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  کارعمیق                                               :عنوان  

 توسعه نشر نوین  انتشارات:      21 :چاپ       ص238 تعداد صفحات:    1400سال:      ناهید ملکی ترجمه:  کال نیوپورت نویسنده: 

تواند به ما می ،مدیریت تمرکز  ها در زمینه موفقیت، کسب و کار وبه عنوان یکی از بهترین کتاب "کار عمیق"کتاب  فرازی از کتاب:

 .تر کار کنیم و با کار عمیق خود، نتایجی عالی به ارمغان بیاوریمکمک کند که خیلی بهتر، مؤثرتر و سازنده

های مختلف کتاب خود، با بیانی وکار، کتاب کار عمیق کال نیوپورت است. او در بخشکسب های حوزه ترین کتابیکی از شاخص : چکیده

 زده او، تنها راه نجات انسان تکنولوژی گوید. به عقیدهوری میاهمیت کار عمیق و راهکارهای رسیدن به حداکثر بهرهشیوا و روان، از 

له مشخص صحبت میکند. این ابر روی یک مس درباره توانایی و مهارت تمرکز این کتاب .امروز، تمرکز باال و انجام کار با حداکثر توجه است

در اقتصاد  .ا امکان می دهد تا به سرعت بر اطالعات پیچیده تسلط داشته باشید و در زمان کمتری نتایج بهتری کسب کنیدمهارتی است که به شم

با  خت تر می شودـخت و سـتمرکز و کار عمیق بیشتر نیاز پیدا می کنیم و همزمان، روز به روز داشتن تمرکز و کار عمیق س  به  روز به روز فعلی، 

 .داشتن مهارت کار عمیق، شما را به یکی از معدود افراد بسیار ارزشمند در کسب و کار و زندگی شخصی تان تبدیل می کند این وجود

 از مطلب پرینت نگیرند! به جهت صرفه جویی در هزینه ها و حفاظت از محیط زیست اکیدا توصیه می شود نضمن .این کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است
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:خالصه  

 کسب و کار است که کال نیوپورت با هوشمندی کامل درباره ها در حوزه یکی از تاثیرگذارترین کتاب، کتاب کار عمیق 

و  است ابتدا بدانیم که کار عمیق چیست؟ بهتر کند. عمیق شدن در یک کار و تفاوت آن با یک کار کم عمق صحبت می

نقطه مقابل کار عمیق یعنی کار سطحی چه معنا و مفهومی دارد؟ آقای نیوپورت در مقدمه کتاب خود یک تعریف خوب 

برانگیز نیست و در زمان عدم  کار سطحی، کاری است که از نظر شناختی چالش:دهدسطحی ارائه میکار برای کار عمیق و 

کنند و به راحتی تکرار و جایگزین های جدیدی در جهان ایجاد نمیگونه کارها ارزششود. معموالً اینتمرکز انجام می

شود و ای است که در حالت تمرکز بدون خدشه و یکپارچه انجام میشوند. در مقابل کار عمیق، یک کار و فعالیت حرفهمی

های انسان را و مهارتشوند های جدید میها باعث ایجاد ارزشاین تالش دهند.های شناختی انسان را افزایش میقابلیت

 .کار آسانی نیست شانبرند و تکرارباال می
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 مهم و اساسی است؟  و یک ضرورت چرا کار عمیق اهمیت دارد

است که مهارت انجام کار عمیق بسیار کمیاب شده است و  باور این بر او :کندمی بیان را مهمی اعتقاد این کتاب در نویسنده

در عین حال، ارزش کار عمیق در اقتصاد امروز به شکلی روزافزون در حال رشد است. در نتیجه همین تعداد محدودی که 

سند. به ردهند، به موفقیت زیادی میکنند و آن را سرلوحه زندگی کاری خود قرار میاین مهارت را در خود نهادینه می

 .همین دلیل است که کار عمیق تا این حد ارزش و اهمیت دارد و نویسنده روی آن تأکید جدی دارد

 دو مهارت اصلی و ضروری برای رسیدن به موفقیت 

کتاب به دو مهارت اساسی و ضروری اشاره شده است که الزمه رسیدن به موفقیت هستند. در واقع هر کسی که  این در

ن امروز به ثروت و شهرت دست پیدا کند باید بتواند دو مهارت زیر را در خودش رشد و پرورش دهد و خواهد در جهامی

 :از آنها بهره بگیرد

 سخت کارهایمهارت و توانایی یادگیری سریع  .1
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 مهارت تولید محصول یا ارائه خدمت درجه یک؛ هم در بعد سرعت و هم در بعد کیفیت .2

دانند چگونه از این های اجتماعی را بلدند و میهای ساده مثل رسانهکار با فناوری ،همهدر مورد مهارت اول باید گفت که 

گیری از آن را ندارد. این در حالی ها استفاده کنند ولی کسی توانایی یادگیری کار با فناوری پیچیده بالکچین و بهرهفناوری

ای پیرامون این فناوری تن دارد و در صورتی که ایدههای زیادی برای گفین حرفچاست که در جهان امروز فناوری بالک

مهارت یاد  :کندبه نکته مهمی اشاره می نویسندهتواند سرمایه زیادی را به سمت خودش جذب کند. وجود داشته باشد می

 برای کلیدی ویژگی یک های هوشمند نیست، بلکه این مهارتگرفتن سریع چیزهای سخت فقط برای کار کردن با ماشین

که ارتباط چندانی به فناوری ندارد. به می شود هم این موضوع شامل مسائلی .هست هم دیگری زمینه هر در شدن ابرستاره

های پیچیده جسمی را یاد بگیرید و به آن مسلط عنوان مثال برای اینکه یک مربی یوگا درسطح جهانی شوید باید مهارت

 .شوید
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باید این قدرت و توانایی را داشته باشید که این  هست ولی اصالً کافی نیست.برای ابرستاره شدن یادگیری سریع الزم 

توانید مطلبی قدرت یادگیری سریع را به یک محصول یا خدمت درجه یک منتهی کنید. برای مشتری مهم نیست که شما می

های خود برای د از توانمندییتوانمیدهد که شما تا چه اندازه مشتری به این مسئله اهمیت میرا خیلی سریع یاد بگیرید. 

این دو مهارت برای موفقیت در اقتصاد نوین ضروری است. حاال  تولید یک محصول یا خدمت منحصر به فرد استفاده کنید.

این دو مسئله چه ارتباطی به کار عمیق دارد؟ کسب کردن دو مهارتی که بیان شد به توانایی ما در انجام کار عمیق بستگی 

توانیم این دو مهارت را در وجود خودمان پرورش در واقع هر چه توانایی ما در انجام کار عمیق بیشتر باشد، بهتر می دارد.

 .دهیم

 واعد الزم برای انجام کار عمیقق

کند به هدف خودمان که همان کار عمیق  مکتواند به ما ککند که هر کدام از این قواعد میچهار قاعده بیان مینویسنده 

 .کنیماست دست پیدا 
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 : عمیق کار کنید1قاعده 

رسد. در چنین بریم که زندگی در آن به شدت شلوغ و پوچ به نظر میگم به سر میریخته و سردرهمما در یک جهان به

کنند و بتوانند تمرکز خودشان را روی  توانند به قدرت، ثروت، شهرت و اهداف خود برسند که عمیق کارجهانی کسانی می

دهد ولی وقتی پا در پرتی ترجیح میکنند که هر انسان عاقلی تمرکز را به حواسله نگه دارند. بسیاری تصور میایک مس

له واقعاً پیچیده و دشوار اشویم که قضایا به این سادگی نیست. تمرکز داشتن روی یک مسگذاریم متوجه میعرصه عمل می

له تمرکز اآید روی یک مسپرتی است. انسان تا میامروزه مردم یک گوشی هوشمند دارند که خودش منبع حواس .است

ها بسیار شود و مقاومت در برابر نخواندن این پیامکهای اجتماعی برای او ارسال میکند چند پیامک، ایمیل و پیام در رسانه

شود. اگر قرار باشد از که قدرت اراده ما مثل یک عضله است که خسته میبر این باور است نویسنده  .پیچیده و دشوار است

های روزانه و پس باید عادت  .شودقدرت اراده خود به مقدار زیاد استفاده کنیم، این قدرت در وجود ما تضعیف می

ده از قدرت اراده خود را به ها، میزان استفاهای خاص در زندگی خودمان ایجاد کنیم تا بتوانیم با تکیه بر این عادترویه
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برای ایجاد کردن عادات کاری عمیق، اصل بر این  :حداقل برسانیم. کتاب کار عمیق در این زمینه جمالت بسیار خوبی دارد

های خاص به زندگی یک سری عادات روزمره و رویه ناست که پا را از قصد و نیت خوب داشتن فراتر بگذاری و با افزود

گردی عصرانه استفاده از قدرت اراده را برای ایجاد تمرکز پایدار به حداقل برسانید. مثالً اگر در وسط وب تان، مقدارکاری

طلبد، حجم عظیمی از به ناگاه تصمیم بگیرید تمرکز خود را معطوف به انجام کاری کنید که قدرت ذهنی زیادی را می

و برق اینترنت خواهید کرد. چنین مواردی معموالً با شکست  قدرت اراده خود را صرف تغییر دادن جهت تمرکزتان از زرق

های خاصی مثل اختصاص زمان مشخص یا بودن در مکانی ساکت برای انجام شود اما اگر عادات روزمره و رویهمواجه می

در آن حالت کار عمیق ایجاد کرده باشید، میزان کمتری از ذخیره قدرت اراده شما صرف به وجود آمدن کار عمیق و ماندن 

های روزانه و به وجود آوردن روالبا  .آمیز شما برای عمیق شدن بیشتر خواهد شدهای موفقیتشود و نهایتاً تعداد تالشمی

. ایجاد روال روزانه جلوی دیتوانید در کار کردن به صورت عمیق بسیار مؤثر و مثبت باشیک روند منظم در انجام کار می

 .های اصلی شما تبدیل شودشود که کار عمیق به یکی از عادتمی گیرد و باعثخستگی را می
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 : از سر رفتن حوصله و خسته شدن استقبال کنید2قاعده 

تمرکز شدید واقعاً کار آسانی نیست ولی هرگز نباید ناامید شویم بلکه باید آن را تمرین کنیم تا یاد بگیریم. درست است 

کنیم. گذاریم و آن را تمرین نمیتمرکز نیاز به تمرین دارد ولی برای آن وقت نمی دانیم که رسیدن بهکه بسیاری از ما می

کند. به بیان دیگر کسانی که دنبال کار عمیق هستند باید بدانند که کار کردن به کار عمیق هم از همین قضیه پیروی می

دیگر هم وجود دارد که باید آن را جدی له مهم اافتد بلکه نیاز به تمرین دارد. یک مسصورت عمیق یک شبه اتفاق نمی

 به کردن کار برای ما هایتالش  پرتی را از بین نبریم،مان به عوامل حواس ذهن که اگر وابستگیگرفت و آن این است 

 .شد خواهد نتیجهبی عمیق صورت

افتد؟ مطمئناً به فرض کنید یک ورزشکار پس از یک تمرین سخت، خستگی را نپذیرد و به استقبال آن نرود. چه اتفاقی می

رود و در نهایت به خاطر خستگی شدید، پردازد و انرژی و عضالت او پس از مدتی تحلیل مییک کار سخت دیگر می

برای انجام کار عمیق هم باید خستگی و سر رفتن حوصله پس از دهد. توانایی کار عمیق را به صورت کامل از دست می
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دیگر نیرو و توانایی برای تمرکز کردن و  درغیر اینصورتانجام این کار را جدی بگیریم و آن را با آغوش باز بپذیریم 

 انجام کار به صورت عمیق نخواهیم داشت. 

توانیم مردم را به دو دسته مقیاسی داریم که بر اساس آن می :در کتاب جمالت بسیار مهمی در این زمینه نوشته شده است

طور نیستند. تفاوت این دو تقسیم کنیم؛ گروهی که مدام در حال انجام دادن چندین کار مختلف هستند و کسانی که این

کنند و قادر نیستند توانند امور نامربوط را غربال گروه قابل توجه است. کسانی که مدام در حال انجام چند کار هستند نمی

شان درگیری چیزی پرتی هستند. بیشترین بخش از ذهنیک حافظه کارآمد داشته باشند. مدام هم درگیر حواس

 کنند. غیرمرتبط با کاری است که می

ص برای انجام کار عمیق باید زمانی را به خارج شدن از حالت تمرکز اختصاگیریم که بنابراین از مطالب این بخش نتیجه می

 .کند که قدرت بیشتری پیدا کنید و بتوانید کارهای خود را با تمرکز کامل انجام دهیددهیم. این کار به شما کمک می
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 های اجتماعی را ترک کنید: شبکه3قاعده 

و بوک، اینستاگرام، توییتر های اجتماعی مختلف مانند فیسترین نکاتی که باید در مورد رسانهترین و مهمیکی از بزرگ

بعضی از  .گیرندکنند و قدرت تمرکز کردن را به کلی از ما میتکه میها زمان ما را تکهغیره بدانیم این است که این رسانه

 دانند. ها را دزد تمرکز و زمان میشناسان و متخصصان، این رسانهروان

ها را گرفتار بیشتر از روز قبل آنها را گرفته و هر روز در حال حاضر این مشکل گریبان بخش قابل توجهی از انسان

های اجتماعی باید رسانه مند شویده بهرخواهید از چشمه خروشان کار عمیق اگر واقعاً خواهان تمرکز هستید و می .کندمی

ها دزد تمرکز شما هستند. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که را به صورت کامل کنار بگذارید؛ زیرا این رسانه

های اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد. مردم امروزی حتی کفش و لباس خود را هم زندگی امروز ما با اینترنت و رسانه

راهکار خوبی  .است بی موردپس اینکه انتظار داشته باشیم همه چیز را به کلی کنار بگذارند، یک انتظار خرند. اینترنتی می
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است. بر اساس این قانون ما  های اساسی برای عادت رفتن به سراغ اینترنتقانون اندکدهد، که کتاب کار عمیق ارائه می

 ی استفاده کنیم. های اجتماعفقط برای رفع نیاز باید از اینترنت و رسانه

های اجتماعی ما باید اهداف زندگی شخصی و شغلی خود را شناسایی کنیم و فقط برای آن اهدافی که به اینترنت و رسانه

حاال ممکن است افرادی باشند که از اینترنت صرفاً برای سرگرمی استفاده کنند. .وابسته هستند، از این ابزارها استفاده کنیم

 کنند. ای جز سرگرمی نمیهای اجتماعی هیچ استفادهز رسانهافرادی هستند که ا

ورزش، مطالعه  .تواند جسم و روان خود را رشد و پرورش دهدهای اجتماعی میانسان به جای سرگرمی با اینترنت و شبکه

 .و مدیتیشن بهترین راهکارها برای پرکردن وقت هستند

 : امور سطحی را از بین ببرید4قاعده 

خواهید به کار عمیق برسید باید تالش کنید که تا حد امکان امور سطحی را از بین ببرید. مطالعات زیادی که میدر صورتی 

افتد و اجازه یدهد که امور سطحی مثل خوره به جان وقت و تمرکز افراد مدر این زمینه انجام شده و اغلب آنها نشان می
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تنها کارهای معمول شما انجام ا حذف و کار عمیق را جایگزین آن کنید، نهدهد. اگر امور سطحی رنمی نهاکار عمیق را به آ

گذرانند و برنامه توانید نتایج بهتر و شاهکاری خلق کنید. بیشتر مردم وقت خود را باری به هر جهت میشود بلکه میمی

تاب این است که برای هر راهکار کرساند. مشخصی برای زندگی خودشان ندارند و همین مسئله هم به آنها آسیب می

 .ساعت از روز خود برنامه داشته باشید و سعی کنید به این برنامه پایبند بمانید

 

 کار عمیق را به یک عادت برای خودتان تبدیل کنید

اگر ما بتوانیم  گردد.ای است که بشر امروز با ولع در پی آن میتمرکز و توانایی لذت بردن از لحظه اکنون، همان گمشده

لحظات زندگی را با آگاهی پشت سر بگذاریم و بدانیم که هر لحظه عمر ما چقدر ارزش دارد، به هیچ عنوان حاضر نیستیم 

های بارز زندگی در لحظه حال است. کسی که برای عمر خود عمر خود را به بطالت بگذرانیم. کار عمیق هم یکی از نشانه

  .کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و اثری جاودانه از خود به یادگار بگذارد کندارزش قائل است، تالش می

 شود. چنین کاری فقط به مدد کار عمیق میسر می
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پرتی و شلوغی نجات دهد، کار و زندگی کردن با تمرکز و به صورت عمیق تواند بشر امروز را از حواستنها چیزی که می

 .عمیق را به یک عادت برای خودتان تبدیل کنید است. پس تالش کنید که کار

 

  


