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Κεφάλαιο 2

Η�δουλειά�βάθους�
είναι�σπάνια

Τ Ο 2012 το Facebook παρουσίασε τις κατόψεις των νέων κε-
ντρικών της εταιρείας διά χειρός Φρανκ Γκέρι. Στο κέντρο 
του νέου κτιρίου βρίσκεται αυτό που ο διευθύνων σύμβου-

λος Μαρκ Ζάκερμπεργκ ονόμασε «η μεγαλύτερη ενιαία κάτοψη 
του κόσμου»: Πάνω από τρεις χιλιάδες εργαζόμενοι θα δουλεύ-
ουν χρησιμοποιώντας κινούμενα έπιπλα σε μια έκταση σαράντα 
στρεμμάτων. Το Facebook, φυσικά, δεν είναι ο μοναδικός γίγαντας 
της Σίλικον Βάλεϊ που ενστερνίζεται την ιδέα του ενιαίου χώρου 
γραφείων. Όταν ο Τζακ Ντόρσεϊ, τον οποίο συναντήσαμε στο τέλος 
του προηγούμενου κεφαλαίου, αγόρασε το παλιό κτίριο της San 
Francisco Chronicle για να στεγάσει τη Square, διαμόρφωσε τον 
χώρο έτσι ώστε οι προγραμματιστές του να εργάζονται σε κοινούς 
χώρους χρησιμοποιώντας μεγάλες κοινόχρηστες επιφάνειες ερ-
γασίας. «Ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μην απομονώνεται, επειδή 
πιστεύουμε στην ευνοϊκή συγκυρία – και στους ανθρώπους που 
διασταυρώνονται τυχαία και διδάσκουν ο ένας στον άλλο νέα πράγ-
ματα», εξηγεί ο Ντόρσεϊ.

Μια άλλη μεγάλη τάση στον χώρο των επιχειρήσεων τα τελευ-
ταία χρόνια είναι η αύξηση της άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων. 
Άρθρο των Times σημειώνει ότι αυτή η τεχνολογία δεν είναι πλέον 
«αποκλειστικό προνόμιο των φλύαρων εφήβων». Τώρα πια βοη-
θάει τις εταιρείες να αξιοποιήσουν «τα νέα οφέλη της παραγωγι-
κότητας και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον χρόνο απόκρισης 
στις ανάγκες των πελατών». Ένα διευθυντικό στέλεχος διαχείρι-
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30 DEEP WORK

σης προϊόντων στην IBM καυχιέται: «Στέλνουμε καθημερινά 2,5 
εκατομμύρια άμεσα μηνύματα ως IBM».

Μια από τις πιο επιτυχημένες νεοσύστατες εταιρείες στον επι-
χειρηματικό κλάδο των άμεσων μηνυμάτων είναι η Hall, νεοφυ-
ής επιχείρηση της Σίλικον Βάλεϊ που βοηθάει τους υπαλλήλους 
να προχωρούν πέρα από την απλή συνομιλία και να πετυχαίνουν 
«συνεργασία σε πραγματικό χρόνο». Ένας γνωστός μου προγραμ-
ματιστής από το Σαν Φρανσίσκο μού περιέγραψε πώς είναι να δου-
λεύεις σε μια εταιρεία που χρησιμοποιεί Hall. Οι πιο «αποδοτικοί» 
υπάλληλοι, μου εξήγησε, ρυθμίζουν τον επεξεργαστή κειμένου 
τους έτσι ώστε να εμφανίζεται ειδοποίηση στην οθόνη τους όταν 
δημοσιεύεται μια νέα ερώτηση ή σχόλιο στον λογαριασμό Hall της 
εταιρείας. Τότε μπορούν, με μερικά κλικ, να μεταπηδήσουν στο 
Hall, να πληκτρολογήσουν τις απόψεις τους και να επιστρέψουν με 
τη μία στη δημιουργία κώδικα. Ο φίλος μου περιέγραψε εντυπωσι-
ασμένος την ταχύτητά τους.

Μια τρίτη τάση είναι η πίεση που ασκείται στους παντός είδους 
παραγωγούς περιεχομένου ώστε να έχουν παρουσία στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Οι New York Times, προπύργιο των παλαιών 
αξιών των μέσων ενημέρωσης, ενθαρρύνουν πλέον τους υπαλ-
λήλους τους να τουιτάρουν – υπόδειξη την οποία έλαβαν σοβαρά 
υπόψη πάνω από οχτακόσιοι αρθρογράφοι, συντάκτες και φωτο-
γράφοι της εφημερίδας, οι οποίοι διατηρούν πλέον λογαριασμό 
στο Twitter. Και δεν μιλάμε για μια περιθωριακή τάση. Ίσα ίσα, 
αυτό είναι πλέον το φυσιολογικό. Όταν ο μυθιστοριογράφος Τζόνα-
θαν Φράνζεν έγραψε ένα άρθρο για τον Guardian αποκαλώντας το 
Twitter «εξέλιξη καταναγκαστικού χαρακτήρα» στον λογοτεχνικό 
κόσμο, κατακρίθηκε ευρέως ως εκτός τόπου και χρόνου. Το δια-
δικτυακό περιοδικό Slate χαρακτήρισε τα παράπονα του Φράνζεν 
«κήρυξη δονκιχοτικού πόλεμου εναντίον του ίντερνετ», ενώ η συ-
νάδελφός του Τζένιφερ Γουάινερ έγραψε μια απάντηση στο περι-
οδικό The New Republic όπου υποστήριξε τα εξής: «Ο Φράνζεν 
είναι μια κατηγορία μόνος του, μια μοναχική φωνή που εκδίδει από 
καθέδρας διατάγματα τα οποία μπορούν να έχουν εφαρμογή μόνο 
στον εαυτό του». Το σαρκαστικό hashtag #JonathanFranzenhates 
[Ο Τζόναθαν Φράνζεν μισεί] σύντομα έγινε μόδα.

Αναφέρω τις τρεις αυτές τάσεις στον χώρο των επιχειρήσεων 
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31Η δουλειά βάθους είναι σπάνια

επειδή υπογραμμίζουν ένα παράδοξο. Στο τελευταίο κεφάλαιο 
υποστήριξα ότι η δουλειά βάθους είναι πιο πολύτιμη από ποτέ στη 
μεταβαλλόμενη οικονομία μας. Αν όμως ισχύει αυτό, θα περίμενε 
κανείς να δει αυτή τη δεξιότητα να προωθείται όχι μόνο από φιλό-
δοξα άτομα αλλά και από οργανισμούς που ελπίζουν να αξιοποιή-
σουν στον μέγιστο βαθμό τους υπαλλήλους τους. Όπως αναδεικνύ-
ουν τα παραδείγματα που έφερα, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πολλές 
άλλες ιδέες τοποθετούνται ψηλότερα από τη δουλειά βάθους ως 
προτεραιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, συμπεριλαμβανομέ-
νων αυτών που συναντήσαμε ήδη: συγκυριακή συνεργασία, ταχεία 
επικοινωνία και ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σαν να μην έφτανε που τόσο πολλές τάσεις έχουν προτεραι-
ότητα έναντι της δουλειάς βάθους, το ακόμη χειρότερο είναι ότι 
πολλές απ’ αυτές τις τάσεις μειώνουν δραματικά την ικανότητά μας 
για εμβάθυνση. Οι ενιαίοι χώροι γραφείων, για παράδειγμα, μπορεί 
να δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία,* αλλά το 
κάνουν με το βαρύ τίμημα της «τεράστιας απόσπασης προσοχής», 
για να παραθέσω τα αποτελέσματα πειραμάτων που διεξήχθησαν 
για μια βρετανική τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο Η μυστική ζωή 
των κτιριακών συγκροτημάτων γραφείων. «Αν έχετε μόλις αρχίσει 
να στρώνεστε στη δουλειά κι ακούσετε ένα τηλέφωνο να χτυπάει 
κάπου στο βάθος, καταστρέφεται η συγκέντρωσή σας», δήλωσε ο 
νευροεπιστήμονας που διεξήγαγε τα πειράματα για την εκπομπή. 
«Παρόλο που δεν το αντιλαμβάνεστε εκείνη τη στιγμή, ο εγκέφα-
λος επηρεάζεται από τους περισπασμούς».

Παρόμοια ζητήματα ισχύουν και για την αύξηση των μηνυμάτων 
σε πραγματικό χρόνο. Τα εισερχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
μπορούν, θεωρητικά, να σας αποσπάσουν την προσοχή μόνο όταν 
επιλέξετε να τα ανοίξετε, ενώ τα συστήματα άμεσων μηνυμάτων 
προορίζονται να είναι πάντα ενεργά – μεγεθύνοντας έτσι τον αντί-
κτυπο της διακοπής. Η Γκλόρια Μαρκ, καθηγήτρια πληροφορικής 
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ερβάιν, είναι ειδική στην 
επιστήμη του κατακερματισμού της προσοχής. Σε μια εμβληματι-
κή μελέτη που περιλαμβάνεται συχνά σε βιβλιογραφικές παραπο-
μπές, η Μαρκ και οι συνεργάτες της παρατήρησαν εργαζόμενους 
της γνώσης σε πραγματικά γραφεία και διαπίστωσαν ότι μια δια-

* Στο Β΄ Μέρος αναλύω λεπτομερέστερα για ποιο λόγο αυτός ο ισχυρισμός δεν είναι απαραίτητα αληθής.
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32 DEEP WORK

κοπή, έστω κι αν είναι σύντομη, καθυστερεί σημαντικά τον συνο-
λικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. «Οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα έκριναν το γεγονός αυτό ιδιαίτερα επι-
ζήμιο», ανακεφαλαίωσε η Μαρκ με μια χαρακτηριστική, για τους 
ακαδημαϊκούς, ήπια διατύπωση.

Η επιβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πάνω στις πλάτες 
όσων παράγουν περιεχόμενο βλάπτει επίσης την ικανότητά τους 
για εμβάθυνση. Οι σοβαροί δημοσιογράφοι, για παράδειγμα, πρέ-
πει να επικεντρωθούν στην παραγωγή σοβαρού δημοσιογραφικού 
έργου – ιχνηλατώντας πηγές, αποκαλύπτοντας συνδετικά νήματα, 
συντάσσοντας συναρπαστικά κείμενα. Επομένως, η απαίτηση να 
διακόψουν τους εμβριθείς στοχασμούς τους στη διάρκεια της ημέ-
ρας για να συμμετάσχουν στο επιφανειακό μπρος πίσω του διαδι-
κτυακού χαζολογήματος φαντάζει ανούσια (και κάπως υποτιμητι-
κή) στην καλύτερη − και καταστροφικά διασπαστική στη χειρότερη 
περίπτωση. Ο σεβαστός συντάκτης του New Yorker Τζορτζ Πάκερ 
αποτύπωσε πετυχημένα αυτό τον φόβο σ’ ένα δοκίμιο για το γιατί 
δεν τουιτάρει: «Το Twitter είναι η ηρωίνη των εθισμένων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Με τρομάζει, όχι επειδή είμαι ηθικά ανώ-
τερος, αλλά επειδή δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το διαχειριστώ. 
Φοβάμαι ότι στο τέλος θα άφηνα τον γιο μου να πεινάσει». Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι όταν έγραφε αυτό το δοκίμιο, ο Πάκερ ήταν απα-
σχολημένος με τη συγγραφή του βιβλίου του Η αποσάθρωση [The 
Unwinding], το οποίο κυκλοφόρησε λίγο μετά και σύντομα διακρί-
θηκε με το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου – παρά την αποχή του ίδιου από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή ίσως χάρη σ’ αυτήν).

Συνοψίζοντας, οι κυρίαρχες επιχειρηματικές τάσεις στις μέρες 
μας μειώνουν ενεργά την ικανότητα των εργαζομένων για δουλειά 
βάθους, παρότι τα οφέλη που υπόσχονται αυτές οι τάσεις (π.χ. αυ-
ξημένη ευνοϊκή συγκυρία, ταχύτερες απαντήσεις σε αιτήματα και 
περισσότερη δικτύωση) επισκιάζονται σαφώς από τα οφέλη της 
δέσμευσης στη δουλειά βάθους (όπως η ικανότητα να μαθαίνου-
με δύσκολα πράγματα γρήγορα και να αποδίδουμε σε κορυφαίο 
επίπεδο). Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να εξηγήσει αυτό 
το παράδοξο. Η σπανιότητα της εμβρίθειας, θα υποστηρίξω, δεν 
οφείλεται σε κάποια θεμελιώδη αδυναμία του εργασιακού ήθους 
μας. Όταν διερευνήσουμε πιο προσεκτικά γιατί ενστερνιζόμαστε 

ΔΟΥΛΕΙΑ ΒΑΘΟΥΣ 23.indd   32 6/12/2022   3:59:14 μμ



33Η δουλειά βάθους είναι σπάνια

τους περισπασμούς στον εργασιακό χώρο, θα διαπιστώσουμε ότι οι 
λόγοι είναι πιο αυθαίρετοι απ’ ό,τι θα φανταζόμασταν – εδράζονται 
σ’ ένα προβληματικό σκεπτικό σε συνδυασμό με την ασάφεια και τη 
σύγχυση που συχνά διέπουν την εργασία της γνώσης. Στόχος μου 
είναι να σας πείσω ότι ο ενστερνισμός των περισπασμών, μολονότι 
πραγματικό φαινόμενο του καιρού μας, πατάει σε σαθρά θεμέλια 
και μπορεί εύκολα να απορριφθεί μόλις αποφασίσετε να καλλιερ-
γήσετε ένα ήθος εργασιακής εμβάθυνσης.

Η υπολογιστική μαύρη τρύπα

Το φθινόπωρο του 2012 ο Τομ Κόχραν, επικεφαλής τεχνολογίας 
της Atlantic Media, θορυβήθηκε όταν συνειδητοποίησε πόσο χρόνο 
έτρωγε στα ιμέιλ. Έτσι, όπως κάθε μάγος της τεχνολογίας, αποφά-
σισε να ποσοτικοποιήσει αυτή του τη δυσφορία. Παρατηρώντας τη 
συμπεριφορά του, υπολόγισε ότι σε μία μόνο εβδομάδα έλαβε 511 
ιμέιλ και έστειλε 284. Αυτό αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο σε περί-
που 160 ιμέιλ την ημέρα κατά τη διάρκεια μιας πενθήμερης εργά-
σιμης εβδομάδας. Συνεχίζοντας τους υπολογισμούς του, ο Κόχραν 
παρατήρησε ότι ακόμη κι αν κατάφερνε να ξοδέψει μόνο τριάντα 
δευτερόλεπτα ανά ιμέιλ κατά μέσο όρο, αθροιστικά θα αφιέρωνε 
σχεδόν μιάμιση ώρα την ημέρα στη διακίνηση πληροφοριών, λες 
και ήταν ανθρώπινος δρομολογητής δικτύου. Του φάνηκε πολύς ο 
χρόνος που δαπανούσε σε κάτι το οποίο δεν ήταν βασικό κομμάτι 
της δουλειάς του.

Όπως θυμάται ο Κόχραν σε ανάρτηση στο μπλογκ του Harvard 
Business Review σχετικά με το πείραμά του, αυτά τα απλά στατι-
στικά τον έβαλαν σε σκέψεις για την υπόλοιπη εταιρεία του. Πόσο 
χρόνο τελικά περνούσαν οι υπάλληλοι της Atlantic Media διακινώ-
ντας πληροφορίες αντί να επικεντρωθούν στα εξειδικευμένα κα-
θήκοντα για τα οποία είχαν προσληφθεί; Αποφασισμένος να δώσει 
απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση, ο Κόχραν συγκέντρωσε στατιστικά 
στοιχεία για ολόκληρη την εταιρεία σχετικά με τα ιμέιλ που απο-
στέλλονταν ανά ημέρα και τον μέσο αριθμό λέξεων ανά ιμέιλ. Στη 
συνέχεια συνδύασε αυτούς τους αριθμούς με τις μέσες τιμές τα-
χύτητας πληκτρολόγησης, ταχύτητας ανάγνωσης και μισθού των 
εργαζομένων. Αποτέλεσμα: Ανακάλυψε ότι η Atlantic Media ξό-
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δευε πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια τον χρόνο πληρώνοντας 
ανθρώπους για να ασχολούνται με ιμέιλ, ενώ κάθε εξερχόμενο ή 
εισερχόμενο ιμέιλ είχε εργατικό κόστος για την εταιρεία περίπου 
ενενήντα πέντε σεντς. «Μια “δωρεάν και απροβλημάτιστη” μέ-
θοδος επικοινωνίας», συνόψισε ο Κόχραν, «είχε έμμεσες δαπά-
νες που ισοδυναμούσαν με την απόκτηση ενός μικρού εταιρικού 
Learjet».

Το αποτέλεσμα του πειράματος του Τομ Κόχραν για το πρακτικό 
κόστος μιας φαινομενικά αβλαβούς συμπεριφοράς ήταν πολύ εν-
διαφέρον. Όμως η πραγματική σημασία της ιστορίας είναι το ίδιο 
το πείραμα, και ειδικότερα η πολυπλοκότητά του. Αποδεικνύεται 
πραγματικά δύσκολη η απάντηση σε μια απλή ερώτηση του τύπου: 
Ποιος είναι ο οικονομικός αντίκτυπος των συνηθειών μας όσον 
αφορά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; Ο Κόχραν χρειάστηκε να δι-
εξαγάγει έρευνα σε ολόκληρη την εταιρεία και να συγκεντρώσει 
στατιστικά στοιχεία από την υποδομή πληροφοριακών συστημά-
των. Επίσης χρειάστηκε να συγκεντρώσει μισθολογικά δεδομένα 
και πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα πληκτρολόγησης και 
ανάγνωσης και να τα περάσει όλα σ’ ένα στατιστικό μοντέλο για να 
του βγάλει το τελικό αποτέλεσμα. Και ακόμη κι έτσι, το αποτέλεσμα 
κρίνεται επισφαλές, καθώς δεν είναι σε θέση να διαχωρίσει, λόγου 
χάρη, πόση αξία παρήχθη τελικά απ’ αυτή τη συχνή και ακριβή χρή-
ση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αντιστάθμισμα μέρους του 
κόστους της.

Το παράδειγμα είναι γενικεύσιμο στις περισσότερες συμπερι-
φορές που μπορεί δυνητικά να ζημιώσουν ή να βελτιώσουν τη δου-
λειά βάθους. Παρόλο που αποδεχόμαστε θεωρητικά ότι αφενός η 
απόσπαση της προσοχής έχει κόστος και αφετέρου το βάθος έχει 
αξία, οι εν λόγω επιπτώσεις, όπως ανακάλυψε ο Τομ Κόχραν, είναι 
δύσκολο να μετρηθούν. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν περιορίζεται 
στις συνήθειες που σχετίζονται με την απόσπαση της προσοχής και 
το βάθος: Σε γενικές γραμμές, καθώς η εργασία της γνώσης έχει 
πιο σύνθετες απαιτήσεις από το εργατικό δυναμικό, η αποτίμηση 
των προσπαθειών ενός ατόμου γίνεται δυσκολότερη. Ο Γάλλος οι-
κονομολόγος Τομά Πικετί κατέστησε σαφές το συγκεκριμένο ζή-
τημα στη μελέτη του για την ακραία αύξηση που παρατηρείται στις 
απολαβές των στελεχών. Η παραδοχή που διέπει το επιχείρημά του 
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είναι ότι «η μέτρηση μεμονωμένων συνεισφορών στην παραγωγή 
μιας επιχείρησης είναι αντικειμενικά δύσκολη». Ελλείψει τέτοιων 
δεικτών, μπορούν να προκύψουν παράλογα επακόλουθα, όπως ο 
τρομερά δυσανάλογος μισθός ενός ανώτερου στελέχους ως προς 
την οριακή παραγωγικότητά του. Παρόλο που ορισμένες λεπτο-
μέρειες της θεωρίας του Πικετί είναι αμφιλεγόμενες, η υπόθεση 
που τη διέπει –ότι η συμβολή μεμονωμένων ατόμων είναι όλο και 
πιο δύσκολο να υπολογιστεί– θεωρείται σε γενικές γραμμές, για να 
παραθέσω έναν από τους επικριτές του, «αναμφισβήτητα αληθής».

Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε εύκολο τον προσ-
διορισμό του οικονομικού αντίκτυπου των συμπεριφορών εκείνων 
που αντιμάχονται την εμβάθυνση. Όπως ανακάλυψε ο Τομ Κόχραν, 
τέτοιες μετρήσεις εμπίπτουν σε μια θολή περιοχή που αντιστέκε-
ται στον εύκολο υπολογισμό – μια περιοχή την οποία ονομάζω υπο-
λογιστική μαύρη τρύπα. Φυσικά, το γεγονός ότι είναι δύσκολο να 
γίνουν οι συγκεκριμένες μετρήσεις που σχετίζονται με τη δουλειά 
βάθους δεν οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις 
θα αδιαφορήσουν. Έχουμε πολλά παραδείγματα συμπεριφορών 
που ο οικονομικός τους αντίκτυπος δεν υπολογίζεται εύκολα, αλλά 
παρ’ όλα αυτά ευδοκιμούν στην επιχειρηματική μας κουλτούρα. 
Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τις τρεις τάσεις στην αρχή του κεφα-
λαίου ή τους υπέρογκους μισθούς των ανώτερων στελεχών που 
προβλημάτισαν τον Τομά Πικετί. Αλλά χωρίς τη στήριξη σαφών 
δεικτών, οποιαδήποτε συμπεριφορά στον χώρο της εργασίας είναι 
ευάλωτη σε ασταθείς ιδιοτροπίες και απρόβλεπτες δυνάμεις, και 
αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον κάθε άλλο παρά ιδανικό είναι για 
δουλειά βάθους.

Τα επιχειρήματα που θα δούμε στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσο-
νται με φόντο αυτή την υπολογιστική μαύρη τρύπα. Στις επόμενες 
ενότητες θα περιγράψω διάφορες νοοτροπίες και προκαταλήψεις 
που έχουν απομακρύνει τις επιχειρήσεις από τη δουλειά βάθους 
στρέφοντάς τες προς εναλλακτικές γεμάτες περισπασμούς. Καμία 
απ’ αυτές τις συμπεριφορές δεν θα επιβίωνε για πολύ αν ήταν σα-
φές ότι έχει οικονομικές επιπτώσεις, αλλά η υπολογιστική μαύρη 
τρύπα εμποδίζει αυτή τη σαφήνεια και επιτρέπει τη στροφή προς 
τους περισπασμούς που συναντάμε όλο και περισσότερο στον 
επαγγελματικό κόσμο.
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