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ديويد اپستاين در كتاب »دامنه« سعي 
مي كند م�ا را قانع كند. تبديل ش�دن به 
يك قهرم�ان، متخصص يا برن�ده نوبل 
نيازمن�د كار تخصص�ي  زودهن�گام 
و دقي�ق نيس�ت. از قض�ا در بس�ياري 
موارد، درس�ت خالف اين درست است. 
وس�عت ياور عمق اس�ت، نه دشمن آن. 
در ارزش�مندترين حيطه ه�اي زندگي، 
همه چيزدان�ان نس�بت ب�ه متخصصان 
ش�انس بيش�تري براي موفقيت دارند

نگاه متعادل به نقش كاركنان حراست

آنان از سالمت و آرامش محيط كار 
محافظت مي كنند

سبك مراقبت

   مريم ترابي
چند هفته گذشته خبري در ش�بكه هاي اجتماعي 
منتشر شد كه عجيب تا حدي غيرقابل باور بود. در 
ابتدا وقتي خبر را خواندم به مثابه يك جوك و شوخي 
با صنف خاص�ي از جامعه كه البته اين صنف، ش�غل 
بسيار حساسي هم دارند، دانستم ولي پخش شدن 
فوري و شتاب گونه اين خبر و عكس العمل هاي بعد از 
آن گواه اين بود كه انگاري شوخي كه هيچ، خيلي هم 
جدي است. استفاده معلمان كنكور و سلبريتي ها از 
آمبوالنس هاي خصوصي به جاي خودروي شخصي 
براي فرار از ترافيك تهران! يعني هركي پول بيشتر 
داشته باشد مي تواند با پول، ترافيك شهر را هم دور 
بزند. اين موضوع حتي اگر به صورت استثنا و در قالب 
چند مورد خاص باشد اتفاقي بسيار عجيب و دور از 
ذهن به نظر مي رسد، اما حتي يك مورد آن مي تواند 

آغازگر يك فاجعه فرهنگي باشد. 
      

هميشه فكر مي كرديم آمبوالنس هايي كه آژير مي كشند 
و راننده اش پشت بلندگو از ماش��ين هاي ديگر مي خواهد 
راه را برايش باز كنند بيمار بدحال��ي دارد كه بايد فوري او 
را به اولين بيمارستان برساند تا جان بيمار نجات پيدا كند 
اما انگاري مسافر آمبوالنس ها معلم گران قيمت كنكوري 
است كه پول زيادي به آمبوالنس كرايه اي داده است تا از اين 
كالس به كالس بعدي اش خيلي سريع برسد. يا هنرپيشه اي 
است كه نه تنها باديگارد دارد بلكه آمبوالنس هم دارد! واقعاً 
برخي از مردم عجب كارهايي مي كنند كه به قول معروف 
حتي به عقل جن هم نمي رس��د! واقعاً جن بايد جلوي اين 

آدم هاي همه چيزدان لنگ بيندازد!
بله خبر كاماًل صحت داش��ته اس��ت؛ مدتي اس��ت پديده 
جدي��دي رخ داده كه برخ��ي از آمبوالنس هاي خصوصي، 
تاكسي افراد پولدار و سلبريتي ها و معلمين كنكور شده اند و 
تازه به بركت حضور شبكه هاي اجتماعي خبرش در جامعه 
درز پيدا كرده است. به وجود آمدن اين پديده به اين معني 
است كه كار و كاسبي صاحبان اين آمبوالنس هاي خصوصي 
چندان چنگي ب��ه دل نمي زند، درنتيجه نشس��ته اند فكر 
كرده اند چه كنند كه كمي پول دربياورند تا به كاسبي شان 
رونقي بدهند. پس از آنجايي كه هيچ قشري نمي تواند آنها 

را به هدفشان برساند اال قشر مرفه -همان برخي پولدارهاي 
تازه  به دوران رسيده و نوكيسه هايي كه به راحتي مي توانند 
آنها را به هدفش��ان رس��انده و دخلش��ان را به خرجشان 
برس��انند- لذا براي آنها كيس��ه دوخته اند. در اين اوضاع و 
احوال جامع��ه كه هيچ چيز و هيچ كس س��ر جاي خودش 
نيست تغيير كاربري آمبوالنس ها را كم داشتيم كه خدا را 
شكر اين كار هم انجام شد! خيلي مردم جامعه ما فرهنگ 
اجازه عبور به آمبوالنس را داش��تند االن ب��ا اين اوضاع به 
احتمال قريب به يقين، بيماراني كه قرار است براي نجات به 
بيمارستان برسند، اصاًل نمي رسند و در همان جا، جانشان 

را تسليم مي كنند!
واقعاً در ايج��اد اين پديده نوظهور و به تب��ع آن، راه ندادن 
خودروها براي عبور آمبوالنس ها چه كساني مقصر هستند؟ 
مردمي مقصرند كه نمي دانند اين آمبوالنس هاي آژيركشان 
واقعاً بيمار دارند يا مس��افر؟ ي��ا آمبوالنس هاي خصوصي 
مقصر هس��تند كه درآمدي ندارند و بازار كارش��ان خراب 
است؟ يا سلبريتي ها و معلمان گران قيمت كنكور كه مردم 
برايشان اهميتي ندارند؟ شما فكر مي كنيد چه كسي مقصر 
است؟ »طبق بند پنجم ماده سه آيين نامه آمبوالنس هاي 
خصوصي، خروج آمبوالنس از مراك��ز خدمات آمبوالنس 
خصوصي و تردد در س��طح شهر بايد بر اس��اس مأموريت 

حمل بيمار و با داشتن برگه مأموريت با زمان مشخص باشد 
و استفاده از آمبوالنس در س��اير موارد غير موجه و ممنوع 
اس��ت.« بنابراين مقصر اصلي اين هرج وم��رج و بي قانوني 
مشخص شد، اما گويا پول قش��ر مرفه زير دندان  برخي از 
آمبوالنس هاي خصوصي بدجور مزه كرده است كه تا مرز 

زير پا گذاشتن قانون پيش رفته اند. 
در همه ج��اي دني��ا در تم��ام خيابان ه��ا و بزرگراه هاي 
درون شهري و برون ش��هري يكي از قوانين مهم و جدي 
رانندگ��ي، دادن اجازه عبور به آمبوالن��س و خودروهاي 
امدادي است. نه فكر كنيد مثل كش��ور ما همه خودروها 
با بوق و داد و بي��داد و چراغ چش��مك زن و اين حرف ها 
بكشند كنار تا يك گوش��ه اي راه را براي عبور آمبوالنس 
باز كنند، نه اص��اًل اينطور نيس��ت. در قوانين راهنمايي و 
رانندگي اكثر كشورهاي دنيا به محض اينكه صداي آژير 
آمبوالنس را مي ش��نوند بايد س��ريع خودروي خود را به 
كناري كشيده و ايست كامل كنند تا آمبوالنس عبور كند. 
اگر خودرويي كنار نكشيده باش��د و ايست كامل نداشته 
باشد جريمه نقدي سنگين خواهد شد. ولي عجب قوانين 
سختگيرانه اي دارند. »حاال يه راه براش باز مي كنيم ديگه 
ايس��تادن براي چي هس��ت؟« براي ما كه هنوز فرهنگ 
آمبوالنس و خودروه��اي امدادي جا نيفتاده اس��ت اين 

رفتار مردم ينگه دنيا كمي عجيب هم است !هنوز فرهنگ 
راه دادن به خودروهاي امدادي در جامعه ما ايجاد نشده 
اس��ت كه با تغيير دادن كاربري آمبوالنس ه��ا ديگر بايد 
قيد ايجاد اي��ن فرهنگ در جامعه را زد. ب��ه مردمي كه با 
راه دادن به آمبوالنس انگاري جواز عبور با س��رعت خود 
را از ترافيك دريافت كرده اس��ت چگونه مي توانيم تفهيم 
كنيم كه در اين آمبوالنس واقعاً بيمار بد حال وجود دارد 
نه سلبريتي كه عجله دارد زودتر به فرش قرمزش برسد. 
چرا هيچ چيز و هيچ كس س��رجايش نيس��ت؟ چرا براي 
منفعت خود ش��هر را به جن��گل تبدي��ل مي كنيم؟ آخر 
كجاي دنيا اينچنين بي قانوني رخ مي دهد كه در كش��ور 
ما رخ داده اس��ت؟ پس مس��ئوالن قرار است كي وظايف 
خودشان را كه همان بازرسي و بررس��ي و كنترل اوضاع 
است انجام دهند؟ دكتر مجتبي لهراس��بي، رئيس اداره 
آمبوالنس خصوصي كشور در گفت وگو با رسانه ها گفته 
است: »اين پديده )تردد س��لبريتي ها، معلمان خصوصي 
و... با آمبوالنس هاي خصوصي در پايتخت( تا حدي وجود 
دارد و به ما هم گزارش شده است، اما وضعيت به آن شدت 
مطرح شده، نيست )يعني بايد خدا را شكر كنيم كه هنوز 
همه آمبوالنس هايمان مبتال به اين پديده نش��ده اند!(. ما 
ه��م در نظارت هايمان بر آمبوالنس ه��اي خصوصي اين 
پديده را مدنظر قرار داده بوديم و دستورالعمل هايي را براي 
پيش��گيري از بروز اين تخلف داشتيم.« )خب باز هم خدا 
را شكر كه از قبل فكرش را كرده بودند كه شايد اين اتفاق 

بيفتد و چنين پديده اي در جامعه رواج پيدا كند!  
صحبت هاي رئيس اداره آمبوالنس خصوصي كش��ور گواه 
بر اين است كه جامعه ما با فرهنگ باز كردن راه براي عبور 

آمبوالنس فاصله دارد. 
ابتدا بايد كسانی كه قصد دارند آمبوالنس داشته باشند 
توجيه شوند كه كاربرد و نوع استفاده از آمبوالنس چيست 
بعد به فكر فرهنگ سازي در جامعه براي تردد آمبوالنس 
در خيابان ها باشيم. افرادي اينچنيني كه از حساس ترين 
صنف شغلي براي رس��يدن به مقاصد خود سوءاستفاده 
مي كنند اجازه نمي دهند جامعه مداوا ش��ود! افرادي كه 
الگوها و گروه هاي مرجع جامعه هستند و قرار است خوب 
زيس��تن را به ما بياموزند! آنها بيمار بدحال نيستند بلكه 
خيلي هم خوشحالند كه با پول مي توانند قانون و ترافيك 

را دور بزنند، حتي اگر حال جامعه را بد كنند.

اين آمبوالنس حامل يك سلبريتي خوشحال است!
باز هم پول، قانون را دور زد

  حسين گل محمدي
ايجاد فضايي مناس�ب ب�راي فعاليت س�الم و كم حاش�يه در محيط كار ازجمله مس�ائلي 
اس�ت كه بس�ياري از مديران و كارفرمايان دغدغه آن را دارن�د. از اين رو ب�ه مرور زمان 
قوانين كار تدوين و اجرا ش�ده و براي تخل�ف از آن مجازات هايي نيز در نظر گرفته ش�ده 
اس�ت. يكي ديگ�ر از تمهيداتي كه در اي�ن زمينه براي مؤسس�ات و دس�تگاه هاي بزرگ 
و داراي تش�كيالت وس�يع پيش بيني ش�ده مجموع�ه اي تحت عنوان حراس�ت اس�ت 
كه معموالً در س�ازمان هاي ب�زرگ به ص�ورت ي�ك اداره كل فعاليت مي كند. متأس�فانه 
بس�ياري از كاركنان ادارات تصور مي كنند حراس�ت صرف�ًا يك نقش امنيت�ي در ادارات 
دارد، درحالي ك�ه وظيف�ه اي�ن مجموعه سالم س�ازي محي�ط كار ب�راي فعاليت ت�وأم با 
آرام�ش كاركنان اس�ت. بي ترديد ش�ناخت صحي�ح كاركن�ان از اهمي�ت و كاركردهاي 
واقع�ي مجموع�ه حراس�ت، موج�ب بهب�ود فعاليت ه�ا در محي�ط كار خواه�د ش�د. 

 تعريف لغوي حراست همان طور كه مي دانيم به 
معناي پاس��داري و مراقبت كردن است، ليكن از 
لحاظ عرف اداري نهادي حساس و مهم در قلب 
سازمان است كه وظيفه خطير مراقبت از سالمت 
اجزاي يك تش��كيالت را در برابر انواع و اقس��ام 

خطرات و انحراف ها برعهده دارد. 
با اين تعري��ف وظايف افراد ش��اغل در اين حوزه 
هرچند غيرمس��تقيم و نامحس��وس- اما بسيار 
بنيادي و حساس- تالش براي سالم سازي محيط 
كار و پيش��گيري از هر عاملي اس��ت كه سالمت 
سازمان را تهديد مي كند، پس حراست پشتوانه اي 
محكم ب��راي س��المت جامعه اداري محس��وب 
مي ش��ود. حفاظت از اس��ناد و فناوري اطالعات، 
حفاظت هاي مربوط به كاركنان، تجزيه و تحليل 
خبر و اطالع رس��اني به موقع، طبقه بندي و نحوه 
صحيح انتقال و چرخه ايم��ن اطالعات، مواردي 
است كه به عنوان وظايف شاغالن حراست، نيازمند 
پيش نيازهاي خاص مهارتي و ش��خصيتي است. 
درواقع حراس��تي ها گوش هاي هميش��ه شنوا و 
چشم هاي هميش��ه بينايي هس��تند كه به طور 
مستمر و شبانه روزي مراقبت نظم و روال منطقي 
امور سازمان مي باشند. از اين منظر هم چنين بايد 
گفت نيروهاي حراست، حافظان امنيت مجموعه 
كاركنان ادارات هستند تا با آرامش كار و فعاليت 

كنند و بدون دغدغه به پيشبرد امور بپردازند. 
لذا از آنجايي كه ش��اغالن اين حوزه نقش حامي 
كاركنان را دارند پس هرگونه اقدام آنان بايد عالوه 
بر رويكرد و مالحظات تخصصي، حتماً يك پيوست 
اخالقي نيز داشته باشد، زيرا حفظ آبروي كاركنان 
سازمان در حقيقت صيانت از آبروي كل سازمان 
است، پس ضمن اجراي دقيق وظايف خود نبايد از 
موازين اخالقي غافل شوند و سليقه اي عمل كنند. 
به اين ترتيب از اين زاويه ضرورت پيش نيازهاي 
ش��خصيتي خاص براي كاركنان حراست بسيار 
مهم است. پيش نياز ديگر حوزه حراست موضوع 
دانش و تخصص اس��ت. دانش و تخصص در اين 
حوزه حرف نخست را مي زند و كاركنان اين حوزه 
بايد واجد يك جامعيت در دانس��ته هاي متعدد 
اداري، حقوقي، فرهنگي و ارتباطي در حد توان و 
نياز باشند. لذا سازمان ها در موضوع مهارت افزايي 
و به روزك��ردن دانش نيروهاي اي��ن بخش، بايد 
كارگاه هاي علمي و مهارتي و هم انديش��ي هاي 

متعدد برگزار كنند. 
حراس��ت ها در عين ح��ال بازوي مدي��ران براي 
ايفاي وظاي��ف و نقش ها هس��تند و درحقيقت 
تمام فعاليت هاي سازمان به نوعي وابسته به انجام 
صحيح و دقيق وظايف حراست هاس��ت. در اين 
ميان تعامل ميان روابط عمومي ها و حراس��ت ها 
بسيار اهميت دارد. شايد در نگاه نخست اينطور 
به نظر برسد كه دو بخش روابط عمومي و حراست 
كام��اًل از يكديگر منت��زع بوده و وجه اش��تراكي 
ندارند، ليكن با نگاهي عميق تر متوجه مي شويم 
چشم اندازي مشترك بين اين دو وجود دارد كه 
ضمن حفظ اس��تقالل و رعاي��ت حريم يكديگر 
مي توانند همكارى هاى س��ازنده و اثربخشي به 

عنوان دو بازوي مديريت عال��ي به ويژه در حوزه  
شناسايي و رفع چالش ها و تهديدها براي صيانت 
از اعتبار و حيات س��ازمان داش��ته باشند. حوزه 
حراس��ت بازوى مديريت عالي در حفظ سالمت 
مجموعه و جلوگيرى از فس��اد ادارى، پيشگيرى 
از انحراف مس��ير، حفاظت از ارزش هاى حاكم بر 
مجموعه و پيشگيرى از ناهنجاري ها در تشكيالت 
اس��ت و روابط عمومي نيز بازوى مديريت ارشد 
در ارتباطات درون س��ازماني و برون س��ازماني، 
تبليغ و اطالع رساني، پاسخ گويي و شفاف سازي، 
فرهنگ س��ازى و اعتمادسازى اس��ت. با احصاي 
كاركردهاي مشترك مي توان به طور مشخص و 
حداقل، اطالع يابي و اطالع رساني، فرهنگ سازي 
و آينده نگري، پيشگيري و حل بحران را ازجمله 
سرفصل هاي مش��ترك روابط عمومي و حراست 
دانس��ت. به اين ترتيب وظاي��ف روابط عمومي 
با حراس��ت گره خورده و اي��ن دو بخش نيازمند 
بيشترين تعامل با يكديگر هس��تند و به ويژه در 
موضوع كس��ب اطالعات و اطالع رساني وجهي 

مشترك وجود دارد. 
از آنجايي كه موضوع اطالع رساني مثل يك تيغ 
دو لبه عمل مي كند چه بسا اطالع رساني غلط، به 
جاي تنوير افكار عمومي موجب تشويش آن شده 
و به اعتبار مجموعه خدشه وارد كند، لذا به اعتقاد 
بنده بايد با تشكيل اتاق فكري مشترك، تهديدها 
و فرصت هاي روال اطالع رساني به صورت مستمر 
بازشناسي و بر اس��اس آن سياست هاي مناسب 
احصا و به تمام بخش هاي ستادي و استاني ابالغ 
ش��ود. نكته پاياني اما مهم، نقش اخالق انساني 
و ارتباطي در فعاليت ش��اغالن حراس��ت است. 
ش��ايد بتوان اين موض��وع را مهم تري��ن بخش و 
ضرورت در فعاليت اين حوزه دانس��ت. از آنجايي 
كه كوچك ترين اشتباه در قضاوت رفتار و اعمال 
همكاران از سوي نيروهاي حراست، ممكن است 
تبعات جبران ناپذيري داشته باشد، لذا افراد شاغل 
در اين عرصه بايد با وسواس خاصي انتخاب شوند. 
اين موضوع در دايره دين و عرف ما اهميت خود را 

بيشتر نشان مي دهد. 
در نظام ارزشي و اخالق محور ما، نگاه تخصصي 
و اخالقي بايد به خوبي در كار و فعاليت ها لحاظ 
ش��ود و قانون، عدالت و وجدان توأمان سرلوحه 
تصميمات و برنامه ها و هر نوع اقدام قرار گيرد تا 
بتوان به دور از افراط و تفريط و مبتني بر اعتدال 
عمل كرد.  به اين ترتيب كاركنان س��ازمان ها و 
ادارات ب��ه جاي نگاه امنيت��ي و هراس مندانه به 
نيروهاي حراست كه ناشي از رويكرد و كليشه اي 
غلط اس��ت، مي توانند به اين نيروه��ا به عنوان 
مش��اوري امين و تكيه گاهي قاب��ل اعتماد نگاه 
كنند كه وظيفه آنها تالش براي حفظ س��المت 
و آرامش محيط كار ضم��ن رعايت مالحظات و 
شئونات اداري است تا مجموعه نيروهاي سازمان 
با س��هولت و اطمينان بيش��تري كار و فعاليت 
كنند. در عين حال نيروهاي حراست در صورت 
مشاهده تخلفات محرز بايد بسيار قاطعانه و جدي 
به وظايف خود براي محافظت از سازمان در برابر 

آسيب هاي احتمالي عمل نمايند. 
دقيقاً با همين نگاه معتدل اس��ت كه مقام معظم 
رهبري مي فرماين��د: »مس��ئوالن در برخورد با 
لغزش هاي احتمال��ي مردم بايد هم��راه با عفو و 
گذشت برخورد نمايند. چشم پوشي از خطاهاي 
قابل اغم��اض م��ردم را متف��اوت از برخ��ورد با 
قانون شكنان و گروه ها و باندهاي خاص منفعت جو 
و قدرت طلب بدانيد، منفعت عامه مردم بر منفعت 
گروه هاي خاص مقدم اس��ت و اغماض از خطاها 
و س��ودجويي هاي اي��ن گروه ها و بانده��ا ظلم و 

بي عدالتي است.«

قديمي ها مي گويند »هم�ه كاره و هي�چ كاره«، گويا 
بعضي از روان شناسان هم با آنها موافقند. به هرحال، 
اين طور كه پيداست نمي توان »وسعت« و »عمق« را 
با هم داش�ت؛ هم عمر ما محدود اس�ت و هم انرژي و 
توجه مان. اگر بر انجام يك كار تمركز كنيم، شايد نهايتًا 
در همان كار موفق بشويم. كتابي جديد مي خواهد ما 
را قانع كند كه اين پيام كاماًل نادرست است و برخالف 
تصورمان همه كاره ها و همه چيزدان ها شانس بيشتري 
براي موفقيت در زندگي دارند. مطلب�ي كه در ادامه 
مي خوانيد را جيم هولت، نويسنده و فيلسوف نوشته 
و در وب س�ايت نيويورك تايمز منتش�ر شده است. 
وب س�ايت ترجمان نيز آن را با عن�وان »هدفتان در 
زندگي وس�عت اس�ت يا عمق؟« با ترجم�ه عليرضا 
شفيعي نسب منتشر كرده است. اين مقاله را با اندكي 

تلخيص مي خوانيد. 
      

  همه چيزدان يا متخصص؟ مسئله اين است
شما همه چيزدان هستيد يا متخصص؟ هدفتان در شغل و در 
زندگي وسعت است يا عمق؟ به هرحال نمي توان اين دو را با 
هم داشت. عمر محدود است و انرژي و توجه نيز همين طور. 
اگر بر انجام يك كار تمركز كنيد، اين شانس را داريد كه آن را 
واقعاً خوب انجام دهيد. اگر به دنبال انجام كارهاي متعددي 
باشيد، طيف وسيع تري از كاميابي ها را تجربه خواهيد كرد، 
اما در آخر كار، احتماالً به س��طحي متوس��ط در همه چيز 
برس��يد، يعني يك فرد غيرحرفه اي و متفنن. حكمت عامه 
هم بده بس��تان ميان وس��عت و عمق را چندان خوش��ايند 
نمي پندارد: »همه كاره و هيچ كاره« و مواردي از اين دست. 
بيشتر انديشه هاي روان شناسي عامه پسند امروزي نيز با اين 

موضوع موافقند.  
اما اين پيام كاماًل نادرس��ت است و ديويد اپستاين در كتاب 
»دامنه« س��عي مي كند ما را قانع كند. تبديل شدن به يك 
قهرم��ان، متخصص يا برن��ده نوبل نيازمن��د كار تخصصي  
زودهنگام و دقيق نيس��ت. از قضا در بسياري موارد، درست 
خالف اين درست است. وسعت ياور عمق است، نه دشمن آن. 
در ارزشمندترين حيطه هاي زندگي، همه چيزدانان نسبت به 

متخصصان شانس بيشتري براي موفقيت دارند. 
حال چه شواهدي براي اين نظريه خوش��ايند وجود دارد؟ 
اپستاين ش��واهد بس��يار زيادي را ارائه مي دهد و از اين راه، 
گستره وسيع عاليق خود را نيز به رخ مي كشد: هنر، موسيقي 

كالسيك، جاز، علم، تكنولوژي و ورزش. 
   2 مثال از موفقيت هر 2 گروه

اپستاين، تايگر وودز، گلف باز حرفه اي و راجر فدرر را مقايسه 
مي كند. موفقيت و قهرماني وودز نمونه بارز تمركز زودهنگام 
و سرسختانه روي كار تخصصي اس��ت: گلف، گلف و باز هم 
گلف؛ از همان دو سالگي.  فدرر نماد طرف ديگر ماجرا است: 
عالقه اي زودگذر به ورزش هاي مختلف؛ اسكي، بسكتبال و 
فوتبال كه سرانجام به تمركز بر تنيس رسيد و باعث شد او 
خيلي ديرتر از هم سن وساالن نوجوانش شروع كند. چرا هم 
مسير فوق تخصصي تايگر به ستاره شدن انجاميد و هم مسير 
پرپيچ وخم راجر؟ اپستاين دليل را در ماهيت اين دو ورزش 
مي يابد. از نظر او، گلف مهارتي خاص تر از تنيس است: پويايي 
كمتري دارد، مجموعه الگوها محدودتر اس��ت و درنتيجه، 
تمرين مداوم در اين ورزش ثمربخش تر اس��ت. متخصصان 
در چنين محيط هاي يادگيري »مهرباني« موفق مي شوند، 
چراكه در اين محيط ها الگوها تكرار مي شود و بازخورد سريع 
و دقيق است. بالعكس، همه چيزدانان در محيط هاي يادگيري 

»بدسرشت« به موفقيت مي رسند؛ چراكه در اين محيط ها 
الگوها را س��خت تر مي توان از هم تش��خيص داد و بازخورد 
با تأخير يا غيردقيق اس��ت. اين درس��ت كه فدرر انواعي از 
ورزش ها را انجام داد، اما وقتي متوجه ش��د كه تنيس رشته 
واقعي اوست، به شدت شيفته آن شد. او نمونه گيري وسيع 
انجام داد )مثل يك همه چيزدان(، اما سپس با دقت متمركز 
شد)مثل يك متخصص(. نمونه ديگر ونسان ون گوگ نقاش 
است كه مدت ها از يك شاخه به شاخه ديگر پريد؛ كشيش، 
معلم، كتاب فروش، تا اينكه چند س��ال قب��ل از مرگش در 
سن ۳۷ سالگي سرانجام عالقه واقعي خود را در هنر يافت. 
به قول اپستاين، در آن مدت ون گوگ »كيفيت همخواني« 
خود را بهينه س��ازي مي كرد: يعني درجه س��ازگاري ميان 
كس��ي كه بود و كاري كه مي كرد. اين يعني آزمون و خطا.  
بدين ترتيب، اپستاين دو دليل متفاوت به ما مي دهد كه چرا 
همه چيزدانان بر متخصصان برتري دارند: 1- همه چيزدانان 
در پيمودن محيط هاي يادگيري »بدسرشت« بهتر هستند؛ 
۲- همه چيزدانان نهايتاً »كيفيت همخواني« بهتري دارند. 
چيزي كه ظاهراً اپستاين به آن توجه ندارد اين است كه اين 
دو دليل مستلزم دو نسخه متضاد درباره روش زندگي هستند. 
اگر زندگي »بدسرش��ت« است، بايد وسيع ش��روع كنيد و 
همان طور بمانيد. اگر زندگي يعني »كيفيت همخواني«، پس 
بايد وسيع شروع كنيد و سپس وقتي فهميديد چه چيز با شما 

سازگار است، روي آن دقيق تر شويد. پس چاره چيست؟
خوش��بختانه كتاب »دامنه« مطالب تأمل برانگيز زيادي را 
عرضه مي كند كه ش��ايد خودتان بتوانيد با آنه��ا راه چاره را 
بيابيد. فرض كنيد علم پيشه شماست. آنگاه، بنا بر شواهد، 
بايد در سرتاس��ر دوران حرفه اي تان س��راغ وسعت برويد. 
دانش��جوياني كه واحدهاي درس��ي بين رش��ته اي انتخاب 

مي كنند، تفكر قرينه ي��اب بهتري دارن��د؛ محققاني كه در 
حوزه هاي بي ارتباط ب��ا هم اطالعات دارن��د مقاالت موفق 

بيشتري عرضه مي كنند. 
يا تص��ور كنيد كه آرزو داري��د نوآور ش��ويد. در اين حيطه، 
متخصص��ان و همه چيزدان��ان هري��ك داراي مزاياي خود 
هستند. اما دس��ته اي كه واقعاً بايد به آن غبطه خورد افراد 
»پُردانش« هس��تند ك��ه تخصصي عميق در ي��ك يا چند 
حوزه اصلي دارند و »مطالب جانبي« ه��م از چندين حوزه 
تكنولوژيك ديگ��ر مي دانند. گرچه ن��وآوران پردانش عمق 
كمتري نس��بت به متخصصان دارند، اما گستره وسيع تري 
حتي نسبت به همه چيزدانان دارند. طرح واره افراد پردانش 
ش��بيه به T )وس��عت + عمق( يا حتي π )وس��عت + عمق 
دوجانبه( است. با تقريبي كلي، فرض كنيم كه: »موفقيت= 
اس��تعداد + تمرين + ش��انس«؛ كس��اني كه داراي موهبت 
استعداد هستند، شايد برايشان آسان باشد كه در حوزه هاي 
متعدد به تفوق برسند، چنداستعدادي باشند و ورزشكاران 
دهگانه زندگي ش��وند )داوينچي مثالي اس��ت كه به ذهن 
مي رسد(. اما بقيه ما بايد به شدت بر بخش تمريِن اين معادله 
تكيه كنيم. اگر موفقيت هدف ماست، پس شايد بايد به دنبال 
»مهربان ترين« محيط هاي يادگيري در دسترس برويم و تمام 
تالشمان را روي آن بگذاريم. اما اگر مي خواهيم با نمونه گيري 
از انواع كاميابي هاي انساني، زندگي خوبي داشته باشيم، كمي 
مكانيك كوانتومي ياد بگيريم، دوي ماراتون برويم، در يك 
گروه چهارنف��ره آماتور ويولن بنوازيم، ب��راي عدالت محلي 
مبارزه كنيم، آنگاه شايد محكوم به اين باشيم كه نتوانيم به 
دستاوردي متعالي برس��يم، اما باز هم مي توانيم در اين باره 
پرافاده باشيم. كافي است اعالم كنيد: »من فردي پردانش 

هستم. تو يك همه چيزدان هستي. او يك متفنن است.«

در نظ�ام ارزش�ي و اخالق محور 
ما، نگاه تخصص�ي و اخالقي بايد 
به خوبي در كار و فعاليت ها لحاظ 
ش�ود و قانون، عدال�ت و وجدان 
توأم�ان س�رلوحه تصميم�ات و 
برنامه ها و هر نوع اقدام قرار گيرد

گاهي وسعت در انتهاي خود به عمق مي رسد 

همه كاره ها  الزاماً هيچ كاره نيستند

سبك انتخاب

سبك رفتار


