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 مقدمه

 مقدمه

 منا به روستایی زوریخ، یدریاچه شمالی سواحل نزدیک گالن سوئیس، سنت در بخش

را  طقهمن این که روانپزشک مشهوری بود، یونگ کارل ،1922 سال در .وجود دارد بولینگن

یک  کارش را با او .کرد انتخاب ای برای مراقبه و مدیتیشنبرای شروع ساخت مجموعه

دیده  ،به هند سفر او که در .کرد نامید، شروعمی برج که آن را سنگی یی دو طبقهخانه

این  ازگشتکنند، بعد از بمخصوصی برای مراقبه اضافه می هایاتاق ها،خانه بود چگونه به

: گفتیمکان م در مورد این یونگ .تر کردبزرگ خصوصی، با اضافه کردن اتاقی را مجموعه

 فرد هیچ دارم؛می نگه خودم پیش را کلید آن همیشه .ام هستممراقبه اتاق در خودم فقط»

 «من. یاجازه مگر با باشد، آنجا دیگری مجاز نیست

با مراجعه به منابع  ، 2«روزانه آداب» کتاب در  1کوری نگاری به نام مِیسونروزنامه

از  صبح هفت ساعت گوید: یونگ،می« برج»های کاری او در مختلف درباره یونگ و عادت

 را با تمرکز کامل، صرف ساعت دو مفصل، ایخوردن صبحانه از پس و شدخواب بیدار می

 یطوالن رویپیاده یا مراقبه به اغلب ظهرها، از و بعد .کردمی اشخصوصی اتاق در نوشتن

 بنابراین با تاریک شدن هوا، برق نداشت،« برج»پرداخت. ساختمان می مناطق اطراف در

 .شدتامین می شومینه از طریق گرمای آن و نفتی هایچراغ اش با استفاده ازروشنایی

از همان اول احساس آرامش و »: گفتاو می رفت.می رختخواب به شب 10 ساعت یونگ

 «برج داشتم.تجدید قوای زیادی در این 

بنگریم،  تعطیالت ای برای گذراندنخانه به مثابه بولینگن ممکن است به برج اگرچه

 دریاچه، مراقبه او در کنار که است واضح ای یونگ در آن زمان،با توجه به زندگی حرفه اما

 کرد، خریداری را ملک یونگ این که زمانی ،1922 سال در .است نبوده کار از فرار برای
                                                                                 

1 Mason currey 
2 Daily Rituals 
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 هایگونه» کتاب ،1921 سال در قبل، سال یک تنهااو  .را نداشت تعطیالت به امکان رفتن

در  که را اختالفات بسیاری ساز کهمکتب کتابی کرده بود، منتشر را  1«شناختیروان

 به فروید زیگموند استاد پیشکسوتش، و دوست هایایده و یونگ تفکر مدت، میانبلند

 ، حرکت1920 دهه در فروید مخالفت با .کردتر میپررنگشدیدتر و  بود، آمده وجود

داشت و چندین باید ذهنش را پویا نگه می کتابش، حمایت از برای یونگ، .بود ایجسورانه

احتمالی مکتب فکری  ، یعنی نام«تحلیلی شناسیروان» در حمایت و اثبات کتاب و مقاله

 کرد.منتشر می جدیدش،

ه این مسائل او تنها ب اما .کردیونگ، او را در زوریخ مشغول میهای مشاوره و هاسخنرانی

 به ،هدف این و دهد تغییر را ما از ناخودآگاهمان درک روش خواستمی .کردبسنده نمی

زندگی  یشیوه یبحبوحه در توانستمی از آن چیزی که تردقیق و ترعمیق تفکری

 نبولینگ در گزینی یونگداشت. عزلتبه آن دست پیدا کند، نیاز  اششهری یپرمشغله

 .دآن بو پیشرفت و ارتقاء برعکس برای بلکه اش نبود،ایحرفه زندگی از فرار برای

*** 

تم بیس قرن متفکران گذارترینتأثیر از یکی تا جایی پیش رفت که به یونگ، کارل

 تاب،ک این در داشت، اما من وجود او برای موفقیت بسیاری دالیل هرچند که .تبدیل شد

 در لیدیک نقشی بدون هیچ شکی،تقریباً  خواهم پرداخت که زیر مهارت به پایبندی او به

 :کردمی ایفا دستاوردهایش

 پرتیدر حالت تمرکز کامل بدون حواس شده انجام ایحرفه هایفعالیت: کار عمیق

 آفرین هستند،ارزش ها،تالش این. برساند اعالی خود حد به را شما شناختی هایتوانایی که

 .است آنها دشوار تکرار و بخشندمی بهبود را شما مهارت

 حال در .ضروری است تانذهنی گیری کامل از استعداد و ظرفیتبرای بهره عمیق، کار

روانیِ  حتی فشار که دانیممی اعصاب، علوم و شناسیروان در تحقیق هادهه از حاضر، پس

                                                                                 

1 Psychological Types 
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 عمیق، کار دیگر، عبارت به .ضروری است هایتانتوانایی بهبود عمیق هم برای کار با همراه

 دشواری یدر زمینه برای متمایز بودن بیستم، قرن اوایل در که بود تالشی همان دقیقاً 

 .مورد نیاز بود علمی پزشکیروان مانند

 آن از یونگ کارل که نیست چیزی ی خودم است وساخته« عمیق کار» اصطالح

 مفهوم یناای بود که انگار گونهدوره به آن در طول او کارهای اما باشد،کرده  استفاده

 در ارعمیق  کار بتواند تا ساخت جنگل برجی سنگی در یونگ، .کرده باشد درک را اساسی

 چنینهم .داشت نیاز پول و انرژی زمان، که به کار مهمی دهد. گسترش اشایحرفه زندگی

 وریک مِیسون طور کههمان .های فوری و آنی بپردازدفعالیتشد که به مانع از این می

 کار صرف شد که باعث کم شدنِ زمانی بولینگن، به یونگ منظم هایسفر نویسد،می

 که اشتد زیادی بیماران یونگ اگرچه»کند: می اشاره کرد. اواش میدرمانگاهی و بالینی

 قرار دادن کار اگرچه در اولویت «نداشت.اما از رفتن به مرخصی ابایی  وابسته بودند، او به

 .بود مهم جهان، بسیار یعنی تغییر هدفش اما برای برایش دردسر داشت، عمیق،

چه غیرمعاصر  و در تاریخ معاصر چه گذار،تأثیر هایشخصیت سایر زندگی اگر واقع، در

بین آنها مشترک در  موضوعی عمیق، کار به تعهد که شد خواهید متوجه کنید، مطالعه را

 ها قبل از یونگ درشانزدهم، سال قرن نویسنده ،1مونتنی دو میشل مثال، عنوان به .است

 جنوبی کاخش ساخته بود. و همچنین برج در کرد کهاش کار میخصوصی یکتابخانه

نیویورک که  در ایاتاقکی در مزرعه در را «سایر تام ماجراهای» از بسیاری تواین، مارک

 اصلی بسیار دور بود، به طوری یخانه از تواین، گذراند، نوشت. اتاقکآنجا میتابستان را 

 .دمیدنددر شیپور می غذایی، هایفراخواندن او در هنگام وعده برای اشخانواده که

در  آلن، وودی .رسیمکارگردان می و نویسفیلمنامه آلن، وودی با ورق زدن تاریخ، به

 کارگردانی کرد و و فیلم، نوشته 44، 2013 تا 1969 ایهسال بین ساله، 45 یدوره یک

هنری  وریبهره آوری برایشد که میانگین شگفت اسکار جایزه خاطر آنها نامزدبار به 23

 با هایش رانوشته تمام جای آن به نداشت، کامپیوتر هرگز آلن دوره، این طول در .است

                                                                                 

1 Michel de Montaigne 
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 کنپرتالکترونیکی حواس لوازم بدونآلمانی و   1تریامالمپیا اس ماشین تایپ دستی

 کارش کند ونیز از کامپیوتر استفاده نمی نظری هیگز، فیزیکدان پیتر .تکمیل کرده است

شده  نوبل جایزه اینکه برنده از اعالم پس که دهدمی ارتباطی انجامانزوا و بی در چنان را

 از رولینگ کیدیگر، جی. سوی از. کنند پیدا توانستند او رانگاران نمیاست، روزنامه

به صورت خیلی جدی،  پاتر، هری هایرمان نوشتن طول در اما کند،می استفاده کامپیوتر

 و تکنولوژی پیشرفت با دوره، این هرچند که حضور نداشت. اجتماعی هایرسانه در

رولینگ  کارمندان سرانجام، .زمان شده بودهم ایرسانه هایچهره میان در آن محبوبیت

 کاربری کرد، حسابمی کار 2«خالء موقت» که او روی کتاب زمانهم ،2009 سال پاییز در

این »: او این بود توییت تنها ونیم ابتدایی،سالیک و اندازی کردنداو راه نام به را یتوئیتر

 حاضر، حال زیرا در از من نخواهید شنید، اما متأسفانه چیزی است، ی واقعی منصفحه

 «دارد. برایم اولویت کاغذ و قلم

 مدیرعامل .نیست فرار از تکنولوژی یا تاریخی به اتفاقات محدود عمیق، کار البته که

 آن، که طی کندمی برگزار« ی تفکرهفته»سال،  در بار دو گیتس، بیل مایکروسافت،

 و فکر به جز مطالعه تا ،(دریاچه کنار ایکلبه در اغلب)کند می از دیگران جدا را خودش

 1995 سال در ی فکریهفته طی در .کار دیگری انجام ندهد بزرگ، هایاندیشه کردن به

 به را مایکروسافت توجه که نوشت را 3«سونامی اینترنت» معروف یادداشت بود که گیتس،

مورد عجیب و خالف انتظار  .کرد جلب 4اسکیپ کامیونیکیشنزنام نت به نوپایی شرکت

دسترسی به او از طریق وسایل الکترونیکی تقریباً ناممکن  است که 5استیونسن دیگر، نیل

 است که 6های تخیلی در سبک سایبرپانکداستان معروف است. نیل استیونسن نویسنده

                                                                                 

1 Olympia SM3 
2 . The Casual Vacancy 
3 Internet Tidal Wave 
4 Netscape Communications 
5 Neal Stephenson 

تخیلی است. سایبرپانک همچنین -های علمیها در داستانیکی از زیرسبک (Cyberpunkبه انگلیسی ) 6

آید. تمرکز شمار می های پادآرمانشهری، یعنی جوامع قهقرایی آینده بههای داستانیکی از زیرسبک
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 آدرس هیچ وبسایتش کرده است. کمک اینترنت عصر از ما عمومی فهم گیریشکل به

 هایرسانه در عمدی به صورت چرا گویددارد که می اینوشته و کندنمی ارائه ایمیلی

داده  ها را به این صورت توضیحگیریاین کناره استیونسن اجتماعی، حضور فعال ندارد.

 متوالی و طوالنی، هایزمان بتوانم نحوی سازماندهی کنم که به را امزندگی اگر»: است

 هایزمان ،آن جای به اگر] .بنویسم رمان توانممی ی زیادی به دست آورم،وقفه بدون

 مدتی که رمانی جای به شود؟می آن جایگزین چیزی چه[ داشته باشم ی زیادیپراکنده

 برای که وجود خواهد داشت الکترونیکی هایپیام از دسته یک... زبانزد خواهد بود طوالنی

 «ام.فرستاده افراد مختلف

*** 

این امر در تقابل  زیرا است، مهم گذارتأثیر افرادِ  بین عمیق در تاکید بر فراگیر بودن کار

انجام کار  ارزش کردن فراموش حال در سرعت به است که مدرن 1ورزاندانش رفتار با

 .عمیق و عمیق شدن هستند

 ابزارهای: است واضح خوبی عمیق، به ورزان به کاری دانشکاهش انس و عالقه دلیل

کنند، را فراهم می ارتباطی خدمات که از ابزارهاست ایگسترده منظور، دسته. ایشبکه

-سرگرمیهای و سایت فیسبوک، و توئیتر مثل اجتماعی هایرسانه پیامک، و ایمیل مانند

فراگیر به  دسترسی با همراه ابزارها، این ظهور مجموع، در .3رِدیت و 2بازفید اطالعاتی مثل

 تمرکز اکثر توجه و شده،شبکه اداری هایکامپیوتر و هوشمند هایگوشی طریق از آنها

 نشان 2012 سال در مکینزی یکی از مطالعات شرکت .منحرف کرده است را ورزاندانش

 را شانکاری ساعات درصد60 از بیش متوسط ورزان به طوردانش که در حال حاضر، داد

                                                                                 

و سایبرنتیک، توأم های پیشرفته مانند فناوری کامپیوتر، ارتباطات موضوع در سبک سایبرپانک بر فناوری

 گسیختگی نظم اجتماعی است.با ازهم
1 knowledge worker 
2 BuzzFeed 
3 Reddit 
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 درصد30 به نزدیک و کنندسپری می اینترنت دروجو جست و الکترونیکی ارتباطات در

 .شودمی هاایمیل به دادن پاسخ و خواندنصرف  فقطا، هآن وقت

 داومم تفکر طوالنی هایدوره نیازمند که عمیق کار با نیمه،نصفه توجه وضعیتِ  این

هم  در حال هدر دادن وقتشان مدرن ورزاندانش حال،درعین اگرچه .است، سازگار نیست

 وضیحت را تناقض چه چیزی این .هستند گرفتار گویندمی همیشهآنها  حقیقت، در .نیستند

است،  عمیق کار یایده ی مقابلنقطه که تعریف آن، کاری از طریق توانمی دهد؟می

 :داد توضیحات زیادی در مورد این موضوع

حذف  نیاز به تمرکز کامل و اغلب غیرشناختی و غیرمهارتی که کارهای: عمقکم کار

آنها  تکرار و کنندایجاد نمی جهان ای دراثر خالقانه هاتالش این ها ندارند.کنپرتحواس

 .آسان است

عمق کار کم ایای، به طور فزایندهشبکه ابزارهای عصر در ورزاندانش عبارت دیگر، به

ایمیل هستند  پیام و دریافت و مداوم در حال ارسال طور کنند. بهعمیق می کار جایگزین را

 سریع ناشی از هایدلیل آسیبکنند که به ایِ انسانی عمل میروترهای شبکه مانند و

 تفکر به خوبی از که باید تریمهم هایتالش .شودمواجه می مکرر هایوقفه پرتی، باحواس

برای  درخواستی نوشتن یا وکارکسب جدید استراتژی یک تشکیل مانند عمیق بهره ببرند،

با کیفیت  و ،ای تقسیمتکه و ذرهتکه هایپرتی به بخشحواس بورس تحصیلی مهم، در اثر

سوی  به تغییر این دهدکه نشان می دارد وجود ایفزاینده شواهد .شوندپایینی ارائه می

 زمان در واقع شما .کرد معکوس راحتی آن را به بتوان که نیست ، انتخابیعمقکم کارهای

 برای را تانتوانایی به این ترتیب، و کنیدمی سپری عمقی و آشفتگیکم حالت در زیادی را

نگار آمریکایی در ، روزنامه1کار نیکالس .دهیدمی کاهش عمیق به طور دائم کارهای انجام

اینترنت  رسدمی نظر به»اعتراف کرد:  2008ی آتالنتیک در سال ای مشهور در نشریهمقاله

 نیکالس« نیستم. تنها من[ و] است اندیشیژرف و تمرکز برای من در حال تضعیف توانایی
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 بسط پولیتزر شد، جایزه یکی از نامزدهای نهایی که 1«هاعمقکم» کتاب در را ادعا این

 مجبور بود به ای که اثر خوب و ارزشمندی باشد،به گونه این کتاب، نوشتن برای وی .داد

 .کند قطع به اجبار ارتباطش را با دیگران اتاق کوچکی نقل مکان، و

هُل  عمقیکم سمت به عمیق بودن از حالت را ما کار شبکه، ابزارهای که ایده این

 هایکتاب یمجموعه اولین کتابی بود که در ،«هاعمقکم» کتاب .نیست جدید دهند،می

 هایاز کتاب این مجموعه عناوین .کرد بررسی کاری عادات و مغز بر اینترنت راتأثیر  اخیر،

 3«مگی ایمیلخودکا» پاورز، ویلیام ینوشته  2«بریِ هملتبلک» اند از:عبارت جدید

 5کینگ پانگ -سوجونگ الکس ینوشته 4«پرتیاعتیاد به حواس» ی جان فریمن ونوشته

 کارهایی از را مانحواس شبکه، ابزارهای که اندموافق وبیش با این موضوعکمآنها  یهمه که

 کاهش باعث زمان،هم طور به و کنند،می پرت هستند، وقفه و باال بدون تمرکز مستلزم که

 .شوندمی تمرکز ما توانایی

وع نخواهم موض این را صرفِ تالش برای اثبات بیشتری زمان وجود این شواهد فراوان، با

شبکه، روی  هایابزار بپذیریم که این -طور باشد این امیدوارم که -توانیم بنابراین، می .کرد

 مدتطوالنی پیامدهای مورد در کار عمیق تأثیر منفی دارند. همچنین وارد بحث جدی

 در .کنندهایی ایجاد میدودستگی ها،بحث گونهاین زیرا نخواهم شد، تغییر این اجتماعی

 این از بسیاری معتقدند که قرار دارند افراد بدبین به تکنولوژی مباحثه، این طرف یک

 ،یگرکه در سمت د حالی در رسانند؛می آسیب جامعه به حاضر، حال در حداقل ابزارها،

 اما دهند،می کنند که این ابزار قطعاً جامعه را تغییرادعا می بین به تکنولوژیافراد خوش

 کاهش را مانحافظه است ممکن گوگل، مثال برای کنند. بهتر را ما که وضعیت ایشیوه به

 لحظه، در هر توانیممی زیرا نداریم، خوب و حفظ کردن یحافظه به نیازی دیگر اما دهد،

 .کنیموجو جست مورد نیازمان را اطالعات

                                                                                 

1 The Shallows 
2 Hamlet’s BlackBerry 
3 The Tyranny of E-mail 
4 The Distraction Addiction 
5 Alex Soojung-Kin Pang 
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ندارم؛ بلکه مایلم بیشتر به  موضع و نظر خاصی فلسفی، یمباحثه این درباره من

 به سمت کارمان فرهنگ تر آن بپردازم، یعنی موضوع حرکتتر و فردیهای عملیجنبه

دهد می قرار افراد کمی در اختیار را فردی و اقتصادی عظیم هایفرصت بودن که عمقکم

 نه که در زمانی فرصتی دهند.به عمق، اولویت می مقاومت کرده و روند این برابر در که

 .آن را به کار برد بن جیسون نام به ویرجینیا از جوانی مشاور دور، چندان

*** 

 جیسون .های زیادی وجود داردآفرین نیستید، راهارزش اقتصاد در برای اینکه بفهمید

 پذیرش از طوالنی چندان ی نهرا فهمید که پس از گذشت یک دوره زمانی این موضوع بن

 هایبا ترکیب گزارش اشکاری وظایف اتفاق به قریب اکثریت متوجه شد مالی، شغل مشاور

 .شود انجام خودکار صورت تواند بهمی اکسل،

پیچیده انجام  معامالت هایی کهبانک برای کرده بود، استخدام را بن که شرکتی

این »: به شوخی گفت ما هایمصاحبه از یکی در )بن .کردمی هایی را ارائهدند، گزارشدامی

 گزارش، نیاز به تولید فرایند «(.بود رسد، جالبمی نظر به کهقدر همانموضوع تقریبًا 

روزهای اولی که  .داشت از صفحات اکسل سری یک در ها،داده کار دستی روی هاساعت

 کشیدطول می ساعت شش تمام کردن این مرحله برای هر گزارش،استخدام شده بود،  بن

 زمان از این نیمی درتقریباً  را کار این توانستندمی شرکت یکارکنان با سابقه کارآمدترین)

 .قابل قبول نبود برای بن این(. دهند انجام

 کارمن آموزش داده شده بود، فرایند انجام این  به با این روشی که»: گویدمی بن

 که دارد ها و دستوراتیویژگی اکسل که دانستمی او «.رسیدمی قدیمی و دشوار به نظر

 در او مطالبی. انجام دهند خودکار را به صورت معمول کارهای تا دهدمی اجازه کاربران به

 یک به که ایجاد کرد کاربرگ جدیدی طولی نکشید که و مطالعه کرد موضوع این مورد

 کار دستی روی یساعته شش اساساً فرایند توانستمی و متصل بود دستورات این از سری

 او ابتدا، برای در که نوشتن گزارش فرایند .کند جایگزین فشردن یک دکمه ها را باداده

 .یابد کاهش ساعت یک از کمتر به توانستمی اکنون کشید،طول می کامل کاری روز یک
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 در تحصیلی مدرک با( ویرجینیا دانشگاه) معتبرکالجی  از او .است باهوشی فرد بن

در  او را دارند، شرایط از افرادی که بسیاری مانند و شده بود التحصیلفارغ اقتصاد رشته

که  وقتی تا شد متوجه نکشید که طول زیادی مدت .طلبی داشتجاه اشحرفه کار و

 هاطلبیجاه باشد، این در اکسل سری دستوریک شامل اش، تنهاایحرفه اصلی هایمهارت

 از پس .دهد افزایش جهان برای را که ارزشش مصمم شد بنابراین، .نتیجه خواهد بودبی

 و کندمی رها را کرد که شغلش اعالم اشخانواده به :رسید نتیجه به این تحقیق، دوره یک

کدهای  نوشتن چیزی از بن، جیسون داشت؛ وجود مانعی اما .شودمی کامپیوتر نویسبرنامه

 دانست.نمی نویسیبرنامه

 نویسی کامپیوتر، کاربرنامه: کنممی تایید را بدیهی ینکته مهندس کامپیوتر، عنوان به

ی چهارساله یک دوره کارشان، اولین از جدید، قبل نویسانبرنامه اکثر .است سختی

باوجود  دهند،های این کار اختصاص میوخمپیچ یادگیری برای را تحصیلی در دانشگاه

در اختیار  را زمان این بن، جیسون .است تنگاتنگ ها،موقعیت بهترین برای رقابت این،

 به بعدی گام برای شدن آماده به منظور و ترک کرد مالی شرکت در کارش را پس .نداشت

 مورد در اما ای برای خودش دارد،که او برنامه بودند خوشحال مادرش و پدر .رفت اشخانه

بن، بایستی  .نبودند خوشحال باشد مدتبلند است نشینی ممکنخانه این که ایده این

 .دادانجام می باید این کار را خیلی سریع و گرفتمهارت دشواری را یاد می

به  حرکت از را ورزاندانش از بسیاری همان مشکلی برخورد که به او اینجا بود که

 نویسیبرنامه مانند پیچیده، چیزی یادگیری .داردمی نگه دور عالی شغلی مسیرهای سمت

نیاز دارد. از آن دسته  دشوار شناختی مفاهیم روی وقفه بدون شدید و تمرکز به کامپیوتر،

 دیگر، عبارت به .کشاند زوریخ یدریاچه اطراف هایجنگل به را یونگ کارل تمرکزهایی که

 بیشتر پیش از این گفتم، کهطور هماناما  .ممکن است عمیق کار تنها با کار، انجام این

 میان بن هم در این. اندداده دست از عمیق کارهای انجام برای را خود ورزان تواناییدانش

 .استثنا نبود
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شغلش، یعنی مشاور مالی، شد،  ترک به منجر ای کهدوره طول در را خودش بن

 هایمایمیل چک کردن و اینترنت در حال کار کردن با همیشه»کرد: گونه توصیف میاین

 بر تأکید برای او« بود. ایمیل اعتیادگونه این جلوی خودم را بگیرم؛ توانستمنمی بودم؛

آن  هایسرپرست از یکی که یکبار، گفت من ای بهپروژه درباره عمیق بودن، با مشکالتش

 طرح یککه  خواستندمی آنها از من»: توضیح داد او .بود محول کرده به او مالی، شرکت

 تصمیم بنابراین بنویسد، وکارکسب طرح چگونه دانست کهنمی بن «.بنویسم 1وکارکسب

متوجه  تا مقایسه کند را با همآنها  و کند پیدا و مطالعه را موجود مختلف طرح پنج گرفت

: داشت مشکل بن یک اما بود، خوبی یایده .است نیاز مورد چیزی چه که شود

وجود  دوره، روزهایی آن طول کند که دراو اکنون اعتراف می« .کند تمرکز توانستنمی»

بنابراین  .کردمی وبگردی صرف را( از زمانش درصد98) تمامی وقتشتقریبًا  داشت که

کنار  – اش بودحرفه اوایل در مطرح شدن او برای که امکانی – وکارکسب طرح یپروژه

 .گذاشته شد

 بود، آگاه عمیق کار با خوبی نسبت به مشکلش به کرد،زمانی که شغلش را ترک می

 به باید که دانستمی نویسی کرد،کد ینحوه یادگیری وقف را خودش که هنگامی بنابراین

 بود؛ موثر اما فرساطاقت او روش .کار کند عمیق چگونه که بیاموزد ذهنش به زمان،هم طور

 و هایادداشت درسی، هایکتاب فقط: کردممی حبس کامپیوتر بدون اتاقی در را خودم»

نویسی برنامه درسی مربوط به هاینکات مهم کتاب او «.های هایالیت آنجا بودماژیک

 صدای با راآنها  سپس منتقل و های یادداشتبرگه به را هاایده کرد،می هایالیت را کامپیوتر

 دشوار ی حواس،کنندهپرتهای بدون ابزار الکترونیکیِ دوره این در ابتدا .کردمی تکرار بلند

 و باید گرفتمی یاد را مطالب باید این او :انتخاب دیگری نداده بود به خودش بن اما بود

 با ندارد. ضمناً  وجود پرت کردن حواسش برای چیزی اتاق، آن در که شدمی مطمئن

در  که هر روز رسید ایمرحله به نهایت در بود و تمرکز کردن بهتر شده در زمان، گذشت

 بدون داشتن ارتباط با خارج و بدون بیشتر، یا پنج ساعت مرتب، طور به اتاق، آن

                                                                                 

1 Business Plan 
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در طول »: گویدمی او کرد.دشوار تمرکز می جدید و مهارت این یادگیریروی  پرتی،حواس

 «مطالعه کردم. زمینه این کتاب در هجده نزدیک به چیزی آن دوره،

که به دشوار  1کمپدِو بوت به ، بنیمطالعه در حبس خانگ از ماه دو گذشت از پس

وب، به مدت  های کاربردینویسی برنامهبرنامه یی فشردهدوره :بودن مشهور است، پیوست

 از دکترایی با دانشجوی دوره، این مورد در تحقیق حین در) هفته. در یک ساعت صد

کرد:  توصیف را به این صورت ی آموزشیاین دوره که دانشگاه پرینستون آشنا شد

 و پرورش آمادگی به توجه با بن. («امداده انجام امزندگی در حالتابه که کاری ترینسخت»

: گفتمی او .نسبت به دیگران برتری داشت عمیق، کارهای جدیدش برای انجام توانایی

 سرعت به توانندنمی .کنند تمرکز توانندنمی .اندحضور پیدا نکرده با آمادگی افراد از برخی»

کرده بودند، توانستند مانند بن  شرکت دوره در این که افرادی از نیمی فقط «.بگیرند یاد

 شد؛ التحصیلفارغ تنها نه بن، .شوند التحصیلفارغ آن را در زمان مقرر به پایان برسانند و

 .بود کالسش هم برتر دانشجوی بلکه

در  نویسبرنامه عنوان به شغلی سرعت به بن ی مطلوبی داشت.نتیجه عمیق، کار

میلیون  25پذیر، خطر هایگذاریکرد که از سرمایه سانفرانسیسکو پیدا شرکت نوپایی در

 ترک یمال مشاور عنوان به که شش ماه قبل، کارش را وقتی دالر سرمایه جذب کرده بود.

 نویسبرنامه عنوان به او جدید کار درآمد .درآمد داشت سال در دالر 40.000 کرد،

 هارتش،م توانست متناسب با میزاناین درآمد می در سال بود. دالر 100.000 کامپیوتر،

 افزایش یابد.  ولی سیلیکون بازار در محدودیت، بدون

او به عنوان  .بود جدیدش موقعیت در حال ترقی در کردم، صحبت او با بار آخرین وقتی

دفتر کارش در آن قرار  انی کهخیاب سویدر آن آپارتمانی عمیق، کارهای یتازه طرفدار

دیگری به  فرد اینکه از قبل صبح زود، تا دادمی اجازه او کرده بود که به اجاره داشت،

 روزهای در» گفت: من به بن .کند کار پرتیحواس بدون و بیاید، در آنجا حاضر شود شرکت

 سه شاید سپسکار کنم.  با تمرکز ساعت چهار اول شرکت، یجلسه از قبل توانممی خوب

                                                                                 

1 . Dev Bootcamp 
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نه  ایمیلی و نه: این است« تمرکز» منظورم از و ظهر، از بعد دیگر هم در ساعت چهار تا

 «.نویسیبرنامه فقط ،[فناوری اهالی میان در محبوب سایتوب] 1نیوز هکر بررسی سایت

 را خود روز از درصد98 تا گاهی اوقات بود پذیرفته اشقبلی که در کار کسی به عنوان

 .است انگیزحیرت اینمونه بن، جیسون تحول کند، وبگردیصرف 

*** 

 هایسازیظاهر از بخشی عمیق، کار :کندتاکید می مهمی درس بن، بر جیسون داستان

 مروزها که است مهارتی بلکه .نیست بیستم قرن فیلسوفان اوایل و نویسندگان نوستالژیک

 .دارد زیادی ارزش

در  ما .است یادگیری به مربوط مورد، اولین .دارد وجود ارزشمندی این برای دلیل دو

 به که است ایپیچیده هایسیستم به وابسته که کنیمزندگی می 2دوران اقتصاد اطالعاتی

 یاد گرفت، بن که نویسیبرنامه هایزبان از بعضی مثال، عنوان به .تغییرند حال در سرعت

 به .خواهند شد منسوخ سال دیگر هم ده تااحتمااًل  و نداشتند وجود سال قبل از آن ده

احتمااًل  کرده است،فعالیت می 1990 دهه در بازاریابی یزمینه در که کسی طور مشابه،

 دیجیتال وتحلیلتجزیه یبه داشتن مهارت در زمینه نیاز امروزه بازاریابان، در مورد اینکه

 بر هنر اقتصادمان، باید در ماندنبنابراین برای ارزشمند  .نداشته است ایایده دارند، هیچ

 عمیق کار به نیاز امر مهم، این .داشته باشید تسلط سرعت باال پیچیده با مطالب یادگیری

 عقب تکنولوژیکی هایپیشرفت از زیاد احتمال به پرورش ندهید، را توانایی این اگر. دارد

 .ماند خواهید

 دیجیتال، هایشبکه انقالب که است این عمیق، کار دلیل برای ارزشمند بودن دومین

 آن مخاطب کنید، دسترسی به خلق مفیدی چیز بتوانید اگر .تاثیرات مثبت و منفی دارد

پاداش  که است. عاملی بدون محدودیت اساساً( مشتریان یا کارفرمایان مثال، عنوان به)

 که چیزی اگر دیگر، سوی از .دهدمی افزایش توجهی قابل میزان را به شما مادی و معنوی
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 بهتر جایگزین کردن پیدا زیرا برخواهید خورد، به مشکل پس باشد، متوسط کنیدمی تولید

کامپیوتر باشید یا  نویسبرنامه شما .است آسان بسیار شما برای مخاطبان اینترنت در

کند باالتر می تالش که است یونگ کارآفرین، وضعیتتان مشابه و مشاور بازاریاب، نویسنده،

حفظ  موفقی شرکت نوپای در را خودش است تالش در بن که جیسون یا باشد، دفروی از

 به نیاز که امر مهمی کنید، تولید توانید رامی که چیزهایی بهترین باید موفقیت، برای :کند

 .بودن دارد عمیق

دو قشر وجود  صنعتی، اقتصاد در .است جدیدی عمیق، امر کار در حال رشد ضرورت

 اما بود، مهم مهارت و متخصصان. کار عمیق برای متخصصان، بسیارکم داشتند: کارگران

 پرورش را پرتیحواس بدون تمرکز توانایی اینکه بدون توانستندمی کارگران یاکثر طبقه

برای کار روی ابزارهای مکانیکیِ خاصی به آنها دستمزد پرداخت  .کنند عمل خوب دهند،

به  که هرچقدر اما .در کارشان اتفاق نیفتاده بود گذشته هایدهه در تغییر زیادی و شدمی

 کار و شوند،می ورزدانش مردم، از بیشتری تعداد کنیم،حرکت می اطالعاتی اقتصاد سمت

درک  را واقعیت این اگر اکثریت افراد حتی است، اصلی روند به تبدیل شدن عمیق در حال

 .باشند نکرده

 .نیست که دیگر موضوعیتی نداشته باشد مدافتاده از مهارتی عمیق کار دیگر، بیان به

اطالعاتِی  اقتصاد در حرکت رو به جلو دنبال به که کسی است هر حیاتی برای توانایی بلکه

ی کافی به اندازه کسانی که دارد که تمایل جهانی است، اقتصادی سطح در رقابتی به شدت

 استفاده فیسبوک از به راحتی که کسانی به واقعی پاداش کنند را کنار بگذارد.کار نمی

 بلکه ،(تکرار است راحتی قابل به ی کهعمقکم کار) شودکنند، اختصاص داده نمیمی

 را هاسرویس که این نوآورانه را توزیع هایسیستم به راحتی که کسانی است مختص

 ممه بسیار عمیق کار (.تکرار آن سخت است که عمیقی کار) سازندکنند، میمی مدیریت

سوراه »ی کتاب بارکر، نویسنده اصطالح اریک از توانیم در مورد آن،می تا جایی که است،

 «.21 قرن ابرقدرت»کنیم:  استفاده« دعا را گم کردن

*** 
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 عمیق کار یفزاینده کمبود مورد در ایم. یکیبخش از کار عمیق را دیده دو تا اینجا، ما

ادغام کنیم  درون یک ایده توانیم آنها رامی ما آن. در حال افزایش ارزش مورد در دیگری و

 شود:می دنبال کتاب این در مطالبی است که یهمه که مبنای

یاب ای در حال کمفزاینده طور به عمیق کارهای انجام توانایی: عمیق کار فرضیه

 شمند شدنارز در حال ایفزاینده طور ما، به اقتصاد زمان در همان در است و دقیقاً شدن

 صلیا محور را آن سپس و دهندمی پرورش را مهارت این که افراد کمی نتیجه، در. است

 .کرد خواهند پیشرفت دهند،قرار می خود کاری زندگی

ه باول  بخش در اول که هدف .شودمی دنبال بخش دو در که دو هدف دارد کتاب این

 هدف .است درست عمیق،کار  یفرضیه کند متقاعد را این است که شما آن پرداخته شده،

 غز ومدادن  حقیقت به شما، از طریق تعلیم این از مزیت استفاده آموزش چگونگی دوم،

قرار  تانایحرفه زندگی محور عمیق را نحوی که کار تان است، بهکاری هایعادت تغییر

 شدنم بدیلت چگونگی توضیح برای را زمانی جزئیات، این به وارد شدن از قبل البته، .دهید

 .داد خواهم عمیق بودن اختصاص طرفدار به

*** 

 .امکرده دشوار تمرکز روی مسائل برای امتوانایی گذشته را صرف پرورش یمن دهه

 ی دکترایمکه دوره هستم نظری کامپیوتر التحصیل علومفارغ من دانستن این موضوع که

 توانایی آن در که ایحرفه محیط -ام گذرانده MIT مشهور 1محاسبات تئوری گروه در را

عالقه به شما کمک  این منشأ درک برای -شود محسوب می حیاتی شغلی مهارت تمرکز،

 .خواهد کرد

شد  استخدام MIT در که قبل از رسیدن به سن قانونی با استادی ها،سال این طی در

 نبود جیبکردیم. عآرتور شده بود، در یک دفتر کار میمک «نبوغ بورس تحصیلی»و برنده 

بردی وایت روی هایعالمت به عمومی نشسته و در فضایی او را در حالی پیدا کنید که که

                                                                                 

1 . Theory of Computation 
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 اند که مانند او،گرفته محققان و دانشجویان از و اطرافش را گروهی خیره شده است،

 چند توانستمی این وضعیت .کنندها نگاه میبه این عالمت خیره نشسته و سروصدابی

دسترسی  .بودند خیره و آنها هنوز گشتمو برمی رفتممی ناهار برای من. یابد ادامه ساعت

 بعید نشناسد، را شما اگر و نیست توئیتر فعال در او .است دشوار فرد،منحصربه استاد به این

 .کرد منتشر مقاله 16 گذشته، سال او .دهد پاسخ ایمیلتان به که رسدمی نظر به

پخش  در جو دانشگاه شدید، تمرکز نوع تمایل به انجام اینام، دانشجویی دوره طول در

عمیق  به را نسبت مشابهی تعهد هم من نیست که طولی نکشید که تعجب جای .شده بود

شود می مختلفی ناشران و دوستان چیزی که باعث آزرده شدن .دادم پرورش بودن در خودم

 توئیتر یا فیسبوک حساب هرگز است کهام، این با آنها کار کرده هایمکتاب در رابطه با که

 وبگردی .امنداشته وبالگ یک به جز دیگر، اجتماعی هایرسانه حضوری در گونههر یا

دریافت  رادیوی عمومی ملی و پستواشنگتن یاز طریق روزنامه را اخبار بیشتر و کنمنمی

هیچ  نویسم،می سایتی که در آنوب: است سخت معموالً هم من دسترسی به .کنممی

 نداشتم هوشمند گوشی 2012 سال تا همچنین و دهدنمی ارائه شخصی را ایمیل آدرس

 متولد شود، مانپسر از اینکه باید قبل»داد:  اولتیماتوم من به که همسرم باردار بود وزمانی)

 («کار کند. که گوشی داشته باشی

ده  یطول دوره در .است داده پاداش هم من به ،بودن قیعم به تعهدم دیگر، سوی از

 مقاالت گرفتم، دکترا کردم، منتشر کتاب چهار دانشگاه، التحصیلی ازفارغ از پس یساله

 تاون جورج دانشگاه استادیار در عنوان به و نوشتم باال یرتبه با ایداوری شده دانشگاهی

کاری،  روزهای طول ندرت در به که کارها را در حالی ادامه دادم این من .شدم استخدام

  کنم.می کار بعد از ظهر شش یا پنج بعد از ساعت

 توجهی قابل هایتالش به این دلیل محقَق شده است که فشرده، ی کاریبرنامه این

ام سعی کرده حالدرعین ام وداده انجام امزندگی در یعمقکم به حداقل رساندن برای را

که به کنم عمیقی می کارهایبیشتر روزم را صرف  .برمب از زمان آزادم را استفاده بیشترین

 کههم وجود دارند تری یعمق جزئکم هایفعالیتآن، در کنار  ام،کرده انتخاب دقت
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 بادقت هدایت شده، به میزان سه و بدون وقفه تمرکز .کنم جلوگیری نهاآ ازکامالً  توانمنمی

 تواندمی رسد ومطلوبی می یبه نتیجه هفته، در روز پنج روز و در ساعت چهار تا

 .کند تولید ارزشمند زیادی هایخروجی

 اکثر در .است به ارمغان آورده برایم نیز شغلیغیر مزایای ،بودن قیعم به من تعهد

 شود،می شروع جدید کاری روز تا فردا صبح که روممی خانه به محل کار از که زمانی مواقع،

 از بعد دارم دوست که وبالگ هستند هایپست اصلی استثناء) زنمدست نمی کامپیوتر به

قطع ارتباط به  توانایی در با اینکه این (.بنویسم را نهاآ رفتند، رختخواب به هایمبچه اینکه

یا بررسی  های کارینی ایمیلنهابررسی سریع و پ ترِمرسوم یشیوه مغایر کامل، صورت

 دو و همسر با هاتا شب دهدمی اجازه مناجتماعی است، اما به  هایرسانه هایسایت مکرر

فرزند، کار  دو با یگرفتار پدر برای که کتاب مطالعه کنم زیادی تعداد و باشم پسرم

نگرانی  ی ناشی ازهمهمه من، زندگی در پرتیحواسنبود  کلی، طور به .آوری استشگفت

را کرده،  رخنه مردم یروزمره زندگی در ایفزاینده طور به رسدمی نظر ذهنی که به

 .است کرده رنگکم

*** 

 به سمت گرایشم توضیح دادن و کردن رسمی برای من ی است از سویتالش کتاب این

 کمک من به که هاییاستراتژی انواع جزئیاتهمچنین  و ،عمقیبه جای کم بودن قیعم

تعهد را من بخشی از این  .کنم را مطرح کرده است عمل گرایش این اساسبر تا نداهکرد

را بر پایه کار عمیق بازسازی  تانشما کمک کنم زندگی به تا ام،کلمات مطرح کرده در قالب

 م هستم اینافکار توضیح مند بهکه عالقه یدیگر دلیل .نیست داستان تمام این اما ،کنید

 کار عمیق، یفرضیه نسبت به من شناخت .شودمی خودم هم افزایش مهارت است که باعث

 تولید پتانسیل کاملم در به هنوز که امشده متقاعد اما کنم، پیشرفت که کرد کمک من به

کنید وپنجه نرم میدست رو،پیش هایفصل قواعد و هاایده با کهطور همان .امنرسیده ارزش

 من هم سرسختانه که داشته باشید اطمینان توانیدمی شوید،می مسلط نهایت بر آنها و در

 .عمق کارهایم هستم افزایشو به سختی در حال  عمقیکردن کمنابود  دنبال به
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 جنگل در ایجاد کند، پزشکیروان زمینه در خواست انقالبیمی یونگ، کارل که هنگامی

 تفکر برای را اشتوانایی توانستمی که بود جایی یونگ، بولینگن برج .کرد نشینیعزلت

 داد، تغییر را جهان که کارهایی یارائه راستایدر  را مهارت سپس این و کند حفظ عمیق

 برای تالش در کنم متقاعد را شما تا کرد خواهم سعی رو،پیش صفحات در .کند اعمال

 تولید ؛ همچنین تواناییبا من همراه شوید خودمان، شخصی بولینگن هایبرج ساختن

 و پرورش دهیدشود، تر میکنندهپرتحواس فزاینده طور به جهانی که در واقعی را ارزش

را به رسمیت  اندپذیرفته گذشته هاینسل مهم و مبتکر هایشخصیت که حقیقتی

 .است یخوب عمیق، زندگی زندگی :بشناسید





 ایده (بخش اول

 

 

 

 بخش اول

 ایده





 کار عمیق ارزشمند است (فصل اول

 فصل اول

 کار عمیق ارزشمند است

رو تایمز، نیویورک سایتوب در ترافیک انتخابات، روز با نزدیک شدن ،2012 سال در

رخ ملی اهمیت دارند،  لحظاتی که از نظر که در طبیعی است یاین اتفاق ،به افزایش بود

اساس برخی برو ترافیک،  این از زیاد و نامتناسبی یزانم .متفاوت بود بار، این اما .دهدمی

 گزارشیک  ،صفحهآن  .بودص ای خاصفحه از بازدیدی درصد از آن،70 از بیش هاگزارش

ی ی جایزهرندهنویس بمقاله از یک یگزارش یا ی اول خبرهای فوریصفحه در خبری

ی کنندهبینیپیش به سایت بود کهبال بلکه وبالگ آماری مربوط به بیس نبود؛ لیتزرپو

 یک از کمتر .کردآن را مدیریت می 1یت سیلورانتخابات تبدیل شده بود و فردی به نام نِ

نویسنده  چندین سرپرستی یرا با وعده سیلور داشت سعی زمانی که تایمزو بعد،  سال

 .وسوسه کردند تایمز از جدا شدنبرای  را او ABC News و ESPN هایشبکهحفظ کند، 

ی ها نقشی بخشد کردند که طبق آن در همهنهاپیش سیلور به یبزرگ قراردادقرارداد  نهاآ

و بخش اخبار  هواوبینی آبتا پیش اخبار ورزشی گرفته از گرفته شده بود،در نظر برای او 

مراسم  ی تلوزیونییعنی اجرای برنامه که بسیار دور از تصور بود، و چیزی فناوری مربوط به

سیلور که به  هایمدل شناسیروش دقت مورد میزان در هاییبحث و جدل اگرچه .اسکار

 که کنند انکارکه  هستند کمی افراد اما دارد، وجود اند،دهی شدهصورت دستی سازمان

 .بود ما اقتصاد در ایبرنده 2012 سال ، درداده یدر زمینه سالهوپنجی سیاین نابغه

                                                                                 

1 Nate Silver 
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 که است کامپیوتر نویسیبرنامه ی، ستاره1نسنامیر هایندیگر، دیوید ه یبرنده

 یهپای حاضر حال در که کرد ایجاد را Ruby on Rails سایتنویسی وببرنامه چارچوب

سایت  در هانسون، .است Hulu و یترئتو جمله از هاسایت ترینمحبوب از برخیاصلی 

 میزان مورد در او افزار است، شریک است.که بستری اینترنتی برای توسعه نرم 2کمپبیس

اما  کند،نمی صحبت درآمدش، در مجامع عمومی منابع سایر یا کمپبیس از سودش سهم

جایی  - کندمی تقسیم در اسپانیا مالیبو و ماربال شیکاگو، بین را زمانش اینکه به توجه با

نتیجه  توانیممی -کند رانی سرعت شرکت میطور تفریحی در مسابقات اتوموبیل که به

  .است سودآور بسیار بگیریم که سهامش

در  یشریک است، 3دوئر جان ما، اقتصاد در آشکار هایبرنده از نمونه آخرین و سومین

 اند کافیلد پرکینز کلینرولی، به نام سیلیکون در های خطرپذیرگذاریصندوق سرمایه

 انقالب پیشبردکه موجب  مهمی هایشرکت از بسیاری یمین سرمایهتأ به دوئر .4بایرز

 اسکیپنت آمازون، گوگل، یتر،ئتو جمله از شوند، کمک کرده است،معاصر می تکنولوژیکی

 ئر،ود خالص ثروت: است بوده نجومی هاگذاریسرمایه این بازگشت .5میکروسیستمزسان و

 .است دالر میلیارد 3 از بیش نگارش این کتاب، زمان تا

*** 

برای این  پاسخنوع  دو اند؟داشته خوبی به این دوئر عملکردی و هنسن سیلور، چرا

 شخصیتی هایویژگی بر دارند و قرار جزئیات محدوده در ها،اول پاسخ نوعدارد.  وجود سؤال

 ها،پاسخ دوم نوع .کنندمی تمرکز کنند،کمک می نفر سه این پیشرفت رب که هاییتاکتیک و

 .هستند متمرکز نهاآ کار بر نوع بیشتر و ،افراد بر کمتر و دارند کلیات قرارمحدوده در 

کلیات را در  هایی کهپاسخ هستند، اما مهم ،اساسی پرسش این پاسخنوع دو  هر اگرچه

                                                                                 

1 David Heinemeier Hansson 
2 Basecamp 
3 John Doerr 
4 Kleiner Perkins Caufield & Byers 
5 Sun Microsystems 
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 اقتصاد کنند کهبهتر مشخص می چراکه شوند؛می مربوط ما بحث به بیشتر ،گیرندنظر می

 .دهدبه چه چیزی پاداش می ما، فعلی

 کنیم،مراجعه می MIT اقتصاددانان به دو نفر از ،محدوده کلیات کاوش کردنِ برای

 2«ماشین با مسابقه» گذارشان به نامتأثیر کتاب در که 1آفیمک اندرو و برینجولفسون اریک

که در این زمینه نقش  مختلفی نیروهای میان در که کردند ارائه را یمورد ،2011 سال در

 کار بازارهای تغییر دادن حال در دیجیتال که ی تکنولوژیدارند، وجود دارد: پیشرفت ویژه

 توضیح شانکتاب ابتدای در آفیمک برینجولفسون و .است منتظرهغیر هایطریق روش از ما،

 مانهایتکنولوژی که ایهمرحلقرار داریم، « بازسازی بزرگ»ی اوایل مرحله در ما»: دهندمی

« .اندمانده عقب مانیهازمانسا و هامهارت از بسیاری اما هستند، و پیشرفترقابت  حال در

 با پیشرفت .کندمی بینیپیش را بدی اخبار کارگران، از بسیاری ماندگی، برایعقب این

 کارفرمایاناحتماالً  ،انسان و ماشین هایتوانایی بین شکافکاهش  و هوشمند هایدستگاه

 .خواهند پرداخت «جدید یهانماشی» استخدام به «جدید افراد» جای به ایفزاینده طور به

 تکنولوژی در پیشرفتاین  د،بوخواهد آن  انجامقادر به  انسان نهات که در مورد کارهایی و

صورت بگیرد و  همیشه از ترراحت دور، راه از کار تا خواهد شد باعث همکاری و ارتباطات

افراد برجسته  به را نهاآ کلیدی، هایسپاری نقشبا برون ها بدهد کهرا به شرکت انگیزه این

کمتری  کار، بومی استعدادافراد بابه شود که باعث می ،کنندی کاری محول در هر زمینه

 .برسد

 آفیمک برینجولفسون و که طورهمان .نیست ترسناک از دید جهانی، واقعیت، این البته

 را نهاآ بلکه شود،نمی مشاغل باعث از بین رفتن تمام بزرگ، بازسازی این کنند،می تأکید

 دخواه بین از جدید اقتصاد این در مردم، از بیشتری تعداد اگرچه مشاغل .کندمی تقسیم

مشاغل دیگری  اما د،خواهد ش سپاریبرون راحتی به یاشده  اتومات یا نهاآ مهارت زیرا رفت،

 به و نسبت خواهند کرد رشد هم بلکه خواهند ماند، پابرجا نهاهم وجود دارند که نه ت

(. دریافت خواهند کرد بیشتری پاداش ترتیب این به و)تر خواهند شد ارزشمند گذشته

                                                                                 

1 Erik Brynjolfsson , Andrew McAfee 
2 Race Against the Machine 
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 مثال به عنوان .نیستند نهات اقتصاد،آینده  برای طرحارائه این  در آفی،مک برینجولفسون و

متوسط، پایان »کتابی به نام  میسون ، اقتصاددان دانشگاه جورج1تایلر کوئن ،2013 سال در

 .دهدمی بازتابآفی را مک برینجولفسون و ینظریه که کتابی کرد، را منتشر 2«یافته است

این است  کند،، مفید میایویژهبه طرز  را آفیمک برینجولفسون و وتحلیلتجزیه آنچه اما

 این سودآورِ بخش در که کنندمی خاص گروه سه مشخص کردن به اقدام نهاآ که

 دست به ی هوشمندهاماشین عصر را در مزایای زیادی و گیرندمی قرار یبندتقسیم

 هانسون هستند که سیلور، هاییگروهگروه،  سه این که اتفاقاً نیست تعجب جای .آورندمی

صحبت  هاگروه این از هرکدام یبیایید به طور خالصه درباره .بودند نهاآ به متعلق دوئر و

 .شدند ارزشمند بسیار ناگهان نهاآ چرا که متوجه شویم بهتر تا کنیم

 باال مهارت با کارگران

مهارت  با» کارگرانمظهر آن است را  سیلور نیت که گروهی آفی،مک برینجولفسون و

منجر به  صدا، تشخیص و دستگاه الکترونیکی رباتیک مانند هاییپیشرفت .نامندمی «باال

طور همان اما؛ مهارت کمی نیاز دارندکه به  اندشده هاییموقعیت از بسیاری اتومات شدن

 ، علم3داده سازیمصور مانند دیگر، هایتکنولوژی» کنند:می تاکید اقتصاددانان این که

هنرهای  سهم افزایش باعث ،4سریع سازینمونه و باال سرعت با ارتباطات وتحلیل،تجزیه

 «.دهدرا افزایش می مشاغل این ارزش شده است که داده بر مبتنی هایاستدالل ظریف و

 ایفزاینده طور به آالتی کهماشین باکار  برای ژرفی توانایی که افرادی دیگر، عبارت به

کرده و کامیاب  پیشرفت دارند، نهاارزشمند از آ نتایج و به دست آوردن شوند،می پیچیده

 این کلیدی سؤال»: دگویمی تریپردهبی طور به را واقعیت این کوئن تایلر .دشخواهند 

 «خیر؟ یا هستید خوب هوشمند یهاماشین با کار در شما آیا که خواهد بود

                                                                                 

1 Tyler Cowen 
2 Average Is Over 
3 Data visualization 
4 Rapid prototyping 
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 بزرگ، یداده هایتامین داده برای پایگاه در اشراحتی به دلیل سیلور، یتن البته که

 ارت باالبا مه کارگر مظهر کارلو، مونت مرموزش به نام سازشبیه به آن سپس منتقل کردن

 مفراه را آن شرطپیش بلکه نیستند، سیلور هایموفقیت مانع هوشمند، یهاماشین .است

 .کنندمی

 هافوق ستاره

 که است دومی گروه ازای نهنمو نسن،امیر هاینه دیوید نویسی،برنامه کارشناس

: کرد خواهند رشد ما جدید اقتصاد در کنندمی بینیآفی پیشمک برینجولفسون و

 و ایمیل مانند ،همکاری ابزارهای باال و سرعت با داده هایشبکه «.هاستارهفوق»

 از ورزیکاری دانش هایبخش از بسیاری در را 1گراییمجازی، ناحیه جلسات افزارهاینرم

 مانند جهان نویسانبرنامه بهترین از یکی توانید بهکه می مثال، زمانی برای .اندبرده بین

 پرداخت کنید، پروژه به صورت فوری، پول هرتکمیل  جهت الزم زمان به نهات ن،هانس

به او،  پرداخت مزایا و کار دفتر فضایی برای وقت، کنار گذاشتن تمام نویسبرنامه استخدام

 بهتری دریافت نتیجه با پرداخت پول کمتر،احتماالً  سناریو، این در دیگر قابل درک نیست.

خدمات ارائه  بیشتری هایساالنه به مشتری تواندمی ن همهانس که حالی در کرد، خواهید

 .شد خواهد بهتر برای او هم منجر به وضعیت مالی بنابراین و کند

 حالی در را انجام دهد، این کار اسپانیا، ماربال در از است ممکن نسناه که این حقیقت

 زیرا ؛نیست مهم شما شرکت برای است، مریکاآ یآیوا در ایالت 2مونیزدر دیس تاندفتر که

 .کندمی یکپارچهتقریباً  را فراینداین  ،ابزارهای همکاری و ارتباطات تکنولوژی هایپیشرفت

مونیز دیس در مهارت کمتری دارند و که بومی نویسانبرنامه واقعیت برای این )اگرچه،

 تعداد روند مشابهی در دارند، اهمیت دارد(. ثابت یحقوق ماهیانه به نیاز و کنندمی زندگی

 را دور و پربازده راه از کار امکان تکنولوژی، نهاآ در که افتداتفاق می هارشته روزافزونی از

 بازارِ  که این هنگامی .... و طراحی نویسندگی، بازاریابی، مانند مشاوره، ؛کندمی فراهم

                                                                                 

1 Regionalism 
2 Des Moines 
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 کنند،می پیشرفت اوج قرار دارند، در که کسانی گیرد،جهانیان قرار می دسترس استعداد در

 .ندکنمی زیان دیگران که حالی در

به بررسی  کرد، منتشر 1981 سال که در ایمقاله ، در1شروین روسندانی به نام اقتصاد

او برای  .پرداخت «شودچیز میهمه برنده صاحب» نهاآ این بازارها که در ریاضی زیربنای

 با عاملی یا کیفیت و به عنواناستعداد را به عنوان  q متغیرهایش فرمول در، کار این

 دادن گوش» :داد این صورت توضیح و آن را به سازی کرد، مدل«2ناقص جایگزینی»

شوند روی هم جمع نمی ،های متوسطو آهنگ متوسط خوانندگانی در سطح بهپی درپی

 نیست کاال استعداد، دیگر، عبارت به «.دنشونمی عالی وفرد منحصربهتبدیل به اجرایی  و

 نیاز با هم مورد سطوح به رسیدن برای را نهاآ و کنید خریداری عمده صورت به بتوانید که

 هستید بازاری در اگر بنابراین، .بودن، پاداش وجود دارد بهترین فقط برای: کنید ترکیب

است،  مشخص فرد هر qارزش  و دارد دسترسی بازیگران آن همه به کننده،مصرف که

 استعداد مزیت داشتن اگر حتی .کرد خواهد انتخاب را بهترین کنندهاین مصرف بنابراین،

هنوز  هافوق ستاره باشد، کوچک ها،مهارت بندیاستعداد بعدی در رتبه با مقایسه در برتر،

 .خواهند کرد جذب را بازار از ایعمده بخش هم

 ستارگان نظیر هایینمونه بر کرد،می مطالعه را اثر این روسن که زمانی ،1980 دهه در

 موسیقی هایفروشگاه مانند شفافی بازارهای که جایی شد، متمرکز نهاداموسیقی و هافیلم

 و دسترسی داشت مختلف هنرمندان به مخاطب داشت، وجود سینما یهاسالن و

 افزایش بزند.حدس را  نهاآ خرید، با دقت استعداد گیری در موردتصمیم از قبل توانستمی

بودند  محلی ،قبالً  بازارهای دیگری که از بسیاری ،همکاری و ارتباطات هایتکنولوژی سریع

 دنبال به کوچکی که شرکت حاضر، حال در .است کرده تبدیل مشابه جهانی بازار به را

دسترسی  استعداد المللیبین بازار به عمومی است، روابط مشاور یا کامپیوتر نویسبرنامه

 ی ازبه یک های ضبط شده،موسیقی هایفروشگاه پیدایش که ایشیوه همان دارد، به

 آلبوم خرید برای محلی را نوازندگان کوچک اجازه داد تا شهری موسیقی در انطرفدار

                                                                                 

1 Sherwin Rosen 
2 imperfect substitution 
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فوق ستاره، نسبت به چیزی  اثر دیگر، امروزه بیان به جهان، کنار بزند. ها درگروه بهترین

 .پیدا کرده است تریگسترده کاربرد کند، بینیپیش قبل سال سی توانستمی روسن که

های بخش های مشهور درستاره با افراد بیشتری از تعداد ما اقتصاد حاضر، در حال در

 .کنندمی رقابت مربوط به خودشان

 مالکان

دوئر  جان که گروهی - کرد خواهند پیشرفت ما جدید اقتصاد در گروهی که آخرین

 در گذاریسرمایه برای را ی الزمسرمایه که شودمیافرادی  شامل - است مظهر آن

هدایت  را بزرگ بازسازی این هایی کهدر اختیار دارند. تکنولوژی جدید هایتکنولوژی

 سرمایه، به دسترسی شویم،متوجه می مارکس هایاز صحبت کهطور همان .کنندمی

 به نسبت بیشتری مزایای ها،دوره برخی که در است درست اگرچه .دارد زیادی مزایای

 پس اروپای کنند،می خاطرنشان آفیمک برینجولفسون و کهطور همان .دارد هاسایر دوره

 ترکیبی زیرا از طریق ؛بود نقد هایپول نگه داشتن برای بد زمان از یکای نهنمو جنگ، از

 انگیزشگفت سرعتی با را قدیمی هایثروت تهاجمی، های مالیاتیسیستم و سریع تورم از

 بنامیم(. 1«تون اَبیداون اثر» را آن توانیمآنچه می) رد.بُمی بین از

 به دسترسی برای خوبی بسیار زمان جنگ، از پس دوران خالف بر بزرگ، بازسازی

 عنصر که 2زنیچانه نظریه که بیاورید یاد به ابتدا چرایی آن، درک برای .است سرمایه

 از ترکیبی طریق از پول که که زمانی کندمی دعاا مرسوم است، اقتصادی تفکر در کلیدی

 ها،ورودی با متناسبتقریبًا  ها،پاداش شود،می ساخته کار نیروی و گذاریسرمایه

 دهد ومی کاهش را صنایع از بسیاری در گرکار به نیاز دیجیتال، تکنولوژی .ندگردبازمی

 را در اختیار دارند، هوشمند یهاماشین که مالکیت کسانی منافع برای سهم بازگشت

 مانند شرکتی تواند درمی یخطرپذیر گذارسرمایه هر امروز، اقتصاد در .یابدمی افزایش

کرده بود،  استخدام را نفر 13 فقط که حالی در یتاًنها که گذاری کند،سرمایهاینستاگرام 

                                                                                 

1 Downton Abbey Effect 
2 Bargaining theory 
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 از کمی مقدار چنین تاریخ، در چه زمان دیگری .فروخته شد دالر میلیارد یک به قیمت

مقدار ورودی  به توجه با شود؟ ارزش از زیادی چنین مقدار شامل توانستهکار می نیروی

 مورد، این در - ماشین صاحبان به که ثروت این نسبتی از کار، کم نیروی خیلی

 ی ازیک که نیست تعجب جای .است سابقهبی گردد،بازمی -پذیرخطر گذارانسرمایه

کردم، با کمی نگرانی اعتراف  مصاحبه او با کتابم آخرین برای خطرپذیر که انگذارسرمایه

 .«خواهندرا می من شغل همه»: که کرد

*** 

اساس بررسی که من بر :کنیم وجورجمع مطالبی که تا اینجا گفته شد را تا اجازه دهید

 تکنولوژی، در حال تأثیر و سابقهبی رشد که کندمی دعاا رایج اقتصادی تفکر ام،انجام داده

 خاصی مزایای گروه سه جدید، اقتصاد این در .هستند ما اقتصاد در یعظیم بازسازی ایجاد

؛ کنند کار هوشمند یهاماشین با خالقانه و خوبی به توانندمی که کسانی :داشت خواهند

 دسترسی سرمایه به که کسانی و هستند بهترین دهند،که در کاری که انجام می کسانی

 .دارند

 آفیمک برینجولفسون، مانند اقتصاددانانی توسط که بزرگ بازسازی این که است واضح

نیست  حاضر حال در «بودن مهم»برای  اقتصادی روندِ  نهات است، شده شناسایی کوئن و

 آنچه اما کرد، خواهند کار خوبی به که نیستند هاییگروه نهات شد، ذکر گروهی که سه و

 نهاتاین سه گروه  اگر هستند، حتی هارونداین  است، مهم کتاببحث در این  برای

ولی به هر حال، این سه گروه  کرد خواهند هستند و پیشرفت مهم هایی نباشند کهگروه

 بپیوندید، هاگروه این از هریک به بتوانید اگر .مهم هستند و پیشرفت خواهند کرد

کارتان  هم هنوز است ممکن نتوانید، با اینکه اگر .کرد خواهید کار خوبی به صورت،دراین

 .تر خواهد بودمتزلزل تانموقعیت اما خوب انجام دهید، را

 این به توانمی چطور :با آن مواجه شویم، واضح است حاضر حال پرسشی که باید در

 باید ابتدا شما، افزایش حال در شوق و شور فرونشستن خطر پذیرش با پیوست؟ برندگان

 جان به شدن تبدیل و سرمایه سریع جمع کردن در مورد من هیچ رازی که کنم اعتراف
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 اشتراک به با دیگران یکتاب در راآن  که بود بعید داشتم، یراز اگر چنین) ندارم. بعدی دوئر

 ،نهاآ به دسترسی چگونگی .هستند دسترس در دیگر، یبرنده گروه دو اگرچه .(بگذارم

 .دهیممورد بررسی قرار می ادامه در که است هدفی

 شد برنده تبدیلیک جدید به  اقتصاد در توانمی چگونه

 :ردیمک را شناسایی انددسترس در کهکنم می ادعا و هستند رشدی آماده که یگروه دو

 یینهزم در که کسانی و هوشمند کار کنند هایدستگاه با خالقانه توانندمی که کسانی

ه ک معتقدم درآمد چیست؟پر هایبخش این در قرار گرفتن راز .هستند شان ستارهکاری

 .هستند حیاتی زیر اصلی توانایی دو

 جدید اقتصاد در رشد برای اصلی توانایی دو

 .سخت کارهای در توانایی سریع ماهر شدن (1

 .سرعت و هم از نظر کیفیت نظر از ، همممتازسطح  در تولید توانایی (2

به  ما که مباشی داشته یاد به باید شروع برای .کنیم شروع اول توانایی اجازه دهید با

با  که مستقیماًهایی تکنولوژی از بسیاری یبسیار جذاب و ساده کاربری یتجربه دلیل

 لوس آیفون، و یترئتو ، مانندو دارای رابط کاربری خوبی هستند در ارتباطندمشتری 

 ردن ودرک ک :جدی، اما ابزار نه هستند، مصرفی محصوالت هانمونه این اگرچه، ایم.شده

ت بزرگ را هدای بازسازی هوشمندی که یهاماشین اکثر یمهارت پیدا کردن در زمینه

 .است ترپیچیده توجهی قابل طور به کنند،می

پیشرفت  پیچیده هایتکنولوژی با کار از طریق که کسی ید،به یاد بیاور را نیت سیلور

 هایبینیایجاد پیش که شویممی متوجه شویم، عمیق شناسی اوروش در اگر .کرده بود

 رای را بیشترین کسی چه»ی جمله کردن تایپ سادگی به ها،داده بر مبتنی انتخاباتی

 بزرگ از یداده داری از یک پایگاهنگه جای به او .نیستوجو جست در کادر «خواهد آورد؟
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 1استتا از ،(مرکز انجام آن 250 از بیش از مورد نظرسنجی هزاران) هانظرسنجی نتایج

 تولید 2پاکراستتا نام به یشرکت است که توسط آماری تحلیل سیستم کند کهاستفاده می

 یدر ادامه، دستور مثال، برای ها، آسان نیست.مهارت پیدا کردن در این ابزار .است شده

کند، می از آن استفاده مدرن، مانند آنچه سیلور داده پایگاه یک با کار ینحوه درک برای

 :است آورده شده

CREATE VIEW cities AS SELECT name, population, altitude FROM 

capitals UNION SELECT name, population, altitude FROM non_capitals; 

 نهاآ به شما .کنندکار می SQL نام به زبانی استفاده از نوع، با این هایی ازداده پایگاه

 نهاآ یدهش ذخیره اطالعات با تا دهیدمی شد، داده نشان اینجا در آنچه مانند یینهافرما

 مثالً .است ایپیچیده اطالعاتی، کار هایپایگاه ایناداره  چگونگی درک .کنید برقرار ارتباط

 یدهدا پایگاه جدول یک که موجب ایجاد :دهدبه آن می را «نمایش» فرمان فوق، دستور

 تواندمی سپس و کندمی گردآوری موجود جدول چندین از را اطالعات که شودمجازی می

چه  اینکه .دهی قرار بگیردآدرس مورد استاندارد جدول یک مانند ،SQL دستورات توسط

جام دهید، ان این کار را خیلی خوب چگونه و زمانی دستور مربوط به نمایش را ایجاد کنید

رای رسیدن ب و بدانید باید که ی استزیاد چیزهای از است، اما این فقط یکی یدشوار سؤال

 .مهارت پیدا کنید نهاآ واقعی، در هایداده پایگاه از منطقی نتایج به

بگیرید  نظر را در دیگری تکنولوژی نیت سیلور، مان در موردموردی مطالعه یدر ادامه

 که نیست افزارینرم مطمئناً  و است یقدرتمند ابزار این استتا.: بود متکی آن او بر که

یاد  ی استفاده از آن راکم با آن، نحوه ی نسبتاًهاوررفتن بعد از وخیلی سریع  بتوانید

 این ینسخه جدیدترین به شده اضافه هایویژگی شرح ادامه، در مثال، برای .بگیرید

 اثرات مانند جدیدی های بسیار، ویژگی13ی نسخه در استتا» :آورده شده است افزارنرم

                                                                                 

1 Stata 
2 StataCorp 
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 ،3تأثیر یاندازه بینی،پیش تعمیم یافته، SEM ،2نمونه اندازه و توان چندگانه، GLM ،1رفتار

 سیلور «.شده است اضافه دیگر بسیاری از موارد وها BLOBطوالنی  یهارشته پروژه، مدیر

 ساخت برای - هاBLOB و تعمیم یافته SEM با استفاده از - پیچیده افزارنرم این از

 چندگانه که یهارگرسیون :کنداستفاده می به هم پیوسته، هایبخش با پیچیده هایمدل

 عبارات که در دلخواه یهانوز عنوان به بعداً و اندشده پارامترهای دلخواه انجامروی 

 .شودارجاع داده می نهاآ اند، بهغیره مورد استفاده قرار گرفته و احتمالی

 پیچیده هستند هوشمند یهاماشین کنیم تاکید که است این جزئیات این ارائه ینکته

 این با توانندمی که گروهی به پیوستن برای بنابراین 4.است دشوار نهاآ و ماهر شدن در

 برای مهارت پیدا کردن در کارهای تان راتوانایی که است الزم کار کنند، خوب هاماشین

 روند این هستند، تغییر حال در سرعت به هاتکنولوژی این چون و پرورش دهید سخت

 آن انجام سریع به قادر باید بارها و بارها، :رسدنمی پایان به هرگز کارهای سخت بر تسلط

 .باشید

 با سخت، فقط برای خوب کار کردن یادگیری سریع مطالب برای توانایی این البته

یک  به شدن تبدیل برای تالش در این موضوع، .نیست ضروری هوشمند، هایدستگاه

که  کسانی حتی برای ؛کندایفا می کلیدی ها هم نقشیزمینه یهمه درتقریبًا  ستاره،فوق

 در یوگا مربی به شدن تبدیل برای مثال، عنوان به .دارد تکنولوژی با کمی کارشان ارتباط

ای دارید که به طور فزاینده فیزیکی هایمهارت از ایمجموعه بربه تسلط  نیاز جهانی، سطح

 نیاز پزشکی از یخاص یحوزه در برتری داشتن برای به عنوان مثالی دیگر، .پیچیده هستند

                                                                                 

1 Treatment effects 
2 Power and sample size 
3 Effect size 

کنند، بر های واقعی از آنها برای پیشی گرفتن از یکدیگر استفاده میهایی که شرکتی فناوریواقعیت پیچیده 4

به -محور کنندهی رایج امروزی مبنی بر اینکه قرار گرفتن در معرض محصوالت ساده و مصرفپوچ بودن ایده

بلت به . دادن تداردکند، تاکید ته آماده میبه نوعی افراد را برای موفقیت در اقتصاد پیشرف -ویژه در مدارس

، آنها را به همان اندازه برای یک اقتصاد پیشرفته YouTubeبه آنها برای انجام تکالیفشان در  آموزان یا اجازهدانش

 آماده کند. شدنتواند یک نفر را برای مکانیک خودرو بازی میهای اسبابکند که بازی با ماشینآماده می
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مسلط  مربوط به آن هایروش در مورد آخرین تحقیقات به سرعت در بتوانید که است

 یاد توانیدنمی اگر: خالصه کنیم، باید بگوییم اگر بخواهیم این مشاهدات را بیشتر. شوید

 .کنید پیشرفت نخواهید توانست بگیرید،

 تولید: ، در نظر بگیریدایمارائه کرده پیشتر فهرستی که دوم را در اصلی توانایی اکنون،

 ضروری مربوطه هایمهارت بر تسلط بشوید، ستارهفوق خواهیدمی اگر .ممتازسطح  در

مردم  ملموسی که نتایج به را بالقوه این پتانسیل باید پس از آن، .نیست کافی اما ؛است

 نویسان، بهبرنامه از بسیاری مثال، به عنوان .کنید ارزش قائل هستند، تبدیل نهاآ برای

 ینمونه یستارهفوق ن،هانس دیوید اما کنند، نویسیبرنامه کامپیوترها توانند برایخوبی می

 ،استفاده کرد 1یلزرِ روبی آن تولید برای توانایی ایناز در مورد او صحبت کردیم، قبالً  که ما

 هایمهارت هانسون برای انجام این پروژه نیاز بود که .شهرت او شد که باعث ایپروژه

 .کند تولید آشکار و عینی و نتایجی با ارزشِ برساند اعال حد به اش رافعلی

 یهاماشین تسلط پیدا کردن بر فکر به که کسانی هم در مورد تولید، توانایی این

 یمجموعه مدیریت ینحوه یادگیری نیت سیلور، برای .رودبه کار می هستند، هوشمند

 که دهد نشان تا داشت نیاز او .نبود کافی آماری هایوتحلیلتجزیه انجام و بزرگ هایداده

که مورد  دست آورده ب هاماشین این از اطالعاتی تا کند استفاده مهارت این از تواندمی

بال بیس» ش در شرکتاروزهای کاری طول در سیلور .قرار بگیرد زیادی مخاطبان توجه

 سازگاری برای که بود کسی نهااو ت اما کرده بود، کار ، با افراد ماهر زیادی2«پراسپکتوس

 موضوع، این .تالش کرد انتخابات، بینیپیش سودآورترِ و جدید یحوزه با هامهارت این

 اگر :کندفراهم می ماناقتصاد در برندگان صفوف به پیوستن برای را یدیگر کلی نگرش

 .هستید یا بااستعداد ماهر چقدر که نیست مهم .کرد نخواهید پیشرفت نکنید، تولید

                                                                                 

است  بازآزاد و متن، افزاری تحت وبچارچوب نرم( یا به صورت ساده ریلز، یک Ruby on Rails) انگلیسیبه  1

 کند.استفاده می روبی نویسیزبان برنامهکه از 
2 Baseball Prospectus 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
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 های جدید و نوآورتکنولوژی دنیای در پیشرفت برای که توانایی دو این درکپس از 

 این توانمی چگونه :بپرسیم بدیهی بعدی را پرسش توانیممی اکنون اساسی هستند،

دو  :رسیممی کتاب این اصلی ینظریه به که داد؟ اینجاست پرورش را اصلی هایتوانایی

 .دارند بستگی عمیق کار انجام برای شما توانایی به را توصیف کردیم، نهاآ که اصلی توانایی

 در ولیدیا ت یادگیری مطالب سخت برای اید،تسلط پیدا نکرده ایپایه مهارت این اگر در

 .مشکل خواهید شد ، دچارممتاز سطح

 نگاه به یازن این موضوع، شود؛نمی آشکار بالفاصله عمیق، کار به هاتوانایی این وابستگی

 را ترقدقی نگاه این رو،پیش هایبخش .دارد وریبهره و تمرکز یادگیری، علم به تریدقیق

از  شما ایبر را اقتصادی هایموفقیت و عمیق کار بین ارتباط کار، این با و کنندمی میسر

 .کنندمی تبدیل« ناپذیرتردید» یبه موضوع «دور از انتظار» یموضوع

 بیاموزید را به سرعت دشوار مطالب تا کندمی کمک شما به عمیق کار

 یدبگذار شود؛ عدسی تبدیل به توجه، هایهمگرایی پرتو به لطف تاند ذهنبگذاری»

 کامالً  و غالب یایده عنوان به شما ذهن در که باشد چیزی ی آنمقصد همه تان،روح

 .«است شده جذاب تثبیت

 استاد و 2دومینیکن یراهب فرقه است، 1«زدالماس سرتیالنگ-آنتونیون» از توصیه این

 زندگی» عنوان با گذارتأثیر اما حجمکم یکتاب بیستم، قرن اوایل در که اخالق یفلسفه

 برای ،«ذهن تقویت و رشد» راهنمای عنوان به را کتاب این ز،سرتیالنگ .نوشت 3«عقالنی

 زندگی سراسر کتاب در او .بودند هاایده دنیای در زندگی کردن خواستار که نوشت کسانی

 تا کندمی کمک خواننده به و کندمی اذعان پیچیده مطالب بر تسلط ضرورتبر  عقالنی،

 چگونهکند که بفهمیم به ما کمک می او کتاب دلیل، همین به .شود آماده چالش این برای

 .کنندتسلط پیدا می( شناختی) سخت هایمهارت سرعت در به افراد

                                                                                 

1 Antonin-Dalmace Sertillanges 
2 Dominican 
3 The Intellectual Life 
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 که هابارتع این در او .برگردیماو  قول نقل به بیایید ز،سرتیالنگ هایتوصیه درک برای

 افزایش برای که کندمی دعاا ،خوردبه چشم می عقالنی کتاب زندگی در اشکال مختلفی هب

 به د،کنی بررسی را مربوط به آن موضوعات منظم طور به باید دنظر،مطلب م از تاندرک

 نهاآ زا هریک در حقیقت نهفته که اجازه دهید «تانتوجه همگرای پرتوهای»که به  طوری

 این .داردد شدی تمرکزبه نیاز  یادگیری،: آموزدمی او به ما دیگر، عبارت به .کنند کشف را

 دهه در ذهن یِزندگ بر با تفکر سرتیالنگز، .شد تبدیل خودش زمان از ای فراترایده به ایده،

دن که رسمی کر کرد کشف دشوارشناختی  کارهای بر تسلط مورد در را واقعیتی ،1920

 .دیگر طول کشید یهفت دهه آن برای دانشگاهیان،

 زمانی شد، آغاز 1970 های دههسال در سازی، به صورت جدیرسمی یوظیفه این

 طور به شود،نامیده می 1عملکرد یشناسروان اوقات که گاهی ی،شناسروان از ایشاخه که

 هایزمینه در) متخصصان چیزی چه هک کرد بررسی این موضوع سیستماتیک شروع به

 ،2اریکسون آندرس .یکِ ،1990 دهه اوایل در .کندمی جدا دیگر افراد از را( بسیار متفاوت

مجزا را کنار هم جمع کرد و به پاسخ  هایپاسخ تمامی فلوریدا، ایالتی دانشگاه استاد

 ینام ورشد تحقیق در آن زمان سازگار بود.  حال ادبیات در که با رسید یمنسجم واحد

 .3سنجیده تمرین: گذار به آن دادتأثیر

ما » :کندمی شروع قوی یادعای با موضوع را این مورد در سازشمکتب یمقاله اریکسون

[ عادی بزرگساالن و متخصص افراد میان] هاتفاوت این کهکنیم می رد این موضوع را

 ادی،ع بزرگساالن و متخصصان بین تفاوت که استدالل ما این است ،دهستن تغییرناپذیر

  «ای خاص است.برای بهبود عملکردشان در حوزه نهاآ یهای طوالنی و سنجیدهبازتاب تالش

ویل  فیلم در دیمون مت شخصیت) دارد. دوستها را اعجوبه داستان آمریکایی، فرهنگ

 «است؟! آسان من برای این کار چقدر دانیمی آیا» زند:می بلند فریاد 4خوبهانتینگ 

                                                                                 

1 Performance psychology 
2 K. Andres Ericsson 
3 Deliberate practice 
4 Good Will Hunting 
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در حل آن ناتوان  جهان یبرجسته ریاضیدانان که کندمی حلمسائلی را  به سرعتاو چون 

 پذیرفته ایگسترده طور به حاضر حال در و اریکسون آن را پیش برد . تحقیقاتی که(ندهست

تسلط بر  کند. برایمی متزلزل را هافسانها این ،(1در نظر گرفتن چند نکته با) شده است

ی در زمینه کمی استثناهای است؛ نیاز تمرین از خاص نوع این به شناختی، کار دشوار هر

 سرتیالنگز زمینه هم این در رسدمی نظر به) .دارد وجود در این مورد استعداد ذاتیداشتن 

 کند:می دعاا عقالنی زندگی در کتاب است، به طوری که خودش بوده زمان از جلوتر

ها فقط وقتی عملکرد عالی داشتند که تمام توانایی خود را به موضوعی اختصاص نابغه»

نتوانسته است این  اریکسون «دادند که تصمیم داشتند خودشان را در آن نشان دهد.می

 .(کند بیان بهتر از این نکته را

 ایسنجیدهچه تمرین  حقیقتاً  کند کههدایت می سؤالاین  مسئله، ما را به سمت این

روی  شدت به تانتوجه( 1) :است زیر شرح به معموالً  این تمرین اصلی اجزای .است نیاز

 در تسلط بر آن سعی که ایایده یا بهتر شوید کنید در آنتالش می که خاصی مهارت

 خود شرو توانیدمی بنابراین کنید،می دریافت بازخورد شما( 2) متمرکز شده است؛ دارید،

 جزء برای اولین .که کارآمدتر است جایی حفظ کنید در دقیقاً را تانتوجه تا کنید اصالح را

 کنار در تواندنمی سنجیده تمرین که کندمی تأکید زیرا دارد، خاصی اهمیت ما بحث

 اریکسون که طورهمان .دارد بدون وقفه تمرکز به باشد، بلکه نیاز داشته وجود پرتیحواس

                                                                                 

« ان، داستان موفقیتاز ما بهتر»ی تمرین سنجیده را در کتاب پرفروشش با نام پس از آنکه مالکوم ِگلَدوِل، ایده 1

شناسی )گروهی که به طور کلی مطرح کرد، بحث در مورد ایرادات این فرضیه در محافل روان 2008در سال 

کردند، بدبین بودند( متداول شده بود )این کتاب توسط نسبت به تمام چیزهایی که طرفداران گلدول مطرح می

حال، اغلب این مطالعات، ضرورت تمرین سنجیده را نادیده نشر نوین به فارسی ترجمه و منتشر شده است.( بااین

کردند اجزای دیگری را هم که در عملکرد افراد متخصص نقش داشتند، شناسایی گرفتند، بلکه تالش مینمی

توان مطالعات مربوط به چرا عملکرد کارشناسان خاص است و نمی»با عنوان  2013کنند. در یک مقاله در سال 

منتشر شد، اریکسون بسیاری از این مطالعات را رد « را به عموم افراد تعمیم داد: پاسخ به انتقاداتعملکرد آنها 

های انتقادی، اغلب نادرست هستند؛ های تجربی این مقالهکند که طرحکرد. اریکسون در این مقاله، استدالل می

ی خاص، به از میانگین را در یک رشته توانید تفاوت بین عملکرد میانگین و باالترکنند که میزیرا فرض می

 متخصص تعمیم دهید.تفاوت بین افراد متخصص و غیر
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 برای تمرین نیاز مورد توجه متمرکزِ  متضاد باتقریباً  پراکنده کردن توجه،» کند:می تاکید

 «.است سنجیده

 یهاتمرین چرا که مند نیستندبه این موضوع عالقهشناس سایر محققان روان و اریکسون

 پس هایدهه در البته .شناسندمی موثر، کارکردی را آن فقط نهاآ ؛دهندنتیجه می سنجیده

 هایمکانیزم اعصاب علوم دانشمندان موضوع، این یدرباره اریکسون مهم هایمقاله اولین از

 کهطور همان .شوندمی دشوار کارهای در افراد پیشرفت باعث کردند که را کشف فیزیکی

 این بررسی کرد، 2009 سال در  2«کد استعداد» شکتاب نگار، درروزنامه  1یلکو دانیل

میلین )بخشی از ساختار  ،سؤالپاسخ این  که معتقد هستند ایفزاینده طور به دانشمندان

 کندمی عمل عایق مانند و کرده رشد نورون اطراف در که چربی بافت از ایالیه .است 3نورون(

 در این الیه نقش درک شوند. برای فعال تردرست و ترسریع ها،سلول دهد کهو اجازه می

 مدارهای به یتنها در فیزیکی، و چه فکری ها، چهمهارت که باشید داشته یاد به بهتر شدن،

 حال در که زمانهم که کندمیدعا ا مربوط به عملکرد، جدیدِ علم این .شوندمربوط می مغزی

 ایجاد مربوطه یهانورون اطراف در بیشتری ی چربیهستید، الیه یمهارت در پیشرفت

عالی  .انجام دهد موثرتری و ترراحت هایفعالیت دهدمتناظر اجازه می مدار کنید که بهمی

 .است های چربی عصبچیزی، به معنی خوب بودن الیه در بودن

 عملکرد تمرین چرایی برای نورولوژیکی مبنایی زیرا است، مهم درک این موضوع

خاص مربوط به آن را  مدار خاص، یمهارت روی شدید تمرکز با .کندمی فراهم سنجیده

 از تکراری یاستفاده این .کنیدمی فعال شدن به بارها و به صورت مستقل مجبوربارها و 

که شروع  شودمی 4شاخهی کمیاخته نام به هاییسلول فعال شدن باعث خاص، مدار یک

 موثری طور به که دکنمی مدار در موجود یهانورون اطراف در میلین از هاییالیه به ایجاد

که انجام  ایوظیفهروی  زیاد تمرکز بودن مهم دلیل بنابراین .شودمی مهارت تقویت باعث

، برای به راه نهات این که است این کنیم،پرتی اجتناب میحواس از که حالی دهیم، درمی

                                                                                 

1 Daniel Coyle 
2 The Talent Code 
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 در .است سودمند ی چربیایجاد این الیه برای ،مربوطه عصبی مدار اندازه کافی جدا کردنِ 

 داده پایگاه مدیریت مثال، عنوان به) یجدید یپیچیده مهارت یادگیری برای اگر مقابل،

SQL) تالش  (ایدکرده باز را هم تانبوکی فیسصفحه شاید) کم تمرکز حالت در یک

 از جداسازی گروهی و کنیدمیفعال  راعصبی  مدار تعداد زیادی زمانهم کنید،می

 .اتفاق خواهد افتادتصادفی  طور کنید، به تقویت خواهیدمی واقعاً  که ییهانورون

 از دهاستفا مورد ز دردالماس سرتیالنگ-آنتونیون یکه از اولین نوشته قرنی در یک

به  عالی یاستعاره این از ما است، گذشته توجه، متمرکز کردن برای اییعدس مانند ذهن

شاخه بیان ی کمیاخته هایسلول منظر از و شاعرانه است کمتر سمت تفسیری که قطعاً

 ناپذیراجتناب اینتیجه به اشاره برای فکر کردن، تفکر یزنجیره اما این .ایمرسیدهشد، 

 .یدکن تمرکز پرتیحواس بدون به شدت و باید سخت، چیزهای یادگیری سریع برای :دارد

کار عمیق انجام  توانیدراحتی می به اگر .است عمیق کار یادگیری، کارکرد دیگر، عبارت به

 مورد هایمهارت و پیچیده های به طور فزایندهسیستم خواهید توانست بر راحتی به دهید،

عمیق  که یداشب زیادی از افراد یکی اگر تسلط پیدا کنید. اما ،اقتصاد پیشرفت در برای نیاز

که به  نباید انتظار داشته باشید پرت هستند،جا حواسو همه راحت نیست بودن برایشان

 ید.تسلط پیدا کن نهاآ راحتی بر

 کنید ارائه ممتازدر سطح کاری  کند تاشما کمک می عمیق به کار

 گرانت با 2013 سال در که هنگامی .کندمی ارائه ممتازدر سطح کارهایی  1گرانت آدام

دانشگاه در  وارتون وکارکسب دانشکده در که بود استادی ترینجوان کردم، مالقات

 و) کردم فصل این نوشتن به شروع که زمانی بعد، سال یک .شده بود استخدام پنسیلوانیا

ارتقا  جایگاه او ،(کرده بودم خودم شدن استخدام فرایند درباره کردن فکر به شروع تازه

 .است وارتون در 2تمام استاد ترینجوان اکنون او :یافته بود

                                                                                 

1 Adam Grant 
در ایاالت متحده )و البته در ایران(، سه رتبه برای اساتید وجود دارد: استادیار، دانشیار و استاد تمام )فول  2

گیرد، به شوند و زمانی که استخدام رسمی صورت میپروفسور(. معمواًل در ابتدا با عنوان استادیار استخدام می
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 او :است ساده ،کندمدارج ترقی را در دانشگاهش طی می سرعت به گرانت دلیل اینکه

 یهمه .کرد منتشر مقاله هفت ، او2012 سال . دردهدهای زیادی بیرون میمقاالت و کتاب

 آن در که) ی اودر رشته آوریاین تعداد، به طور شگفت .چاپ شدند مهم مجالت در نهاآ

 بزرگی هایتیم و کنند کار کوچک ایحرفه هایگروه در یا یینهات به دارند تمایل اساتید

شان تحقیقات از حمایت برای گذرانند،های پسادکتری را میکسانی که دوره و دانشجویان از

کاهش پیدا  پنج مقاله به تعداد این ،2013 سال در .است زیادی یزانم( ندارند در اختیار

خود  اخیر استانداردهای کمتر از اما باال است، آوریشگفتبه طور هنوز این عدد. کرد

ببخش » عنوان تحت یکتاب سال همان در زیرا نیست؛ مقصر این کاهش او اگرچه .اوست

را در آن مطرح  وکارکسب در روابط درباره تحقیقاتش از بعضی که کرد را منتشر 1«و بگیر

 سرانجام کتاب وی .کم گرفتن آن استاست، دست بوده یموفق کتاب کهگفتن این .کرده بود

 هاکتاب ترینیکی از پرفروش به و تبدیل شد نمایش داده تایمز نیویورک یمجله جلدروی 

 پرفروشش، کتاب بر شد، عالوه اعطا تمام به او استاد عنوان ،2014 سال که در هنگامی .شد

 .بود نوشته مقاله که مورد داوری تخصصی قرار گرفته بودند را هم شصت از بیش

 جایگاه شغلی خودم در دانشگاه فکر کردم، گرانت، در مورد با مالقات از پس کمی

 او پرسیدم. خوشبختانه، اشیبازده مورد در او از بنابراین جلوی خودم را بگیرم، توانستمنمی

 که مشخص شد .بگذارد، خوشحال بود اشتراک به موضوع این مورد در را افکارش از اینکه

 مثال، عنوان به .کندمی ، خیلی فکرممتازسطح  در تولید و ارائه فوت و فن مورد در گرانت،

 در دیگر استاد چند با که همراه آموزشی کارگاه یک از پاورپوینت اسالیدهای از ایمجموعه

اینکه چطور به میزان  مورد در رویداد، این .برایم فرستاد داشت را حضور خودش، در آن رشته

 این کرده بود. محور تمرکزداده مشاهداتروی  ،کار آکادمیک ارائه و تولید کند مطلوبی

که  یفصل، فلوچارت هر در زمان تخصیص دقیق از اینمودارهای دایره شامل اسالیدها

دی نهاپیش فهرست و یک دادنویسندگان همکار را نشان می با ارتباط یتصویری از توسعه

                                                                                 

است که معموالً دستیابی به آن، چندین سال بعد از استخدام  ایکنند. استاد تمام رتبهسطح دانشیار ارتقا پیدا می

 کشد و نیاز به کارهای علمی و پژوهشی زیادی دارد.رسمی طول می
1 Give and Take 
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پرتیِ ایِ پر از حواسزندگی کلیشه، وکارکسب استادان این .بود عنوان بیست از بیش با مطالعه

بزرگ  یاایده به صورت اتفاقی به اوقات گاهی و شوندغرق می هاکتاب در آکادمیک را که

 طور به آن را کنند تاعلمی نگاه می عنوان مشکلبه  ی،به بازده نهاآ .، ندارندکنندبرخورد می

 .آدام گرانت به آن رسیده است رسدمی نظر هدفی که به .حل کنند سیستماتیک

 یابه طور خاص ایده دارد، اما بستگی زیادی عوامل به گرانت و بازدهی وریبهره گرچه

 کارهای بندی کردندسته :ترین بخش روش او این استرسد مهممی نظر به که دارد وجود

 سطوح در را بندیدسته این گرانت .وقفه و بدون طوالنی هایدر دوره مهم، اما دشوار فکری

 گنجاندمی یپاییز ترم در را کالسشتمام جلسات  سال، طول یک در .دهدمی انجام مختلف

 برای بودن دسترس در و خوب تدریسروی  را توجهش تمامد توانمی آن طی در و

 حال در گرانت چون کند،می کار روش رسد اینمی نظر به) .کند دانشجویانش متمرکز

 .(است آموزشی متعدد جوایز یبرنده و وارتون دارد در بین استادان امتیاز را باالترین حاضر

 تحقیق توجهش را به کامل طور به تابستان، و بهار تواند درمی پاییز، در ترم تدریس با انجام

 کمتری، کارش را انجام دهد. پرتیبا حواس و اختصاص دهد

 در مدت .کندمی بندیدسته هم یترکوچک زمانیِ مقیاس در را توجهش همچنین

 و دانشجویان برای اتاقش بدر گاهیبه طور متناوب،  تحقیق، به یافته اختصاص ترمِ

 پرتیحواس بدون و کامل طور به کند تارا قرنطینه می خودشگاهی  و است باز همکاران

 مجزا کار سه به را علمی مقاله یک نوشتن معموالً او) .کند تمرکز تحقیقاتی موضوعیروی 

برای  نویسپیش ویرایش و کامل نویسنوشتن پیش ها،داده وتحلیلتجزیه: کندمی تقسیم

 طول روز چهار یا سه تواندمی که هادوره این طول در .(انتشار قابل متنی تبدیل آن به

هم اکنون در »که پاسخ  دهدقرار می خودکار پاسخگویی اغلب ایمیلش را در حالت بکشد،

فرستند، خواهند دانست میکسانی که به او ایمیل  بنابراین ،دهدرا می« !دفتر کارم نیستم

 .ندکگیج می گاهی همکارانم را این کار،»: گفت من به او .باشند داشته پاسخ انتظار که نباید

 «!بینممی کارت دفتر در را تو همین االن، من دفترت نیستی، از بیرون تو: گویندیم نهاآ

صورت کامل انجام دارد، به  دست در را که کاری که زمانی است تا مهم گرانت برای اما

 .اجرا کند راای نهگیراسخت ینداده است، قرنطینه
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به  نسبت بیشتری ای، تعداد ساعاتمالحظه قابل طور به گرانت آدام که کنمفکر می

 این ،کلی طور به) کند،نمی کار ،تحقیقاتی معتبر موسسه متوسط در یک در سطح یاستاد

 تولیدی نهمچنا او اما ،(هستند اعتیاد به کار به ابتال مستعد که هستند گروهی افراد،

او  کردروی است که استدالل من این .خودش دارد رشته در دیگری فرد هر از بیشتقریباً 

 اب خاص، او طور به .کندکمک می پارادوکس این به توضیح بندی کارهادسته به نسبت

 :کندوری استفاده میبهره قانون این وقفه، از بدون و شدید با تمرکز ادغام کارش

 (تمرکز شدت) x( شده صرف زمان= ) باال کیفیت تولید با

 :شوندمی برای شما قابل درک گرانت هایعادت داشته باشید، اعتقاد فرمول این به اگر

ان صرف زم واحد هر در خلق نتایج ،تمرکزش در هنگام کار کردن شدت کردن حداکثر او با

 .دهدافزایش میشده، را 

بار  اولین .شوممی مواجه وریبهره شده ازفرموله مفهوم این با که نیست بار اولین این

چگونه »دومم،  برای کتاب ها پیشکه سالاین موضوع مورد توجه من قرار گرفت زمانی 

 پنجاه حدود با این تحقیق، فرایند طی در .کردمتحقیق می ،1«شویم یدانشجوی ممتاز

 کشور هایترین دانشگاههای برخی از رقابتیدانشکده ترینعالیلیسانس از فوق دانشجوی

 دانشجویان، بهترین که بود این شدم متوجه هامصاحبه این در که چیزی .کردم مصاحبه

 .کنندمی مطالعه دارند، قرار نهاآ تر ازپاییناز لحاظ معدل نمرات،  که گروهی از کمتر اغلب

که نقشی  دانشجویان، بهترین :است بیان شده باالفرمول  در پدیده، توضیحات این از یکی

و بنابراین برای حداکثر کردن  دانستندمی کند رامی ایفاوری بهره درشدت تمرکز 

 برای آمادگی به منظور الزم زماناساساً  این کار، .کردندبه سختی تالش می تمرکزشان،

 .دادمی کاهش ،نهاآ نتایج کیفیت کاهش بدون مقاالت را نوشتن یا امتحانات

معدل نمرات  از فراتر ،تمرکز شدت فرمول این که حاکی از این است گرانت، آدام مثال

 چرا اما .شناختی دشوار هم مربوط است کارهای سایر به و دارد کاربرد کارشناسی یدوره

                                                                                 

1 How to Become a Straight-A Student 
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 دانشگاه وکارکسب استاد ،1لیروی سوفی از جالبی توضیح است؟ در این مورد، طوراین

 سخت قدراین چرا» عنوان جالب با ،2009 سال در ایمقاله در او .وجود دارد سوتامینه

 .نامیدمی 3«توجه ماندپس» که آن را معرفی کرد را ، اثری2«دهم؟ انجام را کارم که است

اثر  بررسی به دیگر، محققان که کندمی به این نکته اشاره مقاله، این یمقدمه در او

 عملکرد، بر - زمانهم صورت به کار چندین انجام برای تالشیعنی  -4بودن ایوظیفهچند

اینکه  رسید،ب باالتر سطوح به که هنگامی مدرن، ورزاندانش کاردفتر در اما .اندپرداخته

 او است، خیلی رایج، باشند چند پروژهروی  که به صورت دائم در حال کار افرادی بیابید

 کمی و ایپروژهروی  کار به شروع بعدی، یجلسه به جلسه یک از رفتن»: دهدمی توضیح

 .«است هازمانسا در زندگی از بخشی فقط ی بعد،اجبار رفتن به سراغ پروژه بعد،

 قتیو که است این کرد شناسایی کاری، استراتژی در مورد این تحقیق این مشکلی که

روی از شما پی بالفاصله تانتوجه روید،میی ب سراغ انجام وظیفه به الف یوظیفه از

از این  قبل اگر خصوص به .ماندباقی می کار اصلی فکردر  ،تانتوجه از پسماندی .کندنمی

ماند پس باشد، این تریکمتوجه  شدت و با محدودیت بدون الف، یوظیفه در تغییر، کارتان

از هم برای تمام کنید، بی الف، آن را وظیفه ترک از قبل اگر حتی اما بیشتر خواهد بود،

 شود.می تقسیم تان بین این دو کارتوجه مدتی

 وظایف را جاییبهاز طریق اجبار در جا توجه ماندِ پس این اثر ایجاد آزمایشگاه، لیروی در

 از افراد مورد آزمایش خواست شروع یآزمایش در مثال، عنوان به .کرد بررسی عملکرد،روی 

 کرد و قطع را نهاآ کار آزمایشات، از یکی در .های کلمات کنندجدول ای ازحل مجموعه به

 و چند رزومه خواندن مورد، این بروند که در یبرانگیزچالش و جدید کار سراغ باید گفت

 از قبل داد اجازه به افراد آزمایشات، سایر در .بود نهاآ فرضی استخدام گیری در موردتصمیم

 ماندپس مقدار تعیین همچنین برای .برسانند پایان به را هاجدول بعدی، کار رفتن به سراغ

 گیری سریع در موردتصمیم یبازی در زمینه یک ،استخدام و حل کردن جدول بین اول، کار
                                                                                 

1 Sophie Leroy 
2 Why Is It So Hard to Do My Work? 
3 Attention residue 
4 Multitasking 
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 تغییر از پس که افرادی» :بود روشن مشابه، هایآزمایش و این آزمایش نتایج داد.قرار  1لغات

 نشان را ضعیفی عملکرد بعدی، کار دراحتماالً  کنند،میرا تجربه  توجه ماندپس وظایف،

 .بدتر خواهد بود عملکرد، باشد، تربیش ماندو هرچه پس «دهندمی

 وضیحبه ت بنابراین و شدت فرمول چرایی درست بودن توضیح به توجه، ماندپس مفهوم

 زمان مدت برای سخت، یاوظیفه روی کار با گرانت .کندهم کمک می گرانت وریبهره

دهد، یمرا کاهش  وظایفش سایر از توجهات ماندمنفی پس اتتأثیر تغییر، بدون طوالنی و

 عبارت به .دبرسان حداکثر به را وظیفه یک این در عملکردش که دهدمی اجازه او به این کار

تاندارد کند، نسبت به اسمی کار مقاالتروی  یینهابه ت روزها، گرانت که هنگامی دیگر،

شود و یپرتی بیشتری مکه باعث حواسکنند را دنبال میهایی سایر استادان که استراتژی

 از التریبا سطح شود، درماندها قطع میپس میزان زیادی به وسیله کارشان بارها و بارها

 .کندمی کارآمدی کار

 مختلف هایاستراتژی) کنید تکرار کامالً را گرانت شدید یقرنطینه نتوانید اگر حتی

 باز هم توجه، ماندسپ مفهوم ،(کرد خواهیم بررسی 2 بخش در عمیق را بندیزمان برای

 در کردن کار معمول عادت که معناست بدان این پسماند، زیرا قرار بگیرد، مورد توجه باید

 نظر به است ممکن کند.می خراب بالقوه طور به شما را پرتی، عملکردحواس نیمه حالت

 در. بیندازید هایتانپیام صندوق به یبیشتر، نگاه سریع یا دقیقه ده هر که باشد ضرربی

روی  هاپیام صندوق باز گذاشتن قدیمی عمل از بهتر رفتار را این از افراد، بسیاری واقع،

کمی  افرادروزها که این ارادهافراد کم عادتی برای) نند.دامی مدت،تمام در نمایش صفحه

زیادی  در حقیقت، این کار پیشرفت که آموزدمی ما به لیروی اما (.کنندآن پیروی می از

                                                                                 

شوند؛ بعضی ای از حروف روی صفحه نمایش نشان داده میگیری در مورد لغات، مجموعههای تصمیمر بازید 1

و « واقعی بودن»از آنها کلمات حقیقی هستند و بعضی نه. بازیکن باید از طریق فشار دادن یک کلید برای اعالم 

یم بگیرد که آیا کلمه نشان داده شده ، با بیشترین سرعت ممکن تصم«غیرواقعی بودن»دیگری برای نشان دادن 

دهند تا تعیین کنید که چقدر کلمات کلیدی خاص در ها به شما اجازه میواقعی بوده است یا نه. این آزمایش

هستند؛ زیرا هر چه این کلمات بیشتر فعال باشند، او به محض دیدن آن کلمه روی « فعال»ذهن این بازیکن 

 دهد.را فشار می« مه واقعیکل»تر کلید صفحه نمایش، سریع
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 اینکه بدتر حتی کند.می معرفی شما توجه برای را یجدید هدف سریع، بررسی این .نیست

تقریباً  کاری که) کنید رسیدگی نهاآ به حاضر حال توانید درنمی که هاییپیام دیدن با

 کار ، به سراغیناتمام یثانویه کار با ترک که شد خواهید مجبور ،(دهیدانجام می همیشه

 گذاشته کنار ای،نشده حل هایجاییبهجا چنین با که ماندهای توجهیسپ .برگردید اول

 .دهندمی کاهش را شما عملکرد شوند،می

 را تریواضح استداللی شکل نگریماز دور میفردی،  مشاهدات این به که هنگامی

 کامل مرکزت با طوالنی مدت که دارید نیاز سطح خودتان، در باالترین تولید برای :بینیممی

 را شما عملکرد که کاری نوع دیگر، به بیان .کنید کاروظیفه،  یکروی  پرتیحواس بدون و

 اشد،برایتان راحت نب طوالنی، مدت عمیق بودن به اگر .است عمیق کار کند،می بهینه

 طور به هک برسانید کمیت و کیفیت از باالیی سطح به را دشوار خواهد بود که عملکردتان

 هایتمهار و استعداد به جز در موردی که .است ضروری ایحرفه پیشرفت برای ایفزاینده

 کنند،ار عمیق میکرقبایی که  قرار بدهند، در موارد دیگر، تأثیر تحت را تانرقابتکامالً  شما،

 .کرد خواهند تولید شما ازبیشتر 

 چی؟ دورسی جک پس

که  هاییتوانایی از عمیق کار چرا در این رابطه مطرح کردم که را خودم دلیل اکنون

 این تنپذیرف از قبل اگرچه، .کندشوند، حمایت میمی ما مهم اقتصاد در فزاینده طور به

 مطرح کنم،موضوع بحث می این یدرباره وقتی اغلب که ای از سؤاالتدسته با باید نتیجه،

 چی؟ دورسی جک پس: شوند، مواجه شویممی

 عاملی آن، شرکت مدیر از استعفا از پساو  .کرد کمک یترئتو سیسأبه ت دورسی جک

 کند.ی خدمات مالی و پرداخت موبایلی فعالیت میکرد که در زمینه اندازیراه را 1اسکوئر

 و سطحی گسترده یک خرابکار در او»: وجود داردفوربس در مورد او  یاز مجله یقول نقل

 سپری عمیق حالت کار در را زیادی زمان که است کسی همچنین او «.است سریالی یمجرم

                                                                                 

1 Square 
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این  که زمانی زیرا ندارد، وقفه بدون تفکر یپرهزینهطوالنی و  هایدوره دورسی، .کندنمی

 همچنان که جایی) یترتوئ در همرا  اشمدیریتی وظایف او شده بود، نوشته فوربس مطلب در

 یمند و محکمقاعده بندیبه زمان منجر بود، این کار هم در اسکوئر حفظ کرده و( رئیس بود

از طرف  و) ندداربینی پیش قابل« هفتگی ریتم» هاشرکت این کردمی تضمین شده بود که

 (.شدیداً گسسته است دورسی، توجه و زمان که کردمی تضمین دیگر،

چهل  سی تا میانگین با طور به که روزش را کندبیان می دورسی مثال، عنوان به

 را نهاآ شب و هنگام بردجلسات هستند، به پایان می که مربوط به ی یادداشتمجموعه

 دسترس جلسات، به در این تمام بین کوتاه هایفاصله در او .کندمی بندیدسته و بررسی

 کنار میز و در حالت در را کارهایم من بسیاری از»: گویدمی دورسی .است معتقد بودن

 توانمبه این ترتیب می. به این میز نزدیک شود تواندمی هرکسی دهم،می انجام ایستاده

 .«بشنوم شرکت را مکالمات تمام

مطرح کردیم،  قبلی قسمت در اصطالحی که از نیست. اگر عمیق کار، سبک این

 ایجلسه به جلسه یک های سریع دورسی ازجاییبهجا کهرسد می نظر استفاده کنیم، به

در روند  آزادانه که در فواصل کوتاه بین جلسات، به افراد برای اینکه دیگر و اجازه دادن

توجه او بیش از اندازه  ماندپسموجب شده است که احتماالً  کنند، ایجاد کاری او اختالل

 کار زیرا است، عمقکم دورسی کار که بگوییم توانیمنمی ،حالدرعین و افزایش یابد

 در است، تکرار قابل راحتی به و ارزشکم شد، تعریف مقدمه در کهطور همان ،عمقکم

ما پاداش  اقتصاد در و است ارزشمند العادهفوق دهد،می انجام دورسی جک آنچه که حالی

 در دالر، میلیارد 1.1 از بیش خالص ثروت کتاب، او با این )در زمان نوشتن .داردبسیاری 

 (.جهان قرار دارد ثروتمند اول هزار میان

 را نهاآ توانیمنمی که است گروهی ازای نهنمو زیرا است، مهم ما بحث برای دورسی جک

ی سؤالبا گذاشتن عنوان  .کنندمی پیشرفت عمیق بدون کار که افرادی :بگیریم نادیده

را داشتم  ترکلی یپرسش از یخاص ، مثال«دورسی چی؟ جک پس» :انگیزشی برای این بخش

عملکرد  که هستندپرتی حواس افراد چرا است، خیلی مهم عمیق، کار اگر :کردممطرح می
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طور همان تا دهم پاسخ سؤال این به خواهممی فصل، این از گیرینتیجه دارند؟ برای خوبی

 .به هم نزندشما را  شویم، توجهتر میعمق، عمیق موضوع یدرباره بعدی صفحات در که

 شرکت ، درییباال اجرایی سطح مدیر دورسی جک که کنیم توجه باید ابتدا شروع، برای

 که افرادی گروه ، دردارند شرایطی چنین که کسانی (.شرکت دو واقع در) است. یبزرگ

مدیران  چنین زندگی سبک زیرا ؛کنندمهمی ایفا می ، نقشکنندمی رشد عمق بدون

کری  ادامه در .شودمی پرتیناپذیری، باعث حواساجتناب و به صورت خیلی زیاد اجرایی،

 چه مدت زمانی که پاسخ دهد سؤال این به کندسعی می ،1ویمئو شرکت عامل مدیر ترینر،

 خب،... بدون بدون،کامالً  ی خوب راتوانم یک روز شنبهمی» :سر کند ایمیل بدون تواندمی

 نهاآ به لزوماً  اما خواهم کرد، ایمیلم را چک منظورم این است که... آن بدون روز بیشتر

 .«نخواهم داد پاسخ

تاریخ،  در دیگری زمان هر مدیران، در اقتصاد آمریکا از این ،گمان امروزهبی ضمناً

 سطح این در کار عمیق، بدون دورسی جک مواردی همانند موفقیت .اهمیت بیشتری دارند

به  باید کردیم،به صراحت بیان  را واقعیت این که هنگامی .است رایج ممتاز از مدیریت

 را بودن قیعم کلی ارزش که این موضوع، کنیم یادآوری خودمان به عقب برگردیم تا

 اجرایی، مدیران این کاری در زندگی پرتیحواس ضرورت زیرا چرا؟ .کندنمی تضعیف

گیری است تصمیم موتور اساساً خوب، اجرایی مدیر یک .است نهاآ یویژه مشاغل مخصوص

شرکت  2ی جئوپاردیمسابقهدر که  ام نیستبیواتسون شرکت آی کامپیوتر شباهت بهو بی

مسلط  یاست و استعداد که به سختی به دست آمدهدارند از تجربه ای نهگنجی نهاآ .کرد

 ایمیل، شکل به هاییروز داده طول در .دارند خودشان بازار و اثبات شده هم در مورد

در  پردازش و را نهاآ باید که شودمی ارائه نهاآ غیره به و سایت بازدیدکنندگان جلسات،

 را صرف تفکر ساعت چهار بخواهد عاملی مدیر هر اینکه .گیری کنندتصمیم موردشان

                                                                                 

1 . Vimeo 
( جئوپاردی یکی از مسابقات تلویزیونی پرسش و پاسخ در آمریکاست. واتسون یکی از Jeopardyبه انگلیسی ) 2

های کن جنینگز و برد راتر رقابت کرد بود که با دو نفر از قهرمانان این مسابقه به نام IBM کامپیوترهای شرکت

 و برنده شد.
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او را بیشتر ارزش  تواندکه می است چیزی دادن آن هدر کند، مشکل یک مورد در عمیق

 مشکل این مورد در عمیق طور به تا استخدام شوند باهوش کارمند سه که است بهتر کند.

 ارائه دهند. یی به مدیر اجرایینها گیریتصمیم برای را هایشانحلراه سپس و کنند فکر

 در ییباال اجرایی سطح مدیر اگر که گویدمی ما به زیرا است؛ مهم خاص بودن، این

 سوی از همچنین .نیازی ندارید صفحات بعد هایبه توصیهاحتمااًل  هستید، یبزرگ شرکت

 .مالک قرار دهیم دیگر مشاغل برای را مدیران این رویکرد توانیمنمی که گویدمی ما به دیگر،

 دائماً را خود ایمیل کری ترینر، یا کندوقفه را تشویق می داشتن دورسی، که واقعیت این

دست خواهید  موفقیت پیروی کنید، به همان نهاآ که اگر از نیست امعن این به کند،می بررسی

 .ها استشرکت کارمندان ارشد عنوان به شانخاص نقش یمشخصه نهاآ رفتار :یافت

 یبقیه خواندن هنگام در که مشابه نقض هایمثال در مورد باید خاص بودن، قانون این

 باشیم که داشته یاد به مداوم طور به باید. شود رسد هم اعمالمی ذهن به کتاب این

 عالوه همچنین .ندارد ارزشی عمق نهاآ در که ما وجود دارند اقتصاد در خاصی هایبخش

 ،مداوم ارتباط که برایشان داشتناشاره کنیم توانیم به افراد دیگری هم مدیران، می بر

 حتی .گرانالبی و فروشندگان از خاصی هایگروه مثال عنوان به .روند است ترینارزشمند

 باشد هم کنندهکمک تواندعمق می هایی کهزمینه توانند درمی که وجود دارند کسانی هم

 پرتی موفق شوند.حواس با وجود

 بزنید، خیلی عجله «کار عمیق نیاز بهبی» کارتان برچسب به کهبرای این ،حالدرعین اما

 این به کنند،دشوار می را عمیق کار شما، انجام فعلی هایعادت که این دلیل فقط .نکنید

 فصل در مثال، به عنوان .است ضروری تانشغل انجام برای عمق نبود این که نیست معنا

 بودند داشتن شده متقاعد که کنمبیان می را قوی مدیریتی مشاوران از گروهی داستان بعد،

ی وقتی یک .است ضروری مشتریانشان رسانی بهبرای خدمت ایمیل، از طریق مداوم ارتباط

 به) کنند قطع منظم را ارتباط خیلی را مجبور کرد که این نهاآ هاروارد، دانشگاه اناستاد از

 بهتقریباً  ارتباطات، این که شدند متوجه تعجب با ،(تحقیقاتی مطالعه یک از بخشی عنوان

 به نیازی نداشتند که همیشه واقعاً  مشتریان .ندنبود مهم کردند،می تصور نهاآ که ایاندازه
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 عملکردشان شان کمتر دچار گسستگی شد،و پس از اینکه توجه دسترسی داشته باشند نهاآ

 .یافت بهبود مشاور عنوان به

 زمانی که کنند متقاعد را من کنند تامی تالش که شناسممی را مدیرانی مشابه، طور به

پروژه  انباشتگی کار در از جلوگیری شان وتیم مشکالت به سریع دهیپاسخ به قادر که

دیگران  وریبهره کسی که عنوان به را خودشان نقش نهاآ ند.تر هستهستند، بسیار ارزشمند

 حال،بااین .وری خودشانبهره از کنندهحمایت لزوماً  نه بینند وکند، میپذیر میرا امکان

که از ارتباطی  به داشتن نیاز واقعاً  هدف، این که آشکار کرد خیلی زود آن، از پس هایبحث

 افزاری،نرم هایشرکت از بسیاری حاضر، حال واقع، در در .ندارد است، توجه یبین برنده

 موردی هایپیام این از بسیاری که برندبه کار می را 1اسکروم یپروژه مدیریت شناسیِ روش

 برای که اغلب) کند.می جایگزین موثر به شدت و یافتهسازمان شدت به جلساتی منظم، با را

وقت  رویکرد، این (.شوندهای طوالنی، در حالت سرپا برگزار مینیاز به سخنرانی حداقل کردن

 درگیر هستند، نهاآ هایشان باتیم که مشکالتی مورد در عمیق تفکر برای را بیشتری مدیریتی

 بخشد.می بهبود کنند،آنچه را که تولید می کلی ارزش اغلب، کند ومی آزاد

 که ستممکن ا نیست و ما اقتصاد در باارزش مهارت نهات عمیق، کار: دیگر به بیانی

قابل عمیق یرغانجام کار  که اییهموقعیت اما شود، انجام خوبی به توانایی، کاری این بدون

مورد در فصل این پیشتر در که دالیلی به .هستند کمیاب ایفزاینده طور به استتوصیه 

 مگر، خواهید داد با اختصاص توجه جدی به کار عمیق بهترین کار را انجام بحث شد،آن 

 .است مهم شما یحرفه یبرا پرتیحواس که قوی در اختیار داشته باشید دالیل اینکه
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