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 به نام حق

  درباره نويسندگان

 

 :محمد حسين رضازاده مهريزي

او داراي .  استفوآمستردامعضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه 

گذاري   و دكتراي سياستMBA مهندسي برق، كارشناسي ارشد مدرك كارشناسي

وري از دانشگاه صنعتي شريف، كارشناسي ارشد پژوهش و دكتراي Ĥعلم و فن

او به عنوان مدرس و مشاور .  اسپانياستESDAEمديريت از دانشكده مديريت 

هاي مختلف خصوصي و دولتي در   در سازمانو يادگيري سازمانيمديريت دانش 

سال گذشته 16اين كتاب برگرفته از تجربيات . كند ، اسپانيا و هلند فعاليت ميايران

اي  او در تدريس و راهنمايي افراد متخصص در زمينة طراحي و توسعه زندگي حرفه

  .آنها است

 

  :محمد وكيلي

تدريس مباحث مديريتي در . ها استاي او مشاوره به مديران سازمانفعاليت حرفه

اي كسب و كار و نيز تدريس مبحث هوش و استعداد هاي حرفهسازمانها و دوره

هاي آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري، تأليف و ترجمه  تحصيلي در دوره

 بخش ديگري ،هاي مرتبط جلد كتاب در زمينه مديريت و انجام پژوهش10بيش از 

شناسي او مدرك كارشناسي مهندسي عمران و كار. دهد از سوابق او را تشكيل مي

 را از دانشگاه صنعتي شريف اخذ نمود و در حال حاضر دوره دكتري MBAارشد 

  .گذراندخود را در دانشگاه عالمه طباطبايي مي
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  تقدير و تشكر

مان دكتر بابك  دوستان خوب.انددر نگارش اين اثر دوستان بسياري ياري كرده

 روح اهللا هنرور، دكتر مجتبي لشكربلوكي، استاد محمدحسن عليپور، دكترعلوي، 

حسين  دكتر بيان خسروي، مهندس محمدرضا خلج، مهندس مرتضي احمدي،

 مهندس ،درگاهي، سيدمهدي ابطحي، سيد مسعود خرازاني، مهندس علي عبدلي

با ارايه پيشنهادها و نظرهاي اصالحي خود در بهبود  و فاطمه زرگران خديجه وكيلي

يان وحيد فاتحي، بابك خوشجان آقا. داشتندسزايي  تر اثر  نقش بهمحتوا و بيان روان

و خانم ژيال پاشايي در طراحي جلد و اشكال و نمودارهاي كتاب، قبول زحمت 

انتشارات كتابخانه فرهنگ چاپ كتاب را زاده مدير  جناب آقاي ناصر نقي. كردند

كنيم و براي ايشان از همه اين عزيزان صميمانه تشكر و قدرداني مي. ميسر نمودند

  .  توفيق مستمر و تندرستي داريمزوي آر
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  مقدمه

 ساختار كتاب 

 مخاطبان كتاب چه كساني هستند؟

 ! نكته در مورد اين كتاب3و اما 

 چگونه از كتاب بهتر استفاده كنيد؟

 تقدير و تشكر
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  مقدمه

ارزشمند و  زمينه كاري  يكتمركز بريكي از رموز پيشرفت و آسايش در زندگي، 

هاي اصلي موفقيت، تمركز يش شرطپاصوال يكي از . ست كاري اجتناب از پراكنده

هاي اصلي از ميان دود به فرصتتمركز به معني تخصيص امكانات و منابع مح. است

كنيم كه بسياري از ما به غلط تصور مي. هاي موجود در محيط استانبوه فرصت

هر از اين رو . هاي جورواجور است ها و مهارتتشخص اجتماعي در داشتن توانايي

هاي غيرمرتبط گرفتار هاي پراكنده و مشغلهم كه افراد در هزارتوي فعاليتيروز شاهد

در كارهاي ساختماني دارند و دستي ديگر در امور يك دست پزشكاني كه . اندشده

ها شركت عضو هيئت مديره هستند و  زمان در بيش از ده  مديران كه هم،بازرگاني

در اين كتاب قصد داريم اين . دهند   ً                                  عمال  در هيچ كدام اقدام مؤثري انجام نمي

و بر اساس اصول علمي به ها درس بگيريم  تجارب را با هم بررسي كنيم، از آن

  . خود اقدام كنيماي زندگي حرفهطراحي و توسعه 

 

 302 هاي مكش صنعتي نوع  پمپ-تعميركار موتور: داستان كوتاه 

 بعد از كمي حركت . شب بود كه قطار از تهران به مقصد كرمان راه افتاد8ساعت 

ز بيدار بوديم و هركسي سه نفر از ما هنو.  تا بخوابند باال رفتندهايتختدو نفر به 

ها كه مرد ميانسالي بود، سر  اي سرش به كاري گرم بود تا اينكه يكي از هم كوپه

تان چطور كنيد و اوضاع و احوال خوب بگوييد شما چه مي": صبحت را باز كرد و گفت

  .  روم ام به كرمان مي  گفتم دانشجوي مديريت هستم و براي ديدار خانواده"است؟
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  طراحي و اجراي برنامه تخصص:خاص باش  10

 

 

رسيد و من تا آن روز كه سر صحبت را باز كرده بود آدم عجيبي به نظر مياحمد آقا 

 :كنيد؟ گفتوقتي از او پرسيدم كه شما چه مي. شخصي مثل او نديده بودم

  ازبا توضيحات او فهميدم كه. "302پمپهاي مكش صنعتي از نوع  -تعمير موتور"

 .شوند ان استفاده مي در كارهاي ساختماني بزرگ براي مكش بتن و سيمپمپهااين 

اآلن هم شركت مجتمع . پمپ هاستگفت كه كارش فقط تعمير اين نوع مي

به  اين پمپها كه به مدت دو روز براي تعمير چند تا از همس سرچشمه از او خواست

شان چون براي": ؟ گفتدگير پرسيدم كه براي هر روز چقدر دستمزد مي. آنجا برود

م از كار نيفتد، چندين برابر حقوق يك مهندس را مهم است كه پمپ حتي يك روز ه

چندين سال است كه كارم فقط همين است و تنها سه نفر در . پردازندراحت مي

گفت كه با  اش خانوادهاز . "توانند، اين پمپها را تعمير كنندايران هستند كه مي

. ي استاش خيلي راض يك خانه زيبا دارد و از زندگي،همسر و سه فرزندش در كرج

از او . گفت كه چند تا مغازه و يك تعميرگاه ماشين هم دارد كه اجاره دادهمي

 خنديد و "كني؟ با اين درآمدي كه داري، چرا با قطار مسافرت مي"پرسيدم كه 

  . "ترسم راستش از هواپيما مي":گفت

 

. سال پيش اتفاق افتاد، هنوز براي من يك درس مهم است15                 ً اين قضيه كه حدودا  

بخش او نتيجه تخصص  تكلف احمد آقا و زندگي متعادل و لذت ره آرام و بيچه

 دكتر و مهندس در جستجوي كار انآن هم در كشوري كه هزار. گرايي او بوده است

اي ندارند و يا به قدري  عالقهشغلشان يا به هستند كههستند و ميليونها نفر 

تر اينكه احمد جالب! بكنندرود كه بايد زندگي هم درگيرش هستند كه يادشان مي

  !آقا اين تخصص را با تحصيل در دانشگاه كسب نكرده بود
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 11   مقدمه 

 

  ساختار كتاب

شود و گرايي در عصر جديد شرح داده مي در فصل اول كتاب ابتدا ضرورت تخصص

در . دهيم توضيح ميمدل سطوح تخصص ساس  ار ب راگرايي در ادامه مفهوم تخصص

  .  ي خواهيم پرداختگرايپايان به عوامل عدم تخصص

چه بايد تخصص من  زمينهكه دهيم پاسخ مي سوال به اين سه فصل بعددر 

اي را بايد براي   چه حرفهبفهميمكند كه  پاسخ به اين سؤال به ما كمك مي؟ باشد

  .مي انتخاب كنانخودم

است؛ يعني قرار نيست فرد ديگري به » من«دقت كنيم كه در سؤال باال، تأكيد بر 

      ً شخصا انبايد خودم. د ديگر هم فايده نداردافراالگوبرداري از ! ال پاسخ دهداين سؤ

  .ميبه اين سؤال پاسخ ده

 علمي،پس از اينكه زمينه تخصص خود را مشخص كرديم، بايد بر اساس يك مدل 

اجزاء تشكيل دهنده اين تخصص را مشخص كنيم و به عبارتي يك برنامه تخصص 

  . كار را با كمك مدل هرم تخصص انجام خواهيم داد، اين 5در فصل . تدوين كنيم

هاي دستيابي به تخصص در نهايت بايد با تدوين يك برنامه عملياتي مناسب، گام

هايي كه در طي اين مسير به كسب آنها نياز خود را مشخص كنيم و با مهارت

  . تدر فصول پاياني كتاب به اين دو مورد خواهيم پرداخ. خواهيم داشت آشنا شويم

 

 مخاطبان اين كتاب چه كساني هستند؟

مشتاق شكل دادن يك زندگي متعادل و ست كه روي سخن اين كتاب هر فردي

 و فرداي از زندگي   گره اي هاي حرفه  در آن فعاليتاي كهزندگي.  استاي حرفه

، دگرد  كه وقتي در پايان روز به خانه برمياستمشتاق اين .  باز كندنشاطرافيا
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مشتاق . ستا كه گامي مؤثر در بهبود زندگي خود و جامعه برداشتهداحساس كن

 لذت آن        ً     و عميقا  از د ساعاتي در كنار خانواده باشداينكه هر روز بدون دغدغه بتوان

 . دببر

ام و براي من كه استخدام شدهآيا هنوز براي من وقت هست؟شايد بپرسيد كه 

كه بعد از چندين ماه تالش، تازه  سال آينده تعهد خدمت دارم؟ براي من 20براي 

دهد كه پاسخ اين سؤال ؟ تجربه نشان ميام نمير پيدا كرده وبخور  با حقوقيك كار

 يا نهفته است؛ و نه در سن ميزان شهامت شما براي تغييربيش از هر چيز در 

  .شغليموقعيت 

 

 ! نكته در مورد اين كتاب4و اما 

عنوان افراد  فرادي كه در فرهنگ ما بها . اين كتاب براي قهرمان شدن نيست)1

در يك  .بعدي هستند ر بسياري از موارد تكشوند، متأسفانه د موفق شناخته مي

هاي بزرگي هم  به موفقيتزمينه  و چه بسا در آن اند طور افراطي پيش رفته  بهزمينه

هدف . شان از زندگي پايين استولي احساس رضايت عموميدست يافته باشند، 

شود از زندگي  كه باعث                            ً     اب قهرمان شدن نيست، مخصوصا  وقتياين كت

 .دار فاصله بگيريم متوازن و معني

 فارغ از اينكه تحصيل كرده هستيم يا خير، .اين كتاب براي همه ما مفيد است )2

الگوي . مان چيست و چقدر درآمد داريمير هستيم يا جوان، رشته تحصيلي يا شغلپ

م ان باشيمخودنسخه كند تا بهترين  ميتاب  به ما كمك عملي مطرح شده در اين ك

ها و سعي شده است كه مثال .داشته باشيمدار و متوازن   معني ندگيزو يك 

در بيان تجارب، .  باشدمختلف و متنوعشده تا حد امكان از افراد  هاي مطرح تجربه
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 13   مقدمه 

 

از موفقيت هاي خاصي   كه فقط جنبهگزينشيايم به جاي ارائه يك تصوير  سعي كرده

 رو در هباور ما اين است كه مواجه. هاي عيني را نشان دهيم دهد، واقعيت را نشان مي

بررسي موارد خاص تر از هاي زندگي معمولي، خيلي آموزنده ها و آشفتگي رو با چالش

  . استو استثنايي افراد مشهور

فقيت، هاي مو برخالف ادعاي برخي از كتاب! بري وجود نداردهيچ راه ميان )3

اي حاصل تالش روزانه و مستمر ما در طول               ِ     دهد كه پيشرفت  حرفه تجربه نشان مي

وجود هيچ آسانسوري براي موفقيت به قول زيگ زيگالر، . هاي متعدد است سال

شبه پولدار شدن،  يك تفكر! پله باال برويم  بايد اين مسير را پلهندارد بلكه

، زياد استمتأسفانه در فرهنگ ما شبه موفق شدن و امثال اين باورها كه  يك

 نتيجه اين .خشكاند ست كه ريشه پيشرفت و زندگي متوازن را مي زهري

 پلكان تالش مي كنيم تادر اين كتاب . مسئله چيزي جز شور و شوقي گذرا نيست

هاي اوليه   و گاممعرفي كردهاي را  اي متعادل و در عين حال حرفه رسيدن به زندگي

شبه متحول   كه خواندن اين كتاب زندگي ما را يكقرار نيست .را با هم طي كنيم

اي از عمر كه               ً                                               كند؛ اما عميقا  باور داريم كه اجراي مطالب اين كتاب در هر مرحله 

 .گذارد  مينماگير بر زندگي ، به تدريج تأثيري چشممباشي

           ً                       بلكه عمدتا  براي تفكر و عمل كردن !             ً                 اين كتاب صرفا  براي مطالعه نيست) 4

) باز(اي خود را  كند تا زندگي حرفههاي كتاب به ما كمك مي مطالب و تمرين. ستا

دهي يك زندگي  ان منجر به شكلمبه شكلي كه فعاليت تخصصي. مطراحي كني

هايي ساده اما مهم در نظر  بدين منظور تمرين.  ابعاد زندگي شودهمهمتوازن در 

 و از آن مهمتر براي مطالبتر  ميقها براي درك ع انجام اين تمرين. شده است گرفته

  .ستااي ضروري   مؤثر در زندگي حرفهاتايجاد تغيير
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 چگونه از كتاب بهتر استفاده كنيد؟

در ابتداي هفته محتواي فصل . بهتر است براي هر فصل يك هفته را اختصاص دهيد

طول در .               ً                                    اين كار قاعدتا  در حدود يك تا دو ساعت وقت نياز دارد. را مطالعه كنيد

هاي روزمره، سعي كنيد به مطالب فصل كمي فكر كنيد و اگر  هفته، در كنار فعاليت

سؤال يا مشاهده جالبي داشتيد براي خودتان بنويسيد؛ به عبارت ديگر در طول 

سپس . تان منعكس كنيد هاي زندگي هفته مطالب را هضم كنيد و در فعاليت

اجراي .  هفته انجام دهيدهاي عملي را در يك زمان مناسب در پايان تمرين

به مرور كه . تواند در ابتدا به شكل مختصر انجام شودهاي عملي هر فصل مي فعاليت

توانيد برگرديد و آنها را  كنيد، مي اي خود مراحل جديدي را شروع مي در مسير حرفه

  . تر كنيدكامل

عي نسبت روش ديگر اين است كه ابتدا يك دور كل كتاب را مرور كنيد تا ديد جام

سپس مجدد شروع كنيد از ابتدا . به مسيري كه قرار است طي كنيد داشته باشيد

اما اين بار تمرينات هر فصل را بالفاصله پس از مطالعه مطالب . كتاب را مطالعه كنيد

  . همان فصل انجام دهيد

ند، بعد از يك سال نياز دهميانجام  كتاب را  تمريناتبار      ً              معموال  دوستاني كه يك

  .  بازنگري كنندهاي كتاب بر اساس آموزه         ً را مجددا شان رانتايجارند كه د
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 فصل اول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گرايي  تخصص

ت آنو اهمي  
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گرايي چيست و چرا براي كسب موفقيت  دهيم كه منظور از تخصصتوضيح ميدر اين فصل 

شما گو به اين ال. سپس با الگوي سطوح تخصص آشنا خواهيم شد. گرايي الزم استتخصص

. تخصص يك مفهوم نسبي است و سطح بندي مشخصي داردداشتن نشان خواهد داد كه 

كاري خواهيم پرداخت و علل آن را يابي عارضه پراكندهدر بخش پاياني اين فصل به ريشه

هاي بتوانيد وضعيت خود را در زمينهرود در پايان اين فصل انتظار مي. بررسي خواهيم كرد

ايد مشخص كنيد و در صورتي ز لحاظ ميزان تخصصي كه تاكنون كسب كردهفعاليت خود ا

  .كاري مبتال هستيد، علل آن را كشف و در صدد اصالح آن برآييدكه به عارضه پراكنده
 

 ! ضربدر زدنكي نهيهز: داستان كوتاه 

اي آلمان كه بخش عمده  هاي هسته  ميالدي بود كه يكي از نيروگاه80اواسط دهه 

تا جايي كه برق شهر قطع شد و زندگي . كرد دچار افت بازده شد هر را تأمين ميبرق ش

كردند كه علت را يافته و مشكل  روز تالش  مهندسان نيروگاه شبانه. مردم مختل شد

اي نرسيد و نبود برق  هاي مختلف به نتيجه روزها جستجو و آزمايش. را حل كنند

ران و كارشناسان اذعان كردند كه علت در نهايت مدي. را رقم زد بحراني شرايطي

اي آلمان   برتر انرژي هستهمشاورتنها اميدشان به . توانند پيدا كنند مشكل را نمي

مدير نيروگاه طي تماسي فوري از ايشان . وزير بود نخستمشاور بود كه در آن زمان 

دش را به  روز از وقت خو2 كه فتراو پذي. د كه مساله نيروگاه را حل كندرك درخواست 

صبح روز اول با لباس كار وارد نيروگاه شد و با دقت . اين مساله اختصاص دهد

 هاي مختلف عصر همان روز در دفتر كارش به تحليل. دركهاي مختلف را بررسي  بخش

 و با گچ يك ضربدر روي فترصبح روز بعد به سمت يكي از مخازن حرارتي . ختپردا

 با تعويض ".شودض يوتع بايداين سوپاپ ":تف و گكشيدهاي مخزن  يكي از سوپاپ

 . را از سر گرفتنيروگاه فعاليت خود  و يك سوپاپ ساده مشكل حل شد

 و از او تشكر كرد و داتفرساي به دفتر كارشناس ارشد  ، مدير نيروگاه نامهبعدروز 
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ز بعد از چند رو.  كه هزينه انجام اين كار را جهت جبران زحمت اعالم كنددكردرخواست 

.  هزار دالر تقاضا شده بود10 معادل غي  كه طي آن مبلد كراي دريافت مدير ارشد نامه

 و از طرفي هم به خاطر كار شدمدير ارشد از مبلغ بسيار باالي درخواست شده شوكه 

              ً                    توانست مستقيما  بگويد كه مبلغ زياد  انجام داده بود نميمشاور بسيار مهمي كه 

شده در  ها را به صورت تفكيك     ً               لطفا  ريز اقالم هزينه«: نويسدميلذا در پاسخ . است

خواست  با اين كار مي. »قالب ميزان ساعت كاري و مواد مصرفي اعالم بفرماييد

 مشاور. بيان كند كه هزينه دو روز كاري و استفاده از يك گچ بسيار كمتر از اين است

ها مطالعه،  بابت سال دالر 9999) 1: دو قلم هزينه وجود دارد«: داپاسخي جالبي د

  .»دالر بابت كشيدن ضربدر1) 2 تجربه و تخصص براي حل مشكل و اندوختن
  

الزم است موفقيت اين است كه براي كسب دهد آنچه اين داستان واقعي نشان مي

 چنان  كاري را باكسب كنيم تا بتوانيم مهارت عميق در يك حوزه تخصصي

  .اند با ما رقابت كندكمتر كسي بتو كه م انجام دهيايكيفيتي

 گرايي ضرورت تخصص  -1-1

 . به سه دليل ضرورت داردگرايي تخصصدر دنياي امروز، 

 تخصصي شدن امور )1

اند و رقابت براي   تخصصي شده،مشاغل. قاعده بازي در دنياي امروز عوض شده است

 به قدري كمبود پزشك داشتيم كه 60تا دهه .  استباال گرفتهمناسب  شغل يافتن

 اما امروز .پرداختند كاني از هندوستان و كشورهاي ديگر به طبابت در ايران ميپزش

هم رقابت بسياري از پزشكان عمومي و حتي متخصص كشور براي جذب بيمار با 

 مانند وكالت، معلمي، مديريت، بازرگاني، همين مسئله در مشاغل ديگر. كنند مي
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كليد موفقيت در دنياي .  است هم مطرحتوليد، فروشندگي، كارهاي فني و خدماتي

ارائه محصول و خدماتي است كه مزايايي ارزشمند و متفاوت اي امروز  حرفه

عنوان يك فرد   شما به.ندارنددارند و ديگران به راحتي قابليت ارائه آن را 

هاي خاص، در مقايسه با سايرين ارزشي يكتا خلق متخصص بايد با داشتن مهارت

 .كنيد

: بشنويمتا ها بنشينيم  هاي آن صحبت بسياري از جوانان و خانوادهكافي ست كه پاي 

اين صحبت از يك نظر درست است » !سالها درس خوانديم، ولي هيچ كاري نيست«

رود  كند؛ اما از يك جهت اشتباه است چراكه گويي انتظار مي  را بيان ميي واقعيتو

م كه مدرك بالي جان ما شده صادقانه بگويي. آماده باشد و بيايد به سراغ ما كه كار

 كه حاضريمرويم،  كه مدرك نداريم، با تواضع و جديت دنبال كار مي وقتي. است

كنيم كه   احساس مي،گيريم  مدرك مي تجربه كسب كنيم و كار ياد بگيريم؛ اما وقتي

م كه از ما درخواست كنند كه در اوج تخصص و نخبگي هستيم و انتظار داري

را كنار   مدركوابستگي به چه بايد بكنيم؟ بايد . م دهيمكاري انجا شان براي

  . دست به كار شويم و تجربه كسب كنيم. بگذاريم

 نياز به خود شكوفايي )2

يك . ، نياز عميق ما به خود شكوفايي استتمركز بر يك حرفه خاص براي دومدليل 

بلكه . را باال ببردكيلويي  پنجاهكند كه هر روز صد بار وزنه نميبردار به اين اكتفا  وزنه

ن داشت .بشكند كيلويي خودش را 200كند كه ركورد  زماني احساس موفقيت مي

روز   شود تا روزبهباعث ميتمركز حول يك محور تخصصي و اجتناب از پراكنده كاري 

 و در هاي خود را شكوفا كنيم قابليت، مرزهاي توانمندي خود را گسترش دهيم
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زندگي از  ،در نتيجه. پيشرفت مستمر كنيمو احساس ركورد خود را بشكنيم نتيجه 

رويم، جرياني از شور و   و هر صبح كه به محل كار ميشدهحالت تكراري خارج 

هاي جديد و بهبود زندگي خود و ديگران ما را لبريز  اشتياق براي كشف توانمندي

  . كند مي

 هاي زندگي ضرورت حفظ تعادل بين كار و ساير ساحت )3

 . زندگي استهايجنبه حفظ تعادل بين كار و ساير خصص گراييتسومين ضرورت 

وضعيت مطلوب و متعادل در  موفقيت در معناي جامع و كالن خود به معناي

.  زندگي ماستهايجنبه تنها يكي از شغل. باشدهاي مختلف زندگي ميجنبه

بط روا) 3 تمعنوي) 2جسمي و روحي سالمت ) 1:  زندگي عبارتند ازهايساير جنبه

  و درآمد ماليوضعيت  )5 زندگي اجتماعي) 4خانواده  و 

اي به زندگي   ما مهم هستند؛ اما اگر نگاه سادهشغل به اندازه هاجنبههمه اين 

رسيم كه توازن الزم بين اين                           ً                پرمشغله خودمان بكنيم معموال  به اين نتيجه مي

نرژي و وقت ما كه دليل اين مسئله اين است كه بخشي از ا. ها برقرار نيست جنبه

برنامه هاي پراكنده و بي  در فعاليت،هاي زندگي تخصيص داده شود بايد به ساير جنبه

  .رود كاري هدر مي

تري براي  هاي كاري مرتبط تر و متمركزتر شويم، فرصت هرچه در حرفه خود عميق

تري را  توانيم خدمات ارزنده آيند و با صرف زمان و انرژي مشخص، مي ما پيش مي

شود كه با همان ميزان ساعت كاري،  از نظر مالي، اين مسئله باعث مي. ارائه كنيم

 و از كنند كسب كنيم كاري مي افرادي كه پراكندهنسبت به درآمدي چندين برابر 

جويي شده بتوانيم براي سامان دادن به ابعاد ديگر زندگي خود  طرفي از زمان صرفه

  .استفاده كنيم
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كند كه تا چه حد نيازمنديم توازن بيشتري بين  شخص مي چند سؤال ساده زير م

  .هاي زندگي خود برقرار كنيم و ساير جنبهكار 

 
  هاي زندگي سنجش توازن بين جنبه: اقدام عملي  

  :ت سؤال زير به صورت بله يا خير پاسخ دهيدفبه ه

  هاي مختلف زندگيسنجش توازن در جنبه -1-1جدول

 پاسخ سؤال

هاي   به مسائل كاري مانند ايميل، كنار خانواده هستم،در منزلكه  زمانيآيا ) 1

 كنم؟كاري رسيدگي مي

 

كنم، پيش از هر چيز ذهنم سراغ  كه فراغت مختصري پيدا مي آيا وقتي) 2

 رود؟ مسائل كاري مي

 

  كاره دارم؟ افتاده و نيمه هاي كاري عقب آيا انبوهي از پروژه) 3

 هنوز به م عليرغم تالش زيادوزه كاري خودكنم كه در حآيا احساس مي) 4

 ام؟ اندازه مطلوب پيشرفت نكرده

 

                                               ّ       آيا در هر هفته كمتر از دو جلسه ورزش جدي و مفر ح دارم؟) 5

دغدغه در كنار خانواده و دوستان خود   نودبه ندرت يك روز كامل را ب) 6

 گذرانم؟ مي

 

د براي دل خودم آيا آخرين باري كه يك رمان يا يك كتاب ارزشمن) 7

 گردد؟ ام به چندين ماه پيش برمي خوانده

 

هاي مختلف   بين جنبهفي، توازن كا مثبت استاگر پاسخ شما به بيش از چهار سؤال
 بخش مهمي از اين مسئله ناشي از ضعف در تمركز بر يك .شما برقرار نيستزندگي 
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توانيد كه مي شده آوردهنامه جامعي پرسش در ضميمه كتاب . تخصصي استحيطه
هاي مختلف زندگي خود بسنجيد و مشخص كنيد كه تا چه وضعيت خود را در جنبه
  .ايدموفق بوده "تعادل در زندگي"حد در رعايت اصل مهم 

 

   تخصصموردند نكته مهم در چ  -1-2

هر هاي علمي و دانشگاهي نيست، بلكه در   فعاليتمحدود بهداشتن تخصص  .1

چه بسا افراد متخصصي كه تحصيالت . ق داردمصدا ايحرفهشغل و فعاليت 

-احمد آقاي داستان ما در تعمير نوع خاصي از موتورمثال  .دانشگاهي ندارند

، بدون آنكه تحصيالت عاليه شودپمپ يك متخصص تمام عيار محسوب مي

 داشتن مدرك عالي ،الزمه متخصص شدنبنابراين  .دانشگاهي داشته باشد

 .دانشگاهي نيست

داشتن صرف  ،آكادميكهاي فعاليتخود در اين است كه ديگر  تامل نكته قابل .2

كند كه فرد تضمين نمي مطالعه تعداد زيادي كتاب و مقاله يا مدرك دانشگاهي

چه بسا افرادي زيادي كه داراي مدارج عالي دانشگاهي هستند، . متخصص شود

 واقع در .شوندمتخصص محسوب نميكنند اي كه تدريس ميحتي در رشتهاما 

جهت اشراف عميق يك برنامه مدون و هدفمند تدوين تخصص گرايي مستلزم 

  . استدر يك حوزه به خصوص 

ممكن است اما . هاي متمركز است كسب تجربههاي متخصص شدن يكي از  راه .3

كاري و نداشتن پراكندهكاري داشته باشد، اما به علت سابقه  سال 30يك فرد 

 . نشودبرنامه مشخص، متخصص 
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تر آشنا شويم، در ادامه به معرفي سطوح تخصص براي اينكه با مفهوم تخصص دقيق

  . پردازيم هاي عيني هر سطح تخصص ميو نشانه

 سطوح تخصص -1-3

  : سطح به شرح زير است شامل پنج اي در هر زمينهتخصص

مفاهيم و مباني اوليه حوزه تخصصي را تا حدي در اين مرحله  :1ركا تازه -1

توانيم انجام دهيم؛ اما هنوز الزم است كه بر اساس  ايم و كارهاي ساده را مي هگرفتفرا

كار،  به عنوان مثال يك مكانيك تازه. شده كار كنيم يك دستورالعمل از پيش تعيين

داند و تا حدي  ها را مي مقدمات اوليه در مورد اجزاي خودرو و نحوه كاركرد آن

يابي خودرو و تعمير  اما هنوز توانايي عيبتواند قطعات ساده را تعويض كند؛  مي

 .قطعات پيچيده را ندارد

ها را  ايم و آن هاي مقدماتي را تا حدي فراگرفته  مهارت،در اين مرحله :2زكارآمو -2

هاي  توانيم انجام دهيم؛ اما هنوز بسياري از ظرافت شده مي بدون دستورالعمل تعريف

ها با شرايط  هاي كاري و تطبيق آن ولويتهمچنين تعيين ا. دانيم حرفه خود را نمي

يك مكانيك در مرحله كارآموز، تعميرات اوليه خودرو را . مختلف براي ما دشوار است

هاي  تواند انجام دهد؛ اما هنوز در يافتن عيب بدون استفاده از دستورالعمل مي

  . استدشوارپيچيده ضعيف است و انتخاب بهترين روش تعمير يك خودرو براي او 

 خودمان را حرفههاي ضروري براي   در اين مرحله عمده مهارت:3دتوانمن -3

اند؛ اما  ها در ما نهادينه شده اين مهارت. توانيم اجرا كنيم ايم و به خوبي ميفراگرفته

                                                 
1. Novice 

2. Advanced Beginner 

3. Competent 
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ها براي ما دشوار  شوند، درك مسايل و حل آن در شرايطي كه كارها پيچيده مي

ند كسي است كه ايرادات معمولي يك خودرو به عنوان مثال يك مكانيك توانم. است

كند، اما اگر يك خودرو ايراداتي غيرمتداول داشته باشد،  را با مهارت كافي رفع مي

 .ها را ندارد توانايي الزم براي تعمير آن

ست كه دركي گسترده و عميق از جوانب مختلف  ايك فرد ماهر كسي :1رماه -4

به خوبي . كند  اقدام را به خوبي درك ميتأثير هر تصميم و. حرفه خود را دارد

يك فرد ماهر نه تنها مسائل . داند كه هر اقدامي چه تأثيراتي در درازمدت دارد مي

دهد، بلكه اين توانايي را دارد كه براي مسائل  را با ظرافت كامل انجام مي متداول

بدون اينكه يك فرد ماهر . هاي مناسب را شناسايي و اجرا كند حلغيرمعمول نيز راه

به عنوان مثال يك مكانيك . گيرد ها را مي خودش هم متوجه شود، بهترين تصميم

او . تواند به راحتي شناسايي و مرتفع كند            ً                           ماهر تقريبا  همه ايرادات يك خودرو را مي

و  فهمد ميطور كامل  اي رسيده است كه شرايط يك خودرو معيوب را به به مرحله

هاي             ِ                               ي در يك بخش  خودرو چه تأثيراتي روي ساير بخش كه هر گونه تغييرداند مي

من وقتي يك ماشين را تعمير «: هاي ماهر به قول يكي از مكانيك. خودرو دارد

  »!روم كنم كه خودم دارم توي اجزا و قطعات ماشين راه مي كنم احساس مي مي

به چنان . خبره كسي است كه در تخصص خود صاحب سبك است :2هخبر - 5

هاي نوين را براي حل مسائل پيچيده ارايه  هارت رسيده است كه روشسطحي از م

اي متمايز از بقيه در شناخت  شهودي عميق از كار خود دارد كه به او توانايي. كند مي

يك خبره كسي است كه مسائلي كه بقيه ناممكن . دهد ها مي مسائل و حل آن

                                                 
1. Proficient 

2. Expert 
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داستان . كند ها را حل مي نگزيند و آ هاي جذاب برمي شمارند را به عنوان چالش مي

  . يك تعميركار خبره استاز كوتاه زير مثالي 

 

   خبرهركاريتعم: داستان كوتاه 

چندبار او را حوالي بعدازظهر در محوطه . سياوش دانشجوي سال چهارم مكانيك بود

با .... بار تويوتا و  بار پيكان، يك يك. هاي مختلف ديده بودم دانشگاه، سوار بر ماشين

. دانستم كه خودش ماشين ندارد ياوش در خوابگاه دانشگاه آشنا شده بودم و ميس

ديدم، در اين        ً                                                        تقريبا  هر باري كه او را در محوطه پشتي دانشگاه سوار بر ماشين مي

حالت بود كه سرش را جلو آورده، گوشش را به داشبورد جلوي ماشين چسبانده بود و 

. ه كنجكاويم گل كرد كه ببينم داستان چيستخالص. راند در همان حال ماشين را مي

هاي زيادي پيش پدرش مكانيكي ياد گرفته و به چنان  معلوم شد كه سياوش سال

 كه ايراد خودرو داد تشخيص ميمهارتي رسيده بود كه با شنيدن صداي ماشين 

كه  كم استادان و كاركنان دانشگاه از مهارت او باخبر شده بودند و وقتي كم. چيست

توانستند ايراد خودرو را تشخيص دهند، از سياوش  هاي معمولي نمي نيكمكا

 . خواستند كه كمكشان كند مي
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 )2005چيدام جي و چيورز جي، ( صگانه تخص پنج سطوح -2-1 جدول

 مشخصات سطح

 ها و مباني اوليه وابستگي به دستورالعمل • كار تازه

 هاي محدود اوليه مهارتداراي  •

  خاص هر مسئلهدرك محدود از شرايط •

 گيري و شناسايي راه حل ناتوان در تصميم •

 شده هاي كاري تعريف توانايي دنبال كردن رويه • كارآموز

 شده ساده هاي پايه براي انجام كارهاي تعريف مهارتداراي  •

 درك محدود از شرايط خاص هر مسئله •

 ناتوان در درك ارتباط بين ابعاد مختلف حرفه خود •

 شده شناسايي و حل مسائل تعريفتوانمند در  • توانمند

 درك اوليه از تأثيرات متقابل بين ابعاد مختلف حرفه خود •

 هاي كاري مناسب ريزي براي انتخاب روش توانمند در برنامه •

 ضعف در شناسايي و حل مسائل غيرمعمول و پيچيده •

 شده و پيچيده توانمند در شناسايي و حل مسائل تعريف • ماهر

ها  ت خاص هر مسئله و تطبيق راه حلتوانايي شناخت اقتضائا •
 ها با آن

 درك عميق ارتباط بين ابعاد مختلف كار خود •

 هاخذ تصميمات دقيق به صورت ناخودآگا •

 هاي نوين حل مسئله ابداع روش • خبره

جديد كه ديگران آن را ناممكن  حل مسائل پيچيده و •
 . پندارند مي

 )صاحب سبك بودن(انجام كارها بر اساس سبك خود  •

 تياق به حل مسائل پيچيده جديداش •
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  ؟من چيست تخصص سطح :اقدام عملي  

 كنونيوضعيت ، پيش از هر چيزي بايد ويژهخاص و  يتخصصدهي به  شكلبراي 

 . يابي كنيد خود را عارضه

 1اي بين اي خود در دو سال گذشته، به هر عبارت نمرهبا نگاهي به زندگي حرفه

)                  ً          در زندگي شما كامال  محسوس است (5تا ) در زندگي شما جايگاهي ندارد(

 .اختصاص دهيد

  ليست سنجش سطح تخصص چك -3-1جدول 

  نمره هاي رايج چالش رديف

   نداشتن برنامه مشخص براي زندگي تخصصي 1

   هاي كاري زدگي در انتخاب حوزه شتاب 2

   انگاري در خصوص عمق مهارتي كه بايد كسب شود ساده 3

هاي شخصيتي و تمايالت دروني   ويژگينداشتن درك درست از 4

 خود

  

   هاي شغلي جديد هاي شغلي به ويژه فرصت ناآشنايي با فرصت 5

   نداشتن عطش يادگيري  6

   ارتباطي مناسب  نداشتن شبكه   7

   اهميت هاي كاري و پرداختن به كارهاي كم عدم رعايت اولويت  8

   هاي قبلي ها و روش تعصب بر دانسته  9

   اي  هاي حرفهگاري بين عاليق شخصي و فعاليتناساز  10
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ميانگين نمرات باال را محاسبه كنيد و بر اساس آن وضعيت خود را در جدول زير 

  :مشخص كنيد

 تخصصسنجش سطح ليست  تحليل چك -4-1 جدول

  هستم؟متخصصچقدر  ميانگين

ن ايد و در اي شما حوزه تخصصي عميقي را شكل داده! تبريك به شما 1 تا 0

 .ايد  كسب كرده راالزمهاي كليدي  زمينه تمركز كافي داريد و مهارت

شما در مجموع ديد روشني از حوزه تخصصي خود داريد؛ اما هنوز بعضي  2 تا 1

 . حرفه تخصصي شما نيازمند به توسعه بيشتر استهايجنبهاز 

ي انتخاب يك حوزه تخصص دريا  شما در ميانه راه تخصصي شدن هستيد 3 تا 2

شكل به صورت كامل  هنوز حوزه تخصصي خود را لذا .مردد هستيد

 .هاي الزم هستيد ايد و در مسير كسب مهارت نداده

 ولي هنوز بسياري از ،               ً                           هرچند كه احتماال  دورنمايي از حرفه خود داريد 4 تا 3

سؤاالت مربوط به انتخاب حوزه تخصصي مناسب براي شما پاسخ داده 

را هاي اوليه براي رسيدن به حرفه تخصصي  رتهمچنين مها. نشده است

  .ايدكسب نكرده

      ً           طبيعتا  بسياري از . اي خود هستيد شما در ابتداي مسير زندگي حرفه 5 تا 4

دهنده  هاي گذشته نشان  سالمرورسؤاالت براي شما بدون پاسخ است و 

 شما بيشترين فرصت .هاي مختلف بوده است كاري در حوزه پراكنده
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 ؟كنيم كاري مي چرا پراكنده -1-4

كاري  اي خود پراكنده قدر مهم است، چرا در زندگي حرفه رايي اينگ اگر تخصص

 .كاري نقش دارد دهد كه سه عامل مهم در پراكنده كنيم؟ تجربه نشان مي مي

 توهم اثربخشي) 1

رد مؤثرتري پنداريم كه اگر دست به كارهاي متعدد و پراكنده بزنيم، ف گاهي مي

كنند اگر در كنار پزشكي، كشاورزي كنند و در  هايي هستند كه فكر مي آدم. هستيم

گذاري هم  كنارش ساختمان بسازند و در عين حال مشاغل مديريتي و سياست

 خاصر يك حوزه بحال آنكه اگر همين افراد . داشته باشند، آدم مؤثرتري هستند

  . اشتخواهند د بيشتريتمركز كنند، اثربخشي 

 

برد  انجام چند كار موازي بازده شما را باال نمي: نتايج يك پژوهش  ����

  ) 2015كووليو و ديگران، ( !آورد بلكه پايين مي
  

 پرونده قضايي در ايتاليا نشان داد كه قضاتي كه همزمان چند 58280اي بر روي  مطالعه

به صورت . گذاشتند مي وقت بسيار بيشتري را براي يك پرونده،بردند پرونده را جلو مي

 درصد بيشتر از بقيه همكاران خود پرونده باز در دست داشتند، 50متوسط، قضاتي كه 

ست كه ما  اي يكي از علل اين مساله وقت و انرژي. تر بود درصد پايين20شان وريبهره

  .كنيمبراي جابجا شدن از يك كار به كار ديگر تلف مي
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   وتاه مدت اولويت دادن به منافع ك) 2

نگران است كه در آينده شرايط . دانشجويي در حال اتمام دوره پزشكي عمومي است

. تواند بگيرددر اين حالت دو تصميم متفاوت مي. كاري مطلوبي برايش فراهم نباشد

تر مهارت پزشكي را كسب كند و از اين طريق  تر و تخصصي نخست اينكه عميق

هاي  م اينكه در كنار پزشكي، دست به فعاليتدو. آينده شغلي خود را تضمين كند

پزشكي به شرايط كاري مناسبي نرسيد، در  مسيرديگري بزند كه اگر احياناً از 

انتخاب دوم چيزي ست كه در بسياري از موارد ما را وسوسه . زندگي درمانده نشود

 شدن خود را ناقص بگذاريم و مسيرهاي موازي را طي متخصصكند كه جريان  مي

تجربه نشان داده شده است كه دنبال كردن مسيرهاي پراكنده شايد در . مكني

 .مدت و درازمدت به ضرر ماست مدت دستاوردهايي داشته باشد، اما در ميان كوتاه

از  شود وهاي مقطعي نمي گرايي اي كسي است كه دچار منفعتاصوال آدم حرفه

  . دارد خود دست برنميكسب تخصص

    ِ                                                      ر آن  واحد كارهاي زيادي انجام دهيم، از هيچ امكاني نگذريم و خواهيم د  ميگاهيما 

تواند موفقيت ما را نابود  اين امر به سادگي مي. ها را با هم داشته باشيم همه گزينه

. بايد ياد بگيريم درها را ببنديم حتي اگر اين كار برايمان سخت باشد. كند

  )1395 لشكربلوكي مجتبي،(

 طلبي تمايل دروني به تنوع) 3

 سمت تجربه كردن لذا بهايم و  زده شده كنيم كه از يك كار دل     ً         بعضا  احساس مي

 وقتي اين تمايل را طلبي طبيعي است، ولي حدي از تنوع. رويم ميهاي جديد  فعاليت

از قديم . تواند عامل شكست و سردرگمي ما در بلندمدت باشددهي نكنيم، ميجهت

كرديم يك بخش مشابه داشت كه مطالعه ميوقتي سرگذشت بزرگان علم و ادب را 

ها در گستره وسيعي از علوم مانند منطق، طب، رياضيات، نجوم، كالم، فقه و  اين
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گفتند كه در آن زمان، گستره  حاذق بودند؛ اما نمي...            ً           اصول و بعضا  كيمياگري و

ها در شرايط فعلي، امكان متخصص  ماهيت تخصصي حرفه. دانش چقدر محدود بود

طلبي چه   با اين حس دروني تنوعپسدهد؛  هاي مختلف را به ما نميدر زمينهشدن 

در يك كار اداري كه به توانيم دهد كه چگونه ميداستان كوتاه زير نشان ميكنيم؟ 

  .  تنوع و اثرگذاري ايجاد كنيم،كارينظر تكراري و كسل كننده است، بدون پراكنده

  ! نمونه شديري ساده كه مديكارمند: داستان كوتاه 

 در دانشگاه شريف 1380 اداري دانشجوياني كه تا اوايل دهه معضالتيكي از 
     ً                      معموال  فرآيندهاي اداري خيلي . كردند مربوط به بخش امور دانشجويي بودتحصيل مي

                           ً     گرفتن يك برگه ريزنمرات بعضا  چند .  ضعيف بودپرسنلگويي  طوالني بود و پاسخ
 اسم يكي از كارمندان اداره امور دانشجويي سالهادر همان . گرفتساعت وقت مي

 چنان تحولي در  او  تمامي چالشهاي موجود،عليرغم!       ِ    آقاي پ رمون. ها افتاد سر زبان
امور دانشجويي دانشگاه ايجاد كرد كه نه تنها دانشجويان، بلكه بسياري از اساتيد و 

پيشخوان « جالب ايشان ايده. بردند مديران دانشگاه هم از اين جريان لذت مي
با پيگيري آقاي پرمون، به جاي اينكه هر دانشجو . را پياده كرد» خدمات دانشجويي

، يك دفتر در تلف كند          هاي متعد د   در اتاق را براي گشتن و معطل شدنوقت زيادي
منشي آماده دريافت هميشه چند طبقه همكف امور دانشجويي ايجاد شد كه در آن 

مهم نبود كه موضوع درخواست چه بود، فقط كافي . ودندهاي دانشجويان ب درخواست
شد و مدارك              ً                دقيقه سريعا  درخواست ثبت مي5 ظرفشد و بود كه نوبت گرفته مي

در فالن ساعت . شد تشريف ببريد سر كالسبه دانشجو اعالم مي. شد الزم گرفته مي
. لف كنيدديگر نيازي نيست وقت خودتان را در صف انتظار ت. كارتان آماده است

داد تا مراحل  شخص آقاي پرمون اين مسئله را در طول دو سال همواره بهبود مي
  .تر شود تر و بهينه اجراي كار سريع
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كه شايد هزاران مورد مشابهش در هر شهر (اين تحول در يك بخش اداري بسيار ساده 

.  داشتاي يك كارشناس اداري ريشه در فعاليت تخصصي و حرفه) و استاني وجود دارد

جاي تعجب نيست كه . اي كرد براي شكوفايي عميق خود او حرفه خودش را زمينه

  . سمت مديريت واحد اداري ارتقاء يافتآقاي پرمون بعد از مدتي به 
  

شدن كار و  علت تكراري ،بسياري از مواقع. اي مطرح است در هر حرفهقاعده اين 

              ِ دهيم و در مسير  عمق نمي اين است كه به تخصص خود افتادن در دام روزمرگي

هرچه شرايط محيط براي . كنيم يادگيري و رشد استعدادهاي خود حركت نمي

يادگيري و شكوفايي دشوارتر باشد، نيازمند تمركز بيشتري هستيم تا با تكيه بر توان 

توسعه و كمكي به در شرايطي كه محيط كاري . بزنيمخودمان اين دگرگوني را رقم 

كند، خودمان بايد تمركز بيشتري بر تخصص خود داشته نمييادگيري بيشتر ما 

  .هاي خود را شناسايي و شكوفا كنيمباشيم تا توانمندي

ايم و  كافي است مطمئن باشيم كه در جاي درستي قرار گرفتهبراي متخصص شدن

اگر به دنبال اين هستيم كه كاري اما . بعد با تمام قوا روي همان مسير متمركز شويم

، بايد مدام نگران از دست دادن آيندسايرين هم از عهده آن بر ميام بدهيم كه را انج

در شرايط . و در زندگي احساس ثبات و امنيت خاطر نخواهيم كرد شغل باشيم

كنوني، امنيت شغلي نه به معناي فعاليت در يك موقعيت شغلي ثابت يا استخدام 

 تخصصي است كه بتوانيم در رقابت العمر در يك سازمان، بلكه به معناي داشتنمادام

عبارتي با كسب تخصص  به .تنگاتنگ با رقباي خود، دست برتر داشته باشيم

  . هاي شغلي به دنبال ما خواهد بود نه ما به دنبال آن فرصت

  

�نگ �
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 بحث هانناگ كه بودندي بنشسته همي صحرا در شيخي       ِمريدان  كه اندآورده

 ايمگشته مريداني كه است فالكت چه اين گفت يكي آن .درگرفت تخصص

 !؟نگرفته كف بر مهارتي هيچ هنوز و گذشته نيمه از عمر كهچندان تخصص؛ بي

 تخصص،    ِبحث  كه اينشسته چه شيخ اي كه برد شيخ پيش سخن ديگري آن

 جانب دستار بي و برگرفت عبا در قبا شيخ .افكنده ماننجا بر تأسف    ِآتش 

 چه را شما عزيزان اي كه داد همي ندا را مريدان رسيد، بدانجا چون و شد مريدان

 خود، عزيز     ِگوهر  و جوييدمي ديگران تخصص       ِبيابان  در خود كوزه   ِآب  كه شده

 نعره"  در خاص تخصصي چنان را شما كه است آن نه مگر .پنداريدمي گمشده

 كه چنان آن ،زدن توانيد هانعره نامربوط و مربوط ِ  اتفاق هر بر كه است "زدن

 چنيناين! نم هايموعظه از كه آيند شگفت به بيشتر شما هاينعره از خاليق

�نگ !بزدندي هانعره و آمدندي خوش وقت را مريدان كه بود �
� �خا�  �تا ت 

ا�را




