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 برای خوانندگان ایرانی دنیل پینک یادداشت

را با ترجمه فارسی به خوانندگان نشر نوین در ایران « کی»است که کتاب  افتخاری

تقدیم کنیم. زمان یکی از آن موضوعاتی است که هم فراگیر و هم خاص است. اگرچه 

ساعت دفتر من در واشینگتن با همان سرعتِ ساعتی در دیواری در تهران حرکت 

کند، اما ساعت رسمی هرگز در دو مکان یکی نیست. تهران نُه ساعت از واشینگتن می

تر! فردای شما اغلب امروز من جلوتر است. یا شاید واشینگتن نُه ساعت از تهران عقب

 دیروز شماست. عجیب است!است، همانطوری که امروز من اغلب 

یم، به طرز قابل توجهی کنبا این وجود در نهایت طریقی که ما زمان را تجربه می

ها کاری نداشته، و بیشتر مشابه است. زمانسنجی، خیلی با مرز کشورها و اختالف ساعت

ای که در آن زندگی ، به جزئیات مغزمان، و به ریتم سیارهDNAهای به پیچیدگی

های شناختی ما در خالل کنیم ارتباط دارد. هر روز یک الگوی پنهان دارد. تواناییمی

، نقاط وسط، هایی با نقاط شروعماند. ما عمر خود را به عنوان سریالز ثابت نمییک رو

کنیم که هر کدام از این نقاط، رفتار ما را به یک مسیر جدید و نقاط پایانی زندگی می

شویم، اغلب ما بهترین خودمان را می کند. وقتی با دیگران در زمان هماهنگهدایت می

 دهیم.بروز می

گو است. بیشترین چیزهای خوب وهای هماهنگ شدن، صد البته، گفتاهیکی از ر

هایم را نه به عنوان آخرین کلمه، بلکه شوند. و من   کتابگو آغاز میودر زندگی با گفت

بینم. به خاطر این فرصت، برای شروع گو با خوانندگان میوبه عنوان کلمه آغازین گفت

 گزارم.گوی جدید و مهیج، سپاسویک گفت

 دنیل پینک

 واشینگتن

 ایاالت متحده آمریکا





 کتاب بارهدر

 همه چیز است. سنجیزماندانند که همه می

ای از زنجیرهما  دانیم. زندگینمی سنجیزمانچیز زیادی در مورد خود  اما

را شروع  وکارکسبهستند: کی یک « یکِ»های پی در پی در مورد تصمیم

رابطه عاطفی خود با  کی در برنامه خود قرار دهیم و یاکنیم، کی یک کالس را 

ها را بر اساس جدی تلقی کنیم. با این حال، ما این تصمیمیک فرد دیگر را 

 کنیم.شهود و حدسیات خود اتخاذ می

شناسی، گیری از یک مجموعه غنی از تحقیقات روانچ پینک، با بهرهدنیل ا

توانیم از این الگوهای پنهان دهد که چگونه میاسی و اقتصاد نشان میشنزیست

چگونه آل خود را ایجاد کنیم. ول زمانی ایدهدجدید استفاده کنیم تا ج

از رفتن چرا باید  ع تازه کنیم؟وتوانیم یک شروع متزلزل را تبدیل به یک شرمی

همراه دیگران به به بیمارستان در عصرها خودداری کنیم؟ چرا آوازخوانی به 

آل برای استعفا از یک اندازه ورزش کردن برای شما مفید است؟ زمان ایده

 شغل، تغییر حرفه و یا ازدواج کردن کی است؟

در مورد نحوه انگیز و خواندنی است که یک روایت شگفت ،«کی»کتاب 

 کند.پربارتر نکات جذابی را مطرح میتر و ایجاد یک زندگی غنی

المللی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک استاد بین ’پینک‘ آقای»

 «است.

 مجله فایننشال تایمز

 





 

 

 

 

 

 بلکه تنها مسئله است. زمان مسئله اصلی نیست،

 یویسمایلز دِ - 

 





 فهرست
 باره کتابدر

 مقدمه: تصمیم کاپیتان ترنر

 یکم: روزبخش 

 الگوهای پنهان هر روزه .1

بینی امواج دریا قابل پیش های زمانی، به اندازهمنطقهها و در تمام قاره»

گیری، یک فرود و یک است که روزها یک تناوب همیشگی دارند: یک اوج

 .«بازگشت به نقطه اولیه

 

های قهوه خوری: قدرت زنگ تفریح, ظهرها و قاشق از بعد .2

 وعده نهار و توجیه قیلوله بعد از ظهر 

کنند: استراحت نشانه تنبلی دالیل علمی بیشتری این موضوع را اثبات می»

 «.نیست بلکه نشانه قدرت است

 

 ها و میان آن دوها, پایانبخش دوم. شروع

 شروع: شروع مناسب, شروع دوباره و شروع با هم .3

کنیم که شروع کار اهمیت دارد. اکنون علم چنین احساس میبیشتر ما »

کردیم به ما ثابت کرده است که اهمیت آنها از آنچه فکر می سنجیزمان

مانند؛ ه از آن آگاه هستیم با ما میچها بسیار بیشتر از آنبیشتر است. شروع

 «.ماندتاثیر آنها تا پایان باقی می

 

گی, در سالمیانو بحران  هانوکاهای جشن شمعنقطه میانی:  .4

 توانند به ما بیاموزندمورد انگیزش چه چیزهایی را می

کنیم و گاهی نیز اوج رسیم، گاهی سقوط میوقتی به نقطه میانی می»
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دهد که نیمی از وقت خود را یک آژیر ذهنی به ما هشدار میگیریم. می

 «ایمهدر داده

 

 تلخیها و قدرت ها, شکالتها: ماراتنپایان .5

عملی که هر وارد  کندفرقی نمیشوند ) نمایانها با این حال، وقتی پایان»

تراشیم و هر کس یا چیزی وجودی خود را می قرمزمدادهای  (شده باشیم

 «زنیمکه غیر ضروری باشد را خط می

 

 بخش سوم. هماهنگی و تفکر

 گروهی سنجیزمانهماهنگی سریع و آهسته: اسرار  .6

شود )و احساس خوب ایجاد احساس خوب در ما میهماهنگی باعث »

تر بچرخد(. همچنین هماهنگی با چرخ تیم روانکند که داشتن کمک می

شود تا کار بهتری انجام دهیم )و انجام کارهای خوب باعث دیگران باعث می

 .(شودبهبود هماهنگی می

 

 تفکر در زمان: چند کالم پایانی .7

کنند )خصوصا های مختلف صرف میدر زمانهای دنیا افعال را بیشتر زبان»

به شکل گذشته، حال و آینده(، تا معنا را منتقل کنند و تفکر را نشان 

کنیم، رنگ زمان را به خود گرفته دهند. تقریبا هر اصطالحی که بیان می

 «.است

 

 بیشتر همطالع

 تقدیرنامه



 رنرمقدمه: تصمیم کاپیتان تِ

 ، یک کشتیِگذشته بود 1915 یمِ نیم ساعت از دوازده ظهر شنبه یکم ماه

رودخانه  منهتنِ یواقع در بخش ساحل 54اقیانوس پیمای لوکس از اسکله 

مسافر و  1959از راه افتاد.  به هادسون جدا شد و به مقصد لیورپول انگلستان

احساس  کمی برخی مطمئنا آسا شده بودند،ای که سوار این کشتی غولخدمه

 تهوع داشتند )البته دلیل آن بیشتر شرایط آن زمان بود نه امواج(.

جنگ جهانی اول شروع شده بود و اکنون  ،در تابستان سال پیش از آن

های مجاور جزایر آبلمان اخیرا آبریتانیای کبیر در حال جنگ با آلمان بود. 

اعالم کرده بود. در ها بود، منطقه جنگی انگلیس را که محل تردد کشتی

در های پیش از حرکت کشتی، سفارت آلمان در ایاالت متحده هفته

احتمالی  را منتشر کرده بود که به مسافران یی تبلیغیآمریکاهای روزنامه

های انگلستان و متحدانش با استفاده از کشتی»داد که کسانی که هشدار می

 «.اندذیرفتهرا پخود ها شوند، خطرات این عمل وارد این آب

را لغو کردند. زیرا این کشتی تا آن  این حال، تنها چند مسافر سفرشان با

زمان بیش از دویست بار طول اقیانوس را بدون حادثه پیموده بود. این کشتی 

های مسافرتی دنیا بود که به تلگراف ترین کشتیترین و سریعیکی از بزرگ

دی نیز در آن گنجانده شده بود های نجات زیاسیم هم مجهز بود و کشتیبی

)این مسئله مدیون درسی بود که از حادثه تایتانیک گرفته شده بود که تنها سه 
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تر این بود که کاپیتان ویلیام توماس سال پیش غرق شده بود(. شاید دلیل مهم

ترین دریانوردان بود ترنر ریاست کشتی را بر عهده داشت که یکی از باتجربه

های متعدد در حوزه و نشان جوایزو هشت ساله بدعنق با )یک مرد پنجاه 

 و بدنی مانند گاوصندوق بانک(. ،کاری

اقیانوس اطلس را پنج روز بدون حادثه پیمود. اما در ششم ماه می،  ،کشتی

کاپیتان به شد، وقتی این شناور عظیم الجثه به سمت ساحل ایرلند نزدیک می

شدند، در این آلمانی، که یوبوت نامیده میهای خبر دادند که زیردریاییترنر 

او به سرعت عرشه کاپیتان را ترک کرد و در قسمت پل زنند. منطقه گشت می

 مستقر شد تا افق را زیر نظر بگیرد و برای تصمیمات سریع آماده باشد.

در روز جمعه، هفتم می، در حالی که کشتی تنها صد مایل از ساحل فاصله 

 21ا را فرا گرفت در نتیجه ترنر سرعت کشتی را از جه داشت، یک مه غلیظ هم

البته این مه تا ظهر ناپدید شد و ترنر  گره کاهش داد. 15گره دریایی به 

 توانست ساحل را از دور ببیند. آسمان صاف بود و دریا آرام.می

فرمانده زیردریایی « والتر شویگر»، بعد از ظهربا وجود این، در ساعت یک 

و کاپیتان و خدمه کشتی از این موضوع اطالع  جه کشتی شدآلمانی، متو

قابل توضیح اتخاذ کرد.  نداشتند. در یک ساعت بعد، ترنر دو تصمیم غیر

دانست که ممکن در عین حال که دید خوبی داشت، دریا آرام بود و مینخست، 

کمی تنها سرعت کشتی را زنی باشند، اما ها در حال گشتاست زیردریایی

گره  21گره دریایی رساند، اما از حداکثر سرعت کشتی که  18داد و به  افزایش

او در خالل سفر به مسافران اطمینان داده کرد. دریایی در ساعت بود استفاده ن

کند زیرا سرعت زیاد این کشتی بود که کشتی را با سرعت باال هدایت می

ینکه در حدود ساعت . دوم اای پیشی بگیردی از هر زیردریاییتواند به راحتمی
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دقیقه بعد از ظهر، ترنر برای اینکه بتواند موقعیت خود را ارزیابی کند،  1:45

نام دارد را پیاده کرد که چهل « اییابی چهار نقطهجهت»عملیاتی که اصطالحا 

ه تنها پنج دیابی سادقیقه طول کشید، در حالی که انجام یک عملیات جهت

مجبور « اییابی چهار نقطهجهت»دلیل اجرای کشید. ترنر به دقیقه طول می

هدایت کند که بهترین روش  یگزابه جای اینکه کشتی را به صورت زیگشد 

ها و اجتناب از اژدرهای آنهاست، آن را در یک مسیر برای فرار از زیردریایی

 مستقیم قرار دهد.

به سمت راست کشتی ظهر، یک اژدر آلمانی  از دقیقه بعد 2:10در ساعت 

برخورد کرد و یک شکاف بزرگ در بدنه کشتی ایجاد کرد. آب دریا به داخل 

زات خرد شده و قطعات کشتی را به روی عرشه پرتاب یکشتی فوران کرد و تجه

آب شد و بعد از آن نیز از های دیگ بخار پر کرد. چند دقیقه بعد، یکی از اتاق

یه شد. ترنر از کشتی به ها باعث یک انفجار ثانواین تخریباتاق دیگر غرق شد. 

های نجات هجوم زدند و به سمت قایقبیرون پرتاب شده بود. مسافران جیغ می

بردند. هجده دقیقه بعد از اصابت اژدر، کشتی به یک سمت متمایل شد و می

 شروع به غرق شدن کرد.

فرمانده زیردریایی با مشاهده صدماتی که وارد کرده بود به سمت « شویگر»

 ه بود.کرده شد. او لوزیتانیا را غرق دریا روان

جان خود را از دست دادند که از مجموع نفر در این حمله  1200حدود 

نفر در این میان بودند. این رویداد جنگ  123یی مسافر کشتی آمریکانفر  141

های دریایی تغییر کند جهانی نخست را تشدید کرد و باعث شد قواعد درگیری

اتفاقاتی که یک  الت متحده بعدها وارد جنگ شود. اماو همچنین باعث شد ایا

رخ داد هنوز هم یک راز است. دو  می در آن بعد از ظهر در ماه ،قرن پیش
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بخش نبود. مقامات انگلستان تحقیقاتی که پس از این حمله انجام شد رضایت

. دومین تحقیق به نخستین تحقیق را متوقف کردند تا اسرار نظامی فاش نشود

، «لرد مرسی»ف به و، حقوقدان انگلیسی معر«جان چارلز بیگهام»ی رهبر

، انجام شد که طبق آن کاپیتان ترنر و شرکت کشتیرانی فاجعه تایتانیک بازرس

دادرسی به پایان رسید، را از هر گونه خطا بری کرد. با وجود این، پس از اینکه 

ارائه خدمات خود لرد مرسی از سمت خود استعفا داد و از دریافت حقوق برای 

«. نیا یک ماجرای منحوس و کثیف بوداپرونده لوزیت»اجتناب کرد و گفت: 

های شخصی مسافران را به اخبار و یادداشتخبرنگاران در خالل قرن اخیر 

دقت تجزیه و تحلیل کردند و غواصان الشه کشتی را جستجو کردند تا شاید 

را پیدا کنند. نویسندگان و هایی از رویدادی که واقعا رخ داده است نشانه

پردازند می های مستندیها و تولید فیلمسازان هنوز هم به نوشتن کتابفیلم

 که پر از فرضیات و حدس و گمان است.

آیا انگلستان عمدا لوزیتانیا را در معرض خطر قرار داده است و یا برای غرق 

را وارد جنگ کردن کشتی توطئه کرده است تا به این وسیله ایاالت متحده 

کند؟ آیا کشتی که حامل مقدار کمی مهمات بوده است، در واقع برای انتقال 

 رفته است؟ آیا افسران به کار میحجم زیادی از تسلیهات قدرتمند به انگلست

به نحوی در این ماجرا « وینستون چرچیل»به نام دریایی ارشد انگلستان 

ین حمله جان سالم به در برد، تنها دخالت داشته است؟ آیا کاپیتان ترنر که از ا

دستان مرد پرنفوذتری بوده است، آنگونه که یکی از مسافران نجات ای در مهره

و یا آنچنان که دیگران ادعا  ؟خواند «کسی که فاجعه را دعوت کرد»یافته او را 

؟ بودصدمه زده که به قدرت قضاوت او  بوداو دچار سکته خفیفی شده اند، کرده

اند صرفا برای های انجام شده که هنوز منتشر نشدهقات و بررسیآیا تحقی

 اند؟آن انجام شده سرپوش گذاشتن بر روی
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نگاری تحقیقی، . بیش از صد سال روزنامهداندهیچ کس به قطع و یقین نمی

تاکنون پاسخ مطمئنی ارائه نکرده  اولیههای زنیههای تاریخی و گمانتحلیل

ای وجود داشته باشد که کسی برای این موضوع توضیح ساده است. اما شاید

تاکنون به آن توجه نکرده است. شاید اگر از دیدگاه تازه علوم رفتاری و زیستی 

تا این ترین فجایع تاریخ دریانوردی به موضوع نگاه کنیم، توضیح یکی از مهم

فته باشد و های بدی گراندازه شیطانی نباشد. شاید کاپیتان ترنر فقط تصمیم

از ظهر آنها را اتخاذ  اند که او در بعدها به این دلیل بد بودهشاید این تصمیم

 کرده است.

همه  سنجیزماندانیم که است. همه ما می سنجیزمانموضوع این کتاب 

 سنجیزمان. مشکل اینجاست که اطالعات زیادی در مورد خود چیز است

است )کی شغل خود را « کی»ها در مورد تصمیم از ایزندگی ما زنجیرهنداریم. 

تغییر دهیم، کی خبر بد را برسانیم، کی یک کالس را در برنامه بگذاریم، کی 

 ،طالق بگیریم، کی برای دویدن برویم و یا کی در مورد یک پروژه یا شخص

شهود و  آلودمه ها از یک باتالق. اما بیشتر این تصمیمجدی فکر کنیم(

 یک هنر است. سنجیزمان. ما باور داریم که یرندگمی سرچشمهحدسیات 

ای از یک علم است )مجموعه سنجیزماننشان خواهم داد که در واقع 

ای و چندمنظوره که بینش جدیدی در مورد شرایط تحقیقات بین رشته

تر و بهتر کند و ما را برای داشتن یک زندگی هوشمندانهها ارائه میانسان

)یا ای سر بزنید، یک فروشی و یا کتابخانهاگر به هر کتاب. (کندراهنمایی می

کنند هایی هستند که بیان میبینید که پر از کتابرا می قفسهیک دوجین( 

از چگونه با دیگران دوست شویم و بر ه کارهای مختلفی را انجام دهیم )چگون

بت در یک ماه به زبان تاگالوگ صحچگونه دیگران تاثیر بگذاریم گرفته تا 
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بندی خود را ایجاد ها آنقدر زیاد است که دستهحجم این حوزه از کتابکنیم(. 

 بندی جدید فکر کنید: کی.اند: چگونه. به این کتاب به عنوان یک دستهکرده

در دو سال اخیر، دو محقق جسور و من بیش از هفتصد تحقیق را خوانده و 

شناسی و علم غدد ی، انسانعلم بیهوشهای اقتصاد و ایم )در حوزهتحلیل کرده

 سنجیزمانتا علم مخفی در  (شناسی اجتماعیریز، کرونوبیولوژی و رواندرون

بررسی  کنم تا بهاز این تحقیقات استفاده می ،این کتابدر را کشف کنیم. 

د اما نشوشامل میتجربه انسانی را  ای ازطیف گسترده هایی بپردازیم کهپرسش

ها )خواه یک شروع خوب یا مانند. چرا همیشه شروعمی غالبا از دید ما پنهان

توانیم در صورت ارتکاب نامناسب( تا این اندازه اهمیت دارند؟ و چگونه می

اشتباه در شروع کار، یک شروع تازه را ایجاد کنیم؟ چرا رسیدن به نقطه میانی 

گاهی موجب ناامیدی و گاهی موجب  زندگی(حتی  )یک پروژه، یک بازی و یا

دهد تا برای رسیدن شود؟ چرا نقطه پایان به ما انرژی میبخشی به ما میانگیزه

شوند که از بخش ما میتر تالش کنیم و در عین حال الهامی سختبه خط پایان

سرعت خود بکاهیم و به دنبال معنا باشیم؟ چگونه زمان خود را با سایر افراد 

باشیم یا خواندن یک سرود افزار هماهنگ کنیم )خواه در حال طراحی نرم

شوند و برخی های زمانی مدارس مانع یادگیری میچرا برخی از برنامه گروهی(؟

شوند؟ چرا آموزان میهای دانشهای استراحت موجب بهبود نمرهاز انواع زمان

شود به یک گونه رفتار کنیم اما فکر کردن در فکر کردن به گذشته باعث می

توانیم برد؟ و در نهایت اینکه چگونه مییر دیگری میینده ما را به مسآمورد 

را در نظر  سنجیزمانبسازیم که قدرت نامرئی  یهایها، مدارس و زندگیسازمان

 سنجیزمان« مایلز دیویس»و به این نکته توجه دارند که به قول گیرند )می

 ؟(مسئله اصلی نیست، بلکه تنها مسئله است
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است. در این کتاب انبوهی از تحقیقات را این کتاب تا حد زیادی علمی 

اند تا بتوانید ها آمدهمشاهده خواهید کرد که همه آنها در قسمت یادداشت

)و کار من را نیز بررسی کنید(. اما در عین  ادامه دهید ترقیمطالعات خود را عم

کاربردی نیز هست. در انتهای هر فصل، بخشی آمده است که  حال این کتاب

ها و ای از ابزارها، تمرینمجموعه وام نامیده «زمان ترفندهایابچه کت»را آن 

 کند این بینش را به کار ببندید.نکاتی است که کمک می

 کنیم؟حاال از کجا شروع می

بهترین نقطه برای شروع تحقیق، خود مسئله زمان است. تاریخ زمان را 

های تا ساعت های خورشیدی در مصر گفتهمطالعه کنید )از نخستین ساعت

زمانی در قرن نوزدهم( و  طقمکانیکی قرن شانزدهم در اروپا و ابداع منا

زمان « طبیعی»های ایی که ما آنها را به عنوان واحدچیزهیابید که درمی

اند تا زمان را به دانیم، در واقع مرزهایی هستند که پیشینیان ما ایجاد کردهمی

آنچنان که ها همگی ساخته بشر هستند. هفتهها، و ها، ساعتبند بکشند. ثانیه

توانست از بشر می»با اختراع این چیزها  تنهانویسد، می« دنیل بورستین»

 «.چرخه یکنواخت طبیعت رها شود

که خالصه چرخه  اما یک واحد زمانی خارج از کنترل ما باقی مانده است

سرعت  کنیم که باای زندگی مییکنواخت بورستین است. ما در سیاره

چرخد و ما را در برابر مند به دور محور خود مییکنواختی و در الگویی قاعده

ما هر چرخش زمین را یک روز دهد. های منظم نور و تاریکی قرار میدوره

ترین روشی باشد که زمان خود را تقسیم، نامیم. واحد زمانی روز، شاید مهممی

نخست کتاب بررسی ما از  کنیم. در نتیجه بخشپیکربندی و ارزیابی می

گیرد. دانشمندان در مورد ریتم یک روز چه چیزهایی را در بر می سنجیزمان
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توانیم از این دانش برای بهبود عملکرد، تقویت سالمت اند؟ چگونه مییاد گرفته

گونه که کاپیتان ترنر آن مندی خود استفاده کنیم؟ وو عمق بخشیدن به رضایت

های مهم خود را در بعد از ظهر اتخاذ ز نباید تصمیمما هرگچرا  نشان داد،

 کنیم؟

 



 

 

 

 

 

 بخش یکم

 روز
 





 یک: الگوی پنهان زندگی روزمره

دانند نمی ،دهندکارهایی که به طور روزانه انجام میمردم در 

 کنند!چه کاری می

 هیاهوی بسیار برای هیچ؛ شکسپیرویلیام  -

 

اگر بخواهید وضعیت احساسی دنیا را ارزیابی کنید، به طوری که احساسات 

بهتر از توییتر پیدا نخواهید کرد.  یمردم تمام نقاط دنیا را نشان دهد، ابزار

حدود یک میلیارد نفر حساب کاربری دارند و حدود شش هزار توییت در هر 

های کوچک )چیزهایی که مردم حجم این مقدار از پیامکنند. ثانیه ثبت می

کنند و نحوه بیان آنها( اقیانوسی از داده را ایجاد کرده است که بیان می

ها استفاده توانند از آن برای درک رفتار انساندانشمندان علوم اجتماعی می

 کنند.

 هایچند سال پیش، دو متخصص علوم اجتماعی از دانشگاه کورنل به نام

میلیون توییت را که توسط  500بیش از « اسکات گولدر»و « مایکل میسی»

کشور در یک دوره دو ساله ارسال شده بود، بررسی  84میلیون کاربر از  2.4

گیری از این گنجینه، احساسات مردم را کردند. آنها امیدوار بودند بتوانند با بهره

)از قبیل اشتیاق، « بتاحساسات مث»ارزیابی کنند )مخصوصا اینکه ببینند 

)احساساتی مانند خشم، « احساسات منفی»اعتماد به نفس و هشیاری( و 

کنند(. البته محققان عالقگی و عذاب وجدان( به مرور زمان چه تغییراتی میبی
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گر ها را وارد یک برنامه تحلیلپیاماند. بلکه این ها را نخواندهتک تک این توییت

 نام دارد« دابلیو سیی آ ال»رایج کردند که متنی بسیار قدرتمند و 

(، که کلمات را بر اساس احساسی 1شمارش کلماتبررسی زبانی و های )سرواژه

 د.نککنند، ارزیابی میکه منتقل می

 منتشر« ساینس»چیزی که میسی و گولدر دریافتند و در مجله معروف 

 شت.راد وجود داهای بیداری افکردند، الگوی بسیار ثابتی بود که در ساعت

ن بود مثبت )کلماتی که نشان از فعال بودن، توجه کردن و امیدوار احساسات

دا ظهر کاهش پی از ها افزایش داشت، در بعدداد( معموال در صبحکاربر می

 ییکاآمرگرفت. اینکه توییت کننده در کرد و در اوایل شب دوباره اوج میمی

ا ست و ییدپوپوست بود یا سفاناباور، سیاهشمالی بود یا آسیا، مسلمان بود یا خد

در  الگوهای نمودی زمانی»تاثیری نداشت. آنها نوشتند  پوسترنگین

ن همچنی«. های مختلف و مناطق جغرافیایی گوناگون به یک شکل استفرهنگ

ساسا اشت. اند یا پنجشنبه نیز تاثیری ندااینکه افراد روز دوشنبه توییت کرده

فته هفته مثل هم بودند. نتایج مربوط به تعطیالت آخر همه روزهای کاری ه

ی مثبت معموال در روزهای شنبه و یکشنبه کم احساساتکمی تفاوت داشت. 

ا ود( امها ببیشتر بودند )و نقطه اوج صبح هم حدودا دو ساعت دیرتر از بقیه روز

گی زرو ب کلیت شکل نمودار یکسان بود. خواه این ارزیابی در کشور دارای تنوع

ارات تری مانند اممانند ایاالت متحده انجام شده بود یا کشور کوچک و یکدست

ین ند امتحده عربی، این الگو به طرز عجیبی یکسان بود. این الگو چیزی مان

 بود: شکل

                                                 

1 Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) 
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.دبای یم شیازفا هرابود بورغ نامز رد هرابود و شهاک رهظ زا دعب رد ،شیازفا حبص رد تبثم تاساسحا
اساسحا رادقم

بثم ت
ت

 
های مختلف و مناطق زمانی گوناگون، یک حرکت نوسانی روزانه در قاره

گیری گیری، یک فرود و یک اوجبینی وجود داشت )یک اوجپیشکامال قابل 

، دور از مهممجدد(. در پشت ظاهر زندگی روزمره یک الگوی پنهان وجود دارد: 

 انتظار و افشا کننده.

درک این الگو )از کجا آمده است و به چه معناست( از یک گیاه، یا به 

شت پنجره یک دفتر تر یک گل قهر و آشتی شروع شد که در پعبارت دقیق

ژان ژاک کاری در قرن هجدهم در فرانسه بود. این دفتر کاری و گل متعلق به 

. در یکی از آن زمان بودشناسان برجسته ن یکی از ستارهدورتوس دو مایرا

در پشت میز خود نشسته بود و همان  مایران، دو 1729عصرهای تابستانی سال 

دهمی و جناسان فرانسوی قرن هشداد که همه ستارهکاری را انجام می

انجام  ،یی قرن بیست و یکمی، وقتی کار مهمی دارندآمریکانویسندگان 

 مایراندهند: از پنجره به بیرون خیره شده بود. با نزدیک شدن غروب، دو می

در حال بسته شدن هستند. در طول  گل قهر و آشتیهای متوجه شد که برگ

ها کامال باز بودند. این تابید، برگداخل می روز، وقتی نور خورشید از پنجره به
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های آفتابی و جمع شدن آنها با نزدیک شدن ها در صبحالگو )باز شدن برگ

هایی شد. گیاه چگونه محیط پیرامون خود را حس تاریکی( باعث ایجاد پرسش

 کند؟ و اگر الگوی نور و تاریکی را بهم بزنیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟می

گلدان را از پشت پنجره برداشت و آن را در یک  مایرانه، دو در نتیج

کابینت قرار داد و در آن را بست تا جلوی نور را بگیرد. صبح روز بعد در کابینت 

های گل علی رغم اینکه در را باز کرد تا به گیاه سر بزند و )خدای من!( برگ

برای چند هفته ادامه  تاریکی کامل بودند باز شده بودند. او این تحقیقات خود را

های خود نصب کرد تا جلوی نور را به های سیاهی پشت پنجرهپردهحتی  داد و

های گیاه قهر و ها ادامه داشت. برگبرگرفتاری صورت کامل بگیرد. الگوی 

شدند. عکس العمل گیاه در برابر نور ها باز و در غروب نیز بسته میآشتی صبح

 کرد.ساعت داخلی خود عمل میخارجی نبود. بلکه بر اساس 

گذرد و اکنون دانشمندان اثبات ، سه قرن میمایراناز این کشف دو 

ی که در سلولهای تکاند که تقریبا همه موجودات زنده )از ارگانیسمکرده

کنند( یک سلولی که رانندگی میهای چندها ساکن هستند تا ارگانیسمبرکه

ی داخلی نقش مهمی در عملکرد صحیح هاسنجساعت زیستی دارند. این زمان

های شبانه کنند که ریتمای از عملکردها را تنظیم میآنها دارند. آنها مجموعه

گیرند )این عبارت از کلمه التین سیرکا به معنای چرخه و دیم به روزی نام می

معنای روز گرفته شده است(، که زندگی روزانه زندگی تمام جانداران را تنظیم 

یک علم جدید در مورد  تن در نهایاریگیاه گلدان دو ما ز. )در واقع، اندنکمی

 های زیستی ایجاد شد که کرونوبیولوژی نام دارد(.ریتم

و یا  هسته سوپراکیاسماتیکساعت درونی من و شما در واقع همان 

هزار سلول است که به اندازه یک دانه  20ای متشکل از ان است که تودهسیاس
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در قسمت هیپوتاالموس مغز قرار دارد که در بخش پایینی مرکز  برنج بوده و

ان، وظیفه کنترل باال یا پایین رفتن دمای بدن، سیمغز واقع شده است. اس

های بدن و خوابیدن در شب و بیدار شدن در روز را به عهده تنظیم هورمون

ین یک ان کمی بیشتر از زمانی است که زمسیدارد. هر چرخه ساعت روزانه اس

ساعت و یازده دقیقه(. در نتیجه  24زند )حدود دور کامل به دور خود می

ها( های اجتماعی )برنامه کاری و ساعت حرکت اتوبوسساعت درونی ما از نشانه

کند تا اصالحات کوچکی انجام و عالئم محیطی )طلوع و غروب( استفاده می

کند که به این روند های داخلی و خارجی را با هم هماهنگ دهد و چرخه

 گویند.همراهی می

ها، مانند گیاه پشت پنجره دو مایران در نتیجه این روند این است که انسان

شوند. این الگوها برای می« بسته»و « باز»مندی در طول روز های قاعدهزمان

همه افراد مشابه نیستند )همان گونه که فشار خون من دقیقا مشابه فشار خون 

مشابه فشار خون خودم در بیست سال پیش و یا بیست سال بعد حتی  شما و یا

نیست(. اما کلیت آنها با هم مشابه است. و در جاهایی که با هم فرق دارند، این 

 بینی است. ها قابل پیشتفاوت

متخصصان کرونوبیولوژی و سایر محققان کار خود را با بررسی عملکردهای 

های متابولیک شروع کردند اما ونین و واکنشفیزیوبیولوژیک مانند تولید مالت

اکنون حوزه کار گسترش پیدا کرده است و احساسات و رفتار را نیز در بر 

گیرد. تحقیقات آنها نشان از الگوهای زمان محور جالبی در احساسات و می

کند که زندگی روزمره خود را چگونه دهد )که ما را راهنمایی میعملکرد ما می

 (. تنظیم کنیم
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 نوسانات احساسی و نوسانات بازار سهام

 دید کاملیبا وجود حجم گسترده صدها میلیون توییت، این مقدار هنوز هم 

کند. اگرچه تحقیقات دیگری که با ما در طول روز ارائه نمی احساساتاز 

اند به الگوهای مشابه میسی و گولدر استفاده از توییتر احساسات را ارزیابی کرده

د. نهایی دارند، اما هم این رسانه و هم این روش تحقیق محدودیتارسیده

آل از کنند تا یک تصویر ایدههای اجتماعی استفاده میمعموال مردم از رسانه

آل تواند احساسات واقعی و شاید غیر ایدهخود به دنیا ارائه کنند و این امر می

تمند مورد نیاز برای تفسیر آنها را نمایش ندهد. به عالوه، ابزارهای تحلیلی قدر

ظریف  ترفندهایتوانند طعنه، کنایه و سایر این حجم از داده همیشه نمی

 را کشف کنند. یانسان

های دیگری در اختیار دارند تا خوشبختانه، دانشمندان رفتارشناسی روش

ها به خوبی تغییرات افکار و احساسات ما را درک کنند و یکی از این روش

« روش بازسازی روز»کند. این روش، احساسات ما را ثبت می ساعت به ساعت

نام دارد و حاصل کار یک گروه پنج نفری از محققان بود که از جمله آنها دنیل 

رئیس کارگروه مشاوران اقتصادی  ایزه نوبل اقتصاد، و الن کروگرکانمن، برنده ج

روش، شرکت  . در اینندکاخ سفید در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بود

ند )همه چیزهایی که انجام داده بودند و نکخود را مطرح می قبلکنندگان روز 

ند(. برای نکاحساسات خود در هنگام انجام آن را بر اساس زمان وقوع ثبت می

مثال، تحقیق روش بازسازی روز اثبات کرد که در هر روز، معموال مردم در 

ر زمان معاشقه بیشترین میزان آن و دهنگام رفت و آمد کمترین میزان شادی 

 .کنندرا تجربه می

، کانمن، کروگر و بقیه گروه، روش بازسازی روز را به کار 2006در سال 
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شود: ریتمی بودن آن در غالبا نادیده گرفته می کیفیت نمودی که»گرفتند تا 

یی )ترکیبی از آمریکارا ارزیابی کنند. آنها از بیش از نهصد زن « طول روز

( خواستند تا روز قبل مختلف دها، سنین، میزان درآمد و سطح تحصیالتنژا

« های یک فیلمها و بخشای پشت سر هم از صحنهمجموعه»خود را به عنوان 

مجسم کنند که هر کدام حدود پانزده دقیقه تا دو ساعت ادامه دارد. سپس 

توصیف  کردند و برایدادند که در هر قسمت چه کارهایی میزنان توضیح می

ه صفت فهرست شده دها، از بین دوازاحساسات خود در هر کدام از این قسمت

 ند.ردکمیحوصله و مانند آن( انتخاب )شاد، درمانده، لذت بردن، بی

دو  سختالگوی پایدار و »ها را بررسی کردند، یک وقتی محققان داده

زنان در ای(. احساسات مثبت را در طول روز کشف کردند )دو قله «حالته

گرفت تا اینکه در میانه روز به یک نقطه احساسی های صبحگاهی اوج میساعت

کرد و رسید. پس از آن احساسات خوب آنها به شدت کاهش پیدا میآل میایده

در خالل بعد از ظهر پایین بود تا اینکه در اوایل غروب دوباره افزایش پیدا 

 کرد.می

است؛ ربوط به سه احساس مثبت آمده برای مثال، در اینجا نمودارهای م

محور عمودی نشان دهنده شدت احساسات از نظر  و لذت. )صمیمی( شاد، گرم

باالتر مثبت و اعداد پایین های که رقم (6تا  0)عددی بین  شرکت کننده است

صبح شروع  7دهد که از ساعت منفی هستند. محور افقی زمان روز را نشان می

 ارد.شب ادامه د 9و تا  شده
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 هرابود بورغ نامز رد و شهاک رهظ زا دعب رد ،شیازفا حبص رد مدرم یداش ساسحا رادقم
.دبای یم شیازفا

اسحا رادقم
داش س

ی

 

 نامز رد و شهاک رهظ زا دعب رد ،شیازفا حبص رد مدرم یمرگ ساسحا رادقم
.دبای یم شیازفا هرابود بورغ

اسحا رادقم
مرگ س

ی
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 بورغ نامز رد و شهاک رهظ زا دعب رد ،شیازفا حبص رد مدرم تذل ساسحا رادقم
.دبای یم شیازفا هرابود

حا رادقم اس
ذل س

ت

 
روشن است که این سه نمودار یکسان نیستند اما کلیت شکل همه آنها 

یکی است. نکته دیگر این است که این شکل، )و چرخه روز که به نمایش در 

گیری در اوایل، دارد. یک اوج 23صفحه آمده است( شباهت زیادی به نمودار 

 گیری دوباره.یک فرود و یک اوج

انسان، هیچ تحقیق و یا روشی مسلم و  اری احساساتموضوعی به فرّدر 

شده بود. به قطعی نیست. این روش بازسازی روز تنها در مورد زنان انجام 

از  موضوعاتی هستند که تشریح آنها سخت است. یکی« یکِ»و « چی»عالوه، 

ظهر پایین است این  از بعد 5در ظهر باالست و ساعت « لذت بردن»الیلی که د

بریم )که معموال در هنگام شرت با دیگران لذت میااست که معموال ما از مع

دهد(. با زاریم )که معموال در غروب رخ مییدهد( و از ترافیک نیز بنهار رخ می

شده است که نادیده گرفتن این حال، این الگو چنان منظم است و چنان تکرار 

 آن دشوار است.

تا اینجا، تنها بیان کردیم که محققان روش بازسازی روز، چه چیزهایی را 
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اند. باال یا پایین رفتن احساسات منفی در مورد احساسات مثبت دریافته

)درماندگی، نگرانی، عجز( تا این اندازه شدید نبودند اما آنها نیز معموال الگوی 

گرفتند و با نزدیک دادند که در بعد از ظهر اوج میی را نشان میمتضاد قبل

کردند. اما وقتی محققان این دو احساس را با شدن روز به پایان کاهش پیدا می

هم تلفیق کردند، تاثیر آن بسیار شدید بود. نمودار بعدی نشان دهنده چیزی 

ودار امتیازهای بنامید. این نم« احساس خوب خالص»توانید آن را است که می

گیرد و امتیازهای درماندگی را از آن کم شادی در هر ساعت را در نظر می

 کند.می

 نامز رد و شهاک رهظ زا دعب رد ،شیازفا حبص رد صلاخ بوخ ساسحا رادقم
.دبای یم شیازفا هرابود بورغ

حا رادقم
اس

س وخ 
لاخ ب

ص

 
 گیری مجدد هستیم.گیری، افت و اوجیک بار دیگر شاهد الگوی اوج

احساسات، وضعیت درونی هستند اما تاثیر بیرونی دارند. ممکن است تالش 

کنند )و همین احساسات خود را مخفی کنیم اما در نهایت بروز پیدا میکنیم تا 

 امر تعیین کننده واکنش دیگران در برابر کلمات و اعمال ماست(.
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 رساند.که این موضوع ما را به بحث کنسرو سوپ می

ای از سوپ گوجه فرنگی برای نهار درست کرده باشید، اگر تا کنون کاسه

عامل  مدیر 2011تا  2001ت باشد. کونانت از سال شاید دلیل آن داگ کونان

ای دارد. او در مدت شرکت سوپ کمپبل بود که برند و کنسروهای شناخته شده

ای ببخشد و رشد پایداری رد تا شرکت را جان تازهکعاملی خود تالش  مدیر

ایجاد کند. کونانت مثل همه مدیران عامل چندین وظیفه را به صورت همزمان 

از داد، یکی و اطمینان زیادی انجام می آرامشرد. اما کاری که او با بپیش می

خته ی فصلی شناهادرآمد عنوان تماسبه که  مراسم زندگی شرکتی است

 د.شومی

هر سه ماه یک بار، کونانت و دو یا سه مدیر زیر دست او )غالبا مدیر ارشد 

دفتر مرکزی شرکت  گذاران( وارد اتاقی درمالی، بازرس و رئیس روابط سرمایه

شدند. هر فرد در پشت یکی از اضالع در کمپبل کمدن، در ایالت نیوجرسی می

نشست. مرکز میز یک تلفن قرار داشت که یک تماس یک میز چهارگوش می

شد. در طرف دیگر تلفن، حدود کنفرانسی یک ساعته از این طریق انجام می

گران سهام بودند تر از همه، تحلیلمنگاران ومهگذاران، روزنامهصد نفر از سرمایه

که شغل آنها ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت است. در نیم ساعت اول، 

کرد. ها و درآمد شرکت در فصل گذشته را ارائه میکونانت گزارش فروش، هزینه

دادند که به گران پاسخ میهای تحلیلدر نیم ساعت بعدی، مدیران به پرسش

 عملکرد شرکت بودند. دنبال عالئمی از نحوه

های درآمدی سهامی عام، تماسهای در شرکت سوپ کمپبل و همه شرکت

عامل باعث  گران )آیا نظرات مدیرمهمی هستند. نحوه واکنش تحلیل موضوع

تواند باعث شده است که آنها در مورد آینده شرکت امیدوار باشند یا ناامید؟( می
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باید تعادل »کونانت به من گفت افزایش یا کاهش قیمت سهام شرکت شود. 

ها را گزارش پذیر و بدون سوگیری باشید و واقعیتایجاد کنید. باید مسئولیت

کنید. اما در عین حال این فرصت را دارید که از شرکت دفاع کنید و جواب 

عدم »گوید هدف او همیشه این بوده است که کونانت می«. شایعات را بدهید

ها برای من یک ون اطمینان خارج کند. این تماساطمینان را از بازار بد

 «.کنندگذاران ایجاد میاحساس اطمینان ریتمی در رابطه من و سرمایه

البته مدیران عامل انسان هستند و در نتیجه در معرض همان تغییرات 

گیرند که متوجه بقیه افراد نیز هست. اما مدیران احساسی در طی روز قرار می

 و هستند. آنها دارای ذهنیت قوی و استراتژیک هستند نیز مصمم بسیارعامل 

ها کنند سرنوشت میلیونبیان میها ای که در این تماسدانند که هر کلمهمی

کند در نتیجه برای این جلسات با آمادگی و وقار حاضر دالر را تعیین می

تفاوت تواند ها چه زمانی برقرار شوند نمیشوند. مطمئنا اینکه این تماسمی

عامل و یا سرمایه شرکت( ایجاد کند، این طور  چندانی )در عملکرد مدیر

 نیست؟

تصمیم گرفتند پاسخ این پرسش را  وکارکسبیی دانشکده آمریکاسه استاد 

شد، پیدا کنند. آنها در تحقیقی که در نوع خود برای نخستین بار انجام می

شرکت  2100از  یشکنفرانس گزارش فصلی از بتماس تله 26000بیش از 

های سهامی عام را که در یک مدت شش و نیم ساله انجام شده بود، با الگوریتم

زبانی مشابه آنچه در تحقیق توییتری وجود داشت، تحلیل کردند. آنها به دنبال 

این بودند که ببینند آیا زمان روز تاثیری بر محتوای این مکالمات مهم داشته 

 ی قیمت سهام شرکت تاثیری گذارده است یا نه(.است یا خیر )و در نتیجه رو

اند، تا حد زیادی هایی که در اول صبح برقرار شدهمشخص شد که تماس
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لحن مکالمات »گذرد، سرزنده و مثبت هستند. اما هر چه از شروع روز می

در نزدیکی ظهر، وضعیت کمی بهتر «. شودتر و عدم قطعیت بیشتر میمنفی

گونه تفسیر کردند که شاید دلیل آن این باشد که  شود و استادان اینمی

 اند. اما در بعدشرکت کنندگان باتری احساسی و ذهنی خود را تازه شارژ کرده

کند و بعد از پایان ساعت کاری است که ظهر روند منفی ادامه پیدا می از

د با در نظر گرفتن عواملی مانن»حتی  یابد. به عالوه، این الگووضعیت بهبود می

های رشد و اخباری که های مالی، فرصتهنجارهای صنایع مختلف، بحران

وقتی محققان حتی  نیز صادق بود. به بیان دیگر،« کردندها گزارش میشرکت

اخبار اقتصادی )یک وقفه در چین که باعث تاخیر در صادرات شرکت شده 

ی را است( و یا امور بنیادین شرکت )مثال شرکتی که سود فصلی بسیار کم

 یهارا نیز در محاسبات خود لحاظ کردند، باز هم تماس گزارش کرده است(

 های صبحگاهی بودند.تر از تماستر و خصمانهتر، کج خلقظهر منفی از بعد

گذاران، این موضوع باشد که زمان تر از اینها، خصوصا برای سرمایهشاید مهم

م در تاثیر داشته است. سهاها تماس و روحیه ناشی از آن بر قیمت سهام شرکت

با در نظر گرفتن اصل خبر بد یا حتی ند )کواکنش به لحن منفی افت می

هایی خوب( و به صورت موقت منجر به اشتباه در تعیین قیمت سهام شرکت

 کنند.های خود را در انتهای روز برقرار میشود که تماسمی

نتایج بسیار شود، اما این اگرچه قیمت سهام در نهایت تصحیح می

شرکت »کنند، انگیز هستند. همان گونه که این محققان بیان میشگفت

هم «. آل هستندها تقریبا تجسم انسان اقتصادی ایدهکنندگان در این تماس

گران و هم مدیران از اهمیت این جلسات آگاه هستند. موضوع تنها تحلیل

ازار از این مسئله مام بدهند نیست، بلکه تها گوش میافرادی که به این تماس
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تاثیر جا و یا یک واکنش بیپذیرد. یک کلمه اشتباه، یک پاسخ نابتاثیر می

تواند قیمت سهام را به زیر بکشاند و آینده شرکت و درآمد مدیران آن را به می

تار عاقالنه را دارند و خطر بیندازد. این تجار مصمم انگیزه کافی برای رف

تواند در برابر ین گونه است. اما عقل اقتصادی نمیباور دارند که ا مطمئنم

 ها سال تکامل شکل گرفته است، مقاومت کند.ساعت زیستی که طی میلیون

عمل  شرایط واقعی و بسیار مشوقانهنمایندگان اقتصادی پیچیده که در »حتی 

 «. ای خود هستندهای روزانه در عملکرد وظایف حرفهتحت تاثیر ریتم کنند،می

نشان از »ها کاربردهای گوناگونی دارند. نتایج گویند این یافتهمحققان می

روی تعامالت شرکتی، های روزانه دارند که یک پدیده بسیار فراگیرتر از ریتم

های وکارکسبو عملکرد تمام کارمندان در سطوح مختلف و  گیریتصمیم

ن واضح بودند که این نتایج چنا«. گذارندمتفاوت در تمام اقتصاد تاثیر می

دهد: نویسندگان مقاله کاری کردند که به ندرت در مقاالت دانشگاهی رخ می

 های کاربردی دقیقی را ارائه کردند. آنها توصیه

ها این است که ارتباط با یکی از نتایج تحقیق ما برای مدیران شرکت»

ید در های مهم مدیریتی باگذاران و همچنین سایر مذاکرات و تصمیمسرمایه

 «.اوایل روز انجام شود

کمپبل، آیا بقیه افراد نیز باید از این توصیه پیروی کنند؟ )اتفاقا، شرکت 

داد(. احساسات ما در یک را صبح انجام می های گزارش درآمد خودتماس

کنند )و این موضوع بدون اینکه مورد توجه واقع شود بر الگوی منظم نوسان می

ها که به گذارد(. آیا بقیه انسانکار خود نیز تاثیر مینحوه عملکرد مدیران در 

و  ندنیز باید برنامه صبح خود را کامل پر کن ندادرجه مدیریت ارشد نرسیده

 ؟ندتمام کارهای مهم را صبح انجام ده
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 پاسخ مثبت است. و البته منفی هم هست.

 هشیاری, خودداری و راز روزانه عملکرد عالی

سی و یک ساله، مجرد، پرحرف و بسیار باهوش است. با لیندا آشنا شوید: 

لیندا در دانشگاه در رشته فلسفه تحصیل کرده است. به عنوان یک دانشجو 

اهرات ظداد و در تعمیقا در مورد مسائل تبعیض و عدالت اجتماعی اهمیت می

 کرد.ای شرکت میضد انرژی هسته

 سوالیزه بدهید از شما پیش از آنکه چیز بیشتری در مورد لیندا بگویم، اجا

 تر است:در مورد او بپرسم. کدام یک از موارد زیر محتمل

 الف: لیندا کارمند بانک است.

های جنبش زنان فعالیت ب: لیندا یک کارمند بانک است که در حرکت

 کند.می

کنند. به لحاظ انتخاب می ادر برابر این پرسش، پاسخ ب ر بیشتر افراد

التحصیل رسد. این طور نیست؟ یک فارغبه نظر می شهودی این موضوع درست

رسد خواه است؟ این گونه به نظر میای و عدالتفلسفه که مخالف انرژی هسته

که چنین فردی یک فعال جنبش زنان باشد. اما گزینه الف باید پاسخ درست 

ها نیست. لیندا واقعی باشد )و اینگونه نیز هست(. پاسخ صرفا بحث واقعیت

و بحث نظر افراد نیز مطرح نیست. این بحث یک بحث کامال منطقی نیست. 

است.کارمندان بانکی که فعال جنبش زنان نیز هستند )مانند کارمندان بانکی 

خوانند و یا از گشنیز متنفر هستند( زیر گروهی از همه کارمندان که آواز می

تر ود بزرگتوانند از مجموعه اصلی خها هرگز نمیبانک هستند و زیرمجموعه
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، دنیل کانمن، که برنده جایزه نوبل شده است و به خاطر 1983. در سال 1باشند

لیندا  مسئلهروش بازسازی روز معروف شد به همراه همکارش، اموس تورسکی، 

های را نمایش دهند که یکی از روش« مغالطه عطف منطقی»را ارائه کردند تا 

 شود.ل ما دچار خطا میمتعددی است که استدال

 برای)های مختلف روز مطرح کردند وقتی محققان مسئله لیندا را در ساعت

ر( عص 8صبح یا در  9های بسیار شناخته شده در مثال، در یکی از آزمایش

 داد که آیا شرکت کننده پاسخ درست را پیدانشان می سنجیزمانمعموال 

ین ر االب و مهم دشود. البته یک استثنای جکند و یا اینکه دچار لغزش میمی

اس د تمکنیم(. اما در مورها وجود دارد )که بعدا در مورد آن صحبت مییافته

ذشت گزارش درآمدی مدیران، عملکرد در ابتدای روز بسیار قوی بود و با گ

 شد.زمان به مرور بدتر می

ها نیز وجود دارد. محققان از شرکت کنندگان همین الگو در مورد کلیشه

گناهی یک متهم فرضی نظر تا در مورد گناهکار بودن یا بی دیگر خواستند

ها را خواندند. اما برای نیمی از آنها، دادهبدهند. همه داوران، مجموعه واحدی از 

بود. وقتی « روبرتو گارسیا»و برای نیمی دیگر، نام او « رابرت گارنر» فرضینام 

گناهکاری دو فرد های کردند، تفاوتی بین حکمگیری میافراد صبح تصمیم

کردند، فرضی وجود نداشت. اما وقتی تصمیم خود را در اواخر روز اتخاذ می

گناه دانسته شود احتمال اینکه گارسیا گناهکار تشخیص داده شود و گارنر بی

                                                 

بدهیم. فرض کنید دو درصد توانیم این موضوع را از طریق ریاضی ساده نیز توضیح می 1

درصد احتمال داشته باشد که لیندا  99اگر  یاحتمال دارد که لیندا کارمند بانک باشد. حت

درصد است که کمتر  0.198فمنیست باشد، احتمال اینکه او هم کارمند باشد و هم فمنیست، 

 از دو درصد است.
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بسیار بیشتر بود. برای این گروه از شرکت کنندگان، هوشیاری که با ارزیابی 

اوایل روز بسیار بیشتر بود. و با گذشت منطقی دالیل قابل مشاهده است، در 

ها قابل مشاهده کرد که با تکیه بر کلیشهزمان خستگی ذهنی افزایش پیدا می

 است.

دانشمندان بیش از یک قرن پیش شروع به ارزیابی تاثیر زمان روز بر قدرت 

شناس آلمانی به نام هایی بود که رواناند که شروع آن آزمایشمغز کرده

در به خاطر سپردن  ،انجام داد تا اثبات کند که مردم« نگاسهرمان ابی»

کنند. از آن صبح بسیار بهتر از شب عمل می ،معناحروف بیاز ای مجموعه

زمان، محققان این تحقیقات را در مورد طیف وسیعی از کارهای فکری انجام 

 اند )و سه نتیجه کلیدی از آنها به دست آمده است(.داده

های شناختی ما در تمام طول روز به یک اندازه نیست. توانایینخست اینکه 

کنند ها تغییر میدر طول حدود شانزده ساعتی که بیدار هستیم، این توانایی

هایی از روز نسبت به در لحظه بینی(.مند و قابل پیش)غالبا به صورت قاعده

تر خالقیتبیتر و تر، کندتر، خالقتر، خنگتر، سریعها، باهوشبقیه لحظه

 هستیم.

دوم اینکه این نوسانات روزانه بسیار شدیدتر از آنچه هستند که فکر 

، متخصص علوم عصبی و کرونوبیولوژیست «راسل فاستر»کنیم. آنچنان که می

تغییرات عملکردی در مقایسه نقطه اوج و »گوید، دانشگاه آکسفورد می

د که گویا به اندازه قانونی الکل تواند برابر با وضعیتی باشترین نقطه میپایین

تواند اند که تاثیر زمان روز میتحقیقات دیگری نشان داده«. ایممصرف کرده

 های فکری باشد.درصد تغییر در عملکرد انسان در فعالیت 20موجب 
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دهیم وابسته هستیم. سوم اینکه تا چه اندازه به کارهایی که انجام می

ای که ترین نتیجهشاید مهم»گوید گلیسی می، روانشناس ان«سیمون فولکارد»

توان گرفت این است که بهترین از تحقیقات مربوط به تاثیر زمان بر عملکرد می

 «.زمان برای انجام هر کار خاص بستگی به طبیعت آن کار دارد

لیندا یک کار تحلیلی است. مطمئنا این مسئله، یک تله است. اما  مسئله

ای نیست. این مسئله یک پاسخ صحیح العادهفوقنیازمند خالقیت یا هوش 

توانید به آن برسید(. دالیل زیادی اثبات قطعی دارد )که از طریق منطق می

در این گونه از تفکر بهترین  های اولیه روزساعتاند که بزرگساالن در کرده

شویم، دمای بدن ما کم کم افزایش پیدا عملکرد را دارند. وقتی بیدار می

دهد کند. این افزایش دما کم کم سطح انرژی و هشیاری ما را افزایش میمی

)که این موضوع نیز خود باعث بهبود عملکرد اجرایی، توانایی تمرکز و قدرت 

های تحلیلی در اواخر صبح و شود(. برای بیشتر ما این تواناییگیری ما مینتیجه

 رسند.یا حدود ظهر به اوج خود می

ن موضوع این است که در اوایل روز ذهن ما بسیار هشیارتر یکی از دالیل ای

های دانشگاهی لیندا در است. در مسئله لیندا، مطالب سیاسی در مورد تجربه

واقع مسائل انحرافی هستند. این مطالب هیچ ارتباطی به حل خود مسئله 

ها این گونه ندارند. وقتی ذهن ما در حالت هشیاری باشد، که معموال صبح

 توانیم این مسائل فرعی را کنار بگذاریم.، میاست

اما هشیاری محدودیت دارد. پس از اینکه نگهبانان ذهنی ما چند ساعت 

کنند تا شوند. آنها کار را تعطیل میکنند، خسته میبدون استراحت کار می

جویان سیگاری بکشند و به دستشویی بروند. و وقتی آنها نیستند، مداخله

شوند. ربط( وارد ذهن ما میهای خطرناک، اطالعات بیکلیشه)منطق نادرست، 
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هشیاری و سطح انرژی که در صبحگاه در حال افزایش است و در حدود ظهر به 

ند. و به همراه این افت، کرسد، معموال در بعد از ظهر افت میاوج خود می

دا توانایی ما در تمرکز کردن و محدود کردن قدرت بازدارندگی خود کاهش پی

 شوند.های برخی از گیاهان بسته میکند. قدرت تحلیل ما مانند برگمی

تواند بسیار زیاد باشد اما غالبا مورد توجه ما قرار تاثیر این موضوع می

آموزان هر جای دیگر، آموزان دانمارک، مانند دانشگیرد. برای مثال، دانشنمی

اند و چیزهایی که آموختهی جهت ارزیابهای استاندارد را ای از آزمونمجموعه

ها را روی کامپیوتر . کودکان دانمارکی این آزموندهندانجام میعملکرد مدرسه 

دهند. اما به دلیل اینکه تعداد کامپیوترهای همه مدارس از تعداد انجام می

متحان بدهند. در  واحد اتوانند در آنِآموزان نمیآموزان کمتر است، دانشدانش

ها و در دسترس بودن مون بر اساس برنامه زمانی کالسنتیجه زمان آز

ها را در صبحگاه و آموزان این آزمونکند. برخی از دانشکامپیوترها تغییر می

 دهند.های بعدی انجام میبرخی دیگر آن را در ساعت

از دانشگاه هاروارد و دو محقق دانمارکی نتایج چهار « فراچسکا گینو»وقتی 

ها از دو میلیون کودک دانمارکی را مورد بررسی قرار دادند و سال از این آزمون

آموز امتحان داده است مقایسه کردند، به ها را بر اساس ساعتی که دانشنمره

صبح نمره بیشتری نسبت  ،آموزانای رسیدند. دانشرابطه جالب و نگران کننده

حان دیرتر گرفتند. در حقیقت، به ازای هر ساعتی که امتبه بعد از ظهر می

کردند. تاثیر امتحان آخر روز مشابه داشتن ها کمی افت میشد، نمرهمیار زبرگ

والدینی با درآمد یا تحصیالت کمتر است )و یا مشابه دو هفته غیبت از درس و 

 همه چیز نبود، اما مسئله بسیار بزرگی بود. سنجیزمانکالس(. 

، اقتصاددان «والن پوپن»همین مسئله در ایاالت متحده نیز وجود دارد. 
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های کالسی دو میلیون های استاندارد و نمرههای آزموندانشگاه شیکاگو به نمره

نکه مدرسه واقعا در چه ساعتی ایموز در لس آنجلس نگاه کرد. فارغ از آدانش

ریاضی در دو ساعت نخست در مقایسه با دو  برگزاری کالس»شروع شده است، 

و این مسئله در « دهدرا افزایش میآموزان انشدریاضی نمره  ،ساعت پایانی

آموزان در امتحانات سراسری کالیفرنیا نیز صحت داشت. های دانشمورد نمره

اما نتایج معموال نشان »گوید دلیل وقوع این امر مشخص نیست، اگرچه پوپ می

مدتر هستند، خصوصا در مورد آآموزان در اوایل روز کاردهند که دانشمی

یادگیری را « هابرگزاری کالسبا تنظیم دوباره زمان »و مدارس باید « ریاضی

 بهبود ببخشند.

اما پیش از اینکه بروید و همه کارهای مهم خود را پیش از وقت نهار روی 

ند. برای هم تلنبار کنید، مراقب باشید. همه کارهای فکری از یک جنس نیست

 کنیم:مطرح می یدیگر سوال نشان دادن این موضوع،

های قدیمی است. یک روز، فردی یک سکه برنزی یک دالل سکه« ارنستو»

آورد. این سکه در یک طرف تصویر سر یک پادشاه را دارد و زیبا را برای او می

قبل از میالد حک شده است. ارنستو سکه را بررسی  544در روی دیگر تاریخ 

 چرا؟زند. کند، اما به جای خرید سکه، به پلیس زنگ میمی

 سئلهم»آن را این همان چیزی است که دانشمندان علوم اجتماعی 

تواند در اینجا نامند. استدالل به یک روش علمی و الگوریتمی نمیمی «بصیرت

بصیرتی معموال کار خود را با  سائلپاسخ درستی را پیدا کند. مردم در مورد م

بست هایت به بنکنند. اما در نرویکرد گام به گام و سیستماتیک شروع می

کنند کنند زیرا فکر میشوند و آن را رها میرسند. برخی تسلیم میمی

توانند از این دیوار باال بروند و یا آن را تخریب کنند. اما برخی دیگر، با نمی
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جرقه »کنند که بست و ناامیدی، در نهایت موضوعی را تجربه میرسیدن به بن

ها را از زاویه کند تا واقعیتآنها کمک می نام دارد )یافتم!( و به« روشنایی

کنند و به سرعت راه حل بندی میرا دوباره دسته سواالتجدیدی ببینند. آنها 

 کنند.را پیدا می

اید؟ پاسخ این پرسش باعث )آیا هنوز هم به جواب مسئله سکه پی نبرده

. این پیش از میالد است 544شود تا به سر خود بکوبید. تاریخ پشت سکه می

توانسته است در آن زمان مورد استفاده بوده باشد زیرا مسیح هنوز به نمی تاریخ

دانست که مسیح پانصد سال بعد دنیا نیامده بوده است. و البته هیچ کس نمی

 به دنیا خواهد آمد. و این سکه مسلما جعلی است(.

مسئله این « رز زکس»و « ماریک ویث»های یی به نامآمریکاشناس دو روان

صبح بهترین  ،و چند مسئله بصیرتی دیگر را به گروهی از افرادی که گفته بودند

عملکرد فکری را دارند ارائه کردند. این محققان نیمی از گروه را در ساعت 

عصر مورد آزمایش  5:30تا  4:30صبح و گروه دوم را در ساعت  9:30تا  8:30

سکه را در  سئلهند، احتمال اینکه مکردقرار دادند. افرادی که صبح بهتر فکر می

شرکت کنندگانی که »عصر حل کنند بیشتر بود. ویث و زکس دریافتند که 

تر از مشکالت بصیرت را در زمانی غیر از زمان بهینه خود حل کردند ... موفق

 «.شرکت کنندگانی بودند که این کار را در زمان بهینه خود حل کردند

 اما موضوع چیست؟

گردد که از قلعه شناختی ما نگهبانی همان نگهبانانی برمیمسئله به 

کنند. برای بیشتر ما، صبحگاه زمانی است که این نگهبانان هوشیار و می

کنترل »اند تا در برابر مهاجمان مقابله کنند. این هشیاری )که غالبا به نام آماده
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غز ما کمک شود(، از طریق حذف مسائل انحرافی، به مشناخته می« مهارکننده

بصیرتی متفاوت هستند. آنها  سائلند. اما مکند تا مشکالت تحلیلی را حل کمی

جرقه »نیازمند هشیاری و مهارکنندگی کمتری هستند. احتمال اینکه آن لحظه 

در زمانی که نگهبانان در سر کار خود نیستند رخ بدهد، بیشتر است. « روشنایی

د به ما کمک کند تا توانکم می یک عدم تمرکزهای آزادتر، در این لحظه

گرفتیم. هایی را کشف کنیم که در صورت وجود این نگهبانان نادیده میرابطه

 سائلتحلیلی، نبود کنترل مهارکننده، یک ایراد است اما برای م سائلبرای م

 رود. به شمار میمثبت بصیرتی، یک ویژگی 

ند )این ایده که نوآوری انامیده« بخشیپارادوکس الهام»برخی این پدیده را 

دهد، حداقل در و خالقیت در زمانی که در بهترین شرایط خود نیستیم رخ می

های روزانه(. و همان گونه که تحقیق عملکرد مدارس دانمارک و رابطه با ریتم

های تحلیلی مانند آموزان در آزموندهند که دانشلس آنجلس نشان می

دهد نشان می»گویند کار آنها س می، ویث و زکهستندصبح بهتر  ،ریاضی

های خود هستند، در ریزی جدول زمانی کالسآموزانی که در حال برنامهدانش

هایی مانند هنر و نویسندگی خالقانه در نظر داشته باشند که در کالس

های بهینه مغزی خود عملکرد بهتری های غیر بهینه در مقایسه با ساعتساعت

 «.خواهند داشت

ند. برای نکخالصه، احساسات و عملکرد ما در طی روز نوسان میبه طور 

یری، یک گکند: یک اوجالگوی متداول را طی می اینبیشتر ما، خلق و خوی ما 

شود تا یک الگوی دو گانه گیری مجدد. و این موضوع باعث میافت و یک اوج

در حل گیری، بیشتر ما در زمان اوجو ها صبحگاه درعملکردی شکل بگیرد. 

کنیم )کارهای تحلیلی که نیازمند هشیاری، لیندا خوب عمل می سئلهم
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گیری های آخر روز، زمانی که در حال اوجتیزهوشی و تمرکز است(. ساعت

کنیم )کارهای دوباره هستیم، بیشتر ما در حل مسئله سکه بهتر عمل می

ک نسخه بصیرتی که نیازمند مهارکنندگی و اراده کمتری است(. ما مانند ی

 نماهای ما طبق ساعتی که تحت کنترلمتحرک از گیاه مایران هستیم. توانایی

 شوند.نیست، باز و بسته می

وجود دارد: توجه کنید که گفتم  نکتهاما در این نتیجه گیری من یک 

وجود دارد، خصوصا در  هم در این الگوی گسترده استثنایی«. بیشتر ما»

 عملکرد. که موضوع مهمی است.

اید. احتماال یکی از شناسید ایستادهتصور کنید کنار سه نفر که آنها را می

 شما چهار نفر ارگانیسم متفاوتی است که ساعت متفاوتی نیز دارد.

 هاپرندهگروه سوم ها, جغدها و چکاوک

، توماس آلوا ادیسون در 1879یک روز پیش از طلوع آفتاب در سال 

فکر  ایسئلهایالت نیوجرسی نشسته بود و به مرک در ازمایشگاه خود در منلو پآ

ای پیدا کرد. او اصول اساسی یک المپ الکتریک را فهمیده بود اما هنوز مادهمی

نکرده بود که بتواند به عنوان یک رشته ارزان قیمت و دارای عمر باال به کار 

 بگیرد. در حالی که در آزمایشگاه تنها بود )همکاران عاقل او در خانه خود

ای کربنی دوده مانند که برای آزمایش دیگری در نظر خوابیده بودند(، ماده

گرفته شده بود را برداشت و آن را بین انگشت شصت و انگشت اشاره خود لوله 

 استرس بوده است(.ضد کرد )در قرن نوزدهم این کار معادل فشار دادن توپ 

 .شکل گرفتادیسون  ای در ذهنایده در همان موقع
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گیری بود شاید به زک کربنی که در بین انگشتان او در حال شکلنخ نا

عنوان رشته کار کند. او آن را مورد آزمایش قرار دارد. این ماده نور زیادی تولید 

نویسم و شما آن را را حل کرد. و حاال من این جمله می سئلهکرد و ممی

اختراع ادیسون  که اگر لحظه روشناییخوانید در حالی که در اتاقی هستیم می

 بود.در تاریکی می نبود

دار دار بود که به بقیه جغدهای شب زندهشب زنده دتوماس ادیسون یک جغ

احتمال اینکه نیمه شب او را »نامه او گفت قدرت بخشید. یک نویسنده زندگی

بسیار بیشتر از این بود که در نیمه روز او را در آنجا  یددیدزمایشگاه میآدر 

 «.ببینید

ها تجربه یکسانی از یک روز ندارند. هر کدام از ما یک الگوی همه انسان

زمانی داریم )یک الگوی شخصی از ریتم روزانه که بر جسم و روان ما تاثیر 

شود. آنها چند های میان ما دیر شروع میگذارد(. الگوی زمانی ادیسونمی

هستند و تا اواخر  ها متنفرشوند، از صبحساعت پس از طلوع خورشید بیدار می

رسند. بقیه افراد الگوی زمانی زود دارند. این افراد روز و اوایل غروب به اوج نمی

رند اما تا عصر انرژی اشوند و در طول روز احساس پر انرژی بودن دزود بیدار می

 رسد. برخی از ما جغد هستیم و برخی دیگر چکاوک.آنها به پایان می

کلمات، میانبرهای های جغد و چکاوک را قبال شنیده باشید. این شاید واژه

روند، دو دسته هستند که برای توصیف این الگوهای زمانی به کار می راحتی

بندی شخصیت و تمایالت گونه توانیم از آن برای دستهساده از پرندگان که می

، زی داردبدون پر خود استفاده کنیم. اما واقعیت الگوهای زمانی، نکات ری

 آنچنان که خود واقعیت نیز بیشتر اوقات این گونه است.
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ها در سال های ساعت درونی انسانها برای ارزیابی تفاوتنخستین تالش

انجام شد که دو دانشمند، یکی سوییسی و دیگری انگلیسی یک  1976

سواله برای الگوی زمانی افراد طراحی کردند. چند سال بعد،  19پرسشنامه 

ای را طراحی لمانی، پرسشنامهآ« تیل رونبرگ»یی و آمریکای «ا مرومارت»

پرسشنامه الگوی »ری از آن شد و به عنوان تکردند که استقبال بسیار بیش

معروف شد که بین الگوهای خواب افراد در روزهای کاری )وقتی « زمانی مونیخ

ی خود حق )وقتی در بیدار تعطیلباید در ساعت خاصی بیدار باشیم( و روزهای 

دهند و یک امتیاز ها پاسخ می. افراد به پرسشتمایز قائل شد انتخاب داریم(

آورند. برای مثال، من این پرسشنامه را جواب دادم و در عددی به دست می

 «.کمی سحرخیز»ها قرار گرفتم: ترین گروهیکی از رایج

ت، ترین کرونوبیولوژیست دنیاسبا این حال، رونبرگ که شناخته شده

تری برای تعیین الگوی زمانی فرد ارائه کرده است. در واقع های سادهراه

 توانید هم اکنون آن را انجام دهید.می

فکر کنید )روزهایی که نیازی « تعطیل»لطفا به رفتار خود در روزهای 

 ها را بدهید:نباشد در ساعت خاصی بیدار باشید(. اکنون پاسخ این پرسش

 روید؟خواب میمعموال چه زمانی به  .1

 شوید؟معموال چه زمانی از خواب بیدار می .2

نقطه میانی این دو ساعت چه زمانی است )یعنی نقطه میانی خواب  .3

 11:30شما چه ساعتی است(؟ برای مثال اگر شما معموال در ساعت 

ه شوید، نقطصبح از خواب بیدار می 7:30خوابید و ساعت شب می

 صبح است. 3:30میانی خواب شما 
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ا از نقطه میانی خود را روی نمودار زیر پیدا کنید که من آن ر اکنون

 ام.تحقیقات رونبرگ اتخاذ کرده

میراد رارق اه هدنرپ موس هورگ رد ام رتشیب

رد
یعمج دص

ت

باوخ ینایم هطقن

%14 – اه کواکچ

%65 – موس هورگ یاه هدنرپ

%21 – اهدغج

 

یا چکاوک نباشید بلکه  دبه احتمال زیاد، شما به صورت کامل یک جغ

جایی در میانه این دو قرار بگیرید )چیزی که من آن را پرنده دسته سوم 

زمان خواب و بیداری نشان از یک »اند که . رونبرگ و دیگران دریافته1ام(نامیده

یعنی اگر الگوهای زمانی افراد را روی «. توزیع طبیعی در میان جمعیت دارد

بود. یک تفاوت  مانند یک منحنی زنگی خواهدیک نمودار قرار دهید، نتیجه آن 

بسیار جغد، بیشتر از افراد که در این نمودار قابل رویت است این است که افراد 

                                                 

شوید )روزهای ز خواب بیدار میتر نیز وجود دارد. در آخر هفته چه ساعتی ایک روش ساده 1

(؟ اگر مانند روزهای کاری است، احتماال یک چکاوک هستید. اگر کمی دیرتر است، تعطیل

دقیقه یا بیشتر(، احتماال یک جغد  90احتماال از دسته سوم هستید. اگر خیلی دیرتر است )

 باشید.
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و شاید به لحاظ جسمی، جغدها دم  بسیار چکاوک هستند. به لحاظ آماری

درازتری دارند. اما بیشتر مردم نه جغد هستند و نه چکاوک. طبق تحقیقاتی که 

درصد از ما  80تا  60های مختلف انجام شده است ، حدود در چند دهه در قاره

موضوع مثل پا است. برخی از افراد »گوید می جزء گروه سوم هستیم. رونبرگ

شتر مردم جایی در این اما بی ی کوچک،ارند و برخی دیگر پاهایدپاهای بزرگی 

 «گیرند.بین قرار می

الگوهای زمانی از یک جهت دیگر نیز مانند پا هستند. اینکه کار زیادی در 

از علت الگوهای آید. حداقل نیمی مورد اندازه و شکل آنها از دست ما بر نمی

ها این گونه به دهد جغدها و چکاوکگردد که نشان میزمانی به ژنتیک برمی

اند. در واقع زمان تولد فرد نقش مهمی در آیند و با آموزش اینگونه نشدهدنیا می

آیند این موضوع دارد. احتمال اینکه افرادی که در پاییز و زمستان به دنیا می

است؛ و احتمال اینکه کسانی که در بهار و تابستان  چکاوک باشند بسیار بیشتر

 آیند جغد باشند باالست.به دنیا می

ترین عامل سن فرد است. همان گونه که والدین پس از ژنتیک، مهم

شوند، تمام طول ها معموال چکاوک هستند. صبح زود بیدار میدانند، بچهمی

آورند. در حدود زیاد دوام نمی پرند اما بعد از رسیدن غروبروز باال و پایین می

شوند )حداقل در شوند. دیر بیدار میها تبدیل به جغد میسن بلوغ، این چکاوک

گیرند و پس از والدین (، در اواخر بعد از ظهر و عصر انرژی میتعطیلروزهای 

ها، نقطه میانی خواب نوجوانان روند. طبق برخی از تخمینخود به خواب می

 صبح است که زیاد با ساعت مدرسه همخوانی ندارد. 7 حتی و یا 6ت عسا

رسند و بعد از آن تا آنها در سن بیست سالگی به اوج جغد بودن خود می

گردند. الگوهای زمانی زنان و مردان نیز آخر عمر به سمت چکاوک شدن برمی
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متفاوت است، خصوصا در نیمه ابتدایی زندگی. مردان معموال به سمت شب 

های و زنان به سمت صبح متمایل هستند. با این حال، این تفاوت تمایل دارند

کند آنگونه که رونبرگ بیان می روند.جنسیتی در سن پنجاه سالگی از بین می

سال سن دارند، به طور میانگین الگوی زمانی زودتری  60افرادی که بیش از »

 «.از کودکان نیز زودتر استحتی  کنند کهپیدا می

، بیشتر افرادی که در سن دبیرستان و دانشگاه هستند تا حد به طور خالصه

اوک کسال بیشتر چ 60زیادی جغد هستند؛ درست همان گونه که افراد باالی 

هستند. مردان بیشتر از زنان جغدی هستند. با وجود این، فارغ از سن و 

جنسیت، بیشتر مردم نه کامال جغد هستند و نه کامال چکاوک بلکه در دسته 

درصد از جمعیت از  25تا  20گیرند. با وجود این، حدود پرندگان قرار می سوم

دهند که برای کار هستند )و شخصیت و رفتاری از خود بروز میانواع کامال شب

 درک الگوی نامرئی روز باید آن را مورد توجه قرار دهیم(.

شود که بیایید از شخصیت شروع کنیم که از جمله شامل موضوعی می

نامند )گشودگی، می« پنج ویژگی بزرگ»صان علوم اجتماعی آن را متخص

تحقیقات زیادی نشان  رنجوری(.گرایی، قابلیت موافقت و روانوجدان، برون

هایی مطبوع و کارآمد هستند )مردان و زنان دهند که افراد سحرخیز انسانمی

باثبات که گرا، با وجدان، دوست داشتنی، با پشتکار و به لحاظ احساسی درون

کنند و برای آینده ابتکار عمل دارند و امیال آنی ناخوشایند را سرکوب می

معموال در احساسات مثبت امتیاز  کنند(. همچنین سحرخیزانریزی میبرنامه

 ها شاد هستند(.گیرند )یعنی مانند چکاوکباالیی می

دهند. آنها تری را نمایش میدر همین حال، جغدها تمایالت تاریک

رونجوری بیشتری دارند )و گراتر هستند اما در عین حال روانروتر و برونگشاده
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طلب، و ابن الوقت و خوشگذران هستند(. غالبا تحت تاثیر تمایالت آنی، هیجان

ها احتمال اینکه از نیکوتین، الکل و کافئین استفاده کنند نسبت به چکاوک

ن(. همچنین بیشتر در بیشتر است )و همچنین حشیش، اکستازی و کوکائی

وفایی نسبت به شریک ای، دیابت، افسردگی و بیمعرض اعتیاد، اختالالت تغذیه

خواهند روز در معرض دید زندگی خود قرار دارند. جای تعجب نیست که نمی

افراد سحرخیز را متعهدتر و با  ن،سایقرار بگیرند. و جای تعجب نیست که رئ

 دهند.امتیاز کمتری در عملکرد میدانند و به جغدها تر میصالحیت

زود رفتن به »این موضوع را به خوبی بیان کرده است:  فرنکلین بنجامین

 «.شود فرد سالم، ثروتمند و دانا شودزود بیدار شدن باعث می و خواب

البته این موضوع درست نیست. وقتی محققان این گفته فرنکلین را در 

هیچ توجیهی وجود ندارد که افراد »که معرض آزمایش قرار دادند، دریافتند 

این جغدهای نابکار «. های برتری اخالقی از خود بروز داده باشندسحرخیز نشانه

دهند، حافظه کاری بهتری دارند و در واقع خالقیت بیشتری از خود نشان می

حس طنز حتی  گیرند.های هوش مانند جی مت امتیاز باالتری میدر آزمون

 باالتری دارند.

 80تا  75مشکل اینجاست که فرهنگ شرکت، دولت و آموزش ما برای 

گیرند. درصدی تنظیم شده است که چکاوک هستند و یا در دسته سوم قرار می

جغدها مانند چپ دستان در یک دنیای راست دست هستند )مجبور به استفاده 

ای هستند که برای دیگران طراحی های ورزشیکشاز قیچی، صندلی و دست

 اند(. واکنش آنها قطعه آخر پازل درک رتیم روزانه است.شده
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 ایهماهنگی و روز سه مرحله

کند که احتمال اینکه به مسئله لیندا برگردیم. منطق ساده حکم می بیایید

لیندا یک کارمند بانک فمنیست باشد کمتر از این است که صرفا یک کارمند 

شب.  8کنند تا صبح بهتر حل می 8 بانک باشد. بیشتر مردم مسئله لیندا را در

 8اما برخی از افراد برعکس این حالت هستند. احتمال اینکه آنها در ساعت 

 8کنند و به پاسخ صحیح برسند نسبت به  شب از مغالطه عطف منطقی اجتناب

صبح باالتر است. این افراد عجیب چه کسانی هستند؟ جغدها )کسانی که 

ب متمایل است(. وقتی جغدها در مسئله هیئت الگوی زمانی آنها به سمت غرو

منصفه فرضی نیز قرار گرفتند عملکرد مشابهی داشتند. در حالی که افراد 

ها روی آوردند )و با های پایانی روز به کلیشهسحرخیز و دسته سوم در ساعت

گناه تشخیص های مشابه گارسیا را مجرم خواندند و گارنر را بیاستفاده از داده

ها متوسل ، جغدها برعکس آن عمل کردند. آنها در اوایل روز به کلیشهدادند(

 شدند.تر میتر و منطقیشدند اما با گذشت زمان هشیارتر، عادلمی

قبل از  544ای که توانایی حل مشکالت بصیرتی مانند فهمیدن اینکه سکه

 ها و دستهمیالد ضرب شده است باید جعلی باشد نیز استثنا داشت. چکاوک

که در مرحله بازیابی مجدد خود قرار داشتند و ها در ساعات دیرتر روز سومی

رسیدند. اما به جرقه روشنایی میهای آنها کنار گذاشته شده بودند مهارکننده

مانند در اوایل صبح زودتر متوجه این مسئله شدند که زمان جغدهای ادیسون

 شود.غیربهینه آنها محسوب می

اهمیت دارد، این است که نوع شخصیت، کار، و زمان با چیزی که در نهایت 

« اثر هماهنگی»هم هماهنگ باشند )چیزی که دانشمندان علوم اجتماعی 

تر است، اما اند(. برای مثال، اگرچه رانندگی در شب بسیار خطرناکخوانده



 55   |||   روزمره یپنهان زندگ ی: الگوکی

ها با چرخه کنند زیرا صبحجغدها در اوایل روز بسیار بدتر رانندگی می

تری نسبت به ترها معموال حافظه قویآنها هماهنگ نیست. جوانهوشیاری 

محور با در نظر های شناختی سنترها دارند. اما بسیاری از این تفاوتمسن

شوند. در واقع، برخی از تحقیقات ضعیف و یا ناپدید می ،گرفتن این هماهنگی

از شود مربوط میحافظه اموری که به  دهند که بزرگساالن مسن درنشان می

ها را به صبح آن ،کنند که بزرگساالن جوانهایی از مغز استفاده میهمان بخش

های بعدی روز مورد استفاده هایی که در ساعتگیرند اما نسبت به بخشکار می

 آنهاست متفاوت است.

، دو 2014گذارد. در سال بر رفتار اخالقی ما نیز تاثیر میحتی  هماهنگی

اند که نشان را کشف کرده« گاهیحصب اثر اخالقی» محقق بیان کردند که

صبح دروغ بگویند و یا در کارها تقلب کنند کمتر  ،دهد احتمال اینکه افرادمی

از ادامه روز است. اما تحقیقات بعدی نشان داد که برای این اثر یک دلیل وجود 

دارد و آن این است که بیشتر مردم سحرخیز و یا از دسته سوم هستند. اگر 

شود. درست است، افراد تر میجغد بودن را در نظر بگیریم، این اثر دقیق

نیز  دهند. اما جغدهارا از خود نشان می خالقی بودن صبحگاهیاسحرخیز اثر 

هماهنگی بین »نویسند ها هستند. این محققان میتر از صبحدر شب اخالقی

بینی اخالقی بودن است تری برای پیشالگوی زمانی فرد و زمان روز عامل دقیق

 «.تا صرفا زمان به تنهایی

کنیم به طور خالصه، همه ما طول روز را در سه مرحله تجربه می

ها و دسته گیری، افت و بازیابی دوباره(. و حدودا سه چهارم از ما )چکاوک)اوج

کنیم. اما حدود یک چهارم افراد که سوم( روز را به همین ترتیب تجربه می

شود جغد باشند، روز را تقریبا برعکس این حالت شان باعث میها و سنژن
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 گیری(.کنند )بازیابی، افت و اوجتجربه می

های خواستم تا ریتم« کمرون فرنچ»سی این ایده، از همکار خودم ربرای بر

روزانه تعدادی از هنرمندان، نویسندگان و مخترعان را تحلیل کند. منبع او 

شده و به نام  نوشته« میسون کری»توسط  کتاب شگفت انگیزی بود که

است که تمام الگوهای کاری و « کنندمناسک روزانه: هنرمندان چگونه کار می»

، «آستینجین »کند و در میان آنها را تشریح می انسان خالق 161استراحتی 

د. فرنچ نقرار دار« تونی موریسون»و « آنتونی ترولوپ» ،«جکسون پوالک»

کرد و هر کدام را در یک گروه های روزانه آنها را مطالعه میبرنامه زمانی کار

داد: کار خالص، غیرکاری، کار کم )چیزی مشابه الگوی اوج، افت و قرار می

 بازیابی(.

 8تا  7ساز، معموال بین ساعت ، آهنگ«پیوتر ایلچ چایکوفسکی»برای مثال، 

وشید و قدم نکرد، چای میشد و سپس مطالعه میصبح از خواب بیدار می

رفت و چند ساعت موسیقی به سمت پیانوی خود می 9:30 عتزد. در سامی

رفت )او ظهر نیز به قدم زدن می از رفت و در بعدکرد. سپس به نهار میمی کار

کشید، برای خالقیت میطول معتقد بود قدم زدن، که گاهی به دو ساعت نیز 

گشت و چند ساعت ادامه عصر به کار خود بر می 5ضروری است(. در ساعت 

کرد. صد و پنجاه سال بعد، شب صرف می 8داد و شام خود را در ساعت می

 8:30تا  8د. او معموال از نکدر یک ریتم مشابه کار می« جویس کرول اوتس»

دهد. سپس بعد از ظهر ادامه می 2کند و تا صبح کار نوشتن خود را شروع می

کند. او گردد استراحت میدوباره به کار بر میخورد و تا ساعت چهار که نهار می

« وفسکیچایک»دهد. هم خورد ادامه میشب که شام می 7کار خود را تا ساعت 

 بازیابی هستند.-افت-اوج جزء گروه« اوتس»و هم 
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کنند. بر اساس ضرب آهنگ دیگری حرکت می های خالقسایر انسان

خود را در خانه مادر خود  رمان نویس، که بیشتر بزرگسالی« فلوبرو استوگ»

شد بعد از آن یک سپری کرد، معموال تا ساعت ده صبح از خواب بیدار نمی

به » 11کرد. حدود ساعت و پیپ کشیدن می استحمام، آرایشساعت صرف 

شد تا یک وعده غذایی بخورد که هم صبحانه و هم نهار او خانواده ملحق می

داد و بیشتر بعد از ظهر را صرف زش میخود آمو هبعد از آن به خواهرزاد«. بود

خورد و سپس در کنار عصر، شام می 7کرد. در ساعت استراحت و مطالعه می

شب به تخت  9زد تا اینکه مادرش در ساعت نشست و با او حرف میمادرش می

که جغد شب « فالبرت»کرد. روز رفت. سپس نوشتن خود را شروع میخواب می

 رفت )از بازیابی به افت و اوج(.بود در جهت عکس پیش می

و مشخص کردن  خالقانفرنچ پس از کدگذاری برنامه زمانی روزانه این 

اینکه چه کسی چه کاری را کی انجام داده است، دریافت که چیزی که ما 

 خالقاندرصد این  62بینی است. حدود ایم یک توزیع قابل پیشاکنون فهمیده

کردند که کار جدی آنها صبح انجام از الگوی اوج، افت و بازیابی پیروی می

کردند و سپس یک دوره کوتاه از کار نه شد و بعد از آن کار خاصی نمیمی

درصد نمونه، الگوی کامال برعکس را  20دادند. حدود چندان جدی را انجام می

هنگام مانند فالبرت(. شببی در صبح، و رسیدن به کار در دادند )بازیانشان می

درصد هم ناهماهنگ بودند و یا داده کافی در مورد آنها وجود  18و حدود 

نداشت و در نتیجه هیچ الگویی را مشاهده نکردیم. اگر گروه سوم را کنار 

بینیم که درصد قبلی در این مورد هم صادق است. به ازای هر سه بگذاریم، می

 لگوی بازیابی، افت و اوج وجود دارد.الگوی اوج افت و بازیابی، یک ا

 این موضوع برای شما چه کاربردی دارد؟
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 وجود« کتابچه ترفندهای زمان»بخش از در انتهای این فصل، نخستین 

کنند که دانش هایی را پیشنهاد میها، عادات و روالدارد که تاکتیک

وع صریح را در زندگی روزمره خود به کار بگیرید. اما اساس موض سنجیزمان

است. ببینید از کدام گروه هستند، کار خود را درک کنید و سپس زمان مناسب 

آن را انتخاب کنید. آیا الگوی پنهان شما اوج، افت و بازیابی است؟ و یا بازیابی، 

روی برنامه  کنترل کمیاگر حتی افت و اوج؟ سپس به دنبال هماهنگی باشید. 

ازمند هشیاری ن کار خود را که معموال نیتریزمانی خود دارید، تالش کنید مهم

ج خود قرار دهید و کارهای کمتر مهم و ودر زمان ا و تفکر شفاف است،

در دوره بازیابی قرار دهید. هر را کارهایی که نیاز به نبود مهارکنندگی دارند 

 کنید، اجازه ندهید کارهای دیگر وارد دوره اوج شما شوند.کاری که می

این دو الگو را درک کنید و اجازه دهید افراد از دوره اوج اگر رئیس هستید، 

در کارخانه تولید هواپیمای « تیل رونبرگ»خود محافظت کنند. برای مثال، 

آلمانی آزمایشی را انجام داد که در آن برنامه زمانی را با الگوهای زمانی افراد 

پیدا کرد و  هماهنگ کرد. نتیجه این بود که کارآیی باالتر رفت، استرس کاهش

ها با هم برابر رضایت شغلی بیشتر شد. اگر مدرس هستید، بدانید که همه زمان

صبح قرار برنامه نیستند: به این موضوع دقت کنید که کدام کالس و کار را در 

 دهید.های بعدی قرار میدهید و کدام یک را در ساعتمی

فارغ از اینکه روز  نکته دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد این است که

خود را صرف تولید خودرو یا آموزش کودکان کنید، از آن دوره میانی آگاه 

چیزی است که آن تر از باشید. زمان افت، همان گونه که خواهیم دید، خطرناک

 کنیم.فکر می

  



 59   |||   روزمره یپنهان زندگ ی: الگوکی

 کتابچه ترفندهای زمان

 یاچگونه زمان روزانه خود را تعیین کنیم: یک روش سه مرحله

علم پشت الگوهای روزانه ما را بررسی کرد. اکنون در اینجا یک این فصل 

توانید نام آن را نوع، کار، زمان بگذارید( که ای آمده است )میتکنیک سه مرحله

 های زمانی روزانه خود به کار بگیرید.این دانش را در تصمیم

و یا  57صفحه های نخست، نوع الگوی خود را با استفاده از پرسش

تعیین  (http://www.danpink.com/MCTQ)آدرس ه آنالین در پرسشنام

 .کنید

دوم، مشخص کنید که چه کاری باید انجام دهید. آیا این کار نیازمند 

تحلیل خالص است و یا اینکه نیاز به بصیرت باال دارد؟ )البته همه کارها به 

م گیرند، اما در این مورد یک تصمیبندی قرار نمیروشنی در این تقسیم

کنید در مصاحبه شغلی افراد را تحت تاثیر قرار دهید، با بگیرید(. آیا تالش می

صبح احساس بهتری دارند؟ و  ،گران شمادانید بیشتر مصاحبهتوجه به اینکه می

خواهید تصمیم بگیرید )که آیا پیشنهاد شغلی ارائه شده را بپذیرید یا اینکه می

 خودتان باید در نظر گرفته شود؟یا نه(، که در این حالت الگوی زمانی 
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 نگاه کنید تا بفهمید زمان بهینه روز چه ساعتی است: جدولسوم، به این 

 زمانی روزانه شما جدول

 جغد دسته سوم چکاوک 

صبح تا اوایل  اوایل صبح کارهای تحلیلی

 میانه روز

 عصر و شب

غروب و اوایل  غروب و اوایل شب کارهای بصیرتی

 شب

 صبح

 صبح صبح صبح تاثیرگذاریتحت 

اوایل صبح تا  اوایل صبح گیریتصمیم

 میانه روز

 غروب و شب

یک الیحه خواهد هستید که میگونه برای مثال، اگر یک وکیل چکاوک

، تحقیقات و نوشتن خود را اوایل صبح انجام دهید. اگر یک مهندس بنویسد

انجام دهید و کارهای تر را صبح افزار جغدی هستید، کارهای غیر اساسینرم

ظهر و شب انجام دهید. اگر در حال تشکیل یک گروه  از مهم را در اواخر بعد

ظهرها این کار را انجام دهید. زیرا بیشتر اعضای تیم  از ای هستید، بعدمشاوره

شما احتماال از دسته سوم هستند. وقتی نوع الگو و کار خود را بدانید، تعیین 

 ای است.زمان کار ساده

 چگونه زمان روزانه خود را تعیین کنیم: نسخه پیشرفته

تر، رفتار خود را برای یک برای تعیین زمان روزانه خود به صورت دقیق

هفته به صورت سیستماتیک ثبت کنید. زنگ هشدار گوشی خود را تنظیم 

دقیقه به صدا دربیاید. هر بار که صدای زنگ را شنیدید، این سه  90کنید تا هر 

 ا پاسخ بدهید:پرسش ر
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 دهید؟چه کاری انجام می .1

 اکنون از چه حدی از هوشیاری برخوردارید؟ 10تا  1در مقیاس  .2

به لحاظ جسمی تا چه حد احساس پر انرژی  10تا  1در مقیاس  .3

 کنید؟بودن می

بندی کنید. این کار را برای یک هفته ادامه دهید و نتایج خود را جدول

انحراف داشته باشید. برای مثال، ممکن است ممکن است از الگوی کلی کمی 

زمان افت شما زودتر از برخی از افراد فرا برسد و یا اینکه زمان بازیابی شما 

 کمی دیرتر شروع شود.

توانید این صفحات را کپی کنید. و یا از های خود میبرای ثبت پاسخ

 یت من این صفحات را دانلود کنید:وبسا

(http://www.danpink.com/chapter1supplement) 

 صبح 7

 دهم:چه کاری انجام می

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 

 صبح 8:30

 دهم:چه کاری انجام می

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 

http://www.danpink.com/chapter1supplement
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 صبح 10

 دهم:چه کاری انجام می

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 

 صبح 11:30

 دهم:کاری انجام میچه 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 

 ظهر از بعد 1

 دهم:چه کاری انجام می

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 

 ظهر از بعد 2:30

 دهم:چه کاری انجام می

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 
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 ظهر از بعد 4

 دهم:چه کاری انجام می

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 

 ظهر از بعد 5:30

 دهم:چه کاری انجام می

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 

 ظهر از بعد 7

 دهم:چه کاری انجام می

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 

 ظهر از بعد 8:30

 دهم:چه کاری انجام می

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 
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 ظهر از بعد 10

 دهم:می چه کاری انجام

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 

 ظهر از بعد 11:30

 دهم:چه کاری انجام می

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1هشیاری ذهنی: 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1انرژی جسمی: 

 ؟اگر روی برنامه زمانی روزانه خود کنترلی ندارید چطور

واقعیت تلخ کار )شغل ما هر چه باشد و هر عنوانی داشته باشیم( این است 

که بسیاری از ما زمان خود را به صورت کامل در اختیار نداریم. در نتیجه وقتی 

نیست چه باید ریتم الگوی روزانه شما با ضروریات برنامه روزانه شما هماهنگ 

م دو استراتژی را توانتوانم یک راهکار جادویی ارائه کنم اما میکرد؟ نمی

 ها را به حداقل برسانید.پیشنهاد کنم که زیان

 گاه باشید.آ .1

صرف آگاهی از اینکه شما در حال کار در یک زمان غیربهینه هستید 

ا قدرتمند کمی از توانید از طریق کارهای کوچک امتواند مفید باشد، زیرا میمی

 اثر آن را بکاهید.
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فرض کنید جغدی هستید که مجبورید در یک جلسه صبح زود شرکت 

ای را انجام دهید. شب قبل، لیستی از همه چیزهایی کنید. اقدامات پیشگیرانه

ز دارید تهیه کنید. پیش از اینکه پشت میز کنفرانس اکه برای جلسه نی

)حدودا ده دقیقه(. و یا یک کار خوب برای  بنشینید، بیرون قدم کوتاهی بزنید

بخرید و یا در  شیکی از همکاران خود انجام دهید )یک لیوان قهوه برای

شود. در ها به او کمک کنید( که باعث بهبود روحیه شما مییی جعبهجابجا

خالل جلسه، بسیار هوشیار باشید. برای مثال اگر کسی سوالی از شما بپرسد، 

دادن آن را تکرار کنید تا مطمئن شوید که درست متوجه آن پیش از جواب 

 اید.شده

 ها استفاده کنید.از حاشیه .2

توانید کارهای بزرگ را کنترل کنید، شاید بتوانید موضوعات اگر نمیحتی 

 کوچک را تغییر دهید. اگر یک چکاوک هستید و اتفاقا یک ساعت خالی در

ها هدر ندهید. این شصت به ایمیل صبح دارید، آن را روی جواب دادن برنامه

ا بترین کار خود کنید. سعی کنید رابطه خود دقیقه را صرف انجام مهم

تان را نیز مدیریت کنید. به آرامی به رئیس خود گوشزد کنید که چه رئیس

دهید اما این موضوع را در چهارچوب اینکه زمانی بهترین کار خود را انجام می

روی پروژه  ها بیشترین کار رامن صبح)»مطرح کنید برای سازمان بهتر است 

دهم. پس شاید بهتر باشد پیش از بزرگی که به من محول شده است انجام می

از چیزهای کوچک شروع کنید. «(. ظهر در جلسات کمتری شرکت کنم

های غیر رسمی به گوشتان خورده است. شاید بهتر باشد اصطالح جمعه

را پیشنهاد کنید که یک روز در ماه هر کس طبق  «الگوهای زمانی»های جمعه

برنامه زمانی خود کار کند. و شاید جمعه الگوی زمانی خود را اعالم کنید. در 
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ای بریزید که اثر هماهنگی را به حداکثر ا تعطیالت برنامهیروزهای آخر هفته و 

، رمان هستبرساند. برای مثال، اگر چکاوکی هستید که در حال نوشتن یک 

تاج و گرفتن حظهر بنویسید و خرید مای از ودتر بیدار شوید و تا ساعت یک بعدز

 ظهر موکول کنید. از ها از خشکشویی را به بعدلباس

 چه وقتی ورزش کنیم: راهنمای نهایی

ام. اما های احساسی و شناختی زندگی تمرکز کردهمن بیشتر روی جنبه

برای ورزش بهترین زمان تر، چه زمانی جنبه جسمی چطور؟ به طور دقیق

است؟ پاسخ بستگی به هدف شما دارد. بر اساس تحقیقات ورزشی، راهنمای 

 گیری این است:ساده برای کمک به شما در تصمیم

 ها ورزش کنید تا: در صبح

 ایم، حداقل هشت ساعت وزن کم کنید: وقتی تازه بیدار شده

که قند  ایم، و قند خون ما پایین است. از آنجاچیزی نخورده

خون برای دویدن الزم است، ورزش صبحگاهی از چربی ذخیره 

کند )وقتی پس از شده برای تامین انرژی مورد نیاز استفاده می

ایم کنیم، از انرژی غذایی که مصرف کردهخوردن ورزش می

کنیم(. در بسیاری از موارد، ورزش صبحگاهی استفاده می

های بعد ت به ورزشدرصد چربی بیشتری نسب 20تواند تا می

 از غذا بسوزاند.

 حتی  های هوازی )شنا، دو، وروحیه خود را باال ببرید: ورزش

تواند روحیه را باال ببرد. وقتی صبح ورزش گرداندن سگ( می

شویم. اگر تمرین خود مند میکنیم، تمام روز از این اثر بهرهمی
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ر را به عصر موکول کنید، در بخشی از این احساسات خوب د

 خواب خواهید بود.

 دهد که برنامه روزانه خود را حفظ کنید: تحقیقاتی نشان می

اگر صبح ورزش کنیم، احتمال اینکه آن را ادامه بدهیم بیشتر 

ای مشکل دارید، بینید در حفظ برنامهاست. در نتیجه اگر می

خصوصا اگر با یک شریک به ورزش صبحگاهی بپردازید، به 

 عادت ایجاد کنید. کند تا یکشما کمک می

 کند. یک قدرت خود را باال ببرید: بدن ما در طی روز تغییر می

رود. باال می هانمونه: هورمون تستسترون که سطح آن صبح

تستسترون در ساخت عضالت موثر است در نتیجه اگر وزنه 

 های اولیه صبح قرار دهید.زنید، تمرین خود را در ساعتمی

 ظهر یا شب ورزش کنید تا:در اواخر ساعات بعد از 

 ها خودداری کنید: وقتی عضالت ما گرم هستند، از آسیب

کشش بیشتری دارند و احتمال آسیب دیدن آنها کمتر است. به 

همین دلیل است که کارهایی که در ابتدای تمرین خود انجام 

شویم، دمای بدن دهیم گرم کردن نام دارد. وقتی بیدار میمی

رود و در روز به صورت منظم باال میما کم است و در طی 

رسد. این موضوع اواخر بعد از ظهر و اوایل شب به اوج خود می

های اواخر روز عضالت ما گرم است بدان معناست که در ورزش

 دهند.ها کمتر رخ میو آسیب

  بهترین عملکرد خود را داشته باشید: ورزش کردن در عصر نه

بینید، بلکه به شما ب میتنها به این معناست که کمتر آسی
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وزنه بیشتری بلند  کند تا با سرعت بیشتری بدوید وکمک می

ها در این لحظه از روز در اوج خود قرار کنید. عملکرد شش

دارد در نتیجه سیستم گردش خون شما اکسیژن و مواد مغذی 

کند. همچنین این لحظه از روز که بیشتری در بدن پخش می

کند، ان واکنش نیز کاهش پیدا میرود، زمقدرت باال می

 نرود و ضربان قلب و فشار خوهماهنگی دست و چشم باال می

د بهترین عملکرد ورزشی نشوآید. این عوامل باعث میپایین می

خود را به نمایش بگذارید. در واقع تعداد بسیار زیادی از 

رکوردهای المپیکی، خصوصا در دو و شنا در اواخر روز و اوایل 

 اند.خ دادهشب ر

 کنند در از ورزش کردن بیشتر لذت ببرید: مردم معموال فکر می

های آنها اگر تمرینحتی  آورندعصرها فشار کمتری به خود می

دهد های صبح باشد. این موضوع نشان میدقیقا مانند تمرین

ظهر فشار کمتری بر ذهن و روح افراد وارد  از که ورزش در بعد

 کند.می

 رای یک صبح بهترچهار توصیه ب

 شوید یک لیوان آب بنوشید.وقتی بیدار می .1

آید که هشت ساعت بگذرد بدون در طول روز چقدر پیش می

اینکه چیزی ننوشید؟ با این حال، این اتفاق برای همه ما در شب 

شود و آبی که از افتد. با توجه به بخار آبی که با تنفس خارج میمی

البته مقداری که در دستشویی از دهیم و طریق پوست از دست می

شویم با کم آبی رو به رو هستیم. شود، وقتی بیدار میبدن خارج می
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کنید یک لیوان آب بنوشید تا کمبود آب بدن را اولین کاری که می

جبران کنید، گرسنگی اولیه صبح را به تاخیر بیاندازید و البته این کار 

 کند که بیدار شوید.به شما کمک می

 اید، قهوه ننوشید.تازه بیدار شده وقتی .2

کند که ا کورتیزول تولید میمشویم، بدن ای که بیدار میلحظه

هورمون استرس است تا انرژی ما را باال ببرد. اما مشخص شده است 

کند )در نتیجه شروع که کافئین در تولید کورتیزول اختالل ایجاد می

برد(. بلکه بدتر، قهوه ال نمیروز با یک لیوان قهوه هشیاری ما را زیاد با

شود که بدان معناست میصبح زود باعث مقاومت ما در برابر کافئین 

آن مقدار بیشتری از آن را مصرف  یابی به مزایایکه باید برای دست

 90کنیم. رویکرد بهتر این است که لیوان قهوه خود را یک ساعت تا 

کورتیزول به اوج خود دقیقه بعد از بیداری بنوشید، زمانی که تولید 

تواند به کار خود بپردازد. اگر به دنبال رسیده است و کافئین می

عصر سری به  4تا  2ظهر هستید، بین ساعت  از افزایش انرژی در بعد

کافی شاپ بزنید زیرا در این زمان سطح کورتیزول دوباره افت 

 کند.می

 گاهی بهره ببریداز نور خورشید صبح .3

توانید نور کنید، تا جایی که میتنبلی میها احساس اگر صبح

ها، نورهایی خورشید را جذب کنید. خورشید، برخالف بیشتر المپ

دهد. را پوشش می کند که طیف وسیعی از امواج نورهامی عساط

وقتی این طیف از نورهای امواج قوی به چشمان شما برخورد 

های خواب را نفرستند که تولید هورموکنند، به مغز شما پیام میمی

 های هشیاری را تولید کند.متوقف کند و هورمون
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 ار کنید.زجلسات گفتار درمانی را صبح برگ .4

نشان « 1ینولوژیکونورواندوکریسا»تحقیقات در زمینه نوظهور 

بیشتری را دارند. دلیل این تاثیر صبح  دهند که جلسات درمانیِ می

هورمون استرس است. اما گردد. بله، این یک امر به کورتیزول برمی

شود. در طول جلسات در عین حال، موجب تقویت یادگیری نیز می

درمانی در صبح، وقتی سطح کورتیزول در باالترین سطح خود است، 

 ند.کنبیماران تمرکز بیشتری دارند و توصیه را بهتر درک می

 

 

                                                 

 یروان یشناس زیردرون  ای( Psychoneuroendocrinology) ینولوژیکونورواندوکریسا 1

 .یو ارتباط آن با رفتار انسان ینوسانات هورمون ینیمطالعه بالیعنی  یعصب



 قهوههای ها و قاشقبعد از ظهر: دو

بعد از وعده نهار و اثبات فایده خواب  ,قدرت استراحت

 در دنیای مدرن ظهر

 

از چیزی آگاه است که صبح هرگز تصور آن را نیز  بعد از ظهر

 کند.نمی

 رابرت فراست - 

 

 بیایید.« شوم»برای چند لحظه با من به بیمارستان 

به  هوشیبیداروهای ای از در این بیمارستان، احتمال اینکه دوز کشنده

های دیگر است و احتمال اینکه بیماران بیماران تزریق شود سه برابر بیمارستان

پس از جراحی فوت کنند بسیار بیشتر است. در اینجا  ساعتدر چهل و هشت 

تر خود، در زمان کولونوسکپی متخصصان گوارش، در مقایسه با همکاران دقیق

های سرطانی کنند، در نتیجه تودهمیهای بد خیم را پیدا تعداد کمتری از توده

های شوند. احتمال اینکه متخصصان داخلی برای عفونتتشخیص داده نمی

درصد بیشتر است و در  26های غیر ضروری تجویز کنند، ویروسی آنتی بیوتیک

کنند. و احتمال اینکه را تشدید می مقاوم در برابر داروهای نتیجه ایجاد ویروس

در سراسر این بیمارستان پیش از رسیدگی به بیمار دستان پرستاران و خدمه 



 سنجی عالیِکی؛ رموز علمی زمان   |||   72

خود را بشویند، ده درصد از جاهای دیگر کمتر است که این امر احتمال اینکه 

بیمار به مرضی مبتال شود که در بدو ورود به بیمارستان نداشته است، را 

 دهد.افزایش می

م(، تابلو خود اگر وکیل حوزه اشتباهات پزشکی بودم )که خوشبختانه نیست

م )که ودکردم. اگر شوهر یا پدری برا رو به روی چنین جایی نصب می

دادم که اعضای خانواده من وارد این خوشبختانه هستم(، هرگز اجازه نمی

کردم هایی را ارائه میبیمارستان شوند. و اگر در مورد زندگی به شما راهنمایی

کنم(، این توصیه را به شما را میهر حال در این کتاب دارم همین کار  به)که 

 «.به آنجا نروید»کردم که: می

 

 

 

 دارد....ادامه 

، و یا فایل رایگان سایر کتابها و مجالت نسخه کامل کتاب خرید و دریافتبرای 

 به سایت نشر نوین مراجعه کنید:

/in.irhttp://nashrenov 
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