك وضعيت از قبل معين است               

استقرار بر اساس موضوع صورت ميگيرد        

سرپرستان مسئوليت تفكر و كنترل كار كاركنان را     
دارند    

برنامه ريزي ظرفيت را بر اساس كسريها انجام دهيد         

اندازه بزرگ در يك      . دوره تحويل بزرگتر بهتر است    
.حمل بيايد   
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پارادايم هاي نوين

New paradigms
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پارادايم هاي توليد

بزرگتر بهتر است   

زمان راه اندازي زياد يك حالت نرمال و تجربه شده      
است  

براي توليد انبوه استقرار خطوط سريال بهره وري را          
افزايش ميدهد        

سرپرستان مسئوليت تفكر و كنترل كار كاركنان را     
دارند    

برنامه ريزي ظرفيت را بر اساس كسريها انجام دهيد         

اندازه بزرگ در يك.(دوره تحويل بزرگتر بهتراست
)
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پارادايمهاي نوين

اقتصاد جهاني      

جنبش محيط زيست  

كيفيت در همه جا     

تنوع زياد  

فيبر نوري در همه جا   

استفاده از منابع انرژي ماگزيمم است       

تيمهاي خودكار وخودمميز    

آب با ارزش است    
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مديريت نوين مشترى مدار است

افقى

هماهنگ

مشتريان

واقع بينانه جمعى

به هم وابسته 

جهانى

اطالعات

زمان

متفرق

رشد فردى

تيمى

فردى

عمودى

رياست مدارانه

سود

فردى

مستقل

داخلى

سرمايه

هزينه

همگن 

امنيت

به صورت فردى

اجبارى

سازمان  
رهبرى
تمرآز

انگيزش 
ساختار  

بازار 
منابع

مزيت نسبى
نيروى آار

انتظار آارآنان     
آار  

آيفيت 

حالحالگذشتهگذشته


