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 .۱این سند چیه؟
شب  ۲۸دیماه سال
من روز سهشنبه  ۱۸ژانویه  ۲۰۲۲ساعت حدود  ۱۲ظهر بهوقت کالیفرنیا (میشه آخر
ِ

 )۱۴۰۰همچین توییتی زدم با اکانت ثانویهم و مورد استقبال دوستان واقع شد.

خوشبختانه و با استقبال دوستان ،کلی پیام برام اومد .منتهی چون بعد از جواب دادن به  ۳۰تای ا ّول

دیدم هی دارم خودم رو تکرار میکنم و بهقول برنامهنویسها  DRYیا  Don't Repeat Yourselfفلسفه خوبی

هست ،گفتم شاید اگه همچین سندی رو و قسمتهای اولیه رو اینجا بنویسم ،بتونه خیلی کارها رو راحت
بکنه .و تجربه/دانشم رو بتونم راحتتر انتقال بدم.

اولش فک کردم در حد یه  FAQبمونه .اما بهمرور هی زیاد شد و زیاد شد تا اآلن رسیده به اینجا که باالی

 ۲۵۰صفحه شده توی کمتر از یک ماه ا ّول! ):

خالصه که اینجا من تجربیات سی و اندی سال زندگی (ده ،دوازده سالش رو توی آمریکا/سیلیکونولی)

در زمینهی زندگی شخصی ،زندگی اجتماعی ،زندگی کاری ،مهاجرت ،و برنامهنویسی نوشتهام و دارم

مینویسم.

سعی هم کردهم که منظم باشه که خوندنش تا حد امکان راحت باشه .هر گونه کامنت یا نظر یا

پیشنهادی رو هم با جون و دل توی دایرکت توییتر ( )Loc0m0با اشتیاق میپذیرم.
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 .۱.۱فهرست
 .۱این سند چیه؟
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 .۱.۱فهرست
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 .۴.۴.۲.۲بُع ِد  Havingیا «داشتن»

 .۴.۴.۲.۳بُع ِد  Doingیا «کردن»

9

146

 .۴.۴.۲.۳.۱چرا  Doingرایجتره و بیشتره تو زندگی؟

147

 .۴.۴.۲.۳.۲خب حاال این  Doingکه میگی چیچی هست؟

149

 Doing .۴.۴.۲.۳.۳و خودآگاهی Consciousness/و اراده

152

 .۴.۴.۲.۳.۴چهجوری تصمیم بگیرم؟

153

 .۴.۴.۳کاربرد مدل Be, Do, Have؟

158

 .۴.۴.۴چرا  Doingآدمها ،خیلی مهمتره برای تو؟

159
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 .۴.۴.۴.۱خب من هر چی تالش میکنم به جایی نمیرسم!

 .۴.۴.۴.۲اصال ً چرا یه سری آدم تالش نمیکنن تو زندگی و  doerنیستن؟

161

 .۴.۴.۴.۳باید با/برای آدمهایی که تالش نمیکنن چی کار کرد؟

166

 .۵مهارتهای زندگی کاری

166

 .۵.۱سالمت در زندگی شغلی

167

 .۵.۱.۱چهجوری  work/life balanceداشته باشم؟

167

 .۵.۱.۱.۱توصیههای من برای جنبهی  Workقضیه

169

 .۵.۱.۱.۲توصیههای من برای جنبهی  lifeقضیه:

172

 .۵.۲رزومه/لینکداین ،و سابقه کاری

173

ساختن سابقهی کاری
 .۵.۲.۱شروع
ِ

173

 .۵.۲.۱.۱داخل ایران :چی کار کنم حین تحصیل که راحت جاب بگیرم؟

173

 .۵.۲.۱.۲خارج از ایران :چی کار کنم حین تحصیل که راحت بعدش جاب بگیرم؟

175

 .۵.۲.۲چهچیزی توی سابقه کاری من ممکنه حساسیتزا ( )red flagباشه؟

175

 .۵.۲.۳چهچیزی توی رزومه/لینکداین من ممکنه حساسیتزا ( )red flagباشه؟

176

 .۵.۲.۴چه چیزایی توی رزومه/لینکداین میتونه مثبت و کمککننده باشه؟

178

 .۵.۳مصاحبهی کاری

179

گرفتن  Jobو مصاحبه
.۵.۳.۱
ِ

179

 .۵.۳.۲پیروزی و شکست در مصاحبه

179

 .۵.۳.۲.۱پیروزی و شکست  +روتین روزانه اپالی برای متقاضی (شما)

180

 .۵.۳.۲.۲پیروزی و شکست برای شرکت

181

 .۵.۳.۳بازیگران مصاحبه

182

 .۵.۳.۳.۱متقاضی یا اپلیکنت ( )Applicantیا کندیدت ()Candidate
فعال ( )Activeصفر کیلومتر
.۵.۳.۳.۱.۱
متقاضی ّ
ِ

فعال ( )Activeمجرّب
.۵.۳.۳.۱.۲
متقاضی ّ
ِ

.۵.۳.۱.۱.۳
متقاضی منفعل ()Passive Applicant
ِ
10

161

183
183
183
184
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184

 .۵.۳.۳.۲استخدامگر یا ریکروتر ()Recruiter
 .۵.۳.۳.۲.۱چرا باید انواع مختلف ریکروترها رو بدونم؟

186

 .۵.۳.۳.۲.۲چرا باید با ریکروتره رفیق شم؟

187

 .۵.۳.۳.۲.۳مکالمات رفاقتی و حساس و غیررسمی ،فقط تلفنی و غیرمکتوب!

188

 .۵.۳.۳.۲.۴چهجوری با ریکروتره رفیق شم؟

188

 .۵.۳.۳.۲.۴چکلیست سؤاالت مهم که باید از ریکروتر پرسیده بشه

190

 .۵.۳.۳.۲.۵چه جوری به ریکروتر بگم فعال ً نه؟

191

 .۵.۳.۳.۳مصاحبهگر تخصصی یا اینترویوئر ()Technical Interviewer

191

 .۵.۳.۳.۴مدیر استخدامی یا هایرینگ منیجر ()Hiring Manager

191

 .۵.۳.۳.۵مدیریت منابع انسانی یا /HRاِچ.آر ()Human Resources

192

 .۵.۳.۳.۶احیانا ً امور مالی یا /Financeفایننس و در صدر اون 192 CFO: Chief Financial Officer
193

 .۵.۳.۴سؤاالت مربوط به مصاحبه
 .۵.۳.۴.۱چه توصیههایی برای غلبه بر استرس مصاحبه دارین؟

193

تمرین مصاحبه دارین؟
 .۵.۳.۴.۲چه توصیههایی برای
ِ

193

 .۵.۳.۵چه توصیههایی برای بعد از گرفتن آفر و  negotiationو چونهزدن دارین؟
 .۵.۴شروع زندگی کاری

193
194

 .۵.۴.۱سؤاالت رایج در زمینهی پیدا کردن اولین کار/شروع زندگی کاری

194

 .۵.۴.۱.۱من صفرکیلومتر (تازه فارغالتحصیل) هستم .چهجوری جاب بگیرم؟

194

 .۵.۴.۱.۲چه استراتژیای برای اپالی کردن برای کار درنظر بگیرم؟

195

 .۵.۴.۱.۳من هی رزومه دارم میفرستم و ریجکت میشم؟ چرا؟ ((:

196

 .۵.۴.۱.۴من بکگراندم مهندسی کامپیوتر نبوده و خودآموز یاد گرفتهم ،االن هی ریجکت میشم چرا؟
197
(ایران)
198

 .۵.۴.۱.۵سابقه کار توی ایران در اپالی کاری در خارج
منفی سابقه کار توی ایران در اپالی کاری در خارج
 .۵.۴.۱.۵.۱تاثیر
ِ

 .۵.۴.۱.۶بین صنعت و آکادمی موندهام!

 .۵.۴.۲توصیههایی برای شروع و ابتدای زندگی کاری
11

199
200
203
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212

 .۵.۴.۳ارتباطات کاری در شرکت
 .۵.۴.۳.۱با نیروی انسانی HR/چه رابطهای داشته باشم؟
 .۵.۵چالشها ،رشدها ،و پیشرفتهای شغلی

212
212

 .۵.۵.۱چهجوری تو جاب ترفیع پیدا کنم؟

212

 .۵.۵.۲من دارم کارم رو از دست میدم (تمدید نشدم ،تعدیل شدم) و حالم بده .چیکار کنم؟

214

 .۵.۵.۳کِی خوبه کارم رو خودم عوض کنم؟

214
215

 .۵.۶سایر مهارتهای کاری
 .۵.۶.۱چهجوری یه پرزنتیشن خوب ارائه بدم؟

215

 .۵.۶.۱.۱اصن اسالید داشتن خوبه؟

215

 .۵.۶.۱.۲من از پرزنت کردن متنفرم!

215

 .۵.۶.۱.۲چهقدر وقت بذاریم؟ چهجوری سریع بسازیم؟

216

 .۵.۶.۱.۳چه نکاتی رو م ّد نظر داشته باشیم برای ساختن اسالیدها؟

217

 .۵.۶.۱.۴چه نکاتی رو م ّد نظر داشته باشیم در ارائه؟

220

 .۵.۶.۱.۴.۱نکات مهم در فنبیان و داستانگویی

220

 .۵.۶.۱.۴.۲نکات مهم در زمانبندی ارائه

222

 .۵.۶.۱.۵آخرین توصیههای ارائهی خوب و حرفهای

223

 .۵.۶.۱.۶سایر منابع برای یک ارائهی خوب

223
226

 .۶مهاجرت و خارج

226

 .۶.۱مهاجرت

226

 .۶.۱.۱سؤاالت عمومی در زمینه مهاجرت
 .۶.۱.۱.۱مهاجرت تحصیلی راحتتر هست یا کاری؟

226

 .۶.۱.۱.۲آیا میشه بدون مدرک لیسانس هم اپالی کرد؟

227

 .۶.۱.۱.۳تو ایران دارم کار میکنم .چهجوری میتونم بیام یه شرکت آمریکایی کار کنم؟

227

 .۶.۱.۱.۴میخوام تازه برنامهنویسی/تکنولوژی یاد بگیرم که باش مهاجرت کنم .راهی پیشنهاد داری؟
228
 .۶.۱.۱.۵برنامهنویسی بلدم ،میخوام مهاجرت کنم ،چیا مهمه تو رزومه؟
12

228
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 ۶.۱.۱.۶زبان (انگلیسی) از کجا یاد بگیرم؟

229

 .۶.۱.۱.۷چهجوری speakingم رو قوی کنم؟

230
230

 .۶.۱.۲سؤاالت راجع به مهاجرت به آمریکا
 .۶.۱.۲.۱آیا واقعا زندگی در آمریکا ارزش دلتنگی و دوری از خانواده و آشنایان را داره؟

231

 .۶.۱.۲.۲ایران چه ویژگیهای مثبتی (جدای از بحث نزدیکی به خانواده و دوستان و اینکه وطن
خودمون هست) نسبت به آمریکا داره؟

233

.۶.۱.۲.۳هیچ وقت با خودت گفتی کاش زودتر از ایران اومده بودم بیرون؟

235

 .۶.۱.۲.۴تربیت بچهها در سنین مختلف (دوره کودکی ،نوجوانی و جوانی) در آمریکا چه چالشهایی
236
برای ما ایرانیها داره؟
 .۶.۱.۲.۵جامعه ایرانیها در آمریکا چطوره؟ چقدر حامی هستند؟

237

 .۶.۱.۲.۶این که میگن آمریکاییها مذهبی هستند و دائم دوست دارند بقیه را به دین خودشون
دعوت کنن چقدر صحت داره؟ در مقایسه با ایران چطور؟

238

 .۶.۱.۲.۷راجع به تفاوت سبک زندگی و فرهنگ در ایالتهای مختلف آمریکا اطالعاتی دارین؟

239

 .۶.۱.۲.۸اینکه ما ایرانی هستیم و حکومت ما چند دهه هست که حداقل بطور کالمی با آمریکا در
242
تنش بوده است روی رفتار مردم یا دولت آمریکا با ایرانیها تاثیری داره؟
 .۶.۱.۲.۹وقتی که آمریکا مثال با اروپا مقایسه میشه ،یکی از مواردی که مطرح میشه رقابت شدید
243
در آمریکاست .این مورد چقدر صحت داره؟
دوست آمریکایی راحت پیدا کرد و باش خوب بود؟
 .۶.۱.۲.۱۰آیا میشه
ِ

 .۶.۱.۲.۱۱من مطمئن هستم اگه مهاجرت کنم ،حالم خوب میشه .مگه نه؟

 .۶.۱.۳منابع برای مهاجرت

247
249

 .۶.۱.۳.۱منابع خوب برای مهاجرت تحصیلی

249

 .۶.۱.۳.۲منابع خوب برای مهاجرت کاری

249

 .۶.۲زندگی در آمریکا

249

 .۶.۲.۱تفاوتهای عمدهی زندگی در ایران و آمریکا

249

 .۶.۲.۱.۱تفاوتهای مکاتباتی در آمریکا با ایران

250

 .۶.۲.۱.۲تفاوتهای اطالعاتی در آمریکا با ایران

250

 .۶.۲.۱.۳تفاوتهای مالی در آمریکا با ایران

251

 .۶.۲.۲سؤاالت رایج در مورد زندگی در آمریکا (برای کسی که تو آمریکاس)
13

246

252
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252

 .۶.۲.۲.۱پوالمو جمع کنم خونه بخرم یا نخرم؟

253

 .۶.۳کار در آمریکا
 .۶.۳.۱اعداد و ارقام ،حق و حقوق و مزایای اولین کار در آمریکا

253

 .۶.۳.۱.۱ساعت ،ماه ،سال؛ و مالیات

253

 .۶.۳.۱.۲حقوق نقدی و بستهی کامل

254

 .۶.۳.۱.۲.۱بستهی کامل!

254

 .۶.۳.۱.۲.۲اون پاداشهای اولیه

258
259

 .۶.۳.۱.۳ویزا و مدارک قانونی
 ۶.۳.۱.۳.۱گلوگاه bottleneck/اصلی :التاری H1-B

261

 .۶.۳.۱.۳.۲مدل H1-B Cap Exempt

261

 .۶.۳.۱.۳.۳حرف و حدیث راجع به  H1-Bو گرینکارت

262

 .۶.۳.۱.۳.۴اکسپورت الیسنس

264

 .۶.۳.۱.۳.۵نکات نهایی ویزای کاری آمریکا

266
267

 .۷برنامهنویسی ،از سیر تا پیاز

268

 .۷.۱مهارتهای برنامهنویسی
 ۷.۱.۱مهارتهای فنی که یاد گرفتنشون برای هر برنامهنویسی خوب هست
 .۷.۲سؤاالت در زمینهی برنامهنویسی

268
269
269

 .۷.۲.۱سؤاالت راجع به این رشتهی تحصیلی/شغلی
 .۷.۲.۱.۱پول توش هست؟

269

 .۷.۲.۱.۲من میخوام تغییر رشته بدم .آیا برنامهنویسی برای من مناسب هست؟

269

 .۷.۲.۱.۳من به این نتیجه رسیدم که برنامهنویسی مناسب من نیست! مرسی؛ اَه!

270

مال من
 .۷.۲.۱.۴من دختر هستم  /از ریاضی بدم میاد  /درونگرا/عینکی نیستم .پس برنامهنویسی
ِ
270
نیست.
 .۷.۲.۱.۴.۱ریاضی و برنامهنویسی

270

 .۷.۲.۱.۴.۲برنامهنویسی و سایر باورهای عامیانه/اشتباهات رایج

272

 .۷.۲.۲سؤاالت شروع یادگیری برنامهنویسی
14
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 .۷.۲.۲.۱از کجا شروع کنم؟

273

 .۷.۲.۲.۲از چه زبان برنامهنویسیای شروع کنم؟

275

 .۷.۲.۲.۲.۱حاال پایتون یا جاواسکریپت (برای شروع)؟

275

 .۷.۲.۲.۳چرا جاواسکریپت هم دوستداشتنیه هم منفور؟

276

 .۷.۲.۲.۴من  ۲۸سالمه و تازه شروع کردهم .احساس میکنم دیره…

276

 .۷.۲.۳سؤاالت مدلهای مختلف یادگیری برنامهنویسی

277

 .۷.۲.۳.۱چرا دانشگاه بریم؟ خودمون مثال ً از یوتیوب یاد میگیریم! (سؤال از هادی)

277

 .۷.۲.۳.۲بوتکمپ/دوره برم یا خودم یاد بگیرم؟

278

 .۷.۲.۳.۳یادگیری گروهی ( )Communityرو توصیه میکنین؟

278
279

مدل یادگیری شخصی
.۷.۲.۳.۳.۱
ِ

281

سؤاالت بعد از یادگیری اولیهی برنامهنویسی
.۷.۲.۴
ِ

 .۷.۲.۴.۱من زیر  ۱۸سال هستم و خودم برنامهنویسی یادگرفتهام/دارم میگیرم .توصیه خاصی؟ 281
 .۷.۲.۴.۱.۱وات د فاک ایز سافت اسکیلز؟! آی عم «خفن»!

282

« .۷.۲.۴.۱.۲اما من بلدم حرف بزنم! ببین فارسی بلدم!»

282
284

 .۷.۲.۴.۲کد تمیز چهجوری بزنم؟

 .۷.۲.۴.۳من خیلی عالقهدارم بدونم شرکتهای بزرگ خارجی ،چهجوری پروژههاشون رو در این ابعاد
284
درست میکنن! از کجا میشه بیشتر یاد بگیرم؟
285

سؤاالت زمینههای مختلف برنامهنویسی
.۷.۲.۵
ِ

 .۷.۲.۵.۱من بهنظرم فالن زبان خیلی سختتر از بهمان زبان هست .آره؟

285

 .۷.۲.۵.۱.۱باز هم «تعادل» مهمه!

285

 .۷.۲.۵.۱.۲از یارو دور شین!

286

گوگل زمانهات را بشناس!
 .۷.۲.۵.۱.۳مجدداً ،یاد بگیرین که یاد بگیرین .و
ِ

 .۷.۲.۵.۲تکنولوژی چی یاد بگیرم؟

 .۷.۲.۵.۲.۱تکنولوژیهایی که در آینده ترند میشه چیان؟

286
286
287

 .۷.۲.۵.۳من تجربهی کار در/با  Xو  Yرو دارم ،اآلن میخوام برم  .Zاما دودل هستم که هم عمرم رو
288
تلف کردهام ،هم نمیدونم برم یا نرم؟
15
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 .۷.۲.۵.۳.۱همین قضیه راجع به شغلهای مختلف در  ITمثل شبکه/دیتاساینس/برنامهنویسی؟
289
 .۷.۲.۵.۴من عاشق زبانهای  low levelهستم .توصیهای؟

289

 .۷.۲.۵.۵فرانتاند خیلی مهندسی نیست! حوصلهم سر رفته .چه کنم؟

290

 .۷.۲.۵.۶من از فالن چیز (گراف و الگوریتم و انتگرال) خوشم نمییاد و اینا ربطی به برنامهنویسی
291
( PHPو  )MySQLنداره .چیکار کنم؟

 .۷.۲.۵.۷آیا یادگیری الگوریتم و کال ً تئوری به درد برنامهنویسی در صنعت میخوره؟ (سؤال از هادی)
291
 .۷.۲.۵.۸بهتر نیست بهجای الگوریتم بریم چیزهایی مثل  clean codeیا  design patternیاد
بگیریم؟ (سؤال از هادی)
 .۷.۲.۶سؤاالت در زمینه سایر رشتههای مرتبط با برنامهنویسی
 .۷.۲.۶.۱برای دیتا ساینتیست خوب بودن چه توصیههایی دارین؟

292
292
292

 .۷.۲.۶.۲من دوست دارم «هوش مصنوعی» بخونم ولی بین نرمافزار و هوش مصنوعی موندهم برای
292
کار .چه کنم؟
 .۷.۲.۶.۳در زمینه شبکه و زیرساخت توی شرکتهایی مثل گوگل و فیس بوک چه اطالعی دارین؟
293
294

 .۷.۲.۷سایر سؤاالت برنامهنویسی و دنیای برنامهنویسان
 .۷.۲.۷.۱آیا برنامهنویسها واقعا ً متفاوت هستن؟

294
295

 .۷.۳منابع برای برنامهنویسی

295

 .۷.۳.۱منابع برای خو ِد برنامهنویسی

 .۷.۳.۱.۱کتابهای تخصصی برنامهنویسی

295

 .۷.۳.۱.۲مسابقات برنامهنویسی

295

 .۷.۳.۲منابع برای بخشهای تخصصیتر مرتبط با برنامهنویسی
 .۷.۳.۲.۱الگوریتم و ساختمانداده

296

 .۷.۳.۲.۱منابع برای ماشین لرنینگ

296

 .۷.۳.۳گروهها و کامیونیتیهای ایرانی/فارسی برنامهنویسی
 .۷.۴مسائل متفرقه برنامهنویسی

296
296

 .۷.۴.۱ایمپاستر سیندروم :من خودم رو خیلی برنامهنویسی ماهری نمیدونم چی کار کنم؟
16
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 .۷.۴.۱.۱چرا بهنظرم مستعدتر هستن برنامهنویسها برای ایمپاستر گرفتن؟

298

 .۷.۴.۱.۲چهجوری از این خرابشدهی ذهنی بیام بیرون ،حاال؟!

301

 .۷.۴.۱.۳یه نکته که یادمون نره :فیک ایمپاستر

306

 .۷.۴.۱.۴آخری خالصه خودمون رو دوست داشته باشیم یا نه؟ نکنه خودشیفته بشیم؟

307
309

 .۷.۵زندگی کاری/شغلی برنامهنویسها
 .۷.۵.۱لولهای مختلف برنامهنویسها ،از نظر کاری ،چیان؟

309

 .۷.۵.۱.۱ردهی  Junior Developerو ( Internکارآموز)

309

 .۷.۵.۱.۲ردهی  Software Engineerمعمولی؛ یا  SE1و SE2؛ یا mid-level

310

 .۷.۵.۱.۳ردهی  Senior Software Engineerیا سینیور

311
313

 .۷.۵.۲پیدا کردن شغل و استخدام به عنوان برنامهنویس

 .۷.۵.۲.۱برای مرحلهی آزمونهای تلفنی (برنامهنویسی) چهجوری خودم رو آماده کنم و چیا بپرسم؟
313
313

 .۷.۵.۲.۲با چهچیزهایی گیتهابم رو جذاب کنم؟

 .۷.۵.۲.۳من بین دو تا شرکت موندهام؛ چه عواملی رو باید مدنظر داشته باشم برای انتخاب ؟ 313
 .۷.۵.۳سؤاالت شغلی مرتبط با برنامهنویسها

داشتن خودم؟
 .۷.۵.۳.۱کال ً چیکارا بکنم سر ِ کار و کال ً در راستای شارپ نگه
ِ

داشتن فنی خودم؟
 .۷.۵.۳.۲چه کارهایی بکنم در راستای بهینه/پروداکتیوتر بودن و شارپ نگه
ِ

 .۷.۵.۳.۳من دارم فالن شرکت کار میکنم و تکنولوژیهاش قدیمیه چیکار کنم؟
 .۷.۵.۴سؤاالت شغلی مرتبط با ارتقا و ترفیع برنامهنویسها

314
314
315
316
317

 .۷.۵.۴.۱چهجوری از جونیور به  SE1/2و سنیور ارتقا پیدا کنیم؟

317

 .۷.۵.۴.۲چهجوری از سنیور به بعد ارتقا پیدا کنیم؟

317

 .۷.۵.۴.۳حاال با این وصف منیجر بشم یا  ICبمونم؟

318

 .۷.۵.۴.۴چهجوری یه  Tech Leadیا  Staff Software Engineerبشم؟ و بعدش کارم رو خوب انجام
321
بدم؟
 .۷.۵.۵مدیر/منیجر برنامهنویسها شدن
 .۷.۵.۵.۱چهجوری مدیر (منیجر) بشم؟
17
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 .۷.۵.۵.۲چهجوری منیجر خوبی بشم (و باالتر)؟
 .۷.۵.۶سؤاالت برنامهنویسها در ایران

324
326

 .۷.۵.۶.۱برنامهنویسی تا حدی بلدم .میخوام کسب و کار خودم رو بزنم تو ایران .از کجا شروع کنم؟
326
 .۸سایر گل و بتهها
 .۸.۱.۱چی میخونی برای روانشناسی؟

327

 .۸.۱.۲منابع برای روانشناسی

327

 .۹پایان داستان!
 .۹.۱تموم شد! آخِ یش ،چی کار کنم؟

18
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 .۲درباره
 .۲.۱دربارهی من
من یه دهه شصتی هستم که حدود  ۱۰سال هست که در سانفرانسیسکو زندگی میکنم .قبلش ایران

بودم .سابقهی کار در شرکتهای بزرگ (گوگل) و متوسط و کوچیک رو هم دارم و اآلن هم چند ساله روی یه

پروژه شخصی کار میکنم .آرزوی حرفهایم هم این هست که آموزش Education/توی دنیا متحول بشه): .

 .۲.۱.۱تخصص فنی
من رشتهی تحصیلیم مهندسی نرمافزار بوده و بعد هم هوش مصنوعی .تخصص کاریم روی الگوریتم

از یک سمت ،و فرانتاند از سمت دیگه بیشتر بوده؛ ولی با بکاند و  DevOpsو  AWSو امثالهم هم سر و

کله زدهام تا حد خوبی.

از نظر زبان و فریمورک هم با  C++و  PHPخیلی سالها کد زدهم( .حدودا ً  ۱۰سال پیش) .اما در سه سال

اخیر خیلی بیشتر با  TypeScriptو  Vue.jsو  Quasarو  Node.jsو  MySQLسر و کله میزنم.

اولین نرمافزار متنباز ()Open Sourceم رو هم حدود  ۱۸سال پیش با  JavaScriptنوشتم که  ۱۱۰۰۰کد

اسپاگتی بود که هرازگاهی میخونم و بهش میخندم): .

 .۲.۱.۲تخصص غیرفنی
من به روانشناسی خیلی عالقه دارم .و کال ً حرفزدن راجع به زندگی و اینکه آدما چهجوری میتونن با

مشکالتشون بهتر دستوپنجه نرم کنن .در این زمینه خیلی مطالعه میکنم و شاید یه موقعی رسما ً مدرک

هم گرفتم ): .به ادبیات (داستان کوتاه) و عکاسی هم خیلی عالقه دارم.

توی این زمینهها هم خوشحال میشم کمکی بکنم .و معموال ً زیاد فضولی میکنم و نظر میدم توی

توییتهای مردم!

19
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 .۲.۱.۳چرا ناشناسی؟
اوایل یه دلیل بود ،اآلن شده سه تا): :
 .1ترجیح من این هست که این اکانت توییتر و این سند از زندگی شخصی و هویت شخصی من

ترجیحا ً بهدور باشه؛ تا هر موقع الزم شد بتونم روی زندگی و کار اولم تمرکز کامل کنم .امیدوارم

در همین حد هم بتونم مفید باشم.

 .2دوست دارم خو ِد حرفها شنیده بشه بیشتر و روشون فکر بشه ،فارغ از هویت و شخصیت
نویسنده.

 .3اینم این اواخر پیدا شد :که بتونم خیلی راحتتر بگم که با نوشتن این سند دنبال نفع شخصی و
بدون اینکه بدونم این تالشم داره به یه دوستی که
معروفیت و … نیستم .و همینکه بدونم
ِ
نمیشناسمش کمک میکنه ،حال خودم هم خوب میشه): .

مفصلای نوشتی اصن؟
 .۲.۱.۴چرا و چیشد که همچین چیز
ّ
وهللا اولش شوخی شوخی شروع شد! ولی اآلن رسیده به  ۱۷۰صفحه (فوریه  )۲۰۲۲و احتماال ً تا ۳۰۰

صفحه راحت برسه.

اوایل چون عالقه به نوشتن و خوندن و مرتبکردن ذهنم در قالب لیست و شماره دارم ،دیدم دارم از این

لذت میبرم و هی نوشتم و نوشتم .این وسط هم سؤاالتی که توی توییتر میگرفتم و حمایت دوستای خیلی

خوبم ،بیشتر بهم انگیزه داد که هی بنویسم و بنویسم.
بخوام خالصه دالیل اصلیش رو بگم:

 .۲.۱.۴.۱اختصار ،دقت ،و فرصت تحلیل و تفحص در مکالمات
میتونم بگم یه چندین و چند سال بود من این قضیه تو سرم بود .که تجربیات و چیزایی که توی همه این

سالها یاد گرفتهم رو یهجا متمرکز بنویسم .و خب هرازگاهی یه آشنا یا دوستی ازم یکی از این سؤاالت رو

میپرسید ،یا توی جمعی بودم و بحث میافتاد .و من احساس میکردم دارم خودم رو تکرار میکنم .مضافا ً
امکان لینک دادن وسط بحث حضوری نیست! و خب گاهی  ۴تا نکته هم یادم میره.

20

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

شروع ارتباط؛ که اگه عزیزی ازم سؤال بپرسه توی یه
دقت
خالصه دلیل ا ّولش رو میتونم بگم سهولت و
ِ
ِ

محیط متنی ،میتونم بگم «اگه برات مقدور هست لطفا ً در همین راستا ،نظر من توی  .۵.۵.۴از
 locomo.tipsرو بخون؛ بعد خیلی دوستدارم بقیهش رو حاال توی بحث/چت ادامه بدیم».

خیلی خیلی خیلی هم سعی میکنم که با لحن و جمالت قبل و بعد ،این حس رو ندم که «برو از منشیم

وقت بگیر و قبل از حرف زدن با من ،مشقات رو بنویس!» و بگم هم که قلبا ً و واقعا ً هدفم این هست که هم

دقیقتر موضع/نظر/تجربه عمومیم رو انتقال بدم ،هم چیزی رو از قلم نندازم .و بالطبع اگه طرف مقابل هم

وبالگی یا چیزی در همین زمینه داشته باشه ،خیلی دوست دارم بخونم.

تجربیات زندگیم
 .۲.۱.۴.۲انتقال
ِ
من توی زندگیم خیلی چیزا رو خودم دفعه اول تجربه کردهام! اصال ً یه حقیقت بامزه اینه که کسی با نام

خانوادگی من ،اسمش توی قبولیهای کنکور تا حاال نرفته)): .

توی سایر قسمتهای زندگیم هم (مثل اومدن به آمریکا) همیشه تا دلتون بخواد سوتی دادهم .و خب

خیلی مواقع خیلی دوستها و گهگاه منتورهای خوبی داشتهم .اما خب بارها هم این سوتیهای ریز برام
هزینههای زیادی داشته.

خالصه ،همیشه دوست داشتم اگه کسی ،جایی ،چیزی هست که بشه ازش چیزی یاد بگیرم ،بخونم .و

خب حاال که خودم یه چار قدم جلوتر هستم (و هنوز نود و شیش قدم دیگه مونده!) دوست دارم بتونم اینا رو
انتقال بدم.

خوب کمک کردن و مفید بودن
 .۲.۱.۴.۳حس
ِ
نوشتن این نوشته زمانی بود که من ،هم کرونا گرفتم (ژانویه  )۲۰۲۲و هم از نظر روحی (شخصی)
شروع
ِ
ِ

حس
حس «مفید بودن» انگیزه اولیهی
شروع این کار بود .و بعدش هم ّ
توی شرایط سختی بودم .و خب ّ
ِ
اینکه واقعا ً دارم کمک بالطبع میکنم به بقیه ،به خودم کمک میکرد.

انتقال خو ِد تجربه
این «ناشناس بودن» هم بهم بیشتر کمک میکنه که یاد خودم بندازم که هدفم فقط
ِ

هست ،فارغ از اینکه من کی هستم و اینا): .

قطعا ً خیلی از چیزایی که من نوشتهم ممکنه غلط باشه ،یا نامربوط باشه .من صرفا ً چیزایی که تو ذهنم

هست رو مینویسم و سعی میکنم کامال ً هم شنونده و دریافتکننده هم باشم .و اگه بتونم چیزی رو هم
21
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لینک ،locomo.tips
اینجا بهبود بدم ،با جون و دل میدم .و اینکه بدونم یهکسی یهجایی ناشناس (فقط با
ِ

بدون ر ّد پا) داره مییاد اینجا رو میخونه و کمک میشه بهش یا حس بهتری داره ،قلبا ً خوشحالم میکنه!
ِ

 .۲.۲تماس با من
پیشاپیش ممنونم که بهم این فرصت رو دارین میدین که با کمک کردن بهشما ،خودم هم حس خوبی

داشته باشم! بهترین راه تماس با من در حال حاضر همین اکانت توییتر  loc0m0هست .به دایرکت جواب

میدم (سعی میکنم زیر  ۲۴ساعت).

 ۲.۲.۱نکات تماس با من
اگه خواستین با من تماس بگیرین (که خوشحال میشم) ،خیلی خوبتر و مفیدتر خواهد بود اگه موارد

زیر رو در نظر بگیرین.

 .۲.۲.۱.۱نیاز اول) معرفی جامع توی پیام ا ّول
اگه قصد دارین راجع به خودتون صحبت کنین (و نه سؤالی که حدس میزنین مفید هست که جواب

داده بشه) ،لطفا ً اینا رو هم بهم بگین:

 .1پروفایل لینکداینتون میتونه خیلی مفید باشه برای من که یه شناخت کلی ازتون داشته باشم.
 .2همچنین صفحهشخصی ( )homepageاگه دارین و لینک .github

 .۲.۲.۱.۲نیاز دوم) سؤاالت دقیق
اگه سؤالهاتون با شماره و دقیق باشه ،خیلی بهتر میشه پیگیری کرد): .
قبل از فشردن دکمهی «ارسال» خودتون یه بار متن رو بخونین و اگه توی پیامتون عالمت سؤال نیست،

احتماال ً سؤالی نپرسیدهاین! ):

22
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 .۲.۲.۱.۳ترجیح زیاد) توییت و منشن
اگه مشکلی ندارین ،اینکه سؤالتون رو توییت کنین و من رو منشن کنین ،خیلی بهتره .این شکلی بقیه

دوستان صاحبنظر هم میتونن نظر بدن و به دانش جمعی میرسیم!

 .۲.۲.۲سؤاالت عمومی از من
 .۲.۲.۲.۱میتونم وقتتون رو بگیرم ،سؤال بپرسم؟
قطعاً .دوست دارم با آدمهای جدید آشنا بشم! فقط اینکه ممکنه تا  ۲۴ساعت طول بکشه جواب دادنم

چون فعال ً دارم سعی میکنم هم به این سند برسم ،هم زندگی و کارهای شخصی ،هم سایر دایرکتهای
توییتر.

در پاسخ هم اگه یه موقع ارجاع دادم به این سند ،لطفا ً حمل بر بیاحترامی نذارین .صرفا ً دوست دارم در

وقت صرفهجویی بشه تا بتونیم سریعتر پیش بریم.

 .۲.۲.۲.۲خوبی؟ چت کنیم؟
ممنونم ازتون! من خوشحال میشم دوستای جدیدی پیدا کنم .منتهی یهکم سر این قضیه سرم شلوغ

شده.

معموال ً من اکانت شما رو باز میکنم و اگه بهنظرم چیزایی توش باشه که برای من جذاب باشه یا دوست

داشته باشم بیشتر ببینم و نظر بدم ،حتما ً فالو میکنم .و خب اگه به یه رابطهی دوطرفه برسه ،بیشتر

میتونیم صحبت کنیم .من با اینکه ذاتا ً یک درونگرا introvert/هستم ،همیشه دوست دارم دوستای خوب
پیدا کنم! تا االنشم با همین سند کلی دوست و فالووینگ جدید پیدا کردهم): .

 .۲.۲.۲.۳من مطمئن نیستم سؤالم درست باشه… نمیدونم بپرسم یا نه…
اشکال نداره؛ بپرس! من گاز نمیگیرم و عصبانی هم نمیشم .حداکثر ممکنه دیر جواب بدم.
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البته اگه قبلش اگه این سند رو دقیق بخونی ،شاید جواب سؤالت اینجا باشه و راحتتر بتونی به جواب

برسی.

 .۲.۲.۲.۴میشه منتور من بشین؟
من خوشحال میشم بتونم منتور باشم .منتهی بهدلیل حجم پیامهای دریافتی با این توییت ،و همینطور

مشغلههای شخصی ،امکان اینکه بهطور منظم بخوام یه زمانی رو اختصاص بدم در حال حاضر برام مقدور
نیست.

با اینحال خوشحال میشم که بتونم در وقفههای غیرمنظم ،یه اصطالحا ً چک-این داشته باشم و من رو

از پیشرفتتون مطلع کنین و نظر بدم.

پ.ن .آقای ولیپور یه طرحی داشتهن در همین راستا که بسته شده مهلتش:
https://twitter.com/mvalipour/status/1477663909289111558
میتونین ولی همونجا رو هم یه نگاهی بندازین علیالحساب.
من با ایشون در تماس هستم و گویا دارن با  ۴نفر به مدت  ۴الی  ۶هفته یه منتورشیپ گروهی رو شروع

میکنن .بسته به نتیجه و تجربیات ایشون ،میشه کارهای مشابه هم کرد.
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 .۲.۲.۲.۵میشه  coachمن بشین؟
من [هنوز] هیچ الیسنس کاری در این زمینه ندارم و دارم تجربه کسب میکنم.
با اینحال دارم بهش فکر میکنم .و توی یکی دو ماه گذشته هم باالی  ۱۰تا جلسه داشتهم با آدمهای

مختلف .دارم روش بیشتر فکر میکنم ): .بهقول معروف!Stay Tuned :

 .۲.۲.۲.۶میشه باهاتون ( ۱:۱جلسه صوتی/تصویری تک به تک) داشته باشم؟
بذارین بیشتر آشنا بشیم و ببینیم آیا میشه صرفا ً با یه سری پرسش و پاسخ و راهنمایی ،به جواب رسید

یا نه .در ادامه میتونیم ببینیم بحث به کجا میره.

 .۲.۲.۳چرا جواب نمیدی؟
من هرازگاهی سرعت دریافت نامههام بیشتر از سرعت پاسخدهیم هست .و این وسط یهو یه سؤال

خوب میاد که مجبور میشم براش دو ساعت بنویسم اینجا و بعد لینک/شماره بدم.

از اینکه صبوری میکنین ممنونم .از ته ( )FIFOدارم میام و اول قدیمیها رو .مطمئن باشین که جواب

میدم!
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 .۲.۳درباره این سند
 .۲.۳.۱نکات قانونی این سند
 .۲.۳.۱.۱سلب مسئولیت

سلب مسئولیت Disclaimer /
 .۱تمامی مطالبی که اینجا و همینطور توی تماسهای توییتری ،تلگرامی ،ایمیلی و … رد و بدل

میشه ،نظر شخصی من هست بهعنوان یه کاربر نسبتا ً ناشناس.

 .۲این دیدگاهها و مطالب ،از منظر حقوقی و رویکردی ربطی به شرکتی که من توش کار میکنم نداره و
قابل پیگیری نیست .شما این نظرات رو با صالحدید خودتون دارین میخونین و هیچ ضمانتی پشت

هیچکدوم از این حرفها نیست .کلیه این نظرات هم در حد پیشنهاد غیرحرفهای هست و هیچ قرارداد
یا حق و حقوقی بین ما منعقد نمیکنه.

 .۳من نه وکیل هستم ،نه روانشناس/روانپزشک ،نه مشاور مالیاتی ،نه هیچچیز دیگهای .برای همین
هر حرفی که از من میشنویم ،وظیفه خودتون ( )due diligenceرو انجام بدین .و برای کارهای

تخصصی با فرد متخصص (دکتر ،وکیل ،روانشناس/پزشک ،مشاور مالی )… ،مشورت کنین.

 .۴ضمنا ً در صورت مطرح کردن سؤالتون ،شما این اجازه رو به من میدین که بدون ذکر نام یا ارجاع به

شخص شما ،از سؤال شما چه توی این سند ،چه در آینده استفاده بکنم .اگه با این مورد مشکل دارین،
حتما ً توی پیامتون رسما ً اعالم کنین.
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 .۲.۳.۱.۲حقوق معنوی این سند
در حال حاضر من این سند رو با «کپیرایت برای خودم» دارم تنظیم میکنم تا حداقل به مرحلهی ا ّول

تکمیل برسه .صرفا ً برای اینکه تمرکزم روی خو ِد نوشتن باشه تا نگران اینکه چیش کجا میره.

بعدش بهاحتمال خیلی خیلی خیلی زیاد الیسنسش رو  CC BY-NC-SAخواهم کرد .ینی مصرف

غیرتجاری با ذکر مرجع آزاد هست و در صورت تغییر و دخل و تصرف هم باید با الیسنس مشابهی یا

سازگاری توزیع بشه.

کال ً هم ،غیررسمی بخوام بگم ،من هدف اصلیم از تنظیم این سند این هست که کمک کنم به دوستای

دیگه و تجربیاتم رو در اختیار بذارم ،فارغ از شخص خودم( .توی  ۲.۱.۴مفصل نوشتهم ).همین و بس!

 .۲.۳.۱.۳حقوق معنوی عکسهای این سند
خیلی از عکسهای این سند رو من از تو اینترنت پیدا کردهم .خیلی هم متأسفانه به  copyrightو ایناش

دقت نکردهم و چون استفاده تجاری دارم نمیکنم ،خیلی هم امیدوارم مشکل خاصی نباشه.
اگه حقوق یکی از آثار با شماست ،حتما ً بهم بگین که یا ذکر کنم ،یا حذف.

اگر هم خواستین از این عکسها جاهای دیگه استفاده کنین ،خودتون بگردین دنبال الیسنسشون.

 .۲.۳.۲ادبیات این سند
 .۲.۳.۲.۱نگارش و رسمالخط این سند
رسمالخط فارسی خداوکیلی ثابت و استاندارد نیست .من هنوز آرزوم هست یهدونه نامهی اداری ببینم

که توش عین آدم نیمفاصله و اعداد و هزارگان و اینا رو رعایت کرده باشن!

خط فارسی» هست) ،ولی هم ُکند
فرهنگستان هم لطف داره بهمون (آره ،اینجا  PDFرسمی «دستور ّ

فارسی گفتار برسه ،آخرین آپدیتشون مثال ً) ،هم گاهی
داره پیش میره (نمیتونه به پای نیازهای
ِ

مسخرهست کارا و پیشنهاداشون ،و مقبولیت عمومی نداره ،و براشون مهم نیست! من هم همینکه کسی
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هکسره رو درست بنویسه ،بهش ارادت دارم! اگه بتونه ماضی نقلی رو هم در فارسی محاورهای بنویسه
(«خوردم» در قیاس با «خوردهم»؛ این توییت) که دیگه نورعلینور): .

من این سند رو بیشتر با لحن محاوره (گفتار) نوشتهم .و توش شاید مدل و سبک کالمی خودم هم دخیل

هست – مثل استفاده از «ینی» بهجای «یعنی» .یا استفاده از «هست» بهجای «است» .اینا رو بذارین بهپای
نحوهی صحبت کردن من! اما اگه واژهای غلط امالیی داشت (مثال ً جایی نوشته بودم «راجب») بهم حتما ً
بگین.

 .۲.۳.۲.۲لحن این سند
من سعی کردهم که لحن این سند محاورهای باشه .گهگاه طنز هم توش اضافه کردهم که خستهکننده

نباشه.

از صمیم قلب قصد ندارم توهینی کرده باشم ،و بهنظر خودم هم نکردهم .اما اگه جایی دیدین که داره به

قباتون بر میخوره ،حتما ً بهم اطالع بدین .چون شاید عزیز دیگهای رو هم ناراحت کنه و اون عزیز دیگری ،یهو

عالقه/وقت/جرأت/همت نداشته باشه بهم پیام بده .پس ممنون میشم کمک کنیم که یه تعادل بین
ّ

«خستهکننده نبودن» و «ناراحتکننده نبودن» برقرار باشه!
ممنون هم که میخندین و باجنبه هستین): .

 .۲.۳.۲.۳انتخاب واژگان در این سند
من شرمندهم که گاهی فارسی/انگلیسی قاطی میشه .واقعا ً سعی کردهم که از واژگان فارسی استفاده

کنم ،اما گاهی ذهنم نچرخیده یا معادل خوبی پیدا نکردهم.

اگه هم فکر کنم معادل انگلیسی خوبه که شنیده و خونده بشه ،حتما ً به صورتسیب apple/مینویسم.
باز اگه جایی دیدین من زیادی انگلیسی نوشتهم یا معادل فارسیای داره که بهتره ،حتما ً حتما ً همونجا

انتخاب select/کنین اون واژه رو ،و کامنت بذارین توی همین گوگل داک .بسیار ممنون میشم!

 .۲.۳.۲.۳.۱نگارش واژگان انگلیسی با الفبای فارسی
مثل «ریکروتر» یا «اپلیکیشن».
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این هم میتونه روی مخ یه دسته از دوستان باشه .من اگه واژهی کامال ً هممعنی براش پیدا بشه (مثل

«الردی» ،که تهش توی این توییت نشد که بشه!) دوست دارم همه رو عوض کنم .اما تا اون موقع اجازه
بدین که همین شکل بمونه.

کال ً هم رفتن و برگشتن بین فارسی و انگلیسی هم نوشتنش سخت هست و هم خوندنش .اما جدی

اگه توصیهی موردی باشه ،استقبال میکنم که اِعمال کنم!

 .۲.۳.۳انتشار ،بازنشر ،و مشارکت در این سند
 .۲.۳.۳.۱بهاشتراکگذاری این سند
اینترنتی  locomo.tipsبه اشتراک بذارین .چون خیلی خیلی در حال تغییر
لطفا ً این سند رو با آدرس
ِ
هست و کپی یا عکس گرفتن ازش قطعا ً باعث میشه که ویرایش/بهروزرسانیهای دائم رو از دست بده.

آدرس  locomo.tipsنیازی به اجازه از من نداره ،و
گذاشتن این سند ،با
به اشتراک
ِ
ِ

خوشحالم هم میکنه!

اگه خواستین بعدش بهم بگین که کجا گذاشتهاین تا خوشحالتر هم بشم): .

من دارم سعی میکنم هر ویرایش طوالنی و جدیدی که میکنم یه نسخه جدید و خروجی  PDFهم بگیرم

ازش و توی هومپیج  locomo.tipsبذارم .اما خب بالطبع اون هی ممکنه عقب بیافته .پس لطفا ً بهجای

گذاری اون خروجی بهصورت آفالین ،همیشه همین لینک  locomo.tipsرو بدین .سپاس!
اشتراک
ِ

از اونور هم اگه فردا خواستیم کاری کنیم مثل کانال تلگرام یا میللیست یا چیزی ،اینجوری میتونیم در

تماس باشیم!
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 .۲.۳.۳.۲آیندهی این سند
در حال حاضر و در  ۴روز ابتدایی من حدود  ۸۰صفحه نوشتهام .پیشبینی من این هست که در یک ماه

آینده این شاید تا حدود  ۲۰۰صفحه هم برسه.

در حال حاضر و در دو سه هفته ابتدایی ،من  ۱۷۰صفحه  ۲۳۰صفحه نوشتهام .پیشبینی من این هست

که تا آخر تابستون احتماال ً به  ۳۰۰الی  ۴۰۰صفحه برسه.

بعدش الزم هست یهسری بخشهاش ادغام بشه و یه  refactoringکلی روش انجام بشه .بعدش فکر

میکنم که به چه فرمتی بهتر هست که توزیع بشه .احتماال ً یه  PDFخروجی و یه شمارهدهی ویرایش (ورژن

شماره یک) ،حداقل خروجیش خواهد بود.

 .۲.۳.۳.۳کانالهای دیگه برای این محتوا
نوشتن تجربیات  ۱۰الی  ۲۰سال گذشتهم .واسه همین
من فعال ً تمرکزم روی افزودن مطالب هست و
ِ

خیلی به بعدش هنوز فکر نکردهم.

قطعا ً میشه به فرمتهای دیگه مثل کانال تلگرام یا وبسایت یا ویدئو یا وبینار یا درسنامه (یا به

کیفیت مطالب ،در دسترس بودن ،و
پیشنهاد امیر افروزه ،کانال یوتیوب) هم در بیاد .اما برای من
ِ

سمت من فعال ً اولویت هست.
زمان کم از
همینطور امکان مدیریت با
ِ
ِ

دوست دارم پیشنهاداتتون رو هم بشنوم (دایرکت توییتر اگه خواستین).

 .۲.۳.۳.۴چهجوری نظر بدم؟
هر جوری راحتین! راههایی که به ذهن من میرسه:
 .1اگه راجع به بخش خاصی هست ،همون بخش رو انتخاب select/کنین و اینجا کامنت بذارین.
 .2اگه میخواین چیزی اضافه بشه ،توی خود متن میتونین اضافه کنین و با اسم/لینک به خودتون
اضافه بشه.

 .3اگه راجع به کلیت داستان نظری دارین هم میتونین توی توییتر بهم بگین.
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 .4نهایتا ً اگه میخواین نظرتون به این سند اضافه بشه ،توی جدول زیر بذارین! (پیرو پیشنهاد از
کاپیتان هادوک عزیز).

نام و لینک به اکانت
توییتر/هومپیج

تاریخ

2/22/22 LoC0M0

نظر یا لینک نظر در توییتر
این یک نظر تستی و آزمایشی هست! صرفا ً اینجا اضافه کردم
که یه تست باشه): .

 .۲.۳.۳.۵چهجوری به این سند کمک کنم؟
دم شما گرم! ممنون پیشاپیش.
ایدههای من:
 .1همینجا متون رو انتخاب Select/کرده و کامنت بذارین .مثل آذرخش و هادی و مو ولیپور
و سایر دوستان .مخصوصا ً اگه:

 .aریسورس یا لینک یا کانال تلگرام یا چیز خوبی هست در زمینه سؤال یا جواب.
 .bنکته خوبی میشه اضافه بشه .که من بهش توجه نکردهم اصالً.
 .cمن جای خاصی دارم چرت میگم .و خوبه که تصحیح بشم.

 .2بهم سؤال خوب دایرکت بدین توی توییتر.
 .3لینک  locomo.tipsرو با دوستانتون بهاشتراک بذارین.
 .4ایده بدین (منشن/ریپالی ،یا دایرکت) که برای آیندهی این سند چه پیشنهادی دارین و چرا؟
 .5ایده بدین که بقیه چهجوری میتونن به این سند کمک کنن!
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 .۲.۳.۳.۶دونیت donate/میشه کرد؟
یه عزیزی هم پیشنهاد دونیت و اینا داده بود .دم شما گرم بهخدا!
چیز خاصی فعال ً به ذهنم نمیرسه .اما در تماس باشین از طریق همین لینک و توییتر ،اگه خبری شد

میگم .فعال ً ولی اوضاع خوبه .بازم ممنون*: .

 .۲.۳.۴چهجوری این همه رو بخونم؟!
آره! :دی
بدی داستان هم اینه که من هی دارم وسطاش هم چیز میز اضافه میکنم و
قبول دارم زیاده .و تازه
ِ

ممکنه تا شما بهش برسین یهو اون وسط چار تا چیز هم اضافه شده باشه .و حتی نفهمین کدوم  ۴تا.

خبر بدتر هم اینکه من بهزودی (تا قبل از عید/مارچ) احتماال ً یه شخمزنی عظیم refactoring/هم خواهم

ترتیب کنونی اصال ً بهینه نیست و یهسری مطالب نزدیک در دو
داشت که همه شمارهها عوض میشه .چون
ِ
تا فصل جدا افتادهن.

خالصه اگه حال دارین ،یه دور دستگرمی بخونین تا ته .بعدش اگه خواستین من رو توی توییتر فالو

کنین – من بخشهای جدیدی که اضافه میکنم رو با شماره و اسکرینشات توییت میکنم.

انشالله ولی عید/مارچ که نسخهی اولیهی این سند تکمیل بشه ،بعدش این داستان هم حل میشه.

 .۲.۳.۴.۱توصیهای برای خوندن (نحوه استفاده از) این سند داری؟
به نظرم اینا رو م ّد نظر داشته باشین.

 .۲.۳.۴.۱.۱قرار نیست اینا رو حفظ کنین و توی امتحان نمییاد!
پس حتما ً موقع خوندن حواستون باشه که لذت ببرین.
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این سند هم قرار نیست به شکل یهدفترچه راهنما instruction manual/استفاده بشه .صرفا ً یه سری

تجربهی یه آدمی هست که یه مسیری (دقیقا ً  a journeyو نه  )the journeyرو رفته .خیلی دوست دارم که

شما هم مسیرتون رو بنویسین و تشویق/حمایت هم میکنم با جون و دل.



 .۲.۳.۴.۱.۲نکات این سند برای عموم نوشته شده .نه شخص شما.
این خیلی نکتهی مهمی هست .لطفا ً توجه کنین .بازه range/دوستانی که با من در تماس هستن شامل

اینا هست:

« .1من  ۱۵سالمه دارم برنامهنویسی یاد میگیرم .مامانم هی کابل  PCرو میکشه از برق که بشینم
درس بخونم و هی بازی نکنم».

« .2من فوقدیپلم آبیاری گیاهان دریایی دارم و میخوام  ۳ماهه برنامهنویسی یاد بگیرم با شروع
از  Fortranو  ۶ماه دیگه هم میخوام و باید شاغل در آمریکا توی شرکت گوگل باشم»

« .3من پستدکترای علوم کامپیوتر دارم و  ۴سال هست که دارم توی گوگل کار میکنم و احساس
میکنم یه بازنده هستم»

نتیجه این میشه که من سعی کردهم نسبتا ً مستقل از مخاطب بنویسم .برا همین مثال ً من اگه جایی

میگم «با خودتون مهربون باشین» ،دارم به متوسط/عموم میگم .و خود شخص شما بهتر میدونین که
شخصی این حرف چهقدر متعلق و  applicableبه شما هست .یا اگه در جای دیگه میگم «به
نسخهی
ِ
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کودک درون خودتون زیاد رو ندین» ،دارم به متوسط/عموم میگم .مجددا ً شخص شما بهتر میدونه که
باید سخت گرفت بهش یا نه.

دیدن این «تصویر خودتون» براتون سخت هست (که هست! همیشه هست!) خوشحال میشم یه
اگه
ِ

گپی بزنیم و من هم کمک بکنم .در حالت مفرط ،این دوری از تصویر خودتون میتونه به

 Depersonalization-Derealizationهم ختم بشه (برا خودتون تجویز نکنین! به متخصص مراجعه کنین).
اما کلی راهحل براش هست .مثل این .WikiHow: How to See Yourself As You Really Are
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 .۲.۳.۴.۱.۳لطفاً مخالف/یهچشمی/دیرباور بمونید!

مثل هر چیز دیگهای توی دنیا (و فلسفه) ،همهی حرفهای اینجا هم میتونه یه تئوری کامال ً برعکس

داشته باشه .و دوباره مثل هر تئوریای توی دنیا ،شما اگه سرچ کنین « »Why 2+2 is 5کلی مقاله و حتی
ویکیپدیا آرتیکل براش میاره!

اینجا هم همینه .همهی این حرفا رو بهچشم یه «دیدگاه جدید» ببینین و خیلی با طمأنینه و آرامش
امتحان کنین و بهشون یه شانس بدین اگه خواستین .اما مثل همهی بقیهی حرفای جدید دنیا ،لطفاً یه

دستتون به گوگل باشه و برای هر چیزی ،کلی سرچ کنین و بخونین (نظرات موافق و مخالف رو).

هیچچیز مطلق نیست و همیشه پیدا کردن یه طیف spectrum/از یه موضوع خیلی زیباتر و آرامشبخشتر
از چسبیدن به یه نقطه توش هست!
خالصه بخوام بگم:
 .1این توصیهها و تجربیات و خاطرات فقط یکی از هزاران ادویه در دنیا هست.
 .2اینکه به غذاتون چه ادویهای میخواین بزنین به خودتون و فقط خودتون ربط داره! یه امتحان
بکنین شاید بامزه شد .اما خودتون میدونین چهقدرش مفید هست.

 .3ادویههای دیگه رو هم حتما ً امتحان کنین!
35
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 .۲.۳.۵ساختار این سند
در شروع کار من شهودی از اینکه کدوم قسمت چهقدر میخواد نداشتم .و صادقانه اعتراف بکنم ،فکر

میکردم تفاوتهای بین مسائل (خصوصا ً کاری/تحصیلی) در داخل و خارج از ایران زیاد باشه .اما بهمرور و با

صحبت با دوستان دیدم که این تفاوتها اونقدری هم نیست .واسه همین تصمیم گرفتم بهجای «مرزبندی
بر اساس موقعیتها» ،خیلی ساده «فصلبندی بر اساس مرحلههای زندگی» رو م ّد نظر قرار بدم.
فصلهای این سند رو من  ۹فوریه  ۲۰۲۲عوض کردم خالصه.
نویسی صرف»
یه چیز دیگه هم که سعی کردم م ّد نظر قرار بدم این هست که «زیاد تأکید روی برنامه
ِ

نکنم که این سند برای جمعیت بیشتری از دوستان بتونه مفید باشه!

 .۲.۳.۵.۱خالصهی فصلهای این سند
●

فصل اول) معرفی و فهرست

●

فصل دوم) دربارهی من و این سند

یه آشنایی نسبی سعی کردهم حاصل بشه .و نکات و سؤاالت کلی و عمومی دربارهی این سند یا

خود من.
●

فصل سوم) مهارتهای زندگی شخصی

مهارتهایی که اگه توی یه جزیره تنها زندگی میکردی (یا مثل سریال The Last Man on

( Earthکه فقط سیزن یکش خوبه!) یهو پا شی ببینی تنهایی تو دنیا ،شاید هنوز بهدرد بخوره.
●

فصل چهارم) مهارتهای زندگی اجتماعی

مهارتهایی که توی این دنیای شلوغ (که گهگاه وحشی هم میشه!) میتونه باعث بشه بتونی با
بقیهی آدمهایی که سرشون شلوغه و خسته و تنها و بیاعصاب میشن گاهی ،بهتر و مفیدتر
ارتباط برقرار کنی( .اگر هم درونگرا introvert/هستی ،نترسی!)

●

فصل پنجم) مهارتهای زندگی کاری

مهارتهایی که توی زندگی کاری (جایی که ازش پول در مییاد و اجارهخونه میدی) بتونی

موفقتر باشی و هم بیشتر لذت ببری ،هم عملکرد بهتری داشته باشی ،هم زودتر بری جلو!
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●

فصل ششم) مهاجرت و خارج

●

فصل هفتم) برنامهنویسی ،از سیر تا پیاز

تجربیات ،سؤاالت و نکات مربوط به مهاجرت ،و بعد زندگی و کار در اینور آب.

چیزایی که خیلی بیشتر بهدرد برنامهنویسها میخوره ،یا کسایی که میخوان وارد این دنیا
بشن.

●

فصل هشتم) سایر گل و بتهها

فصل خودش
چیزی که توی بخشهای دیگه [هنوز] جا نشده .و اونقدری هم نیست که بخواد
ِ
رو داشته باشه .علیالحساب اینجا میمونه تا احیانا ً بزرگ بشه): .

●

فصل نهم) پایان

گفتم تهش یهو تموم نشه .قهرمانهای داستان رو با هم ازدواج بدیم که  happy endداشته
باشه): .

 .۲.۳.۵.۲تغییرات عمده در این سند
نسخه

تاریخ

 ۰.۰.۱تا  ۱۸ ۰.۰.۳۰ژانویه الی  ۹فوریه ۲۰۲۲
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تغییر عمده
افزودن فصول و متن تا  ۲۳۰صفحه

۰.۱.۱

 ۹فوریه ۲۰۲۲

تغییر ترتیب و شمارههای فصول

۰.۱.۲

 ۱۷مارچ ۲۰۲۲

این داک رو پیپرلِس کردم .نمیدونم توی خروجی  PDFچی
بشه! )):

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

 .۲.۳.۶مشتقات این سند
 ۱۵فوریه  :۲۰۲۲ما یه اسپیس توییتری (شبیه کالبهاوس) روز  ۱۵فوریه ( ۴هفته بعد از توییت اولی)

گذاشتیم که  ۳ساعت طول کشید و تا  ۱۵۰نفر هم (اگه اشتباه نکنم) رفت .رکورد اسپیس علیالحساب توی
این توییت هست.

اسپیسهای بعدی رو هم حتما ً اطالعرسانی خواهیم کرد): .
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 .۳مهارتهای زندگی شخصی
تو این فصل قراره مرور کنیم چهجوری میشه راحتتر/مفیدتر/بیدغدغهتر و حرفهایتر زندگی کرد و

زندگی لذت برد؛ فارغ از آدمهای دیگه و اون متوسط  ۸ساعت در روزی که سر کار میریم.

من همیشه یه اصطالحی رو بهکار میبرم که «یا تو باید زندگی رو [سپری] بکنی ،یا زندگی تو رو

[سپری] میکنه!» و اگه خیلی منفعل باشی ،ممکنه خیلی جاها هم گیج بشی ،هم نتونی برای آینده خودت
تصمیم بگیری ،هم ته تهش حالت با خودت خوب نباشه!

حال خوب ،چند؟
.۳.۱
ِ
«حال خوب» ،توی دههی  ۳۰زندگی مخصوصا ً (که از آب و گِل در میای تا اندازهای) ،گاهی ارزشش

بهمراتب بیشتره از خیلی شغلها و منصبtitle/ها و امتیازscore/هایی که از سمت محیط/خانواده/جامعه

تزریق و مدام ارزیابی میشه (درس بخون ،برو دانشگاه ،کار بگیر ،ازدواج کن ،بچهدار شو ،خونه بخر ،بچهت
ازدواج کن ،بازنشسته شو ،نوهدار شو ،بمیر).

حال خوب رو نه میشه ارزیابی کرد (عدد بدی بهش ،مدرک و اثبات و سند براش رو
قصه اینه که این
ِ

کنی) ،نه میشه براش مسیر خطی داشت که بشینی و گاز بدی برسی بهش (مثل لیسانس و

جنس تقلبی توش زیاد شده (اینستا!) که خداییش
ِ
بدی داستان اینه که اونقدر
فوقلیسانس) .حتی
ِ

سخته تشخیص واقعی از غیرواقعیش .و چه باور بکنی ،چه نکنی ،نه تنها خو ِد آدمها ،بلکه گاهی مغز آدمها
هم به خودشون دروغ میگن و  Confabulateمیکنن!
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 .۳.۱.۱حال خوب از کجا مییاد؟
دقیقا ً
شروع هر یادگیری و مهارتی همیشه باید از یه سؤال شروع بشه .و اینجا مخاطب اون سؤال
ِ

خودمون هستیم!

جواب این سؤال اصال ً و ابدا ً برای همه یکسان نیست .اما نیاز داره که خودمون رو بهتر بشناسیم،
ِ

بپذیریم ،و رها کنیم.

من توصیههای یهخطی که میکنم به دوستانی که باهاشون آشنا شدهام و کار به اینجا میرسه (یا

دوستای قدیمم) معموال ً اینا هست( :بعدا ً باید مفصلتر بنویسم).

ورژن شما ،چه شرایطی داره؟
 .۳.۱.۱.۱خوشحالترین
ِ
لطفا ً واقعبین باشین .کسی از «یه میلیون دالر تو التاری برنده بشم» بدش نمییاد! اما بیاین و

خداوکیلی ،کاله خودتون رو قاضی کنین.

برای این جواب هم شاید بد نباشه این کارا رو بکنین:
 .1سعی کنین یادتون بیاد آخرین باری که اونقدر قلبا ً شاد بودهاین که دلتون خواسته زندگی رو
بغل کنین ،دقیقا ً کِی بوده.

 .2سعی کنین یادتون بیاد در سه سال گذشته ،اون روزی که دوست نداشتین تموم بشه ،کِی بوده.
 .3سعی کنین یادتون بیاد آخرین صبحی که خیلی با انگیزه و شادی از خواب بیدار شدین ،کِی بوده.
 .4سعی کنین از اطرافیان نزدیکتون (همسر ،پارتنر ،دوست صمیمی) بپرسین که آخرین بار شما
رو کِی خیلی خیلی خوشحال دیدهان!

 .5اگه تمام محدودیتهای زندگی (مالی ،ویزا ،مسکن ،اجارهخونه ،تعهد/مسئولیتهای

زمینگیرکننده) رو برمیداشتن ،شما دوست داشتین همهی بقیهی عمرتون رو چی کار کنین؟

خودتجویزی افسردگی ،بیاین باور
نکته :اگه جواب سؤالهای باال «نمیدونم/یادم نمییاد» هست ،قبل از
ِ

داشته باشین که هم «الزم هست یه کاری براش بکنین» ،و هم «حاضرین هر کاری براش بکنین!» یکی
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از این کارها (که من هم اکیدا ً توصیه میکنم) این هست که پیش متخصص/تراپیست (و یا احیانا ً الیفکوچ

خوب) برین .اما بهصورت موازی ،خودتون هم خیلی باید کار کنین براش!

 .۳.۱.۱.۲چرا اون نکته «خوشحالترین ورژن شما» رو میسازه؟ و آیا ممتد میتونه

باشه؟

جواب سؤال باال خیلی مهم هست .قطعا ً توی جوابهای باال چیزهای لحظهای مثل «سفر به

شیراز/هاوایی» شاید باشه .اما آیا این چیزا یه مسکن/شتابدهنده هست ،یا یه سبک زندگیlifestyle/؟
برای موارد باال یکی یه دونه «چرا» بنویسین ،بعد تا میتونین برین پایین و هی «چرا» حاال اون بپرسین.

(تمرین )Five Whys

واقعی رسیدن به اونجا چی هست.
 .۳.۱.۱.۳نهایتاً پیدا کنین که مانعهای
ِ
و اگه این وسط یه مانعی دیدین که سخت هست ،سریع بیخیال نشین و  give upنکنین و زانوی غم و

ذهنیت قربانی victim mentality/بغل نکنین!

 .۳.۱.۱.۳.۱دعای  ،Serenityحتی برای غیرمذهبیها
من آدم مذهبیای نیستم .اعتقاداتم به ماوراءالطبیعه هم خیلی خیلی پایینتر از متوسط هست .اما

همچنان خیلی خیلی با این دعای آرامش Serenity Prayer/حال میکنم نافرم!
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ترجمهی فارسیش از ویکیپدیا«:دعای آرامش» این هست که:

پروردگارا،

آرامشی ده تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم،
شهامتی ده تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم،

و خردی ده تا یکی را از دیگری تشخیص دهم.
بهنظرم واقعا ً این ،با خوشحالی ،خیلی رابطه نزدیکی داره .اینکه بفهمیم («خرد»wisdom/ش رو پیدا

کنیم) کجاها رو میتونیم تغییر بدیم و کجاها رو نمیتونیم .و الکی حرص نخوریم سر ِ اینکه وای چرا من اآلن

سی و فالنقدر سالم هست و هنوز میلیونر نیستم .و بهجاش تمرکز کنیم روی جاهایی که توش «تالش»
میتونه ما رو جلو ببره.
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جدی ،یه لحظه اون گاردتون که «این کلیشهست باو!» رو بذارین کنار( .من گاهی یه ورژن این که ا ّولش

اون «خدا »God/رو نداره رو هم برای کسایی که میدونم دینزده هستن میفرستم ).و یه لحظه فکر کنین که

چند تا حرصها و ناراحتیهای زندگیتون رو واقعا ً روشون کنترل دارین و کدوما رو نه .به قول این توییت:

توهّمِ دانایی از خو ِد دانایی بدتره .توهّمِ کنترل داشتن هم از خو ِد کنترل داشتن ،بدتر!
شجاعت رهایی ،در جاهایی که موج رو ما کنترل نمیکنیم یه هنر هست .میشه برنامه گذاشت یه اپ

تمرین «پذیرش»
نوشت که موجهای اقیانوس زندگی رو کنترل کنه شاید در آینده! اما وقتی نمیشه ،بیایم و
ِ
بکنیم.

 .۳.۱.۱.۳.۲فرق «پذیرش» با «وا دادن»
عین همهی بقیهی توصیهها و جمعبندیهام ،بازم بگم که این وسط «تعادل» خیلی مهمه!
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من از کسایی که الکی «وا میدن» با «کوچکترین بهونه» بدم مییاد .واقعا ً مییاد ): .و اصال ً هم کم

نیستن کسایی که هرگونه ناکامی ،کوچیک و بزرگ ،رو گردن شرایط میندازن و خودشون میشینن

تخمهشون رو میخورن و نقشون رو میزنن.

نبودن شرایط (با هر اسمی اعم از  equityو  equalityو …) میتونه شرایط رو
دقت کنین که برابر
ِ

ناجوانمردانه سخت بکنه ،اما خیلی خیلی از مواقع «مانع» نیست!

جون عزیزتون فرق بین «سخته» و «نمیشه» رو بدونین .فرق بین «حال ندارم» و «نمیشه» رو بدونین.
ِ

فرق بین «انگیزه ندارم» و «تنبلیم مییاد» و «به نق زدن عادت کردهم» و «نق که ارزونتر هست!» و «ببین
نقهام هم داره الیک میگیره» با « »I WILL DO ITرو بفهمین.

دنیا ناعادالنه هست که هست! همینه که هست .کاریش هم نمیشه کرد (به این راحتیا) .حاال اگه

دوست داری نق بزنی ،نق بزن( .یکی دو بار و در خستگی هم اوکیه نق زدن ).اما اگه نتیجهت اینه که بمونی
تا زندگی بر تو بگذرد ،بدون که این یک «انتخاب» بوده .و آدمها نهتنها مسئول انتخابهاشون هستن ،بلکه
اصن میگن «آدمها رو تواناییهاشون تعریف نمیکنه؛ بلکه تصمیمهاشون تعریف میکنه».

44

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

حرف آخر هم اینکه چه بخوای باور کنی چه نکنی ،اکثر موفقیتها و خوشحالیها و خوشبختیها دقیقا ً

پلههای زیر رو داشته و داره همیشه .سعی کن اگه خستهای روی یه پله ،استراحت کنی .اما همونجا لنگر
نندازی و خونهی آخر تو نشه اون پله): .

پ.ن .یه راه ساده برای اینکه بفهمین «وا دادن» دارین میکنین یا «پذیرش» ،به این سؤال جواب

بدین که:

کس دیگهای در شرایط شما با «تالش» (ولو بیشتر ،ولو خیلی خیلی بیشتر) بهش
«آیا امکان داره ِ

برسه؟»

45

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

به چرا و اما و اگر و اله و اوله فکر نکنین .اگه جواب مثبت هست ،پس دارین «وا میدین» .اگه خسته

هستین یاد بگیرین خستگی در کنین( ،حرفهای و آگاهانه هم خستگی در کنین .توی فصل  ۴.۴.۱مدل Be,
 Do, Haveبیشتر نوشتهام ).اما بعدش ادامه بدین.

حیفه که زندگی حروم بشه سر خیلی «وا دادن»های الکی .مخصوصا ً اگه واقعا ً تو زندگی عالقه و استعداد

چیزی رو هم داشته باشین ،و امکانش باشه که به خیلیها (و از همه مهمتر «خود خودتون») ثابت کنین که
اصن به قول یاس« :آدم تو محدودیتها ستاره میشه!»
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 .۳.۱.۲انواع مدلهای خوشحالی و ریشههاشون
یه نکته خیلی مهم درباره خوشحالی/خوشبختی این هست که برای همه آدما یکسان نیست بالطبع .و

در حالت خیلی عمومی ،کال ً بهنظرم دو نوع مدل زندگی هست برای کسایی که نسبتا ً خوشحال هستن توی
زندگی – مدل ماشینهای بنزینی و مدل ماشینهای خورشیدی!

 .۳.۱.۲.۱خوشحالی در زندگی دوگانهی مصرف/شارژ ،بنزینی
توی این مدل شما یه ماشین بنزینی هستین که باک دارین!
یه چیزایی شما رو مصرف drain/میکنه و یه چیزایی شما رو شارژ .charge/و این باک هی پر و

خالی میشه .مثالً:

 .۳.۱.۲.۱.۱چیزهایی که شمای بنزینی رو مصرف میکنه
 .1شغل و منبع درآمد شما چیزی نیست که خیلی هم حاال باهاش حال بکنین؛ و شما رو داره
مصرف میکنه.

تکالیف اجباری زندگی مثل آشپزی و تمیز کردن و اینا ،شما رو
دادن کارهای خونه و
 .2انجام
ِ
ِ
مصرف میکنه.

 .3تعهدات ناخواسته شما (خانواده و تماس گرفتن زورکی باهاشون ،رابطهی ناموفقی که
کشدار هست ،نق و نوق بچه )… ،شما رو مصرف میکنه.

دیدن موفقیت بقیه و به فکر فرو رفتن که «من چرا نیستم» شما رو مصرف میکنه .معموال ً
.4
ِ
گردن کسی جز «تالش» و «همت» و «پشتکار» انداختن
هم دنبال مقصر گشتن نتیجهش
ِ
میشه که شما رو حرص میده و سرشار از حسرت و افسوس میکنه؛ که همونم دوباره

مضاعف مصرف میکنه.

خوندن اخبار
 .5فکر کردن به مشکالت جامعه ،مخصوصا ً شرایط ایران از هزار و دویست لحاظ ،و
ِ
و شنیدن چیزای بد شما رو مصرف میکنه.
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احتمال شکست (ولو کامال ً سرابگونه و غیرواقعی اصن) و
 .6هر گونه انتقاد ،یا ترس ،یا
ِ
عدماطمینان insecurity/شما رو میتونه بهشدت مصرف بکنه.

 .7تنهایی ،loneliness/انتخاب نشدن ،اولویت نبودن ،و سایر

واپسزدگیهاrejection/های بینفردی هم شما رو مصرف میکنه.

 .۳.۱.۲.۱.۲چیزهایی که شمای بنزینی رو «موقتاً شارژ» میکنه
از اونور یه چیزای دوپینگیای ،شما رو موقتاً شارژ میکنه .مثل:
 .1رسیدن به ظاهر/فیزیک (و چیزهای اکتسابی که در نگاه بقیه اهمیت دارن ،و نه در ذات) چه با
آرایش ،چه با بوتاکس ،چه با جیم ،چه با رژیم کیتو شما رو موقتاً شارژ میکنه.

 .2صحبت کردن با یه دوست نزدیک بهقصد تخلیه کردن ناراحتیها ،نقزدن ،غیبت کردن
(اثبات ناخواستهی «ببین من بهترم» ،مخصوصا ً از خودتون به خودتون) شما روموقتاً شارژ
ِ
میکنه.

دیدن فیلم ،که یادتون بره این زندگی
 .3زندگی کردن در یک دنیای موازی ،چه با ویدئو گیم ،چه با
ِ
[بعضا ً یه جاهاییش کوفتی یا سگی!] شما رو موقتاً شارژ میکنه.
 .4حس پیروزی و موفقیت ،هر چهقدر هم فیک و احمقانه و مصنوعی باشه مثل یه بازی ساده
ً
من
توی موبایل ،شما رو موقتا شارژ میکنه .همینطور در حالت کلی هر گونه ایجا ِد حس « ِ
خوب هستم» ،چه بهواسطهی خودتعریفی ،brag/چه بهواسطهی کوچکترین تأیید از
رئیس/خانواده/دوستهای متملق (با نیت خیر یا شر) شما رو موقتاً شارژ میکنه .دریافت
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پاداشهای عددی و قابل سنجش (تعداد الیک ،فالوور ،ریتوییت) از اطرافیان هم که به شما
حس «ببین بقیه هم صادقانه و بیچشمداشت قبول دارن من خفنم» موقتاً شارژ میکنه.
 .5عادتهای ذهنی که به رهایی ازشون یاد میشه ،اعم از الکل و وید و سایر مواد مخدر و
اعتیادها ،هم مغز رو طوری تحریک میکنه که موقتاً شارژ میکنه.
[ .6کمی مناقشهای ]controversial/مسافرت رفتن ،وکیشن رفتن ،اسکی کردن ،و چیزای دیگه
شما رو موقتاً شارژ میکنه.
این رو میگم موقتا ً چون قابل رشد scalable/و همیشه در دسترس accessible/نیست .و

بین اینکه بدون دوربین و اینستا از سفر لذت ببرین یا با دوربین و اینستا ،خیلیییی فرق
مضافا ً ِ

هست! (معموال ً ادعا ا ّول و در عمل دومی هست .که همون نیاز به تأیید هست).

[ .7کمی مناقشهای ]controversial/حس رشد کردن و بهتر شدن و ارتقا پیدا کردن ،هم شما
موقتاً شارژ میکنه.

اینم میگم موقتا ً چون گاهی این تالش کامال ً در راستای یه تلقین دروغین هست .مثال ً شما یه

«صرفا ً شنیدن» و

دانایی کاذب بهتون دست میده .یا فرق بین
حس
پادکست گوش میدین و ِ
ِ

«عمیقا ً دونستن» و «نهایتا ً عملکردن» رو خیلی بهش عنایت ندارین.

 .۳.۱.۲.۱.۳چیزهایی که شمای بنزینی رو «همواره شارژ» میکنه
صد البته چیزهایی هم هست که شما رو همواره شارژ میکنه .تقریبا ً در هر شرایطی ،و بدون آلودگی و

ضرر زیاد! مثل:

واقعی اینکه بیمصرف useless/یا فقط
 .1خالقیت و ساختن و ایجاد کردن ،به واسطهی باورِ
ِ
مصرفکننده consumer/در این دنیا نیستین ،میتونه شما رو همواره شارژ بکنه.

جذب اون و کانکت شدن به اون ،فارغ از خالق و فارغ از وجود سایرین میتونه شما
 .2هنر ،و
ِ
رو همواره شارژ بکنه .دقیقا ً لذت از زیباییش.

تمرین آرامش ذهنی و عمیق و سبک شدن در خو ِد زندگی ،و رهایی از همهی گرهها و
.3
ِ

دغدغههای زندگی می تونه شما رو همواره شارژ بکنه .مدیتیشن و  mindfulnessاز این دسته

هستن و واقعا ً روی عملکرد بخشهای مختلف بدن و مغز و موجهای مختلف مغز داره دیده
میشه.
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 .4تمرین بدنی مفید کردن (بدون عکس ،بدون نگرانی هیکل ،بدون خودکشی ،بدون انتظار تغییر
خاص) هم در همین دسته هست و عادت سالم بهش میتونه شما رو همواره شارژ بکنه.

حداقل ثبات مالی/شغلی،
 .5یادآوری و قدردانی بابت هر گونه ثبات و امنیت توی زندگی ،اعم از
ِ
عاطفی/رابطه میتونه شما رو همواره شارژ بکنه.

 .6تالش ،و فکر کردن به سالمت جسمی و دوری از درد (برای خودتون و عزیزانتون) میتونه شما
رو همواره شارژ بکنه.

 .7نهایتا ً ( )last but not leastصادقانه جستجوگر بودن برای شارژ شدن ،و وقت و انرژی

دوستان
گذاشتن براش (مطالعه درست و با نیت خیر ،تحقیق ،خودشناسی ،فکر ،صحبت با
ِ

درست ،تراپیست )… ،که به شما این اطمینان و امنیت رو بده که دارین برای خودتون و

سالمت روح خودتون وقت میذارین ،هم میتونه شما رو همواره شارژ بکنه!

خالصه اتفاقات دنیای اطراف شما ،عمدتا ً در این مدل در یکی از سه دستهی «مصرف»« ،موقتا ً شارژ»

و «همواره شارژ» هست .این دستهها و مرز بینشون هم بسته به آدم و ن ّیت شخص میتونه مثبت یا

منفی ،موقت یا همواره/دائمی باشه! من خیلی کلّی و عمومی دارم میگم .خودتون بهتر میدونین شما کدوم
دسته هستین .خصوصا ً توی اونایی که گفتم محل مناقشه controversial/هست.
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 .۳.۱.۲.۱.۴خوشحالی و نوروترنسمیترهای D.O.S.E
من روانشناس/روانپزشک نیستم ،اما اینا رو خیلی مواقع میشه مستقیم به

هورمون/نوروترنسمیترهای ( D.O.S.Eدوپامین ،اکسیتوسین ،سروتونین ،و اندورفین) ربط داد.
اتفاقا ً داروهای ضد افسردگی خانوادهی  SSRIمثل زولوفت ،فلوکستین/پروزاک ،سیتالوپرام/سلکسا

دقیقا ً اون  Sداستان همین نوروترانسمیتر  Serotoninهست و الباقی هم افزایش بازجذب سروتونین و
افزایشش در نهایت ،بین گیرندههای پسسیناپسی( .ویکیپدیای فارسیش)

خالصه داستان اینکه خوشحالی/سرخوشی صرفا ً یه چیز متافیزیکی و غیرمادی و روحی نیست): .
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من بنزینی چه کنم حاال؟
ِ .۳.۱.۲.۱.۵
آفرین!
اینا رو گفتیم که به اینجا برسیم): .
تمرین حاال این هست که اگه شما خودت رو بنزینی میبینی خیلی شیک بشینی و روی یه کاغذ (جر هم

نزن! کامال ً روی یه کاغذ سفید  )A4بنویسی که «مصرف»های تو چی هست توی زندگی« ،شارژ موقت»ها

چی هست ،و نهایتا ً «شارژ دائم»ها چی هست.

این لیست برای شروع خیلی خوبه .و سعی کن برای هر کتگوری هم حداقل  ۵مورد بنویسی.
بعد چی کار کنی؟
●

برای «مصرف»ها بشین و خودت به ریشههاشون فکر کن و با عنایت به دعای آرامش ،ببین

میتونی «کم»شون کنی؟ (گاهی حتی قطع ارتباط محترمانه با خانواده برای چند ماه ،تصمیم

جسورانه ولی درستی میتونه باشه).
●

برای «شارژ موقت»ها بهشون آگاه باش .و بدون که اینا  Junk Foodیا  Fast Foodهستن .و

●

برای «شارژ دائمها» هم دوباره بگرد و ریشههاشون رو پیدا کن که ببینی آیا میشه اینا رو قلمه

ریشههاشون رو شناسایی کن دوباره .و ببین آیا جا داره که با غذای سالم جایگزینشون کنی؟
خوشحالی پایدار ،در گرو وفور اینا هست و
زد و ازشون باز ساخت و بیشترشون کنی؟ چون
ِ
بس!

 .۳.۱.۲.۲خوشحالی در زندگی یکگانه ،خورشیدی
اینو اآلن مختصر میگم ولی شاید بعدا ً بیشتر بنویسم.
صرفا ً اینکه یه مدل دیگهی خوشحالی توی زندگی هم هست که بهجای یه ماشینی که هر مصرف و

شارژ داره و نمودار باک بنزینش در گذر زمان هی موج سینوسی هست ،شما با یه انرژی نسبتا ً ثابت و فارغ
از همهی کم و زیاد شدنهای سنگین ،حرکت کنی.
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اینو من اسمش رو میذارم مدل ماشینهای خورشیدی (فک نکنم واقعا ً این شکلی باشن ،اما خب

مفهوم رو میرسونه! :دی) و پایدار.sustainable/

 ۳.۱.۲.۲.۱پیشنیازهای خوشحال بودن در زندگی خورشیدی
الزمهی اینکه به اون ثبات الزم خورشیدی/پایدار برسیم اینه که:
 .1خیلی خیلی خودمون رو بشناسیم! خود واقعیمون.
 .2ضعفهامون رو بشناسیم .روی همه آگاهی و اشراف داشته باشیم .و اوناییشون رو که
میتونیم روشون کار کنیم (نه الزاما ً همهشون!) رو تدریجا ً روشون بیشتر کار کنیم.

 .3خیلی رهاتر و فارغتر زندگی کنیم .و به هر قیمتی ،همهی تعهداتی که ما رو بند میکنه و بیشتر از
جنس مسئولیت liability/هست تا سرمایه asset/رو کمکم حذف کنیم از دایره اصلی زندگی.

 .4بپذیریم که این تبدیل از بنزینی به خورشیدی یک مسیر هست و نه یک مقصد و اتفاق یکشبه.

شدن
 .۳.۱.۲.۲.۲لیستی از سیاههی مسئولیت/سرمایه برای خورشیدی/پایدار
ِ

خوشحالی در زندگی

من این لیستهای این مقاله رو خیلی دوستدارم و میذارم اینجا که باشه .خیلی در توضیح اینکه چیا

توی زندگیتون  liabilityهست و چیا .asset

کال ً اینکه همچین لیستی صادقانه در بیارین و بنویسین از زندگی خودتون و ببینین که آیا میتونین

اطراف رو خیلی کم از liabilityها بکنین و بیشتر از assetها ،میتونه یه شروع عالی باشه.
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مسئولیت/بدهیliability/های زندگی
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سرمایه/اندوختهasset/های زندگی
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گاهی هم خیلی از این liabilityها رو نمیشه ازشون رهایی پیدا کرد .و چه خوبه که هر چه زودتر بدونین و

کمتر پا بذارین توشون .یا اینکه حواستونه به هزینهی واقعیش هم بشه و درگیر زرق و برقهای لحظهایش
نشین!

کال ً زندگی ،با اینکه کوتاه هست و  ،YOLOاما گاهی نیاز به سرمایهگذاری درازمدت ( )long-termهم

پایداری آرامش هستیم): .
داره؛ مخصوصا ً اگه دنبال ثبات و
ِ
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 .۳.۲مهارتهای توصیهشده عمومی
 .۳.۲.۱مهارتهای زندگی شخصی که من توصیه میکنم
اینا ممکنه یه سری جملهی کلیشهای باشه؛ اما برای من خیلیهاشون کامال ً واقعیه و در زندگی خودم

[بارها] اتفاق افتاده .و دوست داشتم یکی اینا رو بهم زودتر یادآوری میکرد!

قطعا ً شنیدن و تجربه کردن متفاوته .اما خب میگن شما یه تبلیغ رو  ۷بار ببینی ،احتمال داره که بعدش

بخری .اینا انشالله دفعه ا ّولشون هم از اون  ۷بار باشن! ):

 .۳.۲.۱.۱مهارتهای فنی زندگی شخصی
 .1یاد بگیرین گوگل کنین .گوگل کردن از پرسیدن خیلی بهتره در اغلب مواقع .چون هم نظر
درسته ،هم سریعه ،هم مطمئن.

 .2یاد بگیرین نوت بردارین ( TODOلیست) .چه با کاغذ ،چه تو حموم ،چه تو اپهای گوشی .و

همیشه مغزتون رو خالی کنین و خالی داشته باشین ( .)Thinking cleanدرسته به ما یاد دادن

جدولضرب رو حفظ کنیم ،اما واقعا ً هیچچیزی بهاندازهی مغزی که الزم نیست نگران «یادم
نره» باشه نیست .مغز ِ خالی ،خیلی کارها میتونه بکنه ،خیلی!

 .3یاد بگیرین با ابزارهای گوگل درایو (دقیقا ً معادل  wordو  excelو  )powerpointخیلی سریع و
خیلی راحت استفاده کنین .مثال ً سریع یه تمپلت آماده کنین و یه گزارش رو توی  ۱۵دقیقه
بنویسی .یا یه پرزنتیشن رو توی  ۳۰دقیقه با  ۱۰تا اسالید حاضر کنین.

 .4یاد بگیرین بتونین راحت اسکرینشات بگیرین (از گوشی و کامپیوتر) و عکسی که میخواین رو
ادیت کنین (فتوشاپ آنالین خیلی زیاده .من از  pixlr.comاستفاده میکنم).

 .5با ابزارکهای  mind mappingمثل  miro.comآشنا باشین و دستگرمی هم که شده ازش
استفاده کنین!
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 .۳.۲.۱.۲مهارتهای غیرفنی زندگی شخصی
 .1ارزشهای شخصی خودتون ( )personal valuesرو بدونین« .همهی چیزهای خوب» جواب
نیست! سعی کنین دقیقا ً بدونین چه ارزشی توی شما واقعا ً شما رو تعریف میکنه .مثال ً

تعریفتون از «موفقیت» آیا «رسیدن به هدف با تالش هست» یا «رسیدن به هدف با کمترین
تالش!».

 .2یاد بگیرین خودتون رو بشناسین .ضعفهای خودتون رو بدونین .و بدونین چی حالتون رو

خوب میکنه .اصوال ً دههی  ۲۰دههای هست که تواناییهای خودتون رو بشناسین و دهه ۳۰

دههای که محدودیتها و limitهای خودتون رو .سعی کنین واقعا ً بدونین چهکارهایی مال شما
نیست( .و الکی ناامید نشین ،اما واقعبین باشین).

 .3یاد بگیرین بنویسین! خیلی خیلی خیلی مهمه .اونقدری باید مسلط بشین که همچین سندی که
من االن درست کردهم رو بتونین خیلی راحت شما هم درست کنین.

 .4یاد بگیرین که یاد بگیرین! (مقاله نیویورک تایمز؛ گوگل هم بکنین) و مدل یادگیری خودتون

(وقت از روز ،طول بازههای زمانی ،خوندن یا تصویری ،یا …) رو کشف کنین .یاد بگیرین که

«خیلی کتاب خوندن» و «خالصهی کتاب گوش دادن» الزاما ً شما رو خیلی آدمِ بهتری نمیکنه .و
در عمل اینا همه مهمه.

 .5یاد بگیرین چهجوری  unlearnکنین و تعصب نداشته باشین .و همیشه آماده باشین که

اعتقاداتتون زیرسؤال بره و شنوا باشین .حتی ،و مخصوصا ً در جاهایی که همه دارن یه چیز

میگن و یه توییت مثال ً  ۵هزار تا هم الیک خورده!

 .6یاد بگیرین ریسکهای مناسب بکنین .همهمون  YOLOهستیم!
 .7یاد بگیرین شکست بخورین .چه در کار ،چه در رابطه .و بعد از  ۵مرحله سوگواری غم رو به تجربه
بدل کنین.

 .8یاد بگیرین موفقیتهاتون رو جشن بگیرین و خودتون رو خیلی دوست داشته باشین! یادتون
باشه دیگران از شما یاد میگیرن که چهجوری باید با شما رفتار کرد.
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 .۳.۲.۲مهارتهای زندگی از نگاه دیگران
 .۳.۲.۲.۱مهارتهای زندگی که باید آموخته بشه ،از نگاه یونیسف خاورمیانه و

شمال آفریقا

بخش ( MENAخاورمیانه و )...ی  UNICEFیه راهنمای عالی داره راجع به  ۱۲مهارت مهم زندگی که باید

آموخته بشه .خودشونم میگن که کشورا دارن میپیچونن .و جای خالی اینا بهشدددددت حس میشه تو

«نظام آموزشی ایران».

●
●
●
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 .۳.۲.۲.۲مهارتهای زندگی از نگاه بنیاد آمریکاییان هند

این هندبوک  ۱۲۰صفحهای توش خیلی چیزا داره مثل نحوهی آموزش و ارزیابی و …
https://aif.org/wp-content/uploads/2018/10/Lifeskills-2018a_MAST.pdf
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 .۳.۳نیاز به خفن شدن
ریشهی واژهی «خفن» نمیدونم از کجاست .اما بهمعنای بهطرز اعجابانگیزی کاردرست هست تقریباً!
کال ً هم توی ادبیات ما (نسبتا ً ما بیشتر) انگار یه نیاز نانوشته به استفاده از پسوند «ترین» هست تا یه

چیزی خیلی توجهها رو جلب کنه .حتی راجع به چیزایی که چندبُعدی هستن یا سلیقهای هستن یا اصن قابل
اندازهگیری نیستن .مثال ً «دکتر شومبولیان ،بهترین جراح دست ایرانه ».یا «مامانم خوشمزهترین عدسپلوی

دنیا رو درست میکنه» یا «جاواسکریپت بهترین زبون برنامهنویسی دنیاست!»

ترکیب این دو هم البته هست! مثل «رستوران گاونارانجی رفتی تو ولنجک؟ عه ،نرفتی؟! پسر این

«خفنترین» رستوران تهرانه!» )))):

 .۳.۳.۱کنار اومدن با «نیاز به خفن»
 .۳.۳.۱.۱رقابت و Life as a competition
توی فرهنگ ما متأسفانه رقابت از بدترین سمهای موجود هست .این قضیه از بچگی هم بهمون

بهشدت یاد داده میشه .و مقایسه رو توی مغز و جسم و روحمون فرو میکنه.

نمره ،رتبه ،دانشگاه ،حقوق ،شهر محل سکونت ،مراحل زندگی (مهاجرت ،ویزا ،گرینکارت ،پاسپورت

دوم) ،همه اینا هی و هی و هی فقط و فقط رقابت رو مییاره .و این رقابت بدترین «سم»ی هست که واقعا ً
کشیدنش بیرون از بدن ،پدرِ هر تراپیستی رو احتماال ً جلوی چشماش مییاره! =))

ریشهای هم اگه بخوایم بریم در حالت عمومی ،و توی یه جمله بخوام بگم (خیلی کیلویی و رو هوا) این نیاز

شدن نیازهای عاطفی ،از بچگی ،به دستاوردها هست ».و
خوردن برآورده
به رقابت و «برتری» بهخاطر «گره
ِ
ِ

میلیونها میلیون هموطن ما داریم اآلن در بیست و سی سالگی که هیچوقت  unconditional loveدر

کودکی رو از خانواده نگرفته ،و همیشه این صدا توی ذهنش هست که « »You are not enoughو باید هی
بجنگه تا اون حمایت/عشق رو کسب کنه .در بزرگسالی هم که تعریف این  unconditional loveهمیشه با

قرارداد و سواستفاده عجین میشه و شخص تبدیل میشه به «بحران زنده و متحرک» که واقعا ً زندگی برای

خودش و اطرافیانش سخت هست.
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معیوب کسب عشق/محبت/حمایت/تأیید/عالقه در خانوادهی نرمال
 .۳.۳.۱.۱.۱چرخهی
ِ

ایرانی

جای بامزهتر اینه که این قضیه یه چرخهی معیوبی هم میسازه تازه!
 .1بندهخدای کودک/نوجوان برای کسب عشق/محبت/حمایت/تأیید/عالقه بیشتر ،مثل اسب تالش
میکنه تو زندگی (تو بچگی درسخون میشه ).و تنها راهی که بلده که بتونه این

روعشق/محبت/حمایت/تأیید/عالقه کسب بکنه ،اینه که بیشتر تالش بکنه در تنها چیزی که

جلوش هست( .درس معموال ً)

 .2خانواده چون میبینن که این که داره درسش رو میخونه ،حس میکنن همهچی خوبه و نیازی

نیست بهش چیز بیشتری (عشق/محبت) بدن .و به ترکیب تیم برنده (که بچه داره روزی ۱۲

ساعت درس میخونه) دست نمیزنن که پر رو نشه و لوس نشه ،مثل :دختر اقدس خانوم که
آخرش نرفت دانشگاه و مجبور شدن شوهرش بدن به پسر دایی معتادش؛ یا پسر آقای

کریمیان ،دفتردار شرکت ،که مجبور شد بره سربازی و بعد هم معتاد شد.

 .3بچه/نوجوان میبینه که اون عشق/محبت/حمایت/تأیید/عالقه رو داره دریافت نمیکنه .مدارس
هم که مختلط نیست و کلی هورمونهای طبیعی رو هم باید سرکوب کنه یا بره تو اینترنت
ولگردی کنه .خالصه چارهای نمیبینه جز اینکه بره مرحله شماره یک!

و این چرخه از  ۳تا  ۱۰و بعد  ۱۸و گاهی  ۲۵یا  ۳۵سالگی ادامه داره…

 .۳.۳.۱.۲رهایی ذهنی از رقابت و Life as a competition
ابدا ً کار آسونی نیست!
ابداً!
مخصوصا ً که توی دنیایی زندگی میکنیم که دور و برمون پر از عدد هست و وقتی دو تا عدد رو میبینیم،

مغزمون (که از بچگی فقط ضرب و تقسیم حفظ کرده) فقط مقایسه میکنه و مقایسه.

زندگی ولی اینجوری کار نمیکنه .خورشید هر روز صبح داره در مییاد بدون اینکه خودش رو با سیارات

دیگه مقایسه کنه! هستهی آووکادو رو بذاری تو آب ،ریشه میده بدون اینکه خودش رو با بقیه مقایسه کنه.
کلّ دنیا ،بهجز آدماش و شبکههای اجتماعی و ریشههای شخصیتی/فرهنگی غلط پشتشون ،دارن خیلی
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راحت میچرخن؛ و میپذیرن که زندگی یک مسیر هست که باید توش زیباییها رو شناخت/ساخت ،و درگیر ِ

دویدن و دویدن و بقیه رو سنگقالب کردن برای رسیدن به یک هدف نبود.

زندگی ،مسیریه که توش میشه باید به جای «خفن» ،در درجه ا ّول شاد و آروم بود و موند .خفونت

ثانویهست! ;)
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 .۳.۳.۲اوکی ،حاال همچنان :من چهجوری خفن بشم؟
نمیدونم وهللا .برو از آدمهایی که «خفن» هستن بپرس )): .من خیلی کم پیش مییاد (یا یادم نمییاد)

کاری رو بهن ّیت «خفن شدن» و نه «لذت بردن و دوستداشتن و بهره بردن ازش» انجام داده باشم.

رو همین حساب ،من تنها فرمولی که برای «بهتر شدن» دارم توی «چیزی که ( )۱دوست دارم و ()۲

برام ارزش داره» ،اینه که «تمرین» کنم .و خیلی خیلی خیلی هم تمرین کنم .قشنگ عین اسب تمرین کنم و
براش وقت بذارم!

کسایی هم که همینکار رو میکنن رو هم خیلی دوست دارم و برام بسیار ارزشمند هستن .خیلی بیشتر

از کسایی که صرفا ً  coolهستن .خیلی): .
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واسه همین خیلی اهل زیاد «پادکست» و «کتاب خوندن» اونقدری که شاید از نگاه بیرون و قضاوت

جامعه و اطرافیان باید باشم ،نیستم .و ترجیح میدم برای هر  ۱صفحه که میخونم (کتاب ،مقاله ،منوال،
داکیومنتیشن …) بهاندازهی  ۹صفحه فکر ،مرور و تمرین کنم ،اگه ارزشش رو داره.

برای من ،صرف فقط «خوندن» یا «شنیدن» بسیار منفعالنه/مفعوالنه هست و مغز من این مدلی یاد

نمیگیره و درونیسازی internalize/نمیکنه که اون مفهوم بره تو پوست و استخوونم .درست مثل تبدیل

یادگیری خستهکننده و چندشآور و حفظی توی
فوریه که وقتی سالها بعد از اولین و دومین و سومین بار
ِ

دانشگاه ،سالها بعدش یهجا الزم داشتم ازش استفاده کنم ،اون موقع و «در عمل» تونستم کلی بفهممش
و کلی باهاش حال کنم!

یکی از تمرینهام هم معموال ً برای اینکه مطمئن شم خوب یاد گرفتهام این هست که بههرطریقی سعی

کنم اون مفهوم رو خیلی سادهتر توضیح یا یاد بدم (گام دوم از تکنیک آقای فاینمن عزیزتر از جان!) به یکی.

(اصطالحا ً  ELI5کنم ).قطعا ً خیلی اشتباه هم میکنم ،اما از اشتباهات درس میگیرم ،فاینمن جان! و روی

 move-onکردن از غصهی شکستهام ،بعد از یک ساعت یا یک روز از سپری کردن  ۵مرحلهی الزم ،هم
تمرین کرده و میکنم.

کامال ً هم میپذیرم و حق میدم که خو ِد تمرین چیز باشکوه و مهیجای نیست و به ذات خودش ،گاهی

کودک درونم ( )۸.۲.۲.۵.۱یاد میدم که یهکم صبوری بکنه و دنبال
ابدا ً لذتبخش نیست؛ اما به
«خشنودی
ِ
ِ

ای فوقالعادهش) ،چون
آنی» instant gratification/نباشه (بهقول آقای  sinekعزیز و این ویدیوی سهدقیقه ِ

این تنها راهی هست که جفتمون میتونیم خوشحال باشیم تهش .انشالله که یهروز «قرص» یادگیری رو
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هم دانشمندان اختراع/اکتشاف بکنن که همه قورت بدیم… آمین! ولی تا اونروز باید تمرین کرد
علیالحساب! ):
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 .۳.۴اُرگانایزد/مرتب بودن
 .۳.۴.۱چهجوری خوب داکیومنت کنم که بعدا ً یادم بیاد چی کردهم؟
ژورنال روزانه وااااقعا ً کمک میکنه.
یه گوگل داک داشته باشین (با لینک بوکمارک آیکنی مطابق پاسخ زیر –  )۸.۱.۲که هر روز توش

بنویسین چیکار کردین یا دارین میکنین .برای اوایل هر کاری من توصیهم روزی نیم ساعت هست (یک خط

برای هر یکی دو ساعت).

عالوه بر این برای هر پروژه هم یه داک داشته باشین و توش پیشرفتتون رو به همراه نکات مهم (مثل

 queryیا لینک یا کد یا اسکرینشات) هی بذارین .دقت کنین که توی گوگل داک با  Command+Alt+1و 2
و  3میتونین هدینگ رو راحت عوض کنین و هی سرتیتر بذارین که بعد فهرست ()Table of contents

داشته باشین .و با خودتون قرارداد کنین که مثال ً هر روز ،خو ِد روز یه  Heading 1خواهد بود و هر بخش کاری
یه  .Heading 2این شکلی شکیل هم خواهد شد.

بعد یه فولدر بوکمارکی داشته باشین و این داکهای هر پروژه رو هی بندازین توش .حتی میتونین

 nested folderهم داشته باشین .مثل این.

ابزارهای دیگه (مثل این  notionکه جدید اومده؛ یا google keep؛ یا  )one noteهم هستن .اما

گوگلداک بهنظرم از خیلی جهات محشره!

خالصه روی این قضیه حتما ً سرمایهگذاری بکنین .ثواب داره!

67

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

 .۳.۴.۲چهجوری شونصد تا تب باز نداشته باشم؟
من کاری که میکنم اینه که از بوکمارکبار مرورگرها خیلی مفید استفاده میکنم( .و دو مرورگر جدا برای

کار و  developmentدارم).

برای مدیریت اون نوار مفید اوال ً هر چیزی رو که بوکمارک میکنم ،حتما ً  renameمیکنم و اون اسم

طوالنیش رو بر میدارم .و خیلی مواقع به آیکنها اکتفا میکنم یا فقط یه حرف یا حتی یه اموجی! این شکلی
همهی اینا همیشه در دسترس هست.

همچنین از  folderها هم خیلی استفاده میکنم .چیزایی که میخوام باشه رو توی یه فولدر میذارم که گم

نشه ،ولی الزم نباشه یه تب هم داشته باشم.

و نهایتا ً بهخودم میگم چیزایی رو که نمیخونم الکی باز نگه ندارم .یه  FOMOاز آرتیکلهایی که قراره یه

روزی بخونم نداشته باشم .اگه االن خوندم ،خوندم .اگه نه هم دیگه نمیخونم.
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 .۳.۵هدف داشتن و رسیدن به هدفها
 .۳.۵.۱چهجوری برای خودم هدف تعیین کنم؟
یکی از نکاتی که باید چه توی کار و چه توی زندگی راجع به تعیین هدف ( )Goalداشته باشیم اینه که

اهداف رو  S.M.A.R.Tتعریف کنیم( .لینک یک و دو و .)PDF

این متد توی سر کار خیلی خیلی رایج هست .مخصوصا ً برای ست کردن هدفها برای ارزیابی عملکرد

( )performance reviewهر  ۳یا  ۶یا  ۱۲ماه ،و ارتقا یا پاداش گرفتن.

حاال جالبی داستان این هست که همین رو توی زندگی واقعی ،مخصوصا ً دم عید new year/که همه رو

جو گاز میگیره ،میشه اِعمال کرد): .

اون مقالههای باال خیلی خوبن .من هم نظر خودم رو (بدون خوندن و ترجمهکردن اونا) بخوام بگم این

پایینیها میشه.

خوندن این پایینیها باید فرق «هدف» رو با «چشمانداز»« ،رؤیا»« ،آرزو» و «کار مفید»
نکته :بعد از
ِ

بدونین: .
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 .۳.۵.۱.۱هدف باید دقیق یا  Specificباشه
در واقع به یه «چهگونه» و Howی کلّی جواب بدیم دربارهی هدف؛ و اگه الزم هست راجع به بقیهی

چیزهایی که با  Wشروع میشن ،مثل پایینی.

و اگه هدف رو یه نقطه درنظر بگیریم ،حداقل اینکه برای نزدیک شدن بهش قراره از جادهی چالوس بریم

یا هراز ،یه صحبتی بکنیم که هی گیج نشیم.

چون اگه هدفتون مشخص و دقیق نباشه ،خیلی سخته بفهمین دارین بهش میرسین یا نه .و هی هم

ممکنه از راههای مختلف برین و بیاین که گیچ بشین خودتون هم.

نگیم

70

بگیم

میخوام برنامهنویسیم بهتر بشه

میخوام یه پروژهی  ToDo Appبا زبان پایتون
بنویسم.

میخوام زبان یاد بگیرم

میخوام بتونم یه داستان انگلیسی بخونم .یا  ۳تا
مقاله انگلیسی بنویسم.

میخوام آدم سوشال باشم

میخوام دوستهای نزدیکی که هر هفته باهاشون
در تماس هستم رو افزایش بدم.
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 .۳.۵.۱.۲هدف باید قابل ارزیابی یا  Measurableباشه
هدفتون باید قابل ارزیابی باشه .و در حالت ایدهآل همیشه بتونین روی یه تیکه کاغذ بنویسین که از

صفر تا صد درصد ،االن کجا هستین دقیقاً.

از الفاظ کیلویی مثل «خیلی» یا «خوب» استفاده نکنین .و واقعا ً روی «قابل ارزیابی» بودنش خیلی فکر

کنین .معموال ً «عدد» اینجا خیلی بهکار میاد.

نگیم

71

بگیم

میخوام پروژهی شخصیم رو توش پیشرفت کنم

میخوام حداقل  ۳۰تا کامیت داشته باشم تا عید،
روی پروژه شخصی

«چرایی هدف؟» پایین
میخوام الغر شم (* قسمت
ِ
رو هم بخونین)

میخوام بتونم  ۱۰پوند یا  ۵کیلو کم بکنم تا  ۳ماه
دیگه.

میخوام با دوستام بیشتر معاشرت کنم

میخوام بتونم بهصورت متوسط در هفته  ۱۰ساعت
با دوستام تماس تلفنی/حضوری/تصویری داشته
باشم.
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 .۳.۵.۱.۳هدف باید رسیدنی یا

 Attainable/Achievableباشه

من  South Parkباز نیستم .اما این تیکهش (ویدیوی

یوتیوب) خیلی رایج هست – جمع شدهان لباس زیر جمع

میکنن و یکی میپرسه خب میخواین چی کار کنین با این

همه لباسزیر دست دوم؟ میگن :خب فاز اول جمع آوری،
فاز سوم هم سوددهی ،فاز دوم هم هنوز راجع بهش فکر
نکردهایم!

برای اهداف هم همینه.
یکی از رایجترین اشتباهاتی که من دیدهام و بارها میبینم این هست که یه «میخوام» (فاز ا ّول:

 )wantingاین سرش هست و یه «هدف» (فاز سوم )target :هم اون سرش ،و وسطش هم «یا علی مدد!
میریم ببینیم خدا چی میخواد! انشالله که بشه!»

هدف بدون مسیر ،واقعا ً فقط یه آرزو هست و بس.

فرق آرزو و هدف رو بدونین .آرزو بد نیست ،اما قاطی
( )confuseکردنش با هدف ،بده): .

نگیم

72

بگیم

میخوام امسال پولدار بشم.

میخوام امسال بیزینس جانبی خودم رو راه بندازم.

میخوام برم خارج.

میخوام درسم رو تموم کنم و تافل رو  ۱۱۰بگیرم.

میخوام خوشحال باشم.

میخوام  ۵تا دوست نزدیک (هفتگی) داشته باشم
و  ۱۰تا کتاب بخونم و  ۷تا چیزی که تو زندگی من رو
شاد و متمایز میکنه رو توی خودم کشف کنم.

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

 .۳.۵.۱.۴هدف باید مرتبط یا  Relevantباشه

این «مرتبط بودن» رو شاید بشه ظریفترین بُع ِد این تنظیمِ هدف دونست!
داستان اینه که شما یه «چشمانداز» یا  visionتوی زندگی دارین (یا اگه ندارین ،باید داشته باشین).

جواب این سؤال که «تو خودت رو  ۱۰سال دیگه دوستداری کجا ببینی؟» (بهجای ،۱۰
ساده بخوایم بگیم،
ِ
میشه  ۱یا  ۳یا  ۵هم گذاشت( ).این پادکست هلیتاک هم احتماال ً خوب هست – من پادکستپرسن
نیستم .مغزا ً کالفه میشم.) (: .

این سؤال رو معموال ً در  ۲بُعد میشه بهش جواب داد – شخصی و کاری.
حاال ،داستان اینه که هدفی که میذارین باید کمک بکنه که شما به اون ویژنتون برسین .و هدف بیربط
مخصوصاً بهخاطر چشم و همچشمی نچینین! چون هدفی که بهدردتون نخوره و/یا بهش اعتقاد نداشته
گوشت گندیده توی مغز و روح شما خواهد شد ،خیلی زود.
باشین ،یه
ِ

پس حواستون باشه که هدفی که ست میکنین ،مرتبط با شما و چشمانداز شما باشه .نه صرفا ً چون

«مد» هست.
ُ

(پ.ن .مثالهای زیر ممکنه در شرایط خاص ،برعکس باشه! من قضاوت نمیکنم .هدفم فقط مثال

هست .قطعا ً
داشتن هابی شخصی خیلی هم خوبه).
ِ
نگیم
میخوام همهی  GoTرو ببینم و  LOTRرو بخونم
(که عقب نمونم از بقیه)
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بگیم
میخوام  ۳تا کتاب که دوستدارم و با خوندنشون
حس خوبی به خودم دست میده بخونم.
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میخوام قبل اپالی برای دکترا ،ناخنکار بودن یاد
بگیرم

میخوام زبان انگلیسی رو مسلط بشم که بتونم یک
ساعت بدون غلط با دوستم تو کانادا تلفنی بحرفم.

میخوام تعداد فالوورهای اینستام رو به  ۱۰۰۰برسونم

میخوام  ۱۰تا دوست واقعی و قابل اتکا داشته
باشم.

 .۳.۵.۱.۵هدف باید مدتدار یا  Time-Boundباشه
بدون مهلت و پایان هم یک «رؤیا»
هدف
هدف بدون مسیر و برنامه ،یک «آرزو» هست،
همونطور که
ِ
ِ
ِ

میشه تلقی بشه.

کال ً توی همهی هدفهاتون یه فاکتور «زمان» رو هم در نظر بگیرین .و کیلویی هم نگین «امسال» .واقعا ً

یه زمان شروع و پایان بذارین .در غیر اینصورت ممکنه بالی قانون پارکینسون (و این) سرتون بیاد و این

قانون پارکینسون (از ویکیپدیای فارسی)« :هر کار به
هییییی کش پیدا بکنه و هیچوقت هم نرین سرش –
ِ
اندازه زمانی که برای آن تخصیص داده شده طول میکشد».
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برای مقابله با قانون پارکینسون هم در حالت کلی باید روی ( time managementمدیریت زمان) خیلی

خیلی کار بکنین .و خب برای این کلی راه و ابزار و تکنیک هست .مثل اینا (که میشه یه سؤال/جواب کرد
خود همین رو).

نگیم

بگیم

میخوام زبان یاد بگیرم

میخوام در  ۳ماه آینده بتونم آزمون آزمایشی تافل
رو باالی  ۹۰از  ۱۲۰بشم.

چرایی هدف رو بخونین پایین)
میخوام الغر شم (*
ِ

میخوام تا تولدم ،وزنم رو  ۱۰کیلو کم کنم

کتاب موفقیت بخونم
میخوام  ۱۰تا
ِ

میخوام امسال هفتهای حداقل  ۵ساعت
کتاب
ِ
موفقیت بخونم.

والسالم.

حاال ،اینا به کنار ،من یه نظری هم دارم اینه که کال ً قبل از «گذاشتن» هدف ،بیاین و خداییش یهبار فکر

کنین که چرا دارین این هدف رو میذارین؟
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چرایی هدف
.۳.۵.۱.۶
ِ
همهی اون روضهها رو خوندیم؛ اما خدایی گاهی بیاین واقعا ً فک کنین که چه برای «هدف» و چه برای

«چشمانداز»تون ،چرا میخواین به اون هدف برسین؟

جان خودتون ،با یک پاسخ رها نکنین .و دقیقا ً ۵
این «چرا» پرسیدن رو هم لطفاً ،تو رو خدا ،تو رو به
ِ

مرحله ( )Five Whysبرین پایین تا به ریشهی اصلی چرا برسین( .یا این تمرین رو بخواین که یه دوست

معتمد و نزدیکتون باهاتون انجام بده ).مثال ً «من میخوام زبان فرانسوی امسال یاد بگیرم»
 .1چرا زبان فرانسوی؟

 -که بتونم فیلمهای فرانسوی ببینم و اهنگهای فرانسوی گوش کنم.

 .2چرا فیلمها و آهنگهای فرانسوی؟

 -راستش ،چون میخوام متمایز باشم .و میخوام تو هر جمع یا صحبتی ،یهکم خودم رو خفن و

شاخ و جالب نشون بدم.

 .3چرا نیاز داری خودت رو توی هر جمعی خفن و شاخ و جالب نشون بدی؟

 چون خستهشدهام از دیده نشدن .و دوست ندارم مثل اواخر رابطه با اکس سابقم (کهنارسیسیست بود؛ و رابطهی تاکسیک داشتیم!) من عادی بشم و نادیده گرفته بشم.

 .4چرا فکر میکنی عادی هستی و نادیده گرفته میشی و الزمه کار خاصی بکنی؟

 چون تمام  ۲۰سال ا ّول زندگی ،نمیتونستم کسی رو داشته باشم که بهم بگه «تو توی کلّ دنیاتک هستی؛ و من عاشقت هستم».

 .5چرا فکر میکنی نیاز داری این رو بشنوی؟

 -چون فکر میکنم توی بچگی اونقدری که الزم داشتهم نشنیدهم .و به همین خاطر خودم رو

دوست ندارم و قانعشدهم که دوستداشتنی نیستم.

(این یه سناریوی خیلی خیلی تخیلی بود .کامال ً هم مثالی بود و من هیچ استریوتایپی نمیسازم .صرفا ً

خواستم «عمق» و «پنج مرحله» رو برسونم).

حاال ،وقتی به اون ته رسیدین ،حاال ممکنه چند تا حالت پیش بیاد:
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 .1بفهمین که ریشه در یک عقدهی کودکی یا نوجوانی (مثل « »you are not enoughکه عده

سلطان اعطا کردنش هستن؛ یا شکستهای عمیق در کنکور و درس؛
کثیری از والدین ایرانی،
ِ

یا اولین  break upتلخ و جانگداز) داره ،و یا  FOMOیا چشم و همچشمی داره و بس – رهایش

کن! و سر فرصت هم درمانش کن.

دقیقا ً چیزی که بهش

 .2بفهمین که عه ،خب اگه این رو میخوای که راه خیلی بهتری هم هست.
جون جدّتون هم با «مسیر» و «راهحل» ازدواج نکنین
 XY Problemمیگن (مثالهاش) .و
ِ

( )don't marry the solutionو تعصب خرکی به خرج ندین! آقا همونی که تهتهش میخوای

خب راه سادهتر هم داره و نیازی نیست بیای چرخ رو دوباره اختراع کنی .پس از خر شیطون و
تعصب و غرور و اون egoی المصبت بیا پایین و وقت خودت رو حروم نکن که ثابت کنی

خیلی موجود ُقدی هستی و بقیه باید بهت تعظیم کنن ،میتیکومان جان!

 .3بفهمین که توی این  ۵مرحله از عمقی که دارین میرین (بهعبارتی recursiveگونه) ،دارین یه
جاهایی اصطالحا ً جوب میزنین (پ.ن .این اصطالح انگار واقعا ً المپیادی هست و حتی تو
گوگل هم نیست زیاد ،جز اینجا  .)/-:دوباره بگم :یه جاهایی توی این  ۵مرحله دارین

شانس
ِ
نتیجهگیریهای اشتباه میکنین .یعنی مثال ً فرض میکنین که اگه فرانسوی یاد بگیرین،

خواستگار پیدا کردن (یا بله شنیدن در خواستگاری) بیشتر میشه .در حالیکه شاید خیلی هم
درست نباشه!

کردن کانالهای آموزش زبان توی اینستاگرام شما
یا مثال ً دارین فرض میکنین که با فالو
ِ

زبانتون بهتر میشه .در حالیکه نمیشه.

خالصه این چراها رو یه بار برای خودتون بنویسین و به منتور/دوستای نزدیکتون که معتمد
هستن هم بگین که کمک بکنن مطمئن بشین که استداللهاتون منطقی و واقعی هست.

در غیر این صورتها ،اگه هم ریشهی چراها تهش به چیزی رسید که شما باهاش حالتون خوب باشه (و

در راستای ویژنتون هم باشه) و مسیر ِ بین این چراها هم درست هست ،اونموقع میتونین با اطمینان
بیشتری ادامه بدین.

قرآن مجید ،اینکه این «عمق چرا» رو پیدا کنین ،خیلی خیلی میتونه عمر و
من بازم تأکید میکنم که به
ِ

جوونیتون رو نجات بده! چون خیلی وقتها یهو میبینین شما دارین یه جا چاه می َکنین ،خوبم می َکنین،

اصولی هم هست ،وقت هم میذارین ،دریل هم نو خریدهاین و نقشهی حفر رو هم از سایت دانلود کردهاین

و پرینت کردهاین ،انرژی و انگیزه هم میذارین ،بعد تهش میبینین این وسط اصن آب نبوده این پایین و

همه تالش شما الکی بوده.
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یا مثال ً ممکنه چاه رو بکّنین و خودتون رو پاره کنین ،بعد تهش یهو ببینین خب سهقدم اونورتر که یه

چشمه هست خب که! و برای اینکه ضایع نشین مجبورین تا چشمه سینهخیز برین: .دی

با خودتون ،عریان و روراست باشین .و اجازه بدین به خودتون که توی خودتون عمیق بشین ،وقتی آروم

هستین .همین.
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 .۳.۵.۲چهجوری به اهدافم برسم؟
اون مثال  South Parkرو یادتون هست توی ۸.۲.۱.۳؟
برای رسیدن به اهداف شما باید بتونین اون فاز دوم:
 .1پیدا کنین

 .2بشکونین به مراحل کوچیک
 .3طی کنین

 .4و ارزیابی کنین
این مراحل رو حاال اگه بخواین بهتر تعریف کنیم و بهشون نگاه کنیم ،میتونیم موارد زیر رو بررسی کنیم

با هم.

شکستن بزرگها برای غلبه برشون
.۳.۵.۲.۱
ِ
حتما ً در درجهی اول سعی کنین اهدافتون رو هر کدوم رو مثل یه

مینیپروژه نگاه کنین و اونها رو به بخشهای کوچیکتر بشکونین.

شما «گرفتن نمره  ۱۱۰در تافل تا  ۳ماه آینده» رو نمیتونین یه قرص

بدونین که با قورت دادنش داستان تموم بشه .قطعا ً این هدف نیاز به

چندین مرحله داره .مثل :تمومکردن کتاب  ۳ ،۵۰۴جلسه مکالمه در فالن
کافه یا فالن استاد ،نوشتن دو تا  essayمرتبط ،تماس با دوست

کانادایی و تنظیم جلسات هفتگی مکالمه ،و …

این  break downواقعا ً اولین گام هست در پیدا کردن مسیر .و

وقتی شما بتونین گامهای کوچیک رو از توش در بیارین ،قطعا ً میتونین با طی کردن این پلهها ،به خیلی
اوجها برسین!
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 .۳.۵.۲.۲دنبالکردن و مدیریت اهداف بهشکل پروژه
حاال که اهداف رو شکوندین ،باید حتما ً بتونین خوب نگاهشون کنین و توی هر کدوم بدونین که کجا

هستین و چیا رو انجام داده این و چیا مونده.

ابزارکهای آنالین زیاد هست برای همچین چیزی (اگه بخواین از یه اکسل ساده یا استیکینوت بهترین

برین جلو) مثل  trelloیا اآلن دیدم ایرانیش هم هست به اسم  .mizito.irو سادهترین مدل هم یه Kanban

ستون « »To Doیا «در انتظار انجامشدن» »Doing« ،یا «در حال انجام» ،و نهایتا ً
ساده هست با  ۳تا
ِ
« »Doneیا انجام شده.

میتونین برای هر کدوم از هدفهای جاری هم یه رنگ انتخاب کنین و باش برین جلو.
احتمال زیادی داره که شما سر ِ کار دارین همین کار رو میکنین و شاید هیچوقت فکر نکردهاین که برای

زندگی شخصی هم میشه استفادهش کرد! اما یه امتحان بکنین .خیلی خوبه و میتونه هم خیلی حال بده!
یه نکته هم اینکه اگه یهموقعی میبینین یه تیکه/کارت ( )taskخیلی گنده هست که نمیشه راحت

تکونش داد ،میتونین بشکونینش (مورد باالیی) به  ۲تا چند تا  taskسادهتر و قابل مدیریت کردن! طوری که
بتونین راحت روی یه تیکه کار بکنین و پیشرفت محسوس خودتون رو بتونین ببینین!
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دونستن خودتون
 .۳.۵.۲.۳پایبندی و مسئول
ِ
همهی این حرفها راجع به تنظیم هدف ،با ِد هواست مگر اینکه خودتون رو مسئول بدونین و اصطالحا ً

 accountableنگه دارین برای رسیدن به اهدافتون!

این هم ابدا ً آسون نیست .و واقعا ً نیاز به ارادهی قوی و تعهد به خودتون داره .و میتونم شخصا ً بگم که

 ۹۵درصد اهداف دقیقا ً در همین مرحله هست که رها میشن و میمیرن(: .

این مقاله و این یکی خیلی خوب هستن .خالصه و نظر شخصیم رو بخوام بگم:
 .1به هدفتون ایمان داشته باشین .اگه ایمان درونی ندارین و خوشتون نمییاد (مثال ً واسه

پارتنرتون میخواین الغر بشین ،و اگه اون نباشه ،شما با ُفرم و وزنتون اوکی هستین) ،احتمال

موفقیتتون خیلی کم هست .و شاید بد نباشه یه تجدیدنظر بکنین.

 .2حتما ً یه  support groupداشته باشین .حاال چه میخواد دوستای نزدیک باشه ،چه خانواده ،چه
فالوورهای توییتر و اینستا .کسایی که شما رو حمایت کنن( .من بهشخصه نه این مدلی هستم،
نه این مدل رو دوست دارم؛ اما میدونم میتونه برای خیلیها خیلی مفید باشه! واسه همین

مینویسمش)

 .3اگه میتونین توی یه  communityقرار بگیرین و با هم برین جلو ،حتما ً این کار رو بکنین! توی
توییتر مثال ً خیلیها با هشتگ  100DaysOfCode#یا هشتگهای مشابه همدیگه رو پیدا و

ترغیب میکنن .شما هم اگه بتونین مثال ً با  ۳از دوستان هر هفته برین کوه ،شانس موفقیت

خیلی بیشتره تا تکی بخواین برین.

 .4کاری کنین که از خودتون بدتون بیاد اگه به اهداف پایبند نباشین .حتی اگه شده یه جریمه هم
بذارین که قشنگ فشار بیاد بهتون (پایین توضیح دادهام توی )۸.۲.۲.۵

 .5مطمئن باشین که هدفتون به شخص دیگری جز خودتون وابسته نیست که سرخورده بشین .و
اگه مثال ً قراره کد بزنین و یکی قراره بیاد منتور باشه ،یاد بگیرین که بدون منتور هم کار خودتون

رو پیش ببرین ،ولو با سرعت کمتر.
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 .6از اپلیکیشنهای مرتبط که شما رو بهتون انگیزه میدن یا  trackمیکنن استفاده بکنین .این

مقاله اول داره این اپپها رو میگه .StickK، StayFocused، Beeminder، Coach.me :من
واقعا ً نظری ندارم ،اگه کسی داره کامنت بذاره یا بهم بگه.

 .7حتما ً از  Focus Modeیا  Do Not Disturbگوشیتون استفاده بکنین وقتی دارین کار میکنین.
و بههیچوجه اجازه ندین یه نوتیفیکشن احمقانه (مثل «زندایی همسایه قبلیتون بود که

شینیونکار بود و توی یه عروسی یه بار دیدیش ،اوووون ،خببببب ،به یه بچه گربه که چشماش

شبیه کراش  ۱۴سالگیش بود گفت «عجقم! خوبی؟») تمرکز شما رو بههم بزنه .چون بهخودتون

بیاین میبینین یهو رفتین اون تو و یهو دیدین  ۲تا مسیج هم دارین و … و … و … حاال خر بیار

و باقالی جمع کن و شما رو برگردون روی اون  momentumو اینرسی و انگیزه و mental state

و تمرکزی که داشتی!

 .8دستاوردهاتون رو هر روز یهجا بنویسین که انگیزه خوبی داشته باشین که بدونین هی دارین

پیشرفت میکنین .اگه اون taskهای کانبان هم بتونین هر روز یهدونه رو جلو ببرین که چه بهتر!

 .۳.۵.۲.۴ارزیابی
شما باید بتونین همیشه اهدافتون رو ارزیابی بکنین.
حاال دو مدل برای این ارزیابی هست .یه مدل باینری (که برای اهداف  S.M.A.R.Tمناسبتر هست) و

یه مدل اصطالحا ً .OKR

در مدل باینری شما قراره به اون نقطه برسین و یا میرسین یا نمیرسین .مدل تربیتی ما هم تو ایران

بیشتر این مدلی هست .و خب چیزی که ارزیابی میکنین پیشرفت پروژه هست (مثال ً تعداد taskهایی که

توی  kanbanتون جلو رفته ،تقسیم بر تعداد کل taskها).

در مدل  OKRولی شما سعی میکنین یه هدفی ( )Objectiveبذارین که نسبتا ً سخت باشه و براش ۳

الی  ۵تا دستاورد ( )Key Resultتعریف میکنین که باید ارزیابی بشن( .این مقاله خیلی خوبه)

مثال ً  Objectiveاصلیتون میشه این باشه که «توی امتحان تافل  ۳ماه دیگه ۱۱۰ ،بشم» (یه چیزی شبیه

یه مینیویژن) .بعد حاال KRهاتون میتونه این باشه که:
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●
●
●
●

هر روز  ۲ساعت زبان تمرین کنم (و توی کلندر الگ کنم)
بتونم هر هفته یه کتاب زبان رو تموم کنم

بتونم هر دو هفته یه بار با دوستم تو کانادا ،یک ساعت مکالمه تمرین کنم

بتونم هر ماه یه آزمون آزمایشی بدم که با شروع از  ،۹۰هر ماه  ۱۰نمره بره باال.

حاال توی هر کدوم اینا میتونین ببینین چند چند هستین.
یه نکتهی خیلی بامزه توی  OKRاینه که اصطالحا ً نمرهی خوب (یا  sweet spotداستان)  ۷۰درصد یا 0.7

هست!

ینی برخالف مدل باینری ،نمیگه که شما باید به همهی اهداف برسین و نمرهتون  ۲۰بشه! بلکه میگه

اهداف رو طوری بچینین که خودتون رو کِش بیارین ( stretchبشین) .و اصن اگه به همه اهداف برسین ،ینی

هدف رو خیلی ساده چیده بودین!

من بهشخصه نظرم اینه که برای اهدافی که ته دارن ،باینری خوبه ( SMARTبیشتر) و برای

اهدافی که ادامهدار هستن ،شاید  OKRخیلی بهتر باشه.

83

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

 .۳.۵.۲.۵تشویق و ( reinforcementو گهگاه تنبیه مهربونانه) و کودک درون!
(کودک درون ،مقاله
من بهعنوان یک عالقهمند به روانشناسی خیلی خیلی زیاد به مفهوم inner child
ِ

فارسی خوب یک و دو) اعتقاد دارم و خیلی توی حرفام ازش استفاده میکنم.

در مسیرهای سخت و غیر رایج مثل انتخاب یک هدفی که الزاما ً همهش بستنی و شکالت نیست (مثل

زبان خوندن ،وقتی دلتون توییتربازی یا ویدیوگِیم میخواد!) واااااقعا ً نیاز دارین حواستون خیلی به این

دست اون هست!
بدون اینکه بفهمین ،گاهی  ۸۰درصد کنترلتون
کودک درون باشه .چون
ِ
ِ
ِ

نکات مهم در شناخت کودک درون:
.۳.۵.۲.۵.۱
ِ
کودک درونتون چهشکلی هست.
 .1وااااقعا ً خیلی خوبه که بدونین
ِ

اگه هیچ تجربهای از این خودشناسی/خودشکافی تا حاال نداشتهاین ،برای شروع باید باهاش به

چشم یه بچهی ساکت و مهربون که توی یه مهمونی یه گوشه نشسته آشنا بشین و بهش سالم
کنین .بعد کمکم سعی کنین سر ِ صحبت رو باش باز کنین): .

 .2بدونین چیها خوشحالش میکنه .و باعث میشه یهو ذوق بکنه!

شما واقعا ً وظیفه دارین که بهعنوان یه بالغ کامال ً بلد باشین چیها میتونه خوشحالتون بکنه،

مخصوصا ً در مواقع ضروری .قرار نیست همیشه خوشحال باشه ،اما گاهی که براتون یه اتفاق

عزاداری یک مرثیه رو رد کردهاین (از  ۵مرحلهی مواجهه با اندوه طبق
سخت میافته یا مراحل
ِ
 Kübler-Ross Grief Cycleو این) بدونین که چهجوری حالش رو میشه کمکم خوب کرد.

 .3بدونین چی باعث میشه ناراحت بشه .و خودآگاه باشین معموال ً ناراحت/عصبانی که میشه

پشت اون صفحهی پر از دکمهی داخل مغز/قلبتون میشینه و هر چی دکمه رو فشار
میره
ِ

انیمیشن  Inside outرو ببینین ،نهخیلیدقیق ولی بامزه و مرتبط
میده! (اگه خواستین،
ِ

هست).

خیلی خیلی خیلی از مواقع ،جاهایی که شما ناراحت یا عصبی میشین و این عصبانیت و

دلخوری رو با خشم یا عصبانیت یا سکوت یا گریه بروز میدین و بقیه نمیفهمن که دقیقا ً چی

شده ،کار کارِ این بچهست! چون بین شما و اون رابطه (در ناخودآگاه شما ،بدون اینکه بتونین
توضیح بدین و تشریحش کنین) شکل گرفته هست .اما این رو شما نمیتونین الزاما ً توضیح
بدین.
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کودک درون همیشه از کودکی نمییاد! درسته که شاید یه قسمتهایی
 .4حواستون باشه که این
ِ
از شکلگیریش به تراماها (و دراماها)ی کودکی ربط داشته باشه و سرکوبها و مخالفتهای

گیری این نقش
خانواده ،اما هر تراما(ی لحظهای) و دراما(ی مزمن) در بزرگسالی هم در شکل
ِ

داره .پس اگه یهو چیزهایی که مال  ۲سال پیش و آخرین break-upتون هست اذیتش میکنه
و عصبیش میکنه ،تعجب نکنین .چون گاهی خیلی دیر میفهمه و میپذیره و قبول میکنه.

 .5زبونش رو باید بلد باشین .چون اگه نخواد کاری بشه ،کلی میتونه کرم بریزه! و اگه زبونش رو
بلد نباشین و به چشمِ «بچه صدا نده! برو عقب ماشین بشین ،کمربندت رو هم ببند» باش

رفتار کنین ،دقیقا ً تحریکش میکنین که مانستر ِ درونش رو فعال کنه و شما رو از زندگی بندازه!
این قضیه حتی میتونه جدای از سالمت روحی شما ،به سالمت جسمی شما هم لطمه بزنه –

هورمونی ،سیستم ایمنی( .پیپر ،و مقاله ها) .حتی تجربهی شخصی من هم توی ژانویه ( ۲۰۲۲که

همزمان هم کرونا گرفتم ،هم یه مینیتراما بهم وارد شد و یه  breakdownشدید داشتم) این

بود که تا  ۲هفته نمیتونستم بفهمم که مشکالتم جسمی هست یا روحی .و خودم هم حسابی

گیج شده بودم!


خالصه قدرتش رو اصال ً دستکم نگیرین! ابداً .و با اینکه دقیقا ً رقیب ( )opponentشما
نیست ،اما گفته ی سانتسو توی  Art of Warرو در موردش یادتون نره.

بعد از اینکه با کودک درون آشنایی پیدا کردین ،واقعا ً نیاز دارین که اصطالحا ً «دَم»ش رو ببینین برای

رسیدن به اهدافتون!
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از یه سمت باید بتونین خیلی  rewards-basedدر درجهی اول برین جلو .و بهش کادو بدین برای

پیشرفت و دستاورد داشتن! (اینجا  ۳۶۵راه هست؛ ولی کودک درون شما ممکنه با مال بقیه متفاوت

باشه ).حتی یه راه اینه که یه قلک (یا یه حساب  Savingsجدا) داشته باشین و یه مبلغ کامال ً قابل توجه (مثال ً

 ۱۰۰دالر) به خودتون بدین اگه بتونین یه  milestoneاز اون هدف رو بهش برسین): .

دقت کنین که مهمتر از این پول جمعکردنه ،خرج کردنش هست .و واقعا ً اینکه این  ۱۰۰دالرها رو

چهجوری تهش باش یه سفر خودتون رو مهمون کنین ،یا برای خودتون یه عینکدودی بخرین ،یا وسائل یه
ورزش جدید رو بخرین ،بهاندازهی همون پول درآوردن و کار اصلی و … مهم هست.

در سمت دیگه ولی باید حواستون باشه که اگه کودک درونتون داره خیلی لوس میشه ،یهجاهایی یهکم

والدانه و دوستانه ،خواستههاش رو به تعویق بندازین .و یهسری چیزایی که میخواد و داره سرش مغز شما

رو از داخل پاره میکنه (مخصوصا ً اگه ببینه که بقیه دارن انجام میدن و شما عقب هستین!) بهش بگین که

اگه مشقاش رو بنویسه ،حتما ً امشب آخر ِ شب پیتزا سفارش میدین براش مثالً .یا با اینکه اآلن که اینهمه
آنالین-ویندو-شاپینگ دارین میکنین و تهش غم و غصه هست و انگیزهای نیست ،اگه این هفته  ۵روز برین

تایی رژلبهای استهالدر رو میخرین!
جیم ،حتما ً آخر هفته براش اون ِ
پک سه ِ

اینکه این جوایز یا تنیبهها/تعویقها چه نسبتی با تالش داشته باشه رو خودتون بهتر میدونین .اما سعی

کنین بهترین باالنس رو براش پیدا کنین .که هم حال خودتون خوب باشه تهش ،هم بهسمت جلو حرکت

کنین!

 .۳.۵.۲.۶عادتسازی
نکتهی نهایی هم اینه که اگه میخواین اهدافتون رو بتونین خیلی منظم دنبال کنین و نخواین هربار

«تصمیم بگیرین» که برین و براشون کاری بکنین (اصطالحا ً  )relying on the willpowerباید اونا رو عادت
بکنین .در غیر اینصورت اگه بخواین هر روز روی «اراده» ( )willpowerاتکا بکنین ،واقعا ً خیلی خیلی کارِ

ریسکیای دارین میکنین!

برای عادت سازی ( )habit buildingهم دو تا کتاب خیلی رایج هست The Power of Habit :و Atomic

 .Habitsمطمئن هستم اینا به فارسی هم ترجمه شده و احتماال ً هر پادکست  self-improvementرو که پیدا
کنین (فارسی و انگلیسی) کلی در این باره حرف میزنه.
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اینجا هم  ۱۱تا اپلیکیشن داستان رو با اسکرینشات و توضیحات معرفی کرده .میتونین امتحان کنین و

اگه چیزی توشون خوب بود ،حتما ً کامنت بذارین یا دایرکت بدین:
https://collegeinfogeek.com/habit-tracker

موفق باشین در اهدافتون!
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 .۳.۶نارضایتیهای زندگی شخصی
 .۳.۶.۱چرا خشمگینایم؟ چه کنیم؟
خشم anger/و عصبانیت یه حسی هست که گاه و بیگاه داریم .خیلی مواقع شاید حس کنیم اصال ً

نداریم و همهچی خوبه ،اما دو ساعت بعد ممکنه از فرط عصبانیت کارمون به دلدرد و سردرد و مشت زدن

و سیگار کشیدن و … بکشه.

این خشم از کجا مییاد؟ آیا میشه پیشبینیش کرد؟ اصال ً چیکارش میشه کرد؟

 .۳.۶.۱.۱تو رو سننه بابا! فک کردی کی هستی لوکوموتیو جان ،هان؟!
پیش از هر چیز من باز تأکید میکنم که من نه تراپیستم ،نه تخصصی در این زمینهها دارم ،نه الیسنسی.

هیچ ادعایی هم ندارم .هیچ پکیج شادی و موفقیتی هم نمیفروشم.

اینجا صرفا ً دارم نظرات و تجربیات خودم رو ،بهعنوان یه آدمی که یهسری از این مسیرها رو اومده

مینویسم .میتونه برای شما مفید باشه یا نباشه ،تصمیم با خودتونه.

 .۳.۶.۱.۲چرا حاال راجع به خشم مینویسی؟
بهتاریخ  ۱۶مارچ  ۴ ،۲۰۲۲روز مونده به عید  ،۱۴۰۱آقای دکتر علی شریفی یه توییت زدن درمورد پیشنهادات

مصاحبهی کاری بهشون از شرکت فیسبوک ،و عالقهشون به موندن در ایران .این توییت سه هزار و

خوردهای الیک خورد و  ۷۲۰تا هم (تا اآلن) کوتریپالی که اکثرا ً فحش و بد و بیراه و تمسخر بود.

من فرداش یه رشته توییت مفصل زدم و توضیح دادم که داستان چی بوده و نسبتا ً بیطرف گفتم

کجاهاش درسته و کجاهاش غلط .رشته توییت من با استقبال عمومی نسبتا ً گرمی مواجه شد و حدود ۳۸۰۰

الیک گرفت و تقریبا ً زیر  ۱درصد مخالفت .یهتیکه از حرفهای من توش راجع به «خشم عمومی» نوشتم که
این توییت هست:
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و خب یهسری دوستان هم تذکر دادن که زبوندرازی نکنم و دوستی هم پیشنهاد دادن مفصلتر بگم.

 .۳.۶.۱.۳خشم چیه؟
خیلیها (مثل این و این) معتقدن که خشم anger/یه احساس ثانویه Secondary Emotion/هست .در

شکل تبلوریافتهای از یه حس دیگهست .پشت خشم می تونه خیلی
واقع بهخودی خودش وجود نداره و
ِ

احساسات دیگه باشه ،از ترس و فقدان امنیت insecurity/به لحاظ عاطفی ،مالی ،کاری ،گرفته ،تا تنهایی و

حس مورد حمله قرار گرفتن و …

89

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

واسه همین خیلی سخته که بخوایم با یه نسخه ،همه رو بپیچیم! اما با اینحال میشه خو ِد خشم رو یهکم

روش زوم کرد و یه چیزایی توش پیدا کرد…

 .۳.۶.۱.۳.۱تعریف دقیق خشم
تعریف خشم (طبق ویکیپدیا و انجمن روانپزشکی آمریکا ( ))APAمیشه خالصه «احساسی که معموالً:
برداشت اینکه عاملی یا شخصی عامدانه بهشما جفا/ظلم کرده ،آسیبی رسونده ،یا
 .1با
ِ
تهدیدی میکنه ،شروع میشه

 .2و باعث میشه که شما رفتار مختصامانه نسبت به اون شخص یا عامل داشته باشین».
این دو تا تیکه خیلی خیلی مهم هستن که از هم جدا بشن .ینی ا ّول اینکه یه چیزی وارد شما (بهعنوان

یه سیستم) میشه ،و بعد هم یه واکنش و برخوردی از شما خارج میشه.

هر دوی اینا با هم خشم رو تشکیل میده .و معموال ً شخصی که خشن شده ،خودش رو بسیار محق

تعصب [از نگاه جامعه] خوب ،اینه که اطرافیان و جامعه
میبینه .و فرق خشم با چیزی مثل عِ رق و غیرت و
ِ
با شما الزاما ً همنظر نیستن و واکنش شما رو یا بهکل یا از نظر کم ّیت ،خیلی نمیپذیرن.

 .۳.۶.۱.۴خشم رو چی تشکیل میده؟ «جرقه  vsخشم!»
خشم رو ،وقتی که نمود بیرونی پیدا میکنه ،میشه شبیه یه آتش بزرگ دید .شبیه آتیش چهارشنبه

سوری! و خب این آتیش دو تا بخش کامال ً جدا داره:

 .1جرقه( :یا بعضا ً بهش ماشه trigger/هم میگن) – چیزی که باعث شده ا ّول کار آتیش راه

بیافته .خیلی مواقع ،مخصوصا ً اگه چوبها خیس باشه یا باد بیاد ،جرقه بهتنهایی کاری نمیکنه.

 .2هیزم( :یا بعضا ً بهش سوخت fuel/هم میگن) – چیزی که باعث میشه شعلهی یه کبریت

بتونه تبدیل به یه آتیش بزرگ بشه! و اگه هیزم نباشه خب کبریت سریع خاموش میره و به

جای کسی هم نمیرسه (حداکثر یه انگشت یه لحظه میسوزه و تموم میشه).
ِ
بیایم اینا رو جدا نگاه کنیم حاال…

دقت هم بکنیم البته که با اینکه هر دوی اینا الزم هست ،گاهی یه کوچولو از یکی با یه عالمه از دیگری

هم میتونه باعث خسارت بشه! مثال ً یهلحظه قرار گرفتن جلوی شعلهافکن flamethrower/کافیه تا یهنفر
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سوختگی درجهی سه بگیره و حتی بمیره! از اونور هم یه آتیش ممتد ،ولی بدون شعلهی خیلی زیاد میتونه
باعث شه که یه جنگل برای ماهها تدریجا ً بسوزه!

 .۳.۶.۱.۴.۱جرقهی خشم
یکی از چیزایی که به نظر من (صرفا ً نظر من) معموال ً جرقهی اولیهی خشم هست ،عدم انطباق انتظار

با واقعیت هست.

جرقهی خشم میتونه داخلی باشه یا خارجی .شما ممکنه از یه شخص خاصی (همکار ،رئیس ،دوست،

داشتن کد ،پروازی
فالوور ،یه آدم رندوم توی اینترنت!) خشمگین بشین ،یا یه اتفاق محیطی (ترافیک ،باگ
ِ
درونی خودتون (مثل یه ترامای قدیمی،
که تأخیر خورده ،گوشی که یهو هنگ میکنه) ،یا نهایتا ً از مشکالت
ِ
تصمیمی که در گذشته گرفتهاین ،خاطرهای که از سالها پیش مییاد.

قضیه اینه که شما در دو برهه زندگی روی خیلی چیزها کنترل ندارین:
 .1در زمان کودکی و عدم استقالل (زندگی ،مالی)… ،
 .2در اینترنت! که شما نمیتونین همه بقیه آدمها رو ،و نظرات و عالیقشون رو کنترل کنین.
این عدم کنترل ،بالطبع در خیلی مواقع (حتی اگه توزیع نُرمال هم بگیریم) باعث میشه که خروجی چیزی

نباشه که شما میخواین .و ابتداییترین واکنش شما به این نارضایتی ،خشم هست .اینکه با تالش بیشتر،

صدای بلندتر ،فونت درشتتر ،و لحن تندتر ،بخواین ابراز کنین ،تا شاید اون چیزی که میخواین اتفاق
بیافته.

91

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

دقت کنیم که توی دنیای اآلن ،و با وفور فضای مجازی و تعامالت با دیدگاههای خیلی خیلی متفاوت،

اون جرقه همهجا هست! از هر  ۱۰تا پست و توییت و عکس ،راحت  ۲تاش میتونه جرقه بزنه .حتی گاهی

یکی که سرش تو زندگی خودش هست ،چون یهذره سرش رو از آب آورده بیرون و یه نظر یهذره

جنگ حق بر علیه باطل!
مخالف/متفاوت گفته ،برای ما یه جرقه میخوره و سریع آماده میشیم که بریم به
ِ
درون تهِ تهِ تهِ ما در حدی هست که کوچکترین اتفاق ساده هم ممکنه باعث بشه
نارضایتی
یا حجم
ِ
ِ

اصطالحا ً از کوره در بریم و اونقدری عصبانی بشیم که کلّ روز رو به خودمون و اطرافیانمون تلخ کنیم – تازه

اگه آسیبی نزنیم و چیزی رو تخریب نکنیم!

 .۳.۶.۱.۴.۲هیزم خشم
خو ِد جرقه در حالت کلی نباید آتش در خرمن بیافکنه ): .اما چیزی که هست اینه که ما گاهی بدون این

که بدونیم ،یه عالمه خاکا ّره و کاغذ باطله و هیزم خوب و تپل داریم حمل میکنیم توی خودمون ،که منتظر ِ یه

جرقه هستن که آتیش بگیرن .اصطالحا ً گاهی آدمها بدون اینکه خودشون آگاه باشن ،یه «انبار باروت»
متحرک هستن!
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رو همین حساب ،این «هیزمهای خشم» رو میشه نیروی بالقوه (پتانسیل) خشم دونست .چیزی که

انباری ذهن و روح هست و گاهی مثل یه سیرترشی حرفهای ،اصن بعضا ً دهها سال هست که
همیشه تو
ِ
اونجا مونده!

این هیزمها از کجا مییان؟
این مقاله ریشههای هیزم خشم رو خیلی خوب به سه دسته تقسیم میکنه:
 .1کودکی و رشد
 .2تجارب گذشته
 .3شرایط کنونی
این سه دسته رو حاال دونهدونه بررسی میکنیم.
 .۳.۶.۱.۴.۲.۱هیزم خشم یک) کودکی و رشد
 .1شما ممکنه از بچگی با خشم و عصبانی شدن تونسته باشین خیلی چیزهایی که میخواین رو
شدن والدین) و این مکانیزم بهعنوان یه ترکیبای که
بهدست بیارین (استیصال و تسلیم
ِ

«جواب داده!» توتون جا افتاده باشه.
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 .2شما ممکنه توی محیطی بزرگ شده باشین که خشم و عصبانیت کام ً
ال نرمال و طبیعی
تلقی میشده و هیچ نیازی به مدیریت خشم نبوده .و خب طبعا ً شما هم یاد نگرفتین و
بهنظرتون یه چیز طبیعی هست که هی بزنه باال.

 .3شما ممکنه از والدین یا خواهر/برادرتون یاد گرفته باشین که سادهترین راه کنترل اوضاع ،وقتی
از کنترل خارج میشه ،خشم و عصبانیت هست.

 .4حتی شما ممکنه توی محیطی بزرگ شده باشین که اجازهی اعتراض (بهمثابه تخلیهی

نارضایتی ،و جلوگیری از تلمبار شدنش به خشم) بهتون داده نشده اصال ً (یا خیلی بهندرت) .و
این نبو ِد سوپاپ باعث بشه که گهگاه زودپز شما منفجر بشه!

 .۳.۶.۱.۴.۲.۲هیزم خشم دو) تجارب گذشته
 .1شما ممکنه تجربهی ناخوشآیندی در گذشته ،چه بهعنوان کودک و چه در بزرگسالی داشته
باشین (مثل قلدری bully/شدن ،تراما/شکست شدید ،تجاوز/تعدّی روحی و جسمی) که

امن اون رو هرگز نداشتهاین .این تجربهها هنوز توی شما زنده
فرصت هضم و تخلیهی
ِ

هستن و منتظر کوچکترین فرصتیان که به هر بهونهای (ولو بیربط) بهخودشون اجازهی تخلیه

شدن بدن.

مثال ً شما توی کودکی بارها و بارها مورد توبیخ و تنبیه (روحی ،جسمی ،یا هر دو) توسط

مادرتون قرار گرفتهاین و حس میکنین به ناحق شما رو ضعیف میدونسته .درسته که ممکنه

در  ۹۹درصد مواقع شما آدم آرومی باشین ،و اطرافیان شما هم شما رو آدم بسیار متینی بدونن،
خواب اون روزها با مادرتون رو دیده باشین و شروع
اما ممکنه یه روز صبح پا شین و شبش
ِ

کنین با همسر یا همکار یا دوستان خودتون بهشدّت با خشونت و عصبانیت رفتار کنین ،بدون
اینکه بدونین چرا.

 .2همون تجربههای ناخوشآیند شما ،ممکنه اونقدر ضربهی شدید (و حل نشده)ای به شما

شباهت یه شخص یا اتفاق جدید با یکی از اونها ،شما رو بهشدت و
زده باشن که کوچکترین
ِ

حتی ناخودآگاه و غیرمنطقی و وسواسگونه بکشونه به اونها.

در واکنش به چنین مواجههای ،شما ممکنه یا بهشدّت دفاعی بشین ،یا مغزتون گول بخوره و

سعی کنین انتقامِ اتفاقات گذشته رو (که نگرفتهاین) ،اآلن که ماهها/سالها گذشته و فرصت
تحلیل داشتهاین ،حاال از کسی که صرفا ً یهذره شبیه هست ،ولی شما رو به اونا میکشونه یا
تحریک/یادآوری میکنه ،بگیرین.

مثال ً شما ممکنه در دوران مدرسه توسط یه معلّم که لهجهی اصفهانی داشته یا تهریش داشته
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مورد تحقیر واقع شدهاین .و این تحقیر هرگز حل نشده و شما نتونستین هرگز به حق خودتون
برسین ،و حتی بدتر اینکه مسئول بسیار از شکستها و ناکامیهای آتی رو هم اون داستان

میدونین .همین میشه که سالیان سال بعد ،شما این داستان رو به همهی اصفهانیها یا

تهریشدارها تعمیم میدین .چیزی که توی فضاهای اجتماعی (خصوصا ً ناشناس/کمشناس)

زیاد دیده میشه.

 .3طبق دادههای این مقاله  ۲۵درصد خشمها با فکر و برنامهی انتقام همراه هستن .این انتقام
ممکنه حتی با فاصلهی زمانی خیلی زیاد از کسانی که تعامل زیادی باهاشون دارین همراه

باشن .مثال ً ممکنه چندین ماه طول بکشه تا با کسی که شاید ناخواسته به شما توی یه جمعی

تیکه انداخته ،بهقول خودتون «جوابش رو بدین» .این داستان میتونه راجع به جمع دوستان،
آشنایان ،گروههای دوستی ،محل کار ،فامیل ،افراد آنالین ،و … باشه.

در حالت شدید اگه بهخودتون دقت کنین میبینین که شاید یه لیست بلندباال توی ذهنتون

دارین (و واقعا ً مغزتون رو درگیر کرده!) از افرادی که باید «باالخره حالشون رو بگیرین» تا با اون

حس انتقام ،از خودتون محافظت کنین و احقاق حق .و متوجه نیستین که این «لیست» چه
حجمی از آرامش روح و جسم شما رو همهی این مدت داره بهخودش اختصاص میده.

 .۳.۶.۱.۴.۲.۳هیزم خشم سه) شرایط کنونی
صرفا ً چندین

 .1شرایط زندگی به مرور زمان دستخوش باال و پایینهای زیادی میشه .و گاهی

اتفاق ناخوشایند که از نظر زمانی روی هم میافتن ،باعث میشن ما احساس استیصال

شدید بکنیم.

مثال ً اگه همون روزی که با سردرد/پریود از خواب بیدار میشیم ،یهو تو راه هم کفتر از آسمون

شیرینکاری بکنه رو لباسمون ،کافیه تا الباقی روز رو به ابراز ناشیانهی این ناخوشنودیها با
ابزار ابتداییای بهنام خشم بکنیم؛ و اغلب فارغ از تعقل راجع به اینکه مخاطب خشم کیه.

 .2وقتی کسی رو از دست میدیم یا مصیبتی بهمون وارد میشه یا شکست شدیدی میخوریم

(مثل از دستدادن کار ،یا یه جدایی break-up/سخت) ،گاهی نمیتونیم درست باهاشون

کنار بیایم .مخصوصا ً اگه زیاد منطقی باشیم و اهل تحقیق و ریشهیابی ،ممکنه مدام دنبال

دلیل و «چرا» بگردیم ،بهجای اینکه با کمک افراد متخصص و حلقهی حمایتیsupport/

 networkمناسب ،بتونیم قضیه رو هضم کنیم .اینجور مواقع کامال ً محتمل هست که تمام

مدت از هر فرصتی برای بروز این نارضایتی بهصورت خشم استفاده کنیم ،ولو ناخودآگاه.
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 .3ناتوانی در ابراز احساسات ،به هر دلیلی ،هم میتونه باعث بشه که با یه هیزم تو طول روز راه
بریم .مثال ً از اینکه توی مهمونی پارتنرمون حواسش به ما نبوده ،یا دیروز که ما نیاز به توجه

داشتیم تمام وقت داشت با مامانش تلفنی حرف میزد یا ویدیوگِیم بازی میکرد ،بسیار

ناراحتیم .اما یا فرصت مکالمه راجع بهش و ابرازِ نارضایتی رو نداشتهایم «هنوز» ،یا اصال ً بستار

مناسبی برای گفتگو و تعامل و بهبود «اصالً» نیست بینمون.

چنین شرایطی میتونه باعث بشه که شما تمام طول مدت با یه مشعل راه برین توی خونه،

محل کار ،حتی آنالین و بین دوستاتون! یه مشعل که کسی نمیبینه ،چون دارین دائم میخندین
(تظاهر) و یا سعی میکنین فراموشش کنین (انکار) ،اما خیلی راحت ممکنه با یه جرقهی

کوچیک شعلهور بشه.

 .۳.۶.۱.۵چرا ما اص ً
ال خشم رو انتخاب میکنیم؟
آیا شما یادتون هستن که «تصمیم گرفته باشین» که عصبانی بشین؟ یه موقعهایی آره؛ مثال ً میگین

«میخوام زنگ بزنم به کاستوساپورت فالنجا و حسابی ب*ینم بهشون!» اما خیلی از مواقع هم نه .یا بهعبارتی

خیلی از مواقع شما «تصمیم» نمیگیرین .بلکه ناخودآگاه شماست که این کار رو میکنه .یهو بهخودتون
مییاین میبینین عصبانی هستین!

یه روایت (غیر علمی) هست اصن که میگه  ۹۵درصد فعالیتهای مغز اصال ً ناخودآگاه هستن .و خب

عصبانیت هم یه بخشی از این داستانهای زیر کوهیخ Iceberg/هست.
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بیاین حاال دقیقتر بریم پایین ببینیم اون زیر چه خبره!

 .۳.۶.۱.۵.۱مغز عزیز و پیچیده – «آمیگدال  vsپیشپیشانی»
طبق این مقاله ،خشم توسط آمیگدال مغز پردازش میشه ،که واکنشهای لحظهای مثل ترس و

احساسات و همینطور هیجانات رو مدیریت میکنه ،و منطق توسط قشر پیشپیشانیPrefrontal Cortex/

که وظیفهی عملکرد اجرایی ،تصمیمگیری ،بررسی نتایج ،انتظارات و کنترل اجتماعی رو داره.

حاال داستان اینه که وقتی این دو تا نظراتشون مخالف هست ،توی خیلی از رقابتها ،این آمیگدال

هست که زودتر و سریعتر پیروز میشه! و بهخاطر همین هم هست که وقتی شما دارین یه فیلم ترسناک
میبینین ،غرق میشین توش و جیغ میزنین و عرق میکنین حسابی! بندهخدا  prefrontal cortexمغز شما

کامال ً مطمئن هست که یه قاتل اآلن پشت در خونهی شما نیست ،اما آمیگدال داره خیلی سریع و احساسی

و مه ّیج ،شما رو غرق میکنه توی داستان! ):
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راجع به خشم و عصبانیت هم همینه .اکثر مواقع این آمیگدال هست که داره فرمانروایی میکنه!

اصن اگه قرار بود واکنش به خطر خارجی (مثل حملهی خرس توی جنگل) ،به تحلیل و بررسی نتایج و کنترل

شما ( )prefrontal cortexواگذار شه که نسل بشر خیلیوقت بود منقرض شده بود! – تا شما بشینی نمودار
بکشی و تحلیل کنی ،خرسه اومده شما رو خورده و داره استخونهاتون رو هم لیس میزنه )): .واسه همینه

که مجددا ً این یک ساختار تکاملی evolutionary/مغز هست که آمیگدال اینجا برنده بشه ،تا زنده بمونین.
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آمیگدال ُدزد! ( – )Amygdala hijackزمان ،زمان ،و زمان!
.۳.۶.۱.۵.۲
ِ

خفونت قضیه اینه که آمیگدال خیلی مواقع میتونه در حد  ۳۰میلیثانیه هم پاسخگو باشه (این مقاله).
ِ

برای اینکه ببینیم این زمان یعنی چی توی این سایت میتونین زمان رفلکس خودتون (چشم ،پردازش ،مغز،

عصب ،ماهیچه) رو اندازه بگیرینhttps://faculty.washington.edu/chudler/java/redgreen.html :

معموال ً این زمان (طبق این سایت ،که همون کار رو میکنه) میانهش توی آدمها  ۲۷۳میلیثانیه هست.

حاال حساب کنین آمیگدال میتونه توی یک دهم این زمانی که شما کلیک کردین ،با احساسات شما

بازی کنه ،و اصطالحا ً  Amygdala Hijackبکنه! بهعبارت دقیقتر آمیگدال میتونه توی یک دهم همین

«سریعترین» زمان واکنش شما ،یه استرس رو تشخیص بده و سیگنالهای خطر

بجنگ-یا-فرار-کنfight-or-flight/ی بفرسته به مغز و جلوی پردازش منطقی شما رو بگیره.
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اصال ً کلی از لذت ویدئوگیمها و اینکه شما میتونین با سرعت باال جاخالی بدین و آدم بکشین ،دقیقا ً با

کمک همین دوست گلمون هست): .

اثر آمیگدال خان!
.۳.۶.۱.۵.۳
موندگاری ِ
ِ
سیگنال بجنگ-یا-فرار-کن fight-or-flight/رو میفرسته ،سیستم
داستان اینه که وقتی آمیگدال خان اون
ِ

عصبی بدن (دستگاه عصبی سمپاتیک) به غدد فوقکلیوی پیام میده و هورمون کاتکولآمین شامل

(اپینفرین/آدرنالین) ،نوراپینفرین و حتی کمی هم دوپامین میده بیرون! نتیجهش این میشه که کل بدن و

مغز میرن روی حالت آمادهباش و عالئم فیزیکی مثل تپش قلب ،تعرّق ،آمادگی باال ،احساس انرژی ،هیجان
(برم جوابشو بدم!) پیش مییاد.

تو این حالت معموال ً قوای قضاوت معقول judgement/بسیار مختل میشه .چون کلّ سیستم بهسمت

پاسخ سریع اُپتیمایز شده ،که بتونه سریع تصمیم بگیره که آیا با سنگ بزنه تو سر خرسه ،یا در بره .منتهی

قضیه اینه که اینجا خرسی در کار نیست و فقط یه توییت یا پست یا داستان مسخرهست .منتهی مغز ما

همون برداشت رو کرده و همون هورمونها آزاد شده .و کلّ بدن رفته روی حالت آماده به کیبُرد!

 .۳.۶.۱.۵.۴خودآگاهی برای مهارت آمیگدال
چی کار باید کرد؟ واضحه دیگه! باید خیلییییی آگاهانه به مغز گفت که آمیگدال خالی بسته و آقا خرسه،

صرفا ً یه توییت هست و بس): .

همینه که برای این آمیگدال رو بشه مدیریت کرد ،شما نیاز به یه خودآگاهی خیلی باال دارین و یهسری

تکنیک و مهارت حفظی .توی این مقاله (درباره مقابله با  )amygdala hijackهم خیلی خوب به دو تکنیک
اشاره کرده:

 .1منطقی موندنReasoning/

خودت رو آروم کن و بشین منطقی فکر کن .آیا واقعا ً خطری تهدیدت میکنه؟ آیا نیاز داری فورا ً
واکنش بدی؟ آیا واکنش تو بهترین نتیجه رو برای تو ،ارزشهات ،و روحت داره؛ یا صرفا ً از بین
محصوالت آمیگدال خان هستن ،سریع یکی رو انتخاب میکنی که
گزینههای سریع موجود که
ِ
بپوشی و بری؟

 .2ذهنآگاهیMindfulness/

مدیتیشن و تمرکز روی تنفس و آرامش میتونه کمک بکنه که گاهی شما حتی توی  ۱۰دقیقه هم
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بتونین خیلی خوب و محترمانه ،هورمونهاتون رو مجددا ً منظم کنین و با آرامش به بقیهی

زندگی بپردازین .اپپهایی مثل  calmو  headspaceمیتونن خیلی کمک بکنن .و کلی وبسایت

و پادکست و پلیلیست و یوتیوب و غیره.

(جالبه که بدونین همین اپپ  calmتو سال  ۲۰۲۰ارزشش  ۲میلیارد دالر شد! انقدر بازار/نیاز به

 mindfulnessتو دنیای اآلن باالست!)

 .۳.۶.۱.۵.۵آمیگدال و ناخودآگاه – فریبکار و قانعکننده!
یه مشاهدهای که من دارم (مبنای علمی خیلی دقیق براش پیدا نکردهم) اینه که با اینکه خیلی مواقع

خشم از آمیگدال شروع میشه ،گاهی در همون حین (و بعدش) ناخودآگا ِه شما شروع میکنه برای شما یه

داستان حق بهجانب میسازه که توجیه کنه که چرا تصمیم آمیگدال درست بوده و شما حق داشتهاین که
ِ

عصبانی بشین!

واسه همینه که شما بهصورت ناخودآگاه گاهی خیلی محق self-righteous/هم میشین .در حالیکه عین

همین رفتار شما (که اآلن توجیهپذیر هست) رو شاید توی یه روز آروم و منطقی اگه بهتون بگن که یکی انجام
داده ،شما اصال ً تأییدش نکنین!

میشه این رو به یهسری رهیافتهای آنی Heuristic/در روانشناسی و سوگیری bias/مربوط دونست

(مثل این مقاله که میگه وقتی عصبانی هستیم ،خیلی خطای
بنیادی برچسبزنیfundamental/
ِ

قضاوت آنی (بهخاطر هورمونهای ترشح شده) رو
 attribution errorداریم!) که میل به تصمیمگیری و
ِ

پذیرش اشتباه رو نمیده.
افزایش میدن و غرور ما هم بهخاطر پیشزمینهی فرهنگی و تربیتی ،اجازهی
ِ
خالصه یه تلفیقی از روانشناسی و پزشکی و جامعهشناسی هست که من همینجا ترمز دستی خودم

رو میکشم و بیشتر تئوریسازی نمیکنم: .دی فقط علیالحساب اینکه بدونیم وقتی عصبانی هستیم ،خیلی

خیلی مغزمون و ناخودآگاهمون شر و ور پردازش میکنه.

و اگه دوستی بهمون یادآوری میکنه ،اون رو هم با مشت نزنیم و با کمی آرامش ،هورمونهای ناخواسته

انسان بالغ و خوشفکر همیشگی بشیم!
و هیجانات رو بدیم پایین تا باز همون
ِ
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 .۳.۶.۱.۶وقتی خشن/عصبانی میشیم ،چه باید کرد؟
 ۳.۶.۱.۶.۱جهتهای مختلف برخورد با خشم
معموال ً میگن سه تا جهت برای برخورد با خشم هست که توی هر کدوم میشه هم مفید بود و هم

مضر:

 .1بیان و تخلیهExpression/

که یه بازهی وسیعی از ابرازِ منطقی (مفید) رو شامل میشه تا برخورد خشونتبار (مضر) از

خودآزاری Self-harm/گرفته تا …
 .2فرودهیSuppression/

که میتونه باعث بشه که نگهش داری و باش کار سازنده بکنی (مفید) یا صرفا ً سرکوبش کنی
یا انکارش ،که قطعا ً بعدا ً میزنه باال و حتی شاید بدتر (مضر)

 .3آروم شدنCalming Down/

که اگه همراه با ادراک باشه و اون رو یه نشانه از توانمندی ببینی ،میتونه باعث بشه ازش رها
بشی و عبور move-on/کنی (مفید) ،اما اگه با عجز و ناتوانی باشه ،میتونه باعث افسردگی و

کاهش اعتماد بهنفس بشه (مضر)

 .۳.۶.۱.۶.۲مدیریت خشم
راجع به مدیریت خشم و  anger managementهزاران کتاب و مقاله و ویدئو و … هست.
اما بهنظرم مستقل از اینکه کدوم یک از سه تا جهت باال رو انتخاب میکنیم ،سه تا مرحلهی رایج رو به

نظرم باید دونه دونه طِ ی کنیم!
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 .۳.۶.۱.۶.۲.۱مرحله ا ّول) تشخیص بدین ،و قبول کنین که عصبانی هستین!
خیلی خیلی مهمه که آگاهانه و هوشیارانه عنایت داشته باشین ( acknowledgeکنین) که عصبانی

هستین بابا! برای بار چندم میگم که آدمی که عصبانی/خشن هست ،معموال ً خودش رو اونقدری محق
میدونه که فکر میکنه رفتارش کامال ً طبیعی و توجیهپذیر هست .مضافا ً هم بسیار حساس و تدافعی

هست ،و نمیخواد ضعف هم نشون بده .واسه همینه که شاید حتی کااااامال ً انکار کنه که عصبانیه و بگه که
اتفاقا ً خیلی هم منطقیه.

این رودرواسی بین خودتون و خودتون (خودآگاه و ناخودآگاه) هم ممکنه رخ بده .و خب برای اینکه

آگاهانه بشه سنجید داستان رو ،نشانههای زیر رو خوبه بررسی کنیم.

برخی از نشانههای فیزیکی عصبانی بودن یکی یا چند تا از موارد زیر هستن .و اینا خیلیهاشون دقیقا ً سر

همون قضیهی جناب آمیگدال و هورمونهای کاتکولآمین هستن:

 .aباال رفتن ضربان قلب و فشار خون برای اکسیژنرسانی بیشتر
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 .bافزایش سرعت تنفس ،و نیز تعرق ،خصوصا ً در دستها

 .cسفت شدن بدن و ماهیچهها ،خصوصا ً حوالی ماهیچههای فک و مشت

 .dتغییر در لحن ،تُن صدا ،و فیزیک صورت شما (اگه بتونین توی آینه نگاه کنین)
 .eلرزش در دستان مخصوصا ً
.f

سایر عالئمی که انگار یه ببر بزرگ وحشی جلوی شما هست توی یه شب تاریک ،تنها وسط
جنگل ،و شما باید باهاش مقابله کنین تا زنده بمونین (امکان فرار نیست)

نشانههای روحی عصبانی بودن هم یکی یا چندتا از:
 .aاحساس تدافعی شدن ،در حدی که حتی اگه یه عزیز نزدیکتون هم لمستون کنه ممکنه جیغ
بزنین یا مشت

 .bاحساس گرفتگی و بیمیلی

 .cاحساس گناه و شاید بدبختی – اینکه باید برای احقاق حقوقتون با همهی دنیا بجنگین
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 .dاحساس اینکه دارین تحقیر میشین و اگه کاری نکنین ،اوضاع خیلی بد میشه و آبروی شما
ممکنه بره

 .eاحساس اینکه شخص یا عامل جلوی شما ،واقعا ً نیت خیلی بدی داره
.f

و نهایتا ً احساس اینکه شما وظیفه دارین کاری بکنین وگرنه خو ِد شما ،یا درونیترین
ارزشهای شما به خطر میافتن.

(از )https://m.xkcd.com/386
پایان این گام ،خیلی منصفانه بیایم و بهخودم (یا افراد معتمد) بگیم که «آره .من اآلن
خیلی مهمه که در
ِ

عصبانی هستم!»

همین پذیرفتنه خیلی خوبه .و خیلی کمک میکنه که این خشم/عصبانیت ،بهنحو مفیدی مدیریت بشه و

در راستای مناسبی تخلیه بشه.

 .۳.۶.۱.۶.۲.۲گام دوم) زمان بخرین!
توی بخش آمیگدال مفصل دیدیم که «زمان» نقش خیلی مهمی داره این وسط ،و قوهی تشخیص آدم

خشمگین ،پایین مییاد.

دقیقا ً بهخاطر همین ،شما مهمترین کاری که وقتی فهمیدین عصبی/عصبانی/خشمگین هستین

میتونین بکنین این هست که زمان بخرین .از کی؟ از خودتون! حتی گاهی در حد  ۱۰دقیقه زمان هم

105

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

این تکنیکها برای خریدن زمان و آروم شدن بهشدت توصیه میشه( .این مقاله از  APAخیلی خوبه)

 .1تا  ۱۰حتماً بشمار!
 .2برو یه قدم بزن .به اندازه یه چهار راه (کوچه) دورتادور!
 .3با یه دوستی که مورد اعتماد هست و وقت/اعصابش رو داره صحبت کن .حتما ً هم بهش
بگو که عصبانی هستی و خودت هم میدونی!

ازش بخواه که ا ّول تو رو بشنوه ،بعد بهت کمک کنه که آروم بشی و با هم منطقی فکر کنین و

تصمیم بگیرین.

 .4آروم نفس بکش .زمان بیشتری رو به بازدم و خروج نفس اختصاص بده تا دم و ورود هوا.
 .5یه واژه یا شعر رو هی با خودت تکرار کن .مثل «آروم باش» یا «بابا بیخیال» یا حتی یه
اصطالح بامزه مثل «بده بزنیم!» .حداقل  ۲۰بار تکرار کن.

 .6بدنت رو آروم کن .یه دوش یا وان میتونه خیلی خیلی کمک بکنه.
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( .7مجددا ً) از ابزارهای ذهنآگاهی mindfulness/استفاده کن.
 .8برو ورزش کن .خیلی ورزشها ،خصوصا ً کمی استقامتی مثل دویدن یا حتی بوکس ،میتونه

باعث بشه که انرژی اضافهای که توسط هورمونها انگیخته شده ،تخلیه بشه و حتی کمی شادی

و نشاط (سروتونین و دوپامین) هم بهت بیاد و دنبال خوبیها باشی تا بدیها!

 .aاگه اهل تحرک باال نیستی ،حتی یه استرچ کردن و یوگا هم میتونه خیلی کمک کنه.
 .9حواس خودت رو پرت distract/کن.
 .10موزیک موردعالقه و پلیلیست رقص خودت رو بذار و برقص!
 .11یه چیزی ،خصوصا ً با دستهات ،بساز و خلق کن .از یه اثر هنری گرفته ،تا تعمیر یه چیزی که
کردن خونه .واقعا ً تأثیر داره!
خراب شده یا حتی شستن ظرفها و تمیز
ِ

کتاب مورد عالقهت که ماهها/سالهاست تو طاقچه هست رو بخون.
 .12یه  ۱۰صفحه/یه فصل ،از
ِ
یادت باشه که تبدیل خشم بزرگ به کار بزرگ یکی از چیزایی هست که خیلی میشه بهش
افتخار کرد!

 .13یه ژورنال/خاطرهنویسی بکن .یا بالگ بنویس .خصوصاً در جایی که ربطی به دعوا و
داستان داره و خشم/قضاوت بیشتری رو نمییاره.

 .14به یکی کمک کن .گاهی کافیه فقط بگی چه توانمندیای داری که یهو ببینی کلی آدم هستن که
چار قدم عقبتر از تو ،توی همین مسیر ِ تو هستن .و اینکه بتونی دستشون رو بگیری باعث

ضربان آروم و منظم دستشون ،که با
میشه دست خودت هم گرم بشه و آروم بشی از لمس
ِ
کمک تو منظمتر هم میشه.

 .15به یه داستان یا فیلم یا صحنهای که خیلی دوست داری (هاوایی؟  ) ):فکر کن و روش
تمرکز کن.
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 .۳.۶.۱.۶.۲.۳گام سوم) بازگشت به رینگ!

حاال که هم پذیرفتی که عصبانی هستی (تا اآلن دیگه میشه «بودی») و هم کمی زمان دادی تا

هورمونهات و سیستم بدنت به حالت طبیعیتر برگرده ،قبل از اینکه بخوای به رینگ برگردی ،بهنظرم این

چکلیست رو مرور کن.

 .1آیا الزمه به رینگ برگردی؟
 .2آیا الزمه به رینگ برگردی؟
 .3آیا الزمه به رینگ برگردی؟
این رو سهبار پرسیدم چون:

 .aخیلی از مواقع ،هیچ لزومی نداره که دنیا رو  one-fight-at-a-timeسعی کنی آباد کنی!
خودت هم میدونی که تهش چیزی آباد نمیشه.

 .bآیا میتونی کمکی بکنی به خودت؟

 .cآیا میتونی به طرف مقابل کمکی بکنی؟

 .dآیا داری سعی میکنی یه مشکل رو واقعا ً حل کنی و رویکرد سازندهconstructive/ای
داری ،یا فقط داری خودت رو تخلیه/تحمیل میکنی؟
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 .eآیا طرف نیاز داره؟
.f

آیا تو بهترین و اصلحترین آدم هستی که بهش کمک کنی؟

 .gآیا فرصت امنای برای طرف ایجاد میکنی که اگه قانع هم شد ،بتونه اذعان کنه و
گوشهی رینگ ننداختهایش؟

 .hآیا ظرفیتش رو داره اصن؟
.i
.j

آیا تو مطمئن هستی که صالحش رو بهتر از خودش میدونی؟
آیا الزمه اآلن همین اینکار رو بکنی؟

 .4طرف مقابل رو سعی کن ببینی.

سعی کن از دریچهی دید اون به دنیا هم به دنیا نگاه کنی .سعی کن بفهمی چرا اون موضع

مخالف داره .و مطمئن شی طرف رو معلول ذهنی فرض نکردی توی معادالتت ،صرفا ً چون
بتونی توجیه کنی که چرا حرفش اونقدر چرت هست که تو رو عصبانی کرده.

سعی کن مطمئن باشی که جفتتون به یه استوانه نگاه نمیکنین که تو از باال هی داد بزنی

«دایرهست» و اون از بغل هی داد بزنه «مستطیه!» .سعی کن یه کم دور بشی و از فاصلهی صد

متری هم ببینی میتونی جفتتون رو توی یه قاب جا بدی؟

 .5روی «من» تمرکز کن

 .aتو فقط به خودت تو دنیا بدهکاری.
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 .bتو فقط دنیا رو از زاویهی دید خودت داری میبینی.

 .cنظراتت ،اغلب ،حاصل از تفکرات خودت و تحلیلهای خودت هستن .بقیه ،نه مدل تو
فکر میکنن ،نه موظفن مدل تو فکر کنن .نه دوست دارن مدل تو فکر کنن!

 .6سعی کن یه تجدیدنظر روی مدیوم ارتباطی بکنی.

آدما معموال ً توی جمع و جلوی بقیه خیلی غرور و egoی بزرگتری دارن .شاید بد نباشه که ادامه

بحث رو به خصوصی بکشی .و حتیالمقدور سعی کن مدیوم رو طوری کنی که حضور انسانیش
بیشتر باشه .یعنی اگه میتونی باش برو قدم بزن و یه قهوه بخور .یا نه ،ویدئو کال ،یا نه صوتی

حداقل.

تکست معموال ً افتضاحترین مدیوم هست .چون هم توش آدمها عواطف رو نمیتونن ابراز کنن

(هزار تا هم اموجی بزنن) و هم اینکه اگه اندکی مهارت کالمی داشته باشی ،میتونی با یه لحن

خوب و آروم ،طرف رو هم آروم کنی .تازه سریعتر هم هست هر چیزی جز تکست و ساعتها
وقت نمیگیره!

 .7آیا راه داره لحنت رو خیلی عوض کنی؟ مث ً
ال «طنز»!

خیلی مواقع با طنز یا غیرمستقیم یا مخصوصا ً مخصوصا ً سؤالی (توپ رو شوت کنی تو زمین

حریف) میتونی جلوی خیلی از مشاجرهها رو بگیری .یه خوبی دیگه هم اینه که نشون میدی که

آروم هستی ،و این هم باعث میشه که حریف بفهمه ضرباتش بیاثر هست ،هم خودت خیالت

راحتتر هست .مضافا ً خالقیت در طنز/طنازی میتونه یه مهارت هم باشه که برات
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اعتبار/کردیت هم بهارمغان بیاره در نگاه حضار!

فقط حواست باشه که فرق «طنز» با «تمسخر» و «لودگی» رو بدونی .نه به شخصیت اون
توهین کنی ،نه به شخصیت خودت): .

اگه نخواستی خیلی طنز بری ،حداقل با متانت و یا کمی مستدلobjective/تر بودن (مثل ارجاع

دادن به رفرنسهای معتبر و مقاالت) شاید بتونی مسیر رو تلطیف کنی برای جفتتون ،و یه
لینک بفرستی که توش همهی چیزایی که تو در یک ساعت آینده میخوای با چونه زدن بهش

بفهمونی رو خودش already/نوشته باشه!

نهایتا ً هم شاید به یه تغییر ساختار خیلی خیلی کلّی در دیدگاه بتونه کمک بکنه .مثال ً بحث رو از

چیزای خیالی راجع به آینده ،آروم بکشونی به چیزهایی که عینیت بیشتری برای جفتتون داره ،و
قابل فهمتر و استنادتر و هست و تحلیلپذیری بیشتری هم داره.

 .8یادت باشه که گاهی بزرگی و بزرگواری خیلی مسیر طوالنیتری رو میره.

اگه طرف یه سنگی انداخته ،و حاال خیلی هم به چشم و چالت نخورده ،شاید بتونی با یه

تخفیف و کمی آرامش ،کاری کنی که هم روح خودت آروم بشه و هم طرف خیلی خیلی شرمنده
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بشه .این رو سعی کن یه فکری راجع بهش بکنی و یه خالقیتی به خرج بدی.

 .9آیا تعریفی از موفقیت در این بحث داری؟

به قولی  Definition of Successبرات چیه؟ یه چیز واقعی رو سعی کن تصور کنی ،نهاینکه

بیاد جلوی جمع به پای تو بیافته و بگه «ببخشید قربان! من خر بودم ،شکر خوردم! من رو

ببخش ».چیزی که تهش بتونین حتی قبول کنین که مخالفین ( Agree to disagreeکنین).

مضافاً ،مثل همهی بقیهی چیزای دنیا خوبه که با یه برنامه بری جلو الاقل و Begin With an

!End in Mind

 .10همهی اینایی که تو هستی ،شاید اونم هست؛ و بدتر!

تو از دنیای مردم شاید هیچچی نمیدونی .هیچچی .نمیدونی اون شاید دیشب از فرط دپرسد
بودن و بیانگیزگی تا صبح نخوابیده .نمیدونی شاید نگران سالمتی خانوادهش هست شدیداً.
نمیدونی شاید استرس اینکه کارش رو از دست بده ،یا از پارتنرش جدا بشه باعث شده این

هفته روزی دو پاکت سیگار بکشه؛ یا  ۱۰کیلو اضافهوزن پیدا کرده از فرط پرخوری اضطرابی.
نمیدونی… نمیدونی… نمیدونی…
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باور کن ،شاید ،نمیدونی…

 .۳.۶.۱.۷چهجوری از خشم پیشگیری کنم؟
تو بخش قبلی گفتیم که وقتی عصبانی شدیم« ،بعدش» چی کار کنیم .حاال ،مثل هر آدم مجرب دیگهای،

خوبه که اصال ً اجتناب و پیشگیری کنیم ،تا عالج!

در واقع مهم ترین کلید مدیریت خشم ،Anger Management/مثل موفقیت در بازار سهام ،اینهست

که بتونی پیشبینی کنی و از خودت دو قدم جلوتر باشی!
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من راهکارهای پیشگیری رو به  ۳دسته تقسیم میکنم:
 .1پیشگیری از جرقه
 .2پیشگیری از هیزم
 .3پیشگیری از آتش!

 .۳.۶.۱.۷.۱پیشگیری از جرقه
 .1از محیطهای جرقهخیز دوری کن!

 .aسعی کن از دکمهی  unfollowخیلی بیشتر استفاده کنی.

گل روزت رو به چیزهای غیرضروری (اخبار ،استرس ،مقایسه)… ،
 .bسعی کن زمانهای ِ
آغازین روز.
ساعت
اختصاص ندی .زمانهایی که پروداکتیو هستی؛ و مخصوصا ً نیم
ِ
ِ

FOMOها ( – Fear of Missing Outترسهای «جا موندن») خودت رو بشناس و

بدون که تقریبا ً همهشون الکی هستن! و نه زندگی مسابقه هست ،نه اینکه از فالن

خبر دیر باخبر بشی چیز خاصی رو از دست دادی ،وقتی هدف داری برای زندگیت.

 .cتو هیچ وظیفهی شرعی و اخالقیای نداری که چیزایی که نمیتونی براشون کاری بکنی

رو دنبال کنی و حرص بخوری .واقعا ً کاپ غصه خوردن/حرص خوردن بهت نمیدن ،اگه
قیمت از دست دادن سالمتی روح و روانت و آسیب به خودت و
اینا قرار باشه به
ِ

اطرافیانت (ولو غیرمستقیم و در درازمدت) تموم بشه .همین انرژی و وقت رو بذار و

باش کارهایی بکن که تهش بهدرد خودت و بقیه باشه و ترمیم بشه .هیچ ُمردهای با

انرژی گریه و زاری میشه هزاران آدمِ دمِ مرگ رو نجات
گریه زنده نمیشه – اما با همون
ِ

داد.

 .2از جاها و شرایطی که کالفهکننده هستن دوری کن – اگه میتونی آالرم رو نیم ساعت بکش جلو
(یا حتی ساعت مچیت رو  ۱۰دقیقه بکش جلو (بهش میگن : Daylate Saving Timeدی) که

خودت رو گول بزنی!

 .3از آدمهایی که دنبال «شر» میگردن دوری کن.
 .4از آدمهایی که تو رو پایینتر (یا خیلی باالتر) از خودشون میبینن هم فاصله بگیر .تو به هیچ
آدمی (حتی نزدیکترین دوست یا خانوادهت) ،اگه بخوان بهت آسیب بزنن و قابل ترمیم

نباشن ،احتیاج نداری .گاهی نبودنشون بهتر از بودنشونه.
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دقت کن که این آدم ممکنه یه دوست قدیمی و صمیمی باشه .اما به هزار و یک دلیل (و حتی
گاهی سمی) تو رو ناخودآگاه توی رفتارش پایینتر از خودش میبینه .و هزاران نشانه برای این

هست.

 .5از آدمهایی که احترام تو ،احساساتت ،و ارزشهات رو نگه نمیدارن ،بهشدّت دوری کن .و
به هر کسی حداکثر دو بار شانس بده.

 .6کسی که پیش تو داره پشتسر یکی دیگه حرف میزنه و نق میزنه و غیبت ،مطمئن باش
پیش یکی دیگه پشتسر تو داره حرف میزنه و نق میزنه و غیب میکنه!

 .7به سالمتی روح ،جسم ،و خوابت خیلی اهمیت بده .و اگه میبینی چیزی هست که هر روز
داره مثل خوره روحت رو میخوره ،واقعا ً سعی کن براش یهکاری بکنی .حتی اگه الزمه

بهخاطرش خیلی هزینهها بدی .تو یه بار بیشتر زندگی نمیکنی و حیفه هر روز صبح بهصورت

رندوم یه جاییت هی جرقه بخوره…

 .8روی هیچچیز تعصب نداشته باش! هیچچیز.

و بپذیر که واقعا ً شاید یهروزی یهکسی بیاد و بهت بگه ،و اثبات کنه ،که خیلی از چیزهایی که

همیشه فکر میکردهای چندان هم درست و واقعی نبوده .این تفکر باعث میشه که همیشه
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وقتی چیز مخالف میشنوی ،بهخودت بگی «اوه! شاید این کمک کنه رشد کنم» بهجای اینکه
بگی «این شاسکول رو هم باید من اآلن آدم کنم!» و آستینهات رو باال بزنی): .

 .۳.۶.۱.۷.۲پیشگیری از هیزم

 .1فکری بهحال هیزمهای قدیمی و عتیقه بکن.

مخصوصا ً اگه یادگاری بچگی هستن و خانواده و … سعی کن باهاشون کنار بیای و کنار
بذاریشون .چه با بخشش ،چه با عبور .move-on/انکارشون نکن و نزنشون زیر فرش.

تمومشون کن! اگه هم کارِ خودت نیست ،حتما ً حتما ً حتما ً برو پیش یه تراپیست خیلی خوب و

ازش بخواه که کمک کنه که این بارِ هیزم از رو کولت خالی بشه ،چون توی زندگیت روحت داره

قوز میکنه و شونههاش هم زخم شده…
 .2نذار جمع بشه.

خودی خود تو پاچهت
حتما ً یه راه برای خالیکردن هیزمهات پیدا کن .دقت کن که زندگی به
ِ
هیزم میذاره گاهی .انشالله که خدا پشت و پناهت باشه و زیاد نیاد .اما خب مییاد): .

گذاشتن آدمهای
یاد بگیر خالی کنی .چه با مسافرت ،چه با جایزه دادن به خودت ،چه با کنار
ِ
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هیزم اگه زیاد جمع بشه ،ممکنه با یه صاعقه هم یه شب که خوابی ،کلّ روحت رو بهآتیش بکشه
و زمین بزندت.

 .3فرق «نقزدن» و «تخلیه» رو بدون!

وقتی نق میزنی ،صرفا ً داری دورِ انبار هیزمت میگردی و یه تور گردشگری باهاشون به اون

رفیق بدبختت میدی که ببینه چهقدر هیزم داری .تخلیهی سالم ولی قراره تهش هیزمهات کمتر
بشه ،نه مقدستر.

 .4به هیزمهات افتخار نکن!

همهمون یه ریزه «ذهنیت قربانی» داریم و گاهی دوست داریم توی مسابقهی «من بدبختترم»
یه مدال افتخار هم که شده بگیریم.

نکن خب! ممکنه جلبتوجه ناگهانی خیلی برات خوشآیند باشه (آدما هم گاهی ترحّمکردن رو

دوست دارن!) ،اما به وهللا سالم نیست .و قطعا ً میتونه عادتهای بدی رو توت ایجاد کنه و
کودک درونت رو اینطوری تربیت کنه که برای مهرطلبی ،الزمه که هیزممند باشه همیشه!

 .5سعی کن بنویسی.

بنویس ،بنویسی ،بنویس .توی نوشتههات هم گاهی با خودت از بیرون صحبت کن .حتی از

نگاه کسی که ازش خشمگین هستی هم بنویس .بنویس که بهنظرت چیا بوده .و صادق باش و

خودت رو الکی متهم نکن.

این نوشتهها ،میتونه خودکاویهای خوبی رو بهارمغان بیاره که بعدا ً که بری پیش تراپیست،

میتونه چندین قدم جلو بندازه تو رو و سؤاالت دقیقتری بپرسی و بحث مفیدتری داشته باشی.
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 .۳.۶.۱.۷.۳پیشگیری از آتش

 .۳.۶.۱.۷.۳.۱تکنیک  Draftنویسی برای پیشگیری از آتش [بیشتر!]
مهمترین تکنیکی که من دهها بار ازش استفاده کردم این هست که مینویسم .دقیقا ً توی همون جایی

که قراره پاسخ بدم (ایمیل یا توییتر) ولی بهجای ارسال ،دکمهی  Saveیا  Draftرو میزنم.
خوبی این تکنیک اینه که:
ِ

حس دروغین fake/که دارم با طرف حرف میزنم رو به خودم میدم! این همه مغزم و
 .1اوال ً ِ
آمیگدال من رو گول زدن و  trickدادن ،حاال من گولشون میزنم! :دی

خالی خالی میشه .چون همیشه آدم یه نگرانی داره که «نکنه فالن چیزم که میخوام در
 .2مغزم
ِ
دفاع از خودم/حمله به اون بهش بگم (اصطالحا ً به اونجا هم ب*رینم!) رو یادم بره…» و آدم که

خالی خالی بشه و حس نکنه چیزی رو ممکنه از دست بده ،راحت میتونه حاال چشماشو ببنده و
ِ
یه نفس راحت بکشه.

 .3فرصت میدم بهخودم که  ۱۰دقیقه یا  ۱۰ساعت بعد (مخصوصا ً بعد از خوابیدن و اصطالحا ً

 )sleeping on itبیام بخونم (از چشمِ گیرنده/خواننده) و ببینم آیا واقعا ً تأثیری که میخوام رو

میذاره یا بیشتر ضربه damage/میزنه .چون خداوکیلی ،روراست باشیم با خودمون اگه ،خیلی
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انتقال
خیلی خیلی از مواقع ،هدف ما صرفا ً تخلیه کردن (خروج از زبان/انگشتان) هست و نه
ِ
درست به گیرنده (دریافت از گوش/چشمان مخاطب).

 .۳.۶.۱.۷.۳.۲سایر نکات پیشگیری از آتش
 .1عالئمِ شروع آتش رو بشناس.

آدمها مدلهای مختلفی آتیش میگیرن .عالئم روحی و مخصوصا ً فیزیک رو بشناس .میتونه

باال بردن صدا باشه ،میتونه بهونهگیریها (یا سفسطهها)ی احمقانه باشه ،میتونه لرزش

دست باشه.

اینکه حتی  ۳۰ثانیه قبل از انفجار مخزن باروت ،بری به سمت آروم شدن و مدیریت رو بگیری

دستت ،کاااامال ً میتونه از این انفجار جلوگیری کنه): .

 .2روزهایی که خودت میدونی هیزم در دست چپت و آتش در دست راستت هست،
مواظب باش!

و بهخودت روا بدار که یه روزهایی خوب نباشی .و قرار نیست همیشه بجنگی .و قرار نیست

همهش خودت رو مؤاخذه کنی که بقیه ازت جلوترن و تو موظفی ،ولو با خشم ،خودت رو با

چوب بزنی که جلو بری .همهمون آدم هستیم و نیاز داریم به گاهی استراحت و آرامش.

ایضاً ،روزهایی که مستعدتر هستی برای آتش ،خیلی مواظب باش .و حتی از قبل به اطرافیان

خیلی نزدیکت ،خیلی دوستانه و محترمانه و با احترام و تقاضا ،بگو و ازشون تشکر کن که
درکت میکنن! (و تو هم قطعا ً براشون همینکار رو خواهی کرد ).مثال ً وقتایی که:
 .aاسترس زیادی داری

 .bاز نظر مود و فیزیک و هورمون ،توی شرایط ناپایدارunstable/ای هستی
 .cنسبت به کلّ زندگی و شرایط کنونی ،کال ً کالفه هستی.

 .3بعد از هر آتش جلسات بازبینی Retrospective/بذار.

و مرور کن تمام داستان رو یک بار .مثال ً فرداش یا سه روز بعدش یا هفته بعدش .و بعد با این

جواب سه تا سؤال رو بدی:
مرور سعی کن
ِ
 .aچی جرقه بود؟
 .bچی هیزم بود؟

 .cچهجوری میتونم از تکرار وقوع این آتش پیشگیری کنم؟

 .4یه  Calm Down Kitبرای خود بساز!

توش بنویس برای خودت که چه کارهایی هست که همیشه میتونه باعث بشه که تو در
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عصبانیترین حاالت هم آروم بشی .حتی میتونه یه پلیلیست باشه و ممکنه توش کلی آهنگ

متال (جیغ و جغ!) یا رپ (فحش و بد و بیراه) هم باشه .اما قراره بعدش تو با اینا آروم بشی.
واقعا ً یکی از مهمترین مهارتهای زندگی اینه که خودت رو خوب بشناسی .و سعی کنی به

اطرافیانت هم دفترچه راهنما manual/خودت رو بدی (یا ازشون بخوای بهت کمک کنن بهتر

بشناسی خودت رو) که وقتایی که حالت بده بدونن حرف منطقی آرومت میکنه ،یا یه بغل

خوب ،یا یه نوشیدنی خنک یا گرم.

 .5بخون ،مطالعه کن ،و اگه راه داره تجدیدنظر کن!

گاهی بد نیست قبل از منفجر شدن ،یه بار دیگه به خودت فرصت بدی که بررسیreview/

بکنی کلّ چیزهایی که سرش ناراحت/عصبانی هستی رو .یه عالمه هم گوگل کن ،گاهی چیزای

بامزه پیدا میکنی .حتی اگه خواستی فقط توی  google imagesسرچ کن – خیلی سریعتر

ممکنه یهچیزایی دستت بیاد.
بعدش ببین که:

 .aآیا واقعا ً حق با توئه؟

 .bآیا واقعا ً ارزشش رو داره؟

 .cضرر اینکه بهش بخندی و ازش عبور کنی ،چیه؟ ):
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 .۳.۶.۱.۸مدیریت خشم در رابطهی دو نفره
خشم توی رابطهی دونفره و نزدیک ،چه با پارتنر/شریک زندگی و چه با دوست نزدیک ،گاهی

اجتنابناپذیر هست .شما برخورد و تماس زیادی دارین و قطعا ً این وسط اصطکاک هم پیش مییاد!
شرایط رابطه خاص هست – شب مجبورین پیش هم بخوابین ،نمیشه ایگنور/بالک
این وسط یه مقدار
ِ

کرد طرف رو! واسه همین خواستم یه چند تا نکته رایج هم توی این زمینه بنویسم مختصراً.

 .۳.۶.۱.۸.۱پیشنهاداتی در زمینهی مدیریت خشم در رابطهی دونفره
 .1اعالم کنین که عصبانی هستین و نیاز به فضا ( )Spaceو زمان ( )Timeدارین.

حدود زمانی هم که احتیاج دارین رو اعالم کنین که سوتفاهم پیش نیاد .اگه برای فضا جای

خاصی هم میرین (و قراره شب نیاین) حتما ً اطالع بدین محترمانه.

دقت کنین که این زمان و فضا ،هم میتونه بهتون کمک کنه آروم بشین ،هم فکر کنین و

خودتون رو منصفانه تحلیل کنین ،هم ادبیات خوبی پیدا کنین برای انتقال نارضایتی و
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توضیحات ،هم یه راهحل پیشنهادی برای مشکل احیاناً.

اگر هم بهلحاظ فیزیکی و روحی خشم رو توی خودتون یا پارتنرتون میبینین ،حتما ً این فرصت

رو تقاضا کنین .و یا حتی بگین که از خونه برین بیرون (محیط عوض بشه) و یه قدمی بزنین با

هم یا شامی بخورین و صحبت کنین .واقعا ً تأثیر این فضا و زمان میتونه خیلی خیلی زیاد باشه!
اینم خوبه که این Timeoutها میتونن فقط یهدونه نباشن .و در فواصل زمانی مناسب ،با نرخ

معقولی تکرار بشن .مثال ً اگه میبینین دوباره یکساعت هست که روی ریپیت هستین ،یه

وقفه break/بدین .و اگه بعدش واقعا ً فقط دفاعی و بهونهگیر و خسته هستین ،پیشنهاد بدین
که به یه زمان مشخص آتی موکول بشه.

 .2یادتون بمونه که شما تا موقعی که توی یه تیم هستین ،توی یه تیم هستین!

پس هرگونه انتقام و تالفی و … ،فقط به ضرر خودتون خواهد بود در نهایت .اگه واقعا ً احساس

میکنین تموم شده ،خب تمومش کنین محترمانه .اما هم قبلش تماااااامِ تالشتون رو بکنین
(حداقل برای اینکه بعدا ً افسوس نخورین) ،و هم تا قبل از اتمامش شیطنت نکنین.

بهجای «من  vsتو» ،سعی کنین ذهنیت «ما  vsمشکل» رو چه توی ذهن خودتون و چه توی
ادبیاتی که بهکار میبرین ،هی ترویج بدین!

 .3طرف مقابل رو تنبیه/ادب نکنین!

شما حداکثر میتونین اعالم بکنین که چهچیزی شما رو اذیت/عصبانی/خشمگین کرده و چرا .و

سعی کنین این رو ،مثل یک «مدیر فروش» به کلّ تیم بفروشین/نشون بدین/قانع کنین.

اگه موفق نشدین ،سعی کنین ببینین چرا و بیشتر تالش مفید کنین ،ولو از راههای مختلف .یا

حتی تخفیف بدین یا زمان .اما هرگز ،هرگز ،هرگز ،فکر اینکه شما برتر هستین رو توی یه رابطه
نکنین .بهمحض اینکه این ذهنیت بر شما مستولی بشه ،پارتنر شما بهجای یه سرمایه

شروع یک
زندگی asset/برای شما تبدیل به یه مسئولیت liability/میشه! و اون نقطه
زندگی
ِ
ِ

جهنمی خواهد بود.

 .4رفتار رو توضیح بدین ،نه شخصیت و ذات رو!

ذات
بگین که دقیقا ً چه رفتاری ،چه زمانی ،چه تأثیری رو داشته .با تارگت کردن کلّ شخصیت و
ِ

طرف (مثل «تو هیچوقت نمیفهمی!» یا «تو همیشه به پیشرفتهای من بیتفاوت هستی!»)
واقعا ً بعیده که انتظار داشته باشین تغییری حاصل بشه .چون دارین رسما ً بهطرف اعالم

میکنین که راهی برای بهبود هم نیست.

(بعدا ً توی بخش فیدبک (احتماال ً  )۴.۳راجع به این قضیه و مدل ( SBIمخفف Situation,
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 )Behavior, Impactبیشتر مینویسم .علیالحساب این رشتو هست که نوشتهام در این
زمینه).
 .5بسیااااار بهندرت از «همیشه»« ،هیچ»« ،هرگز» استفاده کنین.

این ادبیات میتونه هم طرف رو تخریب کنه بهکل پیش خودش؛ هم بهشدت طرف رو دفاعی

کنه.

و حواستون هم باشه که اگه برای اینکه چیزی  ۹۹درصد درست باشه ،باید  ۱۰۰بار حداقل اتفاق

افتاده باشه .مثال ً نمیتونین بگین «در یک ماه گذشته  ۹۹درصد مواقع صبح من تخت رو مرتب

کردم!»

 .6گوشهی رینگ نبرین .و سعی کنین حداقل یه راهحل مسالمتامیز و نقطه توافق تو
ذهنتون پیدا کنین.

بعیده که وسط دعوا بخواین واقعا ً همفکری brainstorming/بکنین در اوج عصبانیت؛ اونم

نق خالی هم جز دلخوری ،معموال ً فایدهای نداره.
وقتی که گوشها بستهست و دهنها باز .و ِ
پس یا بشینین و به یه راهحل خودتون فکر کنین .یا وقتی که آروم شدین یه صورت سؤال

منصفانه مطرح کنین (بدون پیشداوری و انتظارات عجیب) و به هر دو فرصت بدین که حداقل

یکی دو ساعت راجع بهش فکر کنین تا به یه ایدهای برسین .این وسط قطعا ً اگه عالقه و عشق و
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میل به «ساختن» هم هست Couple Therapy ،میتونه خیلی مفید باشه و بهرهگیری از دانش
و تجربهی یه متخصص.

 .7حتماً حتماً مکالمه شفاف Clear Communication/داشته باشین.

و اگه حرفتون برای خودتون واضح و مفهوم و مفید نیست ،نزنین .اگه هم پارتنرتون پرسید که

چرا ساکت هستین ،بگین که دارین فکر میکنین و یا سعی میکنین حرفاتون رو با خودتون
جمعبندی کنین ،بعد مفهوم رو درست انتقال بدین.

 .8ریشههای افکار منفی و ناسالم شناسایی کنین.

چه در خودتون ،چه در پارتنرتون .این ریشهها معموال ً از اینجاها مییان:

 .aعمومیسازی و کلی نگری( .همون استفاده از همیشه و هیچ و هرگز)

 .bپیدا کردن مقصر .چیزی که اغلب صرفا ً یک نفر نیست؛ اما قصد میشه و تالش
میشه به طرف مقابل نسبت داده بشه ،بهجای مسئولیت پذیری.

 .cفرض کردن ،فرض کردن ،فرض کردن! یکی از بدترین چیزهاست واقعاً .و پرسیدن

میتونه خیلی خیلی خیلی بیشتر کمک بکنه از اینکه یکطرفه فرض کنین که اینکار رو
نکرده/کرده «چون» «حتماً» فالن!

 .dدنبال بهونه گشتن .اینکه یه لیستی از چیزهای ریز هست که هی داره بهش اضافه

میشه ،بدون اینکه یه مشکل واقعی وجود داشته باشه یا دقیقا ً بهش پرداخته بشه.

جای شنیدن!
 .9گوش کنین ،به
ِ

کردن فعال ( )active listeningخیلی مهمه .اینکه بهقص ِد فهمیدن باشه .نه اینکه
تمرین گوش
ِ
ِ

صرفا ً از این گوش بشنوین از اون گوش بدین بیرون ،تا طرف زودتر حرفش تموم بشه و شما
مونولوگ بگین!

اصل موضوع خیلی سادهتر و راحتتر
کردن دقیق ممکنه بفهمین
گاهی الی همین گوش
ِ
ِ

قابلفهم هست.

حتی گاهی اصال ً خو ِد مشکل همین باشه که پارتنر شما حس کنه «شنیده نمیشه» .به همین
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سادگی): .

 .10نیازهاتون رو راحت بگین.

کردن اون
گاهی اینکه دقیق بگین ،میتونه خیلی خیلی کار رو راحت کنه .و شاید برآورده
ِ

خواسته برای پارتنر شما خیلی سادهتر از چیزی باشه که شما تصور میکنین .پس لطفا ً

فرضیاتassumption/های خودتون رو بذارین توی قوطی و درش رو ببندین؛ بعد خیلی شیک

بیاین و مثل یه آدم بالغ ،توی یه فضای امن و آروم ،کمکم راجع به نیازهای معقول و واقعیتون

حرف بزنین.
 .11ببخشین.

بازم یادآوری میکنم که شما یه تیم هستین.

فرهنگ درامسازی رو ترویج کنین بین خودتون .منتهی
قرار نیست تهش فیلم هندی بشه و این
ِ

مسئولیت اشتباهاتش رو پذیرفت و
خیلی خوبه که فضا امن باشه و این فرصت که اگه کسی
ِ

گفت که تمام تالشش رو میکنه که بهتر بشه و دیگه تکرار نشه ،از این برخورد استقبال میشه

آآآآآآب روی آتیش هست و
و تشکر و حمایت .این آغوش گرم ،بدون هیچ حرف اضافهای ،گاهی
ِ
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بزرگترین سرمایهی زندگی عاطفی مشترک.

 .12حتماً اگه همدیگه رو دوست دارین ،کاپلتراپی رو مدنظر داشته باشین.

اگه نگاهتون اینه که برین پیش یه بزرگترین که جلوی اون ثابت کنین که حق با شماست و طرف

مقابل خره ،یهمقدار شانس موفقیت کمه و نیاز به تالش بیشتر داره!

اما اگه واقعا ً دوست دارین طرفتون رو ،و میخواین که «بسازین» ،یه مشاور خبره میتونه با

تجربه و دانشش ،کلی پیشنهاد خالقانه بده و بهتون کمک بکنه که نکات تاریک رو با هم بهتر
ببینین.

بازم میگم ،یه چیز خوب که اگه داشته باشین خیلی خیلی جلو میافتین ،اینه که همدیگه رو

دوست داشته باشین و هر دو طرف ن ّیتشون تالش برای بهبود باشه): .
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 .۳.۶.۱.۸.۲خشم مفعولی ( )Passive Aggressiveدر رابطه
اینم مختصر اشاره بکنم که مدل خشم آدمها با هم فرق داره.
نسبتا ً رایج از خشم ،مدل غیرمستقیم و مفعولی هست( .من هم اولین بار که این لفظ

یه مدل شاید

 Passive Aggressiveرو شنیدم ،نمیتونستم هضمش کنم از لحاظ لغوی! بعد فهمیدم که
مخالف Active
ِ
 Aggressiveهست مثالً).

توی این مدل ،طرف خشمش رو بهجای مستقیم (با عصبانیت) ،با بیتفاوتی ،قهر کردن ،لجبازی ،و

سایر رفتارهای مشابه نشون میده .و در ظاهر تمارض میکنه که همهچیز اوکی هست!

خیلی از این رفتارها ممکنه واقعا ً آگاهانه و با تصمیم نباشه .و مدلی باشه که اون شخص از بچگی یاد

گرفته و همیشه جواب داده .یا بهترین مکانیزم دفاعیش شده که بیشترین تسلط رو داره بهش.
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اینکه یه آدم  Passive Aggressiveهست یا یه رفتار ،خودش بهنظرم جای سؤال داره .و این مقوله هم

دنیای عظیمی داره که توش خیلی چیزای درست و نادرست ،کلی و جزئی گفته میشه.

چیزی که معموال ً همه قبول دارن اینه که رفتار و برخورد  Passive Aggressiveمعموال ً وجههی
خارجی
ِ
مشکل پایینی (عموما ً ناامنی insecurity/توی روابط یا با اون آدم) هست .و خب ایجا ِد این امنیت
یهسری
ِ

میتونه قطعا ً گام اولیهی خیلی خوبی باشه!

این مقاالت خوبن در این زمینه (یک و دو و سه و چهار) .توصیهی اکید و عاجزانهی من فقط این هست

که قبل از اینکه به خودتون یا پارتنرتون انگ و لیبل بزنین ،حتما ً قبلش خیلی خوب مطالعه کنین ،بعدش
امنیت این رو داد که
بهصورت سؤالی مطرح کنین و دنبال ریشههاش باشین و اینکه چهجوری میشه
ِ

 Clear communicationجایگزین بشه ،و نهایتا ً با یه تراپیست خوب مشورت کنین.

هرگز ،هرگز ،هرگز کسی رو با لیبلهای خودساخته و خودتجویزشده مورد عنایت قرار ندین .هر چهقدر هم

که مستأصل هستین که خودتون رو مبرّا کنین و یا عجوالنه به یه چیزی برسین و پرونده رو ببندین .این

میتونه نقطهی شروعی بر یک پایان باشه…

 .۳.۶.۱.۹آیا خشم چیز بدیه؟
مثل خیلی از حسهای دیگهی بدن ،چه روحی و فیزیکی ،خشم هم یک برخور ِد غالبا ً
همونطور که گفتیم،
ِ

ناخودآگاه هستن برای دفاع و بقا! مثل عطسه که گاهی برای خارج شدن جسم و گرد و خاک از بینی هست! یا
افزایش ضربان قلب وقتی میدوییم ،برای خون و اکسیژنرسانی بیشتر به ماهیچهها.

خشم هم برای این هست که بتونیم واکنش سریع و بهموقع و مناسبی رو در زمانی که تهدیدی متوجه

ما هست که دور نمیشه ،ارائه بدیم .و کمی موندگاری هم داره که اون تهدید رو بتونیم باهاش مقابله و نهایتا ً
دفع کنیم.

چیزایی که خوب/بد رو ،به زبان ساده و غیر عمیق/فلسفی ،تصمیم میگیره بیشتر حوالی پیشگیری از

بهوجود اومدنش هست وقتی که الزم نیست ،و همینطور مدیریت و کنترل مناسب ،احیانا ً مفید ،و

صددرصد آگاهانهش ،وقتی که پیش مییاد .چون خشمی که فروخورده بشه هم میتونه از خود اولیهش
بیشتر آسیبزنده باشه!

مستقال ً این مقاله  ۱۶تا مدل میاره که خشمِ مناسب میتونه مفید باشه و اگه درست مدیریت بشه ،یه

نیروی پیشران driving force/بشه( .خداییش یه کم شرو و ور هم گفته؛ اما ارزش یه نگاه سرسری و کمی
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وسع نگاه رو داره!) مثال ً میتونه باعث شه که انگیزه پیدا بکنین (که به کسی که گفته «نمیتونی»،
گسترش
ِ
ِ
نشون بدی که میتونی!) که یه کاری که در حالت عادی سخت هست رو با پشتکار بیشتری انجام بدی .یا

میتونه باعث شه که جنبش مدنی بر علیه بیعدالتی راه بیافته و دنیای انشالله جای بهتری بشه.

نکتهی مهم توی این داستان مجددا ً مدیریت و جهتدهی هست و بس .مثل اسبسواری که اسب

رو تو باید برونی ،نه اسب تو رو!

 .۳.۶.۱.۹.۱تفاوت خشم با تخاصم
طبق این مقالهی خوب ،در حالت کلی اگه بین خشم ( )angerو پرخاشگری/تخاصم ()aggressiveness

یه خط باریک بکشیم ،تخاصم رو میشه رفتار پس از خشم دونست که با هدف صدمه زدن به شخص دیگری
انجام میشه.

طبق تحقیقات توی همون مقاله  ۹۰درصد خشمها به تخاصم کشیده نمیشه و با آروم شدن ،قورت

دادن ،و یا یه داد و بیداد و فحش و … تخلیه میشه .اما توی اون  ۱۰درصد باقیمونده ،معموال ً تخاصم همراه
با برخورد فیزیکی ،تجاوز و تعدّی (روحی و جسمی) ،قلدری bullying/و یا برخوردهای گروهی و مجرمانه

هست.

 .۳.۶.۱.۹.۲کِی خشم «مشکل» هست؟
طبق اینجا وقتی که:
 .1شما معموال ً خشم خودتون رو بهصورتی بروز میدین که کمکی نمیکنه ،سازنده نیست ،و
بعدش پشیمون هم میشین .مثال:

 .aبرخورد فیزیکی شدید یا پرت کردن اشیا
 .bبرخورد زبانی شدید و رکیک

 .cانزجار و نفرت از خود ،و حتی آزاررسانی به خود – چه با محدود کردن نیازهای اولیه

مثل غذا یا شادی ،چه با انتقام بیحد و حصر در همونا (پرخوری عصبی ،غرق شدن در

شادیهای موقت و سطحی)

 .dرفتارهای خشونتبار منفعالنه ( )Passive Aggressiveمثل قهر کردن ،انجام ندادن
وظایف و بهانهتراشی ،بیمحلی کردن ،کمارزش دونستن ،و سایر رفتارهایی که بدون
تخاصم کمک میکنن شما به خیال خودتون «انتقام» بگیرین ،بهجای حل کردن.
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 .2خشم شما تأثیر منفی روی سالمتی روحی و جسمی و زندگی خودتون و اطرافیانتون داره.
 .3خشم ا ّولین حس شما هست که همیشه میاد باال .و جلوی خیلی از احساسات دیگهی شما،
خصوصا ً درککردن ،ترحم ،و بخشش رو میگیره.

 .4راهی برای مدیریت و ابراز سالم خشم خودتون به اطرافیانتون پیدا نمیکنین و هر بار براتون یه
چالش عمده هست.

اگه این مسائل پیش مییاد ،و صرفا ً تمرینهای شخصی و مطالعه و خودآگاهی بهتون کمکی نمیکنه،

حتما ً حتما ً حتما ً به یه تراپیست خوب مراجعه کنین.
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 .۳.۶.۱.۹.۳خشم اجتماعی ،و تخلیهی اون
یکی از چیزهایی که من توی خیلی از مقالهها راجع به «خشم مفید» میخوندم اشاره به مسائل و

جریاناتmovement/های اجتماعی داشت .و مثال ً میگفت جنبشهایی مثل  Black Lives Matterو

امثالهم برای این پیش اومد که مردم از اتفاقاتی که میافتاد خشمگین بودن ،و با تظاهرات و درخواست از

سیاستمداران و بحث و حمایت ،تونستن دستاوردهای خوبی هم داشته باشن.
اجتماعی خشمِ اجتماعی بهنظر من اینان:
خوبیهای تخلیهی
ِ
 .1تنها نیستی!

و میبینی الزم نیست با خرس توی جنگل ،یک به یک بجنگی .بلکه کلی آدم دیگه هم کنارت

هستن.

 .2به خودت کمتر شک میکنی و کمتر میترسی

(که البته شمشیر دولبه هست و ممکنه باعث خودتأییدگری هم بشه) ،اما میتونه باعث بشه

دفاعی شدیدت ،کمتر تحریک بشه.
که ترست و استرست و مکانیزمهای
ِ
 .3انتظار راهکار مفید میتونی داشته باشی

چون باالخره خِ َر ِد جمعی میتونه بهتر از عقل یه نفر کار کنه .و کلّی راهکار مفید و خالقانه احتماال ً
این وسط پیدا میشه.

رسیدن مفید و کمی آرامش/رضایت هست
احتمال بهنتیجه
.4
ِ
ِ

خواست یه
چون معموال ً توی یه جامعهی باز ،آزاد ،مردمی و اصطالحا ً دموکرات وقتی یهچیزی
ِ

جمع کثیری باشه ،اغلب محقق میشه .حتی اگه سیاستمداران بخوان با وعدهدادنش فقط

بهقدرت برسن ،باالخره برای دور دوم انتخاباتشون مجبورن نصف وعدههاشون رو عملی کنن!

 .۳.۶.۱.۹.۳.۱خشم اجتماعی در ایران (و مهاجرین)
متأسفانه برخالف مثالهای باال ،شرایط جامعهی ایران و ایرانیان (در داخل و خارجی) خیلی هم این

شکلی نیست .و در خیلی از مواقع ،این خشم فقط جمع میشه و جمع میشه و جمع میشه و تخلیه
نمیشه.
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سم میشه .خصوصا ً توی زیرجامعههایی (مثل مثال ً مهاجرین
این خشمِ تلنبار شده ،معموال ً برای همه یه ّ

در توییتر فارسی که مخالف سیاستهای داخلی ایران هستند) که با خشمگینتر شدن احساس رضایت و

حقبهجانببودن بیشتری دارن.

درست و غلطی بهکنار ،این زیرجوامع هی اخبارِ منفی و خشمگینکنندهتر پخش میکنن و حتی هرازگاهی

مسابقات کی خشمگینتره و کی بهتر فحش میده یا کی بیشتر غصه میخوره ،ناخواسته بینشون برگزار
ِ

میشه .مثال ً سالی حدود  ۴۰هزار تا ازدواج دختر زیر  ۱۴سال توی ایران هست؛ یا روزی متوسط  ۵۰نفر (سالی

 ۱۵الی  ۲۰هزار نفر) طبق آمار پزشکی قانونی توی تصادفات جادهای دارن کشته میشن؛ حاال کافیه یکی از

این دهها هزار مورد با آب و تاب و اسم و عکس و یه ویدئوی  ۲۰ثانیهای خبرش بیاد – همه مسابقه میذارن

فداش بشن و گریه کنن و فحش بدن .و یه خشمی (گاهی ناشی از استیصال) شکل میگیره و هر کی سعی

میکنه به یه چی ربطش بده .دو هفته بعد هم همه عکس میذارن از رقص فالنی و ورزش کردن بهمانی و
انگار نه انگار! کوچکترین تغییری هم در هیچجای دنیا شکل نمیگیره .فقط اینوسط یهسری خشم هی

نهادینه میشه.

خوری باال (حداقل) ،چنین چیزهایی رو گاهی با آب و تاب
مدیاهای فارسیزبان هم بالطبع برای کلیک
ِ

مشکالت داخل به کنار ،با اینهمه خشمی
پوشش میدن و خالصه کلّ سیستم میشه یه قوز باال قوز .اینکه
ِ

که اینجا هست و هی داره زیاد میشه و زده هم میشه زیر فرش چه باید کرد؟
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برخالف مدلهای خشم اجتماعی که من میخونم (مطالبات اجتماعی در خارج از ایران) ،الزاما ً هیچ

راهکار روشنی اینجا نیست .و جز همین نارضایتی و بازتولید خشم ،تهِ تهش چیز جدیدی تولید نمیشه .و

حاصل فقط هی هیزم هست و هیزم و هیزم.

بدون برونریزی هست که من راجع بهش حرف زدم .و گاهی این خشم فقط با
اجتماعی
این اون خشم
ِ
ِ

تناسب حکم به جرم) تخلیه
پریدنهای بیرحمانه بههم (شاید حتی تا حدی هم مح ّقانه ،ولی قطعا ً نه با
ِ

مطالبات اصلی و واقعی نداره – فقط خودمون تخلیه
میشه .چیزی که فایدهای در راستای رسیدن به
ِ

«قانون بقای خشم».
میشیم و خشم از کسی به کس دیگه منتقل میشه .یهجور
ِ

گاهی فکر میکنم ،شاید میشد حداقل یهکم آگاه باشیم نسبت به خودمون و رفتارمون…
بگذریم…

 .۳.۶.۱.۱۰خشم :حرف آخر
 .۳.۶.۱.۱۰.۱ابراز خشم و خشونت رفتاری = نمایشگاهی عمومی از آسیبپذیریهاتون
خشم باعث نمیشه که درد شما از بین بره .صرفا ً حواس شما رو از اون مسئله پرت میکنه (تا یادتون

بره که چهقدر آسیبپذیر هستین) .و حتی ممکنه باعث مسائل و مشکالت جدید هم بشه.
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دقت کنین که این ریسک هست که اگه طرف مقابلتون از شما حرفهایتر باشه ،و مثل شما توی بحث

خشن و عصبانی نشه ،احتماال ً میتونه الی خشم شما کلّی از ضعفها و آسیبپذیریvolunerability/هاتون
رو ببینه .آیا دوست دارین اینا رو ارائه بدین؟ مخصوصا ً توی یه مکان عمومی.

خشن/خشمگین/عصبانی ( )aggressivenessبودن ،با قاطع بودن ( )assertivenessفرق داره .میتونن

میزان خودآگاهیشون ،هم اثربخشیشون و اجراشون،
خیلی شبیه هم باشن ،اما واقعا ً هم ریشهشون ،هم
ِ
میتونه خیلی با هم متفاوت باشه.

 .۳.۶.۱.۱۰.۲خشم رو حذف نکنین ،مدیریت کنین!
و اینکه شما نمیتونین (و حتی شاید «نباید») خشم رو حذف کنین! زندگی پر از ناراحتی ،درد ،و رفتارها

و اتفاقات پیشبینینشده هست که شما روشون کنترلی ندارین .اما روی نحوهی واکنش react/خودتون

کنترل دارین .و گاهی خوبه که این واکنش رو سرکوب نه ،ولی مدیریت کنین .و حسهایی که بااااااید تخلیه

بشه رو( ،درست مثل صبح به صبح که میرین دستشویی!) تخلیه کنین .تا سبکتر برین به جلو و چیزهایی

که باید خارج بشن تا شما راحت بدوئین رو ،هی با خودتون نکشونین!

زندگی رو ،حرفهای بکنین… بدونین که همه حرفهایها هم عصبانی میشن؛ اما حرفهای عصبانی

میشن! ):
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 .۳.۷مدیریت مالی
اینا رو باید بنویسم سر فرصت…

 .۳.۷.۱چهجوری پول پسانداز Save/کنم؟
 .۳.۷.۲چهجوری مدیریت کنم مخارج/پول رو توی زندگی مشترک/رابطه؟
 .۳.۷.۳با پوالم چی کار کنم؟
( .۳.۷.۴آمریکا) کردیت اسکور چیه؟ کردیت کارت چند تا داشته باشم؟
( .۳.۷.۵آمریکا) کشبک چهجوری زیاد بگیرم؟
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 .۴مهارتهای زندگی اجتماعی
آدمها موجودات عجیب و غریبی هستن! آره خودمون هم عجیب و غریب هستیم ،اما گاهی یه مدل

متفاوت .و کانکت connect/شدن به غریبههای متفاوت ،نیاز به تمرین و مهارت و تجربه داره گاهی): .
توی این فصل راجع به این مهارتها حرف میزنیم.

 .۴.۱مهارتهای بینفردی که یادگرفتنشون خوبه
زدن خودتون
 .1یاد بگیرین چهجوری با صبوری گوش بدین ،نه اینکه بهقصد تمومشدن حرف طرف و حرف
ِ
فقط شنوا باشین!

 .2تمرین کنین چهجوری بتونین با یه نظر مخالفت کنین و محترمانه طرف مقابل رو بدون  cornerکردن و
گوشهی رینگ قرار دادن ،با خودتون همراه کنین .دقت کنین که آدمها رو باید حالشون رو با خودشون

خوب نگه دارین و egoشون رو له نکنین!

 .3تمرین کنین چهجوری ایدهی خودتون رو ارائه بدین و اصطالحا ً  sellکنین.
 .4تمرین کنین چهجوری بلند فکر کنین و کال ً دیالوگ/مکالمه داشته باشین .مخصوصا ً توی مصاحبهها این
خیلی مهمه.

 .5تمرین کنین چهجوری محترمانه اعتراض کنین .و قبل از اعتراض هم به این فکر کنین که دقیقا ً دنبال چی
هستین و بهترین خروجی ( )outcomeاین داستان قراره چی باشه .اگه دارین صرفا ً نقهاتون رو خالی

میکنین که خالی بشه ،یه ایمیل به خودتون بزنین (یا توییتر!) و اونجا باال بیارین .اینجوری احتماال ً کمتر

صدمه میزنین

رفتن طرف له بشین و زندگیتون تموم بشه .یاد بگیرین
 .6یاد بگیرین دوست داشته باشین بدوناینکه با
ِ
یه رابطه رو مدیریت کنین و فرق بین «سیاست» و «تدبیر» رو توی رابطهی دونفره بدونین .و بدونین
بهترین رابطهها اونهایی هستن که توش با هم بزرگ میشین.

 .7یاد بگیرین «نه» بگین.
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 .8یاد بگیرین که فرق بین آدمهایی که «حرف» میزنن و آدمهایی که «عمل» میکنن رو بتونین تشخیص
بدین .با اولیها بخندین؛ به دومیها تکیه کنین و با طنابشون برین تو چاه!

 .9یاد بگیرین آدمها رو خوشحال کنین ،بدوناین که خودتون ناراحت بشین): .
 .10یاد بگیرین آدمهایی که واقعا ً ارزش دوستداشتن دارن رو دوست داشته باشین.

 .۴.۲ارتباطات انسانی
 .۴.۲.۲چهجوری یه مکالمه تلفنی مفید داشته باشم؟
چه در تماس با یک همکار برای میتینگ ،چه تماس با ریکروتر ،چه با یه منتور ،چه با کاستومر ساپورت،

یا حتی بهعنوان مصاحبه کننده ،اینکه بتونین «حرفهای» تماس تلفنی خوبی داشته باشین میتونه خیلی

خیلی بهتون کمک کنه.

این «حرفهای» بودن میتونه هم باعث شه حال خودتون خوب بشه ،هم به هدفتون برسین ،هم شاید

بتونین بهچیزهایی که انتظارش رو ندارین ،اما خیلی دوست دارین ،هم برسین!
نکاتی که من توصیه میکنم در تماسهای تلفنی نیمهرسمی اینان.

 .۴.۲.۲.۱نکات پیش از مکالمه
 .1مطمئن شین که کیفیت صداتون خوبه .از هدفون مناسب استفاده کنین .و در فضای خوب و
ساکت .میتونین برای خودتون وویس بذارین (تو تلگرام) برای تست.

 .2حتما ً  ۵دقیقه قبلش خیلی آروم حاضر باشین و مدیتیت کنین ( ۱۰نفس عمیق با چشمان بسته،
و حضور داشتن و حس کردن تماس اکسیژن با ریه).

 .3قبل از تماس یک بار دیگه اطالعات طرف (مثل نام دقیق ،پروفایل لینکداین) رو مرور کنین.
آخرین مکالمات با طرف رو هم مرور کنین که یادتون باشه چی بوده و چی شده.

 .4سؤاالتی که دارین رو روی کاغذ (و نه گوشی) بنویسین .و دور سؤاالت مهمی که حتما ً باید
بپرسین هم خط بکشین که قبل از پایان تماس یه بار مرور کنین.
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شاخ
 .5کاغذ و خودکار برای نوت برداری (نه گوشی ،و نه شاخ شاخ
ِ
کیبرد تا حد ممکن) هم دم دست داشته باشین.
 .6تو گوگل ایمیجز سرچ کنین  NATO Alphabetو دم دستتون

باشه! سر فرصت هم با این آهنگ قر بدین و حفظ کنین اینا رو.

 .7اگه شما قراره تماس بگیرین ،و بیشتر تا قبلش

تکستSMS/بازی کردهاین (مثل یه  )Virtual Dateیا توی

تلگرام ،گاهی بد نیست که قبل از فشردن دکمهی « »Callیه تکست الیت بزنین که «is it a
 .»?good time to callمیتونه خیلی آرامش متقابل بده): .

 .8اگه طرف تا  ۵دقیقه بعد از موعد مقرر (که اون باید تماس میگرفته) زنگ نزد ،یه  SMSخیلی
شیک و مِ لو و راحت بزنین که «من همچنان هستم اگه کاری پیش اومده».Take your time .

 .9اگه شما دارین دیر میکنین ،حتما ً هر چه سریعتر بهطرف  SMSبزنین که ببخشید من  ۵دقیقه
دارم دیر میکنم .معموال ً برای یه قرار  ۱ساعته تا  ۱۰دقیقه رو میشه جمعش کرد (گرچه نمره

منفی داره ).بیشتر از  ۱۰دقیقه (که میشه بیشتر از  ۲۰الی  ۲۵درصد زمان) رو شاید بهتر باشه

خیلی شیک بهطرف بگین که «فالنی ،من با عرض پوزش فراوان ،به این قرارمون نمیرسم.
امکانش هست امروز فالن ساعت بهجاش صحبت کنیم؟»

 .aاین پیام اطالع دیرتر رسیدین رو حداکثر یکبار انجام بدین .ینی اگه گوگلمپ میگه
شما  ۱۱:۰۸خونه هستین ،خیلی شیک بگین  .۱۱:۱۰و تعویق مجدد نکنین ،چون خیلی
خیلی بده!

 .bبرای عقب انداختن تا جایی که میتونین به طرف آپشن بدین که بتونه انتخاب بکنه .و

نگین وقت بعدی برای من مثال ً سه روز دیگه هست! خب فلونفلونشده ،تو پیچوندی،

تو هم ناز میکنی؟!

 .cبرای عقب انداختن ،جون بچههای حال و آیندهتون ،مرثیهسرایی نکنین و توضیح زیاد
ندین و  overcompensateنکنین! واقعا ً طرف اونقدری بدبختی داره که حال نداره

بخواد شما رو هم  judgeکنه و کلی براتون همدردی خرج کنه .معموال ً بهانههای رایج

عبارتند از( family emergency :برای یهویی رفتن از کار وسط روز)food poisoning ،

(برای پیچوندن فردا از نصفشب قبل)( severe headache ،برای صبح پا شدهم حال
ندارم بیام)( issue in production servers ،اگه اوکی هست که بهطرف بگین که
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دارین کار میکنین ،و راهی نداره که چک کنه).

خارج از این لیست ،خیلی دروغ یا راستهای غیرمرسوم نسازین .چون راست

غیرمرسوم هم میتونه همون بوی دروغ غیرمرسوم رو بده .و باز تأکید میکنم ملت

اونقد خودشون بدبختی دارن که حال ندارن شما رو جاج کنن! پس از خودتون و

ملت بکشین بیرون و سعی کنین دیگه تکرار نشه): .

 .10آب قبلش خوب بخورین (نه در حدی که الزم بشه برین دسشویی!) .و دم دست هم داشته
باشین اما هی وسطش هورت نکشین.

 .11یاد بگیرین در زمان الزم خیلی زیرپوستی از  Muteاستفاده کنین.

 .۴.۲.۲.۲نکات شروع مکالمه
 .1با نشاط و با انرژی حرف بزنین! کسی صدای اخمو و /grumpyترشروی شما رو دوست نداره.
ملت خودشون بهاندازهی کافی بدبختی دارن تو زندگی که بخوان تو رو هم تحمل کنن!

حتی توصیه میشه که با لبخند حرف بزنین ،حتی اگه نمیبینه شما رو.

 .2اسم کوچیک طرف رو بهخاطر بسپارین و با اسم صداش کنین که بدونه اون رو

اکنالج acknowledge/میکنین و طرف براتون یه شخصیت هست و هویت داره ،نه یه

«عضوی از مجموعه».

 .3ازش حتما ً یه سؤال بپرسین «روز/ویکند تو چهطور بود؟» یا اگه یه شهر دیگه هست «هوا اونجا

هم سرد شده؟» و به طبیعیترین حالتی که میتونین مصنوعی ذوق کنین! و بالفاصله هم جواب
بورینگ و طوالنی و حفظشدهی خودتون که «آره ،میدونی ،اینجا هم چون برف اومده ،بنزین

گرون شده ،بعد …» ندین! بذارین اون بپرسه و مختصر جواب مثبت بدین.

 .4برای مکالمه یک ساختار structure/داشته باشین ،اگه دست شماست .و اگه میشه اعالم هم
بکنین .مثال ً اگه شما مصاحبهگر هستین بگین که

 .5اگه امکانش هست دیرتر بمونین ،از ابتدا اگه اعالم بکنین میتونه مفید باشه .و اگه نمیتونین

هم یهجور مهربونانه (و نه با « »I have a hard stop at 6که خیلی  hardهست!) بگین که «من
راستی مثال ً ساعت  ۶باید یه تماس مهم بگیرم ،یا یه چیزی رو بگیرم .و اگه الزم بود میتونیم

دیرتر امشب ادامه بدیم( ».به فرض).
139

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

 .۴.۲.۲.۳نکات حین مکالمه
 .1تو حرفش نپرین.
 .2فقط جواب سؤالی که میپرسه رو بدین و بعدش  ۳ثانیه سکوت کنین.
 .3اگه سؤال رو نفهمیدهاین یا شک داشتین ،خیلی راحت بگین « »?… do you meanو اصال ً این

جواب
سؤال طرف،
خیلی خوب هست که (نه همیشه و بعد از هر سؤالی ،عین طوطی) با تأکید
ِ
ِ
خودتون رو شروع بکنین .مثل « »… I believe my biggest weaknesses areبهجای «being
: »too niceدی

 .4جواب دقیق بدین .و اعتماد بهنفس داشته باشین .جواب شل و ول و اوه نمیدونم ،واقعا ً طرف
رو کالفه میکنه .و خیلی مواقع اصن سؤاله و جوابش مهم نیست (مثل سؤال «دردت از  ۱تا ۵

چنده؟» ،خیلی توضیح ندین که چرا جواب درست بهنظرتون  ۴.۲۸هست ،خصوصا ً اگه
میبینین طرف حال نداره!)

جواب ورژن  ۱۰ثانیهای و  ۳۰ثانیهای و ۳
 .5یاد بگیرین به هرررررررر سؤالی میشه سه تا
ِ

دقیقهایای داد! مطمئن باشین که ورژنی که میخواد رو دارین بهش میدین .و یهو در جواب یه
بله/خیر ،نرین باالی منبر و  ۳دقیقه بلغور کنین!

 .6به هییییییییچ وجه بیشتر از  ۴۵ثانیه ممتد حرف نزنین .وسطش حتی با «and blah blah,

 »?rightاگه غیررسمی اوکی هست؛ یا « »?do you want me to go deeper on thisاز طرف

یه استعالم بگیرین که حاجی ،خوبی؟ زندهای؟ خانواده خوبن؟ بیداری هنوز؟

 .7توی اینترویوها خیلی از خودتون  bragنکنین و الکی باالی منبر نرین .رزومهتون اونجا هست.
خفن بودنتون رو باید توی عمل نشون بدین نه با تکرارِ مکرّرِ «من نه تنها خودم خفن هستم؛
سیو میکنن و مامانم هم بهم میگه
بلکه دوستانم هم من رو توی گوشی به اسمِ «خفنقلی» ِ

«خفن طال بیا اینجا مامانم!» وقتی عمههام خونهمون هستن».

 .8اگه جواب سؤالی رو نمیدونین ،خیلی راحت بگین که باید جستجو کنین یا پیدا کنین .و بهش
بگین که «آدرس ایمیلت همین فالن ات ساین بهمان دات کام هست؟ یا راحتتری تکست

کنم؟»
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 .9مهم هست که طرف لذت ببره از حرف زدن با شما .این لذت بهخاطر «محتوای کالم» شما

نیست در اغلب مواقع ،بلکه تُن صدا ،آرامش ،دقت در شنیدن ،و دقت در پاسخ خیلی خیلی

مهمتر هست!

شت! نمیدونستم اینم
 .10معموال ً میگن  that's a good questionمعناش این هست که «اوه؛ ِ
جای درست استفاده بشه ،بد نیست!
میپرسی»  )):اما اگه در
ِ

 .11زمان رو زیرپوستی مدیریت کنین .گرچه بذارین اون فکر کنه که اون داره مدیریت میکنه.
 .12اگه داره بیشتر از حد معمول طول میکشه ،حتما ً تشکر کنین از طرف که داره وقت میده .اگه
هم میخواین قطع کنین و کار دارین با « »…hey, listen, I got toنگین و بهجاش با «I wish I
knew I would enjoy talking to you this much, so I would plan to be able to stay

 ».longerواقعا ً این تفاوت لحن و جملهبندی میتونه خیلی مؤثر باشه .بسته به شرایط و جنس

بیلک تعارف و نایس بودن رو به سمت چپ یا راست
رابطه و شناخت میتونین این بیل
ِ
بپیچونین .اما هیچوقت خودتون رو نه خیلی مهم نشون بدین ،نه خیلی بیکار.

 .13محترم باشین .ولی تعارف مفصل نکنین.

 .۴.۲.۲.۴نکات انتهایی مکالمه و پس از مکالمه
 .1اگه تمام طول مکالمه خواب بودهاین ،این آخرش موقع بیان «I really enjoyed talking to

 »youسعی کنین حداکثر ِ «حضور» رو داشته باشین! و عین یه نوار ضبطشدهی خستهی بیروح
نگین .و محض رضای خدا دو دقیقه از کلهتون بیاین بیرون تا قطع کنین.

دقت کنین که حافظهی انسان آخرین لحظات رو خیلی بیشتر بهخاطرش میسپاره (حتی موقع

 performance reviewهم منیجرتون هفتههای آخر بیشتر یادش هست) .واسه همین این

پایان رو سعی کنین نه تنها نایس ،بلکه حاضر و زنده باشین و باز اسم طرف رو یادآوری کنین.

 .2حتماً بپرسین که تماس بعدی چه زمانی و به چه شکل خواهد بود.
 .3ترجیحا ً حتما ً میتینگ نوتها و برداشت خودتون رو بنویسین .و اگه چیزی هست که ممکنه بزنه
ریپالی
زیرش ،یا شک دارین درست فهمیدین ،خیلی خیلی محترمانه و الیت (طوری که نیاز به
ِ

شیر کنین.
طرف هم نباشه) باهاش توی ایمیل ِ
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 .4زیاد هم نمیخواد هی قربونصدقه برین .اما اگه طرف واقعا ً براتون وقت گذاشته ،یا از شما
بهلحاظ مرتبه کاری و … باالتر هست (مثال ً رئیس کل شرکت هست و با شمای کندیدت

صحبت کرده) ،کار خوبی هست که ازش تشکر کنین.

زمان تشکر فردا صبحش باشه ،و توی همون مدیومای که تا حاال با طرف
و شاید بهترین
ِ

حرف میزدهاین – هم بهطرف این حس رو میدین که شب خوابیدهاین و به حرفاش فکر

کردهاین ( slept on itاصطالحا ً)؛ هم به طرف میگین تا فردا هم یادم بودی؛ هم کمک میکنین

حس خوب نسبت به خودش شروع کنه.
طرف روزش رو با یه ِ

این متن تشکر رو هم خیلیییییی نمیخواد غلیظ کنین .و سعی کنین از دل برآید که به دل

نشیند!

 .۴.۲.۳از چه مدیوم و روشای برای تماس استفاده کنم؟
اسلک/ایمیل/تکست/پیام توی اپهای دیگه/تلفن/میتینگ/حضوری

 .۴.۳روابط انسانی
 .۴.۳.۱چهجوری فیدبک/بازخورد بگیرم؟
باید نوشته بشه!

 .۴.۳.۲چهجوری فیدبک/بازخورد بدم؟
باید نوشته بشه!
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 .۴.۳.۳کی ها باید از پیام مستقیم استفاده کرد ،کی ها ایمیل ،کی ها جلسه
و کی ها نوت بشه برای  ۱:۱بعدی.

باید نوشته بشه!

شناخت انسانها
.۴.۴
ِ
 .۴.۴.۱مدل  Be, Do, Haveو اراده و تصمیم
اکس (پارتنر زندگی) سابق من ،یه چندین سالی توی ایران  life coachبودن در گذشته .و من اینجا

ازشون خیلی چیزا یاد گرفتم .یکیشون مدل  Be, Do, Haveهست که از کالسهای «بهسوی تعادل» از
استاد کامبیز یگانگی میاومد.
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این مدل خیلی تفاسیر مختلفی داره (سرچ گوگل) و من هم یه تفسیر خودم رو ازش دارم ،که توی

شناخت آدمهای جدید (در کار ،فجازی ،دیتینگ) و همینطور خیلی تصمیمگیریها در زندگی.

بازم تأکید میکنم که اینا تفسیر من هست .پسفردا یخهی استاد یا بقیه رو نگیرین بهخاطر این

حرفایی که من دارم میزنم! )):

این بخش رو هم راستی دودل بودم که توی این فصل بذارم یا توی فصل زندگی شخصی .منتهی چون

ترکیبی از شناخت خود و دیگران هست (بیشتر دیگران) گذاشتم توی این فصل  ۴که زندگی اجتماعی

هست .نظری بود کامنت بذارین همینجا تو گوگلداک.

 .۴.۴.۲اجزای مختلف  Be, Do, Haveبا تعریف لوکوموتیو
کل ّیت اینه که هر انسانی ،بخشها و بُعدهای مختلفی داره .مثال ً تتلو یه بخشیش آهنگاش هست

(موسیقی) ،یه بخش متنشون هست ،یه بخش قیافهش هست ،یه بخش رفتار و منشش .یا نامجو .یا

همایون شجریان .یا خیلیهای دیگه .و این منوط به سلبریتیها فقط نمیشه – همهی آدمهای دور و بر ِ ما،

حتی من و شما هم ،بخشها و بُعدهای مختلفی داریم.

یه مدل تقسیمبندی این ابعاد ،که هم زیاد نشه و هم قابل تفکیک باشه ،این مدل Be, Do, Have

«تعریف» اون آدم رو به سه قسمت تقسیم میکنه.
هست .که رفتار و
ِ

 .۴.۴.۲.۱ب ُع ِد  Beingیا «بودن»
این بُعد شامل موارد زیر میشه:
 .1خصلتهای ذاتی

مثل مهربون بودن ،صبور بودن ،خندهرو بودن ،حساس بودن ،خالق بودن ،حس همدردی و

درک انسانی داشتن ( ۴مرحلهی  / pity, sympathy, empathy, compassionفارسیش دقیق
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چی میشه که همه بفهمن؟)

 .2تواناییهای عمیق و ریشهای

مثل حل مسأله ،حافظه خوب ،هوش ریاضی/منطقی ،هوش اجتماعی ( )EQباال ،توانایی

بهرهوری از خالقیت ،توانایی شنیدن ،تحلیل و استدالل( .تواناییهای فنّی در سطوح باالتر،

معموال ً روی این الیهی پایین و بنیادی ساخته میشن).
 .3ارزشها

مثل اینکه احترام و صداقت از صد تا چیز دیگه مهمتره براش( .قطعا ً همه آدما همه «چیزای

خوب» رو میخوان؛ اما یهسری از اون چیزای خوب ،اولویت بیشتری دارن از بقیه و غیر قابل
بحث non-negotiable/هستن براش).
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 .4اعتقادات

مثل جنگیدن برای دفاع از فمینیسم ،یا مخالفت سیاسی/مذهبی با یه چیزی( .بعضا ً تعصب ،و
غیرقابل بحث حتی).

 .5عالیق شخصی

طبع موسیقی ،هنر ،تفریحات.

معموال ً شخص خیلی «توضیح خاصی» نداره که اینا از کجا مییان .قطعا ً یه ریشهی اکتسابی/انتسابی

( )nature vs nurtureدارن خب؛ ولی بهقولی بدون اینا ،اون شخص خودش نیست دیگهI wouldn't be( .
)!me

 .۴.۴.۲.۲ب ُع ِد  Havingیا «داشتن»
اینا چیزای اکتسابی شخص هستن:
 .1داراییهای مالی

مثل خونه ،ماشین ،پول.

 .2داراییهای انسانی

مثل خانواده ،زن/پارتنر/دوستپسر/دختر ،بچه ،اطرافیان ،همسر ،بچه ،دوستان ،گروه اطرافیان،
گنگ/گروه/کالت/کامیونیتی/اکیپ خودتون!

 .3سایر داراییهای غیر قابل فروش

مثل مدرک دانشگاهی ،کار ،درآمد ،تعداد فالوورهای اینستا ،رزومه در حالت کلی

 .4سالمتی روح و جسم

(این بین  beingو  havingهست ،اما چون قابل اکتساب یا از دست دادن هست (بعضا ً به

کوچکترین اشارتی) ،من  havingمیذارمش).

یه تمایز خوب بین  beingو  havingاینه که اگه توی هواپیما باشین و هواپیما وسط اقیانوس سقوط

کنه و برسین به یه جزیره ،آیا اون چیزا هنوز دست نخورده هست و بهدرد میخوره؟ ):
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 .۴.۴.۲.۳ب ُع ِد  Doingیا «کردن»
آها! حاال این اون بُعد مورد عالقه favorite/من هست!

یه تعریف این میشه :کلیهی اعمالی که شما انجام میدین ،که با کمک beingهاتون ،بتونین

havingهاتون رو ارتقا بدین و زیاد کنین.

 .۴.۴.۲.۳.۱چرا  Doingرایجتره و بیشتره تو زندگی؟
دقت کنیم که ما  Beingخودمون رو خیلی مواقع اصن خودمون نمیبینیم .حتی گاهی اونقدر روشون

کور blind/هستیم که فکر میکنیم اصن همه همینن! و شوکه میشیم (یا عصبانی/مبارز) وقتی میبینیم بقیه
اینشکلی نیستن.
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از اونور Havingهای ما هم چیزایی هستن که خیلی در انتهای مسیر بهدست میان .یه هدف( .فصل

 .۳.۱رو بخونین) .و معموال ً مثال ً شما  ۴الی  ۶سال درس میخونی که دکترا رو «بگیری» .و این گرفتنه یه روز
بهدست مییاد و حتی گاهی بعدش اصن میفهمی اونقدری هم که انتظاری داشتی متحول بشه زندگیت
باهاش ،نشده .چه ازدواج ،چه خرید خونه ،چه …)

https://mobile.twitter.com/WeRsooDead/status/1496303669196771340
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نتیجه این میشه که ما در  ۹۸درصد واقع روی  Doingمون هستیم .داریم این رو زندگی میکنیم .و هم

خودآگاهمون تصمیماتش رو میگیره (بهتره/باید بگیره!)

 .۴.۴.۲.۳.۲خب حاال این  Doingکه میگی چیچی هست؟
این  doingمیتونه جنبههای زیادی داشته باشه ،مثل:
 .1تصمیماتی که میگیرین

میشه پذیرفت که با گذشت عمر و کسب استقالل ،معموال ً آدمها کنترل و اختیار

تصمیماتشون بیشتر دست خودشون هست .چه به خرید کفش باشه ،چه به اینکه شب تو
تخت کدوم اپ/وبسایت رو باز کنن ،چه به اینکه به چه پارتنر بالقوهای بگن آره یا نه.

قطعا ً شرایط میتونه تصمیمات رو محدود کنه .و خب همینکه [تا جایی که میشه] ا ّول این

دیوارها رو هُل بدیم عقب و بعد بهترین تصمیم رو بگیریم ،دست خودمونه.
 .2اهدافی که برای خودتون در نظر میگیرین

بر خالف  ،beingحتی تصمیم انتخاب havingها هم دست خود آدمه (یه  doingهست) .و

خیلی خوبه که آگاهانه باشه .خیلی خوبه که مسیر انتخاب بشه و براش تالش بشه ،نه سرگردون

چسبیده به یه تیکه الوار وسط اقیانوس ،منتظر موج بعدی.

آره ،بازم میگم ،آدم خیلی مواقع خودش نمیتونه هدفش رو تعیین کنه .اما گاهی شما خیلی

بیشتر از اونی که فکر میکنین قدرت هدفگذاری دارین .اما چون هم تصمیمش سخته (ترس
از تصمیم اشتباه و شکست) و هم یه کار اضافه هست (میشه تنبلی کرد براش!) گاهی این
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تصمیم رو میذارین براتون بگیرن .درست مثل نوتیفیکشنها که اگه بهموقع آفشون نکنین،
اونان که براتون هدفهای روزانه رو تنظیم میکنن.
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 .3مدلی که وقتتون رو میگذرونین

آیا زندگی بر شما میگذره یا شما زندگی رو میکنین؟ آیا منتظرین یه اتفاق بیافته که فقط تابع

گذر زمان هست؟ (مثل لیسانس گرفتن توی یه دانشگاه با کیفیت پایین ،که پروژهها رو هم

میدین یکی دیگه بنویسه و شما  ۴سال پسقِ ل میدین و کالس میپیچونین و تقلب و

شیطنت ،تا یهجوری بگذره و یه مدرکی بگیرین).

ایضا ً در ابعاد روزمره :آیا خودتون انتخاب میکنین که این هفته چیکار کنین و پیگیریtrack/

میکنین توی یه روزمرهنگاری Journal/که وقتتون چهجوری گذشت هر روزِ هفته پیش؟
 .4آدمهایی که باهاشون میگردین

آیا این آدمها رو شما انتخاب کردهاین یا صرفا ً باهاشون بُر خوردهاین؟ این مسأله در خارج از

ایران (که سبد انتخاب کوچیکتره ،بهلحاظ جغرافیایی) خیلی رایجتر هست .که شما تو شهری

هستین که مثال ً  ۵۰تا ایرانی داره و مثال ً  ۱۰تا زوج ایرانی .و حتی اگه نخواین هم خیلی سخت

هست باهاشون نگردین.

 .5کارایی که با آدمهایی که باهاشون میگردین میکنین

آیا سعی میکنین ازشون یاد بگیرین و باهاشون بحثها و کارهای مفید بکنین؟ فان و تفریح و
استراحت قطعا ً جای خودش رو داره .اما آیا میشه این گروه و این کارها رو به چیزی که برای

خودتون هم فان باشه و هم کمک به رشد و یادگیری جایگزین کرد؟

یا اگه این کارها میدونین قلبا ً تهش نامفیده و مضر هست (مثال ً جمع میشیم پشت سر فالنی

غیبت میکنیم! یا میبینی کی چی سوتی داده ،گلهای میریزیم سرش ،هر کی فحش رکیکتری
بده برندهس!) تمایل و عزم این رو دارین که ازش دور بشین؟

 .6چهقدر به رشد خودتون بها میدین و براش وقت/هزینه میذارین

آیا بهنظرتون یا خیلی ته مسیر/خفن هستین و نیازی به رشد ندارین ،یا همهچی دور برتون گند و
افتضاح هست که نمیشه ازش یاد گرفت ،یا همیشه خسته هستین و حال چیزی جز عالفی و

ولگردی (اینترنتی) رو ندارین؟

یه چار تا کانال ،پادکست ،کتاب ،مقاله ،سایت خوب گاهی خیلی میتونه کمک بکنه که هم یاد

بگیرین و هم حالتون خوبتر بشه! نمیگم همیشه ،نمیگم دستورات رو کپی کنین یا قرصش

رو بخورین .اما میتونه باعث کمی آرامش و تأمل بشه و کمک کنه که بازتر فکر کنین و راه

چارهای بیابین!

بازم میگم ،گاهی میشه همون فضا و همون محیط و همون ابزار (مثال ً توییتر) رو با تغییر دادن

فالووینگها ،کامال ً محیط و ج ّوش رو عوض کرد .مثال ً بهجای خالهقزی که دائم یا داره نق میزنه
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یا پز میده ،یا خواسته/ناخواسته شما رو بیشتر به فرهنگ و ذهنیت قربانی سوق میده (همه

مشکالت تو ،تقصیر محیط ،جامعه ،گذشته ،خانواده ،اکس ،جنسیت ،بقیه ،کلّ دنیا بهجز

خودت هست) ،رفت چار نفر رو (مخصوصا ً تحصیلکرده ،صاحبنظر ،و حتی گاهی

غیرایرانی/فارسی) دنبال کرد که گاهی یه تلنگر خوبی بزنه! یا طرف با موفقیتها و تالشهاش

شوخی و مزه بریزه ،نه با تخریب بقیه): .

 Doing .۴.۴.۲.۳.۳و خودآگاهی Consciousness/و اراده
آیا ما همیشه Doingهامون رو کنترل میکنیم و روشون تسلط داریم؟
متأسفانه خیر!
علیرغم اینکه طبق این مقالهی بسیار خوب ،ما در روز بالغ بر  ۳۵۰۰۰تا تصمیم میگیریم ،خیلی از اینا از

سر عادت هست و بدون تعمق و خودآگاهی .حتی گاهی اصطالحا ً شرطی conditioned/میشیم ،در حدی که
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از محلکار/دانشگاه مییام خونه و یادمون نمییاد از کدوم مسیر اومدهایم!

این تصمیمهای ناخودآگاه همیشه بد نیستن .خیلی مواقع کمک میکنن زندگی ما راحتتر بچرخه.
قضیه اینه که اینا بهمرور بهنوعی عادت میشن .و کلی کتاب هم در زمینه عادتسازی مفید هست (تو

بخش  .۳.۵.۲.۶عادتسازی ،معرفی کردهم ).و سختی اونجاست که خروج از این عادتهایی که اصن

گاهی نفهمیدهایم از کجا و کی پیدا شده ،یه تلنگر/اراده بزرگ میخواد گاهی.

دقت کنین من الزاما ً راجع به «ترک سیگار» حرف نمیزنم .صرفا ً به دوستانی که سیگار میکشن میگم

«با حضور» سیگار بکش! یعنی آگاهانه بشین و انتخاب کن که «اآلن میخوام سیگار بکشم ».ایضا ً آگاهانه

تصمیم بگیر که امروز میخوام با فالنی برم بیرون .و اگه میخوای نری ،صرفا ً بگو «نه» .این «نه گفتن» واقعا ً
اراده میخواد ،آره .و من آدمهایی که اراده دارن رو خیلی دوست دارم!

پشت هر اراده ،کلی ترس هست .پشت هر ارادهی نرفتن/نکردن هم کلی  FOMOهست (ترس جا

موندن) .اما کسی که بخواد خودش پارو بهدست بگیره ،برای من «زنده» تلقی میشه .خیلی راحت نمیشه
«یکی از هزاران نفر توی گله» دیدش ،چون غیرقابلپیشبینی unpredictable/هست و ممکنه در جایی که

گلّه دارن میرن ته د ّره ،بشینه تأمل کنه و تصمیم بگیره نره! در جاییکه میبینه یه توییت ۱۰هزار تا هم الیک
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خورده ،باز میشینه فکر میکنه و یه تحقیق/تأمل/گوگل الیت میکنه که ببینه آیا درسته ،آیا مفیده ،آیا
کمک میکنه و الهامبخش هست ،آیا الزمه ،آیا مهربونانه هست؟

 .۴.۴.۲.۳.۴چهجوری تصمیم بگیرم؟
من تست تایپ شخصیتی  MBTIرو (که رایگان توی سایت  16personalitesهست و فارسیش هم تو

 esanjهست ،اما من بهشدّت و بهشدّت انگلیسیش رو توصیه میکنم ،ولو با دیکشنری) رو دوست دارم.

قطعا ً آدمها فقط  ۱۶تا جعبه نیستن .اما خوبه که بدونین که مدل شخصیتی خودتون کال ً و در حالت عمومی
بیشتر در چه تیپی هست و با چند درصد .کمک میتونه خودتون رو بهتر بشناسین و اگه مثال ً  ۹۵درصد

درونگرا introvert/هستین ،با چوب و چماق خودتون رو نفرستین هر هفته کوهنوردی و فکر کنین یه

مشکلی/انگی دارین که لذت نمیبرین.
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گالببهروتون من خودم یه ( INTJمعمار) خیلی غلیظ هستم! صرفا ً بلدم ماسک  Extrovertبودن هم

بذارم گاهی! )):

حاال ،مشابه این تست ،تست تایپهای دیگه هم در زمینه شخصیت (مثل  Big 5که تستش اینجاس و

اینجا) و هم در زمینههای دیگه هست .مثل این  Sexual Blueprintکه تستش هم هست اما با خوندن

میشه فهمید و مرتب کرد .و یا در اینجا مدل/استایل تصمیمگیری چهارگونهی

تحلیلی/مستقیم/مفهومی/رفتاری هست که احتماال ً هر آدمی به یکی از این مدلها نزدیکتره و خوبه خودش
بر ضعف/قوتهاش آگاه باشه.
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این مقاله خیلی خوب و مفصل توضیح داده و ضعف/قوتهای هر  ۴تایپ رو هم گفته .خالصه بگم:
 .1مدل تصمیمگیری تحلیلی یا Analytical

شما دوس دارین فضای کلی و بزرگ و ناشناخته و سرشار از دیتا رو سر فرصت بررسی کنین و
راهکار خالقه و مسئولیتپذیرانه رو انتخاب کنین .طول میکشه و ممکنه استرسش باال باشه

و تعامل با بقیه کم.
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 .2مدل تصمیمگیری مستقیم یا Directive

شما مجددا ً تصمیمات رو بیشتر دوس دارین شخصی و فردی بگیرین .منتهی وقت تلف

نمیکنین و خیلی سریع و قاطع یه تصمیم رو میگیرین و با اعتمادبهنفس به بقیه هم میگین.

بیشتر هم دنبال عمل هستین یا جستجوی زیاد برای تصمیمگیری .بدیش هم انتقادپذیری پایین

و عدم تسلط بر فضاهای ناشناختهس.

 .3مدل تصمیمگیری مفهومی یا Conceptual

شما تصمیماتتون رو از اونی که هست بزرگتر میکنین و دوست دارین مشکالت دنیا رو حل
کنین بهجای صرفا ً مشکل خودتون .و خیلی مواقع تو عمق افکار خودتون هم غرق میشین و

صرف تفکّر (فارغ از عمل) لذت میبرین .بدیش هم اینه که
خیلی در زمان حال نیستین و از
ِ
عملگرایی و برنامهریزی توش میتونه پایین باشه.

 .4مدل تصمیمگیری رفتاری یا Behavioral

شما نظر بقیه رو میپرسین برای تصمیماتتون و یه تیمپلیر/بازیکن تیمی هستین .بقیه هم

لذت میبرن .شما هم تعامل رو دارین و خرد جمعی و ورودی بیشتر بهتون کمک میکنه .منتهی

گاهی ممکنه توی مدیریت تضاد نظرات conflict/مشکل پیدا بکنین و معموال ً [نظر] خودتون رو

قربانی بکنین و کلّی هم استرس بکشین و درگیر راضی کردن همه باشین.

حاال ،نظر من اینه که ا ّول مدل خودتون رو بشناسین .بعد ببینین چهطوری میتونین توی اون مدل،

خودتون رو بیشتر حمایت کنین! مثال ً اگه تصمیماتتون خیلی تابع جمع و اطرافیان هست ،در درجه اول

جمع و اطرافیان رو عوض کنین .یا اگه تابع نتایج هست ،کسایی رو دنبال کنین و بخونین و پیگیری کنین که
مسیری که شما میخواین برین رو رفتهان و به اون نتایج رسیدهان!

دقت هم بکنین که هیچ مدلی پرفکت و ایدهآل نیست! هر مدلی نقاط قوت و ضعف خودش رو داره.

صرفا ً هدف ،مثل شناخت تایپ  ،MBTIاینه که بدونین کدوم هستین و نقاط ضعف و قوت خودتون رو

ل رفتاریتون نحیف هست ،بعد فرستادینش ُکشتی بگیره ،الکی خودتون رو دعوا
بشناسین – اگه مدل هیک ِ
نکنین هِ ی!

راجع به این مدل هم من بگم که به نظر خودم با تمرین و تالش ،گاهی میشه در تایپها و قالبهای

مختلف فرو رفت در زمانهای مختلف (مثل ادای اکستروورتها/برونگراها رو درآوردن توی مهمونی ،وقتی
اینتروورت/درونگرا هستی!  .) )):منتهی نیاز به سوپر/دابل خودآگاهی داره بهنظرم .که هم خودآگاهی داشته
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باشی که داری تصمیم میگیری ،هم روی همونش خودآگاهی داشته باشی که داری کدوم مدل تصمیمگیری

رو میری جلو باهاش.

(پ.ن .نظر شخصی :فک کنم بشه یه کورلیشن بین تایپهای  MBTIو این ماتریس یافت! محور

افقیش شبیه حرف اول و دوم  I/Eو  S/Nهست و محور عمودی شبیه حروف دوم و سوم  S/Nو )T/F

 .۴.۴.۳کاربرد مدل Be, Do, Have؟
بامزهگی این مدل اینه که توی خیلی جاها کاربرد داره!
مثل توی دیتینگ ،خیلی خوبه که شما بدونین که کدوم خصلتهای پارتنر ایدهآل شما توی being

هست (قد بلند) ،کدوما توی ( havingشغل منظم  ۹تا  )۵و کدوما توی ( doingتفریح منظم و خودآگاه) .این
تفکیک میتونه کمک بکنه که بتونین راحتتر تحلیل بکنین و بهجمع بندی برسین.

ایضا ً توی استخدام کردن! مثال ً ما توی یه شرکتی که من کار میکردم سال  ۲۰۱۵یه بابای خیلی خفنی رو

آوردیم که طرف یه کتاب معروف هم در زمینهی فنی کار ما نوشته بود .اما یارو یه  Havingکامل بود و

Doingی نداشت/تموم شده بود .خالصه فقط مینشست خاطره میگفت و مخ ما رو میخورد!

یا حتی توی دوستیابی هم این مهمه .خیلی خوبه که شما در نگاه ا ّول صرفا ً فریفتهی  beingو یا

 havingطرف نشین .طرف ممکنه خیلی چکلیستهای شما رو با موفقیت تیک بزنه .و مثال ً هم بهلحاظ
منفی دائمالنق باشه که ناراحته چرا  ۱۹٫۷۵شده تو
مدرک ،هم بهلحاظ تیپ و سابقه .اما در عمل یه آدم
ِ
زندگی و  ۲۰نشده!

یا حتی توی فالو کردن هم مهمه .یه بچهپولدار spoilشده که پکیج موفقیت میفروشه ،شاید خیلی

جذاب باشه! اما بد نیست که آگاهانه تصمیم بگیرین که از خودتون بپرسین« :این آدم واقعا ً با تالش و doing
به اینجا رسیده؟»
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 .۴.۴.۴چرا  Doingآدمها ،خیلی مهمتره برای تو؟
من خودم بهشخصه برام بینهایت  Doingمهم هست .در این حد که اگه ببینم یکی (تو توییتر مثالً ،آدم

جدید) مثال ً یه کانال یوتیوب داره ،ولو اینکه داره آموزش آب دادن به گلهای کف آکواریوم هم یاد میده،
ارادتم در لحظه بهش  ۱۰۰تا میره باال!
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ایضا ً وقتی کسی بهم دایرکت/پیام میده و بعد از «این دویست تا مشکل اطراف من هست» ،نمیگه

«خب حاال بیا با من گریه کن» و میگه که «من این سی تا راه رو هم امتحان کردهام و ایناش شده ،ایناش

نشده؛ آیا پیشنهاد جدیدی داری که چیز جدیدی رو امتحان کنم؟» این ذهنیت رو من بدجور عاشقم بهش!
چند تا دلیل سادهش:
 .1کسی که ک ً
ال دست به  doingداشته باشه ،اگه من پیشنهادی بهش بدم تالش میکنه.
نه اینکه حتی برای یه «سرچ ساده» یا «اکسل درست کردن ساده» به من بگه «بذار  ۲ماه دیگه

که سرم خلوت شد» بعد روزی  ۴ساعت تو توییتر ول بچرخه.

من مخالف ولگردی و استراحت و تفریح نیستم .منتهی اینکه کسی «کننده »doer/نباشه ولی

حاضر باشه واسه من ساعتها فلسفه ببافه که چرا نمیشه این لیوان آب رو برد گذاشت تو
آشپزخونه ،هم وقت من رو میگیره ،هم وقت خودش رو( .گرچه ممکنه خودش لذت/ذلت

ببره!)
 .2کسی که دست به  doingداشته باشه ،میشه امید به رشد داشت توش.

آدمها واقعا ً خیلی هم عوض نمیشن( .مخصوصا ً با این امید نباید خیلی تو رابطه رفت ).اما

میشه انتظار داشت که بزرگ بشن و یاد بگیرن و کارهای اشتباه/احمقانهی تکراری نکنن .کسی

که توی  beingو  havingخودش غرق هست ،خیلی بعیده بخواد انگیزهی یادگیری داشته باشه.

 .3کسی که دست به  doingداشته باشه ،میشه ازش یاد گرفت.

این آدم ایستا نیست .این آدم نمیشینه یهجا که زندگی بر او بگذره .و حداکثر اطالعاتی هم که

کسب میکنه ،این هست که گلپریجون امروز موهاش رو هایالیت کرد و مهوش سگ جدید

گرفته که بلده دنبال توپ صورتیش بدوئه قربونش برم! بلکه میره میگرده چهار تا چیز مفید و

جدید هم پیدا میکنه که ممکنه به من و کارم و زندگیم و دغدغههام و چالشهام هم کمک کنه!

 .4کسی که دست به  doingداشته باشه ،میشه ازش بیشتر/بهتر/راحتتر کمک گرفت.

چون براش خو ِد کمک کردن هم یه  doingبهحساب مییاد و قشنگ حاضره (و لذت هم میبره)
که تالش بکنه و یهکم بیشتر بگرده و یهکم بیشتر هُل بده .این آدم دست به آچار تو خیابون

منتظره؛ نه که زیر پتو لش کرده باشه و بشینه هی ببینه کجا خرابه و گند خورده ،یه  ۱۰درصد از
ریشهی مشکالتش رو دایورت کنه به اونجا .خودش مسئولیتپذیر هست (حتی اگه بازی
حامی بقیهی تالشگرها!
براش  unfairهست) و
ِ
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 .۴.۴.۴.۱خب من هر چی تالش میکنم به جایی نمیرسم!
یه نکته مهم اینجا اینه که تالش و هدف متفاوتن .تالش یه مسیره ،هدف یه مقصد .من خودم آدمی

هستم که تالش برام خیلی خیلی مهمتر از هدف هست .و آدمها رو هم [اگه الزم باشه] بر حساب تالش
مفیدشون قضاوت میکنم ،نه برحسب اینکه به هدف رسیدهن یا نه.

مثال ً اینکه طرف بگه من روزی  ۲ساعت دارم زبان میخونم ،برام خیلی خیلی ارزشمند هست .حاال

میخواد  ۶ماه دیگه تافل  ۱۰۰بشه ،میخواد  ۲سال دیگه .همینکه داره تالش میکنه برای زندگیش برام
دوستداشتنیه .به من هم انگیزه میده من هم تالش بکنم!

اما درسته که توی زندگی ،گاهی دستاورد توی هدف هست .البته گاهی ،نه همیشه .مثل کنکور

لعنتی! که شما ممکنه یک سال خودت رو پاره کنی ،اما شب کنکور حالت بد بشه و همهچی بره رو هوا…

چیزی که من بهخودم میگم همیشه اینه که« :بهجز تالش کاری هم میشه کرد؟» قطعا ً هم منظورم تالش

مفید و در راستای هدف هست .مثال ً همونطور که بارها توی فصل  .۳.۱مفصل گفتهم ،اینکه هدف رو کمی
توش تغییر بدیم جسارت و شجاعت خوبی میطلبه .اما واقعا ً تالش نکردن ،هیچ توجیهی برای من نداره.

 .۴.۴.۴.۲اص ً
ال چرا یه سری آدم تالش نمیکنن تو زندگی و  doerنیستن؟
من مشاهدهای که داشتهم این بوده:
 .1عادت به اینکه از آسمون برسه

دقیقا ً حمایتهای خالهخرسهی خانواده گاهی همین بدی رو داره .طرف توی دههی  ۳۰به بعد

زندگیش پول از ننه/بابا (یا همسرش) میگیره و هر از گاهی یه نقی هم میزنه که «کار نیست».

و در همین راستا یهسری اپالیهای بیانگیزهی کاری هم میکنه که ثابت کنه« :ببین نیست!»
این باعث میشه که طرف «نیاز» نداشته باشه .و خب گاهی «نیاز» بزرگترین پیشبرندهی

انسان هست ،که اینجا حذف میشه از معادله.

 .2بیانگیزگی شدید و عدم تحمل شکست/باخت

قبال ً تالش کرده و یه بار شکست خورده .منتهی توانایی هضم و قورت دادن شکست ،و

تحلیلش ،و اینکه بفهمه کجاها رو میشده بهتر رفت و یاد بگیره رو نداره .چه از سمت خودش

(از کودکی) و چه از سمت اطرافیان ،شکست رو به منزلهی یک «ضعف» میبینه تو خودش .و

جمالتش با «من فالن هستم» (فالن = صفات منفی مثل خنگ ،بیتوجه ،بیاستعداد ،گیج،
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کند )… ،بیان میشه و یه نقصان درونی تو خودش میبینه هی؛ بهجای اینکه بگه «فالنجا رو

میشد بهتر برم ،و دفعه بعد میرم!» یا بگه «فالنچیز رو میشه برای سری بعدی یاد بگیرم و
مسلطتر بشم».

واقعا ً تحمل پذیرش شکست چیزیه که جاش توی مدارس ما و خانوادههای ما و فرهنگ ما

خیلی خیلی خیلی خالیه.

 .3اهداف خیلی گندهتر از دهن و توی کفش خودشون زندگی نکردن

اینکه طرف احساس میکنه حقش این زندگی نیست و یکی حقش رو خورده .در نتیجه تمام

تالشش رو میکنه که نق بزنه و بندازه گردن بقیه عدم موفقیتهاش رو .و بدتر اینکه بهخودش

کامال ً صریح بقبولونه که «من حتی اگه تالش بکنم هم نمیرسم!» و همون نیمچه امید به تالش
رو هم نداشته باشه.

مثال ً طرف حس میکنه اگه مثل فالنی ،باباش پولدار بود ،اینم اآلن باید مازراتی سوار میشد! و

نمیتونه بپذیره که مسیرش اینه که اول پراید ،بعد  ،۲۰۶بعد فالن ،بعد بهمان .و کال ً دنبال short

 cutمیگرده که یه شبه برسه به مازراتی ،ولو با فتوشاپ!

اینکه اطرافیان/جمع همچین چیزی رو از شما میطلبن یا تأیید میکنن ،یا شرط ورود و بقا در

سمی هست
گنگ/اکیپ/کالب خودشون میدونن ،نشون میده که همچون ج ّوی برای شما ّ

شدیداً! و باید از اون جمع ،و همهی کسها و چیزهایی که میخوان شما چیزی فراتر از توان
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خودتون باشین ،دوری کنین .و جلوی آینه هم به دستاوردهای واقعی خودتون افتخار کنین ،و

یونیک  beingخودتون!) تا بدونین که  havingچیزیه که خیلی
موجودی که هستین (زیباییهای
ِ

موقعها الزم نیست ،و اگه الزم باشه هم قابل اکتساب هست!

 .4بردهی عادتهای منفی و دوپامینهای نامفید

اینکه طرف اون دوز دوپامین خودش رو ،که باید از تالش و رسیدن به اهداف ریز بیاد ،از چیزای

دیگه تأمین میکنه .مثال ً اینکه یه شر و ور تو توییتر بزنه یا مطلب بامزه رو از یه پلتفرم ببره یه
پلتفرم دیگه کپی کنه بذاره ،و با گرفتن فالنقدر الیک احساس بکنه که «من خفنم و این همه

هزار نفر من رو تأیید میکنن!»

یا مثال ً اطرافیانش رو تنزل بده downgrade/کنه و با گروهی بگرده که توی اون گروه این خودش

تاپ باشه ،و حس «من که خفنم!» رو هر روز بگیره و در  havingخودش غرق بشه و حال بکنه!
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یا مثال ً تمام زندگیش رو بذاره توی دنیاها و جمعهایی که ربطی به آینده ندارن ،طوری که سه

سال دیگه اصال ً یادش نیاد فرق امسال و پارسال چی بوده…

آدمها خالصه زیاد به خودشون کلک میزنن! و گاهی اونقدر ماهرانه اینکار رو در ناخودآگاه

انجام میدن که حتی نمیفهمن چی شد و چی نشد! ;)

 .5وصفالعیش ،نصفالعیش!

آدمهای  dreamerزیادن .و خب /dreamایده که خرجی نداره! تو میشینی و فرض میکنی

واقعی doerها ،هزاران
فرضی تو هم میشه! اما توی دنیای
خیلی چیزا میشه ،و توی دنیای
ِ
ِ
مشکل ممکنه پیش بیاد .و فقط پشتکار و انگیزه هست که میتونه همچنان تو رو جلو ببره،
وقتی میلیونها تا دستانداز ممکنه از زمین و زمان جلوت سبز بشه.
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شاید «نصفالعیش»  ۵۰درصد لذت رو بده ،اما «وصفالعیش» شاید فقط  ۵درصد تالش
باشه (اگه نگم نیم درصد تالش!) و خب اگه بخوایم تابع بهرهوری رو بذاریم «بیشترین بهره با

کمترین تالش» ،خب مثل اصل پارتو Pareto Principle/شاید همین «وصفال ،نصفال»
کاراترینefficient/ترین و بهترین باشه!

منتهی یه ذهنیت mentality/قوی و صادق و وجدانا ً خالصانه authentic/میخواد که حس

نوین دیزیگستر شرق»
سازان
واردات «گوشتکوب
شرکت بیدر و پیکر ِ صادارت و
نکنیم اینجا
ِ
ِ
ِ
ِ

هست که بخوایم بپیچونیم هی کار رو حقوق بگیریم – اینجا زندگی خودمون هست و فقط و
فقط ما مدیرعاملش هستیم که میتونیم این شرکت رو موفق کنیم .پس پیچوندنش ،با
رویابافی و کلک زدن ،چیزی جز ضرر به خودمون نداره!
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 .۴.۴.۴.۳باید با/برای آدمهایی که تالش نمیکنن چی کار کرد؟
تنها چیزی که من فهمیدهم اینه که نباید حرص خورد .گاهی این خواست و صالح خود شخص هست .و

ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم مصلحت کسی رو تعیین کنیم.

غمانگیزتر اینکه گاهی آدمها خودشون رو به خواب میزنن .و اصرار و ابرام و تفره که «ببین من خوابم

اآلن!» و خب همچین کسی رو نمیشه بیدار کرد ): .در واقع بدترین دروغ و بدترین رودرواسی آدمها ،دروغ به

خودشون و رودرواسی با خودشونه.

من در نهایت به همچین کسی یه آفر/پیشنهاد مشروط/مدتدار میدم که اگه خواستی کاری بکنی در

فالن زمینه و نظر/راهنمایی برای شروع و برنامهنویسی و اقدام ( )doingخواستی تا یکی دو ماه دیگه ،بهم خبر
بده! و شاید یه کم هم روحیه بدم (کاااامال ً صادقانه) که «با شناختی که ازت دارم و جاهایی که میبینم در

گذشته تونستهای بدرخشی ،شاید فقط خسته هستی و نیاز به استراحت و کمی دلگرمی داری!» و بعد

امیدوارم میمونم که ازم کمک بخواد .اما اگه کسی نخواد ،واقعا ً هم به ضرر من و هم به ضرر اون هست که

بهزور فشار بدم!

ته تهش ،آدمها باید خودشون بخوان .و همونطور که همه «مسئول» زندگی خودشون هستن ،من هم

مسئول زندگی «خودم» هستم و باید تمرکزم رو بذارم که خیلی از مسیر و تالش و هدف خودم دور نمونم!
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 .۵مهارتهای زندگی کاری
توی این فصل مهارتهای عمومی زندگی کاری رو میذارم که بهدرد غیربرنامهنویسها هم بخوره.

برنامهنویسها عالوه بر این فصل توصیه میکنم بهشون که فصل  ۷رو هم بخونن.

 .۵.۱سالمت در زندگی شغلی
 .۵.۱.۱چهجوری  work/life balanceداشته باشم؟
من یهذره تو این زمینه شاید مثال و آدمِ مناسبی نباشم! ):یادمه سر ِ اون کاری که توش  ۴.۵سال موندم،

یه دلیلش این بود که خیلی دوست داشتم کارم رو .هم احترام میگرفتم و هم یاد میگرفتم .و اونقدری

خوشحال بودم که به همه میگفتم:

I don't feel like I am an employee – I am just doing what I love to do, and some people
!are generous enough to pay my rent
مدل نگاه ،که شغلی رو پیدا کنین که توش حالتون خیلی خوب باشه ،واقعا ً مفید هست.
این
ِ
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برعکسش هم هست البته .من توی یه شرکت دیگه هم بودم که تهش تقریبا ً رسما ً افسردگی گرفتم و هر

روزش برام عذاب بود.

خالصه بهنظرم مهمترین فاکتور در این زمینه ا ّول این هست که حالتون

توی  workخوب باشه .و بهنوعی ،با کمال احترام ،خیلی الزم نیست حتما ً

مرزبندی شدید بکنین و دو تا شخصیت جدا بسازین از خودتون که بخواین به
فلسفی اینکه «ما زندگی میکنیم که کار کنیم؟ یا کار میکنیم که زندگی
یأس
ِ
ِ

کنیم؟» برسین.
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 .۵.۱.۱.۱توصیههای من برای جنبهی  Workقضیه
زمانی خودتون رو ،که حتما ً با منیجرتون هم تأیید/کانفرم کرده باشین ،جا بندازین – مثال ً
روتین
.1
ِ
ِ
دقیقا ً  ۹تا ۵؛ یا  ۱۰تا  .۶و خیلی خارج از اون زمان نه ایمیل چک کنین نه اسلک نه چیزی .و اگه

هم دیدین که کسی درخواستی داده که میتونه تا فردا صبر کنه ،الکی نایسبازی در نیارین (اگه
راحت نیستین قلبا ً) و فقط  mark as unreadبکنینش که صبح جواب بدین (هم ایمیل و هم
اسلک دارن این امکان رو).

دقت کنین که خیلی از مواقع ،این خو ِد شما هستین که ناخواسته به بقیه (حتی منیجر) اعالم

میکنین چهقدر در دسترس هستین! و شاید هیچ انتظاری نباشه در ابتدا .و صرفا ً یه شرایط

مرغ و تخممرغی داره پیش میاد ناخواسته .برای مثال :اگه طرف  ۸شب پیام بده ← و شما

جواب بدین ← طرف فکر میکنه شما  ۸شب در دسترس هستین ← و شما تا  ۸شب مجبور
میشین در دسترس باشین ← و اگه نباشین یه روز ،طرف شاکی میشه!

پیش خودتون ست کنین که کجاها قراره قهرمان باشین و از زندگی شخصی مایه بذارین که
ِ
.2

تهش بهتون پاداش بدن! و اگه مثال ً نصفهشب پا شدن و کد زدن شما رو به جایی نمیرسونه

(از منیجرتون تلویحا ً بپرسین) و بیشتر طرف دنبال پیشرفتهای دیگه (مثل یادگیری) هست تا

خرکاری اصطالحاً ،الکی خودکشی نکنین.

جواب یه ایمیل رو دارین ساعت ۱
دادن ایمیلهای شما خیلی مهمه! اگه
ساعت پاسخ
.3
ِ
ِ
ِ

نصفهشب میدین و طرف خواب هست ،الکی فک نکنین فردا صبح یارو که ببینه میگه «وای

فالنی چهقدر پترُس فداکار هست تا  ۱داشته ایمیلی جواب میداده!» بلکه کامال ً ممکنه بگه

«فالنی چه اسکله تا  ۱داره ایمیل میزنه!» یا «این بدبخت زندگی نداره؟!» در همین راستا،

میتونین بذارین درفت بمونه ،یا با  scheduled sendتنظیم کنین که  ۷صبح یا  ۸صبح ارسال
بشه): .

ایضا ً روزِ ایمیلها هم مهم هست .جمعه (آخرین روز هفته) از ظهر به بعد دیگه ملت دارن

سمت سرد شدن میرن ،پس ایمیل مهم و طوالنی نزنین و بذارین ملت هم از زندگی لذت
به
ِ

ببرن.

سال اول تقریبا ً هفتهای سه روز تا  ۹شب میموندم شرکت و
 .4الکی اضافه سر ِ کار نمونین .من
ِ
پیش
یاد میگرفتم .کد تیمهای دیگه رو میخوندم و هی داکیومنت میخوندم که یاد بگیرم! و ِ

خودم هم فکر میکردم مثال ً منیجر تیم بغلی که ساعت  ۸میرفت خونه و با دست از من

خداحافظی میکرد حداکثر تو دلش میگه «وای این پسره چهقدر فداکار و قهرمان هست!»
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بعدترها یکی برگشت بهم گفت که بابا ،ملت فک میکنن تو توی طول روز داری ول میچرخی

که کارات عقب میمونه و مجبوری تا دیروقت شب بمونی شرکت و کار بکنی!

حاال این قضیه توی کارِ ریموت و کرونا شاید خیلی نباشه (حواستون به آنالین استتوس باشه).
همها نزنین ،چون ممکنه اثر عکس داشته باشه! =))
اما خالصه از این تو ّ

 .5وقتی میرین سفر یا تعطیل هستین ،واقعا ً روزی حداکثر یکبار ایمیل چک کنین .و فقط اگه

تنها کسی هستین که جواب میتونه بده جواب بدین .وگرنه بذارین بقیه جواب بدن .حتما ً حتما ً

حتما ً هم  vacation responderست کنین که هر ایمیلی که مستقیم به شما اومد رو اتومات

جواب بده و بگه که تا چه زمانی نیستین ،و اگه کار ضروری هست با کی تماس بگیره .این خیلی

خیلی مهمه.
.6

یه ایده اینه که شماره تلفنتون رو به رئیس یا اعضای تیم یا کسایی که ممکنه باهاتون کار

داشته باشن بدین که خارج از ساعتهای کاری اگه کار ضروری بود ،تماس بگیرن .این قضیه دو
تا پیام رو میرسونه :یک) شما وظیفهشناس هستین و براتون کار و شرکت مهم هست که

ناپدید نشین و کسی دستش تو حنا نمونه اگه شرایط اضطراری بود .دو) سر هر چیز ِ الکیای

بهتون یهو اسلک/ایمیل ول ندن ساعت  ۱۰شب! و خودشون شرمنده بشن که دارن خارج از

ساعت اداری باهاتون تماس میگیرن .و فردا یادشون بمونه.

« .7نه» بگین ،خیلی محترمانه .رودرواسی نکنین .ولی خیلی محترم و صبور باشین .و یاد بگیرین
در حد توانایی و درک طرف هم توضیح بدین که فکر نکنه شما خیلی موجود مزخرفی هستین!

مثال ً بهش بگین «خیلی دوست داشتم میتونستم کمک بکنم؛ اما اآلن باید این پروژه رو تموم
بکنم و شب هم دیتنایت دارم که از قبل پلن شده .اگه تا فردا کسی رو پیدا نکردی ،باز هم

بگو ».یا بگین «ایدهی خوبیه ،یه میتینگ بذار برای ماه دیگه یا دو هفته دیگه رو کلندرم که بعدا ً

راجع بهش حرف بزنیم».

 .8حتما ً حتما ً حتما ً یاد بگیرین که وقتی که  overwhelmedشدهاین و هی داره درخواست جدید
هم میرسه ،لیست کارهایی که دارین رو ،به همراه تخمینشون بهساعت ،به منیجر بدین و

ازش بخواین که اینا رو  reprioritizeبکنه براتون .و هر موقع یهو درخواست جدیدی که بیشتر از

 ۲دقیقه بود رسید ،دوباره همین کار رو با منیجرتون بکنین.
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 .9راحت ابراز کنین که نیاز دارین با «خانواده» باشین .حتی اگه مجرد هستین هم بگین «دیت»
دارین! :دی توی آمریکا مخصوصاً ،خانواده خیلی چیز ارزشمندی هست .و همینطور وقت
گذروندن با خانواده و شام پیششون بودن.

 .10اگه یهموقع اضافه کاریای موندین که الزم نبوده و حیاتی نبوده ،از منیجرتون بخواین که خارج از
نوبت ،یه نصف روز استراحت کنین یا زودتر برین خونه فرداش .چیز بدی نیست .نگین «این به
اون در» ولی بگین «احساس میکنم نتونستم استراحت کنم و دوست دارم استراحت کنم که

بهتر بتونم کار بکنم!»

 .11به سالمتی روحی خودتون بها بدین .اخیرا ً هم توی سیلیکونولی اینکه بگین به دلیل mental

 healthنیاز به استراحت دارین ،یهکم پذیرفته شده هست و الزم نیست دروغ بگین که اسهال

شدهاین یا مشکل دیگه دارین .ولی قبلش سعی کنین این /trustاعتماد متقابل ایجاد بشه ،که

نخواین هی  overthinkبکنین که وای نکنه فک کنن دارم میپیچونم .و خیالتون پیش خودتون

راحت باشه.

 .12یه تکنیک خیلی رایج این هست که برای تمرکز ،کلندرتون رو بوک کنین با « »workingقشنگ یه
 ۳ساعت! که کسی روش میتینگ نذاره.

 .13میتینگهایی که دوست ندارین رو نرین .دوباره «نه گفتن» رو انجام بدین ،محترمانه ،و با
رضایت و تأیید منیجر.

 .14تایمهاتون رو بعد از پایان روز ،اگه خواستین ،توی کلندر و با یه رنگ دیگه بذارین .که سر ِ چی

رفت .که اگه الزم شد به منیجرتون نشون بدین و بگین که چرا بهرهوری کم بوده .فقط اینکه،
لحن «مامان ببین! اصغر گوشهی لباسم رو کشید و نتونستم مشق بنویسم!» نگین.
لطفاً ،با
ِ

بلکه بپذیرین که متأسف هستین که نتونستهاین اونطوری که میخواستهاین کارها پیش بره و

از منیجرتون ،بهصورت سؤالی و نه نقای ،بخواین بهتون راهنمایی کنه که چهجوری میتونین در
آینده بهتر منیج کنین این رو): .

 .15سعی کنین  happy hourو کال ً ایونتهای شرکت رو همیشه برین و شرکت کنین .حتی اگه آدم

سوشالای نیستین و میترسین بحثهای شخصی شما رو ناراحت کنه و نگران وجهه/لهجهتون
هستین ،بازم برین .سعی کنین کلّ داستان رو خیلی  professionalنگه دارین (مخصوصا ً اگه

مجرد هستین ،و مخصوصا ً اگه مخاطبتون از جنسیت متفاوت هست ،و خیلی مخصوصا ً اگه

هر دو).
171

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

کلی میتونین توی این بحثها دوست و آدم جدید پیدا کنین .و دفعه بعدی که فالن همکار از

فالن دپارتمان ازتون درخواستی داشت ،شما ناخواسته یه لبخند به لباتون مییاد ): .و همین

خیلی بیشتر بهتون کمک میکنه که یادتون نیاد که شما یه کارمند هستین؛ و بیشتر حس کنین
با دوستاتون دارین در راستای یه هدف مشترک ،همهتون تالشتون رو میکنین!

 .۵.۱.۱.۲توصیههای من برای جنبهی  lifeقضیه:
 .1مجددا ً یاد بگیرین نه بگین ،محترمانه! حتی به خانواده .وظیفه شما شاد/راضی please/کردن
بقیه نیست.

 .2با دوستای مناسبی  hang outکنین .دوستیها خیلی مواقع (مخصوصا ً توی خارج) بیشتر از سر
جبر زمانی/مکانی هست تا انتخاب .مخصوصا ً با هموطنها .پس اگه با کسی حال نمیکنین،
تدریجا ً خارج کنینش از حلقههای دوستی .و تعارف رو بذارین کنار .ایضا ً راجع به ایونتها.

دقت کنین که وقت شما برای  lifeهم محدود هست و باید از این وقت در راستای  qualityو
کیفیت باال استفاده کنین!

 .3یاد بگیرین چی حالتون رو خوب میکنه .و اگه لش کردن و نتفلیکس دیدن براتون خوبه ،هیچ
عیبی هم نداره.

 .4فلسفهی  work hard, play hardرو بهش عنایت داشته باشین .و همونقدری که work hard

میکنین و  hardworkerهستین play hard ،هم بکنین! و به خودتون روا بدارین که لذت ببرین
از زندگی): .

 .5یاد بگیرین پول خرج کنین .مدیریت پول ( )personal financial managementهم یهچیزی

هست که میشه راجع بهش ساعتها حرف زد! خالصه بگم ،یه راه اینه که  ۱۰درصد حقوقتون
رو بعد از مالیات و پرداخت اجاره خونه ،به خودتون بدین که باش هر عشقی دلتون میخواد
بکنین .و حالش رو ببرین.

 .6برای زمان خودتون ،خارج از کار هم ،یه مبلغ بذارین .مثال ً ساعتی  ۳۰دالر .و اگه یه کاری (مثل
این که برین خرید کنین ،یا بگین دلیوری بیاره) مثال ً نیم ساعت طول میکشه ۱۰ ،دالر بدین به

صرفه هست .ایضا ً یهسری choreهای دیگهی زندگانی رو.
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 .7رابطه :خیلی مهمتر از «حجم زمانی»ای که شما با پارتنرتون میذارین« ،کیفیت»ش مهم
هست .سعی کنین یهسری سنت/ترادیشن بین خودتون بذارین که مثال ً هر چهارشنبه یه

دیتنایت باشه .و واقعا ً گوشیها رو خاموش کنین و  ۴ساعت با هم باشین و فقط پیش هم .و
واسه هم «خسته» نباشین همیشه.

 .8تجربهی «خاموش» (دقیقا ً خاموش ،و نه سایلنت یا فالیتمود یا …) کردن گوشی رو داشته
باشین .خیلیییییییی تأثیر داره.

 .9یه جملهی قصاری که ما قبال ً که بازیهای آنالین (تراوین؛ گالببهروتون!) میکردیم داشتیم این
بود که «تراوین بهترین تفریح روزهای بد ،و بدترین تفریح روزهای خوبه!»

تفریحات گوگولی مگولی مثل توییتر و اینستا و اینا هم همین مدل هستن .سعی
خیلی از این
ِ
کنین زندگیتون اونقدر خوب باشه که نیازی به اینا نباشه.

 .10خالصهی کالم اینکه واقعا ً خوبه که کیفیت زندگی شخصی رو همیشه م ّد نظر داشته باشیم ،نه
صرفا ً ساعتهاش رو): .

 .۵.۲رزومه/لینکداین ،و سابقه کاری
تعریف :منظور از سابقه کاری ،چیزایی هست که اتفاق افتاده و نمیشه کاریش کرد .منظور از

رزومه/لینکداین نحوهی ارائه/پرزنتکردن اونا هست.

ساختن سابقهی کاری
 .۵.۲.۱شروع
ِ
 .۵.۲.۱.۱داخل ایران :چی کار کنم حین تحصیل که راحت جاب بگیرم؟
وهللا من از بازار کار در ایران که خبر ندارم .منتهی چیزی که میدونم اینه که اگه توی کار خودتون خبره

باشین و رزومه/پورتفولیوی خوبی داشته باشین ،قطعا ً شانس بهتری دارین!
مهارتها و توصیههای من:
 .1مهارتهای بخش « .۴توصیههای متداول من» رو بخونین.
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 .2اگه میتونین حتما ً حتما ً حتما ً تا جایی که میتونین کارآموزی بگیرین! کاراموزی میتونه تجربهی خیلی
خوبه باشه.

 .3روی زبان انگلیسیتون کار بکنین .کال ً اگه خواستین جاب ریموت بگیرین بعدا ً خیلی خوبه.
 .4سعی کنین فعالیتهای جانبی هم یاد بگیرین .مخصوصا ً هنر یا ساز یا ورزش .یهچیزی که تهش بلد
باشین حالتون رو خودتون خوب کنین!

 .5درسهای عمومی ممکنه مزخرف باشن ،اما بهتون پشتکار و «خوردن قورباغه» یاد میدن! این مقاله از
 Joel Spolskyکه مال سال  ۲۰۰۵هست هیچوقت قدیمی نمیشه – توش همچین چیزی راجع به

«برداشتن درس تاریخ اروپا در لیسانس کامپیوتر میگه».

 .6درسهایی که دوست دارین یا بهنظرتون کیفیتش خوب نیست یا میخواین مسلط بشین رو ،به

پیشنهاد هادی مشیدی :با استفاده از منابع دانشگاههای معتبر خارجی مثل  MITو  CMUو Stanford

بخونید و سعی کنید حتما تمرینها و پروژههاشون رو هم انجام بدید .بخش اصلی یادگیری معموال موقع

انجام دادن پروژه است( .درسهای پیشنهادی هادی :دیتابیس  ،CMUسیستم عامل  ،MITسیستمهای

توزیعشدهی .)MIT

 .7سعی کنین دوستهای خوب و صمیمی پیدا کنین .و دوستیهاتون رو درست مدیریت کنین .و الکی
کسی رو پرت نکنین از دایره بیرون .بعد از درس ،حتی یه کانکشن خوب ممکنه باعث شه مسیر
زندگیتون عوض بشه.

 .8مهاجرت خیلی چیز سختیه اما دو تا بخش داره )۱ :بخواین )۲ ،زمین و زمان رو به هم بدوزین که بشه!

حتما ً قبلش حسابی تحقیق کنین که آیا برای شما مناسب هست یا نه .و اگه بود ،زمین و زمان رو به هم
بدوزین.

 .9اگه بتونین توی لیسانس یه پیپر یا حتی ریپورت هم بدین چیز خوبیه به نسبت! اگه آخر درس به LoR
(توصیهنامه) استاد احتیاج دارین ،از خیلی قبل سرمایهگذاری کنین.

 .10سعی کنین حتما ً حل تمرین ( )TAبشین .خیلی تجربه خوبیه .خیلی .هم مسئولیتپذیری ،هم مدیریت
رابطه دوستانه با بچهها ،هم یاد دادن ،هم …
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 .۵.۲.۱.۲خارج از ایران :چی کار کنم حین تحصیل که راحت بعدش جاب بگیرم؟
توصیههای من اینان:
 .1کارآموزی تا میتونین بگیرین.

توی کارآموزی هم به پولش و جاش و آب و هوا و خونه پیدا کردن و خو ِد پروژه (و به شوخی یا

جدی ،بالنسبت ،حتی یادگیری) و این چیزا هم فکر نکنین .کارآموزی فقط یه هدف داره :اینکه
نشون بدین که تونستهاین برین یه شرکت معتبر و اونجا مثل بچه آدم کار کنین و بعدش بیاین

زندگیتون رو ادامه بدین! و یه بار از یه فیلتر ِ یه شرکت رد شدهاین .و آدمِ عجیب غریبی
نیستین!

این وسط اسم و رسم اون شرکت (مثل گوگل) خیلی هم مهمه .و اگه مثال ً دو تا کارآموزی از دو

تا شرکت تاپ (مثل گوگل و فیسبوک) داشته باشین دیگه خیلی رزومهتون «هات» خواهد بود!
.2

پروژههای شخصی رو فراموش نکنین.

و حتما ً در طی سالیان برای خودتون بهتدریج رزومه بسازین .اگه پروژههای شخصی کاربردی یا

بازی یا اپپ باشن هم که چه بهتر – باش میتونین معروف هم بشین یا حتی پول هم در بیارین.
):

 .3بپذیرین که درسی که میخونین احتماال ً بین  ۸۰تا  ۱۰۰درصدش ممکنه هیچ ربطی به کارتون

نداشته باشه؛ مخصوصا ً اگه برای  Software Engدارین اپالی میکنین و نه مثال ً Research

 .Scientistو با این واقعیت کنار بیاین که تهش تو ذوقتون نخوره.
 .4حتماً نتورک قویای داشته باشین.

و ایونتهای مختلف رو شرکت کنین .چه مال شرکتها ،چه گروههای بامزهی محلی راجع به یه
تکنولوژی .نتورک داشتن فقط اون عد ِد تعدا ِد آشناهای لینکداین نیست .بلکه این هست که

واقعا ً همین فردا به چند نفر میتونین رو بندازین و رزومه بفرستین.

 .۵.۲.۲چهچیزی توی سابقه کاری من ممکنه حساسیتزا ( )red flagباشه؟
چیزای حساسیتزا توی سابقه کاری به نظرم اینان:
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 .1بند نموندن توی یه شرکت یا اصطالحا ً .job hopping

کال ً اینکه زیر یکسال کار عوض کنین مدام ،خیلی عالمت خوبی نیست .چون به کارفرما این خبر رو

میده که بندهخدا قراره  ۶ماه رو شما سرمایهگذاری کنه که دانش داخلی رو تازه یاد بگیرین ،بعد که تازه
قراره مفید باشین ،ممکنه در برین!

ممکنه شما برای هر جهش ( )hopیه توضیح/توجیه داشته باشین ،مثل کارفرمای بد یا پروژه خوابید ،یا

مشکالت شخصی ،یا … ،اما توی نگاه ا ّول کارفرما یا  hiring managerدنبال چیزای پیچیده و

توضیحدار نمیگرده .نمیگم این آخر خط هست ،اما اگه میتونین از ا ّول اجتناب کنین ،اجتناب کنین!

 .2تکرار خودتون ،بدون پیشرفت.

اینکه شما یه تایتل رو زودی بگیرین و یهو سالها به همون کار چیز مشغول باشین .درسته که تایتل

(مثل سینیور سافتور انجینیر) یه قرارداد هست و گاهی زود هم ممکنه بدن بهتون مثل آبنبات که

دلتون خوش بشه .اما خب بدیش این هست که شاید بعد از چندین سال این حس رو بده که شما

انگیزه یادگیری و پیشرفت رو از دست دادهاین و دنبال یه  sweet spotهستین که اصطالحا ً rest and

 vestکنین! (معادل ایرانش میشه :مدیرعاملی بیاین ،جوجه بخورین ،زودم بپیچین برین خونه!)
 .3بهتر بودن از چیزی که موردنیازه (اصطالحا ً  overqualifiedبودن)

این یه حقیقت تلخ هست .و خب واکنش اولیهی ما (خصوصا ً فرهنگی) اینه که «ای بابا! چرا من زیادی

خوبم؟  .»(:اما خب وقتی خودتون رو بذارین جای کارفرما/مدیر مربوطه ،اون دوست نداره برای یه

پوزیشن جونیور ،کسی که سابقا ً شرکت خودش رو داشته استخدام کنه که بخواد هی رو مخ بره طرف و

نظر بده و نشینه یه گوشه کارش رو انجام بده .مضافا ً اگه حقوق و مزایای یه جونیور رو هم بهطرف بدن،

طرف خواسته/ناخواسته ته دلش غمگین خواهد بود و ذوق و شکر نخواهد داشت.

 .۵.۲.۳چهچیزی توی رزومه/لینکداین من ممکنه حساسیتزا ()red flag
باشه؟

اینا راجع به ارائه/پرزنت کردن سابقه کاری هست.
من توی این زمینه سابقهم یهکم بیشتر هست چون توی کارهای قبلیم مدیر استخدامکننده بودهام و

باالی  ۱۲۰۰تا رزومه و ۱۰۰ها مصاحبه تلفنی و حضوری داشتهم در طی سه چهار سال.
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دقت کنین که اینا ممکنه کامال ً سلیقهای هم باشه و هر hiring managerی و هر شرکتی با هر کالچری

ممکنه استایل خودش رو داشته باشه .و من سعی میکنم چیزایی که «به نظر خودم» رایج هست و عمومیت
داره رو بگم اینجا.

چیزایی که به ذهنم میاد ایناست:
 .1فرمتینگ افتضاح

معموال ً گوگلداک و  PDFرو من خیلی توصیه میکنم .گوگلداک برای اینکه راحت بدین

دوستانتون (و حتی من) ببینن و نظر بدن و همهجا بتونین آپدیت کنین PDF .هم برای خروجی
گرفتن که مطمئن باشین طرف راحت و سهسوت (و حتی توی مرورگر) میتونه ببینه.

داخل داکیومنت هم سعی کنین از فونتهای یکسان و فاصلهگذاری یکسان استفاده کنین.

یهو اون وسط یه چی بولد یا با فاصله عجیب نشه( .نکته :بهجای عین گربه نشستن روی کیبرد،

حتما ً  tab-stopرو یاد بگیرین؛ همینطور جداول نامرئی رو)): .
 .2طوالنی بودن بیدلیل

زیاد بودن دلیل بر خفن بودن نیست .کال ً زندگی کاری هر کسی یه کِیک هست ،و رزومه یعنی به
اندازهی یک الی دو صفحه از باالی کِیک رو بدین .دقیقا ً در همین قد عمق .و این یه مهارت

هست که بهدرستی و بدون کجوکوله شدن مفاهیم (یه جا زیاد تو عمق ،یه جا سطحی) بتونین

خودتون رو ارائه کنین.

 .3کلمات و حتی «افعال» نادرست و گندهتر از واقعیت

توی انگلیسی خیلی بیشتر شاید این تو چشم بیاد .مثال ً بین  buildو  developedو  designedو

 implementedیه فرقهای ریزی هست .و گاهی مثال ً شما یهچیزی میگین که انگار که مثال ً یه
زبون رو خودتون اختراع کردهاین! (که کار بدی هست: .دی)

همچنین خیلی چیزای عجیب نگین – مثال ً توی  ۳ماه شما تونستهاین یه پروژهی ۵۰۰هزار خطی

رو ریفاکتور کنین .یا مثال ً در عرض دو هفته ۳۵۰ ،تا باگ رو فیکس کردین (تابلوئه که یهسری رو

فقط  closeکردین!) .یا مثال ً سود شرکت رو یهو با چهار تا کلیک  ۱۰درصد بردین باال .یا بهتنهایی
باعث شدهاین شرکت یهو در یک سال مثال ً فالنقدر میلیوندالر سود بکنه.

دقت کنین اینجا جلسه خواستگاری برای تعیین مهریه نیست که هی از هنرهای انگشتهاتون
بگین .همینکه معقول باشین و مرتبط و عالقهمند به یادگیری و واقعبین ،گاهی برای شروع

کافیه.

(توصیه از Moی عزیز :کلماتی هم که اشاره میکنین بهش سعی کنین مبهم نباشه مثل
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 .helpedچون کمککردن به قول  Moمیتونه از خریدن ساندویچ و ماساژ دادن باشه ،تا نوشتن
نصف بیشتر پروژه بهصورت مرامی .پس توضیح بدین که چه رولی داشتهاین و دقیقا ً چه

تأثیری گذاشتهاین).

 .4خاطره گفتن از زمان اون خدابیامرز!

واقعا ً کاری که شما  ۱۰سال پیش کردهاین (بهسال  ۴۲ ،۴۰که با ۱۰هزار تومن میشد هم پیکان

خرید و هم زن گرفت) اونقدار هم مهم نیست .و لزومی نداره همه سکشنهای سابقه کاریتون

همه از نظر ارتفاع پیکسلی و سانتیمتری هماندازه باشه .اون تهمهها رو میتونین حتی در حد یه
بولت پوینت بذارین و بس .و بیشتر روی تجربههای اخیر مانور بدین که مفیدتر و مرتبطتر

هست.

 .5غیرقابلارزیابی و درستیسنجی بودن ادعاها

شبیه مورد  ،۳ولی از کلمات غیرقابل ارزیابی مثل «خوب» و «بهبود» (بدون متریک و واحد

اندازهگیری) استفاده نکنین .اینکه بگین مثال ً سرعت باال اومدن اپ رو  ۵درصد بهبود دادین

خیلی خوبه .اما «سریع شد» واقعا ً هیچ ارزشی نداره.

دقت هم بکنین که وااااااقعا ً توی همین مثال قبلی ۵ ،درصد خیلی بهتر از  ۸۰درصد هست!

چون  ۸۰درصد بیشتر این پیام رو میرسونه که قبلش چهقدر بیدروپیکر و افتضاح بوده .و
بهنوعی نشون میده که شرکت افتضاحی شما کار کردهاین.

خالصه بخوام بگم ،بدترین حسی که به کسی که داره رزومهتون رو میخونه میتونین بدین اینه که حس

بکنه که «خر» فرضش کردین و دارین گولش میزنین؛ ولو با ادعاهای عجیب و زیادی تو چشم و صورت و

کردن اینکه «من خیلی خفنم ،ها!»
دماغ طرف
ِ

 .۵.۲.۴چه چیزایی توی رزومه/لینکداین میتونه مثبت و کمککننده باشه؟
بعدا ً مینویسم.
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 .۵.۳مصاحبهی کاری
گرفتن  Jobو مصاحبه
.۵.۳.۱
ِ
مصاحبه یه بخش خیلی مهمی از زندگی هست .من اینجا بیشتر روی مصاحبهی کاری تمرکز میکنم،

اما خیلی از این نکات برای مصاحبههای دیگه (مثل تحصیلی) هم شاید بهدرد بخوره.

پیشاپیش هم معذرت میخوام که از الفاظ انگلیسی با نگارش فارسی استفاده میکنم (مثل ریکروتر).

فارسی خیلی ملموس بلدین ،قلبا ً خوشحال میشم استفاده کنم.
اگه معادل
ِ

 .۵.۳.۲پیروزی و شکست در مصاحبه
مصاحبه و کار پیدا کردن ،کال ً به دو تا چیز تو دنیا خیلی شبیه هستن – شکار و دیتینگ!
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داستان «هر روز صبح در آفریقا» باال رو دوست دارم .و واقعا ً هم همینه .شما
از منظر شکار ،من این
ِ

الزم نیست که به همه شرکتها ثابت کنین که خفن هستین .بلکه فقط یه شرکت شما رو بخواد کافیه .پس

اگه  ۹۷درصد ایمیلهاتون بیجواب میمونه ،فک نکنین که  ۹۷درصد بد هستین! شما فقط دنبال «یه دونه»

هستین.

ایضا ً توی دیتینگ (پیدا کردن پارتنر) هم همینه .مخصوصا ً برای جنس مذکر در روابط ناهمجنس – شما

اصطالحا ً ممکنه  ۳۰۰تا الیک (یا  )swipe rightبکنی و یه جواب هم نگیری .اما این معناش این نیست که

شما موفق نخواهی شد! بلکه شما فقط به «یک» نفر/شکار/شرکت ایدهآل نیاز داری .و بعدش میری

سعادتمند زندگیت رو میکنی): .

 .۵.۳.۲.۱پیروزی و شکست  +روتین روزانه اپالی برای متقاضی (شما)
داستان اینه که برای شما شکست کامل شاید خیلی نباشه .و این یه پروسه هست.
سعی کنین توی مسیر باشین و از مسیر لذت ببرین .آره ،قطعا ً استرس خیلی زیاد داره (مخصوصا ً وقتی

ددالین  OPTمثال ً داشته باشین یا روی ویزا باشین و یهو  lay offبشین) ،و من ممکنه حرفم خیلی چرند
بهنظر بیاد ،اما شما واقعا ً راهی ندارین جز اینکه لذت ببرین! (مثال کوچه بنبست ) ):

این پروسه گاهی میتونه طاقتفرسا باشه .مخصوصاً برای کارهای اول ،یا از دست دادن

غیرمنتظرهی کار .پس سعی کنین این وسط برای خودتون در پروسهی  Job huntingیه روتین و دیسیپلین
درست کنین .مثالً:
●

صف
ل
ِ
صبحها ساعت  ۷صبح تا  ۹صبح :اپالی کردن زیاد و زیاد و زیاد (که بهفرض بیاد ا ّو ِ

●

 ۹تا  :۱۱تلفن حرف زدن با ریکروترها و ایمیل جواب دادن.

رزومههای دریافتی که ریکروتر و منیجر باز میکنن).

●

 ۱۱تا  :۱۲مصاحبه( .زمان خوبی هست ،چون مصاحبهگر بعدش هم عجله نداره بره یه میتینگ

●

 ۱۲تا  :۱برین ناهار و نماز و ورزش!

دیگه ،هم چون میخواد بره غذا بخوره ،مهربون هست!)

●
●

 ۱تا  :۳دوباره اپالی کردن

 ۳تا  ۵عصر :کار کردن روی پروژه شخصی یا یادگیری تکنولوژی و اون جاهایی که فکر میکنین

ضعف دارین.
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●

 ۵تا  :۶دوباره اینترویو یا تماسهای تلفنی با ریکروتر (آخر روز هست و ملت استرس ندارن و

●

 ۶تا  :۷تماس با خانواده و دوستان و استراحت

گاهی مهربونتر هستن).

●

 ۷تا  :۸شام درست کردن و خوردن.

●

 ۸تا  :۹یه سریال دیدن و اینکه بهخودتون یادآوری کنین که شما «یک» شرکت میخواین که کار

●

نکردن سوشال مدیا که وای بقیه چه خوبن ،فقط من تو
 ۹تا  ۱۰شب :خواب و مدیتیشن و چک
ِ

بکنه براتون ،و نه همه دنیا!

دنیا بدبختم!

با یه پروسهی خوب و کسب تجربه ،و همینطور پشتکار و «واقعبینانه» امیدوار بودن ،من هم براتون

دورادور از صمیم قلب آرزو میکنم به اون چیزی که میخواین برسین): .

 .۵.۳.۲.۲پیروزی و شکست برای شرکت
این اون چیزی هست که شاید بگین «به من چه! کپیتالیستای میلیونر!» ،اما من باز شما رو به Sun

Tzuی عزیزم در  The Art of Warارجاع میدم!

آقا ،من نمیتونم بهاندازهی کافی تأکید کنم که:
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شرکت ،هم ،حتی بیشتر از شما ،به شما نیاز داره!
این هست .و این یه واقعیت هست که شما نمیبینین گاهی.
کافیه بدونین که هر مصاحبه تلفنی ،برای شرکت حدود  ۲۵۰دالر هزینه داره .و هر مصاحبه حضوری (۵

ساعته) حدود  ۲۰۰۰دالر .و شرکتها الکی این پولها رو نمیدن!

پیروزی شرکت بالطبع این هست که در زودترین زمان ممکن بتونه ،کندیدیت مناسب رو پیدا کنه
ِ

برای پوزیشن .و هر روزی که بگذره و پوزیشن پر نشه ،کلی پروژه هست که بالقوه داره عقب میافته.

طرف،شکست اصلی شرکت این هست که کسی رو استخدام بکنه که بعد از  ۳ماه یا  ۶ماه مجبور
از اون
ِ

باشه اخراج بکنه .چون:

 .1چندین ماه وقت گذاشته این رو بهش چیز میز یاد بده ،بعد همه اون یادگیریها داره میره توی
جوب.

 .2تو روحیه بقیه اعضای تیم خیلی تأثیر داره ،هر اخراج کردنی .و قشنگ هم میترسن ،هم ناراحت
میشن ،هم به فنا میرن از نظر امید به شرکت و رضایت کاری تا یه چند وقت( .من کردهام،
بودهام ،دیدهام ،بارها .و واقعی هست اینی که میگم).

 .3همون  ۶ماه پیش کلی کندیدیت رو رد کردهن بهخاطر این ،که االن اونا هم در دسترس نیستن.

و همینطور کلّ اینترویوهای غیرموفق که کردهان تا به این برسن .و یه  opportunity costبزرگ
این وسط.

 .4چندین ماه حقوق داده و حاال باید یه  Severance Packageهم بده .آره از نظر مالی مهم
هست ،اما موارد باال مهمتر از این پوله هست گاهی برای شرکت.

خالصه که ،بدونین که شرکت «عاشق چشم و ابروی شما» نیست که بهتون کار بده .بلکه شما نیرویی

هستین که احتماال ً بین  ۲تا  ۵برابر حقوقتون به شرکت دارین نفع میرسونین .پس قدر خودتون رو بدونین و
با نگاه بهتر و اعتمادبهنفس خیلی باالتری (ولی نه که گنددماغ و مغرور شین) به مصاحبههاتون قدم بذارین!

 .۵.۳.۳بازیگران مصاحبه
دنبال کار میگرده دنیا رو به دو
درسته که با نگا ِه سادهی «بچهها ،یاشار؛ یاشار ،بچهها!» این آقا یاشار که
ِ

دستهی «من» و «اونا» تقسیم میکنه! منتهی واقعا ً مفید هست اگه این «اونا» رو روش دقیق بشیم تا
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یارگیری  man-to-manچهشکلی میتونه ،و خوبه که ،باشه .بهعبارت
بدونیم ترکیب چهشکلی هست و
ِ

دقیق ،این اونا حداقل  ۷نفر مختلف هستن): .

چه کسایی توی یه مصاحبه دخیل هستن؟
مثل یک نمایشنامه ،افراد رو بر حسب ورود به صحنه معرفی میکنم.

 .۵.۳.۳.۱متقاضی یا اپلیکنت ( )Applicantیا کندیدت ()Candidate
متقاضی نقش ا ّول داستان
متقاضی کسی هست که قراره استخدام بشه بالطبع! اما خب خو ِد همین
ِ

هم حداقل  ۳مدل مختلف داره.

متقاضی فعّ ال ( )Activeصفر کیلومتر
.۵.۳.۳.۱.۱
ِ
معموال ً این متقاضی تازه از دانشگاه اومده و بهش  New Gradیا  Fresh Gradهم میگن .این بندهخدا

دنبال اولین شغلش هست و معموال ً خیلی گزینه نداره .و اگه مثال ً ازش بپرسی «خب ،عزیزدلم ،چرا شرکت
ِ

ما رو انتخاب کردی برای ملحق شدن؟» ممکنه برات شر و ور ببافه که «من از بچگی آرزوم بود توی شرکت
شما کار بکنم و هر شب خوابش رو میدیدم!» اما (مگر اینکه شرکت شما واقعا ً در حد گوگل/فیسبوک اینا
دنبال کار میگردم ،باو!»
جواب واقعیش اینه که «خب
باشه)
ِ
ِ

برای اپالی مشکل داره .و شاید از هر  ۱۰تا الی  ۳۰تا جایی که اپالی میکنه ،یکیش جواب میدن .و نیاز به

نتورکینگ و آشنا و اینا داره برای اینکه

این متقاضی بهشدّت استرس داره .تجربه بسیار کمی داره .و پوزیشنهای جونیور/اینترنشیپ هم

دنبالشه .و کال ً هم خیلی شهودی از مصاحبه و چه سؤاالتی بپرسه معموال ً نداره و سطح انتظار ازش پایین

هست.

برای  Fresh Gradدر رشتهی مهندسی کامپیوتر هم معموال ً حقوق پایه بین ۱۰۰ک ( ۱۰۰هزار دالر در سال)

تا ۱۵۰ک هست .و فول پکیج (طبق تعریف باال) حدود ۲۰۰ک هست.

متقاضی فعّ ال ( )Activeمج ّرب
.۵.۳.۳.۱.۲
ِ
معموال ً حداقل  ۲سال سابقه کار داره .و معموال ً تقاضا براش بیشتر هست .توی همین  ۲سال هم،

خصوصا ً از سال اول ،کمکم ریکروترها بهش ایمیل زدهن و کلی آشنا هم پیدا کرده و اآلن میخواد جابش رو
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عوض بکنه .برای اپالی هم خیلی مشکلی نداره .احتماال ً حداقل نصف شرکتهایی که اپالی میکنه ،حداقل

جوابش رو میدن.

اگه کارش درست باشه ،معموال ً بعد از  ۴سال (دو تا جاب خوب و در حال پیشرفت) و سینیور/منیجر

شدن ،قطعا ً با یکماه مصاحبه و اینا حداقل چهار پنجتا آفر خواهد داشت.

پکیج برای کسی که مثال ً  Seniorباشه حدود ۲۵۰ک الی ۳۰۰ک خواهد بود .برای  Staffیا Senior

 Managerهم حدود  ۳۰۰الی  .۴۰۰و خب برو باال.

.۵.۳.۱.۱.۳
متقاضی منفعل ()Passive Applicant
ِ
این بندهخدا نشسته داره کارش رو میکنه و هی ایمیل و پیام لینکداین میگیره از ریکروترها.
برای اینترویو باید بشینه کلی آماده بشه .و توی  Comfort Zoneخودش هست .و کلی ترس داره (و حتی

ایمپاستر –  )۵.۵.۴که من اگه تیمم رو عوض کنم ،آدم جدید و شرکت جدید منو نخورن! یا نکنه از پس کار

جدید برنیام و …

 .۵.۳.۳.۲استخدامگر یا ریکروتر ()Recruiter
این «»iش هم تلفظ نمیشه و ریک-رو-تِر هست .ریکرویتر (مثل اخبار رویتر) نیست.
ریکروترها کال ً  ۳دسته هستن:
 .1دفتر استخدامی یا Recruiting Agency

این یه شرکتی هست که تخصص اصلیش اصال ً پیدا کردن نیرو و استخدام هست .اون شرکت
اصلی (مثال ً فرض کنین شرکت  Tinderگالببهروتون!) میاد به یکی از اینا میگه آقا برای من

متقاضی/کندیدیت  Back Endبا  ۳سال سابقه و آشنایی با  Node.jsبیار .اینم میره
مثال ً  ۱۰تا
ِ

میگرده میاره!

اینکه حاال تا کجای پروسهی استخدام رو هم میبرن جلو اینا ،بستگی داره .یه سری دفترهای

استخدامی ،حتی ممکنه یکی دو تا مصاحبه تکنیکال هم بکنن با متقاضی .و از اونجا به بعد

الباقی مصاحبهها رو
متقاضی رو بدن به شرکته (اینجا  )Tinderکه بگیره و بعد خود شرکت حاال
ِ
بکنه.
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 .2ریکروتر از  VCو شرکت سرمایهگذاری

شرکتهای کوچیک که مثال ً  ۱۰الی  ۵۰نفر هستن ،گاهی خیلی پول ندارن بدن یه نفر فولتایم
بشینه آدم پیدا کنه و اینا .اینجاست که اون شرکتی که روی اینا سرمایهگذاری میکنه (،VC

مخفف  Venture Capitalistیا سرمایهگذار )Investor/و خب روی  ۱۰تا شرکت تو سایز و

قوارهی اینا سرمایهگذاری میکنه ،مییاد میگه خب گوگولیها من براتون نفر هم جور میکنم .و

خو ِد اون  VC firmهست که یه ریکروتر مییاره که مثال ً برای شرکت کوچولوی مثال ً Clubhouse
بهفرض آدم پیدا بکنه.

این ریکروترها معموال ً یه لیستی از شرکتها دارن ( )Portfolioو اگه بگی مثال ً من AI/ML

دوست دارم ،ممکنه بگه خب بیا برو این  ۳تا شرکت کوچولو.
 .3ریکروتر خود شرکت اصلی

نهایتا ً خو ِد شرکتها ،مخصوصا ً شرکتهای بزرگ ،قشنگ پولش رو دارن که تیم ریکروتینگ و

بخش ( HRامور منابع انسانی یا
ِ
ریکروتینگ خودشون رو بزنن بیشتر .اینا میشن زیر
مدل
ِ

 .)Human Resourcesبعد هر منیجری که یه پوزیشن (یا اصطالحا ً رِک یا  Reqکه کوتاهشدهی

 Requisitionهست) داره ،اعم از اینکه مثال ً یه نفر از شرکت رفته و جاش خالی شده ،یا

شرکت داره رشد میکنه ،مییاد و یه ( Job Descriptionیا  JDیا تعریف شغل) به این بخش
 RecruitingRecuritingمیده و اونا میگردن نفر پیدا میکنن.

و معموال ً تعامل ا ّولیه اینه که ریکروتر اصلی با هایرینگ منیجر در تماس هست (یا تو اسلک و

چت ،یا ایمیلی ،یا توی یه سیستم مدیریت متقاضیان یا اصطالحا ً ( ATSمخفف Application

 )Tracking Systemمثل  )leverو هر شب مثال ً  ۴تا یا  ۱۰تا روزمه/پروفایل کندیدیت رو
میفرسته برای منیجره که نگاه بکنه.

اعضای این تیم ریکروتی حاال اینان معموالً.
 .aسورسر ( )Sourcerیا نفریاب

این کسی هست که وظیفهاش اینه که بره تو بیابون و نفر شکار بکنه! و کال ً روزی شاید

چند صد یا چند هزار تا ایمیل بزنه تا یکی پیدا بشه .و ممکنه مصاحبه ا ّولیه رو هم

خودش برداره( .مثال ً توییتر از اینا داره).

وجود سورسر خیلی آپشنال هست .و گاهی همون ریکروتر اصلی همین کار رو میکنه.
اما معموال ً از  ۲۰۰نفر به باال که شرکت باشه (یا مثال ً از  ۱۰تا پوزیشن باز بیشتر) نیاز به

سورسر بیشتر میشه.
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 .bریکروتر اصلی

این کسی هست که کلّ پروسه رو دستش میگیره .و از بعد از اون صحبتهای اولیه،

دیگه نتیجه هر مرحله رو به شما میگه.

 .cریکروتینگ کوئوردینیتور (هماهنگکنندهی استخدامگری – Recruiting
)coordinator

اینم یه بندهخدای نسبتا ً کوچیک هست (دستیار ریکروتر اصلی) که گاهی وظیفهی

تنظیم وقت مصاحبهها و یا هدایت شما در مصاحبه حضوری رو داره.

 .۵.۳.۳.۲.۱چرا باید انواع مختلف ریکروترها رو بدونم؟
آفرین! بسیار چیزای خستهکنندهای گفتم)): .
حریف چغر ِ شما کی هست ،ممکنه بهشدت دچار «داداچ ،داری اشتباه
نکته اینه که شما ،اگه ندونی که
ِ

میزنی بشی!»

ینی مثال ً برگردی به اون دستیار ریکروتره بگی «ببخشید از  Async/Awaitسؤال مییاد تو مصاحبه

جاواسکریپت» و یارو بگه «ها؟!» .یا بشینی برای ریکروتر ِ  Agencyقصهی حسین کرد شبستری بگی ،در

حالیکه یارو اصن دل به کار نمیده ،یا قلبش برای شرکت مقصد نمیتپه! یا اصن همون ریکروتر ِ Agency
اگه بیاد بگه «آره بیا بریم گوگل» خیلی فرق داره تا یه ریکروتر از گوگل مستقیم بهتون ایمیل بزنه.
خب از کجا بفهمم کی کیه؟
آفرین! به دامنهی آدرس ایمیل کسی که داره بهت ایمیل میزنه نگاه کن .بعد برو اون رو چک کن.

هیچ احدی هم ایمیل جیمیل و یاهو استفاده نمیکنه ضمناً؛ و اگه کرد ینی یا اسپمر هست یا شرکت خیلی

داغونه که نمییاد ماهی  ۶دالر بده یه ایمیل خوشگل و شیک برای این بابا بگیره ،بعد میخواد به تو ۲۰۰ک در

سال بده! ینی اگه  jessicas@tinder.comمثال ً داره بهت ایمیل میزنه ،ینی این مال شرکت هست .اگه
خواستی برو لینکداینش رو نگاه کن که بفهمی این نفر اصلی هست ،یا فقط شکارچیه.
حاال فرضاً فهمیدم ،بعدش چی؟

هدف اینا چیه؟ اینا هم یه سری آدم هستن و شغل دارن و شغلشون هم بهشدت استرسی هست (من

سابقه خیلی نزدیک و شخصی داشتهم) و باید هر روز یه تارگت بزنن .مثال ً باید حتما ً هر روز  ۳۰۰تا ایمیل بزنن
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یا با  ۱۰نفر در روز حتما ً تلفن حرف بزنن یا در هفته حتما ً  ۳نفر رو به استخدام نهایی برسونن .و خب این چیز

راحتی نیست و باعث میشه هم خسته/استرسی باشن؛ هم گاهی دل به کار ندن.

حاال ،گاهی ،این ریکروتره خیلی واقعا ً نقش پررنگی داره .مخصوصا ً چه در شروع کار ،چه در ادامه (پایین

مفصلتر نوشتهم) .و اینکه بدونین طرف کدومِ ایناست کمک میکنه چه اطالعاتی رو بدین یا بپرسین و کدوم

مدلی کانال بزنین): .

این قضیه رو خیلی سخت نگیرین ،اما واقعا ً یکی از چیزایی هست که خیلی  overlookedمیشه و ازش

سرسری میگذرن .اما واقعا ً میتونه تاثیرگذار باشه .آره آمریکا یه کشور قانونمند هست ،اما روابط

انسانی و اون human touchها ،میتونه خیلی خیلی خیلی جاها ،خیلی تفاوتها ایجاد کنه( .حتی

مثال ً
نوشتن یه نامه با دستخط به صاحبخونهای که دارین ازش یه خونه  ۲میلیوندالری میخرین!)
ِ

 .۵.۳.۳.۲.۲چرا باید با ریکروتره رفیق شم؟
آفرین!
قبلش اینو یادتون باشه که ریکروتر بیشتر از هر کس دیگهای توی این پروسهی استخدام ،توی تیم

شماست! چون هدفش این هست که تعداد «استخدامشدهها» رو باال ببره .و اگه شما مثال ً  ۶ماه دیگه
برنامهنویس ضعیفی از آب دربیاین یا معلوم بشه آدم عصبی و بدقلقای هستین ،کسی نمییاد یخهی

ریکروتر رو بگیره! برای همینه که باید همتیمیتون رو بشناسین و ازش حمایت کنین.
مضافا ً چون:

 .1ریکروتر گاهی قدرت مانور داره که  Interview Panelو مصاحبهگر رو خودش انتخاب کنه از
بین مثال ً  ۳یا  ۱۰تا مصاحبهگر موجود که هایرینگ منیجر معرفی کرده .و هایرینگ منیجر بیکار

نیست که برای هر کندیدت بگه خب این رو فالنی ببینه اون رو بهمانی .بلکه به ریکرویتر میگه

یکی از این  ۵تا سینیور رو بگو با این کندیدت تو زمانی که هم برای کندیدت کار میکنه هم برای
این اینترویوئرها ،ست کن.

این وسط ریکروتر بعد از دهها بار انجام دادن این هماهنگی ،قششششنگ میدونه کدوم

اینترویوئر سختگیره یا کدوم بیشتر سؤاالی بکاند میپرسه یا چی! و اگه باش رفیق بشین و

مثال ً بهش بگین ببین من بیشتر Backendم قویه ،شاید بتونه براتون یه کمکی بکنه .یا وقتی که

اینترویو ست شد ،اگه با طرف راحت هستین ،ازش بپرسین که چیا بخونین بهتره .فقط
حتماً تلفنی این حرفا رو بزنین.

حواستون باشه که تابلو این رو نگین .و
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 .2توی خیلی از مواقع بهصورت ریز و ضمنی میتونه روی  maybeمصاحبهگرها نظر بذاره .خیلی
از مصاحبهگرها که آدمهای درونگرا و گاهی (استریوتایپ نمیسازم ،اما گاهی) چندان آدمشناس

نیستن (و بیشتر بلدن با کد کار بکنن تا آدم) ،وقتی از مصاحبه تلفنی مییان بیرون خیلی

 Maybeو مردد هستن.

اینجاست که بالفاصله ریکروتر اینا رو خفت میکنه و میگه «خب ،مارتین جان ،این پسر ایرانیه

یاشار (یا دختر ایرانیه ،مهشید؛ البته «ایرانی» رو شاید نگه!) چهطور بود؟» و مارتین سرش رو

میخارونه و تو کلهش داره به باگی که باید بره فیکس کنه تا قبل از رفتن به خونه فکر میکنه و
میگه «هوووممم… نمیدونم .بد نبود…» اینجاست که جسیکا (ریکروتره) میتونه بگه مثال ً
«ولی بامزه بود!» یا «ولی آدم بانشاطای بهنظر میرسید!» .و با همین جمله ،خیلی ریز و
مخ مارتین رو بهنفع شما (و خودش) بزنه ،بدون اینکه کار خالفی کرده باشه.
زیرپوستی ِ

 .3توی جلسات نهایی میتونه برای شما ،خصوصا ً از نظر انسانی  vouchکنه و چونه بزنه.

پایان پروسه ،وقتی ریجکت بشین ،شاید مرام بذاره و بهتون فیدبک بده! فیدبک رو با جون و
 .4در
ِ
دل ،عین بچهی آدم بپذیرین! ()۸.۴.۱

 .۵.۳.۳.۲.۳مکالمات رفاقتی و حساس و غیررسمی ،فقط تلفنی و غیرمکتوب!
این رو باز تأکید میکنم که چیزای غیررسمی و رفاقتی/مرامی رو همیشه ،همیشه ،همیشه ،همیشه،

تلفنی فقط بگین و بپرسین و بخواین! چون هر چیز رسمیای رو همهی مدیران شرکت ممکنه بخونن و هر

لحظه ممکنه از دولت هم بیان و همه ایمیلها رو بخوان و بررسی کن که مثال ً آیا تبعیض سیستماتیک داره

شرکت میکنه یا نه .واسه همینه که مکتوب کسی نمیخواد گاف بده .و خیلی از این بحثهای حساس رو
توی تلفنی (که نباید کسی ضبط کنه) میگن.

دقت هم بکنین که اگه از کسی قولای میشنوین ،بخواین که ایمیل بزنه .یا بعدش یه ایمیل بزنین و

بگین «پیرو صحبتمون ،برای اینکه من مطمئن باشم یادم نره ،قرار شد فالن اتفاق بیافته ».اما حواستون
باشه (و حتی قبلش بگین) که میخواین بحث رو از تلفن بیارین مکتوب.

 .۵.۳.۳.۲.۴چهجوری با ریکروتره رفیق شم؟
گویی منفیانه و مغرضانه بکنم ،رابطه کندیدت و
بخوام از ارتفاع ۳۰هزار پایی خیلی خیلی خیلی کلی
ِ

ریکروتر اغلب اینه که:
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 .1کندیدت ریکروتر رو آدم حساب نمیکنه .چون بهنظرش کارش در حد نگهبان آفتابه هست و

بات
هیچچی تکنیکال بارش نیست .مضافا ً فک میکنه که ریکروتر تأثیری تو داستان نداره (یه ِ

سخنگو هست که بلده انگلیسی بخونه) .و تازه خیلیاشون اسپمر هم هستن تازه.

 .2ریکروتر از کندیدت (به لحاظ انسانی و قلبی) بدش مییاد چون اوال ً بسیار وقیح و  rudeمیتونه
باشه هر پاسخ ایمیلی که ازشون باز میکنه (اونقد مثال هست!) ،دوما ً داره با  ۵سال سن

من ریکروتر حقوق میگیره .ثالثا ً این
جسمی (و عقلی ،بهوضوح گاهی) پایینتر ،سه برابر ِ
دولوپرها یه عده کثیرشون اصن آدم حساب نمیکنن کسایی که برنامهنویس نیست رو!

حاال ،شما باید این سد ( )barrierرو بشکونین!
برای این کار یه سری تکنیک عمومی برخورد با آدما پای تلفن هست که توی  ۸.۳.۲گفتهم .سعی کنین با

اون تکنیکها خیلی دوست بشین.
یه سری هم تکنیک خاص…

 .1وقتی احوالپرسی اولیه رو کردین و یخها آب شد ،ازش بپرسین که ترجیح میده شما سؤاالتتون
رو اول بپرسین یا آخر.

سؤاالت از پیش آمادهشدهی خوب بپرسین .حتی Fake questionها رو هم خوب بپرسین.
.2
ِ

سمت مثبتی ): .و نگین هم که
مخصوصا ً اگه طرف رو بهفکر فرو ببرین راجع به خودش و به
ِ
«من این سؤال رو از همه میپرسم!» چون آدما دوست دارن حتی در احمقانهترین چیزا هم
«خاص» و «ویژه» باشن.

 .3سؤال بد و احمقانه نپرسین! با اینکار هم خودتون رو احمق نشون میدین ،هم اون رو بهش
حس بدی میدین .سؤال بد مثل:

جواب از پیش تعیین شده
 .aسؤالی که طرف رو توی معذوریت قرار بدین که بخواد یه
ِ

بده – «بهنظرت من چهقدر شانس دارم استخدام بشم؟» یا سؤالی که حس بدی بده و

طرف مجبور باشه یه چرت بیربطی سمبل کنه بده ،مثل «آخرین کسی که از شرکت

شما اخراج شد ،چرا اخراج شد؟»

 .bسؤالی که بدونین که ربطی به این بابا نداره« – .شرکت شما تا حاال سعی کرده از PHP
استفاده کنه؟»
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 .cسؤالی که توش زیادی بخواین خودتون رو بامزه یا خفن نشون بدین – «شرکت شما
(مثال ً  )Tinderآیا  employee discountهم میده؟» (مخصوصا ً اگه جنسیتها

متفاوت باشه).

 .dسؤالی که جوابش واقعا ً فرقی برای شما نمیکنه – «شرکت شما ،آیا هزینهی باشگا ِه

من که ماهی  ۱۰دالر هست رو میده؟» (خب گالبی ،داری میگی میخوای ۲۰۰ک حقوق
بگیری ،سر سالی  ۱۰۰دالر چونه نزن!)

 .eسؤالی که جوابش تو اینترنت پیدا بشه – «فرق  PPOبا  HMOچیه؟»
.f

سؤالی که عجیب باشه و احمقانه – «آیا امکان اینکه شرکت شما حقوق من رو به
حساب Savingsم بریزه مستقیم ،وجود داره؟»

 .4الکی کلمات قلمبه سلمبه بهکار نبرین .سعی کنین  ELI5توضیح بدین چیزای تخصصی رو اگه
الزم هست ،بدون اینکه به روش بیارین.

 .5تهش ازش بپرسین توصیهای داره براتون؟
 .6حتما ً تایمالین داستان ،حداقل تا مرحله بعدی ،رو یه بار باش مرور کنین.

 .۵.۳.۳.۲.۴چکلیست سؤاالت مهم که باید از ریکروتر پرسیده بشه
آفیس یه کشور
ِ
 .1آیا شرکت شما برای ویزای من اقدام میکنه؟ اگه التاری برنده نشم ،میشه برم
دیگه؟

 .2آیا شرکت شما برای گرینکارت من اقدام میکنه؟ (طوری بپرسین که طرف گزینهی «بعد از یک
سال» رو بتونه راحت بگه .و منگنه نذارین).

 .3اگه تایتل خاصی م ّد نظرتون هست بگین.
 .4امکان اینکه دائم ریموت کنین؟ (مخصوصا ً بعد از پندمیک)
 .5اگه حداقل حقوق خاصی م ّد نظرتون هست بگین .و بگین که چرا هم اگه امکانش هست.
(معموالً :چون نمیخوام  pay cutبگیرم و خونه خریدهام).
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زمانی شما از اینکه اگه همهچیز از سمت من به بهترین و سریعترین نحو پیش بره ،چه
 .6تخمین
ِ
زمانی آفر خواهم داشت ،چه مدت از امروز هست؟

 .7آیا آفر شما توش سهام هم هست یا نه؟
( .8چیزایی مثل بیمه سالمتی و دندون و اینا رو همه دارن .اگه خواستین میتونی 401K

 Matchingرو بپرسین (ونه صرف  401Kخالی رو ).که میتونه تا  ۵درصد تأثیر بذاره روی پکیج
نهایی شما).

 .۵.۳.۳.۲.۵چه جوری به ریکروتر بگم فع ً
ال نه؟
اگه سرتون به کار خودتون گرم هست یا آمادگی مصاحبه ندارین ،بد نیست که ریکورترهای مستقیم

(ایمیل از خود شرکت) که از شرکتهایی که ممکنه یه روز بپیوندین بهشون رو مختصر جواب بدین.

میتونین بهشون بگین که «فعال ً روی کارم متمرکز هستم ،اما خوشحال میشم  ۶ماه دیگه یه touch

 baseداشته باشیم».

بعد خودتون یه  tagیا  labelتوی جیمیل داشته باشین به اسم « »Next Jobو این رو بوکمارک کنین با

اون لیبل .این شکلی وقتی با منیجرتون دعواتون شد و فحش عمه دادین به هم ،توی همون مسیر برگشت

به خونه میتونین راحت  ۱۰تا ایمیلی بزنین! )):

 .۵.۳.۳.۳مصاحبهگر تخصصی یا اینترویوئر ()Technical Interviewer
سؤاالت روزبه :چطوری به صورت سریع مسئله حل کنیم از نظر کنترل استرس و مدیریت زمان و ...

موقع اینترو و زیر نظارت شخص دوم بد نباشه.

 .۵.۳.۳.۴مدیر استخدامی یا هایرینگ منیجر ()Hiring Manager
اینا رو باید بنویسم سر فرصت…
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 .۵.۳.۳.۵مدیریت منابع انسانی یا /HRاِچ.آر ()Human Resources
اینا رو باید بنویسم سر فرصت…

 .۵.۳.۳.۶احیاناً امور مالی یا /Financeفایننس و در صدر اون CFO: Chief
Financial Officer
اینا رو باید بنویسم سر فرصت…
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 .۵.۳.۴سؤاالت مربوط به مصاحبه
 .۵.۳.۴.۱چه توصیههایی برای غلبه بر استرس مصاحبه دارین؟
اینا رو باید بنویسم سر فرصت…

تمرین مصاحبه دارین؟
 .۵.۳.۴.۲چه توصیههایی برای
ِ
اینا رو باید بنویسم سر فرصت…

 .۵.۳.۵چه توصیههایی برای بعد از گرفتن آفر و  negotiationو چونهزدن
دارین؟

اینا رو باید بنویسم سر فرصت…
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 .۵.۴شروع زندگی کاری
 .۵.۴.۱سؤاالت رایج در زمینهی پیدا کردن اولین کار/شروع زندگی کاری
 .۵.۴.۱.۱من صفرکیلومتر (تازه فارغالتحصیل) هستم .چهجوری جاب بگیرم؟
اگه توی دوره تحصیل یه اینترنشیپ/کارآموزی رفته باشین که احتمال زیادی داره اونجا بگیرنتون .نکات

 ۶.۱.۱هم برای طول تحصیل خوب بوده اگه انجام دادین.
توصیههای من:

 .1رزومه و لینکداین مرتب .رزومه رو حتما ً به دوست و آشناها بدین که نظر بدن .مخصوصا ً تو

گوگلداک که مستقیم  suggestionبذارن .و پذیرندهی نظرات باشین( .من هم معموال ً دوست

دارم نظر بدم .البته این روزها خیلیییی سرم با این قضیه شلوغه).

حتی متن پروفایل لینکداین رو هم میتونین توی گوگل داک بذارین که ملت راحت نظر بدن .و
حتی یه کاور لتر هم( .بین علما سرش اختالف هست؛ من دوست دارم).
توی  .۵.۶هم راجع به اینا توش توضیح دادهم.

 .2ریفرال داشتن خوبه .اما خب برای شروع/کارآموزی ،گاهی خیلی هم مؤثر نیست ریفرال؛ پس
دل نبند.

 .3از برنامههای خود دانشگاه حداکثر استفاده رو بکن .مخصوصا ً این  job fairها و postingهای
داخلی

 .4با فارغالتحصیلهای دانشگاه (ایرانی) که سال باالیی هستن و االن تو صنعت هستن یه

کانکشن بزن و از اونا نظر بخواه .اونا احتماال ً راه و چاه رو بهتر میشناسن و میتونن کمک

بیشتری بکنن .اینجا باید قشنگ به کلی آدم توی لینکداین و … رو بندازی و سعی کن راحت

باشی با این کار و همینطور با ریجکت شدنهای بعدش.

 .5کال ً
داشتن یه  portfolioخیلی مهمه .مثل هومپیج شخصی و لیست پروژهها و گیتهاب و اینا.
ِ

194

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

 .6حتما ً ایونتهای مختلف رو شرکت کنین و با ملت آشنا بشین .و دست به آچار باشین (باید

بتونین ظرف  ۲۰ثانیه یه ایمیل با عنوان و متن تشکر و روزمهی پیوست شده) به کسی که توی

آسانسور دیدهاین بفرستین( .حتی میتونین این رو توی درفت آماده داشته باشین و فقط اسم

و ایمیل طرف رو بذارین توش).

 .7دقت کنین که برای جاب ا ّول ،خیلی از کارفرماها نگران این نیستن که شما «دانش» کمی

دارین .بلکه نگران این هستن که شما ا ّول آدم خوبی هستین (فان ،قابل تکلم ،محترم ،صبور و

متین) و بعد اینکه هوش و یادگیری دارین .پس بهجای مثل اسب/لوکوموتیو خر زدن و جزوهی
ای تکنولوژی حفظ کردن ،خودتون رو در محیط قرار بدین (اصطالحا ً put yourself
 ۵۰۰صفحه ِ

 )!out thereو از محیط یاد بگیرین.

بهعبارتی بهجای اینکه بعد از چیزایی که گفته شد (مثل رزومه و لینکداین و هومپیج) بخواین

همچنان برای کیفیت خودتون  over-optimizeبکنین (مثال ً از  ۶۱درصد بشین  ۶۲درصد خوب)،
شانس دیدهشدن سرمایهگذاری کنین (از دیدهشدن توسط  ۱۰نفر ،بشین  ۱۰۰نفر) .اینجوری
ِ
روی

فرمول کیفیت×تعدا ِد دیدهشدن براتون بهتر بهینه میشه!
ِ

 .۵.۴.۱.۲چه استراتژیای برای اپالی کردن برای کار درنظر بگیرم؟
کال ً خیلی خوبه که شما ا ّول و توی یه بازهی کوتاه همهی پیشنیازها رو آمادهی آمادهی آماده بکنین (مثل

رزومه و لینکداین کامال ً حاضر  +هومپیج  .)… +بعدش بزنین تو کار اپالی کردن حسابی! و روی این هم

حساب کنین که شاید الزم باشه  ۲۰۰تا جا اپالی کنین تا اولین اینترویو رو بگیرین.

امیدتون رو از دست ندین ،اما تا میتونین اپالی کنین و دلبهکار بدین حسابی! اگه خسته هستین یه

استراحت بهخودتون بدین ،اما بعدش دوباره شروع کنین.

یه برنامهی روتین روزانه هم بذارین که مثال ً هر روز از  ۹تا  ۱۰جواب ایمیلها؛  ۱۰تا  ۱۲اپالی توی سایتها؛

 ۱۲تا  ۱ناهار و نماز؛  ۱تا  ۳صحبت تلفنی با ریکروترها و لینکداین بازی احیاناً؛  ۳تا  ۵دوباره اپالی؛  ۵تا  ۷یهکم
کد زدن و یادگیری و تمرین  leetcodeمثالً .بعدش هم ورزش و شام .و آخر شب هم  ۲ساعت اپالی.

سعی کنین روزی بین  ۱۰الی  ۲۰جا ،با دل و جون اپالی کنین .دل و جون هم یعنی قشنگ برین و جستجو

کنین .یا احیانا ً اون شرکت رو توی لینکداین سرچ کنین و افراد توش رو پیدا کنین و ببینین با کدوم ممکنه چه
نسبتی داشته باشین (مثال ً همدانشگاهی؛ یا دوست درجه ۲؛ یا همدانشگاهی ایران) و حتما ً بهش مؤدبانه یه
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سالم بکنین و بگین که قصد دارین اپالی کنین برای این شرکت و آیا توصیه یا راهنمایی خاصی داره؟ حتی
اگه میتونین به ریکروتر شرکت هم توی لینکداین یه پیام بدین که شاید اون پیشنهادی داشته باشه.

جون هر کی دوست دارینego ،ی خودتون رو هم یه چند هفته/ماه خاموش کنین .و واقعا ً
این وسط
ِ

«رو» بندازین به زمین و زمان .ممکنه حاال چند تا پیشنهاد بیشرمانه هم در بدترین حالت دریافت کنین
(متأسفانه) ،اما به ریسکش میارزه .کسی تهش بهتون مدال افتخار نمیده که وای چهقدر شیک جاب
ا ّولت رو گرفتی و زیر بار منت کسی نرفتی! آقا زندگی سخته .پس شما هم د ّرنده باشین برای بقا .من

های «وای ،تو ذهنش نکنه
نمیگم personal valueهای خودتون رو زیر پا بذارین .اما از این  overthinkکردن ِ

فکر کنه من فالن…» نکنین .سعی کنین از همین حاال یاد بگیرین چهجوری هم  friendlyو هم professional
باشین همزمان ،و نیازتون رو بپرسین!

نهایتا ً اینکه از ملت فیدبک هم گدایی کنین .مثال ً به ریکروتر یا آشنای لینکداین بگین که بهنظرش کجای

رزومه یا لینکداین رو میشه کار کرد که شانس بیشتری داشته باشین .یا احیانا ً پروژه خاصی یا ایده خاصی

داره که روش کار کنین؟

 .۵.۴.۱.۳من هی رزومه دارم میفرستم و ریجکت میشم؟ چرا؟ ((:
به این فکر کنین که اون کسی که اونورِ خط نشسته ،بعد از یه اسکن توسط یه ( ATSحقیقتی تلخ،

بین هزاران اپلیکنت/متقاضی،
راهنماها :یک و دو ،این سایت هم شاید خوب باشه ،نمیدونم ،).چرا باید از ِ

شما رو انتخاب کنه.
مثالً:

 .1حمایت دولت (خارج) :معموال ً اگه غیرخارجی بگیرن شرکتهای خارجی ،هم حس بهتری دارن و
هم هزینه کمتر و هم حمایت دولت .و حتی گاهی سقف دارن که چند تا لژیونر میتونن بگیرن.
):
پاسپورت ایرانی احتماال ً توش برگ برنده نیست!
 .2ویزا (خارج) :اینم دوباره
ِ
تحصیلی نرمافزار ندارین ،بالطبع شما هم جای اون مدیر
 .3رشته مرتبط :مثال ً اگه شما مدرک
ِ
استخدام ( )hiring managerباشین ،کسی که در همین کامپیوتر تحصیل کرده رو ترجیح

میدین به برق و ریاضی و مکانیک و مدیریت و … ،درسته؟
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 .4سابقهی کاری مرتبط
 .5پورتفولیوی مرتبط و تمیز
خالصه تهش حواست باشه که «تو فقط برای خودت تنهای «تو»ی دنیا هستی!» برای بقیهی آدمها تو

هم یکی مثل بقیه هستی .پس سعی کن خودت رو براشون متمایز کنی.

من کامال ً موافقم که باید از یهجایی شروع کرد .اما نظرم اینه که در عین حال خوبه که «واقعبین» باشیم و

ل رسیدن به یه چیز هست ،و احتماال ً هزاران یا میلیونها نفر
حواسمون باشه که « »wantingتنها  ۵درصد ا ّو ِ
داشتن چیز واقعی برای
دیگه هم همین گام ا ّول رو دارن میان همزمان .پس اون  ۹۵درصد بقیه (تالش،
ِ

عرضه ،پرزنت کردن مناسب) هم مهم هست و گاهی باید روش خیلی کار کرد.

 .۵.۴.۱.۴من بکگراندم مهندسی کامپیوتر نبوده و خودآموز یاد گرفتهم ،االن هی

ریجکت میشم چرا؟ (ایران)

بهنظر نکات  ۶.۱.۱و ( ۵.۶رزومه و لینکداین خوب) رو که بخون.
بعد به این توجه کن که برای تو «فقط یه دونه از تو ،توی کلّ دنیا هست»؛ اما برای اون کارفرما« ،تو»

یکی از بین صدها متقاضی هست .اصال ً منظورم نیست که روحیهت رو بباز .بلکه منظورم این هست که

واقعبین باش ،رقبات رو بشناس و سعی کن ازشون جلو بزنی.
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در واقع اون بازیای که تو اآلن باید توش برنده بشی این هست که نشون بدی ،و ثابت کنی ،که تو از

همدانشگاهیت که همزمان با تو رفته  ۴سال کامپیوتر خونده ،استحقاق بیشتری داری برای گرفتن این

شغل .و برای اینکار باید حتما ً حداقل یه ویترین خیلی خوب ردیف کنی ،که میشه همون هومپیج +

پورتفولیو  +گیتهاب (پروژههای شخصی ،عادت و انگیزهی یادگیری شخصی)  +لینکداین و رزومه مرتب .و
این مرحله از بهینهسازی ( )optimizationرو اونقدر هی بهبود بدی و بدی و بدی و بدی ،که بتونی حداقل

برای مصاحبه فنی دعوت بشی.

وقتی به مصاحبه فنی رسیدی ،یعنی ویترین خوبه .حاال باید کمکم روی مراحل بعدی یعنی حل مسأله و

پاسکردن مصاحبهها هست تمرکز کنی!

پ.ن .کال ً شانس موفقیت در ( cold applyهمین فقط رزومه رو تو سایت ارسال کنی) معموال ً خیلی

کمتر هست .اگه بتونی کسایی که یه نسبتی باهات دارن (مثال ً از همون دانشگاهت هستن؛ یا آشنای مشترک

داری توی لینکداین) از اون شرکت رو پیدا کنی و خیلی دوستانه و محترمانه ازشون بخوای که تو رو ارجاع
بدن بهصورت داخلی ،این شاید خیلی شانس بیشتری داشته باشه.

 .۵.۴.۱.۵سابقه کار توی ایران در اپالی کاری در خارج
این قضیه  ۳تا بُعد داره:
 .1از نظر اقامتی و ویزا و بُعدهای قانونی حساب بشه

این نسبتا ً راحتتر و شدنی هست .مخصوصا ً اگه اون شرکت وجود خارجی داشته و یه اسم و

ایمیل (با ایمیل شرکت) وجود داشته باشه که جواب بده .مضافا ً شما میتونین یه  affidavitهم

جون خودتون که دارین راس میگین! ):
بنویسین و قسم بخورین به
ِ

 .2برای پیشنیازهای شرکت جزو اون بند «حداقل  ۳سال سابقه کار» حساب بشه

این بستگی داره واقعاً .ببین اون  recruiterمربوطه (یا اصطالحا ً اینجا چون اولش هست،

میشه  sourcerمربوطه ،که دنبال  leadاپلیکنت میگرده) دنبال این هست که آدم جور کنه .و

خب در راستای منفعت شخصی خودش هست که بخواد تو رو هم حساب بکنه و توی آمار

روزانهش (که مثال ً باید روزی  ۱۰۰تا ماهی بگیره) حساب بکنه .منتهی اگه منیجری که داره باش

کار میکنه بهش دستور داده باشه که « ۳سال سابقه کار در شرکت معتبر تو همین قاره» ،خب

طرف نمیتونه حساب بکنه.
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 .3برای خود منیجر و از نفر فنی جزو سابقه حساب بشه

این رو واقعا ً طرف احتمال خیلی زیاد ،با یهضریب خیلی کمتر حساب میکنه .مخصوصا ً اگه

اصال ً مدل داستان و جاب دسکریپشن تا حدی فرق هم بکنه.

کال ً هم توصیهی من اینه که موقع مصاحبهها ،خیلی راجع به این تیکه زیادهگویی و قصهی

حسین کرد شبستری و رفرنسهای دائم در نیار .و بذار اگه طرف خواست و پرسید ،اونوقت

مختصر جواب بده .چون خود طرف توی یه دوگانگی (که توی پایین توی  .۷.۱.۴.۱.۱توضیح دادهم)

هست و نمیخواد تو بیشتر گیجش کنی.

(اینا البته بسته به رشته هم فرق میکنه .اما چیزایی که نوشتهام بیشتر برای مهندسی کامپیوتر و

برنامهنویسی هست و فک کنم توی خیلی رشتههای دیگه هم صادق باشه).
یه سری نکات دیگه:

 .1تمیز و مختصر بنویس .و اگه وبسایت هم دارن انشالله قید کن.
 .2صادقانه بنویس .مثال ً بگو که سایز شرکت یا تیم چهقدر بوده ،بهجای غلو کردن ،حاال که سر و ته
نداره و قابل پیگیری نیست زیاد.

 .3خیلی روش مانور نده توی رزومه ،نسبت به دستاوردهای اینورِ آب .ینی شاید یه اینترنشیپ
اینور آب خیلی بهتر باشه تا یه سابقه اونور آبی.

 .4اگه سابقه مدیریت داری اونور ،و اینجا داری برای پوزیشن پایینتر اپالی میکنی ،شاید بد
نباشه که اون تیکه رو ننویسی اصن( .ادامه رو بخون).

 .5کپی از ژنرال الکاتراز در این توییت :اگه کارت توی ایران میتونه نگرانیهای تحریمی/نظامی
داشته باشه هم توجه ویژه داشته باش( .من حرف بیشتری نمیزنم) ): .

منفی سابقه کار توی ایران در اپالی کاری در خارج
 .۵.۴.۱.۵.۱تاثیر
ِ
نکته آخر هم اینکه این تجربه ممکنه نتیجهی عکس هم بده .مثال ً سابقه کارت توی ایران ممکنه گیج کنه

ملت رو که تو چرا با مثال ً  ۵سال سابقه الزاما ً میخوای کارآموزی بری .چون شاید (شاید) یکی از شروط
کارآموزی این باشه که قبلش کار نیاموخته باشی!

یا از اونور مثال ً اگه سابقهی منیجمنت یا حتی  founderبودن توی ایران داری ،بالطبع برای یه پوزیشن

جونیور تو  overqualifiedهستی .و منیجر مربوطه نمیاد تو رو استخدام کنه که پسفردا بخوای هی بهش
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اظهار فضل بکنی .ترجیح میده یه بچهی بیدستوپا و تشنهی یادگیری رو بیاره که مثل اسب کار بکنه و یاد

بگیره!

خالصه حواست به این داستان باشه .کال ً اینکه تو به اون پوزیشن  fitباشی خیلی مهمه .و اینکه خیلی

خفنتر باشی ،خصوصا ً جز برای شرکتهایی مثل  googleو  ،facebookقشنگ میتونه نمره منفی داشته
باشه.

پ.ن .این قضیه برای مدرک تحصیلی هم هست .مثال ً کسی که تو ایران  PhDداشته باشه توی یه سری

رشتهها (مثل یه سری علوم) ،واقعا ً براش سخت هست اینور .چون از یهطرف خیلی اون مدرک رو خیلی

قبول ندارن (مخصوصا ً اگه دانشگاه و رنکش خیلی خوب نباشه یا اصن معلوم نباشه) ،و از طرف دیگه

نمیتونن بهت بگن خب با  PhDبیا لوله و شیشهی آزمایشگاه رو بشور! واسه همین ترجیح میدن دنبال

همچین کِیسای اصن نباشن و رزومه رو بذارن کنار؛ و بهجاش یه جوان جویای نام که موقع شیشه آزمایشگاه

شستن ذوق هم میکنه که کار داره و انگیزه داره رو استخدام کنن.

 .۵.۴.۱.۶بین صنعت و آکادمی موندهام!
فک کنم تا حاال فهمیده باشین که جز برای research positionها ،از فوقلیسانس و به بعد ،خیلی ربطی

به شغلهای  software engineerنداره .و اصن مهارتهایی رو میخوان که توی دانشگاه شاید درس

نمیدن.

از اون ور هم نکتهی مهمی که باید درنظر داشته باشین اینه که احتماال ً دانشگاه و آکادمیا و پیپر االن

بهنحوی  comfort zoneشما شده .پس کمی با نگاه بازتر و غیرجانبدارانه به صنعت نگاه کنین!

نهایتاً ،چیزایی که این المصبا توی اینترویو میخوان معموال ً فقط توی دو سه تا درس خاص هست –

مثل طراحی الگوریتم و اینا .و نیاز به تمرین خیلی خیلی زیاد داره (مثال ً توی  leetcodeو اینا)

خالصه علیرغم اینکه موندن توی دانشگاه/اکادمی خودش زیرشاخه داره (مثل ریسرچ یا تیچینگ یا

تنیور ترک) و صنعت هم خیلی مختلفه (بیگ کمپانی ،استارتآپ ،ریسرچ پوزیشن )… ،من جدول زیر رو «به
نظر خودم» تنظیم کردم.

نکات مهم در مورد جدول زیر:
 .1اینا کامال ً نظرات من با مشاهدات من هست .اگه چیزی بهنظرتون خیلی پرت مییاد حتما ً
همینجا کامنت بذارین یا بهم پیام بدین.
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 .2من تجربه مستقیم در آکادمیا ندارم ،اما خیلی زیاد هم دیدهام و هم استخدام کردهام .در صنعت
ولی تجربهم بیشتره .انتخاب خودم هم صنعت بوده .پس ممکنه علیرغم تالش خودآگاهانه

شخصیم ،همچنان بهسمت تصمیم خودم پیشداوری bias/داشته باشم.

 .3من بیشتر برای اکادمیا یه ریسرچر/فلوشیپ/پُستداک رو درنظر گرفتم و برای صنعت کار

بهعنوان برنامهنویس در یه شرکت متوسط .قطعا ً همونطور که گفتم ،خو ِد اینا هم ممکنه دقیق
نباشه و متفاوت باشه.

دسته

مالی

فاکتور

کار
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در آکادمیا

حقوق و مزایا

محدودتر

بیشتر (بههمراه سهام)

افزایش حقوق

محدودتر

بیشتر ،کامال ً دوبل بعد از ۵
سال شدنیه

امکان درآمد
غیرمستقیم
()passive income

کمتر :کتاب  -آموزش آنالین

بیشتر  -سهام شرکت رشد
کنه ،حتی بعد از جدایی شما

امکان برندهشدن
 Jack Potو یه شبه
میلیونر شدن

تقریبا ً صفر  -مگر جایزه خیلی بزرگ

شدنی ،یهو استارتآپ بگیره

بیشتر  -خصوصا ً در فرهنگ ایرانی

معمولی  -مخصوصا ً با تاتیل
 SEعادی

منزلت اجتماعی

زندگی
شخصی

در صنعت

سهولت ویزا و
اقامت (آمریکا)

نسبتا ً بهتر  H1B cap exempt -و
NIW

نسبتا ً سختتر  -التاری H1B

سهولت مرخصی

سه ماه تابستون معموال ً آف

سطح استرس روزمره

نسبتا ً کمتر و قابل پیشبینی

مرخصیها نسبتا ً محدودتر به
دو هفته شاید
نسبتا ً بیشتر  -پروژهها ،باگ
تو پروداکشن

بقا در comfort zone

بیشتر  -چون توی همون محیط
احتماال ً تا االن  Master'sیا PhD
گرفته شده

جدید  -با روال و روتین جدید
و آدمهای جدید و چیزای
جدید

گزینههای ورو ِد اولیه

کمتر  -دانشگاهها محدودن

سختی ورود اولیه
ِ

احتماال ً کمتر  -مخصوصا ً اگه

بیشتر  -گونی گونی شرکت و
استارتآپ هست
احتماال ً بیشتر  -مخصوصا ً
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کار-درست باشین

اگه برنامهنویس نباشین

امنیت شغلی (اخراج
شدن)

شاید کمی بهتر اگه تنیور بشین
(اخراج سختتر)

امنیت و راحتی
آینده/پیری اگه بخوای
کار کنی

شاید بیشتر  -مخصوصا ً
فکالتیشدن و خودمختار شدن

امکان اخراج هست ،اما بعد
از سال سوم دیگه راحت
میشه آفر گرفت
شاید کمتر کمی  -مگر خیلی
دیگه رئیس شدن (تو ۷۰
سالگی باز ملت کد میزنن)

بروکراسی و احتمال
خالهزنکبازی و
رواعصاب

شاید بیشتر  -محیط کوچیکتر و
معموال ً باال به پایین

شاید کمتر  -امکان تغییر تیم
راحت ،تنوع در تیمها و
سابکالچرها

نسبتا ً سختتر  -تعهد بیشتر،
تقاضای محدودتر

نسبتا ً آسون  -خصوصا ً از
سال  ۳به بعد

نقش در سرنوشت
بشر

شاید بیشتر  -پیشبرد علم

شاید کمتر  -حتی کمک به
کپیتالیسم .مگر در صنایع
خاص.

هیجان شخصی

شاید کمتر  -خروجی :چند مقاله در
سال

سختی تغییر شغل
خودخواسته

حس و
نگاه
شخصی

یادگیری

گذشته/آین
ده
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تاثیرگذاری مستقیم
در زندگی آدمهای
کنونی

شاید کمتر  -مخصوصا ً در
رشتههای تئوری و محض

یادگیری تعامالت
انسانی و مدیریت

محدودتر شاید  -دانشجو گرفتن و
سایر اساتید .و حتی فقط استاد
راهنما.

یادگیری روزمره

نسبتا ً کمتر ولی عمیقتر شاید
(پیپر)

امکان استقالل و
رئیس-خود-شدن

هم صفر هم صد  -میتونی رئیس
گروه خودت باشی

مفید بودن گذشته و
مسیر طی شده تا
اآلن

خیلی زیاد  -خصوصا ً در ریسرچ

شاید بیشتر  -مخصوصا ً
فیچر جدید و  A/Bتستها

شاید بیشتر  -مخصوصا ً در
استارتآپهای یونیکورن
بیشتر اگه منیجر بشین -
مثل هایرینگ و فایرینگ .و
همچنین مشتریان و ساپورت
نسبتا ً بیشتر  -خصوصا ً در
کار/پوزیشن جدید

نسبتا ً راحتتر  -استارتآپ
نسبتا ً کم  -خصوصا ً در SE
معمولی
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توییتهای مرتبط:
https://twitter.com/tond_baad/status/1483483623739244551

●

 .۵.۴.۲توصیههایی برای شروع و ابتدای زندگی کاری
 .1نق کم بزنین!

شما وظیفهتون اینه که بار و دغدغهی منیجرتون رو کم کنین؛ نه بیشتر! پس سر هر چیزی هی
نق نزنین به منیجرتون که بیاد جمعتون کنه – وسط مهمونی که عمه و عموها دارن راجع به

گرونی مسکن صحبت میکنن ،یهو از ته دسشویی داد نزنین «ماماااااان! بیا منو بشوووور!»
ِ

کال ً اینکه ( drama-queenو این) یا  drama-magnetباشین ،باعث میشه همه ازتون اجتناب
بکنن و سعی کنن ازتون فاصله بگیرن و از تیم دورتون کنن؛ تا جایی که اخراج/تعدیل بشین .کال ً

نقهایی که دارین میزنین رو ،اگه روش خودآگاهی داشته باشین ،احتماال ً سه دسته میتونین
بکنین:

 .aنق عمومی

آره ،بقیه هم میدونن هوا سرده! بقیه هم میدونن گرونیه .بقیه هم میدونن فالن
اتفاق سیاسی افتاده .واااقعا ً یادآوری این قضیه ،اونم توی ساعات کاری که اون

بدبخت دوست داره کارش رو انجام بده و بره خونه استراحت کنه ،چیز لذیذ و مطبوعی

نیست!

این هم که فک کنین با درددل کردن دو نفره دارین برونریزی ( )ventingمیکنین و اون

هم تأیید میکنه (یا حتی در بهترین یکی تو میگی ،یکی اون!) هم با اینکه برای

جفتتون در لحظه خوبه ،در عمل افتضاحه! آقا جون اگه کاری میتونی بکنی برو بکن.
اگه نه ،بس کن هی نق ،نق ،نق.

 .bنق شخصی

مسائل شخصی زندگی ،به خود شما ربط داره .حداکثر به دوستای نزدیک .همین .سر ِ

کار انتظار دارین چی بشه؟ یا همکارت نمیفهمه ،که جفتتون از هم بدتون مییاد .یا

همکارت میفهمه و احتماال ً به ترحم کشیده میشه ،که اون نمیتونه ازت انتظار زیادی
داشته باشه و مجبور میشه هی حواسش باشه (یا جای تو هم کار بکنه) که اینم بد
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هست!

سوپ رو با قاشق میخورن ،ماکارونی رو با چنگال! برای نقهای شخصی به دوست،
خانواده و حداکثر تراپیست رجوع کنین.

 .cنق به مجموعه

این هم بدترین مدلش هست! یا میخواین بگین «مدیریت احمق است!» که قطعا ً

بهگوششون میرسه و با تیپا پرتتون میکنن بیرون .یا اینکه شاید فک کنین دارین

یه گروه «مستضعفین در برابر مستکبرین» تشکیل میدین ،که بازم باعث میشه

بهتون بگن «مهرهی سمی» ( )toxic personو سعی کنن زودتر از شرتون راحت بشن

که بقیهی سیبهای مجموعه رو کرم نزنه.

یاد بگیرین فرق «انتقاد سازنده» با «نق» چیه .یاد بگیرین انتقاد سازنده رو خصوصی،

محترمانه ،در آرامش ،و با راهحل میگن .نق همهی ایناش برعکسه!
 .2انتظار تا-تی-تا-تی شدن نداشته باشین.

یه  developerبایییییید ،باااااااید ،باااااایییییید ،بتونه خودش گلیم خودش رو از آب بیرون

بکشه .و باید بتونه دیباگ کنه .باید بتونه کد کثیف بقیه رو بخونه ،زیر لب فحش بده ،و بفهمه

چهخبره .و نهایتا ً بتونه با کمترین تغییرات و بدون اینکه کل کد رو پاک کنه و دوباره بنویسه ،تو

 ۳خط بتونه باگ رو فیکس کنه .باید بتونه سرچ کنه .باید بتونه توی  stackoverflowهی بگرده و
بگرده و بگرده.

اینکه احساس کنین یه نفر همیشه بیاد دست مبارک شما رو بگیره و انگشتاتون رو بذاره رو

کیبرد و عین معلم پیانوی بچهی  ۳ساله فشار بده ،صرفا ً باعث میشه زودتر بخوان از شرّ شما

خالص بشن .اگه میخواستن خودشون تهش پیانو رو زده باشن ،مریضن بیان به یکی پول بدن
و وقت بذارن؟

کسی مرض نداره ،اما اونقدر همیشه سرعت و فشار باالست که واقعا ً وقت ندارن .واقعا ً

نمیرسن/نمیتونن .واقعا ً همون منیجر بدبخت گاهی باید از این میتینگ به اون میتینگ بدوئه

و مغزش و روحش و جسمش نمیکشه هی این وسط بیاد پستونک شما رو که از دهنتون
افتاده رو زمین ،ببره بشوره بیاره بذاره دهنتون دوباره.

اینم دقت کنین که درسته که شرکت «جونیور دولوپر» استخدام کرده ،اما از بین همهی

کندیدیتها اونی رو انتخاب کرده که بیشتر از همه «جونیور دولوپر ِ خودکفا» باشه .وگرنه اگه قرار
بود مدرسه باشه و دیکته بگن ،شما هم تایپ کنین ،دیگه مصاحبه نمیخواست – در رو باز

میذاشتن همه بیان تو! عاشق بوی ادکلن شما نیستن که .پس سعی کنین اثبات کنین که
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خودکفا هستین و همهی تالشتون رو میکنین که باری از رو دوش بقیه بردارین ،بهجای اینکه
بذارین.

 .3انتظار اینکه همهش تکنیکال باشه نداشته باشین.

برنامهنویسی روی کاغذ و توی کتاب و یوتیوب و تیوتریال ،همهش کد زدن و فنی هست .توی

دنیای واقعی ،پروژهها  ۳۰۰۰تا بُعد غیرفنی دیگه هم دارن .شما باید بتونین با یه  UXدیزاینر

صحبت کنین و بهش بگین که فالن چیز سخت هست ،یا توی فالن دیوایس بد دیده خواهد
شد.

شما باید بتونین با یه مدیر پروژه درست صحبت کنین و زودتر از پنجشنبهای که فرداش تحویل
و النچ پروژه هست ،بهش بگین که نمیرسین .باید بتونین تخمین درست بدین .باید بتونین

توی میتینگها اعالم بکنین که اگه میخوای پروژه بهجای  ۳ماه توی  ۱ماه تموم بشه ،باید قید
اون چهار تا فیچر رو بزنن .باید بتونین همهی اینا رو با لحن یه فروشندهی ماهر و همیشه

لبخند-به-لب بگین ،بدون اینکه حرص بخورین و بقیه رو احمق ببینین!
 .4ک ً
ال انتظار زیاد!

اینکه هی بخواین تمامِ مشکالت دنیای کار در تمام کائنات ،مثل  work/life balanceیا

 gender equalityیا … رو همه رو بهعنوان یه  activistبرطرف بکنین هم واقعا ً هزینه و سردرد

داره .کسی نمیگه «انتقاد سازنده» نکنین .اما اینکه هییییی بخواین «انتظار» داشته باشین که

چرا «همهچی ایدهآل نیست» واقعا ً رو مخ هست.

سعی کنین همیشه ق ّد اعتبارcredit/تون حداکثر انتظار داشته باشین .و اگه اعتبار هنوز کسب
نکردهاین (با جلب اعتماد منیجر مستقیم و غیرمستقیم ،که شما هم «کنندهی کار» هستین و

هم «خوشقلب» و «دلسوزِ مجموعه») ،یهکم سرتون رو بندازین پایین و روی این قسمت کار
بکنین.

حالت این هم این هست که خودتون رو  The Smartest person in the roomنشون
بدترین
ِ

بدین( .حتی اگه هستین هم باید یاد بگیرین چهجوری نشون ندین و بذارین بقیه کشف کنن که

حال کنن ).همچین آدمی ،واقعا ً رو اعصاب هست و میتینگهای ساده رو هم به گند میکشه از
بس میخواد خودش رو باد کنه و شنوایی هم نداره و بلد نیست خیلی مستدل و objective

دالیل نظراتش رو بگه .نباشین!

 .5پیشفرض و  assumptionنداشته باشین!

زندگی بقیه خیلی بزرگتر از چیزیه که تو توی چشمات میبینی .پس کم
آقا ،به پیر ،به پیغمبر،
ِ

واسه خودت «نتیجهگیری» کن.
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(نکته :من نمیگم همیشه اشتباه هستی .میگم ببین گاهی ممکنه اشتباه هم کرده باشی .از
توی کلّهی خودت بیا بیرون و برو زندگیت رو بکن!)

 .aفالنی  ۱۰دقیقهست تو گوشیشه = داره بازی میکنه! (شاید برای خانوادهش مشکل
پیش اومده).

من بدبخت دارم عین
 .bفالنی  ۱۰دقیقهست تو گوشیش داره بازی میکنه = عالفه! بعد ِ

سگ کار میکنم که اون عشق کنه! (شاید اونقدر بهش فشار اومده که فقط اینجوری
میتونه تخلیه کنه ،بهجای گریه کردن).

 .cمنیجرم جواب ایمیلم رو نداده = خیلی عقدهایه .با من بده .از ایرانیها متنفره( .بابا

شاید طرف ایمیلت رو در حالیکه بچهش تو بغلش داشته عر میزده و اون یکی هم
داشته شلوارکش رو میکشیده که به من صبونه بده ،خونده .و نتونسته جواب بده

هنوز).
من موفق رو نداشتهان [بهخاطر ِ یکی از چیزاییم
 .dمن رو پروموت نکردن = چشم
دیدن ِ
ِ
که با بقیه فرق داره؛ مثل جنسیت ،نژاد ،سن ،لحن ،لهجه] (بابا ،شاید واقعا ً هنوز

دنبال فیدبک باش؛ و نشون
استحقاقش رو نداشتی .یه بار دیگه به خودت نگاه کن .و
ِ

هم بده که پذیرش فیدبک گرفتن رو داری).

 .eمنیجر ِ منیجرم جواب سالمم رو نداد یا سرد داد = از من اجتناب میکنه .میدونم ازم

متنفره .میدونم فکر میکنه من آدم مزخرفی هستم! (بابا ،بهقول رضا مارمولک «طرف
اصن فکری نمیکنه راجع بهت!»)

.f

حمال فرض کرده (آقا جان ،تا
منیجرم بهم کار زیاد داده می داده = من رو یه
احمق ّ
ِ

موقعی که خودت محترمانه و با آرامش بهش نگی که تخمینت برای کارهایی که داری
بیشتر از زمانی هست که داری ،و ازش نخوای که برات اولویتبندی prioritize/کنه،
اون شاید فک کنه تو اوکی هستی و دمت هم گرم هست).

 .gمنیجرم هی ازم ایراد میگیره = لذت میبره که منو پایین بکشه! (این احتمال رو بده که

دادن تو به
بهخدا طرف هم یه کارمنده و هدف اونهم این هست که ترفیع بگیره .پایین
ِ
رفتن خودش الزم
اون ترفیعی نمیده! شاید داره بهت تشر میزنه ،چون برای باال
ِ
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هست که تو رو هم باال بکشه .و تو باال نمییای و وایسادی پایین هی داری فقط نق
میزنی).

 .6بلد باشین تو سینی فقط دکمه به منیجر بدین!

کاری که خیلی رایج هست اینه که دولوپرهای جونیور ،تا میگی آره یا نه اون پرچمِ «من جونیور

هستم» رو باال میگیرن و تا میبینن یهجا به بنبست خوردهان ،دستاشون رو باال میگیرن و
هیچ کاری نمیکنن.

کار درست ولی این هست که این  ۴تا کار بکنین:
 .aمشکل رو شناسایی کنین.
 .bبرای مشکل «حداقل دو سه تا جواب» مختلف پیدا کنین .جواب چرت و پرت هم نه،
چیزی که واقعا ً شدنی باشه و بشه به عنوان گزینه option/ارائهش داد.

 .cاین جوابها رو از حداقل  ۵بُعد ،با هم مقایسه کنین .دقیقا ً مزایا و معایب (pros and
 .)consدقیقا ً هم توی یه جدولی که هر جواب/گزینه یه ستون باشه و هر بُعد مقایسه

(مثل زمان ،هزینه ،ریسک ،فایده برای آینده )… ،هم یه سطر .بعد هر خونهی جدول یا

وزن داشته باشه بین  ۱تا ( ۵که مثال ً  ۵ینی خوبترین) یا سبز/قرمز باشه.

 .dنهایتا ً و مهمترین قسمت ،اینکه نظر و توصیه شخصی خودتون رو هم بگین .بگین

بهنظر من گزینهی «ج» بهترین گزینه هست .و اگه مخالفتی نیست من دوست دارم
این رو انجام بدم.

این هم کارِ منیجر رو بسیار آسون میکنه (الزم نیست تصمیم بگیره!) ،هم نشون میده

شما مسئولیتپذیر هستین و ریسکپذیر ،هم نشون میده که برای وقت و تمرکز

منیجر ارزش قائل هستین .و خالصه توی یه سینی فقط  ۳تا دکمه جلوش میذارین و
بهش میگین «به نظرم سومی رو فشار بده ،اگه حال نداری فکر کنی!»

 .7جایگاه خودتون رو بدونین!

درسته که شاید شما برای مادر/پدرتون «قند و عسل باهوش من!» بوده باشین .و توی هر

جمعی از دستاوردها و فتوحات خودتون صحبت کنین .اما توی شرکت ،شما رو استخدام

کردهن که کاری که گفته شده رو بهعنوان یه دولوپر تازه/جونیور انجام بدین – اگه مشاور اعظم و

مدیرعامل میخواستن ،میرفتن از اونا میآوردن!

من بههیچوجه نمیگم نوآوری نکنین .نمیگم مشکالت رو  holisticو جامع نبینین .نمیگم
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 speak upنکنین .صرفا ً دارم میگم برای کلّ شرکت و چیزایی که نمیبینین نسخه نپیچین.

مخصوصا ً مخصوصا ً مخصوصا ً اگه نسخهی شما بوی «اینا بلد نیستن! باید فالن میکردن!»

میده .چون شما قطعا ً دهها فاکتور توی تصمیمگیریها رو نمیبینین .چون شما اونقدر جونیور

هستین که فکر میکنین اگه مدیرعامل داره با متانت و آرامش و بعضا ً یه لبخن ِد تلخ میگه

«فالن خط تولید رو بستیم» ،ینی عین خیالش نیست – این مهارت اون بابا هست که بتونه ج ّو
رو آروم نگهداره و نذاره شماها  panicکنین.
یاد بگیرین اگه توصیه/نظری هم دارین:

 .aاون رو به ُ
فرم بسیار مثبت و سازنده و آیندهنگرانه در بیارین( .مثالً« :شاید vue.js

تکنولوژی خوبی باشه برای پروژهی آتی» بهجای «این  reactکه شما دارین باش کد

میزنین ،خیلی مزخرفه! بیا اینم  ۴تا ریزالت اول " "why react.js is garbageتو
گوگل!»)

 .bبعد همین مثبت رو بهصورت سؤالی در بیارین ،که نگا ِه امری نداشته باشه .مثالً:

«نظرتون چیه که برای پروژهی آتی یه شانس به  vue.jsهم بدیم؟ من چیزای خوبی دارم
راجع بهش میشنوم و میتونه از بُعد فالن و بهمان بهمون کمک بکنه!»

امکان «نه گفتن» رو حتما ً بدین .و در گوشه رینگ نندازینش که اگه «نه» بگه،
 .cبه طرف
ِ

یا خودش احمق بهنظر بیاد ،یا مغرور و دیکتاتور! توی تمرینهای دیالوگ ،حتما ً خودتون

رو بذارین جای طرف که بتونه و امکان داشته باشه بدون هیچ سوتفاهم و دلخوریای
پیشنهاد شما رو رد کنه.

 .dاین رو حتما ً در یک زمان مناسب (و نه وقتی یارو داره بدو بدو میره یه میتینگ حیاتی)
بهش بگین.

 .eروی پیشنهاد/نظرتون حسابی فکر کنین (حداقل  ۳روز) و بپزیدش .و این توهّم که «اوه!
من ارشمیدس هستم و یهو یه ایده خفن اومد تو سرم ،بدوئم برم بگم به ملت که

بدونن من حتی در زمینه «الهام شدن از عالم غیب» هم خفن هستم!» حتی اگه توی

اوقات فراغتتون یه پرزنتیشن (پاورپوینت) خیلی ساده در بیارین (و وقتی طرف گفت

«اوه ،از کارِت زدی این قرطیبازیها رو در بیاری؟!» بگین «نه ،فقط  ۱۰دقیقه وقت
ناهارم رو گرفت؛ من پاورپوینت خوب بلدم!»)

هر چهقدر شما پیشنهادتون پختهتر باشه ،نشون میده بهش مسلطتر هستین و نیت
قلبیتون خیر هست ،نه اینکه بخواین این حس رو القا کنین که دارین اثبات میکنین
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«ببین من چه خفنم! من باید جای توی الدنگ مینشستم و ایده میدادم؛ نه اینکه

حمالی کنم…»
 .8شنوا باشین!

بلد باشین درخواست فیدبک/انتقاد بکنین .و بلد باشین دفاع نکنین ،اگه حمله شخصی نیست

و واقعا ً شما در خطر نیستین! یاد بگیرین گاردهاتون رو پایین بذارین و نشون بدین که قلبا ً

دوست دارین رشد کنین .یاد بگیرین حتی اگه خواستین دفاع کنین ،این کار رو مهربانانه ،با

آرامش ،و بدون تشنج انجام بدین .و روی بادیلنگوئج/زبان بدن خودتون بسییییار کار کنین و

مسلط باشین.

 .9عاشق ،متعصب ،و دُگم نباشین!

تکنولوژی مورد عالقهی شما ،استایل شما ،ادیتور مورد عالقه شما و همه اینا ،مال خودتونه!

هزار ماشالله .اینجا اینشکلیه .هزینه تغییرش رو هم با چشم ببینین (و الکی نگین «اما در
درازمدت بازدهی خواهد داشت!» حداقل از روز اول نگین).

«مدل» خودتون بکنین ،صرفا ً چون شما راحت هستین ،واقعا ً
اینکه از روز ا ّول بخواین دنیا رو ُ

حال بقیه رو به هم میزنه .یاد بگیرین خودتون رو تغییر بدین .یاد بگیرین بدون نویز و نق ،یه
مدت ا ّول برین جلو ،بعد برای بقیه توصیه کنین.

متعصب و دُگم هم نباشین .یاد بگیرین بتونین عمیقترین اعتقادتون (کاری ،فنی) رو هم در

قِبال استدالل و توجیه مناسب عوض کنین و بشنوین .این تعصب هم زندگی رو بر خودتون

سخت خواهد کرد ،هم بر بقیه .اگه میتونین نظرتون رو بدین (اگه بلدین عالوه بر زبان ،از

مهارتهای گفتاری و ارتباطی هم استفاده کنین) ،و بشنوین نظر بقیه رو و محترم باشین.
وگرنه ،خودتون و بقیه رو آزار ندین با اعتقادات اجباریتون.

 .10یاد بگیرین ممکنه شکست بخورین

آره ،شما ن ّیت بد که ندارین که عامدانه تصمیم بدی بگیرین! و اگه پریروز تصمیم گرفتین فالن

کار رو بکنین ،نیت ( )intentشما خوب بوده .اما ممکنه نتیجه نهایی و تاثیر ( )impactداستان
بد بوده باشه برای مدیر/مجموعه.

اینکه پسفردا بیان و این خبر رو بهتون بدن ،باید برای شما یه تجربه و یه درس باشه ،نه یه

حمله/تخریب .سعی کنین این رو بپذیرین .سعی کنین بپذیرین که همه اشتباه میکنن .و

«درسته ،من عذر میخوام .حتما ً سعی میکنم در آینده تکرار نشه ».یه شجاعت هست (به

قرآآآآآن مجید ،شجاعت هست!) و نه یه سرافکندگی .اینکه این آرامش رو بهطرف میدین که
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شما نیتتون خوب هست ،و دنبال یادگیری و ارتقا هم هستین ،نه دنبال اثبات خو ِد بسیار
ترسو و  insecureو همواره مدافع!

 .11یاد بگیرین سیاستمدار باشین

آره ،شما اصن اومدهاین برنامهنویس باشین که با آدما کمتر در ارتباط باشین! آه و امان از این

آدمهایی که برخالف کدها ،رفتار قابلپیشبینی ندارن ،قابل دیباگ نیستن ،و بسیار پیچیده هم

هستن!

اما دنیا همینه .و شما برای برنده شدن باید بتونین یاد بگیرین آدمها رو باهاشون کار کنین

(نمیگم استفاده یا سوءاستفاده ).و کلی راه و روش برای اینکار هست .از ارتباط صمیمانه
دادن اینکه آدم باحالی هم
برقرار کردن با دوست و همکار و بچههای تیم بغلی ،تا نشون
ِ

بیشتر عمرشون رو با
هستین به منیجر و … .چون در آخر ِ کار «منیجر و همکارای شما دارن
ِ

شما میگذرونن تا با همسر و بچه و عشقهای واقعیشون» .پس کاری کنین که لذت هم
ببرن و شما براشون زندگی رو خوشآیند کنین): .

 .12یاد بگیرین تخمین درست بزنین!

خیلی سخته .خیلی .اصن تعریف «مهندس» برای من توی یه جمله (تو مایههای جمله قصار)
کسی هست که بتونه «زمان تکمیل یه پروژه رو درست تخمین بزنه».

این رو بدونین که همیشه «سریعتر» مهم نیست .اینکه شما یک پروژهی یکسان رو «بگی  ۱۰روز

طول میکشه ،بعد توی  ۹روز تحویل بدی» به مراااااااتببببببب بهتر از این هست که همون

پروژه رو «بگی  ۷روز طول میکشه و توی  ۸روز تحویل بدی» .در خیلی خیلی خیلی از پروژههای

دنیای واقعی (مخصوصا ً چیزیش که به شما میرسه) واقعا ً دو روز بیشتر کار کردن شما مهم

نیست .اما اینکه بشه روی «تخمین» شما حساب کرد و  ۱۰۰نفر دیگه برنامهریزی کنن (مثال ً تیم

مارکتینگ بخواد تبلیغاتش رو عمومی کنه و هزینه کنه ،راجع به این فیچر که دقیقا ً بیستم برج
بعدی ساعت  ۸شب الیو میشه) خیلی مهم هست .خیلی! و مدیریت این رو میخواد.

اصن ( Under promise, over deliverو این) یه تکنیک خیلی رایج و توصیهشده در تمام

سطوح هست .البته گندش رو در نیارین! نه توی قسمت تخمین ،نه توی  under promiseو نه
توی  over deliverکردن .اینکه یه باالنس در بیارین (حداکثر  ۲۰درصد ،یه عددی بخوام بگم) و
اون شکلی باشین ،عالیترینه!

«ترکوندن یکشبه»
گرو «ثبات» هست و نه
 .13بدونین که پیشرفت شما گاهی در
ِ
ِ

خیلی بعیده که شما یهو یه کد  ۱۰خطی رو توی  ۳خط بزنین ،بعد منیجره بیاد وسط شرکت نعره

بزنه و شما رو با دو دست باالی سرش بگیره و بگه «زین پس ،ایشون سینیور خواهد بود!» توی
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فیلمها آره ،ولی توی واقعیت نه!

شما برای پیشرفت نیاز دارین که بیش از هر چیزی نشون بدین که «ثبات» دارین و «قابل اتکا»
هستین .آدمی هستین که بدون نق و نویز میشه بهش یه تسکی رو داد و بره انجام داده .این
بهترین هست! واقعا ً بهترین هست .اینکه بهتون بگن «برو ته باغ ،یه آلونک بساز» و تو بگی

«باشه ۱۴ ،روزه آماده باشه خوبه؟» و اونا بگن «آره» و بری  ۱۲روز دیگه بیای و بگی «حاضره!».

همین( .بالطبع این وسط پلن و  check-inو اینا هم هست ،من دارم مثال میزنم).

بودن همچین کسی اینه که میشه روی شما حساب کرد! یهو رئیس کل خواست فردا تهِ
خوبی
ِ
ِ

باغ رو ُمتل کنیم ،منیجر اولین چیزی که به ذهنش مییاد اینه که «اگه  ۱۰تا نیروی باثبات و بدون

نویز مثل فالنی داشتم ،میشه  ۲هفتهای بسازیم؛ بعد مدیر کل من رو تشویق کنه بابت

مدیریتم!»

مضافا ً هم شما نویز ندارین! منیجر میتونه به زندگیش برسه .و الزم نیست برای هر  ۱۰ساعت
کارِ شما ،اون هم  ۳ساعت خرج باد زدن شما و بوس کردن شما بکنه!

شما اگه بتونین یک سال همچین چیزی رو با روحیه خوب و کارِ تیمی و مثبت بودن و نشاط و

حرکت ریز شخصی هم بزنین ،اونوقت خیلی خیلی شانستون
انگیزه انجام بدین ،و کنارش  ۴تا
ِ

بیشتر هست.

بازم میگم ،اگه «خلیل عقاب» بخوان که وسط آشپزخونه شرکت زنجیر پاره کنه ،میرن اون رو
استخدام میکنن .شما الزم نیست خیلی کارهای عجیب بکنین .صرفا ً نشون بدین که

پذیرفتن مسئولیت لول باالتر رو دارین .و این استحقاق مسئولیتپذیری مهمتر
استحقاق
ِ
از سورپرایز کردن هست.

کردن این بحث دو تا چیز هم راجع به موارد باال بگم:
خیلی چیزا گفتم! قبل از تموم
ِ
 .1نترسین!

من خیلی نکته نوشتم .الزم نیست اینا رو حفظ کنین .فقط هرازگاهی یه دور دیگه اینا رو

بخونین .یا اگه مشکلی پیش اومد ،اینجا ببینین که آیا مشکل از شما ممکنه بوده باشه؟ (سوزن
به خود ،پیش از جوالدوز به شرکت ).در همین حد.

خالصه اینا رو به چشم یه «بحث دورهمی» ببینین ،نه یه «چک لیست» که هر روز بخواین
ببینین و استرسش رو بِکِشین!

زندگی  manualنداره .خودتون باشین .اما خو ِد خوبتون باشین.
 .2با نشاط و خالق و با پشتکار بمونین!

من هی گفتم «نکنین»« ،نگین»« ،نباشین» ،اما حفظ تعادل با خودتونه .اگه شخصیت شما
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همچین آدمِ نقزنندهای اصن نیست ،نگران نباشین و خودتون بمونین! من دارم نسخهی
عمومی مینویسم و نمیدونم شما چه مدلی هستین .پس همه رو به خودتون نگیرین.

این وسط هرچهقدر هم مثبت باشین ،و بخواین با ن ّیت خوب ،تالش ،زمانبندی و اجازه

مناسب «بسازین!» بالطبع برای خودتون و بقیه هم عالیتر هست.

ورژن خودتون رو پیدا کنین؛ و هر روز سعی کنین بیشتر شبیه اون باشین و به اون
بهترین
کال ً سعی کنین
ِ
ِ

برسین که هم حال تون خوب باشه ،هم به خودتون افتخار کنین! دمتون هم گرم>3 .

 .۵.۴.۳ارتباطات کاری در شرکت
 .۵.۴.۳.۱با نیروی انسانی HR/چه رابطهای داشته باشم؟
TODO: from @tmohammad78 – respond back when answered.

اینا رو باید بنویسم سر فرصت…

 .۵.۵چالشها ،رشدها ،و پیشرفتهای شغلی
دقت کنین که همهی این توضیحات این پایین ،کامممممال ً بسته به شرکت ممکنه متفاوت باشه .و

بهترین کار این هست که از منیجر مستقیمتون این چیزا رو بپرسین که مطمئن باشین اصطالحا ً دچار «داداچ

داری اشتبا میزنی!» نشین): .

 .۵.۵.۱چهجوری تو جاب ترفیع پیدا کنم؟
یکی از بهترین کارهایی که میتونین بکنین اینه که با مدیر مستقیم ( )direct managerو غیرمستقیم

(اصطالحا ً  indirect managerیا مدیر ِ مدیرتون) رابطه خوبی داشته باشین و ازش بخواین که بهتون جهت،

راهنمایی ،و حمایت الزم برای رشد رو بده .میتونین توی یه جلسه هفتگی با مدیر مستقیم یا ماهانه با

غیرمستقیم اینا رو بپرسین:

 .1سالم ،بهنظرتون من عملکردم چهطوره؟
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 .2چه نقاطی رو بهنظرتون خوبه بیشتر روش کار بکنم؟
 .3مرحلهی بعدی ارتقا برای من ،چه مرتبهای هست؟
 .4برای رسیدن به اون مرتبه ،چه چیزهایی رو باید کسب کنم؟
 .5مرسی از حمایتتون .دوست دارم هر هفته یه قسمتی از جلسهی هفتگی رو به بررسی

عملکردم اختصاص بدیم .و اگه الزم هست من بیشتر تالش کنم که مطمئن بشم این تسکهای

هفتگی برای ارتقا (مثل یادگیری تکنولوژی جدید ،یا کارهای فوق برنامه) رو انجام میدم.

دقت کنین که با همه این اوصاف ،به هزار و یک دلیل ممکنه این ترفیع زود اتفاق نیافته یا اصن نیافته.

از مسائل داخلی شرکت و امور اداری ( )HRگرفته ،تا عوض شدن مدیر ،تا سیاستهای شرکت ،تا … پس

سعی نکنین طوری خودکشی کنین که بعدش پشیمون بشین .بلکه سعی کنین تالشهاتون برای خودتون هم
یادگیری (چه فنی ،چه تجربه) حتما ً داشته باشه!اینکه یادگیری شما و نیاز شرکت در یک راستا باشه ،خیلی

میتونه خوب باشه .هم در رضایتمندی شخصی ،هم در دریافت حمایت و احیانا ً ارتقا شغلی.
در مورد نکات غیر فنی این داستان:

 .1دقت کنین که این وسط اینکه چهجوری با منیجر مستقیم صحبت کنین و باهاش رابطه

دوستانه (و متعادل ،نه افراط و نه تفریط) بسازین ،هم یه مهارت شخصی/بینشخصی هست
که واقعا ً مهمه توش ماهر بشین!

 .2به هیییییچ وجه منیجر مستقیم خودتون رو دور نزنین! و هرگز پشتسرش بد نگین .احتمال

اینکه بههر دلیلی توی هر دعوایی بین شما و منیجرتون ،شما پیروز بشین خیلی پایینه کالً( .مگر

مسائلی که تخطی قوانین شرکت باشه مثل بیاحترامی ).اصال ً اصطالحا ً اونقدر نقش منیجر
مهمه که میگن.People don't leave companies, they leave managers :

 .3اینکه بدونین چه زمانی باید این سؤال رو بپرسین هم مهمه .ا ّول نشون بدین که توی کار
خودتون موفق هستین ،بعد دنبال مسئولیت جدید بعدی باشین.

 .4در مورد تسک و مسئولیت جدید (یادگیری ،تغییر) حتما ً خیلی خوب صحبت کنین و مشورت
بخواین و تعریف دقیق رو از انتظارات و موفقیت ( )definition of doneداشته باشین که

سوتفاهم پیش نیاد.
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 .5و کال ً روتون هم بشه که هم درخواست کنین برای پذیرفتن یه مسئولیت ،هم برای ارتقا .چیزی

که باید خیلی حواستون باشه همیشه اینه که به طرف مقابل این امکان رو بدین که «نه» بتونه

بگه بدون اینکه کدورت خاصی پیش بیاد .و در یک فضای امن و دوستانه ،سعی کنین بیارینش

امنیت عدمِ
توی تیم خودتون (برعلیه امور اداری/مالی!) که برای شما دفاع کنه و چونه بزنه .این
ِ

موفقیت در پاسخ دادن به انتظار/درخواست شما ،واقعا ً کلیدیترین نکته در یک درخواست

هست.

 .۵.۵.۲من دارم کارم رو از دست میدم (تمدید نشدم ،تعدیل شدم) و حالم
بده .چیکار کنم؟

اینا رو باید بنویسم سر فرصت…

رفقا برای رفرنس
امضاهای قانونی و حق و حقوق

 .۵.۵.۳کِی خوبه کارم رو خودم عوض کنم؟
اینا رو باید بنویسم سر فرصت…
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 .۵.۶سایر مهارتهای کاری
 .۵.۶.۱چهجوری یه پرزنتیشن خوب ارائه بدم؟
پرزنتیشن/ارائه ،کاری هست که خیلی انجام میشه توی زندگی .و حتی من بارها شده برای یه میتینگ

دو نفره با رئیسم هم ،در حالتی که انتظار نداشت ،برای مرتب کردن افکارم یه پرزنتیشن درست کنم.

یه پرزنتیشن/ارائهی خوب خیلی خیلی توی «برند شخصی» شما توی محل کار/تحصیل شما و جلوی

مخاطبین (و حتی بیشتر) میتونه تأثیر باشه .و قطعا ً حرفهای شدن توی ارائهی خوب ،یکی از مهارتهای

مفید و حتی الزم هست!

 .۵.۶.۱.۱اصن اسالید داشتن خوبه؟
داشتن اسالید این پیامها رو ارسال میکنه که:
ِ
 .1شما دقیقاً میدونین چی میخواین بگین؛ و الکی رو هوا حرف نمیزنین.

(معموال ً خوبه؛ اما اگه جلسه  brainstormingهست یا قراره مخاطب رو هم بشنوین ،با
داشتن
ِ
نظر ِ خیلی خیلی زیادی آماده شده ،ممکنه به طرف توهین کنین!)

 .2شما هدف از پیش تعیین شده دارین.

(معموال ً خوبه؛ اما ممکنه مخاطب حس کنه وارد یه  sales pitchشده و زیادی دفاعی بشه که

دارین قشنگ بهش یهچیزی رو میفروشین/فرو میکنین!)
 .3این داستان مهم بوده براتون.

(معموال ً خوبه؛ اما ممکنه یهذره «شلوغبازی» و  overkillهم تلقی بشه اگه مخاطب/منیجر

موافق نباشه).

 .4شما وقت گذاشتهاین برای این قضیه.

(معموال ً خوبه؛ اما ممکنه مخاطب/منیجر احساس بکنه وقت تلف کردهاین و فقط دنبال

جزئیات ناالزم هستین سر کار!)
ِ
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 .۵.۶.۱.۲من از پرزنت کردن متنفرم!
مثل خیلی خیلی چیزای دیگهی دنیا ،شما از این هم متنفر هستین چون )۱ :یا ترس قضاوت شدن و

شکست خوردن دارین  )۲یا قب ً
ال تجربه بدی داشتهاین  )۳یا هر دو.

مهمترین مهارت بهنظرم برای پرزنتیشن این هست که از پرزنت کردن نترسین! و کال ً بهچشم یه کارِ

ناخواسته ( )choreنگاهش نکنین .بلکه به این نگاه کنین که:

 .1قراره یه مقصودی رو [که بهش باور دارین] توضیح بدین .و احیانا ً تالش بکنین که بقیه هم
همنظر بشن یا آگاه بشن و بهتون کمک کنن.

 .2قراره یه سری آدم از این فرصت استفاده کنن و هم بهشون خوش بگذره ،هم چیز یاد بگیرین.
 .3قراره یه فرصتی باشه که بتونین بدرخشین! ولو اندک .و به دنیا نشون بدین که با بقیه کسایی
که میشینن و فقط دست رو دست میذارن و نق میزنن متفاوت هستین!

الزمهی اینا هم قطعا ً این هست که فلسفهی زندگیتون خیلی «زندگی بر من میگذرد…» نباشه و

دوست داشته باشین افسار زندگی رو خودتون دستتون بگیرین .اگه این فلسفه رو اصال ً ندارین ،برین
بدارین ا ّول! زندگی خیلی حیفه که بخوایم همهش رو ته اتوبوس بشینیم و جدول حل کنیم تا  ۶۵الی ۷۰

سالگی پیادهمون کنن و بگن :بیا رسیدی ،بازنشسته شدی ،حاال برو راحت بمیر.

پرزنتیشن و ارائه کمک میکنه که خودمون رو «نشون بدیم» و توانمندیهامون رو با اعتماد بهنفس به

بقیه نشون بدیم – اون هم در راستی یه بُرد مشترک :هم ما نظر و دیدگاهمون رو منتقل میکنیم و خودمون

رو «ارائه» میدیم ،هم اگه مفید باشه ،مخاطب(ین) استفاده میکنن!

 .۵.۶.۱.۲چهقدر وقت بذاریم؟ چهجوری سریع بسازیم؟
ترس ا ّول هر پرزنتیشنی این هست که« :اووووف! حاال نصف ویکند رو باید بذارم برای اسالید

درست کردن!»

و خب جواب چیه؟ اینکه یاد بگیرین خیلی خیلی سریع بسازین (اصل داستان :حداکثر  ۳دقیقه برای

هر اسالید و حداکثر نیم ساعت اسالیدسازی برای یه میتینگ یک ساعته) و بعد فرعیات رو بهتدریج اگه

حال/وقت داشتین اضافه کنین.
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ساختن پرزنتیشن:
نکات سریع
ِ
 .1از گوگل اسالیدز استفاده کنین .که هم پرزنتیشنتون همیشه در دسترس باشه (حتی تو
گوشی ،همهجا) .و هم تمپلتها و ابزارهای راحتی در دسترس باشه.

 .2حتماً برای خودتون یه وقت محدود برای «تنظیم اولیه هر اسالید» بذارین .و به وقت
پایبند باشین .مثال ً  ۳دقیقه برای ورژن ا ّول هر اسالید و نه بیشتر.

 .3به خو ِد تمپلت و فونت و رنگ دست نزنین و فقط توش دیتا (متن و عکس) بذارین .خیلی هم
عکسها رو تنظیم نهایی نکنین تا موقعی که تمپلت نهایی نشده.

 .4حتما ً از باال به پایین بیاین (در ذهنتون) و ا ّول برای هر بخش عمده یه اسالید (عنوان) رو

بذارین .ینی مثال ً یه اسالید برای معرفی ،یه اسالید برای داده قبلی ،یه اسالید برای نتایج و …

 .5بعد که همه رو فهمیدین و تعداد اسالیدها مشخص (و متناسب با زمان شد) سریع محتوا رو
بذارین.

 .6بعد که مطمئن شدین محتوا کافی هست ،حاال برین تو کار جزئیات .دقیقا ً
شروع کثیف (start
ِ
 )messyو بعد چندین و چند بار هی بیرحمانه ویرایش ( )edit ruthlesslyچیزی هست که این

مقاله هم توصیه میکنه!

اینم حواستون باشه که اون شروع اولیه میتونه روی کاغذ یا یه مایندمپ mind map/ساده باشه .یا

حتی  notesتوی گوشی .و اینکه از کوچیک (کلیات ،از باال) به بزرگ (جزییات ،پایین) بیاین خیلی خیلی

خیلی مهمه همیشه.

 .۵.۶.۱.۳چه نکاتی رو م ّ
د نظر داشته باشیم برای ساختن اسالیدها؟
در حالت کلی:
نیاز مخاطب بسازین!
 .1اسالیدها رو بر اساس
ِ

قرار نیست شما یه چیزی رو «بیرون بریزین» در یک ارائه معموال ً و اصطالحا ً برونریزی کنین.
بلکه قراره یه چیزی به خورد/گوش مخاطب بره! پس این مسیر (بین دهن شما و گوش/چشم

برحسب چیزی که
مخاطب) رو بیخیال نشین و خودتون اون رو در نظر بگیرین و طی کنین و
ِ
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قراره  landبشه به مخاطب مطالب رو بسازین .دقیقا ً
فیت لب
فیت گوش/چشم مخاطب ،نه
ِ
ِ

و دهن شما.

 .2مختصر ،مختصر ،مختصر!

هر چی اسالید کمتر باشه بهتره .واقعا ً این مهمه! اسالید قراره خط فکری بده و احیانا ً

خوندن مخاطب .و اون جاهایی که
عکس/نمودار/فان! محتوا باید از کالم شما منتقل بشه نه با
ِ
بیانش سخت هست (مثل نمودار یا عکس) جاهایی هست که باید تو اسالید بیاد ،نه متن!

در حالت کلی هم میگن اسالیدها باید بدون ارائهکننده بهدردنخور باشن و در حد یه سری
رفرنس فقط!

کال ً هم اگه احساس میکنی که پرزنتیشن رو داری دراز میکنی که زمان رو پر کنه ،بهجاش زمان

میتینگ رو کم کن .اگر هم حس میکنی که باید «زیاد بگی» تا «دانا بهنظر بیای» (دقیقا ً

کمیت quantity/بهجای کیفیت ،)quality/محل کارت و نگاهت به زندگی رو عوض کن!

 .3سعی کنین ابزارهایی که دارین (عکس ،نمودار ،زیبایی/جذابیت/خندهی بصری
اسالیدها) در اختیار شما باشن ،نه شما در اختیار ابزارها!

این خیلی مهمه .یه نمودار که شما عاشقش هستین (قشنگ  fall in loveشدهاین!) رو،

تعصبتون رو روش کنار بذارین و یه بار از نگاه مخاطب ببینین – اگه خیلی گنگ هست یا

سخته فهمیدنش و توضیح دادنش ،یعنی بده .و باید نباشه .کال ً هر چیزی که دارین میذارین رو
قبلش مطمئن باشین که مفید هست و نه یه چیزی که دنبال «بهونه برای حضور میگرده»
(اصطالحا ً اگه  a solution looking for a problemهست ،حذفش کنین!)

عکسها/نمودارها هم مطمئن باشین که کیفیتشون خوب هست و توی صفحه بزرگ خوب

دیده میشن .و منابعشون رو هم توی نوت بذارین که کسی بعدا ً اسالیدها رو دید ،بدونه از کجا

مییان.

حداکثر هم میگن سه تا رنگ استفاده کنین؛ و توی هر اسالید هم میگن حداکثر یک عکس.
 .4قانون  ۳۰-۲۰-۱۰رو یادتون باشه!

این قانون «ده ،بیست ،سی» از  Guy Kawasakiهست (یه بندهخدای خیلی خفن در زمینه

ارائه و بیزینس و سرمایهگذاری و نویسندگی و …) که میگه هر ارائه باید:

 ۱۰ .aتا اسالید داشته باشه (مثال  ۱۰موردش توی خود مقالهی سال  ۲۰۰۵طرف هست)
 .bحداکثر  ۲۰دقیقه باشه (مثل اکثر Ted Talkها)
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 .cسایز فونت حداقل  ۳۰باشه (مهمه؛ که زیاد متن ریز نذارین!)
 .5حتماً یه داستان بگین!

خیلی مهمه که ارائهی شما حتما ً یه روایت باشه .خیلی خیلی .و داستان شما باید «یه شروع

قوی» داشته باشه که ذهن مخاطب رو باز کنه .بعد با یه روایت ادامه پیدا بکنه که توش باال و
پایین هست و موانع و پیروزیها .و یه نتیجهگیری landing/خوب هم داشته باشه .و خوبه که

هم روی فراز اولیه و شروع ،و هم روی لندینگ خوب ،خیلی حواستون باشه .چون این دو تا
(مثل یه پرواز با هواپیما) هم اهمیت دارن و هم توی ذهن میمونن.

(یه بابایی این لیست کتابها رو برای  good story tellerبودن توصیه کرده .و نیز وبسایت

)storynet.org
دقت هم کنین که اگه داستان شما بی سر و ته باشه و یه کامیون پر از خاک و آشغال رو روی

سر مخاطب خالی کنین که معلوم نباشه هدف چیه و مسأله چی بوده و چی به چیه ،به طرف

این حس رو میدین که هم ناشی هستین ،هم خودتون گیج تشریف دارین ،هم به شعور و وقت

مخاطب دارین توهین میکنین!

 .6خودتون باشین ،مخصوصاً شخص خودتون!

اگه امکان داره ،از خودتون یه داستان شخصی یا روایت یا حدیث (در حد  ۳۰ثانیه) توی ارائه

بگنجونین .طوری که مخاطب بتونه نه تنها بهواسطه شنیدن و انتقال مطلب ،بلکه بهواسطهی

حس شخصی (انسان ،به ،انسان!) هم بتونه کانکت بشه و براش داستان جذاب باشه .انگار که
داره یه فیلم/مستند میبینه که از قضا بازیگر اصلیش جلوش هست و میشه ازش تهش

سؤال پرسید.

نهایتاً ،در زمین ساخت اسالید ،یادتون هم باشه که:
 .1میتونین اسالید نامرئی ( )hiddenداشته باشین که نشون ندین .در زمان ساختن اسالیدها
خوبه که یه سری چیزایی که مطمئن نیستین رو علیالحساب توی اونا بذارین.

 .2خیلی خوبه که برای سؤالهای احتمالی (که ممکنه پرسیده بشه ،ممکنه نشه) حتما ً تهِ اسالیدها
یه  Appendixداشته باشین.

 .3حتما ً اسالید نوت ( )Slide Noteاون پایین اسالیدها داشته باشین (متنی که توی فایل هست،
اما توی حالت  Present Modeنشون داده نمیشه) و برای هر اسالید زیر بنویسین که چیا باید
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گفته بشه خالصه .درسته االن یادتون هست؛ اما شب بخوابین صبح پا شین شاید یادتون بره.

و خیلی حس مزخرفی هست که بعد از ارائه یادتون بیاد فالن چیز رو نگفتین اصن!

 .4ترجیحا ً اسالیدها رو طوری تنظیم کنین که بشه بعد از ارائه به مخاطبین ارسال/ایمیل کرد .اگه

هم نسخه متفاوتی میخواین بفرستین (مثل بدون پیوستها و نوتها و اسالیدهای پنهان) از
قبل آماده داشته باشین که وقتی پرسیدن «میشه اسالیدها رو بدین؟» بگین «الردی ارسال

شده بهتون!»

 .5اگه مطمئن هستین که درست صدا پخش میشه و سیستم  playمیکنه ،استفاده از ویدئویی
که بصرفه به زمانش (بیش از  ۱۰ثانیه ،زیر  ۳۰الی  ۶۰ثانیه) میتونه جالب و مفید باشه!

 .۵.۶.۱.۴چه نکاتی رو م ّ
د نظر داشته باشیم در ارائه؟
فرض کنیم اسالیدها حاضر هست .و طراحی و کانتنت و محتوا تموم شده.
حاال مهمترین ابعاد ارائه بهنظر من این دو تاست:
 .1فن بیان و داستانگویی
 .2زمانبندی

 .۵.۶.۱.۴.۱نکات مهم در فنبیان و داستانگویی
 .1کلی مقاله و یوتیوب ویدئو هست در مورد فن بیان ولی خالصه:
 .aهیجان و عالقه داشته باشین!
 .bهیجان و عالقه داشته باشین!

 .cهیجان و عالقه داشته باشین! واقعا ً خودتون اگه براتون این بحث خستهکننده و

بدن ناخواسته و لحن و نگاه میفهمن که
احمقانه باشه ،مخاطبین از خودتون با زبان
ِ

کال ً داستان خستهکننده boring/و ُکند dull/هست.

 .dنگاهتون رو پخش کنین بین مخاطبین

 .eبا مخاطبین کانکت باشین و تو کله خودتون نرین .اگه الزمه و میتونین ،گاهی ازشون
.f
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سؤالهای مناسب بپرسین اگه میشه .و با مخاطب صادق باشین!

لبخند فراموش نشه! همینطور صدای استوار و رسا .و هیجان در طی ارائه در

زمانهای الزم!
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 .gتُن صدا رو باهاش بازی کنین .جاهایی که سؤالی هست سؤالی بپرسین( .پایین بیشتر
توضیح دادهم)

 .hبه هیچ وجه از روی اسالیدها نخونین! چون بهمحض اینکه توی یه اسالید متنی
خوندن شما براشون یه اتالف
باشه ،در اولین ثانیه ملت شروع میکنن به خوندن .و
ِ

وقت خستهکننده هست .حداکثر در ح ِد «عنوان اون بخش» و چند کلمه بگین و بعد
.i

توضیح خودتون.

جمالت کوتاه و قابل فهم داشته باشین .جمله بلندتون رو بشکنین .ملت قرار نیست

سردرد بگیرن که شما رو بفهمن.

 .2از صداتون حداکثر استفاده رو بکنین (:)Effective Speaking

 .aبدونین کجا ولوم volume/صدا رو کمی باال/پایین کنین .گاهی یه  ۲الی  ۵درصد صدا
بره باال و پایین ،میتونه اثربخشی رو بهتر کنه.

 .bبدونین کجا سرعت pace/صداتون رو کم و زیاد کنین .مخصوصا ً جاهای حساس یه کم
پایینتر.

 .cبدونین کجا پیچ pitch/و قدرت و تأکید صدا رو کم و زیاد کنین .کجا با هیجان مثبت و
فشار stress/یه واژه رو به زبون بیارین.

 .dلبهاتون رو خوب تکون بدین! با لب بسته و زیر زبونی حرف نزنین .و بذارین وضوح
کامل تو کالمتون باشه .واسه همین قبلش آب ولرم خوبه بخورین.

 .eبدونین کجا کامل توقف pause/کنین برای چند ثانیه که به مخاطب اجازه بدین فکر

کنه ،یا با سکوتتون تأکید کنین رو آخرین جملهی قبلی ،یا انتظار بسازین برای حرف

.f

بعدی.

بدونین کجا چه مدلی نفس بکشین .گاهی نفس عمیق یا تند یا لرزش میتونه

معانیای رو بده که منظورتون نیست.

 .gصدای خودتون رو (که همهمون بدمون میاد ازش تقریبا ً و دالیل علمیای هم داره!)

ضبط کنین و گوش بدین در ارائه آزمایشی – نه برای قضاوت از زیبایی و غیره .برای

اینکه ببینین مثال ً اختالف ولوم الزم (یکنواخت نبودن) رو دارین یا نه .و نفس کشیدن

خوب/منظم هست یا نه.

 .3اگه حضوری هست (و نه زوم و … که دیده نشین اصن):

 .aحتما ً از این بیلبیلکها داشته باشین که هی نخواین برای هر اسالید کلی رژه برین.
 .bبدونین کِی وایسین و کِی راه برین
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 .cپشت صندلی و اون محل سخنرانی قایم نشین! (باید دیده بشی لعنتی! که بشه
فهمیدت و باهات کانکت شد).

 .dدستها رو راحت نگه دارین .و در زمان مناسب باال ببرین و ارتباط برقرار کنین.
 .eبا بدنتون اون هیجان و حس و تعجب و ذوق و اینا رو نشون بدین.
 .4مخاطبین رو بشناسین.

و اگه مخاطبین محدود هستن ،یه بکگراندی ازشون داشته باشین .و بدونین که چه چیزهایی

تخصص یه چیزایی رو ندارن ،توضیح بدین .یا
بیشتر براشون جذاب هست و چی نیست .اگه
ِ
گفتن بدیهیات سر نبرین.
اگه خیلی دارن ،برای شروع کار حوصلهشون رو با
ِ

 .5مهیج ،متفاوت و بامزه fun/باشین!

این خیلی مهمه .و هیچچیز بهاندازهی طنز و بانمک/بامزه بودن نمیییییتونه ،مخاطب رو

جذب و حتی ناخودآگاه متقاعد کنه.

حواستون باشه اما که فرق طنز/نمک و لودگی رو بدونین .و بسته به نیاز و جنبهی مخاطب
تمرین کنین .حتماً هم روی قسمت طنز ماجرا زیاد تمرین کنین ،ولی نه اونقدری که

حستون عادت بشه و اون جوک رو با لحن خبری و خوابآور بگین!

 .۵.۶.۱.۴.۲نکات مهم در زمانبندی ارائه
حتماً:
 .1مطمئن باشین که در زمان ارائه شما ساعت رو دارین میبینین به هر نحوی .حتی شده
یه ساعت مچی جلوتون بذارین زیر مانیتور (توی ارائههای میتینگی) یا از قبل توی اتاق رو به

ساعت دیواری بشینین.

 .2قبلش یه /dry-runتست/آزمایشی ارائه بدین .حتما ً حتما ً حتماً .از نون شب واجبتره.
 .3توی ارائه آزمایشی ،حتما ً زمانبندی کنین .یه سری /milestoneنقطه کلیدی برای خودتون

بذارین که مثال ً شروع اسالید شماره  ۵از  ۱۰باید شما در دقیقهی  ۲۰از  ۴۵باشین .و اگه دیدین به

هر دلیلی توی ارائه شما عقب/جلو هستین ،بتونین تنظیم کنین و یهو تهش غافلگیر نشین.

 .4خود ساعت/زمان ارائه هم خیلی مهمه .مثال ً اولین روز کاری هفته همه استرس کار دارن و
آخرین روز هم همه دوس دارن زود تموم شه برن خونه (و جدی نیستن) .یا مثال ً بعد از ناهار که

بالفاصله ملت همهی اکسیژن خونشون داره میره سمت معده و دستگاه گوارش ،خیلی چشم
222
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لعنتی
و گوشها کار نمیکنه .یا آخرین ساعتهای روز ملت فقط میخوان برن خونه و این روزِ
ِ
کاری هم تموم بشه.

 .۵.۶.۱.۵آخرین توصیههای ارائهی خوب و حرفهای
 .1یه الگو role model/انتخاب کنین (اوباما ،استیو جابز )… ،و با دقت به ارائهش گوش کنین.
سعی کنین چندین و چند بار از منظرهای مختلف ببینین یه ویدئوش رو .و هر بار به یه چیزش
گوش/نگاه/توجه کنین .مثل توقفها ،حرکات بدن ،حرکات صورت ،جملهبندی ،و …

 .۵.۶.۱.۶سایر منابع برای یک ارائهی خوب
این وبسایت «بیشتر از یک» ( )/https://www.bishtarazyek.comرو حسین جان معرفی کردهان که

یهسری آموزش رایگان هم داره گویا .اگه کسی تست کرد ،اینجا نظر بذاره .ممنون!
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 .2یادتون باشه تعریف شکست توی ارائه این نیست که زمان از دستت در بره یا سوتی بدین .اینه
که ملت بخوابن وسطش!
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 .3تمرین تمرین تمرین!
 .4خودت باش؛ یه ورژن بامزه و جذاب و با انرژی از خودت!
 .5شل relax/کن و لذت ببر!
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 .۶مهاجرت و خارج
 .۶.۱مهاجرت
 .۶.۱.۱سؤاالت عمومی در زمینه مهاجرت
 .۶.۱.۱.۱مهاجرت تحصیلی راحتتر هست یا کاری؟
وهللا بستگی به کشورش داره .مثال ً برای کشورهایی مثل استرالیا یا کانادا میشه  skilled workerاپالی

کرد گویا؛ اما برای آمریکا خیلی خیلی سخت هست که بخواین با ویزای کاری یهراست بیاین.

از اونور اگه تحصیلی هم اپالی کنین ،هم هزینه و کیفیت زندگی شاید سخت باشه؛ هم باید اصن ثابت

کنین (حداقل آمریکا) که قصدتون بیشتر تحصیل هست تا مهاجرت.

این فروم اپالی ابرود  http://www.applyabroad.org/forumهم چیز خیلی خوبی برای مهاجرت هست.
یه نکته دیگه هم در زمینهی اپالی کاری اینه که احتماال ً هزاران نفر از صدها کشور دیگه (جز ایران) هم

میخوان برن اون کشور مقصد برای کار .و خوبه که با خودتون فکر کنین که چرا اون شرکت مقصد (مثال ً تو
کانادا) باید شما رو از ایران مستقیم بخواد .آیا واقعا ً بین صدها هزار نفر دیگه ،اونقدر تاپ هستین؟

اینم راستی در نظر بگیرین که بهعنوان کسی که داره تحصیلی اپالی میکنه به یه کشور از خارج ،شما

قراره یا یه پولی بدین (دانشگاه خصوصی) یا قراره مفید باشین (اونجا مقاله/پیپر نسبتا ً ارزون پابلیش کنین)
یا نیروی متخصص بشین برای اون کشور .واسه همین از نظر سیاستگزاران اون کشور ،خیلی شما بد

صندلی یه شهروندشون رو میگیرین که
نیستین! اما در سمت مخالف ،بهعنوان نیروی کار وقتی برین،
ِ

دولت باید بهش حقوق بیکاری بده یا طرف تو خیابون/فقر زندگی کنه بهنوعی .واسه همین شما خیلی

«خواسته» و عزیز دل نیستین!

واسه همینه که اگه اپالی کاری مستقیم سخت هست براتون (که هست) و شانسش پایین هست ،یه

ایدهی خوب میتونه این باشه که این مشکل رو شما به دو تیکه بشکونین و اصطالحا ً Divide and

 Conquerبکنین .ینی ا ّول با تحصیلی برین ،بعد با کارآموزی و این چیزا ،کم کم راه خودتون رو به صنعت هم
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باز کنین .من خیلی کلّی دارم میگم ،اما خب امیدوارم همین طرز فکر هم بتونه کمک بکنه یا جرقه بزنه برای
اینکه خودتون جواب رو بهتر پیدا کنین.

 .۶.۱.۱.۲آیا میشه بدون مدرک لیسانس هم اپالی کرد؟
برای تحصیلی خب شاید بتونین .مخصوصا ً دانشگاه خصوصی و از طریق وکیل و اینا.
برای کاری ولی ،باید خیلی خیلی کارتون خوب باشه بهنظرم .مثل این بندهخدا (پویا پارسا | @_ )_pi0که

اگه اشتباه نکنم با فوقدیپلم (یا لیسانس رها شده؟) که من اخیرا ً دیدم رفته هلند .و خب این یکی از اعضای
اصلی فریمورک  nuxt.jsهست که من از اونجا پیداش کردم .دقت کنیم که اعضای اصلی (یکی از  ۶نفر
ِ

اصلی) که یکی از  ۳فریمورک اصلی ( Vue.jsکه خودش یکی از  ۳فریمورک رایج در دنیای فرانتاند هست)

تعریف خیلی سادهسازی شده (مدل مامان عروس که داره سر مهریه چونه
رو داره مدیریت میکنه .ینی با یه
ِ

شاخ دنیای فرانتاند هست از یه جهاتی.
میزنه!) بخوام بگم ،طرفا ً یکی از تاپ  ۵۴ = ۶×۳×۳نفر
ِ

خالصه باید خیلی خیلی خفن باشین و از بیرون بشناسنتون که بشه بهنظرم .اونم خودش کلی سختی

خواهد داشت البته!

واسه همین همیشه سعی کنین یه نیمنگاهی هم داشته باشین که رتبهی شما بین همهی سایر

متقاضیها چند هست و چرا باید شما رو انتخاب کنن .ناامید نشین ،اما واقعبین بمونین): .

 .۶.۱.۱.۳تو ایران دارم کار میکنم .چهجوری میتونم بیام یه شرکت آمریکایی کار

کنم؟

وهللا اصال ً کار راحتی نیست!
اوال ً که شما باید اونقدری توی کار خودتون خبره باشین که یه شرکت ترجیح بده هزینه کنه و شما رو

بیاره ،تو نیروی دم دست خودشون رو ،که شاید بیکار باشه .یا حتی اگه بخواد از خارج از آمریکا نیرو بیاره ،از
بین همهی میلیونها نفری که میخوان بیان ،شما رو انتخاب کنه و نه بقیه رو.

دوما ً باید دولت این اجازه رو بهشما بده .و برای این قضیه ،اگه بخواین مستقیم از خارج خاک آمریکا

بیاین به ویزای  H1-Bاحتیاج دارین برای کار کردن در آمریکا .خو ِد گرفتن این ویزا حاال یه پروسهی عظیمی
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هست که نیاز به یه اسپانسر داره و تهش هم یه التاری هست االن (از تقریبا ً  ۷سال پیش) و هر سال برگزار
میشه و کلی دنگ و فنگ داره.

خالصه اگه اینا رو نمیدونستین و از تمام مسیر فقط اون قسمت «دلم میخواد» رو بیشتر روش

سرمایهگذاری کرده بودین و نه حتی یه سرچ گوگل ،احتمال موفقیتتون خیلی کم هست .اما در سایر

قسمتهای این داکیومنت فکر کنم کلی اشاره کردهم که این شانس رو چهجوری میتونین ارتقا بدین): .

 .۶.۱.۱.۴میخوام تازه برنامهنویسی/تکنولوژی یاد بگیرم که باش مهاجرت کنم .راهی

پیشنهاد داری؟

وهللا دوباره برمیگردیم به سیستم عرضه/تقاضای باال .اینکه اینبار شاید میلیونها نفر دوست دارن

همین مسیر رو برن .و شما تازه در ابتدای مسیر هستین .مسیر طوالنیای خواهد بود و اینکه بخواین تنها با
یک هدف دوردست از همینجا شروع کنین ،شاید خیلی خستهکننده باشه.

داستان برنامهنویسی یادگرفتن و
پیشنهاد من اینه که واقعا ً اینجا یه  divide and conquerبزنین .و
ِ

داستان مهاجرت رو جدا کنین و جدا دنبال کنین.
ِ

 .۶.۱.۱.۵برنامهنویسی بلدم ،میخوام مهاجرت کنم ،چیا مهمه تو رزومه؟
مجددا ً مهاجرت کاری شاید یهمقدار زیادی سخت باشه بهخاطر سیستم عرضه و تقاضا ،و همچنین

پاسپورت ایرانی .و خب باید تالش کنین که نه تنها بین رقبای خودتون (هزاران نفری که تو شرایط مشابه

شما فقط توی ایران هستن؛ چه برسه به سایر کشورها) برتر باشین ،بلکه نیاز دارین که نشون بدین (هم به

انسانی
شرکت مقصد ،هم به کشور مقصد) که شما استحقاق بیشتری دارین از خو ِد نیروهای
ِ
برنامهنویس/فارغالتحصیل همون کشور.

برای اثبات این قضیه هم ،معموال ً نیاز به یه  portfolioخوب دارین .چیزی بیشتر از یه رزومه که توش یه

مشت  keywordبخواد ردیف بشه .و یه سری پروژهی شخصی یا گزارش سابقهی کاری میتونه خیلی کمک
بکنه.

در همین راستا ،حتی نوشتن مقاله یا گزارش به زبان کشور مقصد (انشالله انگلیسی) هم میتونه خوب

دانش من ،کال ً بهخاطر سیستم عرضه و تقاضا ،این مسیر خیلی دشوار
ِ
باشه .اما خب میگم ،به نظر من و با

خواهد بود.
228

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

 ۶.۱.۱.۶زبان (انگلیسی) از کجا یاد بگیرم؟
من خودم بهشخصه تقریبا ً هیچوقت کالس زبان نرفتم و خودم یاد گرفتهم .گاهی هم پشیمون هستم،

گاهی نه .کال ً از یادگرفتن سر ِ یک ساعت خاص (که بهخاطر یک ساعت ،الزم باشه  ۲ساعت اضافه رفت و
آمد کنم و ذهنم هم عوض بشه) برام سخت بود .و همچنین یادگیری گروهی که سرعت تدریس و اینا برای

چندین نفر آدم یکسان بود .خیلی هم پول و انگیزهی معلم خصوصی نداشتهم.
برای من اینا خیلی کار کرد( :لینک توییت)

 .1خوندن و ترجمهی لیریکس آهنگهای انگلیسی که خیلی دوست داشتم.
 .2فیلم با زیرنویس انگلیسی و متوقف کردن برای هر کلمهی جدید.
 .3گوگل کردن گرامر دو مورد فوق ،اگه براتون عجیبه.
 .4دیکشنری هم تو گوگل ،همیشه انگلیسیش رو بخونین و هرگز فارسی نه! (مثال)honeydew :
اگه دوستی هم دارین که زبانش خوب هست ،سعی کنین ازش بخواین که اجازه بده باهاش انگلیسی

صحبت/چت کنین و ازش بخواین که حتما ً شما رو (دو نفره ،نه جلوی جمع) تصحیح کنه.

راستی گویا توی ایران یه سری کالب و میتینگ  English Talkو  English Speakingهم هست .اینا رو

هم جدی بگیرین.

الکی هم بهنظرم عضو این کانالهایی که روزی یه اصطالح بسیار منسوخ و خفن رو با لهجهی غلیظ پرت

میکنن ،نشین .وااااقعا ً خیلی مهم هست که شما بتونین یه مفهوم رو با گرامر صحیح و حتی کلمات ساده

برسونین ،تا اینکه یه ضربالمثلی که سال  ۱۸۲۳در یه داهاتی توی تگزاس بین گاوچرونهای هفتتیرکش

رایج بوده ،با لهجه غلیظ بگین.

پ.ن .یکی از افعالی که من رو اذیت میکنه (اصطالحا ً  pet peeveهست!) اینه که گفته بشه «تافلم رو

بگیریم» یا «آیالتسم رو بگیرم ».اینا آزمونهایی هست که نمره داره و خیلی معنا نداره که «بگیرین»شون.

مقصود اغلب این هست که به یه حدنصاب الزم که برای یه جایی یا دانشگاهی الزم هست برسه .منتهی
گفتن اون حدنصاب ،این «گرفتن» بیمعنی هست.
بدون
ِ
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 .۶.۱.۱.۷چهجوری speakingم رو قوی کنم؟
بهترین راه فقط و فقط تمرین هست.
 .1حتما ً سعی کنین گروه دوستیهاتون رو توش خیلی غیرایرانی بذارین .مخصوصا ً اگه مسن هم

باشن (در و همسایه) یا بخواین داوطلبانه به خانههای سالمندانطور سر بزنین .و حتما ً ازشون

بخواین که تصحیحتون کنن وقتی چیزی رو اشتباه میگین.

 .2سعی کنین اونقدری مسلط بشین که بهجای فارسی فکر کردن و بعد ترجمه کردن به انگلیسی،
مستقیما ً انگلیسی فکر کنین.

 .3کلمه جدید یاد میگیرین حتما ً باش جمله بسازین.
 .4توی خونه با دوستان و همخونه و پارتنرتون انگلیسی حرف بزنین .حتی اگه آخر شب خسته و
کوفته هستین یا بهنظرتون عجیب بهنظر میاد.

 .5یه یکسال غم غربت رو فراموش کنین و بههیچوجه فیلم ایرانی نبینین و بهجاش فیلمهای
انگلیسی زبان با زیرنویس ببینین .حتی اگه تنها هستین ،جایی که کاراکتر موردعالقهتون یه

جمله باحال میگه ،یهو  pauseکنین و همون جمله رو خودتون با لهجهی طرف  ۳بار بگین!

 .۶.۱.۲سؤاالت راجع به مهاجرت به آمریکا
یه سری سؤال خیلی خوب از حسین عزیز گرفتم در مورد مهاجرت به آمریکا.
بازم تأکید میکنم ،اینا نظرات من هست و با نگاه و دیدگاه من .بههییییچ وجه نمیشه گفت

ال کام ً
نظر همه هست یا اص ً
ال درست هست .من هم با اینکه مستقیم بهصورت کاری اومدهم (واقعا ً ۹۹

درصد اینشکلی نیستن) شاید دیدگاهم بسته باشه؛ منتهی سعی میکنم با وسیعترین دیدگاهی که در وسع

خودم هست جواب بدم.

اگر هم از «هر» یا «هیچ» یا چیزی استفاده میکنم ،احتمال داره از دستم/دهنم در رفته باشه .ممنون

میشم اگه جایی بهنظرتون اشتباه دارم میزنم ،داداچ ،بهم اطالع بدین!
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این سؤالها رو هر کسی ممکنه جواب خودش رو بده .و پیشنهاد میکنم حداقل از ده بیست

نفر بپرسین تا یه نگاه خوبی از بیرون داشته باشین .چون تجربه و شانس و شرایط هر کسی با هر

کسی متفاوت هست.

 .۶.۱.۲.۱آیا واقعا زندگی در آمریکا ارزش دلتنگی و دوری از خانواده و آشنایان را

داره؟

ادامه سؤال :بطور دقیقتر ،چه ویژگیهایی از آمریکا باعث میشه این دلتنگی تحملپذیر بشه؟
جواب من :ببین به نکتهی خیلی خیلی خوبی اشاره کردی .که آره یهسری مزایا معایب داره .و اصال ً گاهی

حب علی نیست؛ بلکه از بغض عثمون هست!» (گویا دقیقش معاویهست).
هم خیلی چیزها اصطالحا ً «از
ّ
مثل رأی دادن به بایدن/هیالری از نگاه خیلیها ،که فقط واسه این بود که ترامپ نشه!

منفی یه چیزی توی اون کفهی ترازو اونقدری هست که تو میگی «مهرم حالل،
اینم همینه .گاهی
وزن
ِ
ِ

جونم آزاد» و میذاری میری .آره ،دلتنگی یه بخش خیلی خیلی بزرگش هست .اما باید جمیع جوانب رو دید.
من یادمه سالهای آخر که ایران بودم (فوق لیسانس ،که تهش هم ول dropped-out/کردمش و اومدم)

یکی توی یه تحقیق علمیای (جامعه شناسی) یهبار ازم پرسید که میخوای بری ،و اگه بخوای بری چرا؟ و من

خیلی فکر کردم .خالصه فکرایی که یادم مییاد ایناست.
 .1امنیت اجتماعی

این بزرگترین دلیل من بود .من آدم سیاسیای نبودم و خالفکار هم نبودم )): .اما وقتی دو

سهبار توسط نیروهای مختلف نظامی و انتظامی باهام برخورد شد (دانشگاه ،بیرون با

دوستدختر اون موقع )… ،بعدش روم خیلی اثر گذاشت .و احساس کردم خیلی «هویت
زندگی من ،اینجا مطرح نیست.
مدل
انسانی» من ،با
ِ
ِ

نمیخوام فقط بد و بیراه بگم .و سعی میکنم همه جوانب رو هم بشنوم .و باالخره توی ایران

موافق موندن هم هستن.
میلیونها نفر هم هستن که رأی هم میدن و
ِ

ذهن من صرفا ً این بود که :این سیستم ،برای مدل زندگی من بهینه نیست .و با ارزشهای

شخصی من ،توی یه راستا نیست اصالً .و این تقابل و تضاد ،بارها و بارها من رو آزار خواهد

داد تا تهش به یه بحران برسم .واسه همین ،راه سادهتر که جدایی خودم (بُعد زندگی شخصیم)
از سیستم بود رو انتخاب کردم.
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 .2ثبات شغلی

اینم بارها دیدهم و شنیدهم و تجربه کردهم .کال ً تعریف موفقیت توی ایران خیلی هم این نیست

که «شما تالش میکنی ،موفق میشی ».بلکه موفق کسیه که «با کمترین تالش ،بیشترین بهره
رو میبره( ».حداقل پیش رفیقاش موفق دیده میشه).

من آدمی هستم که دوست دارم یه مسیر باشه جلوم  -هرچهقدر هم سخت و تاریک و گنگ و

پیچیده  -و اون رو طی کنم .توی بازیهای کامپیوتری هم همینم .یادمه مثال ً  Destinyکه بازی

میکردم آنالین ( ،)PvPماه ا ّول آرزوم بود که توی یه جنگ  ۵به ( ۵که  ۵دقیقه هم طول

میکشید) ،من حداقل بتونم یک بار حداقل یک نفر رو بُکُشم! و دهنم صاف میشد .اما اونقدر
تالش کردم و تمرین کردم و تمرین کردم و تمرین کردم ،که بعد از  ۶ماه تونستم بارها در تاپ
باشم و مثال ً  ۲۵نفر رو بکشم ،و نفر دوم  ۱۵نفر کشته بود .همین مسیر ،تمرین ،یادگیری،

تکرار ،چرخهای هست که من دوست دارم.
این چرخه رو توی ایران بهراحتی نمیدیدم.

 .3دروغ و مشتقاتش
اینم همیشه بود.

برای دوستای اینجام که تعریف میکنم مثالً ،میگم ایران جایی هست که توش:
 .aپاسور ( )playing cardsقدغن هست ولی تو هر پمپبنزینی میفروشن! )):
 .bتقریبا ً همهی ایرانیها «ابی» و «داریوش» رو کامال ً میشناسن ،اما اونا نمیتونن توی
ایران کنسرت بذارن.

 .cماهواره قدغن هست ،اما قشنگ هست و شاید باالی  ۳۰درصد یا  ۵۰درصد مردم
همهجا!

 .dفا*ینگ تلگرام آخه! فیلتر هست اما  ۵۰میلیونتا کاربر داره!
 .eکسی مسئولیت اینکه واقعا ً چرا تورم این شکلی هست رو قبول نمیکنه .و اوضاع

اقتصادی و … و خواست قشر عظیمی از مردم ،و چیزی که در عمل اجرا میشه ،خیلی

در یه راستا نیست.

در ابعاد انفرادی هم اینا هست .خیلی چیزها توی زندگی روزمره با آدمها به «زرنگی» تعبیر

میشه ،که خب برای من زیبا نیست .خیلی دوستها داشتهم که ازشون خیلی چیزها دیدهم و

شنیدهم ،که برام هضمشون سخت بوده .و حتی اینجاش هم هست – خیلی از دوستام به منی
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که  ۳دالر میدم یه فیلم رو  ۴۸ساعت اجاره کنم ببینم ،بهجای دانلودش ،میگن «اسگل!».

ساده بگم :قیمت دروغ و دزدی (به هر نحو) ،خیلی ارزونه!
 .4دسترسی به پیشرفت در دنیای بزرگتر

اینم برای منی که در هفده/هجدهسالگی اولین اپلیکیشن اُپنسورس خودم رو نوشتم و با

دایالآپ گذاشتم تو اینترنت و یوزر از شیلی و پرتقال و کرواسی داشتم ،سخت بود .من نیاز

داشتم بتونم به اطالعات جهانی و مارکت جهانی دسترسی داشته باشم.

توی ایران (با هر دلیل و استدالل و نیازی) هنوز Credit Cardهای بینالمللی نیست .هنوز

ویندوز قفلشکسته رایجه .هنوز «بدزدیم کرک کنیم ،یه ارزش هست ».و من نیاز داشتم/دارم که
بتونم برای کارم با مارکت بینالمللی در تماس باشم .و مثال ً اپلیکیشنی که مینویسم ،امکان

دسترسی به صدها میلیوننفر یا  ۲بیلیوننفر رو داشته باشه که  ۱یا  ۳درصدشون هم پول

میدن ،نه به فقط  ۵۰میلیون نفر ،که شاید یک صدم درصدشون پول میدن/میتونن بدن.
خالصه ،هر کس یه دالیلی داره .من هم خالصهای از چیزهایی که میتونستم بگم رو گفتم): .
امیدوارم کسایی که میمونن ته قلبشون شاد باشه و راضی باشن از زندگی ،کسایی که میتونن بیان و

اومدهن هم آرامش داشته باشن و دلتنگی و دوری اذیتشون نکنه ،کسایی هم که میخوان بیان و هنوز

امکان اومدن رو کسب کنن.
نیومدهن ،بتونن صالحیت و شانس و
ِ

 .۶.۱.۲.۲ایران چه ویژگیهای مثبتی (جدای از بحث نزدیکی به خانواده و دوستان و

اینکه وطن خودمون هست) نسبت به آمریکا داره؟

ادامه سؤال :هیچ وقت با خودت گفتی کاش از ایران نیومده بودم بیرون؟
جواب من :آره گفتهم.
موردی بخوام بگم:
 .1دوست ،همصحبت ،پارتنر

خارج از ایران خیلی محدودتر هست .و اکثر قریببهاتفاق دوستیهای حضوری توش خیلی
مخرج کسر کوچیکتر!
«انتخاب» دخیل نیست .چون جمعها محدود هست و
ِ

نتیجه این میشه که تو یا باید «بُر بخوری» با یه عده ،یا باید یه زندگی موازی به انواع و اقسام

تایمزونهای عجیب رو داشته باشی – که حتی گاهی بدنت و مغزت هم قاطی بکنن که چرا
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داری به نصف دوستای نزدیکت میگی «خوب بخوابی» وقتی خورشید وسط آسمونه!
 .2امکان تأسیس تیم/همراه کاری

من وقتی استارتآپ خودم رو خواستم بزنم ،تا یکی دو سال دنبال پیدا کردن Co-Founder
بودم .و چون استارتآپ اول حساب میشه ،کسی از بیرون سخته که جوین بشه و من هم
اعتماد بکنم.

دوست قدیمی از دبیرستان یا رفیق چند ده
بعد بقیه رو نگاه کردم و دیدم اینا خیلیاشون با
ِ

سالهشون استارتآپ زدهن .و من همهی دوستای صمیمیم رو ایران جا گذاشتم! (اکیدا ً توصیه
ای  Overweightرو ببینین).
میکنم این انیمیشن -۲دقیقه ِ

 .3غذا ،زبان ،آدم!

من نسبتا ً مشکل خاصی در زمینهی خوردن غذا ،یا مکالمه و تعامل بهزبان انگلیسی ،یا آشنایی
با آدم جدید ندارم .اما خداییش ایران نمیشه!

آره ،اینجا هم رستوران ایرانی داره ،اما پیتزای مخلوط ( vsمخصوص) رو من یهچیزی  ۲۰درصد

شبیهش رو فقط یهبار توی لسآنجلس خوردم .و دلم برای اینکه بری سر کوچه قیمه بخوری

تنگ شده .یا اینکه تو تاکسی یهو بتونی با آدمها راحت حرف بزنی و سر صحبت رو باز بکنی و

مثال ً  ۳۰یا  ۴۰سال تجربهی مشترک داشته باشی ،نه فقط چند سال ،اونم دست و پا شکسته.

زبان هم همینه .من یه بار جلوی CEOی واتساپ ( )Brian Actonسال  ۲۰۱۲توی یه مصاحبه

حضوری (بعد از آفر ،که تهش واسه ویزا نشد!) که رفتیم ناهار ،میخواستم حلیم/هلیم رو

«کف زمین» و همه رو
توضیح بدم و تلفظ دقیق آرد ( )flourرو بلد نبودم! خالصه از «گُل» و
ِ

گفتم تا یارو بیخیال شد و گفت «ولش کن؛ خودت خوبی؟ چه خبرا؟» =))))
 .4گم
کردن مفهومِ Home
ِ

اینم شخصیه و برای یهسریا خیلی معنا پیدا میکنه .اینکه همیشه وقتی میری یه جای

توریستی « »?Where Are you Fromدو تا جواب داره .و دردناکش اینه که گاهی خیلی هم

حال نمیکنی جواب بدی.

اینکه گاهی دلت میخواد یه «اتاق خودم» داشته باشی که مال مال مال خودت باشه .ولی

نیست…
غمگین نمیخوام بشم! اما هست همچین چیزی هم تهش.
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 .5دوری از خانواده ،و استیصالها

نهایتا ً یه چیزی که خیلی خیلی مهم هست ،مخصوصا ً توی آمریکا که شما ویزاتون ممکنه «یک
بار ورود» ( )Single Entryباشه اینه که شما نهتنها از خانواده دور هستین ،بلکه امکان اینکه
اگه اتفاقی بیافته کاری بکنین رو هم ندارین.

والدین ماها ،خیلی خیلی
این قضیه سر داستان واکسن و کرونا و … ،و با عنایت به کهولت سن
ِ

دیدن
روحی کامل بودن .دقت کنین که بدتر از
عذاب
دوستان اینورِ آب در
بیشتر هم بود .و
ِ
ِ
ِ
ِ

کردن کاری هست .و این چیزی هست که
نتونستن
بودن عزیزان ،دیدن اون و
ناراحتی و اذیت
ِ
ِ
ِ

واقعا ً برای خیلیها غیر قابل پذیرش هست.

من دوستی داشتهم که حتی مادرش سرطان گرفت و از دنیا رفت ،اما اون نتونست بره

زندگی ساختهشده در اینورِ آب و شکست بزرگ
(شانس از دست دادن ویزای کار و کار و همه
ِ

در زندگی ).قضاوت نکنین .شما نمیدونین تو اون شرایط خودتون چی کار میکنینtrolley( .

 .)problemفقط بدونین که توی سختترین قضاوتهای زندگی ممکنه قرار بگیرین.

.۶.۱.۲.۳هیچ وقت با خودت گفتی کاش زودتر از ایران اومده بودم بیرون؟
(شبیه دو سوال قبله ،ولی مصداقیتر و البته شخصیتر و درنتیجه ملموستر .شاید دوست نداشته

باشی جواب بدی )):
جواب من :آره!

بهقول یه بابایی :بدی مهاجرت اینه که هر موقع بیای فک میکنی دیر اومدی! اوج کونسوزی داستان

(فک کنم تنها جایی هست که دارم واژهی نامناسب استفاده میکنم؛ اما جا داره تنها کوپنم رو اینجا

بسوزونم!) این هست که شما هر بار یه کسی که اونجا بهدنیا اومده رو میبینین (اکثریت قریب به اتفاق) هی

میفهمین که شما چهقدر مسیر سختتری رو رفتهاین و چهقدر عمر و روحتون رو خرج کردهاین! (بعضیا از
واژههایی مثل «هدر» یا «تلف» هم استفاده میکنن ).و این اونقدر بزرگ هست که میتونه کار شما رو به
تراپیست هم بکشونه.

من خودم سال حدود  ۲۰۱۱اینا اومدم (فوقم رو نصفه ول کردم) و بعداًترها فهمیدم که بهخاطر شرایطم

(المپیاد) میتونستهم حتی لیسانسم رو هم بیام اینجا و برکلی و استنفورد و اینا شاید( .صرفا ً «شاید») و خب

گاهی ،وقتی به دنیاهای موازی فکر میکنم ،حس میکنم اگه اون هفت هشت سالی که توی ایران گذروندم و
کلی چیزاش اذیتم کرد و سر کلی چیز که دوست داشتم (و استعداد/عالقه هم داشتم) باید با همه دنیا

میجنگیدم ،رو گذاشته بودم اینجا و عالئق/استعدادهام رو دنبال میکردم ،شاید اآلن خیلی جلوتر بودم .شاید
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اصن سال  ۲۰۰۶که من یه توییترک نوشتم و بین خودم و دوستام تو دانشگاه بود رو ،اگه این ور دنیا

مینوشتم ،االن زندگیم به شکل دیگهای بود! شاید ،شاید ،شاید…

بشقاب پاپکورن
اما خب اینا رو به شکل یه تجربهی  Day Dreamingبامزه نگاه میکنم که تهش باید
ِ

رو برم توی سینک ظرفشویی بشورم و برم مسواک بزنم بخوابم! در همین حد.

آهنگ  I am leaving heavenاز امینم ،راجع به یهچیزایی به خودم میگم:
گاهی هم ،بهقول تهِ
متن
ِ
ِ
)I'm leaving heaven (you know what? Maybe if I had had you
Angels won't find me (I wouldn't have went through half the shit I went through, so I
)blame you
)"Where I am going (or maybe I should say, "Thank you
)('Cause I wouldn't have been me

 .۶.۱.۲.۴تربیت بچهها در سنین مختلف (دوره کودکی ،نوجوانی و جوانی) در آمریکا

چه چالشهایی برای ما ایرانیها داره؟

ادامه سؤال :تربیت بچهها در آمریکا چه مزایا و معایبی نسبت به ایران داره؟
جواب من :آی هَو نو آیدیا!
جدی من نه بچه دارم ،نه قصد دارم بهاین زودی/راحتیها داشته باشم .و اصن چیزی نیست که بخوام

راجع بهش نظری بدم.

رو هوا بخوام بگم ،بهنظرم  ۸۰الی  ۹۰درصد جواب توی والدین هست و  ۱۰الی  ۲۰درصد توی محیط.
همونقدری که ممکنه این روزا (حتی بر طبق اخبار رسمی ایران) توی ایران در اتاق بچهی  ۱۳سالهت رو

باز کنی ببینی داره سیگاری میزنه با رفیقش ،اینجا هم ممکنه تو همون سن در اتاق بچه رو باز کنی ببینی

داره سیگاری میزنه با رفیقش! حداقل اینجا جنسش شاید کمتر آشغال باشه! یا حداقل ممکنه تو مدرسه ۴
تا آموزش مرتبط هم داده باشن (بهجای «سیگاری» حاال «سکس» یا «کام آوت» کردن هر چیز دیگهای

میشه گذاشت).

خالصه اینکه باید:
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زندگی نکردهی تو رو ادامه بده برات.
 .1بپذیری اون هم یه آدمه با اختیارات خودش .قرار نیست
ِ
جنبهی باخت/پذیرش داشته باش و با چیزی که مال تو نیست ،قمار/اجبار نکن.

 .2بپذیری که باید باهاش یه دوست خوب باشی – ولی نه جایگاه والد بودنت رو از دست بدی ،نه
نیاز/جای دوستاش رو پر کنی.

 .3بپذیری که احتیاج داره خودش مسیرش رو بره ،زمین بخوره ،و بدونه تو unconditionally
حامیش هستی.

اینا بهنظرم مهمتر از اینن که حاال ایران باشه یا آمریکا.
جواب خاص هم هست .اما بهنظرم دیگه خیلی خیلی دارم
قطعا ً چه توی ایران و چه توی آمریکا ،یه سری
ِ

تو عمق میرم اگه بخوام بهعنوان کسی که اونجور جاها نرفته تا حاال ،نظر بدم!

 .۶.۱.۲.۵جامعه ایرانیها در آمریکا چطوره؟ چقدر حامی هستند؟
ادامه سؤال :ارتباط باهاشون چه مشکالتی داره؟ چقدر راحت میشه اونجا دوست پیدا کرد (به هرحال

اونجا دوست باید جای خانواده را هم بگیره).
جواب من :وهللا!

من یه نظریهای رو بدم با اجازه .اص ً
ال هم نظرم  ۱۰۰درصد نیست ،اما خب نسبتاً خیلی زیاد هست.

ایالت به ایالت هم فرق داره و حتی شاید در سایر کشورها بیشتر یا کمتر باشه .اینکه :کسایی که

رسیدهن به آمریکا علیالخصوص (مهاجرین از ایران) ،یه مسیر سختی رو اومدهن .درسته شاید با قایق و

پابرهنه از کوهها عبور نکرده باشن ،اما سر همون ویزا هم زندگیشون رو ریسک کردهان .و مثال ً یه ماراتُن بوده
با میلیونها شرکتکننده .و اینا تهش تونستهان توی یک درصد تاپ باشن .و این قضیهی تالش کردن و

رسیدن و باز تالش کردن رو هم بعضا ً بارها (توی دانشگاه ،سمپاد )… ،قبال ً هی تکرار کرده بودهن .و خالصه
توشون نهادینه شده.

بدی این داستانها حاال اینه که این «جو رقابتی» و  life is a competitionاونقدری توی تمام این سالها
ِ

هی تکرار و تکرار و تکرار شده ،که دیگه تمام دیوارههای مغز و روحشون رو هم گرفته .و خب بهخاطر تنها و

منزوی نبودن به شبکههای اجتماعی هم رو مییارن که دوباره توش هم رقابت هست (لینکداین :موفقیت
کاری! وای من خفنم .اینستا :من سفر میرم و زندگیم از خوشی داره منفجر میشه .توییتر :الیک ،فالو ،و

…) ،هم با تماس با دوستای ایران که خواسته ناخواسته میگن «خوشبهحالت رفتی! اینجا وضع خرابه و
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گرونی و …» یه حس برتری (یا عکسش یه  )guilt for successایجاد میشه .و باز یه مقایسه .باز ،باز ،باز .و
آخرش نتیجه این میشه که زندگیشون رقابتی میشه بیشترتر باز.

آخرش خالصه این میشه که این ج ّو سمی و نگاه سمی ،فراگیر هست و فراگیرتر هم میشه وقتی

عمومی میشه (مقایسه نکنی ،منزوی میشی و عقب میافتی) .ممکن هم هست که در ابتدا نباشه ،اما

آدمای جدید ،بهزودی ،هم میبینین (در برخورد ا ّول نباشه ،برخورد سوم هست) و هم توشون ایجاد میشه!

ینی در اولین ناراحتی ،خودتون رو یه  loserمیبینین ،و سعی میکنین کسایی که از شما جلوتر هستن رو

بِکِشین پایین تو ذهنتون از بُعدهای دیگه! درست همون مدلی که مامانتون همیشه جلوی عمهتون پُز شما

رو میداد و هم غلو میکرد ،هم بیدقتی میکرد ،هم نمیتونست بپذیره که زندگی جز درس و مدرک و

موفقیتهای اجتماعی ،جنبههای دیگه هم داره ،هم نمیتونست بپذیره که شاگرد پنجم بودن هم بد نیست.
و زندگی همهش یه خطکش نیست.

خالصه این بهنظرم عمدهترین مانع هست .مگر اینکه جزو اون  ۱الی  ۵درصدی باشین که یا از این مدل

لذت نمیبرن هرگز (دقت کن :هرگز ،ینی وسوسه هم نمیشن یهجا از جیبشون برگهی «اما ما شریفیها!»

رو بکشن بیرون؛ و خودشون رو با پروفایل لینکداینشون معرفی کنن) ،یا با خودآگاهی ،خودشون رو از این

داستان میکشن بیرون.

آیا حاال حامی هستن؟ آره ،خوشقلب هستن معموالً .آیا صالح شما رو میخوان؟ آره ،یه درصد

خوبیشون هم اصن دوست دارن باهاشون طوری رفتار بشه (حمایت) که خودشون دوست دارن دریافت

کنن .اما حواستون باشه که شاید خیلی از حمایتهایی که دارین میگیرین واسه این نیست که «شما قلبا ً
برای مخاطب آدم ویژهای هستین» ،بلکه «اون دوست داره حامی باشه».

حرف آخر :برای اینکه بتونین روابط عمیق ،شخصی (ینی خود شما با این اسم براشون مطرح باشین ،یه

instance؛ و نه شما بهعنوان یه جایگاه ،یه  )prototype/classو عمیقا ً و قلبا ً بر پایهی عالقه و اعتما ِد خیلی
زیاد داشته باشین ،نیاز به شانس و مهارت باالیی دارین): .

 .۶.۱.۲.۶این که میگن آمریکاییها مذهبی هستند و دائم دوست دارند بقیه را به

دین خودشون دعوت کنن چقدر صحت داره؟ در مقایسه با ایران چطور؟
جواب من :نشنیدهم وهللا! )):
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خدایی برای من خیلی عجیب بود .من حتی توی ( Utahخونهی اصلی mormonها) هم یه مدت خوبی

دنبال زورکی بهشت فرستادن نبود.
بودهام و کسی خیلی
ِ
آهان؛ البته چیزی که میگی دو مدلش رایجه:

 .1سر چهارراه یکی داره از آزادی بیان استفاده میکنه و با بلندگوی هندونه فروشی براتون انجیل
میخونه و میگه «بیاین به آغوش فالن دین!» که خب حق خودش هست .میتونین لبخند
بزنین و رد بشین): .

 .2یه سری گروه مثل  jw.orgهم هست که مثل هر تبلیغات دیگهای ،خیلی پیگیر هستن .خصوصا ً
توی نواحیای که شاید درآمد و تحصیالت کمتر و مشکالت زندگی بیشتر باشه .حتی میان و

محترمانه در خونه رو هم میزنن گاهی و مهربون هم هستن.

اینا هست خالصه .اما نه توش اجباری هست ،نه مزاحمتی ،نه فشاری ،نه حاال که نمییای پس برو در

آتش دوزخ بسوز! خیلی محترمانه میتونین بهشون بگین که « »I am not interestedو ازشون هم بخواین

که با شما تماسی نگیرن .اگه دیدین گوش نمیدن هم میتونین بهشون بگین که بهجرم مزاحمت ازشون

شکایت میکنین (خیلی بعیده به اینجاها برسه!) و یه  blacklistمعموال ً دارن که میتونن شما رو بذارن توش.
توی آمریکا هم« ،دین رسمی» کشور هم «ندارد!» هست طبق قانون اساسی): .

 .۶.۱.۲.۷راجع به تفاوت سبک زندگی و فرهنگ در ایالتهای مختلف آمریکا

اطالعاتی دارین؟

ادامه سؤال :چه منابعی برای کسب این اطالعات سراغ دارین؟
جواب من :وهللا خیلی اطالعی راجع به تک تک ایالتها ندارم .اما بپرسین از آدمای اونجا بد نیست.

مستقال ً ولی ،اصوال ً یه کم تصورش برام سخت هست که یکی از ایران بیاد و عشق این رو داشته باشه که

مثال ً بره  Maineیا  Wyomingزندگی میکنه یه راست!

جون خودتون
اخطار :ادامه این جواب در این پایین طنز باالیی داره که منجر به کلیگویی شده.
ِ
سخت نگیرین .من قصدم بیاحترامی به تالشها و مسیر هیچ احدی نیست .صرفاً دارم با یه لحن

دردون
داستانی ،مسیری که بارها و بارها و بارها دیدهام رو میگم .که تهش بگم «خوشحالی باید در
ِ
تو باشد! همین».
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ببین ،معموال ً مسیر اینه:
 .1شما تحصیلی مییای یه جایی /یه ایالتی .و اگه توی شهرهای بزرگ هم نباشی ،معموال ً توی یه
 College townمیری که شهر دانشجویی هست( .معموال ً  ۴سال حدودا ً)

 .2بعدش برای اولین کار بعد از تموم شدن درس ،خیلی گزینههات شاید زیاد نباشن .چون نیاز

داری که فقط از ویزای دانشجویی در بیای و گرینکارت رو بگیری( .معموال ً  ۲الی  ۴سال حدودا ً)

 .3بعدش تصمیم میگیری یه جاب بگیری بری کالیفرنیا که هوا بهتر باشه و فرصت رشد و

دایورستر ،و از اونجا توییت کنی و عکس بذاری اینستا: .دی (طنز دارم میگم؛ نمیگم همه

همینه ،اما منظور یه همچین مهاجرت نهایی هست).

[ .4آپشنال!] از کالیفرنیا و ج ّوش خسته میشی و دوست داری:
 .aیا بری نیویورک/شیکاگو که شهریت (تهران بودن!) و دایورسیتی (همه توی تِک نباشن)
و چیزای دیگه که بیشتر مدل تو هست باشه…

 .bیا هم میری یه ایالتی که  state income taxنداشته باشه (حدود  ۱۰درصد مالیات
ایالتی در کالیفرنیا) که بتونی فارغ از قیمتهای نجومی ،با همین پول بهجای یه

آپارتمان  ۲خوابه ،یه خونهی  ۵خوابه با استخر بگیری و خیلی آروم بچههات رو بزرگ

کنی و براشون باالی درخت ،کلبه بسازی!

حاال توی مرحله اول معموال ً مهمترین عامل آب و هوا هست .وگرنه ایرانیهای اون  College Townهم

احتماال ً کم و بیش تازه از ایران اومدهن و هنوز درگیر رقابت ایران .و اصال ً نباید جا بخوری که یه گروه تلگرامی

دارن مثل «فقط سمپادیهای  »Fesgheltownو یا «آنتیسمپادیهای  !»Fesgheltownکال ً اونجا اتفاق

خیلی خاصی نمیافته که بخوای انتظار داشته باشی آدما در دنیای بزرگتری زندگی کنن.

درست مثل این کوچه بنبستها که خانمهاش با چادر به کمر دم در مینشستن سبزی پاک میکردن و

جاری صغرا خانوم رو میکردن که خواسته ناخنهاش رو میشی بکنه ،اما ناخنکارش که تازه طالق
غیبت
ِ
گرفته ،حواسش نبوده ،و یه سری رو شرابی در آورده! خالصه هر چی  Zoom Outکرده بودی و از دوربین

فاصله گرفته بودی که «ایران» و «آمریکا» مسیرشون توی یه قاب عکس جا بشه ،االن دوباره Zoom In

میکنی و کلّ دنیات توی یه شهر کوچیک که کال ً دو تا مرکز خرید بیشتر نداره ،جا میشه.

این وسط چار تا چیزی که بیست و خوردهای ،سی سال سرکوب شده بوده (مثل  Dateکردن یا

استعمال چیزای جالب) هم یه امتحان میکنی .اگه ازدواج نکردی هم (چون میخواستی بری خارج!) ممکنه
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این وسط یه ازدواج الیت هم بکنی؛ اما شانس بقاش میتونه کم باشه .چون از نگاه خودت ،فکر میکنی ۹۰

درصد مسیر زندگی رو اومدهای ،اما وقتی به مرحله  ۳و  ۴باال برسی میبینی «عه! من که تو مرحله  ۱تازه

نصف راه رو اومده بودهم ».و دوباره جهانبینی و انتظاراتت و خواستههات عوض میشه و ممکنه متفاوت

از آب در بیاد با پارتنر .مخصوصا ً وقتی «جا ِه پول» میزنه باال! اونم در شرایطی که همین االن داری  ۴سال یه

زندگی دانشجویی با بدبختی پولی و مضیقه رو میگذرونی ،و این  ۴سال رو منتظری تهش بری سر ِ کار که
بترکونی و بپاشی به در و دیوار ،همهی مسافرتهایی که میری و پولهایی که تو هوا واسه خودت پخش

میکنی بعدش.

توی مرحله دوم شما خودت رو جر میدی که بتونی بین آفر ۷۰ک و ۸۵ک انتخاب بکنی بین دو جای

مختلف و فکر میکنی مهمترین تصمیم دنیاست ،اما در عمل اصال ً اونقدری هم فرقی نداره .و این ۱۵ک
تفاوت معموال ً با اختالف هزینههای زندگی( Cost of living/مثل اجاره خونه) میره .و شما هنوز در جایی
نیستی که بتونی یه  savingتپل داشته باشی ،اما کمکم وقتی میری رستوران ،میتونی به قیمت غذاها

توجه نکنی .کمکم نگران بلیط هواپیما نیستی و عامل بازدارنده از اینکه بری مثال ً  Grand Canyonیا

پارکهای ملی آمریکا رو همه رو ببینی« ،وقت» هست و نه دیگه «پول» .کمکم به این نتیجه میرسی که بعد
از  ۳۰و اندی سال سگدو زدن و خودت رو  Carrot and Stickکردن ،الزاما ً خوشحال نیستی .و ممکنه چند

جلسه تراپیست هم بری ،صرفا ً چون بگی «تراپیستم هم میگه من گاهی زیادی مهربونم…» و یه امید به
اینکه شاید  ۲تا قرص بهت خوشبختی بده .اما اتفاق نمیافته اینم ،و میری مرحله بعدی.

توی مرحله دو به سه ،اونوقت وقت داری که هر جا دلت خواست بری .اینجا چون حقوق یهو جهش

داره و انتخابها خیلی بیشتر ،در عمل  Quality of lifeباالتر میره .اما از اونور egoت هم پرروتر میشه .و
اینجاست که انشالله در  ۴۰سالگی اون  breakthroughاصلی توت اتفاق میافته و شروع میکنی خیلی از

زندگی باالخره لذت بردن.

نتیجهگیری اخالقی داستان:moral of the story/
بیا و خداوکیلی محیط رو بهشکل یه سینما/تئاتر ببین؛ و بدون که حالت تو زندگی ،تهِ تهِ تهِ
قلبت ،با چی خوب میشه .بعدش صرفاً یه مسافر باش که شادیش تو بقچهی خودش هست ،و
از مسیر لذت ببر!
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 .۶.۱.۲.۸اینکه ما ایرانی هستیم و حکومت ما چند دهه هست که حداقل بطور

کالمی با آمریکا در تنش بوده است روی رفتار مردم یا دولت آمریکا با ایرانیها
تاثیری داره؟

جواب من :خیر! (خصوصا ً در کالیفرنیا و ایالتهای دموکرات یا با دانش).
خدایی خودشون هم میخندن اکثراً .و هنوز بین دموکرات/ریپابلیکن موندهن و ترامپ هم برای  ۵۰درصد

جمعیت (دموکراتها) سمبل یه سیاستمدار اشتباه (و صفتهای دیگه!) هست .و میتونن بفهمن که خیلی
حرف اخیر ِ علیرضا دبیر که گفته ما با مردم
انتخاب مسئولین هست و نه نگا ِه مردم .درست مثل
مشکالت
ِ
ِ
آمریکا مشکلی نداریم ،بیان اصن خونهی ما کشتی بگیرن .ما با دولت مشکل داریم.
جدی اصن نگران این نباش.
چیزی که ولی شاااااااید یه موقعی اذیتت کنه اینه که نگاه باال به پایین شدید (وقتی راجع به اوضاع

کشورها و قدرت جهانی هست) ممکنه ملموس باشه .و شما بشینی اون در قابلمهی مستعان رو با بودجهی
نظامی آمریکا مقایسه کنی ،شاید یهکم سادهانگارانه بهنظر برسه.

کال ً ولی توصیه اکیییییید این هست که وارد بحث سیاسی الکی نشین( .اصوال ً مثل همهی بقیهی جاها:

 .)Begin with the end in mindینی انتظار نداشته باشین تهش طرف خیلی ایمان بیاره ،و اصن از یه جایی

به بعد میتونه «بد» هم باشه .پس زندگی خودتون رو بکنین و حداکثر  ۴تا فکت رو با لینک و ریسورس بدین

یا بشنوین – تصمیمگیری و نتیجهگیری رو بذارین طرف بکنه.
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 .۶.۱.۲.۹وقتی که آمریکا مثال با اروپا مقایسه میشه ،یکی از مواردی که مطرح

میشه رقابت شدید در آمریکاست .این مورد چقدر صحت داره؟
ادامه سؤال :واقعا باید بیش از حد کار کرد تا در چرخه باقی موند؟
جواب من :من چون کتک نمیخوام بخورم ،به این اقتدا میکنم در ابتدا)): .
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https://twitter.com/akbarnasr/status/1478670775725039618
جدی ولی توی آمریکا ،خصوصا ً در لولهای پایین ،واسهی ذات مقدّس شما بهتون پول نمیدن .و اینکه

کارِ مفید کارمند  ۲۰دقیقه باشه و بره قیمه بخوره شرکت ،بیاد خونه ،احتماال ً کمتر پیدا میشه( .نسبت به
ایران).

نسبت به اروپا ،میتونم بگم که توی  techفرصت شغلی خیلی بیشتر هست احتماالً .چون حمایت از

اینکه یه  Start upمثل قارچ بیاد باال زیاد هست .و کمبود نیروی کار متخصص ،خصوصا ً بهخاطر محدودیت

ویزای کار ،و استقبال زیاد ،هم زیاد .واسه همین نمیتونم بگم «سخته رفتن تو» .اما برای «موندن تو» باید

عین آدم کار بکنی.

جدی واقعا ً نیاز به «خودکشی» نیست .اما «عین آدم» بهترین مدل هست .ینی پسقل ندی و کاری که

بهت میدن رو انجام بدی .همین .واقعا ً چیزی نیست که بترسی اصالً ،اگه
وجدان کاری و کمی هم ambition
ِ

(جاهطلبی ،بلندپروازی ،بلندهمتی) داری تو وجودت.
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برای پیشرفت هم نیاز به «بیشتر» کار کردن نیست .بلکه نیاز به «رشد» هست .رشد شخصی ،فردی،

فنی ،و … که هی ذهنیت یادگیری داشته باشی و حاضر باشی در راستای رشد ،حتی غرور و egoت و

قسمتهای منفی شخصیتت رو هم زیر پا بذاری.

اینم بگم که من همیشه میگم «آمریکا  land of opportunityنیست؛ بلکه land of opportunity to

 have an opportunityهست ».ینی شما اینجا بهت نمیگن «چون پات رسیده ،بیا طال بهت میدیم!» بلکه
بهت این فرصت رو میدن که از امکاناتی که جلوت هست ،استفاده کنی و پیشرفت کنی .و واقعا ً اگه

درست تالش کنی ،همیشه یادگیری کنی ،انگیزه داشته باشی ،مثبت باشی ،و دنبال پز و مقایسه و نق
نباشی ،آره میتونی خیلی هم پیشرفت کنی! خیلی!
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دوست آمریکایی راحت پیدا کرد و باش خوب بود؟
 .۶.۱.۲.۱۰آیا میشه
ِ
(این سؤال واقعی نیست و پرسیده نشده بود و  fake questionهست! من یه سؤالی رو اشتباه خوندم

و یه جوابی نوشتم .حاال براش سؤال از خودم دارم در میکنم!)
جواب من :آره .ولی بستگی داره!

بخوام یه مثال دقیق و عجیب بزنم اینه :اگه منیجر/استاد شما ( gayهمجنسگرا) باشه ،آیا شما

میخندین به این فکر که «این اآلن شوهر هست یا زن؟ هر هر هر!» یا منزجر میشین یا بیتفاوت؟

سؤال عجیبی هست .و اصال ً سؤالی که شما پرسیدین هم در مورد «دریافت» هست .اما بهنظر من

دریافت تابع بسیار مستقیم با «پذیرش» هست .هرچهقدر شما بتونین بپذیرین و احترام بذارین ،احترام

میگیرین.

قرار نیست شما حتما ً همیشه گوشت خوک بخورین .اما قرار هست بپذیرین که مردم اختیار زندگی

خودشون رو دارن ،و این انتخاب شما ،چیزی از جنس «برتری» نیست اینجا .صرفا ً «تفاوت» هست .آدما
هم باهوشن راستی .درسته شاید به زبون نیارین ،اما توی بادیلنگوئج میفهمن!
بذار چهار تا مثال دیگه هم بزنم:
●

خوردن چشم گوسفند هم برای اینا.
خوردن اختاپوس نیمهزنده برای شما عجیبه؟
ِ
ِ

●

اینکه چینیها با چوب غذا میخورن براتون عجیبه؟ اینا هم اینکه شما نصف رستورانها پا

●

لهجهی هندیها بهنظرتون رو مخ هست؟ اینکه  Wو  Vرو شما یکسان تلفظ میکنین هم برای

●

اینکه اینا موقع قضای حاجت بدون تماس آب کارشون رو انجام میدن براتون عجیبه؟ برای اینا

●

فرق «اروگوئه» با «پاراگوئه» میدونین چیه؟ اینا هم الزاما ً نمیدونن فرق « »Iraqو « »Iranچیه.

میشین میرین قاشق میخواین از یارو.

اینا( .بگین )!I was invested in a vest-making company in the west

هم اینکه شما زیر توالت یه بطری پالستیکی آبمعدنی و یه گلدون آب پاش! (شلنگ و

اسپریش زیر  ۳۰دالر هست ،نصبش هم راحته و لولهکش نمیخواد .صابخونه هم میگه حق

ندارین ،اما گیر نمیده معموالً).

من همچنان نمیگم باید حتما ً عین اینا بشین .اما اونجاهاییش که مهارت هست (و نه تغییر

شخصیت) مثل تلفظ  Vو  Wرو بپذیرین .یا اونجاش که نگاه هست (مثل انتظارِ اینکه همه فرق ایران و
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عراق رو بدونن) رو بدون اینکه بادی به غبغب بندازین و جملهتون رو با «خب ،ببین اسگل جان »… ،شروع
کنین ،بپذیرین.

این پذیرش باعث میشه که بتونین آره دوستهای خوبی پیدا کنین .توی آمریکا ،معموال ً

دموکراتها/لیبرالها (ایالتهای ساحل شرقی و غربی و مهاجرپذیرتر) خیلی هم استقبال میکنن از یاد

گرفتن و تنوع .و از نظر فرهنگی هم خیلی ارزشهاشون مثل «تالش» و «اهمیت خانواده» براشون ،خیلی

مشابه ایران هست.

حرف آخر :انتظار نداشته باشین که برای «مرام» یا «تعارف» واژهی معادل دقیق پیدا کنین! اما

میتونین ،اگه بخواین ،خیلی دوستهای خوبی با تعاریف جدید پیدا کنین و واقعا ً بهتون نزدیک باشن و توی
مشکالت زندگی مثل یه دوست و برادر/خواهر بهتون بهترین مشاورهها رو بدن و به رشدتون خیلی خیلی

خیلی هم کمک کنن!

 .۶.۱.۲.۱۱من مطمئن هستم اگه مهاجرت کنم ،حالم خوب میشه .مگه نه؟
(این سؤال واقعی نیست و پرسیده نشده بود و  fake questionهست!)
جواب من :این پست این وبالگ استاد تقوی کنی رو بخون:
http://www.mtaghavi.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8
%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%
81%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C
%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF/
بالطبع یه سری مشکلها حل میشه ،یه سری هم اضافه میشه .شاید برآیندش مثبت باشه ،اما لطفا ً

این فکر رو نداشته باش که همه بدها حذف و همه خوبها اضافه میشه.

نمیخوام دلسردت کنم؛ اما میخوام واقعبین باشی .و سعی کنی حالت رو همین اآلن که فرصت داری

خوب کنی و با حال خوب بری مرحله بعدی ،نه با کلی امید واهی که وقتی رفتی ،سرخورده بشی.
همزمان که داری روی مهاجرتت کار میکنی ،روی حال خوبت با خودت هم کار کن!
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بهنظرم

 .۶.۱.۳منابع برای مهاجرت
 .۶.۱.۳.۱منابع خوب برای مهاجرت تحصیلی
 .1من همیشه برای مهاجرت تحصیلی فروم اپالی ابرود رو در درجه اول پیشنهاد میکنم:
http://www.applyabroad.org/forum
 .2کانال «پیشنهادهای یک استاد دانشگاه ساکن آمریکا برای اپالی» توسط ussamamad
در تلگرامhttps://t.me/safarname7 :

 .3این هم یه رشتوی ۱۳گانه در زمینه اپالی به آمریکا
https://twitter.com/dordme/status/1430244147399593987
 … .4اگه میشناسین باز چیزی کامنت بذارین .منم میذارم هر چی پیدا کنم.

 .۶.۱.۳.۲منابع خوب برای مهاجرت کاری
 .1کانال تلگرام  Tech immigrantsهم اینجاست https://t.me/TwitterImmigrant :و
یوتیوبشون در https://www.youtube.com/c/TechImmigrants

 … .2اگه میشناسین باز چیزی کامنت بذارین .منم میذارم هر چی پیدا کنم.

 .۶.۲زندگی در آمریکا
 .۶.۲.۱تفاوتهای عمدهی زندگی در ایران و آمریکا
مهم ترین تفاوت« :اصل بر برائت و اعتماد هست!»
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به شما خیلی اعتماد میکنن ،ولی اگه خالف کنین ،دهنتون صاف میشه ): .ینی شما (وقتی کردیت

اسکور و شماره سوشال دارین) میتونین برین االن یه اپل استور یه لپتاپ آخرین مدل بزنین زیر بغلتون

بیارین خونه و بگین «پولش رو میدم!» و کسی هم جلوتون رو نمیگیره .اما وای به حالتون اگه ندین! ):

 .۶.۲.۱.۱تفاوتهای مکاتباتی در آمریکا با ایران
 .1اینکه ایمیل یه چیز رسمی هست! و با اینکه میشه فتوشاپ کرد (حتی ریپالی رو زد و متن یارو رو هم
عوض کرد) .و شما میتونین ببرینش دادگاه یا ازش پرینت بگیرین.

 .2اینکه ایمیلهای شرکت رو دولت میتونه بخونره (اگه  subpoenaبگیره) ،چه برسه به رؤسای شرکت.
واسه همین چیزایی که بودار میتونه باشه رو تو ایمیل نمینویسن.

 .3اینکه اسکرینشات گرفتن و  shareکردن مکاتبات از نظر قانونی معموال ً بالمانع هست ،مگر اینکه
قبلش گفته شده باشه.

 .۶.۲.۱.۲تفاوتهای اطالعاتی در آمریکا با ایران
 .1سایتهای ادارات و وزارتخونههای دولتی ،معموال ً اطالعات مفیدی دارن .هم در عمق ،و هم در دیتای
خام( .علیرغم اینکه ماها عادت داریم به فحشدادن!)

جواب همه سؤالها توی اینترنت هست! اما حداقل یک جواب که میتونه درست هم نباشه .پس گوگل
.2
ِ
کنین ،اما بلد باشین صحتش رو هم بررسی کنین و بدونین این نظر ِ یه آدم هست.

تصویری خیلی از چیزها و خیلی از «عه؛ این رو چهجوری درست کنم/جا بزنم» توی یوتیوب
جواب
.3
ِ
ِ
هست! خیلی خیلی.

 .4با مطالعه و سرچ کردن و خوندن ،میتونین از خیلیها جلوتر باشین .حتی راجع به سادهترین چیزها مثل
اینکه فقط  APRو  APYدر کردیت کارت چیه.

 .5لیتر و سانتیمتر و سانتیگراد نیست! هر چهقدر هم مقاومت کنی ،آخرش یهروزی وا میدی): .
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 .۶.۲.۱.۳تفاوتهای مالی در آمریکا با ایران
 .1قسمت عمدهی خرید شما از فروشگاههای زنجیرهای بزرگ هست ،و نه از بنکدار.
 .2شما تقریبا ً همیشه بین  ۳۰روز الی  ۱۰سال وقت دارین که چیزی که خریدهاین رو پس بدین.
 .3شما برای جنس پول نمیدین معموالً .بلکه برای «استفاده از جنس» پول میدین .واسه همین رایج

هست که حتی مثال ً شامپو یا کِرِم یا ادکلن هم بخرین و ازش راضی نباشین و برین پس بدین و پولش
رو بگیرین.

 .4توی فروشگاه شما با فروشنده قاعدتا ً نمیتونین چونه بزنین (دست اون نیست) ،اما کوپن خیلی خیلی
رایج هست! و میتونین خیلی محترمانه بپرسین «آیا کوپن یا تخفیفی دارین که به این بزنین؟» و اونا

اکثرا ً میزنن! یا میتونین اگه جنسی که برداشتهاین لبهش پریده ،بگین که بهتون مثال ً  ۵۰درصد تخفیف

بدن (و معموال ً امکان ریترن رو هم ازتون میگیرن) و معموال ً میدن.

 .5خرید حرفهای ،خیلی چیز مهمی هست و کللللللللللّی نکته داره توش .جواب درست هم «خب از

 Costcoخرید میکنیم» نیست .کلّ سیستم کلّی بازی داره .و اگه این بازیها رو دوست داشته باشین
بازی کنین ،میتونین خیلی مواقع تا متوسط  ۲۰درصد (سالی هزاران دالر) جلو بیافتین و مثال ً از سه

طرف  Cashbackو  GWPبگیرین( .یه موقعی میخواستم یه والگ فقط در همین زمینه به فارسی
بنویسم!) خالصه میشه کلی کارهای جالب کرد.

 .6مالیات رو دولت به شما نمیگه چهقدر بدین .شما به دولت میگین چهقد درآمد داشتهاین و خودتون

حساب میکنین چهقد بدین .و یهبار خوندم (پیداش نمیکنم) که حتی نصف آمریکاییها حاضرن توالت
مکدونالد رو بشورن تا اینکه مالیات tax/خودشون رو پر و اعالم و ارسال ( )fileکنن! و این  fileکردنش
کلی وبسایت کمکی داره ،ولی واقعا ً وقتگیر هست و همیشه گیج میشن آدما و نمیدونن چی کار
کنن.

 .7شما اگه تو بانک حساب داشته باشی و یه سری کارا نکنی (یه حداقلی از پول ،یا واریز ماهیانه حقوق)،
بانک ازتون پول میگیره!

 .8قوانین چک بهشدت بیمزه و برعکس ایران هست .و اگه چک یکی دیگه نقد نشه ،شما باید جریمه
بدین!
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 .9بهره بانکی که توی ایران  ۱۸درصد هست ،اینجا حدود  ۱درصد هست یا حتی کمتر.
سال ماشین نشانهی شخصیت نیست .اما تمیز بودن ماشین (از بیرون و داخل) هست.
 .10مدل و
ِ
 .11کشور کپیتالیستی هست و حتی بیمهی سالمتی هم طوری هست که قراره برای شرکت سوددهی

داشته باشه .هنر شما حاال این هست که انتخابهایی بکنی که منفعت تو (خصوصا ً غیرمالی) با سو ِد

شرکت/سرویس روبهروت ،توی یه راستا باشه.

 ۴۰ .12درصد آمریکایی ها  ۴۰۰دالر سیوینگ برای روز مبادا ندارن .و با حقوق ماه به ماه زندهان.
قیمت یه خونه ،کلید میگیری و میری میشینی توش .و  ۳۰سال تقریبا ً
 .13شما با پرداخت  ۱۰الی  ۲۰درصد
ِ
صاحب خونه هم هستی( .و این همیشه هم خوب
پول اجاره خونه رو میدی به بانک و تهش
همون
ِ
ِ

ماشین صفر کیلومتر( .و مشابها ً «همیشه» خوب نیست .من تا حاال نه خونه
نیست!) مشابها ً بری خرید
ِ

خریدهم خودم ،نه ماشین صفر  -هر دو به خواست و تصمیم خودم؛ اما در پروسه هر دو بودهام چندین
بار).

 .۶.۲.۲سؤاالت رایج در مورد زندگی در آمریکا (برای کسی که تو آمریکاس)
 .۶.۲.۲.۱پوالمو جمع کنم خونه بخرم یا نخرم؟
اینا رو باید بنویسم سر فرصت…

252

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

 .۶.۳کار در آمریکا
 .۶.۳.۱اعداد و ارقام ،حق و حقوق و مزایای اولین کار در آمریکا

یادآوری سلب مسئولیت Disclaimer /
من مشاور مالی نیستم .من هیچ حق حقوقیای ندارم که بهشما  adviceمالی یا مالیاتی بدم .همهی

چیزای اینجا هم مشاهدات خودم هستن و بس.

با طناب من هم تو چاه نرین! من سعی کردهم هر چی میگم با لینک باشه .اما اگه هر کدوم از خاطراتی

که من اینجا ذکر کردهم اشتباه از آب دراومد ،من هیچ حقی به گردن نمیگیرم): .

لطفا ً برای کارهای مالی و مالیاتی خودتون با یه  Financial Advisorو یه  CPAصحبت کنین.

اعداد و ارقامی که اینجا دارم ذکر میکنم ،بیشتر برای سیلیکونولی هست .قیمت بقیه جاها و نرخ

ساعتی ریکروتر در قیاس با برنامهنویس)
دالر متفاوت هست ،اما احتماال ً نسبت بین اینها (مثل حقوق
ِ
نسبتا ً ثابت باشه.

 .۶.۳.۱.۱ساعت ،ماه ،سال؛ و مالیات
معموال ً حقوق برای کسی که استخدام رسمی بشه (نه قراردادی )Contractor/بهصورت سالیانه گفته

میشه؛ و برای قراردادی بهصورت ساعتی .هر سال هم برای سادگی  ۲۰۰۰ساعت هست .ینی مثال ً حقوق

۱۰۰ک ( ۱۰۰هزار دالر در سال) میشه حدودا ً ساعتی  ۵۰دالر .این رقم هم قبل از مالیات و کسورات هست.

حقوق هم هر  ۲هفته یهبار (حدودا ً  ۲۶بار در سال) پرداخت میشه توی آمریکا و هر فیش حقوقی
( )paycheckهم شامل  ۸۰ساعت هست.
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توی آمریکا این مالیات و کسورات خیلی راحت به  ۳۵درصد الی  ۴۰درصد میرسه .و حداقل  ۵مدل

مالیات  -فدرال (پلکانی  -تو بگو  ،)٪۲۰ایالتی (پلکانی ،بسته به ایالت ،گاهی صفر  -کالیفرنیا بگو ،)٪۱۰

سوشال (حدود  - ٪۶.۲۵سقف داره) ،مدیکِر - SUI/SDI ،هست که هر کدوم یه فرمولی دارن و ایالت به
ایالت هم فرق دارن .بعد کسورات هم میان که گاهی شامل تکمیلی بیمه و مشارکت توی حساب

بازنشستگی ( 401Kکه خیلی مهم هست) و باشگاه و … هست .خالصه برای راحتی میشه درنظر گرفت که

تهش شما  ۴۰درصد حقوقتون میپره! بعد از بقیهش هم معموال ً  ۳۰درصد فقط اجاره خونه باید بدین

(متوسط) و چیزی که تهش میمونه معموال ً  ۱۰الی  ۲۰درصد حقوق هست.

البته کلی راهکار برای مدیریت پول و درآمد و  , 401Kاینا هست که شاید توی بخش  ۸اینا رو یهبار

نوشتم.

 .۶.۳.۱.۲حقوق نقدی و بستهی کامل
اوال ً که اکثر استخدامهای آمریکا حداقل At-will ،هست .ینی تقریبا ً در هر زمانی هر یک از طرفین

میتونن استخدام رو فسخ کنن .البته نُرم بسیار رایج این هست که وقتی استخدام رسمی (اصطالحا ً W2؛ و
نه قراردادی یا اصطالحا ً  – 1099این مقاله مفصل خوبه) باشه:

 .1کارمند ( )employeeمعموال ً از دو هفته قبل اطالع میده و یه  two-weeks noticeمیذاره.

(این حرکت که یهو فحش میده و میذاره میره بیرون ،که تو فیلما هست ،خیلی غیرحرفهای

هست و اصال ً توصیه نمیشه و میتونه پیامد داشته باشه).

 .2از اونورهم اگه کارفرما ( )employerبخواد شخص رو اخراج ( )fireیا تعدیل نیرو ()lay off

بکنه ،معموال ً بین  ۱ماه تا  ۳ماه از حقوق طرف رو هم (بسته به مدت زمانی که استخدام بوده و

…) میده که بهش میگن بستهی جبران خسران ( .)Severance Packageو مضافا ً عموما ً

شما میتونین بیمهتون رو تا مدت خوبی داشته باشین همچنان ( )COBRAو بیمهی بیکاری
( )EDDهم دریافت کنین.

 .۶.۳.۱.۲.۱بستهی کامل!
مالیات روی حقوق نقدی ،همونطور که گفتیم خیلی باالست .و تازه عالوه بر مالیاتی که شما میدین،

اون کارفرمای بدبخت هم کلی (تا حدود  ۱۵الی  ۲۰درصد) هم باید مالیات بده! یا حتی اگه شما کمپانی

خودتون رو از مدل  INCکالس ( Cاصطالحا ً  )C-Corpداشته باشین و به خودتون حقوق بدین ،اصطالحا ً یه
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چیزایی رو باید دوبار مالیات (اصطالحا ً  )double taxationبدین( .هم بهعنوان کارمند و هم کارفرما!)
(پیشنهاد از  :Khash Nejadاین البته مشمول LLCها نمیشه .و این مقاله)

خالصه اینکه شرکت از جیبش  ۱۰۰دالر در بیاره که به شما بده ،احتماال ً تهش فقط  ۳۰الی  ۴۰دالر گیر

شما مییاد و دو سوم داستان رو این وسط انواع مالیاتها و کسورات میخورن!

واسه همینه که در خیلی از شرکتها ،یهمقدار خوبی از مواجب شما رو بهصورت سهام شرکت بهتون

میدن .این سهام شرکت هم مالیاتهای خاص خودش رو داره ،اما معموال ً تهش مالیات کمتره .خالصه،

مزایای سهام گرفتن اینه که:

 .1کارفرما :مالیات کمتر برای کارفرما معموالً ،نسبت به اون مالیات  ۱۵الی  ۲۰درصدی روی
مالی کمتر.
فیش حقوقی که کارفرما باید بده به دولت .همینطور فشار به بودجهی
ِ

 .2کارفرما :قرارست چنین باشد که کارمند انگیزه بیشتری برای کار پیدا کنه .چون حس میکنه

عملکردش باعث میشه قیمت سهام بره باال( .البته در عمل ،یهکم تخیلی هست؛ حداقل تو

شرکتهای باالی  ۱۰۰۰نفر!)

 .3کارفرما و سهام :سهام همیشه یه چیزی بهاسم «برنامهی زمانبندی اعطا» یا Vesting

 Scheduleداره که مثال ً از روز ا ّول میان میگن حاجی برات  ۱۰۰۰تا سهم کنار گذاشتیم .اما بهت
نمیدیم روز اول که بپیچونی بری بفروشیشون! بلکه روز ۳۶۵م استخدام بهت  ۲۵درصد میدیم

(اصطالحا ً  )cliffو بعدش هم هر ماه در  ۳سال آینده اون  ۷۵درصد الباقی رو در  ۳۶ماه بهت

میدیدم (برای  ۱۰۰۰تا سهم مثال ً ماهی حدود  ۲۰تا) .این هم البته شرکت به شرکت فرق داره.

مثال ً مال آمازون  ۴سال  ۴۰-۴۰-۱۵-۵هست (سال اول  ۵درصد ،سال چهارم  ۴۰درصد).

با این تکنیک ،شما اگه آمازون باشی و بعد  ۳سال بری ،عمال ً  ۴۰درصد اون سهام اولیه رو باش
باید خداحافظی کنی.

سهام شرکت پابلیک که این شکلی اعطا میشه رو بهش معموال ً  RSUمیگن .و اینوسط هم

معموال ً هر سال یا با هر ترفیع یه پک جدیدی به اسم  RSU Refresherمیدن (مثال ً اگه اول ۱۰۰۰
تا دادن ،بعد  ۲سال یهو یه  ۴۰۰تا دیگه هم میدن ،اما vestingش از سال  ۲تا  ۶حاال!) که

خالصه اصطالحا ً  Carrot and Stickبکنن کارمند رو( .دقیقا ً عکسش اینجا هست!)

نهایتا ً اصوال ً مدیرعامالن یه دالری ( )One Dollar CEOمثل ایالن ماسک و استیو جابز

معروفن .اینا کال ً سالی  ۱دالر حقوق میگیرن (که مالیات خدا درصدی ندن) و بهجاش مواجب

رو بهصورت سهام میگیرن که بتونن مالیات کمتری بدن .و همین میشه که مدیا فحششون

میدن که شما مثال ً فالن میلیارد دالر درآمد داری ،اما درصد مالیاتی که میدی از کارمند
255

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

کثافت آشغال!
بدبختی که ۲۰۰ک درآمد داره ،از نظر درصدی کمتره،
ِ

اما ،با تشکر از خش-نژاد ،این سهامی که اینا میگیرن وابسته به موفقیت شرکت هست ،مثل

بستهی سهامی که شرکت تسال به ایالن ماسک توی سال  ۲۰۱۸داده( .اینجا تو خود بخش

 Investor Relationsسایت تسال نوشته).

 .4کارفرمای شرکت خصوصی و آپشن :توی شرکت خصوصی ،سهام واگذاری شده و حتی

 Vestشده که معموال ً بهصورت  Optionو یا  NSOیا  ISOهست (امکان خرید سهام ،توی یه

قیمت ثابت که از پیش تعریف شده).

مثال ً ایالن ماسک سال  ۲۰۱۲براش تسال «امکان خرید» مثال ً  ۱۰۰میلیون هم رو از قرار دانهای ۶

دالر گذاشته .بعد دسامبر  ۲۰۲۱این اومده و گفته خب حاال  ۲۳میلیونتا از اینا رو میخرم دونهای
 ۶دالر (طبق چیزی که براش کنار گذاشتهن) و بعد فروخته دونهای  ۱۰۰۰دالر .قطعا ً اگه شرکت

خصوصی پسفردا به چُخ بره هم (مثال ً تسال ورشکست بشه و سهامش بشه دونهای  ۵دالر!)
ایالن ماسک اگه بخره و تو بازار آزاد بفروشه ضرر میکنه .پس همیشه سود نیست.

نکته اینه که سهامِ شرکت خصوصی ،چیزی نمیارزه و نمیشه فروختش قاعدتاً( .یه سری کارها

مشتری نقدی نداره ).واسه همین شما
مثل این میشه کرد ،اما فرض کنیم که راحت نیست و
ِ

حتی بعد از سال دوم هم ،اگه بخواین مثال ً خونه بخرین ،و شرکت پابلیک نشده باشه عمال ً پولی
ندارین.

حاال قضیه اینه که شرکت خصوصی میاد و میگه که خب اگه توی کارمند خواستی از شرکت
بری ،و شرکت هنوز سهامی عام نشده بود ،باید قضیهی این سهامهای کنار گذاشته شده

(Optionها) رو مثال ً ظرف  ۳۰روز بعد از ترک شرکت مشخص کنی و یا بخری یا  forfeitکنی و

بیخیال شی .و خب شما نمیدونی که اآلن بیای یه پولی هم از جیب بذاری و مثال ً ۱۰هزار تا سهم

رو دونهای  ۵دالر بخری (که مثال ً بعد از  ۴سال همه رو هم  vestکردهای) ،پسفردا شرکت اگه

ورشکست بشه یا به فنا بره ،چی میشه!

مضافا ً
موقع خرید ( exerciseکردن) این سهامهای خصوصی از شرکت گاهی ممکنه شما الزم
ِ
باشه یه مالیات  AMTهم بدی (یک و دو).

 .5کارمند :مالیات کمتر برای کارمند معموالً .شما معموال ً اگه سهام خصوصی رو یک سال بعد از
 exerciseشدن بخری ،یا سهام RSUی پابلیک رو حداقل یک سال نگه بداری ،این جزو

( long-term capital gainسو ِد درازمدت) حساب میشه که مالیاتهاش کمتر هست .مثال ً
مالیات فدرال روی این حدود ( ٪۱۵تا سقف ۵۰۰ک) و بعدش  ٪۲۰درصد؛ در حالیکه روی

( short-term capital gainمالیات بر درآمد و فیش حقوقی ،و مالیات سهامی که زیر یک سال
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فروخته شه) تا  ٪۳۷هم میتونه بره .)short-term vs long-term capital gain tax( .خالصه

این مدلی ،برای اندوختههای سالهای آتی ،شما میتونی مثال ً تا  ۲۰درصد مالیات کمتری بدی

به دولت.

 .6کارمند :پول تو جیبی کمتر!

مواجب شما
شاید فکر کنین که «پولم رو بده ،خودم بلدم چی کار کنم!» منتهی وقتی قسمتی از
ِ

سهام باشه ،و شما یا شرکت خصوصی باشین (که اصن نمیتونین [راحت] بفروشین) یا

شرکت پابلیک باشین (که هم در بازههای خاصی در سال امکان فروش دارین ،هم باید یک سال
حداقل نگه دارین تا مالیات کمتر  long-term capital gainبدین) ،ناچارا ً شما باید lifestyle

خودتون رو به این فیش حقوقی کمتره تطابق بدین وادجاست کنین.

بازم میگم ،بهجای نق زدن به این فک کنین که  ۴۰درصد آمریکاییها  ۴۰۰دالر پول مبادای

پسانداز ندارن! چرا؟ چون هر چهقدر پول بدی بهشون میرن قسطی باهاش چیز میز میخرن.

تو به ملت ماهی ۱ک بعد مالیات و اجاره و اینا بده ،طرف میره یه ماشین عادی میخره .همین

رو بکن ۲ک میره ماشین صفر میخره .همین رو بکن ۳ک میره یه  SUVمیخره! در حالیکه

واقعا ً شاید نیاز نداشته باشه .و پسانداز کردن ،توی دنیایی که یه عااااااالمه نیروی عظیم و

همت و اینا هست که پول شما رو از چنگتون در بیارن ،خیلی خیلی خیلی سخت هست.
ّ
واسه همینه که سهام داشتن ،چه توی یه شرکت خصوصی که اگه بگیره یهو شما میلیونر

میشین ،چه توی یه شرکت بزرگ مثل گوگل یا آمازون که رو به رشد هست همیشه خدا ،عمال ً
راهی هست که ناخواسته به شما کمک میکنه خیلی راحت خونهی میلیون دالری بخرین،

مخصوصا ً اگه ولخرج هستین و بلد نیستین پول پسانداز کنین!
 .7کارمند :رشد پول!

یه خوبی دیگهی سهام ،مخصوصا ً توی شرکتهای معتبر ،این هست که پول شما ناخواسته

رشد میکنه( .همین رو مشارکت در  401Kهم داره ).آره درسته میشه مثال ً به شما پول نقد
بدن و شما برین از بازار آزاد سهام گوگل و آمازون بخرین .اما خیلیها این کار رو بلد نیستن و

نمیکنن .و پول رو یا خرج میکنن یا تو قلک میذارن که جمع بشه خونه بخرن .و سرمایهگذاری
بلد نیستن یا ریسک خرکی ممکنه بکنن (کریپتو مثالً ،بهشکل قمار و نه سرمایهگذاری).

با این قضیهی سهامدار شدن ،ناخواسته یه «سرمایهگذاری» ناخواسته هم شکل میگیره.

همهی اینا رو گفتم که بگم تهش ،شما وقتی آفر (پیشنهاد کاری  )Offer Letter /میگیرین ،معموال ً  ۳تا

بخش اصلی داره:
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 .1حقوق سالیانه
 .2سهام ( Optionsشرکت خصوصی/پرایوت) یا ( RSUشرکت عمومی/پابلیک)
 .3پاداش اولیه یا ( Signing Bonusکه بهش  Sign-on Bonusهم میگن ).و چیزای
جانبی
ِ
یکباره ( )one timeمثل  relocation bonusیا .home office bonus/package

بعد ،وقتی شما بخواین آفرهای شرکتهای مختلف رو با هم مقایسه کنین ،خوبه که همهی اینا رو به یه

عدد تبدیل کنین – چون مقایسه دو نقطه در فضای  ۳یا  ۴بعدی سخت هست .اما دوشواری(!) داستان این

هست که سهام شرکت خصوصی (غیر پابلیک) رو نمیشه راحت روش ارزش گذاشت .برای همین کاری که
میکنن (باید بکنین) اینه که اگه یارو گفت مثال ً آره بهت ۱۰هزار تا سهم میدیم ،باید بپرسین که کلّ شرکت

چند تا سهم داره (من چه درصدی از شرکت رو دارم میگیرم) و آخرین ارزشگذاری شرکت چند

میلیون/میلیارد دالر بوده .مثال ً اگه یارو بگه کال ً  ۱۰میلیون تا سهم بیرون هست (شما دارین  ۰.۱درصد شرکت
رو دارا میشین ،یک هزارم) و آخرین ارزشگذاری ( )valuationشرکت که پارسال جذب سرمایه کردیم مثال ً
 ۴۰۰میلیون دالر بوده ،ینی ارزش این سهامی که میدن ۴۰۰هزار دالر هست.

حاال کاری که میشه کرد اینه که برای راحتی ،فرض کنین که کال ً شما همیشه قراره دقیقا ً  ۲یا دقیقا ً ۴

سال بمونین توی همهی شرکتها .و بعد بشینین همهی این پولها رو تبدیل به یه عدد ثابت بکنین.

به اون عدد ثابت معموال ً میگن «فول پکیج!» .واسه همین هست که مثال ً حقوق یه دولوپر/برنامهنویس

صفر کیلومتر توی سانفرانسیسکو ،معموال ً نقدی بین ۱۰۰ک تا ۱۲۰ک هست (قیمت  ۲۰۱۸که من تو بازار
بودم) و فولپکیج معموال ً ۱۸۰ک تا ۲۰۰ک.

 .۶.۳.۱.۲.۲اون پاداشهای اولیه
اینم بگم راجع به اون پاداشهای اولیه و ببندیم این بخش رو.
پاداش امضا (ساینینگ بون ِس) تا اندازهای قدرت چونهزدن دارین .اما خیلی گندش رو در
ِ
شما سر ِ

نیارین .مثال ً اگه میگن ۵ک ،میشه تا ۱۰ک هم درخواست کرد .اما این رقم در قیاس ۲۰۰ک چیز خاصی نیست

و زیادی پولکی بازی در نیارین.

راجع به  Offer Negotiationخیلی مفصل بعدا ً خواهم نوشت .ولی در حد یه جمله بگم :سعی کنین زیاد

ببر و بیار راه نندازین بین آفرها و بهترین جملهای که میتونین بگین اینه که «اگه این ساینینگ بون ِس رو
بکنین ۱۰ک ،من همین االن امضا میکنم!»
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برای آدمای سنیور ولی ،گاهی شرکت یه سقف پرداختی برای حقوق و حتی سهام داره .و اخیرا ً هم این

 Equal Payخیلی خیلی باب شده و شرکتها هم برای ادعای «ما به برابری خیلی خیلی معتقدیم» و شاید

هم بهونه برای پول خوب دادن ،خیلی بهش دارن متصل میشن .و خب یکی از سوراخ در-روهای داستان که
باش بتونین چونه بزنین همین  signing bonusهست ،اگه خیلی کارتون درست هست .و چیز عجیبی

نیست که مثال ً همین بون ِس یهو مثال ً اندازه حقوق یک یا دو سالتون باشه حتی( .معموال ً میگن اگه زیر فالن

قدر ماه بری از شرکت ،باید پول رو رد کنی برگرده!)

 .۶.۳.۱.۳ویزا و مدارک قانونی

یادآوری سلب مسئولیت Disclaimer /
من وکیل مهاجرت نیستم .من هیچ حق حقوقیای ندارم که بهشما  adviceقانونی ،حقوقی ،یا
مهاجرتی بدم .همهی چیزای اینجا هم مشاهدات خودم هستن و بس.

با طناب من هم تو چاه نرین! من سعی کردهم هر چی میگم با لینک باشه .اما اگه هر کدوم از خاطراتی

که من اینجا ذکر کردهم اشتباه از آب دراومد ،من هیچ حقی به گردن نمیگیرم .خودم هم خیلی از این

مراحل رو باالی  ۱۰سال پیش رفتهم و شاید تا االن قانون عوض شده باشه( .چک کردم تا جای ممکن؛
اما مسئولیتش پای خودتونه و  Due Diligenceکنین عزیزان!) ):

لطفا ً برای کارها و سؤاالت قانونی و مهاجرتی خودتون با یه وکیل مهاجرت صحبت کنین.

قانونی کار توی آمریکا باید یکی از این  ۴تا رو داشته باشین:
شما برای اجازهی
ِ
 .1یا شهروند دائم Citizen/باشین.
 .2یا اقامت دائم ( )Green Cardداشته باشین( .قابل ارتقا به شهروندی بعد از حدود  ۵سال برای
مدل کاری)
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.3

یا ویزای کار  H1-Bداشته باشین (قابل ارتقا به گرین کارت؛ معموال ً  ۲تا  ۴سال برای ایرانیها

طول میکشه بسته به خیلی چیزا)

کردن شغل از فارغالتحصیلی توی یه مدت
 .4یا روی  OPT/CPTباشین که برنامههای پیدا
ِ
محدودی هستن (یک سال اگه اشتباه نکنم برای OPT؛ و برای  CPTهم پارهوقت گویا)

یه سری ویزای دیگه مثل  J1و اینا هم هست که محدودیتهای خودش رو داره ،و خالصه خیلی رایج یا

عمومی نیست.

شما برای اینکه از این نردبون باال برین ،میتونین میانبرهای زیادی بزنین؛ اما خواهشا ً سریع جرقهی

تیزبازی تو ذهنتون نخوره! بهقول اون مثل :تیز سوزن بود که … :دی

رون ِد طبیعی (تقریباً  ۹۵درصد ایرانیها و حتی بقیه خارجیها) این نردبون این هست که:
 .1شما با ویزای دانشجویی تشریف میاری (ویزای  )F1با یه پذیرش برای فوقلیسانس یا دکترا.
بعد درست رو میخونی (میتونی گاهی هم  master outکنی اصطالحا ً و دکترا رو نصفه ول

کنی) .بعد توی این مدت یه دو تا اینترنشیپ هم شاید بری .آخرای درست اپالی هم میکنی
برای کار.

 .2درست که تموم شد میری روی  OPTبرای جاب ا ّول و اون شرکت برای ویزای کار  H1-Bبرات
اپالی میکنه( .یه راهنما برای  H1-Bاینجاس).

 .3انشالله (پایین رو بخونین که چرا «انشالله») که ویزای کار  H1-Bرو میگیری .و بعد میتونی تا
خیلی وقت روی ویزای کار باشی و هر  ۳یا  ۶سال تمدید کنی.

 .4اما خب دوست داری گرینکارت بگیری و سیتیزن بشی .پس کارفرمات برای گرینکارتت اپالی
میکنه اگه دوستت داشته باشه( .مدل گرینکارت  EB-2معموالً ،که شرکت باید اسپانسر
بشه ).بسته به شرکت میتونه از روز اول باشه یا بعد از یکی دو سال.

صف گرینکارت برای ایرانیها اآلن بدون صف (اصطالحا ً  )Currentهست .اما برای چینیها

اآلن (ژانویه  )۲۰۲۲تا  ۵سال و برای هندیها تا  ۱۰سال طول میکشه( .هر ماه این صف آپدیت

میشه در این  )Visa Bulletinپروسه گرینکارت هم بین  ۲تا  ۴سال طول میکشه االنا ،اگه
مشکلی پیش نیاد.
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 .5بعد معموال ً توی همون شرکت میمونی تا گرینکارتت بیاد .گرینکارتت که اومد قانونا ً نباید
درجا فلنگ رو ببندی! و ضایع هست و حدیث هست که شاید بعدا ً بد بشه .اما ملت گاهی در

میرن.

 .6بعد از  ۴سال و  ۹هم از گرفتن گرینکارت (کاری) ،شما برای شهروندی اپالی میکنی شما .و
حدود یک سال بعد (بسته به صف و اینا) هم شهروند میشی.

یه راه دیگه هم هست که کسایی که کارشون درست هست (دکترا  +مقاله معتبر) از طریق  EB1یا

 NIWاپالی میکنن .این مدل نیازی به اسپانسر کاری نداره (اگه اشتباه نکنم) و نسبتا ً هم سریعتر و بی دنگ و
فنگتر هست از  H1-Bو غیره .کسایی که بیشتر بلدن ،لطفا ً کامنت بذارن.

 ۶.۳.۱.۳.۱گلوگاه bottleneck/اصلی :التاری H1-B
برای اینکه شغلهای داخل آمریکا خیلی هم به خارجیها داده نشه ،اداره مهاجرت یه سقف داره برای

تعداد ویزای کارهای  H1-Bجدیدی که هر سال صادر میکنه که:
●

 ۶۵۰۰۰تا ویزای کار جدید در سال هست

●

 +یه  ۲۰۰۰۰تا اضافه بر سازمان برای کسایی که فوقلیسانس دارن.

کل این داستان نردبان  ۶مرحلهای باال گل و بلبل بود تا سال  !۲۰۱۳و اصن  ۸۵هزار تا اپلیکیشن پر

نمیشد.

از سال  ۲۰۱۳یهو بحران اقتصادی  ۲۰۰۸کمکم رنگ باخت و شرکتها هم اومدن باال و درخواست

اونقدری باال شد که یهو این  ۸۵۰۰۰تا محدودیت یهو توی  ۷۱روز پر شد .سال بعد یعنی  ۲۰۱۴اینا اصن توی ۵

روز اول یهو ۱۲۴هزار تا درخواست گرفتن! (تاریخچهی سال ها) و مجبور شدن بین اینا (که معموال ً  ۹۰تا ۹۵

درصد  approvedمیشن) اینا یه قرعهکشی یا  lotteryراه بندازن .و این تعداد درخواستها هی زیاد و زیادتر

شد تا اینکه مثال ً برای  ۲۰۲۲به  ۳۰۰هزار نفر رسیده (: .و این قضیه کار رو خیلی خیلی سخت کرده.

طبق این مقاله ،در سال  ۲۰۲۱برای کسی که فوقلیسانس داره ،شانس قبولی در این قرعهکشی حدود

 ۳۹درصد بوده.
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 .۶.۳.۱.۳.۲مدل H1-B Cap Exempt
یه سری دانشگاههای دولتی و مؤسسات  Non-profitاز این  capفوق که  ۸۵هزار مستثنی هستن و

بهشون میگن  .H1-B Cap exemptیه لیست از اینا اینجاس .برای همین مثال ً بچههایی که میرن آکادمیا

(بعد از  PhDاستاد دانشگاه میشن) گاهی میرن روی ویزای  H1B non-capکه مشکل التاری رو نداره ،اما
امکان انتقالش به صنعت ( )H1-B Capنیست .اما خب روی همون معموال ً  ۲ساله میتونن گرینکارت

بگیرن و والسالم.

 .۶.۳.۱.۳.۳حرف و حدیث راجع به  H1-Bو گرینکارت
اول بگم که یه چیز خوب آمریکا (که من خیلی دوست دارم) اینه که توی نهادهای دولتی تا حد خیلی

خوبی شفافسازی هست .اگه پایه باشی شخم بزنی ،خیلی اطالعات دست اول پیدا میکنی ،که باش

میشه خیلی بحثهایی که با «وهللا ،اطراف من که این طور نیست اصن!» داره حمله میشه رو با Data
قشنگ جمع کنی.
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راجع به ویزای  H1-Bشما اینجا میتونین بر حسب کارفرما سرچ کنین .خود  USCISهم کلی ریپورت

مفصل داره اینجا که این ریپورت  ۶۳صفحهای مال سال  ۲۰۲۰مثالً ،خیلی خوبه.

کال ً اتفاقی که هم سر  H1-Bو هم سر گرینکارت (غالبا ً  )EB-2افتاده اینه که درصد هندیها (برای ویزای

کار  ۷۵درصد) و بعدش چینیها  ۱۲درصد ،زیاد هست .و بقیه دنیا رویهم  ۱۲درصدن( .ص ۲۷این) البته
برای ویزاهای جدید این عدد به  ۶۰درصد هند ۱۷ ،درصد چین و  ۲۳درصد بقیه دنیا میرسه( .ص .)۳۳

نکتهای که هست اینه که توی گرینکارت یه قانونی هست که بیشتر از  ۷درصد نباید به یه کشور داده

بشه (این و این) بعد هندیها با اینکه  ۱۷درصد جمعیت دنیا رو دارن ،اما  )۱زبان اکثرشون انگلیسی هست

 )۲عین ایرانیها همه ننهباهاشون مجبورشون میکنن دکتر مهندس بشن  )۳کشورشون واقعا ً از خیلی لحاظ
داغون هست و دوست دارن بیان بیرون )۴ .سختکوش هستن و حتی منباب  survivalismخودشون رو

می ُکشن که بیان بیرون .از اونور هم اینور حضورشون جواب داده – CEOی گوگل و مایکروسافت و توییتر
و کلی شرکت دیده ،کامال ً با شایستهساالری ،هندی (مهاجر) هستن.

حاال این هندیهای زیاد ،پشت صف گرینکارت موندهن و حتی صف  .H1-Bو کال ً سیستم پاسخگو

نیست .همینه که کلی هندی هستن که توانمندی الزم رو هم دارن (اگه نگاه شایستهساالری و merit-based

داشته باشیم) و بعد از  ۱۰سال هنوز نمیتونن گرینکارت بگیرن و زندگیشون روی ویزا رو هواست .درسته که
این داکیومنت بهزبان فارسی هست ،و من کلی وقت و انرژی دارم میذارم به هموطنانم کمک بکنم .اما من

نه دوست دارم مورد تبعیض واقع بشم ،نه دوست دارم تبعیض نژادی بکنم .و کم هم نکشیدهم .بماند؛
خالصه…
حاال سر این داستانهای گرینکارت و ویزای کار ،دو دسته موافق/مخالف هم هست این وسط:

 .1یه سری میگن کال ً شغلهای آمریکاییها رو نباید داد به خارجیها که آمریکاییها بیکار

بمونن! مخالفین هم میگن خب :الف) اگه آمریکایی درس بخونه و مهارت و بقا داشته باشه،

کارفرما مرض نداره که از بیرون هزینه کنه بیاره( .استثنا مثل گن ِد دیسنی هم هست البته ).ب)

خب خارجیهای متخصص هم مالیات خوبی میدن ،هم خودشون شغل میسازن (این مقاله
از شایان زاده) و یه متخصص پردرآمد نیاز به آرایشگر و غذا و چیزای دیگه هم داره.

 .2یه سری هم میگن که آی این هندیها همه چی رو دارن میگیرن و این وسط هم کلی تقلب
میشه (این مقاله و کال ً سرچ کنین  .)H1B Visa Fraudو کال ً میگن که باید مل ّیت رو خیلی هم

جدی گرفت ،که خب میتونه تا اندازهای  racismو  discriminationهم حساب بشه.
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با این تفاسیر ،آخرین چیزی که هست اینه که یه طرحی بهنام  Eagle Actاآلن راه افتاده که بیاد یه

ریفورمای انجام بده .اما خب مخالف هم کم نداره – حتی توی بچههای توییتر فارسی هم خیلیها حتی به

کمپینهای مخالف این طرح دارن دون ِیت میکنن.

بحث خالصه زیاده توی این ماجرا .هر دو طرف داستانها هم همیشه حرف برای زدن زیاد دارن .و گاهی

حرفها بیشتر احساسی هست تا با فکت و عدد و اینا .و چون حساسیت باالست ،من چیز زیادی
نمینویسم.

تنها چیزی که میخوام بگم اینه که:
 .1آقا تهش یه التاری هست برای ویزای کار .ممکنه در سالهای آتی عوض بشه .قشنگ بسته به
رئیسجمهور ممکنه به هر سمتی بره این داستان .اما کسی نمیدونه .پس همهی همهی

زندگیتون رو ریسک نکنین .مثال ً کانادا همیشه یه آپشن (پلن  Aیا پلن  )Bخوبی هست): .

خواست شرکتهای پولدارِ  techحداقل این هست که نیروی متخصص (فارغ از ملیت) رو
.2
ِ

جذب بکنن .و کلی هم دارن تالش میکنن .چون نیروی متخصص جونیورش مثال ً ۲۰۰ک خرج

داره و سالی متوسط (رو هوا بگم) ۵۰۰ک سود داره برای شرکت .سینیورش هم مثال ً ۴۰۰ک خرج
داره و سالی  ۱میلیون دالر (رو هوا دارم میگم) برای شرکت ارزشآفرینی میکنه .پس حداقل
یک نیروی «هم هدف» با شما توی داستان هست!

 .3شما خواهشا ً توی جایگاه قربانی و  victim mindsetنرین .و بهکسی فحش ندین! تالش خودتون
رو بکنین .و سعی کنین بهترین باشین .و اگه شما تالشتون رو بکنین ،قطعا ً شانس موفقیت

همیشه باالتر خواهد رفت!

اینکه مثال ً تالش نکنین و بخواین بشینین به در و دیوار و زمین و ماشین عروس گیر بدین و

فحش بدین ،ممکنه خودتون رو خالی بکنه ،اما دنیا رو جای بهتری نمیکنه – نه برای شما نه

برای بقیه .اما بهجاش اگه سعی کنین تمام تالش خودتون رو بکنین که بهترین بشین ،مطمئن
باشین درخواست برای شما اونقدری باال میره که یه راهی ساخته بشه!
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 .۶.۳.۱.۳.۴اکسپورت الیسنس
اگه فکر کردین که ویزا و دنگ و فنگهاش چیز پیچیدهای هست ،و یا حتی فکر کردین که خب شما که از

ایران بیرون اومدین ،تحریمها براتون خیلی فرقی نداره ،براتون خبر جالبی دارم!

ادارهی صنعت و امنیت ( )Bureau of Security and Industryوزارت بازرگانی (US Department of

 )Commerceیه چیزی داره بهاسم  .Deemed Exportsاینجا تعریفش هست .میگه وقتی یهشرکت بخواد
یه سری تکنولوژی یا اطالعات حساس ،محرمانه … ،رو در اختیار کسی که گرینکارت نداره یا سیتیزن نیست

ت اون فرد صادر میکنه! ینی شما اگه با ویزای کار
قرار بده ،چنان است که تو گویی اینا رو داره به کشورِ مل ّی ِ

مثال ً بری توی تیم  GMailاز گوگل کار بکنی ،انگار که کدهایی که دارین میبینین بهنوعی ممکنه به ایران صادر
بشه.

از اونور ادارهی کنترل سرمایههای خارجی ( OFACاز وزارت خزانهداری) مسئول بررسی و کنترل

تحریمها هم هست ،دربارهی ایران .و به اون وزارت بازرگانی گفته که ایرانیها رو بفرست بیان از ما اجازه

بگیرن تا بهشون اون مجوز  Export Licenseرو بدی( .این  OFACحتی گرینکارت هم بگیرین ،کامال ً یلخی

ممکنه حساب بانکیتون رو ببنده! من و  Bank of Americaهر سال این مشکل رو داریم!
)Discrimination#

خالصه ،یهسری شرکتهایی که تکنولوژی حساس دارن (گوگل و فیسبوک و آمازون ،و من دیدهام حتی

شرکت ساخت بازی) ،برای یهسری ای تمام تیمهاشون اگه بخوان از «ایران» نیرو استخدام بکنن ،باید برای
اون  Export Licenseهم عالوه بر ویزای کار اقدام بکنن .بررسی  Export Licenseهم ،که به شخص،

پیشینهش ،مسئولیتهاش در کار جدید ،شرکت ،و … ربط داره میتونه تا یکسال طول بکشه .و توی خیلی
«شروع کار شما ،منوط به این هست که  Export Licenseشما
از قراردادهای کاری ذکر میشه که
ِ

 approvedبشه ».هییییییییییچ غلطی هم نمیتونین بکنین شما در این زمینه و کسایی هم که بررسی

میکنن (که میتونه تا ادارات امنیتی بره) فرمول خاصی ندارن .و ممکنه شما سربازی هم نرفته باشین ،کار
دولتی هم نکرده باشین ،خانوادهتون هم کار دولتی یا خاص یا حساس نکرده باشن ،اما بازم این Export

 Licenseشما ریجکت بشه!
همینه که:

 .1خیلی شرکتها (من شنیدهم اخیرا ً آمازون حتی) برای یه سری تیمهاشون ایرانی روی ویزای کار
استخدام نمیکنن.
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 .2اصوال ً گاهی بهتره توی یه شرکت سادهتر (که اکسپورت الیسنس نمیخواد) آدم بره و اونجا

داشتن گرینکارت باعث میشه که
گرینکارتش رو بگیره ،بعدش بره هر جا دلش خواست .چون
ِ

کال ً نیازی به  Export Licenseنباشه.

 .3این اونقدری چیز نارایجی هست که خیلی شرکتها اصن نمیدونن! و به ریکروتر بگی ،گاهی

نمیفهمه اصن .و خب بهتره که واقعا ً همون مراحل ا ّول مصاحبه حتما ً از شرکت بپرسین که از

وکیل شرکت بپرسه که آیا این  Export Licenseمیخوان یا نه .چون اگه بخوان و ندونن یا

عنایت نداشته باشن ،پسفردا میتونه براتون خیلی شر بشه.

 .4هر چه خواستین گریه کنین و اعالم کنین که آره ،این یه  Discriminationهست ،اما همینه که
هست! اینم ،دقیقا ً همونطور که یه هندی چون توی هند بهدنیا اومده باید  ۱۰سال منتظر

گرینکارت بمونه ،آره یه تبعیض هست .اما خب دولت میگه این تبعیضها اوکی هستن .و

شرکتها هم برای اینکه فحش نخورن ،گاهی یواشکی و غیرمستقیم این «آیا ایرانی روی ویزا
هستین» رو با یه ادبیات خیلی فیکس و خاص میپرسن و بعد خیلی شیک میگن «اوا!
ببخشید! پوزیشن پر شده!»

همینه که هست خالصه .آگاه باشین و پلن بریزین): .
پ.ن .اآلن دیدم توی توییتهای بچهها ورژن جدیدش اینه توی اپلیکیشنها:
https://twitter.com/fsy260/status/1487463536355954694

 .۶.۳.۱.۳.۵نکات نهایی ویزای کاری آمریکا
ویزای همسر ِ کارمند ( H1-Bکه
ویزای همسر ِ دانشجو در آمریکا (که میشه  )F2نمیشه کار کرد .با
با
ِ
ِ

میشه  )H4اخیرا ً میشه قانونا ً کار کرد.

سایت ( USCISاداره مهاجرت آمریکا) بهترین و معتبرترین مرجع هست .مثل همهی سایتهای
دولتی
ِ
آمریکا هم ،واقعا ً توش مقالههای مفید داره .فقط یهکم ممکنه سخت باشه ،اما میارزه.
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اگه واقعا ً نمیتونین جوابهای ساده رو هم سرچ کنین و نیاز دارین به صغری خانم توی واتساپ پیام

بدین که از دختر جاریش که تازه رفته آمریکا ،توی اینییِستا بپرسه که فالن چیز مهاجرت چهطوره ،یا سؤالتون

در حد «تو چهجوری رفتی؟» و «من چهجوری بیام؟» هست ،یه کم خدایی همتتون رو مضاعف کنین و
دستی به خوندن و سرچ داشته باشین .راه دوری نمیره! و این هم یک مهارت هست.
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 .۷برنامهنویسی ،از سیر تا پیاز
 .۷.۱مهارتهای برنامهنویسی
 ۷.۱.۱مهارتهای فنی که یاد گرفتنشون برای هر برنامهنویسی خوب هست
 .1حتما ً سعی کنین پروژههای شخصیتون رو توی گیتهاب بذارین که کاشیکاری حمومش خوشگل بشه!

خجالت هم نکشین .خو ِد -۳سال-دیگهی شما ممکنه بخنده ،اما افتخار هم میکنه که شما از اینجا شروع
کردین!

 .2حتما ً سعی کنین یه هومپیج شخصی (دات کام؛ و نه رایگان) داشته باشین که توش بتونین هم نشون

بدین که بلدین یه پروژه ساده (ساخت هومپیج) رو انجام بدین ،هم خوشسلیقه هستین ،هم میتونین

راحت خودتون رو عرضه کنین.

 .3حتما ً لینکداین تر و تمیز داشته باشین .اسم و فامیلتون رو هم با حروف ا ّول بزرگ بنویسین .حتما ً
رزومهی مرتب هم داشته باشین( .خوشحال میشم نظر بدم).

 .4به مسابقههای برنامهنویسی و … (مثل  ICPCیا امثالهم که شرکتهای ایرانی میذارن حتی) و حتی
خارجیهاش مثل  ،topcoderو همینطور سایتهای دیگه مثل  codeforces.com/problemsetیا
 leetcode.com/problemset/all/توجه داشته باشین.

 .5یهسری سورس مناسب و  newsletterیا اکانت خوب توییتر که دانش و اخبار روز و مفید رو میدن هم
دنبال کنین که خیلی عقب نمونین.

 .6اگه میتونین روی پروژههای اُپنسورس سرمایهگذاری کنین .حتی پروژههای خودتون رو هم ،هر چهقدر
ساده و پیشپاافتاده ،اُپنسورس توی گیتهاب بذارین و تدریجی توش کامیت کنین.

 .7حتما ً یه بالگ تخصصی داشته باشین و توش مقاله بنویسین .حتی ساده .حتی از یادگیریهاتون! خیلی
مفیده ،حتی برای رزومه و portfolioی شخصی هم.

 .8تعصب الکی نداشته باشین به زبان یا  frameworkیا تکنولوژی خاصی .هر زبانی برای یه چیزی خوبه.
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 .9جوگیر نشین .هیچ راهحلی یهشبه مشکالت رو حل نمیکنه .هیچ تکنولوژیای یهشبه دنیا رو متحول
نمیکنه.

 .10همیشه آستینهاتون رو باال نگه دارین!

 .۷.۲سؤاالت در زمینهی برنامهنویسی
 .۷.۲.۱سؤاالت راجع به این رشتهی تحصیلی/شغلی
 .۷.۲.۱.۱پول توش هست؟
آره .ولی اگه برای پولش دارین مییاین و عالقهای ندارین و بعد از یه چند ماه ا ّول هم عالقهای به خلق

کردن ندارین ،بهنظرم پلهای پشتسر رو خراب نکنین!

این رشته نیاز به عالقهی زیادی داره .و بدون عالقه شاید یه کم یا خیلی اذیت بشین .مثال ً اینکه

ساعتها بشینین و هی ور برین تا ببینین کجای اپلیکیشنی که ساختهاین باگ داره (مثل اینکه چرا ماشین
روشن نمیشه) نیاز به یه عالقه به حل مسأله و اشکالزدایی ( debugکردن) داره .و خب اگه پایه نباشین و
ازش لذت نبرین ،زندگی براتون سخت میشه): .

نمیگم از ا ّول با عشق و آی-الو-یو وارد برنامهنویسی بشین .اما اگه دیدین همچنان خوشتون نمییاد و

ذوق ندارین براش ،قبل از اینکه باهاش بچهدار بشین ،طالقش بدین بره)): .

 .۷.۲.۱.۲من میخوام تغییر رشته بدم .آیا برنامهنویسی برای من مناسب هست؟
برام بیشتر بنویسین که:
 .1رشته و تحصیالت سابقتون چی بوده؟
 .2چی باعث شده به برنامهنویسی عالقهمند شین؟
 .3چهقدر وقت حاضرین براش بذارین در روز؟
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 .4هدف نهاییتون چی هست؟

 .۷.۲.۱.۳من به این نتیجه رسیدم که برنامهنویسی مناسب من نیست! مرسی؛

اَه!

وهللا نظر من اینه که تنها پیشنیازهای یادگیری برنامهنویسی «عالقه» و «پشتکار» هستند و بس!

اعتقادی به اینکه نیاز به «ریاضی» یا «استعداد خاص» داره هم ندارم – قطعا ً اینا کمک میکنه ،اما الزامی

نیست برای اینکه به دنیای برنامهنویسی و برنامهنویسان وارد بشین!
برام بنویسین که:
 .1چی باعث شد اولش به برنامهنویسی عالقهمند بشین؟
 .2هدفتون از یادگیری برنامهنویسی چی بود؟
 .3چی باعث شد که بعدش سرخورده بشین؟

 .۷.۲.۱.۴من دختر هستم  /از ریاضی بدم میاد  /درونگرا/عینکی نیستم .پس

مال من نیست.
برنامهنویسی
ِ

 .۷.۲.۱.۴.۱ریاضی و برنامهنویسی
در مورد ریاضی هم من یه توییت مفصل کردم که آقا ،حِ دیث داریم :دی (مقاله هست) که میگه

 numeracyخیلی تاثیری در یادگیری پایتون نداره.

کردن یه سری دستور ،مرحله به مرحله ،همون کاری که در پختن قیمه میکنین
تفکر منطقی و دنبال
ِ

اسمش «ریاضی» نیست .اینکه شما منطقا ً میفهمین که مثال ً لپه رو باید آخر بریزین وگرنه اگه از ا ّول با

گوشت بپزه ،خب له میشه و تبدیل به شلهزرد میشه خورشتتون! این اسمش «تفکر منطقی» هست که

بدون اینکه بدونین هم ممکنه داشته باشین اصن .کسی هم اگه میگه «خب
هم قابل اکتساب هست ،هم
ِ
اینم ریاضی هست» و بعدش میخواد بهتون «انتگرال» بفروشه ،بهنظرم بهتره خیلی محترمانه از خودش و

تعصبش دور بشین): .
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در راستای فحشهایی هم که میخورم و هست هم ،نظرم اینه که :آقا آره ،انتگرال مفیده؛ اما نه برای

یادگرفتن یادگرفتن ،خیلی مهمتره .اونایی که دوست دارن و
همه! و مهارتهای زندگی (این توییت و  )۴.۴و
ِ

یادگیری برنامهنویسی ،به پیر ،به پیغمبر ،انتگرال الزم
براشون «الزم» هست ،خب دمشون هم گرم .اما برای
ِ
نیست .و این «باید ریاضیتون قوی باشه» یکی از بدترین mythهای برنامهنویسی هست که میندازن تو

ذهن ملت که دست زیاد نشه )): .شما هر سرچ ریزالتی برای  Programming Mythرو بخونین (مثل یک و

کورلیشن ریاضی با برنامهنویسی اینه که ریاضی با تفکر منطقی کورلیشن داره و
دو و سه) میگه که حداکثر ِ
ِ
بدون کانتکست میندازی بیرون ،عمال ً داری ملت رو
تفکر منطقی با برنامهنویسی .اما خب وقتی جمله رو
ِ

میترسونی.

این ترسیدن حاال بدترین کاری که میکنه اینه که باعث میشه یهسری آدم اصال ً
جرأت نزدیک شدن رو
ِ

نداشته باشن .و واقعا ً شما اگه فکر میکنین «نه خب ،من دارم بهش میگم که وقتش رو هدر نده» ،خیلی

برحق خدا بر کرهی زمین داری میبینی!
خیلی خیلی خودتون رو نمایندهی
ِ

حتی خو ِد ریاضی رو هم روش زوم کنیم (این توییتم) ،ممکنه شما بدتون بیاد چون:
 .1معلمت خوب نبوده .وااااقعا ً
تدریس درست کارِ خیلی تخصصیای هست( .و صدالبته
ِ
 educationهم باید مثل تبلیغات گوگل و فیسبوک  personalizedبشه در آینده! ) ):

 .2اونموقع که یاد گرفتی شاید دغدغهها و مغزت رو چیزای دیگه بوده (استرس کنکور ،درد
عاشقی نوجوانی!)

 .3انگیزه کمتری داشتی .و اصن نمیدونستی «خب که چی» بهجای االن که میخوای مثال ً  MLیاد
بگیری.

 .4کاربردش رو نمیتونستی بفهمی .و یه سری حفظیات مزخرف بود که منزجرکننده بوده.
 .5پشتکارش تو زندگی کمتر بوده .چون نمیدونستی چیکارهحسن قراره بشی.
پس نترس! یه بار دیگه به خودت فرصت بده و مهربون باش بازم): .

 .۷.۲.۱.۴.۲برنامهنویسی و سایر باورهای عامیانه/اشتباهات رایج
(ترجمهی  mythبه فارسی چی میشه؟ منظورم واژه بین «افسانه» و «گلواژه» هست! خانم مقدس

گفتهان «باور عامیانه/اشتباه رایج» )
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بهجز «ریاضیت باید خوب» باشه ،کلی باورهای عامیانهی اشتباه رایج ( )mythدیگه هم توی دنیای

برنامهنویسی هست که میگن تا دست زیاد نشه و خودشون خفن بهنظر بیان! مثل:

 .1باید حتما ً درونگرا introvert/باشی! برنامهنویسها نمیتونن با بقیه دوست بشن.
 .2باید حتما ً  nerdباشی و عینکی
 .3برنامهنویسی خرحمالی هست و توش اصال ً خالقیت و آفرینش و «هنر» جایی نداره
 .4برنامهنویسی  boringهست و حوصلهت سر میره توش
 .5برنامهنویسی یه کار مردونه هست ،و اگه صدات کلفت نیست نمیتونی برنامهنویس بشی!
همین میشه که چیزایی مثل ( bro cultureو این) زاییده میشه و آخرش مثال ً  ۹۱درصد پروگرمرها مرد
هستن و کمبود خانمها در برنامهنویسی (فارسی ،ویکیپدیای انگلیسی) یه معضل هست تو دنیا!

یه سری آدم نشستهن یه سری استریوتایپ ساختهن؛ و در بهترین حالت ناآگاهانه و در بدترین حالت

دقیقا ً

مغرضانه باعث شدهن که یه عالمه آدم بترسن! این بده.

بد نباشین خالصه! و حمایت کنین – @ GirlsWhoCodeو @( WomenWhoCodeاگه باز لینک سراغ

دارین ،مخصوصا ً فارسی ،کامنت بذارین که اضافه کنم).
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نقل از خانم مریم مقدس (@:)maryamincode
 SheCodesهم آموزش فرانت به دخترا میده (حتی رایگان برای کشورهایی از جمله ایران) و هم جدیدا

یه کامیونیتی برای فارغالتحصیالش راه انداخته) https://www.shecodes.io

یک گروه هم قبال در میتآپ دیده بودم که االن پیداش نکردم .GirlsWhoGo :برای Goنویس ها بود و

در تهران میتآپ داشتن .اگر کسی ازشون خبر داره اطالع بده بهمون ):

 .۷.۲.۲سؤاالت شروع یادگیری برنامهنویسی
 .۷.۲.۲.۱از کجا شروع کنم؟
جواب من احتماال ً  ۶ماه دیگه متفاوت باشه! ;) اما در حال حاضر بهنظرم جواب همون سؤالهای باال رو

بدین تا ببینیم چی میشه.

در حالت کلی هم یه مسیر برای برنامهنویسی وب اینه که:
 .1ا ّول  HTMLو  CSSمقدماتی از  . https://www.w3schools.comالزم نیست همه تگهای  HTMLو
همه پراپرتیهای  CSSرو حفظ کنی!

 .2یه مقدار  JavaScriptمقدماتی و بعد ادامه داستان از https://www.freecodecamp.org

پ.ن .خانم اشرفی دارن همت میکنن برای جمعکردن یه تیم برای ترجمه .اگه پایه هستین برین برای
کمک!
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https://twitter.com/nazanin_ashrafi/status/1471919719296864258
 .3بعد یه عالمه پروژه تا نیاز به  frameworkرو احساس بکنی .و حتی بد نیست با یه  libraryمثل jQuery

(یا حتی بدون کتابخونهی خاصی) هم یه کم کار بکنی که ببین چهطور یه  libraryزندگی رو راحت میکنه،
اما هنوز ساختن یه بازی (مثل تتریس) کمی سخته و کثیف – که با یه  frameworkمیشه راحت بشه.

 .4برای فریمورک هم گویا توی ایران  Vue.jsرایج هست .من خودم هم  Vueکار کردهم و خوبه .البته React
و  Angularهم خیلی محبوب و رایج هست بعدش.

 .5و بعد کلی  web applicationبساز! از تقویم و  ToDoگرفته ،تا بازیهای کوچیک مثل  Wordleو Vajoor
و…

 .۷.۲.۲.۲از چه زبان برنامهنویسیای شروع کنم؟
من اکیدا ً برای شروع یا  JavaScriptرو توصیه می کنم (اگه میخواین وبسایت/وباپلیکیشن بسازین.

حتی میشه اپ موبایل هم باش ساخت) یا ( Pythonاگه عالقه بیشتری به دیتا و دیتا ساینس و اینا دارین،
تا چیزی که بیشتر بصری و عمومی باشه).

نبودن تایپ ،و وفور مطالب و راهنماها
دلیلش هم سادگی این زبونها هست از نظر  interpretشدن،
ِ

توی اینترنت.
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توی دانشگاه ولی اگه هستین و قراره کال ً زندگیتون رو بسازین ،قطعا ً  Cو  C++و  Javaرو بخواین

نخواین باید یاد بگیرین! راه در رو نداره .درست مثل کسی که بخواد لیسانس زبان بگیره و مدرس زبان بشه

– نمیتونین با فیلم دیدن و how to speakهای نصرت شما چیزی مثل نقش گرامری  have had beenرو
بفهمین دقیق و از پایه.

زبانهای قرطیبازی دیگه که تکمنظوره هستن هم (مثل  Swiftیا  )Objective Cبرای شروع خیلی

دنبال دمبل
ل باشگاه بدنسازی
توصیه نمیکنم .کال ً سعی کنین ا ّول راه
ِ
رفتن عادی یاد بگیرین و از روز ا ّو ِ
ِ

شدن یهشبه نباشین! شما هم یه آدمین مثل بقیه آدمها .و این تالش و استمرار
زدن  ۵۰کیلویی برای گوالخ
ِ

شماست که شما رو معموال ً متفاوت میکنه ،نه توهمِ خودخفنبینی): .

 .۷.۲.۲.۲.۱حاال پایتون یا جاواسکریپت (برای شروع)؟
جفتشون خوبن.
اگه هدفتون اینهست که بیشتر سمت  Data Scienceبرین و عالقهای به ساخت Web Application

و کال ً چیزای گرافیکی/فرانتاند ندارین ،خب  Pythonبد نیست.

منتهی اگه دوست دارین بتونین یه اپ/وبسایت/وباپ بسازین که از نظر گرافیکی هم قابل کار باشه

(توی موبایل و برازر و اینا) ،جاواسکریپت بهتره.

کال ً هم از نظر پدرمادردار بودن ،جاواسکریپت زبانیه که چیزای گیجکننده یه مقدار کمی داره (مثل فرق

 nullو  )undefinedو توی تاریخچهش اصن قرار نبوده اینقدری معروف و مطرح بشه! (خود داگالس

کراکفورد توی کتاب  JavaScript: The Good Partsکال ً چپ میره راست مییاد میگه «ببخشید اینجای

داستان اصن یه  Design decisionاشتباه بوده از اول!») منتهی  Pythonرو قشنگ عین آدم از ا ّول
نوشتهان و کمی پدرمادردارتر هست.

حرف آخر :قراره به وبسایت/وباپپ برسین یا نه؟ اگه آره ،جاواسکریپت .همینطور اگه خیلی لنگ

قسمت مالی داستان هستین هم بازار کار جاواسکریپت شلوغتره .مخصوصا ً اگه یه فریمورک یاد بگیرین.
راجع به جاواسکریپت هم فحش و فضیحت زیاده و نظرات متناقض زیاد هست .شاید الزم باشه یه

تیکه هم در اون باره بنویسم.
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 .۷.۲.۲.۳چرا جاواسکریپت هم دوستداشتنیه هم منفور؟
بعدا ً باید بنویسم…

 .۷.۲.۲.۴من  ۲۸سالمه و تازه شروع کردهم .احساس میکنم دیره…
ابدااااااااً!
ابدااااااااً!
واقعا ً سن اصال ً چیز مهمی نیست توی برنامهنویسی .توی مهاجرت کردن (مخصوصا ً کشورهایی که

شرط سنی دارن) و پیدا کردن شغل (خصوصا ً توی ایران) شاید یهکم مهم باشه .ولی زیر  ۳۰که اصال ً مهم
نیست .الکی نگران نباش.

ساختن نرمافزار و اپ و اینا بزرگ
از نظر دیر وارد شدن به مسابقه هم ،اونقدر دنیای برنامهنویسی و
ِ

هست که کسی جای کسی رو تنگ نمیکنه به این راحتی .خورشید همیشه داره میتابه ،حاال شما احیانا ً

بهجای  ۷ساعت مثال ً  ۸:۳۰بیدار شدی ،تمرکزت رو بذار که تا آخر شب چهقدر کارهای خوبی میتونی بکنی و

چهقدر میتونی بترکونی .اصال ً ساعتت رو از مچت در بیار (سنت رو فراموش کن) و تمرکزت رو بذار روی
لذت بردن از مسیر!

 .۷.۲.۳سؤاالت مدلهای مختلف یادگیری برنامهنویسی
 .۷.۲.۳.۱چرا دانشگاه بریم؟ خودمون مث ً
ال از یوتیوب یاد میگیریم! (سؤال از
هادی)
ببین دانشگاه  ۳تا بخش داره:
یادگیری مباحث درسها
.1
ِ
یادگیری زندگی جمعی و مهارتهای اجتماعی
.2
ِ
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یادگیری سختی کشیدن
.3
ِ
حواست به هر  ۳تای اینا باشه .و بدان و آگاه باش که دومی و سومی هم مهم هستن .و با یوتیوب

نمیتونی الزاما ً دومی و سومی رو یاد بگیری .مضافا ً که کسی هم نیست که با چوب (نمره ،ددالین) بیافته

دنبالت و شاید کسی هم نباشه که تصحیحت کنه یا ارزیابی کنه.

حاال ،مخصوصا ً اگه تا حاال یه رشته دیگه دانشگاه رفتی ،باید حواست به «نتیجه» و «در دی ِد بقیه» هم

باشه! بهقولی )): .Beauty is in the eye of the beholder

دولتی رتبهی چهارم در
التحصیل لیسانس/فوقلیسانس از دانشگاه
صرف مدرک و نمره (مثال ً فارغ
خو ِد
ِ
ِ
ِ

ایران) یه گواهی هست که نشون میده:

 .1شما تونستی بری توش ،و از س ِد صالحیتهای اولیه رد شدهای (کنکور ،هرچهقدر هم مزخرف
هست ،اما نشون میده شما تونستی بری تو)

 .2شما تونستی دووم بیاری

 .3شما تونستی سربلند به تهش برسی و بیرون بیای.
مباحث کار پیدا کردن ،بارها بهش اشاره
اینا رو ،اثبات کردنش با یادگیری از یوتیوب خیلی سخته .و توی
ِ

کردهم که باید بتونی کارفرما رو قانع کنی که از کسی که مدرک رسمی داره و دانشگاه رفته ،تو الیقتر

هستی.

واسه همین ،اگه توان و بودجه و وقتش رو داری ،بهنظرم سرمایهگذاری ماندگار بکنی خوبه – مدرک

دانشگاه تا آخر عمر باهات میمونه .و خواهشا ً دنبال راه در رو هم نباش .بقیه دنیا اسگل نیستن که توی

صف خروجی از اتوبان وایسادهن مرتب ،که تو بیای یهو بپیچی جلوشون و راه بگیری و زود بیای زود بری!

الکی هم ،فک نکن خیلی تافتهی جدابافته از دنیا هستی و چون مامانت جلوی عمهت پزت رو میده ،پس

واقعا ً از همه دنیا خفنتر هستی .واقعبین باش و اگه واقعا ً توی تاپ  ۱درصد (یا تاپ  ۰٫۰۰۱درصد) نیستی،

سعی کن مسیری که مناسبتر و کمخطرتر و ماندگارتر هست رو ،ولو سخت ،انتخاب کنی.

حرف آخر :اگه نخوای دانشگاه بری ،باید خیلی خیلی بیشتر سعی کنی خودت رو خیلی خیلی بیشتر اثبات

نیازی
کنی .و این اثبات کردن هم تا آخر عمرت شاید ادامه داشته باشه (خیلی ویزاها و جابها ،یه پیش
ِ

غیرقابل چونه زدن دارن که لیسانس حداقل داشته باشی ).انتخاب با خودته ،خالصه.
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 .۷.۲.۳.۲بوتکمپ/دوره برم یا خودم یاد بگیرم؟
وهللا این خیلی بستگی داره به سبک یادگیری شما .من بهشخصه خودم دوستدارم  self-pacedباشه

یادگیری برام ،و دست خودم باشه کی تند و کی کند بشه .و کجا عمیق و کجا کمتر عمقدار .و اصوال ً در جمع

هم خوب یاد نمیگیرم.

بوتکمپ/دوره ولی خب خوبیش اینه که شما رو یهجورایی متعهد نگه میداره به اینکه منظم بخونی .و

در عین حال هم معموال ً یه منتور نصفهنیمه کنارت هست یا کسی که جواب سؤاالت رو بده.
این دو مورد خالصه بهنظرم چیزایی هست که باید روش فکر کنی .دوباره بگم:

 .1آیا میتونی خودت خودت رو متعهد نگهداری به یادگیری؟ و یادگیری شخصی و خودمحور برات بهتره از
گروهی؟

 .2آیا وقتی کدت کار نمیکنه حس و حال اینکه خودت بشینی دیباگ بکنی رو داری؟ (یا دوستی داری که
ازش کمک بخوای؟) چون اگه کالفه و در نتیجه «زده» بشی ،بهتره دوره/بوتکمپ بری.

 .۷.۲.۳.۳یادگیری گروهی ( )Communityرو توصیه میکنین؟
جواب یکتا داد به این سؤال.
یادگیری آدما با هم خیلی خیلی خیلی فرق داره .و نمیشه
ِ
ِ
من چیزی که میدونم اینه که برای من به شخصه یادگیری گروهی و توی یه کامیونیتی (اعم از دیسکورد،

یا بچههای محل ،یا رفقا) که بخوایم حضور همزمان داشته باشیم ،جواب نمیده .چون:

ریاضی اینکه یکی از ما  ۳الی  ۱۰نفر یهو ذهنش پرت بشه ،یا
 .1نمیتونم تمرکز کنم .احتمال
ِ

حوصلهش سر بره ،یا یه اتفاق بامزه براش بیافته ،یا براش یه نوتیفیکیشن بامزه بیاد ،یا بخواد
من «یک نفر» اتفاق بیافته!
بره استراحت کنه ،خیلی بیشتر از اینه که اینا برای ِ

 .2توی دنیایی که عدد و مقایسه همهمون رو پاره کرده (تعداد الیک ،فالوور )… ،خیلی سخته که
جذب رقابت و مقایسه نشی.
توی یه جمع/گروه ،هدفت یادت بمونه و
ِ

 .3توی برنامهت (ذهنی ،کلندر ،اطالعرسانی به پارتنر/خانواده )… ،میزنی «امروز  ۲ساعت با

اصغراینا درس بخونیم» ،و خب هدفت میشه که « ۲ساعت سپری بشه» و نه اینکه به
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کردن هومپیج) ،خصوصا ً توی دنیای
هدف برسی .چون رسیدن به هدف (مثال ً النچ
ِ
برنامهنویسی ،و اون اوایلش ،حداکثر با ضریب  ۱۰ایکس قابل پیشبینی هست): .

 .4برنامهنویسی نیاز به سر و کله زدن با مسأله داره .و یه جایی باید رسما ً یه مدت خوبی (بین ۲
دقیقه تا  ۲ساعت) گریه کنی و موهات رو بکشی تا بفهمی یه سمیکالون جا انداختی! اگه

اینکار رو نکنی و این اشکها رو نریزی و یکی بهت «ماهی بده ،جای ماهیگیری یاد گرفتن»

خیلی بعیده که بتونی پیشرفت کنی و خودکفا self-sufficient/بشی – چیزی که از مهمترین
ویژگیهای یه برنامهنویس خوب هست.

مقابل میل
و خب توی گروهها معموال ً یه حس شرم ایجاد میشه از عقب موندن ،و در سمت
ِ

به «قهرمان بودن» از سمت کسی که جلوتره ،باعث میشه بخواد [با نیت خیر حتی] کمک بکنه.

همین میشه که مجال و فرصت برای اون اشک ریختن ایجاد نمیشه و به جاش یه
هموابستگی Co-Dependency/ناسالم ،ولو موقت ،ناخواسته شکل میگیره.

مدل یادگیری شخصی آدما متفاوته( .پایین مفصل توضیح دادهم).
.5
ِ
مدل گروهای که دارین تشکیل میدین،
دقت کنین که من نمیگم که «یادگیری گروهی بده!» صرفا ً میگم
ِ

سعی کنین توش حواستون به این مسائل باال باشه و آگاهانه از قبل براشون برنامه بریزین و اجتناب کنین.
مثال ً شاید بخواین بهجای حضوری دائم ،روزی  ۲بار با هم  check-inبکنین .یا بهجای ساعتی (همه ۲

ساعت) واحد رو بکنین حجمی (همه یه فصل یا یه مینیپروژه) با فرصت بیشتر ( ۲۴ساعت).
خالصه آگاه و هوشیار باشین ،و بعدش شاد و موفق!

مدل یادگیری شخصی
.۷.۲.۳.۳.۱
ِ
پیشرفت آدمها متفاوته.
این رو خواستم یه بخش جدا بنویسم .که مفصل بگم سرعت یادگیری و
ِ
اصوال ً یکی از بدترین چیزای دنیا اینه که آموزش education/در  ۲۰۰۰سال اخیر هیچ پیشرفتی نداشته و

به هیچوجه شخصیسازی personalize/نشده (اون مدلی که تبلیغات اینترنتی شده!) و همچنان
مدل one
ِ
 size fits allو «یه سایز برای همه» هست.

نتیجهاش این میشه که کسی که در هر گروه/کالسای ،معلم با سرعت «متوسط» درس میده که نه

برای «تند-یادگیر»ها خوبه (خسته میشن و کالفه و مغزشون میپره) و نه برای «کند-یادگیر»ها خوبه (عقب

میمونن و استرس میگیرن ).دقت کنین که یهنفر شاید همیشه سرعتش ثابت نباشه .و بسته به روز،
279

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

مبحث ،مود ،شرایط ،پیشمطالعه ،انگیزه ،عالقه ،شرایط جسمی ،و … بین دو دستهی «تندترها» و

سمت
«کندترها» هی جابجا بشه .منتهی چون آموزش یکسان و «عمومی ،مبتنی بر متوسط» هست ،در هر
ِ
این بازه/اسپکتروم شخص باشه ،اذیت میشه و هی باید با خودش کلنجار بره که متوسط بشه.

بدی «متوسط» توی
بهشدّت در این زمینه این تد تاک « »The Myth of Averageرو توصیه میکنم که
ِ

هواپیماهای جنگی رو هم میگه – و این و این مقاله تو همین زمینه.

نهایی من اینکه :سعی کنین  -حداقل تا وقتی که دنیا و آموزش متحول و  personalizeنشده(!) -
حرف
ِ

بر این موضوع واقف باشین .و دست از مقایسه بردارین .و بدونین هیچ اشکالی نداره (there is absolutely

یادگیری جدید ،وقت و انرژی بیشتری بذارین.
 )nothing wrong with youکه شما بخواین برای یه مبحث یا
ِ
آدما با هم فرق دارن! مثل قد – شاید از بیرون کسی که بلندقدتره ،جذابتر هست و دیت بیشتر گیرش

مییاد! اما:

 .1احتماال ً کسی که شما رو بر پایهی قد (چیزی که روش کنترلی ندارین) قضاوت میکنه ،آدمی
نیست که معاشرت باهاش حال بده ،چه برسه به زندگی

 .2خوشبختانه دنیا اونقدر بزرگ هست که مشکل  Ptosisچشم جف بزوس یا سندروم اسپرگر
ایالن ماسک ،مانعی در موفقیتشون نشده!

بازم میگم :خودتون رو دوست داشته باشین ،و همونطور که هستین بپذیرین .و سعی کنین بدون

«بهترین خودتون» بودن هست یا
«بهترین خودتون» باشین و هر چیزی که بین شما و
مقایسه با بقیه،
ِ
ِ
مییاد رو از سر راه بردارین.

سؤاالت بعد از یادگیری اولیهی برنامهنویسی
.۷.۲.۴
ِ
 .۷.۲.۴.۱من زیر  ۱۸سال هستم و خودم برنامهنویسی یادگرفتهام/دارم میگیرم.

توصیه خاصی؟

اوال ً که دمت گرم حسابی!
ثانیا ً بهت تبریک میگم که عالقهت رو به چیزی که شبیه یه  superpowerواقعی هست ،پیدا کردهای.

احسنت): .
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توصیههای من:
جون ج ّد و آبادت ،مغرور نشو! بهصرف اینکه تو  coolهستی و از همسنهات باحالتر هستی و از بقیه
.1
ِ
هم جوونتر و باآیندهتر هستی ،دلیل نمیشه که بخوای خودت رو بگیری .پس خاکی باش.

عاشق ساختن و یادگرفتن بمون.
عاشق یه تکنولوژی خاص نشو .و
 .2جوگیر نشو.
ِ
ِ
 .3الگوهای خوبی برای خودت انتخاب کن .مثل https://github.com/sindresorhus
 .4به یادگیری ادامه بده (مثل  http://node.coolکه همون پسره باالیی نوشته) و چیزهایی هم یاد بگیر که به
در ِد چیز میز ساختن باهاش بخوره؛ نه فقط تئوری

 .5خیلی دنبال پول نباش .خوبه که استقالل مالی داشته باشی .اما سعی کن روی خودت و یادگیری و
مهارتهات سرمایهگذاری کنی.

 .6اگه خواستی زودتر مهاجرت کنی ،خیلی هم خوبه .پیگیری کن.
 .7درست رو بخون .مدرک لیسانس برای خیلی چیزها (مثل مهاجرت به آمریکا) الزمه.
 .8بازم خاکی بمون! سعی کن بخشنده باشی .سعی کن یاد هم بدی .خیلی موقعها آدم از یاد دادن یاد
میگیره.

 .9بنویس .بنویس .بنویس .چه خاطرات ،چه گزارش .اینا بعدا ً برات گنجینهی خوبی میشه): .
اینا رو شنیدی؟ حاالاااااا یه چیزی هست به اسم .Soft Skills

 .۷.۲.۴.۱.۱وات د فاک ایز سافت اسکیلز؟! آی عم «خفن»!
آفرین گلم!
ببین آدمها توی هر سنی ،مخصوصا ً تا  ۱۸سالگی و استقالل [مالی ،زندگی] همیشه دارن با یه دایرهای

میجنگن که چیزایی که دوست دارن رو بهدست بیارن .مثال ً مامانه اجازه نمیده بچه بره تو کوچه فوتبال ،یا
بعد مدرسه اجازه نمیده موبایل ببرن ،یا بعد جامعه اجازه نمیده فالن و … حاال این «me vs the rest of

شخصیت جنگجو ساخته بشه که
( »the worldمن یه طرف ،همهتون یه طرف!) باعث میشه که کال ً یه
ِ

حال «جنگیدن برای بهدست آوردن!» هست .و تهش میشه یه گالدیاتور ماهر.
همیشه در
ِ
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اما اگه دقت کنی ،علیرغم همهی قهرمانپروریهای هالیوود و تاریخ و … ،دنیای واقعی رو گالدیاتورها

«بهتنهایی» پیش نمیبرن .و اتفاقا ً گالدیاتورها ،نیروهای قابل استخدام بوده و هستن!

حاال ،شما هم اگه از حباب ،یا غار ،خودت بیای بیرون ،میبینی دنیا بزرگه .شاید نتونی یکشبه تمامِ

منیت و خودشیفتگی narcissism/یا «من محور جهانم ،ولی بازم بدبختم» خودت رو رها کنی – اما باید

بفهمی و بپذیری که تو چه برای کمک گرفتن (اگه egoی نازنینت خدشهدار نمیشه) ،چه برای رسیدن به

اهدافت (انشالله بدون  manipulativeبودن و سواستفاده کردن از بقیه) نیاز داری بتونی با آدمها ارتباط

برقرار کنی!

« .۷.۲.۴.۱.۲اما من بلدم حرف بزنم! ببین فارسی بلدم!»
آنالین بیدروپیکری به آدمهای که سنشون دو برابر من
من یه زمانی که نسبتا ً بچه بودم ،توی یه فرومِ
ِ

بود راهنمایی/نظر/مشاورهی روابط زناشویی میدادم! و چیزی که همیشه میگفتم این بود کهJust :

»!because you are doing it, it doesn't mean it's being done the best way that you can

اینم همینه.
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آره «فارسی» بلدی ،اما اینکه یاد بگیری چهطور با آدمها ارتباط برقرار کنی خیلی فرق داره .اینکه:
 .1بدونی کجا آدمها رو بخونی و کجا بنویسی .کجا بشنوی ،کجا گوش کنی (فرق دارن) ،کجا ساکت
بشی ( ،)long pauseو کجا حرف بزنی.

خفونت
 .2اینکه بدونی چهجوری «اعتماد» ایجاد کنی .درسته واسهی تو «خفن بودن» واالترین
ِ

خودت هست ،اما آدمها به چیزای دیگه اعتماد میکنن! و تو نمیتونی آدمها رو عوض کنی که
مدل تو ارزشگذاری کنن زندگی و تصمیماتشون رو.
ِ

 .3اینکه نشون بدی میتونه بقیه رو ترغیب کنی و [حتی علیرغم میل باطنی] بتونی توی یه تیم

هم بهخوبی تعامل داشته باشی و بقیه دوستت داشته باشن! آره تو خفن هستی و اندازه  ۳نفر
کار میکنی .اما وقتی نشه با کسی گذاشتت توی یه تیم ،یه تیم  ۱۰نفره بهتر از تو هستن .و

حضور تو اصطالحا ً  Scalableنیست.

فصلهای مهارتهای فردی و اجتماعی رو هم کال ً بخون یه دور دیگه.
خالصه بگم ،شما هر چهقدر هم «جنس» خودت خفن باشه ،باید بتونی بفروشیش! پس فروشندگی یاد

بگیر ،عزیز دل! ): .Learn how to sell yourself well

 .۷.۲.۴.۲کد تمیز چهجوری بزنم؟
وهللا کتاب در این زمینه خیلی زیاد هست و دوستان چیزایی مثل  Clean Codeو The Pragmatic

 Programmerرو زیاد توصیه میکنن.

یه راه خوب دیگه ولی این هست که کدهای خو ِد شرکت رو ببینین و بر اساس همون ،و با همون

استایل ،سعی کنین بنویسین .چون حتی روی سینتکس هم کمپانی به کمپانی گاهی فرق داره.
و نهایتا ً ک ِد الیبراریهایی که استفاده میکنین هم میتونه مرجع خوبی باشه.
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 .۷.۲.۴.۳من خیلی عالقهدارم بدونم شرکتهای بزرگ خارجی ،چهجوری

پروژههاشون رو در این ابعاد درست میکنن! از کجا میشه بیشتر یاد بگیرم؟
سؤال خوبیه!
تقریبا ً تمام شرکتهای بزرگ و متوسط دنیا ،یه  engineering blogدارن که توش خیلی مطالب

مفیدی ،چه مدیریتی و چه فنی و تکنولوژیکی مینویسن.

بهنظرم اینا رو گوگل کن (سرچ کن :اسم شرکت  )engineering blog +و حتما ً دنبال کن .مخصوصا ً

شرکتهایی که دوست داری رو.
چند نمونه ازشون:

https://developers.googleblog.com/

●

https://engineering.fb.com/

●

https://eng.uber.com/

●

https://netflixtechblog.com/

●

https://www.amazon.science/blog

●

https://aws.amazon.com/blogs/architecture/

●

)برای پیشنهاد  Moممنون از( http://highscalability.com/blog/category/example

●

And this article: https://dev.to/seattledataguy/11-of-the-best-engineering-blogs-2aah

●

سؤاالت زمینههای مختلف برنامهنویسی
.۷.۲.۵
ِ
 .۷.۲.۵.۱من بهنظرم فالن زبان خیلی سختتر از بهمان زبان هست .آره؟
نه!
اصن یه مثالی هست که کسی که «برنامهنویسی» خوب بلد باشه ،میتونه هر زبون دیگهای رو راحت

 pick upکنه! دقت کن که نمیگم حرفهای و خفن و مرجع بشه .میگم بتونه بفهمه.
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درست مثل یادگیری زبانهای دیگه .شما اگه «گرامر» انگلیسی رو عالی یاد بگیری و دقیق بدونی نقش

کلمات جملهی « »Assuming you could have been given up upon Xچی هست ،اون موقع
تک تک
ِ

میتونی کم کم جمالت و گرامر مثال ً فرانسوی و آلمانی رو هم بفهمی .درسته که همچنان قواعد عجیب

هست و کلی کلمه ( ،)vocabularyاما میتونی کمکم ارتباط برقرار کنی و بخونی .حاال خبر خوب اینه که در
دنیای برنامهنویسی:

 .1این قواعد عجیب معموال ً محدود هستن (مگر اینکه مثال ً از پاسکال بری  ،lispیا مرض داشته
زبان  brainfuckرو یاد بگیری!) .و اگه شما مفاهیم ابتدایی مثل  inheritanceو
باشی بخوای
ِ

 OOو دیزاین پترنها رو بهمرور یاد گرفته باشی ،خیلی کمتر سورپرایز میشی.

 .2دایرهی لغات زبانهای برنامهنویسی معموال ً بهجای  ۲۰۰۰برای شروع ،و  ۱۰تا  ۳۰هزار برای تسلط
در زبانهای آدمی ،معموال ً در حد شاید زیر  ۵۰باشه .و چیزای حفظی (مثل همهی CSS

 )Propertiesهم الزم نیست دونه دونه یاد بگیری و کل ّیت داستان (مثل فرق  marginبا

 )paddingرو بدونی ،بقیه رو در طول مسیر یاد میگیری.

 .۷.۲.۵.۱.۱باز هم «تعادل» مهمه!
خالصه ،بهنظر من نباید ترسید! آره باید واقعبین بود و با سادهانگاری ( )oversimplifyکردن ،تبحّر و

ط آدمهای دیگه رو نادیده نگرفت؛ اما نیازی به «وای؛ من فرار کنم!» یا «نه ،این یکی دیگه از عهدهی من
تسلّ ِ

خارجه!» نیست.

 .۷.۲.۵.۱.۲از یارو دور شین!
کال ً هم اگه کسی داره بهشما خیلی «ندیده و نشناخته» میگه که «حتی با صرف زمان مناسب»

نمیتونین چیزی رو یاد بگیرین ،حتما ً از اون آدم بهشدت دوری کنین .چون یا خودش خیلی کمتجربه است ،یا

خیلی دنیاش کوچیکه و همه رو شبیه خودش میبینه ،یا خیلی  insecureهست و میترسه شما بهش
برسین و بعدش دیگه چیزی برای عرضه نداشته باشه): .

گوگل زمانهات را بشناس!
 .۷.۲.۵.۱.۳مجدداً ،یاد بگیرین که یاد بگیرین .و
ِ
حرف آخر هم این که اگه شما «یاد بگیرین که یاد بگیرین» واقعا ً بزرگترین  superpowerدنیا رو دارین!

یادمه اصن (یه خاطره بگم) من کالس ا ّول راهنمایی (گالببهروتون سمپادی بودم و زبان انگلیسی از

راهنمایی بود تو برنامه) یه روز اومدم خونه و به مادرم گفتم «من امروز یه چیزی یاد گرفتم که باش میتونم
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همهی انگلیسی رو یاد بگیرم!» و مادرم متعجب نگام کرد که « »!?WTFو من گفتم ،امروز معلممون یادم داد
که بپرسم «)): »?What does "this" mean in English

«گوگل زمانهام» را شناخته بودم اون موقع! :دی
خالصه ،بهنوعی،
ِ
حاال اینم همینه .شما اگه مثال ً دستتون گرم باشه که هر زبونی میخواین یاد بگیرین یه  ToDo Appیا

امثالهم باهاش بنویسین (مثل  )https://todomvc.comیه آخر هفته ،اون موقع واقعا ً نیازی ندارین از چیزی

بترسین .اصن سر ِ همین هست که میگن «دسترسی به اینترنت» یکی از حقوق اولیهی انسانی باید باشه .و

بنده مخلص امثال آقای ویلز یا برادران پرتوی هستم ): .چون بهنظرم دو تا چیز مهم در ادامهی زندگی بشر،

«آموزش» و  empowerکردن مردم از طریق یادگیری و «سالمتی» هستن و بس.

نترسین! با خودتون مهربون باشین و به خودتون خیلییییی اعتماد داشته باشین! (مطلب ایمپاستر رو

بخونین در )۵.۵.۴

 .۷.۲.۵.۲تکنولوژی چی یاد بگیرم؟
دو تا رویکرد هست کالً:
 .1رویکرد عمومی یا  :generalizedاز هر چیزی یه چیزی بدونی ( jack of all tradesاصطالحا ً)
 .2رویکرد اختصاصی یا  :specializedتوی یه زمینه خاص ،خیلی خفن بشی
بهنظرم برای شروع اولی خوبه .اما از یهجایی به بعد ،دومی بهتر میشه.
سایر توصیهها:
 .1تعصب الکی نداشته باشین! واقعا ً هیچ زبانی خیلی برتر نیست .و اجازه بدین همونطور که یه سری

آدمها زرد دوس ندارن ،یه سری هم از جاوا یا پایتون خوششون نیاد یا عاشقش باشن .اما بپذیرین که

بسته به نیاز پروژه و شرایط شرکت/پروژه ،هر زبانی میتونه مناسب باشه.

 .2الزاما ً زبان/فریمورکی که جدید اومده (کاتلین ،فالتر )… ،راهحل تمام مشکالت بشریت نیست!
 .3الزما ً زبان/فریمورکی که تقاضاش بیشتره ،یا سؤال و جوابهاش توی  stackoverflowبیشتره ،یا تو
نظرسنجیها محبوبتره ،یا پول بیشتری براش میدن ،همیشه بهتر نیست.
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 .4اگه از نظر زمانی بودجه دارین ،حتما ً سعی کنین طی «پروژههای شخصی» با چار تا چیز جانبی و نزدیک
هم سر و کله بزنین شبها! میتونه تجربه خیلی خوبی باشه): .

 .۷.۲.۵.۲.۱تکنولوژیهایی که در آینده ترند میشه چیان؟
فتیش تکنولوژی یا فریمورک خاصی نداشته باشیم! و حواسمون
ِ
با عنایت به سؤال باال ،بهنظرم خیلی

نکات ذاتی
باشه که هر تکنولوژیای خیلی زود (حتی ظرف دو سه سال) میتونه منسوخ بشه .و اصال ً یکی از
ِ
برنامهنویسی و دنیاش همین پویا بودن داستان هست.

واسه همین اینکه روی خو ِد یادگیری و تسریعش سرمایهگذاری کنیم ،بدک نیست): .
پ.ن .بهنظرم جاواسکریپت حاال حاالها از بین نمیره! =))

 .۷.۲.۵.۳من تجربهی کار در/با  Xو  Yرو دارم ،اآلن میخوام برم  .Zاما دودل هستم

که هم عمرم رو تلف کردهام ،هم نمیدونم برم یا نرم؟
میفهمم.

و خب گام ا ّول اینه که به این نتیجه برسی که «تکنولوژی» و «رول»های مختلف (مثل

 )backend/frontend/devopsاینا الیههای باالی مهارت skill/هستن .و چه خوب میشه اگه بتونی
تخصصcompetency/های بنیادی خودت رو بشناسی اول.
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مثال ً «حل مسأله» یه توانایی هست که شما اگه به خودش نگاه کنی ،باهاش میشه خیلی کارها کرد .من

خودم یادمه وقتی منیجر شده بودم اولین بار ،کسی ازم میپرسید چه فرقی داره سینیور بودن و منیجر بودن

میگفتم « »!I used to solve computer problems, now I am working on human problemsدر همین

حد .بالطبع هم حل کردن مسائل انسانی بسیار پیچیدهتر هست ،دیباگ کردنش هم خطی نیست ،خیلی
ارورهای آدمها هم قابل بازسازی و تست نیست ،اما ته تهش همون «حل مسأله»problem solving/

هست.

این تخصص ،مهارت پایه ،یا هر چیز دیگهای هم که میخوای اسمش رو بذاری ،الزاما ً برای همه یکسان

نیست .مثال ً یکی ممکنه از  UIداشتن یه برنامه لذت ببره (رنگ و لعاب ،و اینکه بتونه به دوستاش با

اسکرینشات نشون بده مهم باشه) ،و یکی برعکس – نه تنها مهم نباشه ،بلکه اعصابش خورد بشه بخواد سر

یک پیکسل چپ و راست چونه بزنه .یا بهنظرش اصال ً  frontendمهندسی نیست!

یا یکی ممکنه دوست داشته باشه بیشتر باگ فیکس کنه (عاشق شرلوک هلمز باشه) و یکی دیگه ممکنه

دوست داشته باشه بیشتر فیچر اضافه کنه! (این قضیه واقعا ً سر ِ کارِ ا ّول من بود .و من وقتی اولین بار

فهمیدم که همکار بغلدستیم ،که فارغالتحصیل  MITهم بود ،از باگ متنفره؛ جا خوردم! اتفاقا ً اون عاشق ور
رفتن با تکنولوژیهای جدید بود ،و من تکنولوژی/کتابخونههای جدید همیشه برام ترسناک هست).
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خالصه ،بهنظرم این مهارتهای پایهی خودتون رو اول بشناسین .ببینین مثال ً با خلق کردن یه موجود

کردن یه کار .بعد بر اساس اونا ،حاال بشینین تحقیق کنین که کدوم پوزیشن
جدید لذت میبرین یا با اتومات
ِ
بیشتر براتون جذاب هست و بریم تو کارش که حسسسسسابی حالش رو ببرین!

 .۷.۲.۵.۳.۱همین قضیه راجع به شغلهای مختلف در  ITمثل

شبکه/دیتاساینس/برنامهنویسی؟

وهللا بازم بهنظرم همون داستان مهارت و تخصص باال مهمه .اون رو بخون.
بعدش بهنظرم بشینه و یه جدول تصمیمگیری بساز .توی سطرهاش فاکتورهای مختلف که میشه

باهاشون ارزیابی کرد رو بنویس (مثل عالقه ،پولی که در میاد ،آینده) و توی ستونهاش گزینههایی که داری

رو .بعد ببین به کجا میرسی.

تنها توصیه اضافه هم که دارم اینه که خیلی اینی که هستی رو جهنم و اونی که خواهی رفت رو بهشت

نبین! احتمال خیلی خوبی داره که اگه اآلن راضی نیستی ،مشکل الزاما ً تماما ً کار و فیلد و تخصص تو

نیست .بلکه شاید مشکل توی روحیه و احواالت شخصی خودت باشه!

 .۷.۲.۵.۴من عاشق زبانهای  low levelهستم .توصیهای؟
وهللا چی بگم): .
شاید از نظر بازار کار خیلی محدود بشین .از اونور چیزی هم نیست که بشه بشینین تو خونه ازش پول

در بیارین (مثل طراحی وب ،یا اپلیکیشن نوشتن) .و خب سخته دیگه.

شاید بد نباشه قبل از ازدواج دائم باهاش ،یه دور هم با بقیه تکنولوژیها بزنین و با دیدگاه

غیرجانبدارانه ،سعی کنین اونا رو هم یه تجربهای بکنین!

 .۷.۲.۵.۵فرانتاند خیلی مهندسی نیست! حوصلهم سر رفته .چه کنم؟
وهللا من هم اوایل خیلی تصادفی گذرم به فرانتاند خورد .و هیییچ ربطی به بکگراند الگوریتمی من

نداشت .و خب منم اوایل متعجب بودم .منتهی شانسی که آوردم درگیر دنیای بزرگ Single Page

 Applicationsشدم و بعدش از دنیاش خیلی هم خوشم اومد.
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خیلی دقیق بگم ۴ ،تا نکته هست.
 .1فرانتاندی که فقط شما یه دیزاین رو به یه  HTML/CSSتبدیل میکنین ،آره کمی حوصله سر
بر هست .اما این همهی  Front Endنیست.

 .2مدیریت باالی  ۱۰هزار خط کد مفید  Front Endو مسائلی مثل  State Managementتوی کل
 web applicationواقعا ً نیاز به طراحی و دیزاین پترن و مدیریت … داره!

 .3این حس که کدی که با دستای شما نوشته شده داره روی میلیونها تا کامپیوتر داره دانلود و
اجرا میشه ،خیلی جذابه!

راحتی استفاده هست بیشتر تا اینکه
 .4خیلی از اپلیکیشنها ،از بُعد  ،Productدلیل برتریشون
ِ
توی بکاندشون  MongoDBهست یا  MySQLیا الراول داره یا نود.جی.اس؛ یا اینکه

 response timeبرای API endpointها آیا  ۷۰میلیثانیه هست یا  ۱۲۰میلیثانیه .و خب

ظرافت و تأثیرگذاری توی فرانتاند میتونه خیلی به پروداکت و موفقیت نزدیکتر باشه.
خالصه اگه از بروکلی خوشتون نمییاد ،این احتمال رو بدین که بد پخته شده!
برای قضاوت بین فرانتاند و بکاند هم بهنظرم به این توجه کنین که:
●

کد بکاند روی سیستم خودتون (سرور خودتون) داره اجرا میشه و اغلب توش فقط دیتا

●

کد فرانتاند داره روی سیستمی که نمیدونین (چه دیوایس و اسکرینی) اجرا میشه و توش

هست و چیز گرافیکی هم نیست .و یوزر هم این رو لمس نمیکنه.

عالوه بر دیتا ،کلی چیزای دیگه هم هست (مثل نمایش کامپوننتها ،کلیک ،دابل تپ ،کیبرد

مجازی بیاد باال)… ،

این فرق اساسی اینا هست .اگه دلیل انتخابتون هم تهش «سلیقه من» نیست ،و فک میکنین یکی

بر دیگری برتری داره ،بهنظرم جا داره یهکم بزرگتر نگاه کنین به دنیا): .

پ.ن .اگه بروکلیهای دم دستتون خوشمزه نیست ،یاد بگیرین خودتون آشپزی کنین .جدی ،همین

 https://vaajoor.irرو اگه خواستین یهدونه مشابهش رو بسازین .بهنظرم بکاندش میتونه صفر خط باشه

(دیپلوی روزانه ،یا قایمکردن کل کلمات سال توی یه آرایهی  jsآرتیفکتها) یا حتی یهخط باشه در سادهترین
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حالت! (یه دیکشنری رو از یه جا بگیره و کش کنه و بر حسب روزِ سرور ،روش بهصورت  round robinبر

حسب سایز دیکشنری ،یه  modبگیره ).این رو که نوشتین ،بعد بیاین ادامهی بحث: .دی

 .۷.۲.۵.۶من از فالن چیز (گراف و الگوریتم و انتگرال) خوشم نمییاد و اینا ربطی به

برنامهنویسی ( PHPو  )MySQLنداره .چیکار کنم؟

وهللا تنها نیستی شما .خصوصا ً کسایی که از بوتکمپهای فشرده میان هم همین هستن.
قضیه اینه که بخوای/نخوای ،موقع مصاحبه باید یهکم از اینا رو بخونی .و خب هر وقت بخوای شغل

عوض کنی ،باید اینو قورت بدی یه دور .اما بهجز اون ،سخت نگیر .اگه واقعا ً میبینی که توی کار روزمرهت
نمییاد ،خب خیلی الزم نیست حفظ کنی که مثال ً فرق  heap sortبا  quicksortچیه.

جواب من ،اما من در این زمینه مری ِد رضا
مطمئن هستم خیلی اساتید کالسیککار فحش میدن به این
ِ

مارمولک هستم که «به تعداد آدمای دنیا ،راه هست برای رسیدن به خدا!» اینجا هم همینه .اگه شما داری کد
مثال ً اندروید میزنی ،واقعا ً حتی  complexity orderهم شاید به دردت نخوره ،چه برسه به ریاضی و انتگرال.
):

 .۷.۲.۵.۷آیا یادگیری الگوریتم و ک ً
ال تئوری به درد برنامهنویسی در صنعت

میخوره؟ (سؤال از هادی)
بعدا ً جواب میدم!

 .۷.۲.۵.۸بهتر نیست بهجای الگوریتم بریم چیزهایی مثل  clean codeیا design

 patternیاد بگیریم؟ (سؤال از هادی)
بعدا ً جواب میدم!
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 .۷.۲.۶سؤاالت در زمینه سایر رشتههای مرتبط با برنامهنویسی
 .۷.۲.۶.۱برای دیتا ساینتیست خوب بودن چه توصیههایی دارین؟
من دیتا ساینتیست نیستم ،اما دیتا ساینتیستها رو دوست دارم!
یه عزیز این رو پرسید و من این دو تا رو پیدا کردم که بهنظرم خوب و موجه میاومدن .باز اگه چیزی به

ذهنم میرسید میگم:

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/11/14-must-have-skills-to-become-a-data-sci
entist-with-resources
https://towardsdatascience.com/10-most-practical-data-science-skills-you-should-know-i
n-2022-9487d7750e8a
دوستمون (@ )DyreEricهم  /https://www.datacamp.comرو پیشنهاد دادن که میتونه مفید باشه.

 .۷.۲.۶.۲من دوست دارم «هوش مصنوعی» بخونم ولی بین نرمافزار و هوش

مصنوعی موندهم برای کار .چه کنم؟

من فرضم این هست که بحث فوقلیسانس و باالتر هست .چون تا جاییکه میدونم هوشمصنوعی

گرایش لیسانس نیست.

وهللا بهنظرم کال ً درس خوندن برای بعد از لیسانس ،چیزی نیست که توی کار (بهعنوان Software

 Developerو نه یه چیزی مثل  )Research Scientistتاثیری داشته باشه .و بیشتر تزئینی هست! با مدرک

فوق البته میتونی هم یهسری دانشگاهها (تو ایران مخصوصا ً) درس بدی انگار ،و سربازی عقب بندازی ،و
زن هم بگیری!  )):جز اینا نمیدونم کاربرد دیگهای داره یا نه.

خالصه بهنظرم اگه خیلی دوست داری ،و اینکه خودت بشینی خونه و بخونی یا پروژه دورهمی هم

هوش الیتای هم بگیر): .
فوق
ارضات نمیکنه ،خب برو سر کار ولی در کنارش یه
ِ
ِ
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 .۷.۲.۶.۳در زمینه شبکه و زیرساخت توی شرکتهایی مثل گوگل و فیس بوک چه

اطالعی دارین؟

این توییت رو کیوان قدیمی عزیز پرسیدن:
https://twitter.com/iproute_net/status/1494041878546849796

(سؤاالت دقیق« :برای کار کردن تو فیلد شبکه تو جاهایی مثل فیس بوک و گوگل چه تجربههایی باید

داشت؟ به هر حال اینا تو چندین کشور دیتاسنتر دارن زیرساخت شبکه بزرگی دارن روتینگ بزرگی دارن bgp
و اینا رو کدوم تیم پشتیبانی می کنه فکر می کنم باید تیم  nreداشته باشند برای جوین شدن به اون تیم ها

چه نیازمندی هایی نیازه؟ تیپ مصاحبه هاش چجوریه؟ می دونم که مثال از وندور استفاده نمی کنند مثل

سیسکو و جونیپر مثال در حد  ccieباشی و بتونی پایتون/گو کد بزنی واسه اتومیشن کافیه؟»)
پاسخ از خود کیوان قدیمی عزیز:

با پرس و جو از کسی که  ۸سال بهعنوان سینیور شبکه در گوگل کار کردند:
برای کار در زمینه شبکه در شرکت گوگل داشتن مدارکی مثل  CCIEمفید هست اما ضروری نیست.

آشنایی با زبان های پایتون و گو ضروری هستند ،اما به عنوان ابزار اتومیشن استفاده میشوند .در واقع نیاز

به دونستن الگوریتم های مختلف برنامه نویسی برای این پوزیشن ضرورت ندارد.

در ادامه بررسی ها برای ادامه مسیر شبکه در آینده جمع بندی به این صورت هست که باید عالوه بر

دانش مفاهیم اصلی شبکه موارد زیر رو هم لحاظ کنیم:
استفاده از ابزار اتومیشن مثل انسیبلSalt ،

استفاده از ابزار های  Version Controlمثل Git

استفاده از زبان های برنامه نویسی مثل پایتون و گو برای اتومیشن
درگیر شدن در پروژه های اوپن سورس و داشتن کد پابلیک ترجیحا
آشنایی با کوبرنتیز و حداقل یکی از کالدهای پابلیک
در واقع باید هدف رسیدن به پوزیشن  )Network Reliability Engineering) NREباشد.
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 .۷.۲.۷سایر سؤاالت برنامهنویسی و دنیای برنامهنویسان
 .۷.۲.۷.۱آیا برنامهنویسها واقعاً متفاوت هستن؟
عنوان اجتماعیش روش اثر بذاره .مثال ً اگه یه رفیق روانشناس داشته باشین،
هر کسی ممکنه شغل و
ِ

فکر میکنین که همیشه داره شما رو تحلیل میکنه ،حتی موقع رقصیدن تو عروسی!

زبون خاص خودشون و
در مورد برنامهنویسها هم همینه .اونا ،اوال ً که مثل هر رشتهی دیگهای یهسری
ِ

جوکهای مفصل خاص خودشون رو دارن (این کانال تلگرام و این سابردیت).

ثانیا ً این قضیه بیشتر در مدل فکرکردن و صحبتکردن و استدالل کردن و ارتباطات انسانی بیشتر

خودش رو نشون می ده بعد از یه مدت .و بدترین عالئمش اینه که فکر میکنن/میکنیم که «همهی مسائل
درک احساسیای که خیلی منطقی نباشه رو یادمون
و bugهای دنیا رو میشه  debugکرد!» و گاهی
ِ

میره! تا حدی که من وقتی دوستم بهم زنگ میزنه ،گاهی خیلی صریح ا ّول مکالمه ازش میپرسم «do you

 »?want my empathy or my opinionو خب شاید برای کسی از بیرون ببینه ،اینشکلی باشه که چهقد من
روبات هستم!
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یا حتی زندگی کردن با یه پارتنر برنامهنویس شاید نیاز به سری  manualداره (یک و دو) برای بهتر

فهمیدن نیازها و منظوراتشون .اما این بهمنزلهی «خفن» بودن نیست؛ گاهی صرفا ً یه تفاوت هست که اگه
ِ

درک بشه ،میتونه خیلی مفید هم باشه( ): .اگه کسی فک میکنه برتر هست بهخاطر این چیزا؛ اون آدمِ

مزخرفی هست و هنوز بزرگ نشده) ): .

خالصه ،اگه برنامهنویس هستین ،سعی کنین آدم بمونین؛ و دنیا رو طوری نگهدارین که اطرافیانتون

ازتون خرسند بمونن و دوست داشته باشن به هنگاوت کردن باهاتون ادامه بدن! ;)

 .۷.۳منابع برای برنامهنویسی
 .۷.۳.۱منابع برای خودِ برنامهنویسی
 .۷.۳.۱.۱کتابهای تخصصی برنامهنویسی
●

این  threadاز  Mo Valipourعزیز کتابهای خوبی داره گویا:
https://twitter.com/mvalipour/status/1475115959316881412

 .۷.۳.۱.۲مسابقات برنامهنویسی
این ریپو از عرفان خوبهhttps://github.com/erfaniaa/competitive-programming :

 .۷.۳.۲منابع برای بخشهای تخصصیتر مرتبط با برنامهنویسی
 .۷.۳.۲.۱الگوریتم و ساختمانداده
در زبانهای مختلف( https://github.com/TheAlgorithms :همون عرفان باالیی یکی از مدیرانش
هست)
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 .۷.۳.۲.۱منابع برای ماشین لرنینگ
این رشتو از  ussamamadمیتونه مفید باشه در زمینه منابع
https://twitter.com/ussamamad/status/1341504087179874304?s=21

 .۷.۳.۳گروهها و کامیونیتیهای ایرانی/فارسی برنامهنویسی
این کانال دیسکورد  WE_THE_TECHرو  Elliminiumاخیرا ً (ژانویه  )۲۰۲۲ساخته برای بچههای

برنامهنویس ایرانی ،که استقبال هم شده ازش .من راجع به اینکه چرا خودم خیلی آدمِ «learning from the

 »communityنیستم بعدا ً بیشتر مینویسم .اما علیالحساب این رو یه سری بزنین ،خوب شلوغ شده و اگه

مدل شما هست ،چیز خوبی میتونه باشه:
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 .۷.۴مسائل متفرقه برنامهنویسی
 .۷.۴.۱ایمپاستر سیندروم :من خودم رو خیلی برنامهنویسی ماهری نمیدونم

چی کار کنم؟

بهقول این خارجیا!I have some good news for you and some bad news ،
خبر خوب اینه که تنها نیستین ): .و باید خیلی خیلی راجع به ایمپاستر سیندروم بخونین .یه سری منابع:

(خدایی  ۴تا ریزالت ا ّول گوگل رو گذاشتم؛ و واقعا ً همینا هم خوبن) ): .

https://en.wikipedia.org/wiki/Impostor_syndrome

●

https://www.verywellmind.com/imposter-syndrome-and-social-anxiety-disorder-41

●

56469
https://www.apa.org/gradpsych/2013/11/fraud

●

https://www.healthline.com/health/mental-health/imposter-syndrome

●

دقت کنین که من بههیچ وجه تجویز یا تشخیص یا لیبلزدنای نمیکنم .نه تخصص دارم ،نه

عالقه .اصال ً یه مقاله توی ( HBRهاروارد بیزینس ریویو) هست که میگه Stop telling Women They

 .Have Imposter Syndromeمن فقط میگم یهکم بخونین راجع بهش که بدونین توی دنیا این قضیه رایج

هست و برای بقیه هم اتفاق میافته .و این ذهنیت رو نداشته باشین که همهی بقیه همکارا و دوستاتون هر

شب تو آینه بهخودشون میگن «وای چه خفنم من! قربونم برم!» و بعد میخوابن .خیلیها مثل شمان.

گرفتن ایمپاستر سیندروم (و امثالهم) توی برنامهنویسها
از اونور بهنظر من (نظر شخصی من) استعدا ِد
ِ

بیشتره .یه سری منابع( :دوباره  ۴تا ریزالت اول گوگل برای « »imposter+syndrome+programmersرو

دارم میذارم!)

بهترین بود به( https://www.codingdojo.com/blog/programmer-imposter-syndrome

●

)نظرم

https://dev.to/kevinhickssw/even-senior-developers-have-imposter-syndrome-4e8

●

f
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https://www.geeksforgeeks.org/imposter-syndrome-in-software-developers-am-i-a

●

-fake-developer/
https://www.parkersoftware.com/blog/developer-impostor-syndrome-why-you-feel

●

-like-a-fake/

 .۷.۴.۱.۱چرا بهنظرم مستعدتر هستن برنامهنویسها برای ایمپاستر گرفتن؟
 .1خود فیلد بهشکل مثبت و سالمی بهشدت پویا و در حال رشد هست.

من خودم مثال ً  TypeScriptرو سال  ۲۰۱۹شروع کردم برای پروژه شخصیم و تا حاال ۱۰۰هزار خط

کد توش زدهم و شصتادتا سؤال  Stackoverflowهم توش جواب دادهام ،اما باز  ۳ماه هست

که آپدیت ماهیانهشون رو نمیکنم و عقبم!

امتحان امتحان
همین رو حاال مقایسه کنین با یه شغلی که ثابت هست (مثال ً مراقب جلسه
ِ

نهایی کالس پنجم دبستان دولتی ابوریحان) .همه شغلها محترمن ،اما میخوام بگم یه سری

شغلها شما این حس که «من سیر تا پیاز این قضیه رو بلدم» رو خیلی راحتتر بهدست
میارین.

توی برنامهنویسی ،برخالف خیلی خیلی از شغلها ،تا شما بیاین  ۵۰درصدش رو یاد بگیرین ،یهو

تهش  ۵۰درصد میره جلو و شما روی نقطه  ۳۰درصد یهو وایسادین! (شبیه سؤال مورچه روی

کش که هادی گفته بود) و خالصه خستهکننده میشه که شما به تهش نمیرسین.
 .2خود فیلد بهشکل منفی و ناسالمی بهشدت پویا و در حال رشده!

شبیه مورد قبلی ،اما گاهی ملت و دستاندرکاران یهمقداری مرض هم دارن! =)) بهعبارتی

میشه گفت  hypeتوی این فیلد خیلی باال هست .برخالف شغلهای دیگه (مثال ً بگیم اینبار

شاید مربی یوگا بودن) که شاید هر چنننننند سال یه متد نسبتا ً جدید بیاد ،توی این فیلد هر روز
چهار تا کلمهی جدید و  buzz wordپاشیده میشه بیرون! از کلمات سکسی مثل «Deep

( »Learningوااای! هم ماشین داره یاد میگیره؛ هم المصب داره «عمیییییق» یاد میگیره!)

گرفته تا چیزای جینگول جدید مثل بالکچین و  NFTو  Web3و همه اینا .و خب خیلی سخته که
آدم همیشه بدوئه به همهی این کلمات  catch upکنه.

ترس عقبموندن) .و هر
حاصل این حاال یه FOMOی عمیق میشه ( Fear of Missing Outیا ِ
استرس اینکه وای چیشده من عقب نموندم از بقیه بیدار میشین ،نوتیفیکشنها
روز شما با
ِ

و اخبار و اعالنات بقیه رو میخونین ،و هی استرس دارین که وای چیشد وای چیشد نکنه کوپن
روغن رو اعالم بکنن ،من جا بمونم)): .
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بستن نوتیفیکشنها و یا چک
برای فائق اومدن بر این داستان ،شدیدا ً این  ۱۰تمرین و همچنین
ِ

کردن از مرورگر توی گوشی ،استفاده کنین .من خودم هم اپ توییتر ندارم که نوتیفیکیشن نیاد و
با مرورگر چک میکنم .آره ُکند هست ،اما خوبه! چون من دارم اون ور کنترل میکنم و نه اون

من رو!

 .3ملت توش خیلی پُز میدن و تو چشم میکنن!

شما اگه مثال ً یه مکانیک  ۲۰۶باشین ،خب مکانیک  ۲۰۶هستین! خیلی توی یه جمع پیش دوستا
حرف خیلیییی جدیدی ندارین که همه کف بکنن( .مگر اینکه بگین با ذوب کردن یه قاشق

حلبی ،تونستین یه سرسیلندر بسازین مثالً! :دی) یا مثال ً اگه معلم کالس چهارم باشین (با احترام
تماااااام به همه معلمها) بازم خیلی توش رشتهی کاری خودتون پیش بقیه همکارها ،چیز

خیلیییی خفنی خلق نمیکنین ،اونم بهصورت روزمره.

اما توی این فیلد ،یارو شب میخوابه صبح پا میشه یه چیز خفن میده! مثل این بندهخدا که

من دیدم برای این  wordleکه تایمالین همه رو توی توییتر رو ماییده (بهقول : tvmezدی)،

من نوعی این حس دست میده که
معادل فارسی ساخته . vaajoor.ir :خب واضحه که به ِ

«وای من عقبم»! ایضا ً هزاران نفر دیگه که هر روز دارن یه کار جدید (با نیت خیر فرض کنیم)

احساس عقب موندن به همهمون میده.
میکنن و توی سوشال مدیا توی بوق میکنن .این
ِ
من مقایسهگر
 .4رشد دیگران سریعتر هست؛ و افسوسش برای ِ

توی اینستا (که من چک نمیکنم) همه هر روز دارن کلی عکس از مسافرتها و لحظههای

خوبشون میذارن.

اما اگه از بیرون نگاه کنیم ،اونا دارن  ۳الی  ۵درص ِد تاپ زندگیشون رو میذارن .ینی اگه فرض

خوشی هر ثانیه ،زندگی همهمون
کنیم محور افقی زمان/عمر هست و محور عمودی کیفیت و
ِ
یه سری موج داره .حاال اینا میان یه برش افقی میدن و اون نقاط تاپ رو پست میکنن.

(نمودار زیر رو با دست و تُف کشیدهام علیالحساب ) ):

299

Copyright © twitter.com/loc0m0 - 2022

: www.locomo.tipsمهارتهای کار ،زندگی ،برنامهنویسی با لوکوموتیو (نسخه  ۲۷ - ۰.۱.۳مارچ )۲۰۲۲

بعد قضیه اینه که شما اگه  ۱۰۰نفر رو فالو داشته باشین بهفرض ،یه عالمه از این موجها هست

تو زندگی همه ،اما همه هی دارن اون تاپ  ۳درصد رو ارسال میکنن .و شما ناخواسته چیزی

ارتفاع  ۹۷درصد الی  ۹۹درصد از «خوشی و موفقیت و
خط ممتد هست در
که میبینین ،یه ّ
ِ

دوست دیگرتون ،یه  ۱۰پیکسل به راست شیفت
کامیابی بقیه»( .همین نمودار رو ،برای یه
ِ
ِ

بدین .و دوباره یکی دیگه .اون دایره قومبولیهای باال میشن یه خط ممتد تو همون ارتفاع ).در

تاپ
حالیکه خودتون در اکثر مواقع (بهصورت عددی  ۹۷درصد مواقع!) ،زیر تاپ  ۳درص ِد ِ
خودتون هستین): .

خالصه این باعث میشه که شما خواسته یا ناخواسته ،خودتون رو همیشهی خدا ،ولو در
ناخودآگاه ،هی شماتت و سرزنش کنین و کامال ً هی ناراضی باشین.

راه حل؟ خب نکن آقا! چه مرضی هست؟!

من بهشخصه نه توی لینکداین و نه توی اینستا (جاهایی که ملت خواسته یا ناخواسته این

تاپ ۳درصدهاشون رو ارسال میکنن) هیچوقت توی  timelineنمیرم .چون جنبهش رو ندارم.

ضعف خودم هست و برش واقف هستم و تا وقتی درمونش نکردهام ،نمک روش نمیپاشم .و
ِ
فعال ً حالم خوب هست): .
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 .5مصاحبههاش و ارزیابی توش سخت و غیر «معلوماتی/حفظی» هست.

اینو وقتی توی اینترویو ازتون یه سؤال الگوریتمی (مخصوصا ً )Dynamic Programming

بپرسن ،خیلی بیشتر به مغز استخونتون میرسه! ):

قضیه اینه که دوباره بر خالف خیلی رشتههای دیگه که توش شما وقتی چند سال بمونین ،دیگه

خم و چم داستان رو بلدین و بیشتر حفظی هست همهچی ،اینجا دقیقا ً نیاز به پویایی ذهن و
حل مسئله هست( .من خودم المپیاد کامپیوتر رو یادمه که برخالف همهی بقیهی المپیادها

مثل شیمی و زیست و فیزیک و … ،ابدا ً الزم نبود شب امتحانش چیز خاصی بخونم و یا تقلب

خاصی بکنم!)

حاال قضیه اینه که شما هرچهقدر هم کار درست باشین ،باز به مصاحبه برای تغییر شغل که
برسه ،باز هی بهخودتون میگین «من باید  ۶ماه وقت بذارم ،سیستم دیزاین و داینامیک

پروگرمینگ و … بخونم!» و همین این هست که تو ناخودآگاه داره بهتون میگه «you are not

 »on top of your sh*tکه دقیقا ً در درون اون اعتماد به خودتون رو داره مثل موریانه میخوره.

 .۷.۴.۱.۲چهجوری از این خرابشدهی ذهنی بیام بیرون ،حاال؟!
اون مقاالتی که باال نوشتم رو بخونین( .همون گوگل ریزالتهای  imposter syndromeو how to deal

 .)with itهمه یه سری نکته تستی مفید میگن.
منم چیزای خودم رو بخوام بگم…

 .1خبر خوب :همهچی توی کلهی خودتونه!

یادتون باشه که مثل  anxietyو اضطراب ،قسمت عمدهی اینا تو ذهن خودتونه و توی دنیای

واقعی خیلی لزومی نداره نگرانش باشین.

اینکه شما مثال ً سینتکس فالن تابع (مثال ً فرق  sliceو  spliceتوی جاواسکریپت) رو یادتون

نمییاد و باید هربار گوگل بکنین ،هم رایج هست ،هم یه جوک ،هم رئیستون براش اصال ً مهم

نیست! اونقد بدبختی داره که بیکار نیست بگه «اوه! فالنی رو یواشکی دیدم داره گوگل میکنه یا

 stackoverflowمیبینه!» اون بندهخدا براش فقط مهمه شما کار رو انجام بدین .و این خود

شما هستین که بیکارین که هی خودتون رو قضاوت میکنین.

پاشیدن نمک بهروی این زخمی که همهمون داریم،
توی اون موار ِد «چرا»ی باال هم گفتم که از
ِ
اکیدا ً خودداری فرمایید ،دوست عزیز! و نمکهای مثل تایمالین لینکداین رو ،وقتی نیازی

ندارین ،نخونین.
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 .2خبر بد :ته نداره!

مثل خیلی از مشکالت روانشناختی ،اینم خیلی قرص و دوا درمون نداره که بخورین و خوب

شین .باید باهاش بسازین .بهقول یارو« ،زندگی فقط  ۱۰۰سال اولش سخته!» )):

جدی ولی یکی از coping mechanismها این هست که آقا پذیرش و  acceptanceداشته
باشین .بفهمین این هم یکی از مانسترهای درونتون هست .و باش به صلح و آتشبس
دنبال «وای من خوب باید بشم» نباشین که اون یه بچه مانستر بشه.
برسین.
ِ

همین که آگاه باشین ،و روی آرامش خودتون ،خیلی آگاهانه با  mindfulnessکار کنین خیلی

خوبه .و اینکه زندگی رو بین خودتون و خودتون بکنین؛ دست بردارین از اینکه بخواین مقایسه
زندگی شماست ،مسیری که اومدین مال خودتونه؛ نه به کسی ربط
کنین یا مقایسه بشین.
ِ

قرآن مجید یکی از بزرگترین چیزایی
داره ،نه کسی الزمه فضولی کنه .این «صلح درون» به
ِ

هست که باید بهش رسید( .االن بگم از انتگرال مهمتره ،نصف توییتر میان خفهم میکنن! :دی)
 .3راهکار خیلی مفید :لیست کردن دستاوردها و موفقیتها
این رو دقیقا ً توی تمام اون  ۴تا مقالهی باال هم گفته!

کردن پروفایل لینکداین و گیتهاب ،اینه که یه هومپیج شخصی
توصیه من ،جدای از مرتب
ِ

بزنین .خرج یه دومین (تلفظش دامِ ین نیست ،دقیقا ً  ۲و بعد  )mainتوی ایران اگه بخواین ir.

بگیرین فک کنم سالی ۲۰هزار تومن هست (گوگل این رو آورد .ولی توی  nic.irمستقیم هم فک

کنم بشه .من دارم ).و توی خارج دات کام ماهی  ۶الی  ۱۰دالر (من با  namecheapراضیام).

هزینه هوستینگ (مجدد ،تلفظش شبیه حُسین تینگ هست ،و نه هاس-تینگ) هم به نسبت
ارزون.

به خودتون هم بها بدین و خرج کنین .رایگان و مفتی نگیرین .درست مثل اینکه وقتی مجرد

هستین هم لباس زیر نو میتونه به خودتون حس خوبی بده که برای خودتون مهم هستین و

خرج میکنین ،این هم همینه .اصن خو ِد همین «برای خودم دارم خرج میکنم» خیلی به
اعتمادبهنفس کمک میکنه.

بعدش توی اکثر هوستینگها یه  cpanelرایگان میدن که توش خیلی راحت میشه یه

 wordpressباال آورد .بعد توش بخشهای  aboutو  projectو  documentو اینا بذارین و توش

خودتون رو خیلی عادالنه و شیک (نه در حد عمهی عروس با پز و فیس و افاده! نه در حد عموی
خروجی کارهاتون یه
خیال دوماد که با جوراب پاره اومده خواستگاری) ارائه بدین .حتی اگه
بی
ِ
ِ

بازی تحت وب (مثل یه تتریس یا فکربکر mastermind/یا  tic-tac-toeیا حتی ماشین حساب

آنالین) هم باشه که نورعلینور! هر بار نگاه کنین یه بازی هم میکنین و با خودتون حال میکنین!
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بااااااور کنین همین که هر بار به خودتون فکر کردین و با غصه ترسیدین که «اصن دنیا من رو

یادش هست…؟» اگه اسم خودتون رو گوگل کنین و به هومپیج خودتون برسین ،خیلی بهتون
آرامش میده که اوال ً بله ،شما وجود خارجی دارین (برای کسی جز مدیریتون که فردا توبیخ

میکنه اگه نیاین ،و دوستاتون که فقط میخوان نق بزنن به جونتون و هروقت کار دارن یادتون
میافتن) ،ثانیا ً یه جایی هست که شما کارتهای صدآفرینتون رو لیست کنین و امیدوار
باشین ،عین بچگی ،یه روز کلِّ دیوااااار رو بپوشونه): .

 .4راهکار خیلی مفید :قدردان باشین

اینم دوباره خیلی خوب هست و توی همهی اون مقالههای باال بهش اشاره میشه (تمرین

 gratitudeاصن توی اکثر جلسات کوچینگ و اینا همیشه هست :که هر شب سه تا چیز که
بهخاطرش متشکری از دنیا رو بگو و بنویس قبل خواب – و فلسفهی دعای شب

 thanksgivingهم همینه).

توی فرهنگ ما البته ،که از یه سمت میگن «موفقیتهات رو به کسی نگو که چشم نخوری» و
جواب هر «آفرین؛ چه قدر کارت
از یه طرف حتی توی دل خودت بیشتر نگران این هستی که
ِ

درست بود» این هست که خودت رو تخریب کنی جلوی طرف و بگی «نه ،من کاری نکردم» یا

«نه ،خوششانس بودم» بهجای «مرسی ،تالش کردم .و دارم هنوز هم ادامه می دم» ،توی

همچین فرهنگی ،ما قدردانی یهکم شاید برامون بیگانه باشه.

بهش فکر کنین فقط .که چهقدر چیز هست توی دنیای شما هست که آرزوی هزاران نفر

هست .توی کوهنوردی اصن میگن وقتی خسته شدی ،عقب رو نگاه کن؛ وقتی مغرور شدی،

جلو رو.

به این فکر کنین که چهقدر چیزایی که میتونسته شما رو خیلی پرت کنه به در و دیوار ،اتفاق

نیافتاده (نه در حد اضطراب که آیا ممکنه سرطان بگیرم من؟ ولی در حد اینکه چهقدر خوبه که

میتونم با خیال راحت امشب توی تخت گرم خودم بخوابم و فردا صبح یه صبحونه تپل بزنم،
بدون اینکه هزار تا زجر بکشم).
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فکر کنین که چهقدر همین که االن میتونین خیلی کارهایی که  ۱۰یا  ۲۰سال پیش ،توی مدرسه و
روحی جامعه و والدین و … ،آرزوتون بوده رو االن میتونن بکنین .اینکه
با همهی سرکوبهای
ِ

چهقدر اگه یه پلی بود بین اون ورژن از خودتون و اآلن ،اون بهتون میگفت «دمت گرم! برو

حالش رو ببر ».درست مثل بچهای که از تو خیابون و از پشت شیشهی رستوران به شما که

دارین کباب میخورین زل زده و میگه «سماق هم بزن بهش و با گوجه بخور!» میدونم مثال

سختی زدم ،اما واقعا ً اون بچه ،خو ِد بچهی درون شماست (تلفیقی از  inner childکه توتون

زندهست ،و خاطرات و آرزوهای فراموش شده) و خو ِد شما اونقدر درگیر نوتیفیکشن گوشی و

کی استوریم رو دید و قبض برق رو یادم نره بدم هستین ،که نمیدونین همین کباب (با سماق
زیاد!) و گوجه یه روزی آرزوی شما بود…

 .5راهکار خیلی مفید :مهربونانه و صادقانه ،بنویس

این هم خیلی خوبه .نوشتن یکی از بهترین برونریزیهاست.

پابلیک بدونهویت رو توصیه میکنم .حتی میتونه از جهاتی
وبالگ
من اکیییییییییییییییدا ً یه
ِ
ِ
(نه همیشه ،نه همهجا) در یه حاالتی و واسه یه مقاصد خاصی ،از تراپیست هم مفیدتر باشه

برای شروع( .تراپیست همچنان گزینه استاندارد هست و من احترام میذارم و حتی خیلی هم در

خیلی مواقع توصیه میکنم).

چرا وبالگ پابلیک بدون هویت؟
 .aاوال ً وبالگ ،که محدودیت کاراکتر نداشته باشه .و بشه توش روی جملهبندی کار کرد.
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 .bدوما ً پابلیک ،چون خیلی مهمه که از «درون» شما بیاد بیرون .دفترچه روزمره و نت
گوشی هنوز یه بخشی از وجود شماست .اما پابلیک ینی بریزین بیرون .داشتم به

دوستی اصن همین رو میگفتم :خیلی فرق هست بین لخت شدن توی حموم و لخت

شدن توی یه  .nude beachشما نیاز دارین که با خودتون خیلی عریان باشین و همهی

گونی این بندگان خدا که از آشغالها پالستیک
کولهباری ذهنی و دغدغههایی که مثل یه
ِ

جمع میکنن ،رو ،زمین بذارین و خالی کنین .بهخدا گناه دارین برای خودتون!

 .cسوما ً بدون هویت و بدون کامنت ،که بتونین راحت خودتون باشین .قرار نیست اونجا
کسی شما رو قضاوت کنه یا عاشقتون بشه یا شما عاشقش بشین .خود واقعی

باشین .دقیقا ً همون مثال لخت شدن توی نود بیچ .تمرین خوبیه که عریان باشین .و
اینکه بدونین که کسی بهشما نگاه نمیکنه و همه سرشون تو کار خودشون هست.

(اصن  picture them in their underwearیه اصطالح و نصیحت نسبتا ً رایج هست

برای غلبه برا اضطراب در public speaking؛ که البته توصیه هم نمیشه (یک و دو) و
بیشتر یه مثل هست ).اما لب کالم اینه که بیپرده خودتون باشین.

 .dیه ایمیل جدید جیمیل با نام نامخانوادگی جدید .میتونه توی  wordpress.comهم
باشه .با  VPNهم همیشه وصل شین و اون اوایل حتی توی  private browsingو

.incognito

 .6راهکار خیلی مفید :بخشنده باشین

اینم خیلی خیلی چیز مفیدی هست .با دهندگی میتونین گاهی خیلی حال خودتون رو خوب

کنین .دقیقا ً در همون جاهایی که فکر میکنین «اصن من به درد دنیا میخورم؟» همین که

بدونین به درد یه نفر خوردین حداقل ،میتونه یادتون بندازه که جواب صد در صد «آره» هست!

شاید غلو نباشه که بگم اصن هدف اصلی من از این همه نوشتن ،بیشتر کمک به خودم هست.
):
کارهای داوطلبانه ،چه غیرمرتبط (از اهدا خون ،تا کمک به نیازمندان) و مرتبط (از کمک به

جونیورترها در حیطه کاری ،تا داوطلب شدن برای مثال ً شنونده بودن برای یه ناشناس) میتونه
گاهی خیلی حالتون رو خوب کنه .دنیا به آدمهای بخشنده خیلی نیاز داره .و الزم نیست شما

حتما ً خیلی شاخ باشین ،یا چیز ِ خاصی داشته باشین تا «داوطلب بشین» و «اعالم امادگی

کنین» .آره شما شاید بهترین نباشین و شاید اشتباه هم کنین (و حتما ً قبلش اعالم بکنین که

توانمندیتون چهقدر هست و قانونا ً و شرعا ً و عرفا ً تا کجا میتونین باشین) ،اما همینتون هم
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برای خیلی خیلی خیلیهای دیگه میتونه خیلی خیلی مفید باشه!

یادتون باشه همه تنهان .حتی لیدیگاگا هم تنهاس و مشکالت روحی داره .حتی آویچی هم

خودکشی کرد .و توی این دنیای شلوغ ،مهربون بودن و بخشنده بودن ،خیلی خیلی ارزشمنده!

 .۷.۴.۱.۳یه نکته که یادمون نره :فیک ایمپاستر
دیگه بخوام ببندم این بحث رو ،یه نکتهی هشدارانه هم بگم که مثل همه سیمپتومهای جسمی و روحی،

سریع خودتون رو! کال ً توی گوگل شما هر مریضیای رو سرچ کنین یا عالئم ش رو توی توییتر ببینین ،یه
میلیون نفر میگن «عه! منم دارم که!»

خالصه ،یهکم آگاه باشین .و این شانس رو هم بدین به خودتون که شاید واقعا ً یهمقداری هم بد نباشه

روی دانش خودتون کار کنین .شاید بد نباشه سعی کنین بهجای شبی یک ساعت نق زدن و غیبت کردن

روح استاد ملکی رو شاد کنین و
پشت همکارا و رئیس توی توییتر و پیش دوست صمیمیتون ،یه  ۵درصد ِ
به خودتون ،راجع به انتقادی که دریافت کردین امروز و تا مغز استخون دفاعی شدهاین ،بگین «شاید حق با
اون باشه».
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شاید واقعا ً اونقدری که فکر میکنین هم خفن نیستین .شاید اون دوستی که هر بار زنگ میزنین و از

خفونت خودتون براش ساعتها میگین (که «آره ،یه باگ بود؛ هیچکی نتونست فیکس کنه! من رفتم تو نیم

ساعت همهش رو زدم!») و گوشش از  self promoteکردن شما (یک و دو) پر شده ،داره توی روتون براتون
کف میزنه که کودک درونتون خوشحال بشه فقط .اما طرف ته قلب و ته چشماش داره میبینه که

 insecurityداره از سر و روی شما میباره که اینقدر به تأیید بقیه نیاز دارین برای اینکه حالتون با خودتون

خوب باشه…

کمی با خودتون توی آینه روراست باشین .نه غره بشین ،نه بداخالق .یه تعادل ،و پیش رفتن به سمت

یادگیری.

ساده بگم ،اگه از من بپرسن الزمه و جوهرهی این فیلد چیه ،من بدون شک میگمConstant :

( .Learningیک و دو؛ باز خودتونم سرچ کنین ).و اگه شما هر روز ،خیلی مهربون و بدون استرس ،چیزی یاد
نمیگیرین و کارتون فقط «تبادل پایاپای عمر و وقت شما ،با پول و مواجب» هست ،احتمال گرفتن کلی

روحی جدید خیلی باالس): .
مشکل
ِ

کال ً بخوام جمعبندی کنم ،باز به همون مثال کوهنوردی میرسم:
●

اگه احساس کردین که خیلی عقبین و دپرس هستین ،همهی این تمرینهای باال رو بکنین! (به عقب نگاه

●

اگه احساس کردین که خیلی خفن هستین و همه مشکالت دنیا هم مسببشون بقیه هستن و خودتون

کنین توی کوهنوردی ،و خودتون رو دوست داشته باشین).

خیلی هم گل و ماه هستین ،سعی کنین یه کم از خودتون فاصله بگیرین! (به جلو نگاه کنین ،مغرور
نشین ،و یادتون بیاد که یادگیری انتها نداره).

رسیدن به این تعادل ،شاید رازِ خوشحال بودن و شاد بودن باشه): .
TODO: Add Dunning Kruger Effect

 .۷.۴.۱.۴آخری خالصه خودمون رو دوست داشته باشیم یا نه؟ نکنه خودشیفته

بشیم؟

ببین ،بهنظرم آدم به آدمش بستگی داره!
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این نمودار باالیی (منبعش) بهقشنگی نشون داده که اگه به کودکدرون خیلی رو بدین ،یه آدم

نارسیسیست میشین و اگه برعکس هی بهش سخت بگیرین ،بسیار وابسته و بااعتماد بهنفس پایین

میشین.

حفظ این تعادل همیشه کلی ِد برنده شدن هست .منتهی قضیه اینه که چون وجو ِد چیزایی مثل سوشال

خوشحالی بقیه ،شبیه یه وزش باد به سمت چپ هست ،اینکه یهکم با
دیدن دائم موفقیت و
مدیا و
ِ
ِ

کردن اون ،چیز بدی نیست): .
خودتون مهربون باشین (کمی نسیم به سمت راست) در راستای خنثی
ِ
کال ً توصیه من اینه که احتیاط واجب این است که اگه سابقهی نارسیسیست بودن ندارین ،با «مهربون

بودن» همیشه شروع کنین!
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 .۷.۵زندگی کاری/شغلی برنامهنویسها
 .۷.۵.۱لولهای مختلف برنامهنویسها ،از نظر کاری ،چیان؟
عموما ً ردههای برنامهنویسی به شکل زیر هستن:

 .۷.۵.۱.۱ردهی  Junior Developerو ( Internکارآموز)
 .1خصائص:
○

کسی که بهش مسئولیتهای ریز داده میشه و روش نظارت بیشتری هست .و خیلی

○

خیلی از شرکتها اصال ً این رو نمیگیرن .دلیلش هم این هست که بازدهی اینا بسیار

اصطالحا ً  handholdingنیاز داره.

پایین هست .و بیشتر در شرایطی مفید هست که شرکت بودجهی این رو داشته باشه

که روی اینا سرمایهگذاری کنه؛ و تهش (بعد از  ۳ماه یا  ۶ماه) اونایی که خوب هستن رو
نگهداره و بقیه رو بذاره کنار.

بهنوعی این معادل الک کردن هست .ینی شرکت میاد بذر میخره ،میکاره ،بهش هم
آب میده ،تا ازش چیز خوب در بیاد .و گاهی هم چیزای خیلی خوبی در میاد! اما خب

هر شرکتی این بودجهی زمانی و مالی کاشت و آبیاری رو نداره.
○

حداکثر هم معموال ً بهشون باگهای ساده (که جوابش معلوم هست برای افراد سنیور)
داده میشه و ساخت ابزار/ابزارکهای داخلی.

زمان موندن توی این سطح:
.2
ِ

معموال ً حداکثر  ۱سال الی  ۲سال طول میکشه این مرحله.

 .3برای ارتقا:
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○

یاد بگیره پیدا کنه این باگ احتماال ً مال کجای کد هست.

○

بتونه خوب حرف بزنه و آدم روش بشه بفرستدش میتینگ قشنگ صحبت کنه.

○

عالقه و انگیزه نشون بده ،و تشنهی یادگیری باشه.

 .۷.۵.۱.۲ردهی  Software Engineerمعمولی؛ یا  SE1و SE2؛ یا mid-level
 .1خصائص:
 .aقسمتهای مختلف کد رو بلده ،اما ازش انتظار طراحی سیستم جدید (architectural
 )designنمیره.

 .bمیتونه باگهای یهکم پیچیدهتر رو هم فیکس کنه .و معموال ً  ۵۰تا  ۸۰درصد باگهای
تیم رو میتونه بفهمه مال کجای کد هست.

 .cیه پروژهی تکی رو کمتر بهش میدن .و با  SE2ها و سنیورها َمچ میشه که با هم یه
فیچر یا پروژه جدید رو بردارن.

زمان موندگاری:
.2
ِ

میتونه سالها توی این سطح بمونه ،ولی خب معمولش بین  ۲الی  ۴سال هست.

 .3برای ارتقا:
 .aتوانایی مدیریت پروژه و دادن ریپورت
 .bتوانایی کمک به بقیهی اعضای تیم ،هم متانت و شخصی و هم از نظر دانش
 .cخیلی ( self-sufficientخودکفا) باشه و بیشتر برای منیجر یه ( assetسرمایه) واقعی
باشه تا یه ( liabilityمسئولیت!)

 .dتوانایی اینکه در نبو ِد منیجر هم بتونه کلّ تیم رو بگردونه
 .eتوانایی چونه زدن با تیمهای دیگه (مثل  PMو  )UXکه هم برنده بشه ،هم کسی رو
نرنجونه
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.f

توانایی پیشنهاد تکنولوژیهای بهتر و ارزیابی هزینه و دستاورد

 .gیادگیری دانش بیشتر از دامنهی خود تیم (مثال ً بکاند چهجور کار میکنه ،اگه تیم
فرانتاند هست)

 .۷.۵.۱.۳ردهی  Senior Software Engineerیا سینیور
 .1خصائص
 .aکااامال ً قابل اعتماد و گاهی بادانشترین فر ِد تیم در زمینهی خو ِد کد تیم
 .bمیتونه یه منتور فنی برای جونیور و حتی  SE1باشه
 .cتمام باگهای تیم رو میتونه بفهمه .و تخمین نسبتا ً خوبی هم بده ،چه برای پروژهها و
چه باگها .و میتونه پروژههای چند ماهه رو هم دلیور بکنه.

زمان موندگاری:
.2
ِ

میتونه خیلی سال توی این سطح بمونه .و کال ً توی این سطح هم بازنشسته بشه .مگر اینکه
تشنهی یادگیری و مسئولیت باشه .شاید بشه گفت متوسط  ۳الی  ۵سال.

 .3برای ارتقا:
 .aتوانایی طراحی و مدیریت سیستمهایی که بیشتر از یک تیم میخوان (هم بکاند و هم
فرانتاند و هم دیتابیس و …)

 .bتوانایی مدیریت پروژههایی که بیشتر از یک تیم دارن و بعضا ً تا  ۱۰یا  ۲۰یا  ۵۰نفر توش
درگیر هستن.

 .cهیچ ترسی از یاد گرفتن هیچ تکنولوژیای نداره
 .dکامال ً قابل اعتماد هست از نظر شرکت ،و یکی از ریسورسهای اصلی حساب میشه

که رؤسای شرکت (بسته به سایز) هم بارها اسمش رو شنیدهان و حاضرن برای اینکه
از شرکت نره ،حقوقش رو خیلی راحت باال ببرن!
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منابع بیشتر برای مطالعه:
1. https://medium.com/javascript-scene/what-is-the-difference-between-a-junior-and-a-senior-d
eveloper-63c1594d7a98
2. https://www.altexsoft.com/blog/business/software-engineer-qualification-levels-junior-middleand-senior/
3. https://artelogic.net/blog/what-is-the-difference-between-junior-middle-and-senior-developers
-software-engineers

4. https://fullscale.io/blog/difference-junior-mid-level-senior-developers/
5. https://devskiller.com/junior-developer/
بازم میگم ،اینا شرکت به شرکت فرق داره! مثال ً توی  Netflixهمه Senior Software Engineer

هستن( .چرا؟) یا مثال ً توی گوگل اینا بهشون میگن  L3الی ( L8این مقاله) که اون L8ها دیگه خدایان

داستان هستن مثل  Jeff Deanو اینا .و تازه بین شرکتها هم این لولها اصال ً قابل مقایسه نیست و یهکم

کیلویی هست .مثال ً من یه زمانی ،در یک ماه ،از گوگل یه آفر  L4گرفتم (که شاکی شدم) ،از فیسبوک یه L5

و آمازون یه  !L6خالصه خیلی به اینا دل نبندین و بدونین که تهش تا اندازهای هم کیلویی و گوگولی مگولی

هستن ): .تازه اینا واسه شرکتهای معروف هست .توی شرکتهای کوچیکتر که نادقیقتر و حسیتر هم
هست): .

اینم بگم که علیرغم اینکه شرکتها ،خصوصا ً توی آمریکا و اخیراً ،یه محدودهی خیلی سفت و سخت

دارن برای حقوق برابر توی یه لول ( Equal payیا اصطالحا ً  )Equal job, Equal payو اخیرا ً هم خیلی جدی

شده (از قانون  ۲۰۱۰و با موومنتهای اخیر برعلیه  ،)discriminationاما جای چونه زدن سر Signing bonus
و همینطور  Stock Optionsهست که اون رو توی یه سؤال دیگه میگم.

آها اینم بگم که حتی توی یه شرکت هم اینا توی دپارتمانها/تیمهای مختلف میتونه فرق داشته باشه.

ینی مثال ً یهو طرف  Principal Data Scientistهست ولی واقعا ً از نظر سابقه و تجربه و تخصص با

 Principal Software Engineerزمین تا آسمون فرق داره .پس خیلی درگیر تایتل ملت توی پروفایل
لینکداینشون نشین!
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 .۷.۵.۲پیدا کردن شغل و استخدام به عنوان برنامهنویس
 .۷.۵.۲.۱برای مرحلهی آزمونهای تلفنی (برنامهنویسی) چهجوری خودم رو آماده

کنم و چیا بپرسم؟
۰۰۰

 .۷.۵.۲.۲با چهچیزهایی گیتهابم رو جذاب کنم؟
کال ً دو مدل کار هست:
 .1یه پروژه خودت تعریف میکنی و سعی میکنی روی اون خوب سرمایهگذاری کنی .و خروجیش

چیز جذابی میشه مثل یه اپ یا وبسایت یا ابزارک مفید و کاربردی .این رو میتونی با زبانی که
دوست داری هم بنویسی که هم یاد بگیری و لذت ببری ،هم خروجیش به درد بخوره و هم توی
رزومه بره.

(توصیهی هادی :بهتره یک  READMEتر تمیز هم داشته باشه که کسی که میاد سربزنه بفهمه به چی نگاه میکنه).

 .2یه پروژه یا  library/frameworkکه هست رو پیدا کنی و توی اون مشارکت داشته باشی.
اکثر پروژهها یه محیط چت یا ارتباطی با ادمینها دارن (یه  discordیا چیز مشابه) .کافیه

بهشون بگی که تو با این پروژه خیلی حال میکنی و دوست داری داوطلبانه براشون باگ فیکس

کنی .قطعا ً بهت چند تا باگ ساده میدن که فیکس کنی و هم یاد بگیری ،هم مفید باشی ،هم
کلی اعتبار خوب بسازی!

 .۷.۵.۲.۳من بین دو تا شرکت موندهام؛ چه عواملی رو باید مدنظر داشته باشم

برای انتخاب ؟

بعدا ً مینویسم.
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شرکت آیا  Data-drivenو  Engineering-drivenهست ،یا شما قراره وبسایت رو مدیریت کنین؟

 .۷.۵.۳سؤاالت شغلی مرتبط با برنامهنویسها
سر کار و ک ً
 .۷.۵.۳.۱ک ً
داشتن خودم؟
ال چیکارا بکنم
ال در راستای شارپ نگه
ِ
ِ
توصیههای من اینان:
 .1سعی کنین همیشه یه تعدادی  newsletterکه دوست دارین (مثال ً از  )mediumدربارهی

تکنولوژیهایی که دوست دارین بخونین .و اگه میبینین اینا رو نمیخونین ،خیلی محترمانه

 unsubscribeکنین.

 .2سعی کنین کنفرانسهای اصلی تکنولوژیهایی که کار میکنین رو برین.
 .3کنفرانسهایی که نمیرین رو ویدیوهاش رو بعدا ً ببینین ،با کلّ تیم بشینین ببینین (قشنگ یه
ایونت گروهی ).هیچوقت سعی نکنین خفنترین آدمِ تیم ()smartest person in the room

باشین یا بشین! چون بعدش مجبورین اتاقتون رو عوض کنین .و این را ِه خودخواهانه ،واقعا ً

تهش خوب نیست.

 .4آلترناتیوهای سیستمهایی که دارین استفاده میکنین و مشکل داره رو شناسایی کنین ،و با یه
ارزیابی بدون جانبداری ،داوطلبانه توی یه  memoبنویسین .بعد در فرصت و فرمت مناسب

موافقت اون ،به اعضای دیگه بفرستین برای بازبینی.
این رو با منیجرتون بهاشتراک بذارین و با
ِ

تصمیمات  build vs buyتیم سعی کنین داوطلبانه آنالیز بنویسین.
مشابها ً برای
ِ

 .5نسخهی جدی ِد تکنولوژی جدید رو باهاش یه پروژهی شخصی بنویسید توی ویکند اگه خواستین،
و دستاوردها رو به تیم ارائه کنین.

اعضای سنیور تیمها ،به تیمهای
 .6یهسری برنامه رو راهبندازین ( )initiate/initiativeکه توش
ِ

مجاور (فرانتاند ↔ بکاند ↔ پلتفرم ↔  ↔ dev opsدیتا آنالیستها ↔ …) بیان راجع به

کدبیس خودشون و کارهاشون و پروسههاشون یه وبینار/سمینار/ورکشاپ بدن .همچین چیزی
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اگه تو شرکت هست ،حتما ً خودتون هم توی همهش شرکت کنین .و سعی کنین تیمهای مجاور

رو یاد بگیرین.

 .7توی شرکت  hackathonراه بندازین؛ یا اگه هست ،شرکت کنین.
 .8از مدیرتون بخواین که شما رو توی امور استخدام و مصاحبه بازی بده.
انجینیرینگ شرکت سعی کنین مقاله بنویسین( .اگه نیست ،پیشنهاد بدین .برای
 .9توی وبالگ
ِ
 reputationو  brandingو جذب  talentخیلی مفیده ).و توی بالگ شخصیتون هم بازنشر
کنین.

 .10سعی کنین توی meet upهای  localشرکت کنین همیشه .و حتی توی شرکت  hostکنین
(حضوری بعد کرونا).

 .11سعی کنین اگه میتونین توی یه کنفرانس (حتی نهچندان معتبر) صحبت کنین .و براشون مقاله
بنویسین از آموختههاتون یا تجربیات جالبتون توی شرکت.

 .۷.۵.۳.۲چه کارهایی بکنم در راستای بهینه/پروداکتیوتر بودن و شارپ
داشتن فنی خودم؟
نگه
ِ

موارد زیر رو فردریک عزیز ،همینجا توصیه کرده که من باهاشون موافق هستم:
 .1تا اندازهی  Cloudو  SysAdminبلد باشیم؛ که مجبور نباشیم معطل بقیه بمونیم (مثل یکی که
بیاد زیرساخت پروژهها رو راه بندازه و  deployرو ستآپ کنه).

 .2با  Gitیا version controlی که ازش استفاده میکنیم خیلی راحت باشیم( .و قطعا ً همیشه هم
یه ورژنکنترل استفاده کنیم ،حتی پرایوت برای هومپیج یا پروژههای شخصی! و فرض کنیم هر
لحظه ممکنه هارد کامپیوترمون بسوزه).

 .3تست کردن ،اعم از  unit testو  automated testingو … بلد باشیم و بنا به نوع پروژه ازش

استفاده کنیم .تستهای اتومات باعث میشن که یه باگ سریعتر کشف بشه .و اگه باگی بعدا ً

پیدا شد که توسط هیچ تستای کاور نمیشد ،حتما ً در کنار فیکس کردنش یه تست هم براش
بنویسیم که دیگه تکرار نشه.
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 .4کار کردن خیلی خیلی مسلط (منجمله حفظ بودن حداقل  ۵۰درصد هاتکی های رایج) با

 IDE/Editorرو بلد باشیم( .برای  VS Codeکه تقریبا ً داره رایجترین ادیتور میشه در خیلی

زبانها ،با زدن کنترل/کامند  Kو بعد کنترل/کامند  Rمیتونین به این صفحه برسین).
من (لوکوموتیو) هم موارد خودم رو اضافه میکنم:

 .5بلد باشین که یه اسکریپت به زبان  bashیا حتی  JavaScript/Node.jsتوی ترمینال بنویسین و
هیچموقع چند تا دستور متوالی رو هی تکرار نکنین .همچین اسکریپتی رو برای کارهای روزمره
مثل بکآپ گرفتن یا ریپورت ساختن باید بتونین خودتون مدیریت کنین.

 .6توی  Stackoverflowفعال باشین( .پاسخگو) و اگه چیزی رو سرچ میکنین و جوابش نیست ،یا
شما جواب بهتری دارین ،حتما ً بنویسین .هم تجربه خوبی هست و هم برای رزومهتون عالی
خواهد بود!

رایج دیگه (مثل پایتون یا جاواسکریپت) رو حتی تفریحی هم که شده یاد بگیرین.
 .7زبانهای
ِ

 .8هرازگاهی ،بیکار که بودین ،یه مینیاپ تحت وب بنویسین! دقیقا ً پروژههایی که فکر کنین
ساعت مفید تمومش کنین.
میتونین توی حداکثر  ۱۰الی ۱۵
ِ

داشتن خودتون توی  leetcodeهرازگاهی مساله جانبی حل کنین.
 .9سعی کنین برای آماده نگه
ِ
 .10سر ِ کار هرازگاهی فضولی کنین توی باگهای تیمهای دیگه و باهاشون کانکشن بزنین که بهتون
یه توضیحی بدن .یا مثال ً از بچههای تیمهای خاص (مثل اندروید بهفرض) بپرسین که برای

یادگیری دانش تیم اونا (شخصی) میتونن بهتون کمک کنن یا منتور باشن؟ ):

 .۷.۵.۳.۳من دارم فالن شرکت کار میکنم و تکنولوژیهاش قدیمیه چیکار کنم؟
…بعدا ً مینویسم.
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 .۷.۵.۴سؤاالت شغلی مرتبط با ارتقا و ترفیع برنامهنویسها
 .۷.۵.۴.۱چهجوری از جونیور به  SE1/2و سنیور ارتقا پیدا کنیم؟
فک کنم باال نوشتهم .اما باز یه بار دیگه باید بنویسم…

 .۷.۵.۴.۲چهجوری از سنیور به بعد ارتقا پیدا کنیم؟
بعد از  SE2یا سنیور معموال ً داستان دو شاخه میشه که بهش « »dual career ladderمیگن .این

شاخهها اینن:

 .1یکی اینه که مدیر manager/بشین (زیردست یا  direct reportداشته باشین)،

 .2و یا بخواین اصطالحا ً ( Individual Contributorیا  )ICبمونین و تخصص فنی رو بیشتر پیش
ببرین.

منبعhttps://codesubmit.io/blog/career-paths-software-engineering :
شرکت به شرکت این داستان فرق داره .ولی معموال ً همینه.
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 .۷.۵.۴.۳حاال با این وصف منیجر بشم یا  ICبمونم؟
خب خیلی واقعا ً دنیاهای اینا متفاوته .فرقهای مختصرش رو بگم:
 .1تقویم

مدل تقویم روزانه اینا متفاوته .اصن این مقالهی Maker's Schedule, Manager's Schedule
از آقای پاول گراهام خیلی معروفه .بهعنوان یه منیجر شما قشنگ ممکنه در روز  ۱۲تا میتینگ

داشته باشین و یه دفترچه بهدست از این میتینگ به اون میتینگ برین ): .بهعنوان یه  ICشما
اکثرا ً پای کامپیوتر با هدفن هستین و دارین کد میزنین!

 .2حل مسأله

جالبی داستان اینه که اینا یه شباهتی هم دارن .من وقتی منیجر شدم خودم (و بعد دیرکتور و

…) همیشه میگفتمI have found that one of my core skills is "problem solving," :
.and as a manager I am solving people's problems :D

واقعا ً اگه عاشق حل مسئله باشین ،منیجر شدن خیلی میتونه بامزه باشه و خوشتون هم بیاد.

منتهی حواستون باشه که  debugکردن آدمها خیلییییییییی سخته و گاهی اصال ً
 deterministicنیست! )):

 .3زندگی شخصی

منیجرها وقتی میرن خونه معموال ً مغزشون آف میشهIC .ها ولی گاهی تا پاسی از شب هم
ذهنشون درگیر هست.

از اونور هم زمان نزدیک به تحویل پروژه ،جنس اضطراب و حرص خوردن منیجر شبیه

ماماناس! کاری نمیتونن بکنن و فقط سیب پوست میکنن میذارن جلوی بچهها که تمرکز
کنن .اما بهعنوان  ICشما در خط مقدم هستین و گاهی مجبورین تا نصفهشب کد بزنین.

 .4یادگیری شخصی

من به هر آدمی که تحمل منیجر شدن رو داره ،اکیدا ً توصیه میکنم حداقل یک بار منیجر بشه!

وااااااقعا ً تجربههاش توی زندگی شخصی هم خیلی تأثیر داره .من از موقعی که منیجر شدم توی

زندگی شخصی (دو نفره) هم خیلی صبورتر و شنوندهتر شدم .خیلی فهمیدم که یه چیزایی دست

من نیست .خیلی تونستم اعتماد کنم و تفویض ( )delegateکنم .و این برای پروگرمرهایی که

معموال ً خودمحور هستن ،خیلی خوبه.
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 .5خفن شدن و قابل ارائه بودن

توی این یکی  ICها شاید راحتتر باشه کارشون .چون وقتی شما مثال ً یه  Staffبشین توی

فرانتاند مثالً ،ینی میتونین قشنگ توی یه کنفرانس حرف بزنین و حتی توی اصل ریپازیتوری
داستان (مثال ً  )Vue.jsهم احتماال ً ازتون  commitهست و میتونین حتی نشون بدین خو ِد

اصل یه فریمورک چهجوری کار میکنه! خب اگه پسفردا بخواین برین یه شرکت جدید ،این
ِ

خیلی خیلی راحتتر قابل ارائه هست .کلی آدم هم اونجا ممکنه کلی ذوق کنن و بخوان باهاتون

سلفی بگیرن که اینقد خفن هستین!

از اونور ولی منیجر بودن ،فروختنش (اصطالحا ً  sellکردنش) گاهی سخت هست .چون

ارزیابیش هم سخت هست .و توی مصاحبه نمیشه خیلی راحت فهمید یه منیجر چهقدر

حفظی  soft-skillبرای «چگونه منیجر
کارش درسته – هزاران بالگ و مقاله هست که سؤالهای
ِ

خوبی باشیم» توش هست .خالصه شاید سختتر باشه بهعنوان منیجر خودتون رو ارائه بدین
موقع تغییر شغل.

 .6ته ته آیندهی شغلی

ته ته تهش ،اینا رو میشه به  VP of Engineeringو  CTOربط داد .اینم باز مثل تایتلها ،کمی

سلیقهای هست و شرکت به شرکت فرق میکنه .حتی یه سری شرکتها فقط یکی از اینا رو

دارن .و دیگری رو حتی فحش میدونن! (یارو میگفت مگه میشه یه آدم همهی تکنولوژیهای

شرکت رو بلد باشه که بهش بگیم ).CTO

معموال ً  VP of Engineeringمثل بقیه VPها یه عالمه آدم زیر دستش هست و یه

ارگانیزیشن داره و هی تصمیم میگیره تیمهای جدید ایجاد بشه و آدمها و ریسورها جابجا بشن.
اما  CTOیه نرد عینکی هست که خیلی ساده ،با همون شلوار و تیشرت روز اول ،یه گوشه

میشینه و کد میزنه و گاهی ممکنه یه آخر هفته خودش بشینه یه پروژهی شرکت رو هم

بنویسه یا یه سرویس رو  refactorبکنه! و اونقدری هم  introvertهست که توی شرکت کسی

بهش سالم میکنه ،میترسه نشناسندش )): .یهکم دارم زیادی استریوتایپ میسازم ،اما تهش

تو همین مایههاست): .

خالصه به این فکر کنین که ته ته عمرتون دوست دارین  ۳۰۰نفر زیردستتون کار بکنن ،یا خیلی با

تکنولوژیهای جدید سر و کار داشته باشین و هی بخونین .این رو هم دقت کنین که اگه تا حاال منیجر

نبودهاین (حداقل یک سال) ،شما کامال ً اآلن یه سوگیری ( )biasدارین ،به چیزی که توش تا حاال موفق

بودهاین! پس از اآلن خیلی دنبال جواب این سؤال نباشین و اگه فرصتش شد ،ا ّول اونور رو هم تست

کنین ،بعد خدا بزرگه!
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یه سری پیشنهاد ( )tipنهایی هم بگم که مشترک هست برای هر دو مدل خیلی سینیور بودن (هم منیجر

و هم :)IC

ساعت کارهاتون پول نمیگیرین ،بلکه
 .1حواستون باشه که شما از یه جایی به بعد بهخاطر
ِ

بهخاطر تصمیمها و مسئولیتهاتون حقوق [بیشتر] میگیرین .پس سعی کنین اثبات کنین که
ارزشش رو دارین): .

 .2سعی کنین اسفنج باشین و نه فنر.
 .3یاد بگیرین مدیریت بحران کنین .واقعا ً این خیلی مهارت خیلی مهمی هست .چه در پیشگیری
قبلش ،چه در حینش ،چه در یادگیریهای بعدش (اصطالحا ً retrospectiveها)

 .4یاد بگیرین اگه اشتباه کردین ،عذرخواهی کنین .یاد بگیرین اگه تیمتون اشتباهی کرد ،بازم پیش
آدمهای درست اول عذرخواهی کنین و بعد بگین چه کارهایی در راستای پیشگیری از تکرار اون
اشتباه قراره انجام بدین.

 .5یاد بگیرین فرق  I am sorry to seeو  I apologizeچیه.
 .6یاد بگیرین واقعا ً ِکیها باید از پیام مستقیم (اسلک ،دایرکت) استفاده کردِ ،کیها ایمیل ،کیها
جلسه ،و کیها یه نوت بشه برای  ۱:۱بعدی.

 .7یاد بگیرین کِی جلسه بذارین و کی نذارین .و چهجوری با احترام اونایی که الزم نیست برین رو
نرین.

 .8ته تهش بدون اینکه به غرورتون باشه ،حواستون باشه که یکی از فاکتورهای تصمیمگیری شما
همیشه باید این باشه که زندگی رو برای منیجرتون آسون کنین .همین! اینو فراموش نکنین.
مخصوصا ً وقتی باهاش  ۱:۱دارین و دلتون میخواد کلی نق بزنین و شرح حادثه کنین از

رشادتهاتون! اون بدبخت هزارتا بدبختی داره و شما همیشه اول جلسه از منیجرتون بپرسین

«خودت خوبی؟» و آخر جلسه هم بپرسین «کاری هست بتونم بکنم که به تو کمکی بکنه؟»

(بسته به زبون و ادبیات بین خودتون ).این دو تا سؤال اگه از صمیم قلبتون بیان ،خیلیییی

مؤثر هستن!
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 .9کتاب  The Manager's Pathرو هم علی امیری نازنین معرفی کرده با این توضیح« :فصل اول

کتاب پایین ،یک مقایسه قشنگ داره .تفاوت کار واقعی منیجر و کاری برخی به خاطر اون منیجر

میشوند را بیان میکند».

 .۷.۵.۴.۴چهجوری یه  Tech Leadیا  Staff Software Engineerبشم؟ و بعدش

کارم رو خوب انجام بدم؟

برای شدنش که باالتر هم گفتم .از اونجا که هم شدنش ،و هم لولهای بعدیش (معموال ً  Senior Staffو

بعد  Principalو بعد  Senior Principalو …) شبیهن و نیاز به تجربه و کنتورِ سالانداختن داره ،یه سری

پیشنهاد ( )tipفقط میگم:

 .1ابدا ً از یادگیری هیچ تکنولوژیای یا زبانی نترسین.
 .2کامال ً پایه باشین که یه آخر هفته بشینین یه پروژه توی یه زبان کامال ً جدید یاد بگیرین که آشنایی
خیلی خوبی توش پیدا کنین.

جون عزیزانتون ،متعصب نشین روی یه تکنولوژی یا زبان یا فریمورکی!
 .3هیییییچوقت،
ِ
 .4هییییچوقت ادعا نکنین که خیلی بلدین یه چیزی رو ،یا خیلی خفن هستین .واقعا ً یکی از بدترین
(اگه نگم «گهترین»!) ویژگیهای یه آدم بعد از سنیور اینه که گنددماغ (اصطالحا ً  )a**holeباشه!

همیشه سعی کنین متواضع بمونین و اگه هم خواستین کسی رو متوجه اشتباه کنین ،حتما ً با یه

سؤال ازش شروع کنین .حواستون باشه شما با لهکردن پایینیها باال نمیرین؛ بلکه با نشون

دادن اینکه میتونین پایینیها رو باال بکشین (و  empowerکنین) به رؤساتون نشون میدین
ِ
که استحقاق و لیاقت باالتر رفتن هم دارین (که دست بقیه رو هم بگیرین بیان باال باال باالتر!)

 .5شنوا باشین؛ شنوا باشین؛ شنوا باشین.
 .6یاد بگیرین خیلییی بخونین و خیلی سریع بفهمین یه مقاله جدید توی  mediumارزش share
کردن داره یا چرت و پرت هست .سعی کنین خیلی بخونین .بازم میگم .توی گوگل فید یا هر

جای دیگه.
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 .7یاد بگیرین متعصب نباشین .و اگه چیزی خیلی خوب ( )too good to be trueاومد ،یا شما به
شعف رسیدین سر یه  solutionیا چیز جدید ،همیشه معایبش رو هم گوگل کنین.

 .8قابل اتکا باشین .اگه  mood swingهم دارین یا مشکل شخصی ،سعی کنین خیلی توی کارتون

تبدیل به دراما نشه .و همیشه اون آدم مهربونه و قابل اتکائه باشین ،که بشه شما رو بهعنوان یه

«ستون» شرکت شناخت و روتون برج  ۱۰طبقه ساخت .پس به هییییییچ وجه ،حتی توی توییتر

شخصی و انانیموستون ،هم حق ندارین و نباید پشت سر شرکت غیبت کنین و نق بزنین!
چون شما دیگه جزوی از شرکت هستین.

کردن جواب هست .پس اگه یه مسأله به شما رسید ،فکر
 .9شما کسی هستین که وظیفهش پیدا
ِ
نکنین کس دیگهای باید جواب بده! این شما هستین که باید اوال ً مسأله رو بفهمین ،بعد حداقل

 ۵تا راهحل براش پیدا کنین ،بعد بتونین اینا رو مقایسه کنین و به رؤسا (یا )stakeholders

نشون بدین که اونا تصمیم بگیرین بر حسب کدوم (یا چه وزنی) از  ۱۰تا پارامتر ارزیابی ،باید کدوم

جواب انتخاب بشه.

 .10اینکه حاضر بشین همیشه بدترین و غیرمحبوبترین راهحل پیشنهادی خودتون انتخاب بشه ،و
با همون انگیزه و جون و دل روی همون وقت بذارین! همین یه نکته یه بلوغ ( )maturityخیلی

باالیی میطلبه که هم رسیدن بهش برای خود شما خوبه ،هم به بقیه نشون میدین که چهقدر

بالغ هستین!

 .11بسیار باید  organizedو دست به آچار توی خیلی چیزها ،مثل اکسل و نوشتن داکیومنت و

حتی کارهای فتوشاپ ساده باشین .و کال ً نشون بدین که اگه همه کارمندان شرکت رو ،هر کدوم
رو بندازن توی یه جزیره جدا ،جزیرهی شما از همه بقیه سریعتر به رفاه میرسه و پیشرفت

میکنه .پس بیییینهایییییتتتتتت روی خودکفا بودن خودتون ( self-sufficientبودن)

سرمایهگذاری کنین .حتی یاد بگیرین چهجوری (بدون لود اضافه) queryهای  A/B testingفیچر
تیم رو توی  BigQueryشرکت ران کنین( .به تیم مربوطه احترام بذارین و ازشون حتما ً اجازه
بگیرین قبلش!)

 .12پیشنهادات هادی مشیدی
 .aدر پروژهای که شما هدایت میکنید احتماال چندین  Staffو سنیور و مدیر دیگه دخیل
هستند که احتماال نظراتشون با هم در زمینههایی متناقض باشه .مثال دو تا تیم که

محصول نهاییشون قراره با هم ارتباط داشته باشه و قراره از یک دیتابیس مشترک
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برای نگهداری حالت استفاده کنند ،سر اینکه از چه نوع دیتابیسی استفاده کنند اختالف

داشته باشند .در این موارد شما باید توانایی این رو داشته باشین که اینها رو دور یک

میز بنشونین ،دیدگاه و پرسپکتیو هر کدوم رو بفهمید و علت اختالف رو درک کنید ،و
تیم رو به سمت اینکه یک تصمیم گرفته بشه هدایت کنین.

 .bبا توجه به اینکه پروژههایی رو هدایت خواهید کرد که متشکل از چندین تیم و تعداد

زیادی نیرو خواهد بود ( ۱۰نفر به باال) ،بهتره کمی به یادگیری مهارتهای مدیریت پروژه
بپردازید .همچنین بهتره از مدیرتون و افراد باتجربهتر در این زمینه تا میتونید بازخورد
بگیرید و روشتون رو روز به روز بهتر کنید.

 .cسایت  https://staffeng.comرو هم ببینین .خیلی مفیده.
 .13همیشه لبخند بزنین): .

 .۷.۵.۵مدیر/منیجر برنامهنویسها شدن
 .۷.۵.۵.۱چهجوری مدیر (منیجر) بشم؟
برخالف ارتقای تکنیکال ،که توش جای کسی تنگ نمیشه ،برای مدیر/منیجر شدن ،باید شرکت نیاز

داشته و جا باز باشه (یا یه مدیر کنونی ،دیگه نباشه؛ یا یه تیم جدید بخوان ایجاد کنن).

برای اینکه نشون بدین آمادگی منیجر شدن رو دارین ،باید حتما ً خیلیییی با منیجر کنونیتون رابطه

نزدیکی داشته باشین (و در نبودش بتونین کارهاش رو انجام بدین) و منیجر غیرمستقیم هم دوستتون

داشته باشه و خیلی قبولتون داشته باشه.

خالصه که اینکه دمِ این دو نفر رو ببینین ،و هی ازشون بپرسین آیا همچین شانسی هست یا داره باز

میشه خیلی مهمه.

نکاتی که خوبه تمرین کنین:
 .1با کسی دعوا نکنین توی شرکت! روابط حسنه داشته باشین.
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 .2با منیجرهای تیمهای دیگه هم دوست باشین .درسته که اونا از نظر سطحی شاید از شما باالتر
باشن ،اما باهاشون صمیمی باشین .چون گاهی نظر اونا هم مهمه.

عاشق شرکت
 .3توی شرکت بهعنوان یه آدمِ فان و دوستداشتنی و کاردرست و وظیفهشناس و
ِ
و اهداف و پیشرفت شرکت خودتون رو جابندازین .نمیگم بههیچوجه که دروغ بگین یا فیلم
بازی کنین ،سعی کنین همچین آدمی باشین و  Personal Brandخودتون رو جا بندازین!

 .4یه منیجر کامال ً یه نماینده از شرکت هست برای زیردستهاش و باید ارزشها ()values

شرکت رو نشون بده توی تصمیمات و رفتارش .پس حتما ً سعی کنین اهداف و دیدگاه و

مأموریت شرکت (اصطالحا ً  missionو  )visionرو درست بشناسین و بتونین هم باور کنین،

هم ارائه!

 .5توی  hiringو مصاحبه کردن هم داوطلبانه خودتون رو جا بدین .چون این هم خیلی مهمه.
 .6کال ً خودتون فکر کنین که اگه فردا منیجرتون یهو بره (اصطالحا ً  two weeks noticeبذاره روی
میز رئیسش) ،اون رئیس باالی باید اولین جایگزینی که به ذهنش میاد شما باشین و بس!

 .۷.۵.۵.۲چهجوری منیجر خوبی بشم (و باالتر)؟
راجع به این میشه کلی کتاب نوشت!
من کتابی که خیلی دوست داشتم این بودManaging Humans: Biting :
and Humorous Tales of a Software Engineering Manager
خیلی خالصه بخوام در حد چند تا نکته بگم:
 .1سعی کنین که  leadکنین و نه !manage
 .2بخونین ،بخونین ،بخونین!
 .3شنوا باشین.
 .4با آدمها مهربون باشین .و ازشون بپرسین که چهجوری میتونین کمکشون کنین .بدترین

اشتباهی که میتونین بکنین این هست که فکر کنین بقیه عین شمان! (پیشنهاد آذرخش شالی
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 :کتاب  – )The Coaching Habitواقعا ً مدلی که شما دوست دارین بازخورد (فیدبک) بگیرین

زمین تا آسمون با زیردستهاتون ممکنه متفاوت باشه ،پس بپرسین.

 .5یاد بگیرین طوری انتقاد کنین که طرف له نشه ،و بپذیره .گوشهی رینگ قرارش ندین ،و همیشه
بهش یه راه فرار بدین.

 .6یاد بگیرین چهقدر دستتون باز هست ( eventبردن تیم) از نظر مالی خرج اضافه برای تیم.
 .7سعی کنین به اعضای تیم نزدیک بشین ،اما نه نزدیکتر از چیزی که میخوان خودشون.
 .8سعی کنین از تیمتون خیلی خوب تعریف کنین ،مخصوصا ً در جاهای عمومی .طوری که کسی
تهوع نگیره البته! و همیشه یادتون باشه که .praise in public, criticize in private

 .9طوری که به بقیه تیمها توهین نکنین ،حتما ً یه سری  micro-cultureبرای تیم تعریف کنین .یه
زبان یا کار مشترک یا فعالیت مشترک .میتونه از کارهای ساده مثل دست به دست کردن یه

سیب یا بالش توی استندآپ (بعد از کرونا که اگه/باز حضوری شد!) ،تا مثال ً یه ساعتی از یه
روزی در هفته همه بیان بازی کنن!

 .10یاد بگیرین تسک محول کنین به افراد تیم (خارج از تیکتها و باگها) و پیگیری کنین .و توی
فتیش  "Moleskin Hard Cover 5"x8دارم! و به شدت به ابزارهای
ِ
دفترچه خودتون (من
الکترونیکی ترجیحش میدم ).پیگیری کنین توی هر .۱:۱

 .11خیلی اوکی هست ،و اتفاقا ً شاید بد هم نباشه که استایل مدیریتی خودتون رو داشته باشین.

همونطور که علی پروین و فرگوسن و مورینیو و فیروز کریمی استایل خودشون رو دارن ،شما
هم میتونین .و حتما ً استایلتون رو با منیجر مستقیم خودتون و همینطور یه دوست از HR

چک کنین که یهو دستهگل به بار نیارین.

 .12حتما ً یه منتور داشته باشین (یه منیجر سنیورتر) که ازش نظر بخواین مواقعی که نمیدونین چی
کار کنین و نیاز به همفکری دارین (منیجر مستقیم شما که دایرکتور هست ،واقعا ً دوست نداره
نویز از شما زیاد بشنوه) .حتی به اعضای تیم هم توصیه کنین منتور از تیمهای دیگه داشته
باشن.

 .13یاد بگیرین کجا  micro-manageبکنین (که کار بدی هست) بدون اینکه کسی بفهمه .در

بهترین حالت شما باید همهی اطالعات رو بخونین (همه کانالهای چت رو که مهم هست،
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همیشه بخونین) و هیچکس نفهمه .همچین مدیر ِ در سایهای ،مخصوصا ً توی لول دایرکتور و
باالتر ،واقعا ً عالی هست.

 .14اینو یادتون باشه که  – the best managers are the redundant onesمدیر خوب مدیریه که
اضافه باشه توی سیستم! (هم گوگل کنین ،هم این و این ).و همیشه سعی کنین تیمتون

خودکفا باشه – عین این مامانا که دهن ما رو صاف میکردن که خودمون به خودمون دیکته

بگیم ): .دقت کنین که اون روش مادری ،تهش یهسری عقدهی «کم محبت دیدن» تومون جا

گذاشته؛ پس این رو دریغ نکنین از تیمتون); .

 .۷.۵.۶سؤاالت برنامهنویسها در ایران
 .۷.۵.۶.۱برنامهنویسی تا حدی بلدم .میخوام کسب و کار خودم رو بزنم تو ایران .از

کجا شروع کنم؟

خاک کوزه بخورین (برای
وهللا من خیلی از بازار ایران اطالع ندارم .و خب بالطبع توصیه میکنم یه مدت
ِ

بیزینس خودتون رو
ِ
بقیه کار کنین) تا خم و چم کار و پروژه گرفتن و قیمت و اینا دستتون بیاد ،بعد خودتون

بزنین اصطالحاً.

مضافاً ،بهنظرم میتونین از ساخت هومپیجهای شخصی و وبسایتهای شخصی هم شروع کنین .یا

حتی اپ بامزه و کاربردی اندروید هم بسازین و توی کافهبازار و امثالهم بذارین و ازش پول در بیارین.

و اینکه توی سایتهایی که فریلنسرهای ایرانی توش ثبتنام میکنن هم بهعنوان  developerمستقل

ساختن یه نتورک خوب و اینکه اسمتون بیافته روی زبونها برای
شاید بتونین پروژه بگیرین .دقت کنین که
ِ
هر بیزینسی خوبه .و کال ً مارکتینگ (حتی آموزش نکات برنامهنویسی توی اینستاگرم مثالً!) میتونه برای هر
بیزینسی تبلیغات خوب و مفیدی به حساب بیاد): .
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 .۸سایر گل و بتهها
 .۸.۱روانشناسی
 .۸.۱.۱چی میخونی برای روانشناسی؟
هر چی دستم بیاد واقعاً! اما مقاالت  Psychology Todayرو دوس دارم( .کمتر زرد هستن) و گوگل هم

فهمیده و توی گوشیم هی برام ازش مقاله میاره): .

یه کتاب  Psychology: A Concise Introductionهم گرفتهم که هر از گاهی میخونم .و کال ً هم فروید

رو (با همه شر و ورهاش توی خیلی زمینهها) دوس دارم ):

 .۸.۱.۲منابع برای روانشناسی
این کانال تلگرام  https://t.me/M_Resourcesرو مرتضی جان برای کتابهای روانشناسی و رشد فردی

ساخته و مدیریت میکنه .میتونه مفید باشه.

این کانال یوتیوب دکتر آذرخش ُمکری ()https://www.youtube.com/c/DrAzarakhshMokriOfficial

رو هم بنیامین عزیز معرفی کردن .ایشون گویا یه کانال تلگرام هم در https://t.me/DrAzarakhshMokri

دارن که @ Mariaa_radعزیز معرفی کردن.
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 .۹پایان داستان!
 .۹.۱تموم شد! آخِ یش ،چی کار کنم؟
خسته نباشی و خدا ق ّوت!
اگه حال داشتی بهم توی توییتر (اکانت  )Loc0m0یه پیام مستقیم بده و بهم بگو کجاها خوب بود و

کجاها جا داشت بهتر باشه .اگه سؤالی یا مطلبی هم به ذهنت رسید که جاش خالیه ،بهم بگو .خیلی خیلی

خوشحال میشم.

شاد باشی و شاد باشی و شاد باشی!
–لوکوموتیو
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