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حقایق ناگواری که نسل جدید جویای کار باید بدانند!
شاید فقط به دنبال شغل نیستید ،بلکه به دنبال یک شغل خاص میگردید .شغلی که رضایت شما را جلب
کند .شغلی که خوشحالتان کند ،شغلی که زندگی شما را تامین کند و از همه مهمتر شغلی که مسیر روشنی
به سمت آیندهای امیدوارکننده داشته باشد .نمیخواهیم حامل خبرهای بد برای شما باشیم ،اما اکثر اوقات همه
اینها بستگی به رفتارهایی دارد که شما انتخاب میکنید ،نه آنچه که کارفرمای شما قول میدهد .البته این
بدان معنی نیست که هدفها دستیافتنی نیستند .بههرحال ،برای ساختن زندگی که خاص خودتان باشد ،باید
از همان ابتدا بفهمید که به چه چیزهایی نیاز دارید.
بسیاری از نسل جدیدیها از دستمزدهای ناکافی خود شاکی هستند در حالی که یکی از این دو کار را انجام
میدهند :آنها به دنبال افزایش دستمزد نیستند ،یا این که وقت نمیگذارند بفهمند چه کارهایی این افزایش
حقوق را تضمین میکنند .حقیقت این است که کارفرمایان در ازای کمترین دستمزد ممکن ،بهترین کار را از
کارمندان میخواهند .پس اگر فکر میکنید که به خاطر حضور به موقعتان در محل کار ،آنها تصمیم میگیرند
حقوقی بیشتر از آنچه که خودتان پذیرفتهاید به شما بدهند ،باید بگوییم در اشتباه هستید .اگر حقوق بیشتری
میخواهید ،باید به دنبال آن باشید ،یا آنقدر از خودتان قابلیت نشان دهید که آنها گزینهای جز افزایش حقوق
شما نداشته باشند.
میخواهید بدانید اکثر رزومهها از کجا سر در میآورند؟ در اکانت ایمیلی که هیچکس آنها را نگاه نمیکند.
اکثر شغلها توسط دوستان ،ارتباطهای شبکهای و توصیههای شخصی پر میشوند .زندگی همین است .آدمها
ترجیح میدهد با کسانی کار کنند که آنها را میشناسند ،چه موکلی که تصمیم میگیرد کدام شرکت اجازه
بازاریابی او را برعهده داشته باشد و چه کارفرمایی که تصمیم میگیرد چه کسی را برای خردهکاریهایش
انتخاب کند .اگر یک شغل فوقالعاده میخواهید ،روزمه خود را آماده کنید ،اما کمی صبر کنید تا به شبکه
ارتباطی خود دسترسی پیدا کنید و ببینید چه کسانی را میشناسید .به دنبال معارف ه و آشنا شدن با یکدیگر
باشید .با آنهایی که میخواهید کار کنید قرار مالقات بگذارید تا کمی آنها را بشناسید .در غیر این صورت،
کسی به شما توجه نمیکند.
معلوم نیست چقدر طول بکشد که اکثر مردم متوجه این حقیقت بشوند .وقتی برای شغلی مصاحبه میکنید،
بهتر است باور کنید که هر کسی که به دنبال رزومه شما است ،اسمتان را در گوگل سرچ میکند .و حدس
بزنید چه میشود؟ اگر اثری از شما در گوگل و شبکههای اجتماعی نباشد یا  LinkedInشما خالی باشد ،باید
بگوییم بازنده هستید .برعکس ،اگر کسی اسم شما را در گوگل سرچ کند و شخصیت آنالین و قابل توجه شما
را ببیند ،ارزش شما چندین برابر خواهد شد .مثال وقتی میبیند که شما  ۲۰هزار دنبالکننده در اینستاگرام
دارید .هر چند دوست داریم فکر کنیم که اینها چیزهای مهمی نیستند ،اما اینطور نیست .اساس تصمیمگیری
آدمها به نحوه حضور شما در اینترنت برمیگردد .ساختن برند شخصی شما بسیار ارزشمند است .آن هم یک
ارزش ویژه .شبکه اجتماعی یک گیم است .ضمن این که مهم است یاد بگیرید که چگونه این گیم را خوب بازی
کنید ،ولی نباید منبع ارزشمندی شما باشد.
قوخوها
نسل جدید به بیتحمل بودن ،محق بودن و باقی چیزها معروف است .اما حقیقت این است که این خل 
اغلب نتیجه عوامل محیطی هستند که از ضعف مدیریت و رهبری نشأت میگیرند .شما نسل هزارهایها اگر
میخواهید آموزش ببینید ،باید قابل آموزش باشید .اگر میخواهید یاد بگیرید باید به این کار تمایل داشته
باشید .اگر میخواهید از تجربیات خود نهایت بهره را ببرید ،باید بتوانید خوب ببینید .این یک رابطه یک سویه
نیست.
هیچ محیط کاریای کامل و بیعیب و نقص نیست .حتی بهترین آنها یعنی محیطهای کاری نسل
هزارهپسند نیز چالشهای خودش را دارد .ارزش واقعی که شما از محیط کار استخراج میکنید ،بستگی به
چیزهای مفیدی دارد که ارائه میدهید .ممکن است بدترین کارفرمای دنیا را داشته باشید ،ممکن است بیشتر
از آنچه که دوست دارید ،کار انجام دهید؛ اما در نهایت درسهایی که میآموزید نتیجه خط فکری خود شما
هستند .میتوانید به آنها به چشم عقوبت نگاه کنید یا به چشم فرصت .سعی کنید از دیگران درس بگیرید ،مهم
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مالکیتی بر نرمافزار آن نخواهید داشت.
حتما میپرسید اهمیت این موضوع در چیست؟ اگر اخبار حوادث نوت  7را دنبال کرده باشید به
یاد میآورید که سامسونگ مدتی پس از فراخوان مرجوع کردن گلکسی نوت  7با انتشار آپدیتی باقی
گوشیهای نوت  7را از کار انداخت .خیلی از کاربران نوت  ،7که حاضر به پس دادن گوشی نبودند ،فکر
میکردند چون مالک گوشی هستند میتوانند گوشی را مرجوع نکنند اما نمیدانستند مالکیت نرمافزار
نوت  7را در اختیار ندارند .تصور کنید شرکتهای سازنده با داشتن چنین قدرتی چه کارهایی که
نمیتوانند انجام دهند .مثال آنها اجازه دارند از اطالعات شما به هر شکلی استفاده کنند و آنها را در اختیار
شرکتهای دیگر بگذارند؛ یا دسترسی شما را به بخشی از امکانات ن رمافزاری گوشی ببندند؛ یا اینکه
اجازه پاک کردن بعضی از اپلیکیشنها را به شما ندهند .یعنی شما با خرید گوشی نمیتوانید آن را پیش
شرکت سازنده ببرید و بگویید نرمافزارش را آنطور که میخواهم تغییر بده ولی شرکت سازنده میتواند
هر بخش از نرمافزار گوشی شما را مطابق سیاستهای خود عوض کند حتی اگر با آن موافق نباشید.
هیچ فرقی نمیکند شما از آیفون استفاده بکنید ،یا اندروید یا ویندوز .حتی چنین موضوعی برای
خودرو ،تلویزیون و هر وسیلهای که نرمافزار دارد صدق میکند .به همین خاطر است گروهی از کاربران
به دنبال استفاده از نرمافزارهای آزاد هستند و تمایل دارند دستگاهی داشته باشند که عالوه بر سختافزار
مالک نرمافزارش نیز باشند.
منبع :جیاسام

دگردیسی خودروهای عادی به خودروهای فرمول یک
این روزها طراحان بازیگوش میخواهند سربهسر ما بگذارند یا شاید با طراحیهای انتزاعی ،ما را به
وجد بیاورند .بعد از تبدیل خودروهای معمولی به سوپراسپرت ،این بار شاهد یک دگرگونی بنیادیتر و
دور از ذهنتر هستیم.
فکر میکنید اگر قرار باشد خودروهای روزمره و عادی خیابانی در مسابقات فرمول یک شرکت کنند،
چه اتفاقی میافتد؟ ابتداییترین تغییرات در چهره این خودروها برای رسیدن به چسبندگی فوقالعاده
و نیروی داون فورس باال است .بنابراین نیاز به اسپویلرهای بزرگ و چرخهای پهن احساس میشود.
بهعالوه برای موتورهای تقویت شده و پرقدرت مسابقات هم باید دریچههای ورودی هوای مخصوص و

سبکزندگی 

نیست چقدر کوچک باشد .بسیاری از جوانان سعی دارند با یک پرش خود را به باالی نردبان برسانند ۹ .ماه در
جایی کار میکنند و بعد آن جا را ترک کرده به سراغ جای دیگری میروند .اغلب در مورد مهارتهایشان اغراق
میکنند به امید این که حقوق باالتری نصیبشان شود .اما این به معنی موفقیت نیست .اگر واقعاً میخواهید در
کاری که انجام میدهید ،موفق باشید؛ باید به دنبال فرصتهای شغلی باشید و همچنین راههایی برای آموختن
چیزهایی که هنوز نمیدانید ،بیابید .کسی که شکست را تجربه میکند ،از دانستهها و ندانستههای خود هیچ
شناختی ندارد .دانستن چیزهایی که نمیدانید ،طول عمر شما را زیاد میکند و موجب میشود تا بتوانید با
چالشهای پیشرو مواجه شوید و بر آنها فائق بیایید و مهارتهای خود را افزایش دهید .یکی از متواضعترین
چیزهای این جهان ،کار کردن برای یک کسب و کار کوچک است ( که کمتر از  ۱۰کارمند دارد) ،این گونه
میتوانید تاثیر کارتان را در آن شرکت ببینید .اکثر کسانی که وارد نیروی کار میشوند به فکر حقوق ،روزهای
تعطیل و چیزهایی از این قبیل هستند .آنها فکر میکنند تحصیالت دانشگاهی یعنی آنها شایسته این امکانات
هستند ،بدون آن که سوالی از آنها پرسیده شود .وقتی برای یک کسب و کار کوچک کار میکنید ،متوجه
میشوید که شغلی که دارید نتیجه سختکوشی و تالش عدهای است که نان سر سفره شما میآورند .آنها
هر روز جاده را صاف میکنند تا زندگی را برای خود بسازند ،شرکت را سرپا نگه دارند و مهمتر از همه مطمئن
شوند که شما حقوق ماهیانه خود را دریافت میکنید .اما این که فکر کنید که میتوانید بدون کار کردن یا بدون
اهمیت قائل شدن برای کارتان ،فقط چکهای حقوقتان را جمع کنید؛ دیدگاه اشتباهی است .چیزی که باید
بدانید این است شغل شما حق مسلم شما نیست .پولی که میگیرید از جیب دیگران است و از آسمان نازل
نمیشود .میخواهید رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید؟ میخواهید کار خودتان را داشته باشید و برای
خودتان کار کنید ،دور دنیا بگردید و آنگونه که میخواهید زندگی کنید؟ شاید اکثر آدمها شرایط رسیدن به
رویاهایشان را نداشته باشند .اما هر کسی مطمئناً حرف زدن در مورد آنها را دوست دارد .در زندگی ،هیچ
کس کار به شما بدهکار نیست .هیچکس مشتری به شما بدهکار نیست .هیچکس حقوق ماهیانه به شما بدهکار
نیست .همه اینها را باید خودتان بهدست بیاورید .پس به جای صحبت کردن در مورد این که میخواهید
شغلتان چگونه باشد ،خودتان در جهت یافتن چنین شغلی گام بردارید.
منبع:خالقیت

چه کسی مالک واقعی گوشی شماست؟

حتما فکر میکنید با خرید یک گوشی موبایل مالک تمام و کمال آن خواهید بود ولی اینطور نیست.
خیلی از ما وقتی گوشی جدیدی میخریم از خوشحالی سر از پا نمیشناسیم چون فکر میکنیم صاحب
بهترین گوشی جهان هستیم و هیچکس نمیتواند ما را از آن جدا کند .اما اجازه دهید شما را با یک
واقعیت تلخ روبهرو کنم؛ هیچ یک از ما مالک واقعی گوشی خود نیستیم! درست است که بابت داشتن
گوشی موبایل به مغازهدار ،یا در واقع به شرکت سازنده ،پول میپردازیم ولی این کار ما را مالک تمام و
کمال گوشی خود نمیکند .در متن توافقنامهای که هنگام راهاندازی گوشیهای هوشمند به کاربر نشان
داده میشود آمده است خریدار گوشی مالک نرمافزار گوشی نیست و شرکت سازنده میتواند بر این
بخش از گوشی کنترل داشته باشد .به بیان دیگر شما فقط پول خرید سختافزار گوشی را میدهید و
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بزرگ پیشبینی شود .البته داشتن اتاق بزرگ و چراغهای استاندارد خیابانی و شیشه و در و پنجره از
تفاوتهای بنیادینی است که در صورت نادیده گرفتن آنها دیگر هیچ نقطه مشترکی بین این خودروها
و نسخههای اصلی آنها باقی نخواهد ماند.
این رندر ،یکی از رندرهایی است که یک شرکت بیمه در استرالیا تهیه کرده است .این شرکت به سراغ
خودروهایی چون رولز رویس فانتوم ،سوبارو  ،WRXتسال مدل  ،Sشلبی ماستنگ ،پورشه  ،911آئودی
 ،R8و حتی جیپ رانگلر ،تویوتا پریوس و اسمارت فورتو هم رفته است.
منبع :پدال ()pedal.ir

طرح :محمد طحانی

والدین اتاق خواب کودکان را جدا کنند
یک پژوهش جدید نشان میدهد کودکانی که در اتاقی جدا از پدر و
مادر خود میخوابند،خواب عمیقتری را تجربه کرده و زودتر از خواب
بیدار میشوند.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل ،در این پژوهش همچنین
مشخص شد که این کودکان کمتر به تغذیه در هنگام شب نیاز دارند.
نکته جالب توجه این است که والدین این کودکان رضایت بیشتری از
خواب شبانه خود داشته و دچار مشکلی در این زمینه نمیشوند .دکتر
جودی میندل ،از بیمارستان کودکان فیالدلفیا ،گفت :یکی از دالیل
اصلی این است که آنها عادت میکنند تا در تنهایی و به خودی خود
به خواب بروند .از طرفی بنا بر دستورالعملهای اعالم شده از سوی
آکادمی آمریکایی کودکان( )AAPتوصیه میشود که نوزادان حداقل
تا شش ماه اول برای کاهش خطر ابتال به سندرم مرگ ناگهانی نوزاد
( )SIDSدر همان اتاقی که پدر و مادر حضور دارند بخوابند .سندرم
مرگ ناگهانی نوزاد که به اختصار  SIDSنیز نامیده میشود ،عبارت
است از مرگ نابهنگام نوزادان در خواب بدون هیچگونه پیشبینی قبلی
پزشکی و بدون برجایگذاشتن هیچگونه عارضهای در بدن نوزاد که در
حین کالبدشکافی قابل تشخیص باشد .به این بیماری مرگ تختخواب
نیز اطالق میشود زیرا اغلب در کودکان در تختخواب روی میدهد.
عامل این بیماری ناشناخته است گرچه دانشمندان توانستهاند برخی
موارد منشأ این بیماری را شناسایی کنند.
محققان پارامترهای متعددی را در ریسکپذیری نوزادان شناسایی
کردهاند که از آن جمله زودرس بودن نوزادان ،در معرض دود دخانیات
قرار داشتن در هنگام خواب ،به پشت نخواباندن نوزادان (نباید روی قلب

تازههایعلمی

آنها فشار باشد) ،عوامل ژنتیکی و  ...میباشند .محققان پرسشنامههای
تکمیل شده توسط والدین  6,236نوزاد در سن  6تا  12ماهگی در
ایاالت متحده را تجزیه و تحلیل کردند .آنها همچنین  3,798پدر
و مادر را از استرالیا ،برزیل ،کانادا ،بریتانیا و نیوزلند بررسی کردند.
نتایج نشان میدهد نوزادانی که در اتاقهای جداگانه از والدین خود
میخوابند ،زودتر از خواب بیدار میشوند ،زمان کمتری چرت زده
و خواب بیشتر و عمیقتری را در طول  24ساعت تجربه میکنند.
همچنین به تغذیه شبانه نیاز نخواهند داشت .در مقابل والدین نیز از
کیفیت خواب باالتری بهرهمند خواهند شد.

مجازخانه

شهاب :ضربالمثلها توی این زمونه
عمال کاربردشون رو از دست دادند،
عمری گفتند :توانا بود هرکه دانا بود،
ولی در عمل توانا بود هر که دارا بود.

تهمینه میالنی :دو كول بر ديگر جانشان
را از دست دادند !اما چرا؟

اشکان مدیری :هر از گاهی به
خودتون اساماس بدین مبلغ ۳۰۰
میلیون تومن به حسابتون واریز شد،
حس عجیبیه
ایوانف :اینها که با دنده عقب میرن
تو پارکینگ که فردا راحت بیان
بیرون ،اسطوره امید به زندگی هستن.
گالب ِتون :اگه ميخوايد با آرامش
زندگى كنيد اين رو سرلوحه
زندگيتون كنيد :از هيچكس هيچ
توقعى نداشته باش و از هركسى توقع
هرچيزى رو داشته باش!

نویدمحمدزاده:
بابا براى نان ،جان داد

 :Homayoon Sazeshافراد از
آنچه در مدرك تحصيلى مىبينيد
ىســوادترند...
بـــ 

