راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

 ۹ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰار

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﺎر ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﺪهای آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ای ﮐﺎش ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ آنﻫﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﺣﺴﺮت آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در
روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ دارد ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن .ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ دﯾﮕﺮ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ۹راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن( آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون
ﺷﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﻋﺎدی ،ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ؟

ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻌﻤﻮﻻ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری
زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﺪ .اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﻣﻬﺎرت در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ دو ﭼﻨﺪان ﺷﻮد .اﮔﺮ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺧﻮد ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن در ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﺷﺎﻧﺲ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ.

اﺑﺰار درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار)ﻫﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺘﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻏﻠﺐ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی )راﯾﮕﺎن( ﺣﺮﻓﻪای و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺶ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻫﻤﭽﻮن وﯾﮋوال اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ،وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺘﻦﺑﺎز و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﯿﺖ ) (Gitو
 SVNﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﻦﺑﺎز ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﻣﺎﻧﯽ روی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ  11ﻓﻨﺎوری آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﻫﺮم ﻗﺪرت در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺮار دارد
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن در اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آنﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﮏاورﻓﻠﻮ ﯾﺎ  codeprojectاز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﺎر
ﮐﺮدن در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻦﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺗﺎزهﮐﺎر ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺧﺒﺮه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺨﻮری ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
آنﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﺴﺮی ﻋﺎدتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺰوﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎه آنﻫﺎ ﺣﺮﻓﻪای
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺘﻪای را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺪﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
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اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺪرک!

ﻫﯿﭻ ﮐﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ در اﺻﻞ ﺑﻪ واژه ﮐﺎراﯾﯽ اﺷﺎره دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﮐﺪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ را
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺿﺮباﻟﺠﻞﻫﺎ ) (deadlineﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ را ﻓﺪای اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ
داده ﺷﺪه و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ راﻫﮑﺎری را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮاس ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ و از اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد.

ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﺧﻄﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزهﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ از
ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺮف
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﻫﺮ
ﺧﻄﺎﯾﯽ را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و آنرا ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻮﭼﮏ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﺻﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،اول آنﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﺪی در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ و دوم آنﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺷﮑﺎﻻت ﯾﺎ ﺑﺎگﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻏﺮق ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ  10 +راﻫﮑﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺧﻮشﻧﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﺤﺮک در ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آنﻫﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن اﻓﺮاد ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺑﻪ
دور از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﯾﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺎگ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؟ آﯾﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﯾﺪ را دوﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺼﻮر در اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
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