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فتح جهان با زبان

احتمال قریب به یقین ،اکثر شــماهایی که این مطلب
را میخوانید حداقل یک بار کالسهــای آموزش زبان را
تجربه کردهاید .اهمیت یادگیــری زبانهای بینالمللی
و پرکاربرد در دنیای کنونی بر هیچ کس پوشــیده نیست.
بر اساس تحقیقات انجام شده بالغ بر  7هزار زبان مختلف
در عصر حاضر روی کره زمین مورد استفاده قرار میگیرد
که البته گســترههای مختلفی دارند ،از جمعیت یک قاره
تا یک دهکده  50نفری در قلب آفریقــا! اگر میخواهید
پراستفادهترین زبانهای دنیا را بشناسید ،این مطلب را تا
انتهادنبالکنید.
انگلیسی
ناگفته پیداســت که رتبه نخســت فهرست
پرکاربردترین زبان دنیا در ید قدرت زبان انگلیســی قرار
دارد .انگلیسی زبان کسب و کار ،اینترنت و زبان دوم مردم
بسیاری از کشورها به حســاب میآید .تعداد کسانی که
زبان مادریشان انگلیسی اســت امروزه ۳۸۰میلیون نفر
است .انگلیسی در بسیاری از کشورها زبان میانجی است
و مهمترین زبان دنیا در زمینههای سیاســی ،اقتصادی،
نظامی ،صنعتی ،فرهنگی و علمــی در روابط بینالملل به
شمارمیآید.
اسپانیایی
جالب است بدانید اســپانیایی دومین زبانی
است که به شکل گسترده در ایاالت متحده آمریکا به عنوان
کشوری انگلیسی زبان استفاده میشود .اسپانیایی ،زبان
اصلی مردم برای زندگی روزمره ،کسب و کار و تجارت در
بیش از  20کشور دنیاست .زبان اسپانیایی با ۴۷۰میلیون
نفر گوینده به عنوان زبان مادری ،دومین زبان پرتکلم دنیا
است.
چینی
با جمعیت سرسامآور کشــور چین ،طبیعی
اســت که یکی از رتبههای باالی فهرست پراستفادهترین
زبانهابهاینکشوراختصاصپیداکند.چینیماندارینهم
اکنون زبان اصلی حدود  ۸۸۰میلیون نفر از مردم دنیاست
و یکی از  ۶زبان رسمی سازمان ملل محسوب میشود .در
آیندهای نه چندان دور اقتصاد چین جایگاه ایاالتمتحده
رادر رهبریاقتصادیجهان تصاحب میکندپس اگر قصد
یادگیریماندارینراداریدعجلهکنید!
فرانسوی
بســیاری آن را زبان هنر لقب دادهاند ،شاید به
خاطر شیک بودن و نوع خاص تلفظ لغاتش .اما خب زبان
فرانسوی منهای همه اینها یکی از مهمترین زبانهای دنیا
برای یادگیری است .بسیاری از اهالی شمال و غرب آفریقا
به این زبان تکلم میکنند که البته بیارتباط به ســوابق
استعماری فرانسه نیست .فرانسوی زبان دوم حدود ۱۹۰
میلیون نفر از مردم دنیاســت و  ۲۰۰میلیون نفر دیگر هم
آن را به عنوان یک زبان دوم اکتســابی استفاده میکنند.
اگر کسی به مطالعه تاریخ و تمدن اروپا عالقه داشته باشد،
یادگیری زبان فرانسه درهای جدیدی را به روی او خواهد
گشود.
عربی
اغراق نیســت اگر بگوییم زبــان عربی برای
غربیهــا یــادآور واژه نفت اســت .امروزه عربــی زبان
۲۵۰میلیون از مردم دنیاست .عربی یکی از زبانهای زنده
دنیا و از زبانهای رسمی ســازمان ملل متحد است .این
زبان امروز دارای لهجهها و گویشهای گوناگون است و نوع
مدرن و استاندارد آن به عنوان زبان رسمی نوشتار در همه
کشورهایعربپذیرفتهشدهاست.
روسی
185میلیوننفرازمردمدنیابهزبانروسیتکلم
میکنند.منهایاهالیروسیه،ساکنانسایرکشورهایجدا
شده از اتحاد جماهیر شــوروی نیز زبان روسی را به عنوان
دومین زبان پذیرفت ه و از آن استفاده میکنند .روسی یکی از
زبانهایرسمیکشورهایبالروس،قزاقستان،قرقیزستان
وهمچنینیکیاز 6زبانرسمیسازمانمللمتحداست.
آلمانی
زبان آلمانی مورد استفاده بیش از۱۲۰میلیون
نفر از مردم دنیاست .این زبان عالوه بر آلمان در کشورهای
اتریش و لیختناشتاین نیز زبان رسمی محسوب میشود و
در سوییس ،بلژیک و لوکزامبورگ یکی از زبانهای رسمی
بهشمارمیرود.

فوکوس

پر استفادهترین زبانهای دنیا کدامند؟

ترینها

ناقوس

نگاه

دانستنیها

حدود  ۸۵درصـد از رانندگانی
که باعـث تصادفـات مرتبط با
خواب میشـوند ،مرد هستند
و حـدود یـک سـوم آنهـا
حداکثـر ۳۰سـال سـن دارند.

مارشال پتن
قهرمان
مزدور
منفور

 78سال پیش در چنین روزی  -دهم جوالی 1940میالدی  -دولت ویشی به ریاست مارشال پتن در شهر ویشی فرانسه آغاز
به کار کرد .فرانسه تحت اشغال چارهای نداشت جز آنکه به ساز ارتش قدرتمند هیتلر برقصد و نازیها برای این کار هیچکس را
برازندهتر از ژنرال پتن قهرمان فرانسه در جنگ جهانی اول نیافتند .فرانسه و متحدین آن در جنگ جهانی اول آلمان را شکست
دادند و هیتلر 20سال بعد با اشغال پاریس و تحت انقیاد درآوردن یکی از قهرمانان ملت فرانسه جواب تحقیر آنها را داد .دولت
ویشیدرسال 1944سقوطکردومارشالپتنبهجرمخیانتبایکدرجهتخفیفبهحبسابدمحکومشد.پتندلیلهمکاری
باآلمانهارانجاتفرانسهازنابودیعنوانکرد.

بیشترین نیروی کار جهان
رتبه نخست این
فهرستمتعلقاست
به پرجمعیتترین
کشور جهان یعنی
چین با  810میلیون نفــر نیروی کار که البته
در کشوری یک میلیارد و  400میلیون نفری
چیزعجیبینیست.چیندومیناقتصادبزرگ
جهان بعد از ایاالت متحده آمریکاست و تولید
ناخالص داخلی آن چیــزی در حدود  10هزار
تریلیوندالراست.

بزرگترین ذخایر روی جهان
روی بعــد از آهن،
آلومینیــوم و مس
چهارمیــن فلــز
پرکاربرد دنیاســت
و بزرگترین ذخایــر روی در جهان متعلق به
کشور خودمان ایران است با عددی در حدود
ی در
ن ذخای ر رو 
 222میلیون تن .البته میــزا 
ن همخوانی
تآ 
ن تولیــ د و صادرا 
ن با میزا 
ایرا 
ی ایران در
ب عد م تاثیرگذار 
ندار د و همین موج 
یشدهاست.
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آن گاه که مغز انسان به راه خود میرود

 5آسیبدیده مغزی که متحول شدند

مغز انس��ان ،بهعنوان فرمانده بدن ،شــامل مخ ،مخچه ،تاالموس،
تقریبــی  1500گرم که
هیپوتاالموس ،ســاقه ،بادامــه و ...به وزن
ِ
80درصد آن از آب تشــکیل شــده ،همچنان رازهای بسیاری را در
خود نهفتــه دارد .در ادامه این مطلب قصد داریــم  5نفری را که به
دالیل مختلف دچار آســیب مغزی شــدهاند اما این آسیب کارایی
مغزشان را به شــکلی خارقالعاده و در جهت عکس تحت تأثیر قرار
داده است ،به شما معرفیکنیم 5 .شــاهد و مدرک زنده برای اثبات
هر چه بیشتر شگفتیهای مغز انسان!
کیم پیک (فلش مموری زنده)
کیم پیک ،تبعه آمریــکا ،قویترین حافظه
تصویری دنیا را دارد .او هر ناحیه و کدپستی در
ایاالت متحده شامل شهرهای بزرگ و کوچک
را میشناســد .همچنین میتوانــد دو صفحه
را همزمــان در  ۸ثانیه بخواند .قســمتهایی
از مغز کیم پیک به شــکل مــادرزادی دچار
نارسایی است .در فیلم «مرد بارانی» ( )1984کاراکتر ریموند با بازی
داستینهافمن از کیم پیک الهام گرفته شده است.
دریک پاراویچینی (نابغه موسیقی)
دریک پاراویچینی تبعه انگلستان در هنگام
تولد  680گرم وزن داشت و کامال نابینا به دنیا
آمد .بعدها معلوم شــد به اوتیســم هم مبتال
اســت .پاراویچینی توانایی تشــخیص راست
از چپ را نــدارد و حتی نمیتوانــد تا عدد 10
را بدون اشکال بش��مارد؛ اما کاری را بلد است
که خیلی از ما توانایی انجامش را نداریم؛ او نابغه موســیقی اســت و
میتواند هر آهنگی را با پیانو اجرا کند.
دنیل تامت (ماشینحساب ارگانیک)
دنیلتامتتبعهانگلستان،در۴سالگینخستین
حملههای صرع را تجربه کرد .او اعداد را به شکل
اشــکال و رنگها میبیند و میتواند محاسبات را
در کسری از ثانیه به سرانجام برساند .محاسباتی
مانندریشهسومصدهامرتبهاعشاریوبازگوکردن
 ۲۲۵۱۴رقم از عدد پی در  ۵ساعت نمونههایی از
قابلیتهایاوهستند.تامتبه ۱۰زبانصحبتمیکند.
رامون کامپایو ( قهرمان صفر و یک)
رامون کامپایو تبعه اســپانیا که در کودکی
دچار ضایعه مغزی شــده میتوانــد  ۱۷عدد
را در نصــف ثانیه به خاطر بســپارد .همچنین
او توانایی به خاطرســپردن  ۴۶عــدد باینری
(دســتگاه اعداد که هر عدد را ب ه وسیله دو رقم
صفر و یک نشان میدهد) در یک ثانیه را دارد.
 ۴۶عدد باینری چیزی شبیه این است1011010101011001 :
.1001100100100100
چائو لو (محاسبهگر عدد پی)
چائو لو تبعه تایوان ،درسال  ۲۰۰۵توانست
 ۶۷۸۹۰رقم از عدد پی ( )πرا بدون هیچگونه
اشــتباهی به خاطر ســپرده و از بر بخواند .به
خاطر ســپردن این تعــداد رقم یک ســال و
بازگوکردنش هم  ۲۴ســاعت و چهار دقیقه از
زمان آقــای لو را گرفت .توانایــی ویژه چائو لو
حاصل یک ضربه اساسی به مغز او است.
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ورودیایستگاهمتروبوکنهایمر،فرانکفورت
ایستگاهمتروبوکنهایمریکیازجاذبههایتوریستیشهرفرانکفورتبهشمارمیرودوفرقآنبادیگرایستگاههایدیدنیومعروفجهانایناستکهعالوهبرمعماریزیرزمینی،
معماری ورودی آن نیز به شکلی منحصربفرد طراحی شده است .سازنده ورودی این ایستگاه یعنی مهندس پیتر پینیسکی اذعان داشته که هنگام طراحی آن تحت تاثیر هنرمند
سوررئالیستبلژیکیرنهماگریتبودهوازاوالهامگرفتهاست.

استخدام نیروی کار با کمک هوش مصنوعی

هوش مصنوعی راه خود را به بازار کسبوکار هم
باز کرده اســت و اکنون بهعنوان یکی از ابزارهای
کارآمــد در فرآیندهــای اســتخدامی و جذب
استعدادها شناخته میشــود .این ابزار برای هر
بخش از فرآیندهای استخدامی راه حلی کاربردی
دارد .یکی از امکانات این ابزار مدرن ،توانمندسازی
شــرکتها در جذب اســتعدادهای برتر است.
عالوه بر آن ،آمار نشــان میدهد شرکتهایی که
از برنامههای هوش مصنوعی در روند اســتخدام
اســتفاده میکنند ،رشــد ۱۸درصدی درآمد و
۳۰درصدی ســود را تجربه کردهاند .آمار نشان
میدهد تا پایان ســال جاری تعداد شرکتهایی
که از هوش مصنوعی در فرآیند استخدام استفاده
میکنند تا ۶۲درصد افزایش خواهد داشت .البته
سؤال اساسی برای مدیران و صاحبان کسبوکار

شخصی کاندیداها ،افراد مناســب را از میان آنها
غربال میکننــد .الگوریتمهای هوش مصنوعی
با بررســی انتظارات شــما از موقعیت
شغلی و مقایس ه آنها با مهارتهای
موجــود در بــازار ،بازخوردی
لحظــهای میدهنــد که در
اصالح توضیحات شغل مفید
خواهد بود .نکت ه مهم این که
این ابزارها دامن ه جستوجوی
یدهند
شــما را گســترش م 
و موجــب افزایش احتمــال پیدا
کردن مورد مناســب میشوند .هوش
مصنوعــی در نهایت با کاهش زمــان مورد نیاز
برای جستوجو ،هزینههای آن را نیز بهطور قابل
توجهیکاهشمیدهد.

این اســت که هوش مصنوعی چگونه میتواند
در اســتراتژیهای جذب نیرو و استخدام مفید
واقع شــود؟ هوش مصنوعی در قدم
اول در فرآیند جســتوجو برای
افراد ماهر به کمک تیم منابع
انسانی میآید .اســتفاده از
ابزارهایجستوجویهوش
مصنوعــی ب ه معنــای پیدا
کردن خودکار کاندیداهای
شغلیاستوشماراازروندهای
سنتی استخدام رها خواهد کرد.
نکت ه مهــم این که ایــن ابزارها نهتنها
در پروفایلهــای لینکدیــن افراد جســتوجو
میکنند ،بلکه با کاوش پروفایل دیگر شبکههای
اجتماعی و حتی گروههای چت و وبسایتهای
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شوینده اســتفاده میشــد -هرگز عرب -جمله
دستوری-قورباغه
-5نامترومن،رئیسجمهوریاسبقآمریکا-مقابله
به مثل کردن -اسم آذری -زراعت دیم
-6جایگاهحیواناتدرنده-قرضبانکی-بدنام
 -7از اقمار مشــتری -تخمیــن و قیمتگذاری-
گذاشتن
 -8سارق -شــهری در آلمان -دریایی در ترکیه-
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14
15

تقویتکنندهزمینزراعی
 -9کشــورهای عرب صادرکننده نفت -ابزاری برای
تعیینامتدادنصفالنهار-رأس
 ... -10نبــود فتاده را پــای زدن -بهترین آرزو برای
بیماران-درستوصحیح
 -11تیغ شکســته -حرف انتخــاب -فصل رویش
طبیعت-رشدکردن
-12پسوندخوراک-پشیمان-صابونخیاطی-لفافه
 -13در فرهنگ لغت به معنی پســتی و زبونی آمده
است-میوهپختهشدهدرشکر-ظلمانی
 -14شــهری در انگلیس -دختر انگلیســی -حرف
فقدان
-15سرقتکردن-ازشهرهایاصفهان
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