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سخن سردبیر
زکات دانش ،آموزش به کسانی است که شایسته آناند و کوشش ،در عمل به آن است.
امام علی(ع)

دروهلــه اول خداراشــاکریم کــه مــارا در ایــن راه یــاری نمــود تــا بــا دو شــماره از نشــریه علمــی نوبــل در کنــار شــما دانشــجویان
و اســاتید گرامــی باشــیم و بتوانیــم شــماره ســوم ایــن گاهنامــه علمــی را بــا اعضــای مســئولیتپذیر نشــریه بــه حضــور شــما
برســانیم .بــدون شــک کســب درجــات علمــی در هــر زمینــه نیازمنــد پــرورش انســانهای نخبــه و مبتکــر اســت.
مــا در نشــریه نوبــل در کنــار شــما هســتیم تــا ســهم کوچکــی در بهبــود و ارتقــای ســطح علمــی دانشــجویان مبتکــر ،ایــده
پــرداز و مختــرع داشــته باشــیم.
امید است این شماره از نشریه چراغ راهی برای دانشجویان خالق و مبتکر دانشگاه محقق اردبیلی باشد.

زینب رضائی
سردبیر گاهنامهی نوبل
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بخش اول:

اختـــــــراع

گزینــش راه درســت
بــرای عملــی کــردن
ایدههــا از مهمتریــن
موضوعــات اســت.

در ایــن بخــش از نشــریه بعــد از یادگیــری چگونگــی آمادهســازی ذهــن خــود بــرای ایــده پــردازی
شــروع میکنیــم بــه مرحلــه عملــی کــردن ایــده .روشهایــی کــه بــرای پیادهســازی ایدههایتــان
میتوانــد کمــک شــایانی کنــد.
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عملی کردن ایده

1

چنــد بــار برایتــان پیشآمــده اســت کهایــده هــای در ذهــن داشــتهاید و مدتهــا در مــورد چگونگــی اجــرای آن فکــر کردهایــد و
درنهایــت بعــد از مدتــی فراموششــده و یــا اینکــه آنقــدر بــه تعویــق انداختهایــد کــه ناامیــد از اجــرای آن شــدهاید و یــا اینکــه
نتوانســتهاید در میــان مشــغلههای روزانــه زمانــی بــرای اجــرای آن بیابیــد!
شکلگیری و خلق یک اختراع منوط به داشتن یک ایده خوب ،خالقیت کافی و نوآوری است.
ایــده در حقیقــت یــک طــرح ذهنــی اســت .شــاید بتــوان ایــده دادن را اولیــن گام بــرای حــل یــک مشــکل یــا بــرآورده کــردن یــک نیــاز
دانســت؛ بــه عبــارت دیگــر ایــده ســادهترین راهحلــی اســت کــه انســان در برابــر یــک مســئله یــا نیــاز بــه آن فکــر میکنــد.
طراحــی یــک ایــده ،بــا توجــه بــه ماهیــت ذهنــی آن میتوانــد فــارغ از هرگونــه قیدوبنــدی صــورت پذیــرد؛ امــا بــرای عملــی کــردن آن
بایــد بــه بســیاری از محدودیتهــا مثــل قوانیــن فیزیکــی ،حقوقــی و ...توجــه کــرد.
ایدههــای بــزرگ و کاربــردی معمــوال ً بــا منطــق آغــاز نمیشــوند .بلکــه ابتــدا انبوهــی از ایدههــا بــا شــور و شــوق و هیجــان شــکل
میگیرنــد و دریــک فرآینــد منطقــی تعــداد زیــادی از آنهــا حــذف میشــوند تــا درنهایــت یکــی از آنهــا زنــده بمانــد.
بعضــی از مخترعیــن،ایــده پــردازان قــدری هســتند امــا در اجــرا بــه دلیــل گســترش صنعــت توانایــی الزم راندارنــد .ایــن افــراد
میتواننــد از متخصصیــن متعهــد کمــک بگیرنــد؛ عکــس ایــن حالــت نیــز ممکــن اســت .بنابرایــن میتــوان بهصــورت تیمــی هــم کار
پژوهشــی و اختراعــی را انجــام داد .مثــل مختــرع نامــی دنیــا تومــاس ادیســون کــه بــا گــرد هــم آوردن نخبــگان علمــی ( متخصصیــن
بــرق ،صنعــت ،مکانیــک ،فیزیــک و...ایــده پــردازان) توانســت بیــش از ۱۲۰۰اختــراع ثبــت و از بیــن اینهــا  ۱۰۰پدیــده بــه دنیــای
صنعــت وارد کنــد و تأثیــرات چش ـمگیری در صنعــت بگــذارد.
درحالیکــه افــراد همــه از تفکــرات و ایدههــای خالقانــه برخــوردار هســتند .ولــی موضــوع مهمتــر نحــوه برخــورد بــا ایــن ایدههــا و
چگونگــی اجــرای آنهاســت .درصورتیکــه روش و رونــد درســتی را بــرای اجــرای ایدههــا برگزینیــم ،مطمئنــا ً خواهیــم توانســت کار
هــای بــزرگ و تأثیرگــذاری را اجــرا کــرده و بــه ســرانجام برســانیم.

برای اختراع کردن آسان  ۲چیز الزم است:
1.سطح علمی که بتوان با آنیک نگاه جامع و اجمالی داشت
2.عمق علمی که بتوان با آن ایده را خلق و اجرا کرد.
بــا خواســتن واقعــی نصــف راه را رفتهایــم نصــف دیگــر ســیر تغییــر کــردن اســت .بعــد از فهرســت خواســتههایمان بایــد ببینیــم
گام بعــدی چیســت؟
•اولین پیششرط اجرای موفق ایدهها نوشتن و ثبت آنهاست.
•اگر بیشازحد بر رویایدهای فکر شود ،آن ایده بهمرور نابود میشود.
•هیچ گاهایدههایتان را بیارزش تلقی نکنید.
•چندین ایده را باهم اجرا کنید.
قصــد داریــم در ادامــه روشــی را بــرای پیادهســازیایدههای نــو توضیــح دهیــم کــه بهاحتمــال بســیار زیــادی بــا بهکارگیــری آن موفــق
بــه دســتیابی بــه هدفتــان خواهیــد شــد.

1Idea
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 )1باور به خود
عواقــب تصمیمتــان را بپذیریــد .هــر زمــان کــه ایــن مســئولیت را قبــول کردیــد کــه چیــزی کــه قبــا ً وجــود نداشــته را بــه واقعیــت
تبدیــل کنیــد ،مســئول اعمالتــان هســتید.
 ٪۱۰۰بــه کاری کــه بایــد انجــام شــود متعهــد شــوید .بیشــتر افــراد بــه ایــن دلیــل نمیتواننـد ایــدهای را بــه عمــل برســانند کــه چالشهــا
و مشــکالت غیرقابلپیشبینــی بیشــتر از چیــزی میشــود کــه تصــورش را میکردنــد بــه همیــن دلیــل دیگرمســئولایدههای خــود
نیســتند .آنهــا اعتمــاد بــه خودشــان را از دســت میدهنــد و دیگــر نمیتواننــد بــه انتهــای راهشــان نــگاه کننــد.

 )2طبقهبندی خواستهها
خواستههایتان را به این صورت طبقهبندی کنید:
1 .خواستههایی که میتوانم خودم و بدون نیاز به کمک دیگران و بدون صرف هزینه آنها را به دست بیاورم.
2 .خواستههایی که خودم میتوانم بدون کمک دیگران به دست بیاورم اما مستلزم صرف هزینه است.
3 .خواستههایی که بهتنهایی نمیتوانم آنها را فراهم کنم و به کمک دیگران احتیاج دارم اما هزینهای ندارد.
4 .خواستههایی که بهتنهایی نمیتوانم آنها را به دست بیاورم و هزینه هم دارد.
ایــن طبقهبنــدی باعــث میشــود کــه دیگــر بیدلیــل بــه دنبــال عــذر و بهانــه نباشــیم و مثــا ً بگوییــم افســوس کــه پولنــدارم
یــا افســوس کــه حامــی و پشــتیبان نــدارم .یکــی از مســائلی کــه بســیاری از مــردم در نظــر نمیگیرنــد بررســی عواقــب و نتایــج
خواســتههایی اســت کــه دارنــد.

 )3از متخصصان مشاوره بگیرید
مــا بــه متخصــص نیازمندیــم نــه بــه ایــن دلیــل کــه او از مــا بهتــر اســت بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه اطالعــات موردنیــاز مــا در اختیــار
اوســت .از کســانی کــه قبــا ً آن کار مدنظرتــان را انجــام دادهانــد درس بگیریــد .هیچوقــت فکــر نکنیــد کــه چــون ایــده شــما بــوده
اســت ،پاســخ همــه ســؤالها راداریــد.ایــده پــردازی تفــاوت زیــادی بــا اجــرای ایدههــا دارد .اجــازه بدهیــد مشــاوران مخصوصتــان
شــمارا بــا درسهایــی کــه از شکس ـتها و موفقیتهــای خــود گرفتهانــد ،راهنمایــی کننــد .توصیههایــی کــه از ای ـنوآن میشــنوید
خوبانــد امــا لزومــا ً همــه آنهــا درســت نیســتند .آدمهــای کمــی هســتند کــه دانــش الزم در مــورد کار شــمارا داشــته باشــند .هیـچگاه
نگذاریــد حتــی مشــاوره و متخصصــان در دیــدگاه شــما دخالــت کننــد .خودتــان بایــد بهدقــت همــه نظــرات را بررســی و ارزیابــی کنیــد
و در آخــر خودتــان تصمیمگیــری کنیــد نظراتشــان را تجزیهوتحلیــل کنیــد و بعــد شــخصا ً تصمیــم نهایــی را بگیریــد.

 )4خطر کنید!
اگــر بتوانیــد ایــن واقعیــت را بپذیریــد ،بــا دیدگاهــی بــه ایــن فرآینــد نزدیــک خواهیــد شــد کــه همــه آمــال و آرزوهایتــان را کنترلشــده
نگــه م ـیدارد .وقتــی اوضــاع آنطــور کــه برنامهریزیشــده بــود پیــش نرفــت ،روی کاری کــه در دســت داریــد متمرکــز شــوید و اجــازه
ندهیــد ایــن اختــال شــمارا بــه عقــب برگردانــد .خطــر کــردن کامــا ً طبیعــی اســت و مراحــل بــاور داشــتن خــود و بهرهمنــدی از
مشــاوران باعــث میشــود همیشــه نگاهتــان روبهجلــو و روبهپیشــرفت باشــد .کوشــش و تــاش زیــاد بنیادیتریــن تعهــدی اســت
کــه فــرد بایــد بــرای هــر نــوع مدیریــت خطــر داشــته باشــد .اگــر میخواهیــد بــه ایــن مســیر ادامــه دهیــد ،بایــد راهــی بــرای ایجــاد ایــن
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 )5صبور بودن ویژگی اصلی است
خیلــی بــه خودتــان فشــار نیاوریــد .ســعی کنیــد از ایــن مســیر لــذت ببریــد و درک کنیــد کــه اوضــاع چطــور پیــش م ـیرود .هی ـچگاه
بــرای رســیدن بــه نتایــج دلخواهتــان مضطــرب نشــوید چراکــه مضطــرب شــدن ســبب ایجــاد تصمیمهــا و تصمیمگیریهــای بــد و
اشــتباه میشــود .مســیر عملــی کــردن ایدههــا مطمئنــا ً پــر از نتیجههــای غیرقابلپیشبینــی خواهــد بــود کــه ممکــن اســت شــما
آمادگــی برخــورد بــا آنهــا را نداشــته باشــید .نبایــد اجــازه دهیــد ایــن مســئله شــمارا ناامیــد کنــد .ســرتان را بــاال نگهداریــد و بــه ایــن
مســیر و جایــی کــه شــمارا بــه آن میرســاند احتــرام بگذاریــد .مطمئــن باشــید کــه چیزهــای زیــادی در مــورد آســتانه ریس ـکپذیری
خودتــان یــاد خواهیــد گرفــت.
بایــد بهطــور مــداوم کســانی کــه بــا آنهــا همســفر شــدهاید را ارزیابــی کنیــد .مراقــب افــرادی کــه در مســیر عملــی کردنایدههایتــان
میخواهنــد شــمارا بــه پاییــن بکشــانند باشــید .محتــاط و امیدوارانــه پــای در مســیر عملــی کردنایدههایتــان بگذاریــد.

 )6مجاب کردن دیگران را بلد باشید!
تبدیــل ایدهتــان بــه واقعیــت مســتلزم ایــن اســت کــه کاری کنیــد بقیــه هــم دیــدگاه شــمارا درک کننــد .بــرای توضیــح درموردایدهتــان
رمــز کار ســادگی اســت .اینکــه بتوانیــد خیلــی ســاده دیگــران را از موضــوع ایدهتــان باخبــر کنیــد باعــث خواهــد شــد آن را بهتــر درک
کــرده و احتمــال قبــول کــردن آن افزایــش خواهــد یافــت .هیــچ گاهایدههــای خــود را بـیارزش تلقــی نکنیــد بلکه باید شــفافانهایدهتان
را بــرای ســایرین توضیــح دهیــد و نشــان دهیــد کــه چطــور ایــن ایــده میتوانــد منتهــی بــه ســود و درآمــد شــود .توضیــح دادن
درموردایدههــای بزرگــی کــه خودتــان هیــچ درکــی از طریقــه ســوددهی آن نداریــد ،هیچوقــت مخاطــب درســت ســر راه شــما قــرار
نمیدهــد.

 )7وصل کردن نقاط!
هــر چیــزی بــه چیــز دیگــری وصــل اســت .بایــد یــاد بگیریــد کــه چطــور راه وصــل شــدن ایــن نقطههــا را بــه هــم پیــدا کنیــد .چیــزی
کــه ممکــن اســت امــروز « ایــده اصلــی» شــما باشــد ،وقتــی افــکار دیگــری کــه میتوانــد بــا ایــده شــما مرتبــط باشــد را بــه هــم وصــل
میکنیــد ،میتوانــد بــه ایــدهی بزرگتــری تبدیــل شــود.

 )8عشق!
اگــر در هــر کاری کــه انجــام میدهیــد ،عشــق و عالقـهی خــود را بگذاریــد ،قــدرت ایــن را پیــدا خواهیــد کــرد کــه پیشــرو و پیشقــدم
باشــید و بــا تمــام قــدرت مســیر هدفتــان را پیــش بگیریــد .راههایــی را خواهیــد رفــت کــه افــراد کمــی جرئــت آن رادارنــد و ایــن عشــق
و عالقــه در هــای جدیــدی را بــه ســمت شــما بازخواهــد کــرد .توانایــی شــما بــرای حفــظ شــور و عالقــه یکــی از رمــوز موفقیــت عملــی
شــدنایدههای شماســت .اگــر در هــر کاری کــه انجــام میدهیــد ،عشــق و عالق ـهی خــود را بگذاریــد ،قــدرت ایــن را پیــدا خواهیــد
کــرد کــه پیشــرو و پیشقــدم باشــید و بــا تمــام قــدرت مســیر هدفتــان را پیــش بگیریــد .راههایــی را خواهیــد رفــت کــه افــراد کمــی
جرئــت آن رادارنــد و ایــن عشــق و عالقــه در هــای جدیــدی را بــه ســمت شــما بازخواهــد کــرد .توانایــی شــما بــرای حفــظ شــور و عالقــه
یکــی از رمــوز موفقیــت عملــی شــدنایدههای شماســت.

 )9هدفمند باش!
ایدهتــان بایــد هــدف و مفهــوم داشــته باشــد .اگــر اینطــور نباشــد ،احتمــال اینکــه در نیمــهراه دســت از کار بکشــید و شکســت
بخوریــد بســیار زیــاد اســت .همچنیــن احتمــال اینکــه مــدام بــرای خودتــان بهانههــای بیجــا بیاوریــد هــم بیشــتر میشــود .بایــد
بــه خودتــان و همــه آنهایــی کــه ازایــده شــما حمایــت میکننــد ،متعهــد شــوید .مســیر شــما ایــن اســت کهایدهتــان را اجــرا کــرده
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و کاری کنیــد کــه بقیــه هــم آن را بــاور کننــد .هــدف عشــق و عالقــه شــمارا هــم تقویــت میکنــد و باعــث میشــود در مســیری کــه
پیشگرفتهایــد تنهــا نباشــید .و باقــدرت بــه مســیر خودتــان ادامــه دهیــد.

 )10نیروی محرکه
برای تغییر پیدا کردن به نیرویا نیروهای محرک نیازمندیم .یکی از این نیروهای محرک میتواند آگاهی فکری باشد.
بــا دقــت همــه منابــع خودتــان را بررســی و مشــخص کنیــد و بــا کمــک روابــط ،شبکهســازی و تقســیم منابــع ،فرصــت گســتردهتر
شــدنایدههایتــان را ایجــاد و بیشــتر کنیــد .ایجــاد حرکــت یکــی از ملزومــات تبدیلایدههایتــان بــه واقعیــت اســت .ایجــاد حرکــت
تــا حــد زیــادی بــا زمانبنــدی و مدیریــت و گســترش منابــع در ارتبــاط اســت .بایــد بدانیــد چــه زمــان بایــد و چــه زمــان نبایــد از منابــع
اســتفاده کنیــد تــا بهتریــن اســتفاده ممکــن را از مــکان و زمــان مناســب از منابــع ببریــد.

 )11بهبود ایده
همیشــه جــا بــرای بهتــر شــدنایدههایتــان وجــود دارد .وقتــی کمکــم میتوانیــد ببینیــد کــه نقطههــا چطــور بــه هــم وصــل میشــوند،
خودتــان و مشــاورانتان را بــه چالــش بکشــانید تــا ایدههایتــان را حتــی بهتــر از اینــی کــه هس ـتکنید .پیشــرفتهای پشــت ســر
هــم یکــی از رمــوز اســطوره شــدن اســت.

 )12زندگی و کار ،دو زمینهی غیرقابلتفکیک
مهــم نیســت کــه تــا چــه انــدازه هوشــمندانه ،باعالقــه و متمرکــز کار میکنیــد ،اگــر تــوازن بیــن کار وزندگــی خــود را نداشــته باشــید،
همیشــه در معرض فرســودگی شــغلی خواهید بود .ذهن ،جســم و روح شــما باید همتراز شــوند .ایجاد توازن بین کار وزندگیتان
را بایــد بهصــورت یــک اولویــت باشــد بــا ایــن کار ذهنتــان بــاز تــر شــده و همهچیــز را مدنظــر قــرار دهیــد .اینکــه بتوانیــدایــدهای را بــا
موفقیــت بــه واقعیــت تبدیــل کنیــد ،دوی ماراتــن اســت نــه دو ســرعت .ســرعتتان را بایــد طــوری تنظیــم کنیــد کــه روی کاری کــه در
دســت داریــد تمرکــز کامــل داشــته باشــید .ذهنتــان را بیانــدازه درگیــر کاری نکنیــد؛ کمــی بــه خودتــان تنفــس و اســتراحت بدهیــد
و ســعی کنیــد خالقیتتــان را قــوت ببخشــید.

 )13ماندگاری!
تصــور میکنیــم کــه متعهــد شــدهاید کــه مســئولیت  ۱۱مــورد اول را بپذیریــد و در ایــن مــورد موفــق هــم بودهایــد.ایــده اصلــی
شــما متولدشــده و تأثیــر آن اکنــون بــه جوانــب مختلفــی کــه در ابتــدای کار اصــا ً فکــرش را هــم نمیکردیــد تعمیمیافتــه اســت.
فرصتهایــی کــه بــرای خودتــان و دیگــران ســاختهاید بســیار پراهمیــت بــوده و موفقیــت ایدهتــان االن دیگــر واقعــی بــه نظــر
میرســد.ایــده شــما االن بــه چیــزی بســیار مهمتــر تبدیلشــده و دیگــر بــا خودتــان اســت کــه میــراث آن را مانــدگار کنیــد.
وقتی به ایدهتان زندگی بخشیدید ،این مسئولیت شماست که تأثیر آن ،برای همیشه زنده بماند.
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"برنامهریــزی" کلم ـهای کــه هیچکــس نمیتوانــد منکــر شــنیدن حداقــل یکبــار آن بشــود .مــا در طــول زندگــی خــود بســیار بــا ایــن
کلمــه ســروکار داریــم و در هــر مرحلــه و مقطعــی در زندگــی از آن بهــره میجوییــم .حتــی کوچکتریــن کار هــای مــا هــم کــه بــرای آینــده
اســت ،رنــگ و بــوی برنامهریــزی دارد .پــس برنامهریــزی را میتــوان بهنوعــی تعییــن مســیر قبــل از حرکــت ،پیشبینــی مســیر و...
معنــا کــرد .در ایــن شــماره از نشــریه مــا قصــد داریــم تــا شــمارا بــا ایــن مهــارت عالــی آشــنا کــرده روشهــای صحیــح برنامهریــزی بــر
اســاس هــر تیــپ شــخصیتی را بیــان کــرده و از اشــتباهات متــداول برنامهریــزی گفتــه دالیــل عــدم برنامهنویســی را تحلیــل کــرده
و ایــن موضوعــات را از زوایــای مختلــف روانشناســی و  ...بررســی کــرده و از کارآمــد بــودن انــواع روشهــای برنامهریــزی و ...بــرای
شــما بنویســیم.
بهکــرات شــنیدهایم کــه میگوینــد قبــل از انجــام عملــی ،خــوب فکــر کنیــد .چــرا بایــد فکــر کــرد؟ ایــن فکــر کــردن چقــدر میتوانــد
مفیــد باشــدکه چنیــن توصیـهای شــده اســت؟ اصــا ً آیــا فکــر کــردن میتوانــد ســودمند باشــد؟ قطعــا ً پاســخ ایــن ســؤال مثبــت اســت،
چراکــه فکــر کــردن قبــل عمــل از بســیاری از مشــکالت کاســته و باعــث پیشــرفت در مســیر پیــش رو میشــود .در ایــن بخــش مــا بــه
بررســی برنامهریــزی و روشهــای برنامهریــزی صحیــح میپردازیــم.

برنامهریزی چیست؟
برنامهریــزی عملــی اســت کــه در آن فــرد ،بــا پیشبینــی آینــده در زمــان حــال ،مســیر حرکتــش را معیــن کــرده تــا درنهایــت در
آینــدهای کــه مدنظــرش اســت بــه نتیجــه دلخــواه خــود برســد.

اهمیت برنامهریزی
همــه مــا نمــود ایــن مهــارت را در دوران مدرســه و کنکــور دیدهایــم .برنامهریــزی میکردیــم تــا روزی بــه رشــته و دانشــگاه دلخــواه
خــود برســیم امــا ایــن برنامهریــزی اصــوال ً قبــل از ورود بــه دانشــگاه و باهــدف ورود بــه دانشــگاه بــود .البتــه دور از انصــاف اســت
کــه برنامهریــزی را صرفــا ً محــدود بــه زمــان آینــده دور کنیــم؛ چهبســا بــرای امروزمــان هــم کــه برنامهریــزی بکنیــم ،نقــش آینــده در
آن بــه چشــم میخــورد امــا آینــدهای اســت نزدیــک .بــا ایــن وصــف همچنــان نمیتــوان مدعــی محــدود کــردن برنامهریــزی بــه حــوزه
درس بــود و بــه عبارتــی برنامهریــزی در هم ـهی مراحــل زندگــی یــک فــرد نقــش بســیار مهمــی دارد.
برنامهریــزی زمانــی کارآمــد اســت کــه بتــوان در آن از منطــق بهــره جســت و همــه شــرایط چــه فــردی و چــه غیــر فــردی را در نظــر
گرفــت.
اما سؤالی که در اینجا به وجود میآید این است که اصال ً برنامهریزی به چهکار میآید؟
اگــر کــه مــا میتوانیــم بــدون اینکــه برنام ـهای مشــخص داشــته باشــیم بــه کارهایمــان برســیم  ،پــس فایــدهی ایــن برنامهریــزی
چیســت؟
1 .نکتــهای کــه بایــد در آن تأملکنیــم ،فــردی بــودن برنامهریــزی اســت .روشهــای مدیریــت از فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت
اســت امــا ایــن امــر منکــر اهمیــت و نقــش برنامهریــزی نیســت .در برنامهریــزی منطقــی ،فــرد بــا ســنجیدن تمامــی جوانــب و
تعییــن خطمشــی فــردی درزمینــه مدنظــر ،درواقــع بــه چنــد نتیجــه مســتقیم و غیرمســتقیم میرســد کــه شــاید برخــی از آنهــا
ازنظــرش پنهــان بمانــد .مــا بــا برنامهریــزی حرکــت را بهســوی هــدف تعییــن خــود آغــاز میکنیــم امــا ایــن حرکــت تــوأم اســت
بانظــم و ســازماندهی بهتمامــی شــرایط .درنهایــت ایــن برنامهریــزی اســت کــه میــزان پیشــرفت و گزارشــی از وضعیــت فعلــی
و تحقــق هدفمــان را نشــان میدهــد.
همچنیــن بــا برنامهریــزی میتــوان بهصرفــه جویــی در زمــان پرداختــه و اصــوال ً از زمــان بهصــورت مفیــد اســتفاده کــرد .بهطــور مثــال
بــرای یــک فــرد دانشــجو ،خوانــدن یــک کتــاب در طــول هفتــه مفــروض اســت ،ایــن دانشــجو میتوانــد تمــام ایــن کتــاب را در یــک روز
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خوانــده و باقــی ایــام هفتــه را بــه بطالــت بگذرانــد .امــا برنامهریــزی میتوانــد ضمــن نظــم دادن بــه ایــن دانشــجو ،از اتــاف وقــت
او هــم جلوگیــری کنــد .در مثــال مذکــور ،بهتناســب تقســیم صفحــات کتــاب بــه تعــداد روزهــای مدنظــر ،بــا یــک تیــر چنــد نشــان را
هــدف میگیــرد بهطوریکــه میتــوان هــم روزانــه از مطالعـهی کتــاب بهرهمنــد شــد ،و هــم در طــول هفتــه بــه کار هــای دیگــر رســید
و درعینحــال بــه هدفــش کــه همــان مطالعــه کل کتــاب بــود نزدیکتــر شــد.
از دیگــر اهمیتهــای برنامهریــزی ،بحثانگیزشــی آن اســت .ازآنجاکــه مســیر پیــش روی مشــخص میشــود ،فــردی کــه مطابــق یــک
برنامــه منطقــی حرکــت میکنــد ،بــا مشــاهده پیشــرفت روزانــه خــود ،انگیــزهای مضاعــف بــرای انجــام ســایر امــور خــود میگیــرد و
بهاینترتیــب در مســیر انجــام کار هــای مدنظــرش ،ثابتقــدم میمانــد.

فلذا در اهمیت برنامهریزی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
•نظم و سامان دادن به امور
•انگیزه دادن جهت طی مسیر
•آیینه عملکرد بودن فرد
•صرفهجویی در زمان
•رسیدن به هدف مطلوب در آینده
همچنیــن در خصــوص برنامهریــزی گــذری بــه موضــع دیــن هــم خالــی از لطــف نمیباشــد .امــام علی (ع) در ســخنی گهربــار میفرمایند
ل إنشــاء ُ الحِیَــل» بقــای مناصــب و دولتهــا مربــوط بــه برنامهریــزی و چارهاندیشــی در امــور میباشــد .ایــن ســخن
 «:اِمــاراتُ ال ـدُو َ ِ
نشــان از اهمیــت برنامهریــزی در خصــوص دولتمــردان اســت کــه در آن بقــای مناصــب مشــروط بــه برنامهریــزی و چارهاندیشــی
شــده اســت .درنتیجــه میتــوان دولتــی را کــه بــه برنامهریــزی و چارهاندیشــی نمیپــردازد را محکومبــه ســقوط دانســت ،هرچنــد کــه
در باالتریــن ســطح خــودش باشــد.
ـل یومِنـ َ
ن النــدم» ایــن ســخن هــم بــه یکــی از
در جــای دیگــر از امیرالمؤمنیــن علــی (ع) ذکرشــده اســت کــه «الت َدبیـر ُ قَبـ َ
ک مِـ َ
ل العمـ ِ
اهمیتهــا و فوایــد برنامهریــزی کــه همانــا جلوگیــری از پشــیمانی اســت ،اشــاره دارد .حتــی در نقــل دیگــری از ایــن امــام معصــوم(ع)،
بربرتــری برنامهریــزی نســبت بــه امکانــات اشارهشــده اســت .نمــود ایــن ســخن را میتــوان از کســانی جویــا شــد کــه بــا برنامهریــزی
بــه موفقیــت و هــدف مطلــوب رســیدهاند .هرچنــد کــه آنچنــان امکاناتــی را دارا نباشــند .همچنیــن مطالعــهی زندگینامــه افــراد
موفــق هــم نشــان از ایــن ســخن دارد.

انواع برنامهریزی
برنامهریــزی را اصــوال ً باهدفــی کــه دنبــال میکنــد بــه انــواع مختلفــی تقســیم میکننــد .در یــک تقســیمبندی ســاده ،برنامهریــزی بــه
برنامهریــزی کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت تقســیم میشــود .در ادامــه بــا بررســی جزئیتــر ایــن مــوارد ،بــه شــناخت نســبی
از آنهــا خواهیــم رســید.

برنامهریزی کوتاهمدت
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منظــور از برنامهریــزی کوتاهمــدت ،برنامـهای اســت کــه در آن هــدف مطلــوب در آینــده بازمــان حــال مــا فاصلــه کمــی دارد .اینکــه ایــن
فاصلــه چقــدر باشــد در هیــچ متــن و کتابــی ذکــر نشــده اســت و در ایــن خصــوص هــم میتــوان بــه فــردی بــودن برنامهریــزی اشــاره
نمــود .بــا توجــه تعریــف ارائهشــده ،برنامهریزیهــای روزانــه ،ماهانــه و تــا ســه مــاه را شــاید بتــوان ذیــل ایــن عنــوان بررســی نمــود.
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البتــه نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه بــرای چــه منظــوری برنامهریــزی صــورت میگیــرد؛ مثــا ً برنامهریــزی درســی در بــازه
زمانــی ســه مــاه بــا برنامهریــزی شــغلی در همیــن بــازه زمانــی  ،زمیــن تــا آســمان تفــاوت دارد امــا اگــر میانــه امــور را در نظــر گرفــت،
میتــوان ســه مــاه را جــز برنامهریزیهــای کوتاهمــدت بیــان کــرد .برنامهریــزی روزانــه بــه برنام ـهای اطــاق میشــود کــه در آن بــرای
یــک شــبانهروز و اقداماتــی کــه در طــول آن بایــد انجــام شــود برنامهریــزی میشــود ،درنتیجــه برنامـهای کوتاهمــدت و جهــت حصــول
نتیجــه در طــول روز تعییــن میشــود .اکثــر مدیــران موفــق بــا برنامهریــزی دقیقــی کــه دارنــد ،برنامــه روزانــه خــود را بهصــورت یــک
عــادت درآوردهانــد .در ایــن مــدل ازآنجاییکــه فاصلــه برنامهریــزی تــا حصــول نتیجــه کــم اســت ،لــزوم توجــه دقیــق و همهجانبــه در
آن احســاس میشــود ،چهبســا کــه فرصــت جبرانــی هــم بــرای آن نباشــد.

برنامهریزی میانمدت
برنامــه میانمــدت را میتــوان برنامـهای دانســت در بــازهی زمانــی ســه مــاه تــا شــش مــاه .ایــن برنامــه بــه نســبت برنامــه کوتاهمــدت،
بــازه زمانــی زیــادی را درون خــود دارد و قاعدتــا ً امــکان جبــران در آن تــا حــدودی مهیاســت .ایــن مــدل برنامــه بــرای اهدافــی بــا ســطح
متوســط مناســب بــه نظــر میآیــد.

برنامهریزی بلندمدت
برنام ـهای کــه بــازهی زمانــی حــدود یکســاله را مدنظــر دارد و قاعدتــا ً دربردارنــده امــور مهمــی اســت ،چراکــه یــک ســال زمــان بــرای
حصــول نتیجــه الزم اســت .ایــن برنامــه بهتبــع مدتزمــان زیــادی کــه دارد ،نیازمنــد صبــر و حوصلــه اســت .همچنیــن ایــن برنامــه
بــرای اهدافــی بااهمیــت بــاال تعییــن میشــوند کــه شــوق رســیدن بــه هــدف ،فــرد را در میانــه راه از اجــرای برنامــه منصــرف و دلســرد
نکنــد .بارزتریــن مثــال را میتــوان برنامهریــزی بــرای کنکــور دانســت؛ رقابــت در فضــای کنکــور و رســیدن بــه رشــته و دانشــگاه
مطلــوب ،نیازمنــد زمــان و صبــر زیــادی اســت .نــوع دیگــر برنامهریــزی ،توجــه بــه محتــوای آن اســت.
چنانکــه در بخشهــای ابتدایــی ســخن گفتیــم برنامهریــزی صرفــا ً محــدود بــه درس و تحصیــل نیســت و یــک فــرد موفــق در تمــام
عرصــه زندگ ـیاش از ایــن مهــارت بهــره میجویــد.
توجــه بــه محتــوا ،حاصــل تفکیــک تحصیــل ،شــغل و ورزش و ســایر مــوارد از یکدیگــر اســت .پــس بــا توجــه بــه ایــن معیــار برنامههــای
مرتبــط بــا تحصیــل ،در هــر مقطــع و زمانــی دوران مدرســه ،دانشــگاه و ...بــا برنامههــای مرتبــط بــا شــغل و حتــی ورزش مثلاینکــه
هفتـهای چــه ورزشــی داشــته باشــیم؟ چنــد ســاعت ؟ و ...از هــم تفکیکشــده و در گروههــای مربــوط بــه خــود قــرار میگیرنــد.
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اگــر بخواهیــم انــواع دیگــری از برنامهریــزی ارائــه دهیــم ،بایــد بــا توجــه بــه هــر ویژگــی ،انــواع خاصــی بــرای آن قائــل شــویم ،همانطــور
کــه برنامههــای محتوایــی و زمانــی موردبررســی قــرار گرفــت.

اهداف برنامهریزی
برنامهریــزی متناســب بــا اهــداف ،ترجیحــات شــخصیتی و نــوع برنامهریــزی بــه انــواع مختلفــی تقســیم میشــود .همچنیــن
برنامهریــزی بــرای اهــداف شــخصی بــا اهــداف گروهــی و ســازمانی بســیار تفــاوت دارد و بــه مــوارد مختلفــی بســتگی دارد .همچنیــن
برنامهریــزی را میتــوان از بــاب اینکــه توســط چــه فــرد یــا افــرادی اجــرا میشــود هــم ،از ســایر دســتهها جــدا کــرد .طبیعتــا ً برنامـهای
کــه بهصــورت انفــرادی و بــرای نیــل بــه اهــداف فــردی ترســیم میشــود ،بــا برنام ـهی تیمــی کــه در جهــت حرکــت گــروه و رســیدن
بــه نتیجــه مطلــوب جمــع تهیهشــده اســت .همچنیــن برنامهریــزی از جهــت اجــرای آنهــا و تقســیم وظایــف و مســئولیتها نیــز
متفــاوت اســت .کــه در ادامــه در مــورد هرکــدام از ایــن مــوارد بحــث خواهــد شــد.

تأثیر تیپ شخصیتی بر روی برنامهریزی
برنامهریــزی بــرای اهــداف شــخصی نیازمنــد توجــه بــه ترجیحــات شــخصیتی خــود و اســتعدادها ،عالقهمندیهــا و توجــه بــه شــرایط
روحــی ،خانوادگــی و محیطــی اســت .تیــپ شــخصیتی افــراد بــر روی نــوع برنامهریــزی آنهــا بســیار تأثیــر دارد و بــا توجــه بــه ترجیحــات
شــخصیتی کــه هــر فــردی دارد برنامهریــزی متناســب بــا آن ترجیحــات انجــام میشــود و در بعضــی مــوارد انقــدر تحــت تأثیــر ایــن
مــوارد اســت کــه از جوانــب دیگــر برنامــه غافــل میشــویم و مــا بــا شــناخت و آگاهــی از تیــپ شــخصیتیمان ســعی میکنیــم تأثیــر
زیــاد تیپهــای شــخصیتی را در برنامهریزیهایمــان کمتــر کنیــم تــا بتوانیــم تعــادل را برقــرار کنیــم .انــواع ترجیحــات شــخصیتی
مؤثــر در نــوع برنامهریــزی مثــل درونگرایــی و بــرون گرایــی ،قضاوتــی و ادراکــی هســتند کــه در ادامــه در مــورد ویژگیهــای ایــن افــراد
و نکاتــی کــه بایــد بــرای برنامهریــزی بــه آنهــا توجــه کننــد ،اشــاره میکنیــم.
افــرادی کــه ترجیــح برونگرایــی دارنــد :ازنظــر دیگــران افــرادی زرنــگ یــا «اجتماعــی» هســتند .در جمــع احســاس راحتــی میکننــد و کار
گروهــی را دوســت دارنــد .طیــف گســتردهای از دوســتان و آشــنایان دارنــد .گاهــی اوقــات خیلــی ســریع دســت بــه اقــدام میزننــد و
بهانــدازه کافــی بــرای تأمــل کــردن وقــت نمیگذارنــد.
ایــن افــراد هنــگام برنامهریــزی بــر اســاس شــخصیت خودشــان بیشــتر زمــان خــود را بــرای گذرانــدن اوقــات بــا دوســتان خانــواده و
تعامــل بــا دیگــران میشــود و آنهــا کمتــر زمانــی را بــرای تفکــر تنهایــی مطالعــه کســب آرامــش و تجزیهوتحلیــل اتفاقــات روز صــرف
میکننــد .بنابرایــن ایــن افــراد بــرای ایجــاد تعــادل در زندگــی خــود نیــاز دارنــد کــه حتمــا ً در برنامهریــزی خودشــان بــه ایــن بخشهــا
توجــه ویــژهای داشــته باشــند و آن را در برنامــه خودشــان بگنجاننــد.
افــرادی کــه ترجيــح درونگرایــی دارنــد :ازنظــر دیگــران خونســرد ،متمرکــز یــا محتــاط هســتند .از اینکــه تنهــا باشــند احســاس راحتــی
میکننــد و کار هــای انفــرادی را دوســت دارنــد .و ترجیــح میدهنــد روابــط کمتــر امــا صمیمیتــری داشــته باشــند.
افــراد درونگــرا بــه دلیــل ترجیحــات شــخصیتی خودشــان خیلــی کمتــر در تعامــل بــا خانــواده و دیگــران قــرار میگیرنــد و زمــان کمتــری
را بــرای کار هــای گروهــی صــرف میکننــد و عمدتــا ً از مزیتهــای کارگروهــی محــروم میماننــد .ایــن دســته از افــراد بااینکــه زمــان
زیــادی را بــرای تنهایــی خــود و تفکــر صــرف میکننــد الزم هســت کــه در برنامهریــزی خــود مدتزمانــی را بــرای صــرف اوقــات بــا
دوســتان و خانــواده و تعامــل بــا دیگــران قــرار دهنــد.
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افــرادی کــه ترجیــح قضاوتــی دارنــد :ایــن افــراد دوســت دارنــد فهرســتی از کار هایــی کــه بایــد انجــام دهنــد ،ایجــاد کننــد .دوســت
دارنــد اولویــت را بــه کار بدهنــد و بعــد تفریــح .بــرای انجــام تکالیــف برنامــه دارنــد تــا مجبــور نباشــند در فوریــت زمانــی قــرار بگیرنــد.
گاهــی اوقــات آنقــدر روی هــدف یــا برنامهشــان متمرکــز هســتند کــه ممکــن اســت متوجــه لــزوم تغییــر روشهــا نشــوند.
ایــن افــراد در مــورد برنامهریــزی ذهنیــت مثبتــی دارنــد و عمــا ً آمــاده برنامهریــزی هســتند و قســمت اعظمــی از روز خودشــان را
بــرای برنامهریــزی اختصــاص میدهنــد و ســعی میکننــد تــا جــای ممکــن بــر اســاس آن عمــل کننــد .امــا خطــری کــه متوجــه ایــن افــراد
هســت ایــن اســت کــه بــه میــزان الزم انعطافپذیــری در برنامهریــزی خــود ندارنــد .همچنیــن بیشــتر زمــان خودشــان را بــرای کار
اختصــاص میدهنــد و توجــه کمتــری بــه تفریــح دارنــد .بایــد در برنامهریــزی خــود ،توجــه بــه ایــن نکتــه کــه انعطافپذیــری و تفریــح
از نیازهــای اساســی انســان هســت و بــرای تجدیدقــوا نیــاز بــه تفریــح داریــم را موردتوجــه قــرار بدهنــد.
افــرادی کــه ترجیــح دریافتــی دارنــد :دوســت دارنــد بــه اســتقبال وقایــع برونــد .قــدری رهــا و بیخیــال بــه نظــر میرســند .دوســت
دارنــد مراحــل انجــام کار را بــه حداقــل ممکــن کاهــش دهنــد .بــاکار تفریــح میکننــد .از کار کــردن ســریع قبــل از ضرباالجــل لــذت
میبرنــد .خــود را بــه پیگیــری یــک مســیر یــا برنامــه مشــخص متعهــد و ملــزم نمیداننــد.
افــراد دریافتــی در برابــر برنامهریــزی کــردن کمــی مقاومــت میکننــد امــا در کار هــای گروهــی بــه برنامـهای کــه گــروه تعییــن میکنــد
متعهدنــد و زودتــر از زمــان موعــد تحویــل میدهنــد در زندگــی شــخصی ممکــن اســت بیخیالــی وزندگــی در لحظــه آنهــا را از
آیندهنگــری و توجــه بــه برنامهریــزی بــازدارد.
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بخش سوم:

معرفی کتاب
"قورباغهات را قورت بده"1

1 Eat That Frog

کتــاب قورباغـهات را قــورت بــده اثــر برایــان تریســی ، 1شــامل توصیههــای عملــی بســیاری اســت
کــه بــه شــما کمــک میکنــد از تنبلــی جلوگیــری کنیــد و در زمــان کمتــر کار هــای بیشــتری انجــام
دهید.
کارهــا بهتــر اســت کــه اولویتبنــدی و ســازماندهی شــود و اگــر وقــت کافــی بــرای انجــام همــه
کارهــا نداریــد وقــت کافــی بــرای انجــام مهمتریــن کار هایتــان راداریــد.
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برایــان تریســی بهتریــن ایدههــا و بینشهــای مدیریــت زمــان را
باهــم در  21مرحلـهی عملــی و ســریع ترکیــب کــرده اســت .هــر فصــل
کتــاب قورباغ ـهات را قــورت بــده شــامل تمرینــات خاصــی اســت کــه
شــما میتوانیــد از آنهــا اســتفاده کنیــد تــا توصیههــای تریســی را
بهســرعت اجــرا کنیــد و نتایــج آنهــا را بــه چشــم خــود ببینیــد.
کتــاب قورباغ ـهات را قــورت بــده بــه شــما نشــان میدهــد چطــور در
حرفهتــان ســریعتر پیــش برویــد .صفحاتــی کــه در پیــش روداریــد
شــامل بیســتویک اصــل اســت کــه درمجمــوع قدرتمندتریــن
اصولــی اســت کــه برایــان تریســی تاکنــون درزمینــه کارایــی فــردی
کشــف کــرده اســت.
روشهــا ،تکنیکهــا و اســتراتژیهایی کــه ارائــه میشــوند کاربــردی،
اثباتشــده و ســریعالعمل هســتند .بــرای صرفهجویــی در وقــت
از توضیحــات گوناگــون روانشــناختی و عاطفــی در مــورد تنبلــی
و ضعــف در مدیریــت زمــان خــودداری شــده اســت .در اینجــا از
مقدمهچینیهــای طوالنــی در مــورد مباحــث نظــری و اصــول و روش تحقیــق خبــری نیســت .آنچــه در اینجــا خواهیــد آموخــت اعمــال
مشــخصی هســتند کــه میتوانیــد آنهــا را بالفاصلــه بــه کار بگیریــد تــا در کار خــود بــه نتایــج بهتــر و ســریعتر دســت پیــدا کنیــد.
هــر ایــدهای کــه در ایــن کتــاب عنــوان میشــود روی بــاال بــردن ســطح کلــی بهــرهوری ،عملکــرد و بــازده کاری شــما متمرکزشــده اســت
تــا ارزش و اعتبــار شــمارا در هــر کاری کــه میکنیــد بیشــتر کنــد .شــما میتوانیــد بســیاری از ایــن ایدههــا را در زندگــی خصوصــی
خــود نیــز بــه کار بگیریــد.
هرکــدام از ایــن روشهــا و تکنیکهــای بیســتویک گانــه بهخودیخــود کامــل بــوده و همگــی ضــروری هســتند .یــک اســتراتژی
ممکــن اســت در یــک موقعیــت مؤثــر باشــد و اســتراتژی دیگــر را میتــوان بــرای کار دیگــری اســتفاده کــرد .رویهمرفتــه ایــن
ایدههــای بیسـتویک گانــه در مــورد کارایــی فــردی مثــل غذاهــای متنوعــی هســتند کــه میتــوان آنهــا را در هــر زمــان و بــه ترتیــب
اهمیتــی کــه در شــرایط کنونــی بــرای شــما دارد بهطــور دلخــواه مورداســتفاده قــرارداد.
بــا توجــه بــه ویژگیهــای بــارز افــراد موفــق درمیابیــم کــه اصلیتریــن و تأثیرگذارتریــن ویژگــی آنهــا عملگرایــی اســت .افــراد موفــق
ترجیــح میدهنــد مســتقیما ً ســراغ کار هــای اصلــی خــود بــرود و تــا پایــان کار دســت از تــاش برندارنــد .کلیــد موفقیــت عمــل کــردن
اســت .ایــن اصــول بــرای بــه وجــود آوردن ســرعت و قابلیــت پیشبینــی در عملکردهــا و نتایــج بــه کار گرفتــه میشــوند .هرچقــدر
ســریعتر آنهــا را یــاد بگیریــد و بــه کار ببندیــد مطمئنــا ً در حرفــه خــود ســریعتر پیشــرفت خواهیــد کــرد .بــا توجــه بــه ویژگیهــای بــارز
افــراد موفــق درمیابیــم کــه اصلیتریــن و تأثیرگذارتریــن ویژگــی آنهــا عملگرایــی اســت .افــراد موفــق ترجیــح میدهنــد مســتقیما ً
ســراغ کار هــای اصلــی خــود بــرود و تــا پایــان کار دســت از تــاش برندارنــد .کلیــد موفقیــت عمــل کــردن اســت .ایــن اصــول بــرای بــه
وجــود آوردن ســرعت و قابلیــت پیشبینــی در عملکردهــا و نتایــج بــه کار گرفتــه میشــوند .هرچقــدر ســریعتر آنهــا را یــاد بگیریــد
و بــه کار ببندیــد مطمئنــا ً در حرفــه خــود ســریعتر پیشــرفت خواهیــد کــرد.
کارهــا بهتــر اســت کــه اولویتبنــدی و ســازماندهی شــود و اگــر وقــت کافــی بــرای انجــام همــه کارهــا نداریــد وقــت کافــی بــرای انجــام
مهمتریــن کار هایتــان راداریــد .در جهــت افزایــش دانــش و مهــارت خــود بکوشــید چــون ایــن امــر باعــث افزایــش ســرعت شــما در
بــه نتیجــه رســاندن کارهــا میشــود ســعی کنیــد کــه اســتعدادهای ویــژه خــود را تقویــت کنیــد و بــرای خودتــان مشــخص کنیــد کــه
در چهکارهایــی میتوانیــد خــوب باشــید و یــا هســتید .پــس از شناســایی آنهــا را تقویــت کنیــد و اگــر محدودیتهایــی را بــر ســر
راه خــود میبینیــد کــه مانــع پیشــرفت شــما میشــود آنهــا را شناســایی و حــذف کنیــد .بعضیاوقــات ضــروری اســت کــه خودتــان را
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تحتفشــار قــرار دهیــد و زمانهایــی را کــه انــرژی ذهنــی و جســمی شــما در باالتریــن ســطح قــرار دارد را شناســایی کنیــد و مهمتریــن
کار هــای خــود را بــرای ایــن دوران قــرار دهیــد .همچنیــن ضــروری اســت کــه زمانــی را بــه اســتراحت اختصــاص دهیــد.
یکــی از بزرگتریــن رازهــای موفقیــت ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد در خــود یــک حــس “اعتیــاد مثبــت” نســبت بــه لذتهــای حاصــل
از موفقیــت ایجــاد کنیــد .وقتیکــه ایــن کار را انجــام دادیــد آنوقــت بــدون آنکــه دربــاره آن فکــر کنیــد زندگــی خــود را بــه نحــوی
سروســامان خواهیــد داد کــه بتوانیــد پروژههــای بزرگتــری آغــاز کــرده و بــه انجــام برســانید.
برای ایجاد عادت تمرکز بر روی مهمترین کار ها شما به سه ویژگی اساسی نیاز دارید که هر سه را میتوان یاد گرفت.
این سه ویژگی عبارتاند از:
1 .تصمیمگیری
2 .انضباط
3 .اراده

خالصهای از کتاب قورباغهات را قورت بده
اگــر اهــل برنامهریــزی باشــید ،میدانیــد کــه در هــرروز تقریبــا ً چهکارهایــی را بایــد انجــام دهیــد .برایــان تریســی در کتــاب قورباغـهات
را قــورت بــده ،بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه در بیــن کار هــای روزمرهتــان ،کاری را انتخــاب کنیــد کــه انجــام دادن آن برایتــان
ســختتر اســت .ایــن نــوع کارهــا معمــوال ً ذهــن را بیشــتر درگیــر میکننــد و ماننــد بــاری بــر دوش مــا هســتند .پــس انجــام دادن
ســریعتر آنهــا ســبب میشــود تــا آرامــش ذهنــی بیشــتری داشــته باشــیم.
ازایـنرو بــرای رســیدگی بــه بقیــه کارهــا ،بهتــر عمــل میکنیــم و ذهنــی آزادتــر داریــم .پــس اگــر در برنامهریــزی و اولویتبنــدی کــردن
برنامــه هایتــان دچــار مشــکل شــدین یــا بــرای شــروع کارهــای ضــروری دچــار سســتی شــدین و نمــی توانیــد قــدم اول رو برداریــد…
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این کتاب با روش های کاربردی که ارائه داده ،میتواند راهنمای خوبی برای انسجام بخشیدن به کارهای ضروری باشد…
کتــاب بــا  ۲۱اصــل ســاده بــه شــما میآمــوزد کــه چطــور زمانتــان را مدیریــت کنیــد و بــه هم ـهی فعالیتهــا و وظایفتــان برســید.
ت ب ـهکار شــدن و عمــل کــردن اســت.
نویســنده اعتقــاد دارد ،کلیــد موفقیــت در دس ـ 
درنتیجه تریسی در کتابش راههای عملکرد سریع و انجام بهموقع فعالیتهایتان را به شما خواهد آموخت.

انجمن علمی مخترعین و مبتکرین

شماره سوم ،پاییز 1400

در بخشی از کتاب قورباغهات را قورت بده میخوانیم:
ســختترین مرحلــه از انجــام هــر کار مهمــی اولیــن مرحلــه یعنــی شــروع کــردن آن اســت .وقتــی انجــام یــک کار مهــم را واقعــا آغــاز
میکنیــد ،بــه طــور طبیعــی انگیــزه پیــدا میکنیــد تــا آن را ادامــه دهیــد .قســمتی از ذهــن شــما همیشــه عاشــق ایــن اســت کــه ســرگرم
کارهــای مهمــی باشــد کــه واقعــا میتواننــد در زندگــی شــما تحــول ایجــاد کننــد .وظیفــه شــما ایــن اســت کــه ایــن قســمت از ذهــن
خــود را دائمــا تغذیــه کنیــد .حتــی فکــر کــردن بــه شــروع و انجــام یــک کار کلیــدی انگیــزه شــما را بــاال میبــرد و کمــک میکنــد تــا بــر
تنبلــی خــود غلبــه کنیــد .واقعیــت ایــن اســت کــه مــدت زمــان الزم بــرای انجــام یــک کار مهــم در اغلــب مــوارد معــادل مــدت زمانــی
اســت کــه بــرای انجــام یــک کار کــم اهمیــت الزم اســت .تفــاوت در ایــن اســت کــه شــما بــا اتمــام کاری ارزشــمند و قابــل توجــه بــه
طــور فوقالعــادهای احســاس خرســندی و غــرور میکنیــد ،حــال آنکــه بــا صــرف همــان میــزان وقــت و انــرژی در انجــام کاری کـمارزش
یــا احســاس خرســندی نخواهیــد کــرد و یــا میــزان آن بســیار انــدک خواهــد بــود.

فهرست مطالب کتاب
 21روش عالی برای مبارزه با تنبلی و انجام کارهای بیشتر در زمان کمتر
مقدمه
فصل اول :سفره را بچینید.
فصل دوم :برای هرروز از قبل برنامهریزی کنید.
فصل سوم :قانون  80/20را در همه امور به کار بگیرید.
فصل چهارم :پیامد کارها را در نظر داشته باشید.
فصل پنجم :روش الف ب پ ت ث را همیشه به کار بگیرید.
فصل ششم :روی وظایف اصلی تمرکز کنید.
فصل هفتم :به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید.
فصل هشتم :پیش از شروع ،مقدمات کار را کامال ً فراهم کنید.
فصل نهم :همیشه مشقتان را بنویسید.
فصل دهم :استعدادهای منحصربهفرد خود را تقویت کنید.
فصل یازدهم :محدودیتهای کلیدی خود را مشخص کنید.
فصل دوازدهم :همیشه یک بشکه یک بشکه جلو بروید.
فصل سیزدهم :خودتان را تحتفشار بگذارید.
فصل چهاردهم :قدرتهای فردی خود را به حداکثر برسانید.
فصل پانزدهم :خودتان را به فعالیت ترغیب کنید.
فصل شانزدهم :تنبلی سازنده را تمرین کنید.
فصل هفدهم :سختترین کارها را اول انجام دهید.
فصل هجدهم :کار را به قسمتهای کوچکتر تقسیم کنید.
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فصل نوزدهم :وقت بیشتری ایجاد کنید.
فصل بیستم :در انجام کار احساس اضطرار به وجود آورید.
فصل بیست و یکم :هر باریک کار مهم انجام دهید.

نتیجهگیری
قــدرت یــک خــودکار ،از هــزاران مهنــدس بیشــتر اســت .الزامــا ً برنامههــای خــود را بنویســید و حتمــا ً عمــل کنیــد .توصیــه میکنــم
قبلــش کتــاب قــدرت عــادت از چارلــز داهینــگ 1مطالعــه شــود.

منبع
 .)2016قورباغه ات را قورت بده(.ترجمه :اشرف رحمانی ،کوروش طارمی).تهران.انتشارات راشین
برایان.)2016(.
تریسی ،برایان(.

سرپرست هیئت تحریریه :لیال قاسمی
اعضای هیئت تحریریه :بهراد قاسمی  -آیدا فخری
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1 Charles Duhigg

بخش چهارم:

انگیزشــــــــــــی
زیاد کارکن! زیاد زیاد خیلی زیاد.

(ایالن ماسک)

ایــان ریــو ماســک( )Elon Reeve Muskفرزنــد ارشــد یــک خانــواده پنــج نفــره طــراح ،مختــرع
اســت .تفکــر انتقــادی ،پشــتکار ،تجزیهوتحلیــل دقیــق و ســختکوش بــودن از ویژگیهــای
اصلــی ایشــان اســت.در ایــن بخــش بــا ایــن شــخصیت تأثیرگــذار در حــوزه فنــاوری آشــنا
خواهیــم شــد.
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ایــان ریــو ماســک متولــد  ۲۸ژوئــن  ،۱۹۷۱مهنــدس ،طــراح صنعتــی ،مختــرع و شــخص نامــی تجــارت در صنایــع پیشــرفته آمریکایــی
و جــزو ده شــخصیت تأثیرگــذار در فنــاوری اســت .وی بهعنــوان یکــی از ثروتمندتریــن افــراد جهــان شــناخته میشــود .ایــان ماســک
دومیــن کارآفریــن در ســیلیکون بــود کــه موفــق شــد ســه شــرکت باارزشــی بیــش از  ۱میلیــارد دالر را ایجــاد کنــد .از ویژگیهــای
شــخصیتی ایــان ماســک میتــوان بــه تفکــر انتقــادی ،پشــتکار ،تجزیهوتحلیــل دقیــق و ســختکوش بــودن اشــاره کــرد.

دوران کودکی تا جوانی
او فرزنــد ارشــد یــک خانــواده  ۵نفــر بــود .پــدر او ،اِرول ماســک متولــد آفریقــای جنوبــی و بزرگشــده انگلیــس ،مهنــدس و مــادر
کانادایــی انگلیســی او بــه نــام مِــی ماســک متخصــص رژیــم غذایــی و مــدل بــود .او یــک بــرادر کوچکتــر بــه نــام کیمبــال ماســک
(متولــد  )۱۹۷۲و یــک خواهــر کوچکتــر بــه نــام توســکا ماســک (متولــد  )۱۹۷۴دارد .ایــان ماســک دوران کودکــی خــود را در آفریقــای
جنوبــی ســپری کــرد.
ایــان در ســن  ۱۰ســالگی اولیــن رایانــه شــخصی خــود را خریــد .ایــان بــه برنامهنویســی عالقهمنــد شــد و بهتنهایــی شــروع بــه
یادگیــری برنامهنویســی کــرد .در ســن  ۱۲ســالگی بــا فــروش بــازی ویدئویــی  Blastarکــه شــخصا ً آن را طراحــی کــرده بــود ۵۰۰ ،دالر
بــه دســت آورد بعــد از فارغالتحصیلــی از دبیرســتان تصمیــم گرفــت کــه بــدون حمایــت خانــواده بــه ایاالتمتحــده مهاجــرت کنــد
درنتیجــه در ســال  ۱۹۸۹بــه کمــک مــادرش بــه کانــادا نقلمــکان کــرد.
در ابتــدا بــه هــر شــغل کــم درآمــدی راضــی بــوده حتــی ریختــن زغالســنگ در کــوره .تقریبــا ً یــک ســال بــا فقــر دسـتوپنجه نــرمکــرد.
در ســن  ۱۹ســالگی در دانشــگاه کوئینز 1پذیرفته شــد و توانســت در کنار درس خواندن مشــغول به کار شــود .اما درنهایت مجبور
شــد بــه دلیــل تأمیــن هزینههــای تحصیــل ،کامپیوتــر شــخصی خــود را بفروشــد .ایــان ماســک بــه مــدت دو ســال در انتاریــو مشــغول
تحصیــل بــود و پـسازآن ،درنهایــت در ســال  ۱۹۹۲پــس از دریافــت بــورس تحصیلــی از دانشــگاه پنســیلوانیا 2توانســت زندگــی خــود
را در ایاالتمتحــده آغــاز کنــد .او مــدرک کارشناســی را در رشــته فیزیــک بــه دســت آورد امــا ســال بعــد تصمیــم گرفــت کــه در مدرســه
وارتــون 3دانشــگاه پنســیلوانیا مــدرک کارشناســی در رشــته علــوم اقتصــادی را نیــز بــه دســت آورد .بعــد از تأســیس اولیــن شــرکت
خــود (بــه همــراه بــردارش) شــروع بــه کــد نویســی کــرد .هزینــه اولیــه تأمیــن مخــارج را از پــدرش قــرض گرفــت و ماههــای اول را در
دفتــر کار ســپری کــرد .امــا بعــد از تــاش فــراوان توانســت بــه موفقیــت برســد.

زندگی حرفهای
ماسک زندگی حرفهای خود را با ثبت شرکتهای متعددی آغاز کرد .مهمترین این شرکتها عبارتاند از:

[Zip2 ]1995
شــرکتی آمریکایــی کــه نشــریات خدمــات راهنمــای شــهری آنالیــن ارائــه میکــرد .ایــن شــرکت را ایــان ماســک و بــرادرش کیمبــل بــا
همراهــی جــرج کــوری در ســال  ۱۹۹۵میــادی در پالــو آلتــو ،کالیفرنیــا تأســیس کردنــد ایــن شــرکت توســط شــرکت کامپــک در ســال
 ۱۹۹۹خریــداری شــد و ایــان ماســک درحالیکــه تنهــا  ۲۷ســال داشــت مبلــغ قابلتوجهــی بــه دســت آورد.

[PayPal ]1999
اولیــن بــار چــه کســی پرداخــت هــای آنالیــن بــه ایــن صــورت اختــراع کــرد؟ مطمئنــا ً هرکســی چنیــن چیــزی میگفــت او را دیوانــه خطاب
میکردنــد .امــا پیپــل در ســال  ۱۹۹۸تأســیس شــد و عرضــه اولیــه ســهام ایــن شــرکت در ســال  ۲۰۰۲اتفــاق افتــاد .بنیانگــذاران
پیپــال ایــان ماســک ،پیتــر تیــل ،کــن هــووری ،لــوک ،نوســک و مکــس لوشــین هســتند.

1 Qeen›s university ,Kingston, Ontario, canada
2 University of Pennsylvania, Philadelphia,USA
3 Wharton School of the University of Pennsylvania
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[SpaceX ]2002
اســپیس اکــس در ژوئــن  ۲۰۰۲توســط ایــان ماســک تأســیس شــد .زیــرا او قصــد داشــت کارهایــی بیشــتر از بازنشســتگی و کار هــای
انســان دوســتانه بــا ثروتــش بکنــد؛ همینطــور دسترســی ارزان و قابلاعتمــاد بــه فضــا یــک فرصــت تجــاری بــود کــه میتوانســت در
ایاالتمتحــده آمریــکا بــه بهرهبــرداری برســد .رؤیــای او ســاخت یــک موشــک قابلاطمینــان نســبتا ً ارزان بــود کــه بتوانــد پارهــا بــه
فضــا بــرود و قابلاســتفاده مجــدد باشــد .در مــارس  ،۲۰۰۶ماســک ۱۰۰میلیــون دالر از ســرمایه خــود را روی شــرکت ســرمایهگذاری
کــرد .اســپیس اکــس توســعهدهنده و تولیدکننــده وســایل نقلیــه فضایــی بــا تمرکــز بــر پیشــرفت فنــاوری موشــکی اســت .اولیــن
وســیلههای نقلیــه ایــن شــرکت موشـکهای فالکــن  ۱و فالکــن  ۹و اولیــن ســفینه فضایــی ایــن شــرکت دراگــن (فضاپیمــا) اســت.

[Tesla Motors ]2003
شــرکت تســا موتــورز در ســال  ۲۰۰۳توســط ابرهــارد جفــری
اســتریل و مــارک تارپنینــگ تأســیس شــد .و ادای احتــرام بــه
مختــرع و مهنــدس بــرق نیکــوال تســا اســت .ایــان ماســک
هماکنــون بهعنــوان مدیرعامــل اجرایــی و رئیــس هیئتمدیــره
تســا موتــورز فعالیــت میکنــد .ســهام تســا در بــازار بــورس
معاملــه میشــود .شــرکتی کــه درزمینــه تولیــد انبــوه خودروهــای
الکتریکــی و مقرونبهصرفــه فعالیــت دارد .ایــن کمپانــی 5
ســال بعــد از تأســیس اش در ســال  2008میــادی یــک خــودروی
اســپورت بــه نــام رودســتر را معرفــی کــرد کــه صفرتــا صــد کیلومتــر
بــر ســاعت را ظــرف تنهــا  3.7ثانیــه پــر میکــرد و بعــد از هــر بــار
شــارژ باتــری لیتیومی-یونــی اش مســافتی در حــدود  400کیلومتــر را میپیمــود .مــدل  Sموفقیــت دیگــری بــود کــه توســط تســا
تکــرار شــد و نخســتین خــودروی الکتریکــی ایــن شــرکت لقــب گرفــت کــه میتوانســت بعــد از هــر بــار شــارژ  426کیلومتــر را طــی
کنــد .در ســال  ،2013مجلــه موتــور ترنــد عنــوان خــودروی برگزیــده ســال را بــه مــدل  Sداد.

[SolarCity ]2006
یــک شــرکت ارائهدهنــده خدمــات انــرژی اســت کــه مقــر آن در ســان ماتیــو 1اســت .مؤسســان ســوالر ســیتی دو پســرعمو بــه نامهــای
لینــدون ریــو و پیتــر رایــو هســتند .سوالرســیتی هماکنــون بزرگتریــن ارائهدهنــده انــرژی خورشــیدی در ایاالتمتحــده آمریــکا
اســت .سوالرســیتی ،سیســتمهای انــرژی خورشــیدی را بــرای خانههــا ،کس ـبوکارها و دولــت تأمیــن میکنــد .ایــان ماســک یکــی
از ســهامداران ایــن شــرکت اســت .در ســال  ،۲۰۰۳ایــان ماســک پــس از فــروش  ۱۱درصــد از ســهام خــود در پــی پــل توانســت ۱۰
میلیــون دالر روی ایــن شــرکت ســرمایهگذاری کنــد.

[Hyper Loop ]2013
گونــه جدیــدی از ترابــری تنــدرو اســت کــه توســط ایــان ماســک مطرحشــده اســت .در اینگونــه ترابــری کپســولهایی در داخــل
لولههایــی کــه در آن شــرایط خــأ حکمفرمــا اســت تــا اصطکاکــی در کار نباشــد قــرار میگیرنــد کــه ســرعتی بالغبــر  1220کیلومتــر بــر
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ســاعت دارد .بــا ایــن ســرعت میشــود ظــرف تنهــا  ۳۵دقیقــه از لسآنجلــس 2بــه سانفرانسیســکو 3رفــت.

1 San Mateo, colifornia
2 Los Angeles, colifornia
3 San Francisco, colifornia

انجمن علمی مخترعین و مبتکرین

شماره سوم ،پاییز 1400

[Open Al ]2016
یــک شــرکت پژوهشــی غیرانتفاعــی هــوش مصنوعــی ( )Artificial Intelligencاســت کــه هدفــش توســعه هــوش مصنوعــی بیضــرر
بــرای خدمــت بــه بشــریت اســت .بــرای همــکاری آزادانــه بــا ســایر مؤسســات و پژوهشــگران ،اوپــن ایآی پتنتهــا و تحقیقــات خــود
را بهصــورت عمومــی منتشــر مینمایــد .بخشــی از انگیزههــای بنیانگــذاران اوپــن ایآی (بــه ویــژه ایــان ماســک و ســام آلتمــن) بــه
نگرانیهایــی کــه در رابطــه بــا تهدیــد هــوش مصنوعــی بــرای موجودیتهــای دیگــر تصــور میشــود ،ذکرشــده اســت.

[Neura Link ]2016
یــک شــرکت آمریکایــی درزمینــه فنــاوری نــورون یــا فنــاوری عصبــی ساختهشــده توســط ایــان ماســک اســت .کــه تراشـههای ارتبــاط
مغــز و کامپیوتــر قابــل کاشــت در مغــز یــا بــه انگلیســی
( )brain–machine interfacesواســط مغــز و رایانــه ( )BMIsتولیــد میکنــد .ســاختمان مرکــزی شــرکت در ســن فرانسیســکو
اســت .ایــن شــرکت در  ۲۰۱۶شــروع بــه کارکــرد و  ۲۰۱۷بــه عمــوم معرفــی شــد.

[The Boring Company ]2016
بهجــز ســاختن خودروهــای الکتریکــی ،پرتــاب کــردن موشــک بــه فضــا و مســکونی ســازی مریــخ ،ماســک میخواهــد تونــل ســازی را از
نــو ابــداع کــرده و بــرای همیشــه ترافیکهــای کشــنده ســطح شــهر را از بیــن ببــرد .فقــط میدانیــم کــه شــرکت جدیــد ماســک بــا اســم
فوقالعــاده خالقان ـهاش یعنــی  Boring Companyقــرار اســت ایــن کار را انجــام دهــد ،باق ـیاش اصــا ً مشــخص نیســت ،در حــدی
کــه احتمــاال ً خــود ماســک هــم نمیدانــد.
•سخن آخر
تمایــل ذاتــی انســان فکــر کــردن بــه آرزوهایشــان در برابــر دنبــال کــردن بــه آرزوی مبهــم کــه شایســتگی بــه دســت آوردنشــان را نــدارد
چیست؟
و این واقعا ً چیز سختی برای گفتن است که آیا میتوانید تفاوت این دو را بگویید؟
میدانید؟
پــس بایــد بهنوعــی در بررســی کــردن خودتــان خیلــی ســختگیر باشــید! منظــورم ایــن اســت کــه خیلــی سرســخت باشــید و بعــد
بهشــدت کارکنیــد! بایــد تــاش کنیــد و بــا تمــام وجــود بــرای آن مایــه بگذاریــد! میدانیــد؟
 100-80ســاعت هــر هفتــه وقــت بگذاریــد همــه اینهــا باعــث بیشــتر شــدن احتمــال موفقیتتــان میشــوند .مــن تــرس را قــوی حــس
میکنــم .اگــر چیــزی بهانــدازه کافــی برایتــان مهــم باشــد و بهانــدازه کافــی بــاورش داشــته باشــید باوجــود تــرس ،بازهــم انجامــش
میدهید.آدمهــا نبایــد بــه ایــن فکــر کننــد کــه خــب! مــن از ایــن میترســم پــس نبایــد انجامــش بدهــم! ایــن طبیعــی اســت کــه
تــرس را حــس کنیــد .مهــم بــودن چیــزی ،باعــث از بیــن رفتــن تــرس میشــود.
باید آینده را باور داشته باشید و به این فکر کنید که آینده بهتر از گذشته خواهد بود.
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منابع
1 .ونس ،اشلی.)2021(.زندگینامه ایالن ماسک(.ترجمه:محسن شعبانی).قم.انتشارات یوشیتا
2 .گلچینی از سخنان انگیزشی ایالن ماسک.
سرپرست هیئت تحریریه :سمیرا نعمت زاده
اعضای هیئت تحریریه :لیال قاسمی  -بهراد قاسمی  -زهرا کافی راد
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بخش پنجم:

اخبار فناوری
تازه های فناوری و اطالعات

از دنیای شگفتانگیز تکنولوژی چه خبر؟
وقتــی قــرار اســت اخبــار دنیــای مــدرن را بــه مخاطبــان برســانیم .یــک هیجــان خاصــی ایجــاد
میشــود! چــون فنــاوری اطالعــات و تکنولــوژی بــرای انتقــال انســانها بــه دنیــای جدیــد نقــش
بســزایی دارد .بــه همیــن دلیــل مطالــب و اخبــار در ایــن حــوزه یــک تعجــب خاصــی بــرای
خواننــدگان ایجــاد میکنــد.
پس برای چند دقیقه تعجب در ادامه همراه ما باشید.
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تغییر نام  Facebookبه Meta
در جدیدتریــن اقدامــات شــرکت فیســبوک ،تغییــر نــام بــه متــا
توجــه زیــادی بــه خــودش جلــب کــرده اســت ،همانطــور کــه در
تصویــر میبنیــد ،لوگــو و اســم کامــا ً تغییــر کــرده ،و بــه گفتــه مــارک
زاکربــرگ قــرار اســت تمرکــز بیشــتر روی واقعیتهــای افــزوده
( )ARو واقعیتهــای مجــازی ( )VRباشــد ،و یــک نســل جدیــدی
از شــبکههای اجتماعــی را رقــم بزنــد .کــه عــاوه بــر محتــوای متنــی
و صوتــی و ویدیویــی ،ترکیبــی از ایــن فرمتهــا را در قالــب جدیــد
ببینیــم.

کامپیوتر کوانتومی چینی ،رکورد گوگل را میزند!
محققــان چینــی ادعــا کردهانــد کــه کامپیوتــر کوانتومــی چینــی یکمیلیــون بــار ســریعتر از کامپیوتــر کوانتومــی گــوگل و حتــی
ســریعترین کامپیوتــر کوانتومــی جهــان اســت! یکــی از ایــن ابررایانههــای جدیــد کــه جیوژانــگ 21نــام دارد ،میتوانــد در یــک
میلیثانیــه معادلـهای را محاســبه کنــد کــه ســریعترین رایانــه معمولــی جهــان بــرای انجــام آن  30تریلیــون ســال زمــان نیــاز دارد .ایــن
رایانههــای جدیــد کــه حکایــت از انقــاب در محاســبات و رایانــش دارد ،بــه ایــن زودیهــا وارد بــازار نخواهنــد شــد .و فقــط بــرای کار
هــای بســیار خــاص بــا مراقبتهــای ویــژه قابلاســتفاده اســت.
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خودروی برقی ایرانی وارد خیابانها میشود!
خبــری کــه بهتازگــی توســط معــاون علــم و فنــاوری ریاســت
جمهــوری بیانشــده ،مبنــی بــر مجــوز شــمارهگذاری خــودروی
برقــی ایرانــی اســت ،و قــرار اســت وارد خیابانهــا شــود ،هنــوز
اطالعاتــی دربــاره شــرکت ســازنده و ظاهــر خــودرو بیاننشــده ،ولــی
بــه گــزارش دیجیاتــو بهاحتمالزیــاد ،همــان شــرکت تولیدکننــده
یــوز باشــد.

نسخه تحت وب فتوشاپ معرفی شد!
شــرکت ادوبــی در رویــداد  Maxاز نســخه تحــت وب فتوشــاپ رونمایــی کــرد ،ایــن نســخه صرفــا ً بــرای بــاز کــردن و ویرایــش فایلهــای
 PSDایجادشــده و بــرای کاربــران حرفـهای مناســب نیســت ،ایــن نســخه نیــاز بــه نصــب نــدارد و تمامــا ً روی وب اجــرا میشــود .نکتــه
مهــم نیــاز بــه تهیــه اشــتراک پولــی بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار ابــری هســت .همچنیــن نســخه جدیــد بــرای آی پــد و دســکتاپ نیــز
معرفــی شــد کــه قابلیتهــای جدیــد اضافهشــدهاند.
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ساعت هوشمند ردمی واچ  2معرفی شد!
شــرکت شــیائومی در جدیدتریــن رویــداد کشــور چیــن،
از ســری جدیــد گوشــیهای ردمــی نــوت 11بــه همــراه
ســاعت هوشــمند ردمــی واچ  2رونمایــی کــرد .ایــن
ســاعت هوشــمند مجهــز بــه صفحهنمایــش مولــدGPS ،
و قابلیتهــای دیگــر خواهــد بــود؛ همچنیــن از قابلیــت
 NFCهــم پشــتیبانی میکنــد کــه در کنــار وزن  31گرمــی
و ضــد آب بودنــش ،بایــد دیــد کــه چقــدر میــزان رضایــت
کاربــران را جلــب میکنــد.

واتساپ به دنبال کیف پول رمز ارزی!
توســعهدهندگان پیامرســان در حــال آزمایــش کیــف پــول  Noviهســتند کــه بااینوجــود کاربــران ایاالتمتحــده میتواننــد بهصــورت
مســتقیم از طریــق آن معامــات خــود را ارســال یــا دریافــت کننــد .ایــن شــرکت آزمایــش کوچــک کیــف پــول خــود را آغــاز کــرده کــه بــه
کاربــران اجــازه میدهــد در یــک اســتیبل کویــن بانــام  Pax Dollarارســال و دریافتهــای خــود را انجــام دهنــد.
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مایکروسافت اپل را پشت سر گذاشت!
توســعه در ســالهای اخیــر اپــل ســروصدای زیــادی بــه پــا کــرده اســت ،کــه باعــث ســهام آن رشــد چشــمگیری را تجربــه کنــد .ولــی در
کنــار اپــل مایکروســافت هــم بــا ســرعت در حــال رشــد اســت کــه حتــی در جدیدتریــن آمــار اعالمشــده ،توانســته از ســهام اپــل نیــز
پیشــی بگیــرد ،کــه احتمــال میدهنــد حضــور مایکروســافت در تجــارت فضــای ابــری یــک نقطــه قــوت بــرای ایــن شــرکت محســوب
میشــود کــه اپــل هنــوز نقــش کمتــری در ایــن حــوزه دارد .

منابع
venturebeat
Globaltimes
digiato
adobe
digikalamag
digiato
zoomit
هیئت تحريريه :ابوذر پورعبدهللا
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