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یادداشت دنیل پینک برای خوانندگان ایرانی
افتخاری است که کتاب «کی» را با ترجمه فارسی به خوانندگان نشر نوین در ایران
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
میکند ،اما ساعت رسمی هرگز در دو مکان یکی نیست .تهران نُه ساعت از واشینگتن
جلوتر است .یا شاید واشینگتن نُه ساعت از تهران عقبتر! فردای شما اغلب امروز من
است ،همانطوری که امروز من اغلب دیروز شماست .عجیب است!
با این وجود در نهایت طریقی که ما زمان را تجربه میکنیم ،به طرز قابل توجهی
مشابه است .زمانسنجی ،خیلی با مرز کشورها و اختالف ساعتها کاری نداشته ،و بیشتر
به پیچیدگیهای  ،DNAبه جزئیات مغزمان ،و به ریتم سیارهای که در آن زندگی
میکنیم ارتباط دارد .هر روز یک الگوی پنهان دارد .تواناییهای شناختی ما در خالل
یک روز ثابت نمیماند .ما عمر خود را به عنوان سریالهایی با نقاط شروع ،نقاط وسط،
و نقاط پایانی زندگی میکنیم که هر کدام از این نقاط ،رفتار ما را به یک مسیر جدید
هدایت میکند .وقتی با دیگران در زمان هماهنگ میشویم ،اغلب ما بهترین خودمان را
بروز میدهیم.
یکی از راههای هماهنگ شدن ،صد البته ،گفتوگو است .بیشترین چیزهای خوب
در زندگی با گفتوگو آغاز میشوند .و من کتابهایم را نه به عنوان آخرین کلمه ،بلکه
به عنوان کلمه آغازین گفتوگو با خوانندگان میبینم .به خاطر این فرصت ،برای شروع
یک گفتوگوی جدید و مهیج ،سپاسگزارم.
دنیل پینک
واشینگتن
ایاالت متحده آمریکا

درباره کتاب
همه میدانند که زمانسنجی همه چیز است.
اما چیز زیادی در مورد خود زمانسنجی نمیدانیم .زندگی ما زنجیرهای از
تصمیمهای پی در پی در مورد «کِی» هستند :کی یک کسبوکار را شروع
کنیم ،کی یک کالس را در برنامه خود قرار دهیم و یا کی رابطه عاطفی خود با
یک فرد دیگر را جدی تلقی کنیم .با این حال ،ما این تصمیمها را بر اساس
شهود و حدسیات خود اتخاذ میکنیم.
دنیل اچ پینک ،با بهرهگیری از یک مجموعه غنی از تحقیقات روانشناسی،
زیستشناسی و اقتصاد نشان میدهد که چگونه میتوانیم از این الگوهای پنهان
جدید استفاده کنیم تا جدول زمانی ایدهآل خود را ایجاد کنیم .چگونه
میتوانیم یک شروع متزلزل را تبدیل به یک شروع تازه کنیم؟ چرا باید از رفتن
به بیمارستان در عصرها خودداری کنیم؟ چرا آوازخوانی به همراه دیگران به
اندازه ورزش کردن برای شما مفید است؟ زمان ایدهآل برای استعفا از یک
شغل ،تغییر حرفه و یا ازدواج کردن کی است؟
کتاب «کی» ،یک روایت شگفتانگیز و خواندنی است که در مورد نحوه
ایجاد یک زندگی غنیتر و پربارتر نکات جذابی را مطرح میکند.
«آقای ‘پینک’ به سرعت در حال تبدیل شدن به یک استاد بینالمللی
است».
مجله فایننشال تایمز

زمان مسئله اصلی نیست ،بلکه تنها مسئله است.
 -مایلز دِیویس

فهرست
درباره کتاب
مقدمه :تصمیم کاپیتان ترنر

بخش یکم :روز
 .1الگوهای پنهان هر روزه
«در تمام قارهها و منطقههای زمانی ،به اندازه امواج دریا قابل پیشبینی
است که روزها یک تناوب همیشگی دارند :یک اوجگیری ،یک فرود و یک
بازگشت به نقطه اولیه».
.2

بعد از ظهرها و قاشقهای قهوه خوری :قدرت زنگ تفریح,
وعده نهار و توجیه قیلوله بعد از ظهر
«دالیل علمی بیشتری این موضوع را اثبات میکنند :استراحت نشانه تنبلی
نیست بلکه نشانه قدرت است».

بخش دوم .شروعها ,پایانها و میان آن دو
.3

شروع :شروع مناسب ,شروع دوباره و شروع با هم
«بیشتر ما چنین احساس میکنیم که شروع کار اهمیت دارد .اکنون علم
زمانسنجی به ما ثابت کرده است که اهمیت آنها از آنچه فکر میکردیم
بیشتر است .شروعها بسیار بیشتر از آنچه از آن آگاه هستیم با ما میمانند؛
تاثیر آنها تا پایان باقی میماند».

.4

نقطه میانی :شمعهای جشن هانوکا و بحران میانسالگی ,در
مورد انگیزش چه چیزهایی را میتوانند به ما بیاموزند
«وقتی به نقطه میانی میرسیم ،گاهی سقوط میکنیم و گاهی نیز اوج
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میگیریم .یک آژیر ذهنی به ما هشدار میدهد که نیمی از وقت خود را
هدر دادهایم»
.5

پایانها :ماراتنها ,شکالتها و قدرت تلخی
«با این حال ،وقتی پایانها نمایان شوند (فرقی نمیکند وارد هر عملی که
شده باشیم) مدادهای قرمز وجودی خود را میتراشیم و هر کس یا چیزی
که غیر ضروری باشد را خط میزنیم»

بخش سوم .هماهنگی و تفکر
.6

هماهنگی سریع و آهسته :اسرار زمانسنجی گروهی
«هماهنگی باعث ایجاد احساس خوب در ما میشود (و احساس خوب
داشتن کمک میکند که چرخ تیم روانتر بچرخد) .همچنین هماهنگی با
دیگران باعث می شود تا کار بهتری انجام دهیم (و انجام کارهای خوب باعث
بهبود هماهنگی میشود).

.7

تفکر در زمان :چند کالم پایانی
«بیشتر زبانهای دنیا افعال را در زمانهای مختلف صرف میکنند (خصوصا
به شکل گذشته ،حال و آینده) ،تا معنا را منتقل کنند و تفکر را نشان
دهند .تقریبا هر اصطالحی که بیان میکنیم ،رنگ زمان را به خود گرفته
است».

مطالعه بیشتر
تقدیرنامه

مقدمه :تصمیم کاپیتان تِرنر
نیم ساعت از دوازده ظهر شنبه یکم ماه مِی  1915گذشته بود ،یک کشتیِ
اقیانوس پیمای لوکس از اسکله  54واقع در بخش ساحلی منهتنِ رودخانه
هادسون جدا شد و به مقصد لیورپول انگلستان به راه افتاد .از  1959مسافر و
خدمهای که سوار این کشتی غولآسا شده بودند ،مطمئنا برخی کمی احساس
تهوع داشتند (البته دلیل آن بیشتر شرایط آن زمان بود نه امواج).
در تابستان سال پیش از آن ،جنگ جهانی اول شروع شده بود و اکنون
بریتانیای کبیر در حال جنگ با آلمان بود .آلمان اخیرا آبهای مجاور جزایر
انگلیس را که محل تردد کشتیها بود ،منطقه جنگی اعالم کرده بود .در
هفتههای پیش از حرکت کشتی ،سفارت آلمان در ایاالت متحده در
روزنامههای آمریکایی تبلیغی را منتشر کرده بود که به مسافران احتمالی
هشدار میداد که کسانی که «با استفاده از کشتیهای انگلستان و متحدانش
وارد این آبها شوند ،خطرات این عمل خود را پذیرفتهاند».
با این حال ،تنها چند مسافر سفرشان را لغو کردند .زیرا این کشتی تا آن
زمان بیش از دویست بار طول اقیانوس را بدون حادثه پیموده بود .این کشتی
یکی از بزرگترین و سریعترین کشتیهای مسافرتی دنیا بود که به تلگراف
بیسیم هم مجهز بود و کشتیهای نجات زیادی نیز در آن گنجانده شده بود
(این مسئله مدیون درسی بود که از حادثه تایتانیک گرفته شده بود که تنها سه

 ||| 16کِی؛ رموز علمی زمانسنجی عالی

سال پیش غرق شده بود) .شاید دلیل مهمتر این بود که کاپیتان ویلیام توماس
ترنر ریاست کشتی را بر عهده داشت که یکی از باتجربهترین دریانوردان بود
(یک مرد پنجاه و هشت ساله بدعنق با جوایز و نشانهای متعدد در حوزه
کاری ،و بدنی مانند گاوصندوق بانک).
کشتی ،اقیانوس اطلس را پنج روز بدون حادثه پیمود .اما در ششم ماه می،
وقتی این شناور عظیم الجثه به سمت ساحل ایرلند نزدیک میشد ،به کاپیتان
ترنر خبر دادند که زیردریاییهای آلمانی ،که یوبوت نامیده میشدند ،در این
منطقه گشت میزنند .او به سرعت عرشه کاپیتان را ترک کرد و در قسمت پل
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
داشت ،یک مه غلیظ همه جا را فرا گرفت در نتیجه ترنر سرعت کشتی را از 21
گره دریایی به  15گره کاهش داد .البته این مه تا ظهر ناپدید شد و ترنر
میتوانست ساحل را از دور ببیند .آسمان صاف بود و دریا آرام.
با وجود این ،در ساعت یک بعد از ظهر« ،والتر شویگر» فرمانده زیردریایی
آلمانی ،متوجه کشتی شد و کاپیتان و خدمه کشتی از این موضوع اطالع
نداشتند .در یک ساعت بعد ،ترنر دو تصمیم غیر قابل توضیح اتخاذ کرد.
نخست ،در عین حال که دید خوبی داشت ،دریا آرام بود و میدانست که ممکن
است زیردریاییها در حال گشتزنی باشند ،اما سرعت کشتی را تنها کمی
افزایش داد و به  18گره دریایی رساند ،اما از حداکثر سرعت کشتی که  21گره
دریایی در ساعت بود استفاده نکرد .او در خالل سفر به مسافران اطمینان داده
بود که کشتی را با سرعت باال هدایت میکند زیرا سرعت زیاد این کشتی
میتواند به راحتی از هر زیردریاییای پیشی بگیرد .دوم اینکه در حدود ساعت
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 1:45دقیقه بعد از ظهر ،ترنر برای اینکه بتواند موقعیت خود را ارزیابی کند،
عملیاتی که اصطالحا «جهتیابی چهار نقطهای» نام دارد را پیاده کرد که چهل
دقیقه طول کشید ،در حالی که انجام یک عملیات جهتیابی ساده تنها پنج
دقیقه طول میکشید .ترنر به دلیل اجرای «جهتیابی چهار نقطهای» مجبور
شد به جای اینکه کشتی را به صورت زیگزاگی هدایت کند که بهترین روش
برای فرار از زیردریاییها و اجتناب از اژدرهای آنهاست ،آن را در یک مسیر
مستقیم قرار دهد.
در ساعت  2:10دقیقه بعد از ظهر ،یک اژدر آلمانی به سمت راست کشتی
برخورد کرد و یک شکاف بزرگ در بدنه کشتی ایجاد کرد .آب دریا به داخل
کشتی فوران کرد و تجهیزات خرد شده و قطعات کشتی را به روی عرشه پرتاب
کرد .چند دقیقه بعد ،یکی از اتاقهای دیگ بخار پر از آب شد و بعد از آن نیز
اتاق دیگر غرق شد .این تخریبها باعث یک انفجار ثانویه شد .ترنر از کشتی به
بیرون پرتاب شده بود .مسافران جیغ میزدند و به سمت قایقهای نجات هجوم
می بردند .هجده دقیقه بعد از اصابت اژدر ،کشتی به یک سمت متمایل شد و
شروع به غرق شدن کرد.
«شویگر» فرمانده زیردریایی با مشاهده صدماتی که وارد کرده بود به سمت
دریا روانه شد .او لوزیتانیا را غرق کرده بود.
حدود  1200نفر در این حمله جان خود را از دست دادند که از مجموع
 141نفر آمریکایی مسافر کشتی  123نفر در این میان بودند .این رویداد جنگ
جهانی نخست را تشدید کرد و باعث شد قواعد درگیریهای دریایی تغییر کند
و همچنین باعث شد ایاالت متحده بعدها وارد جنگ شود .اما اتفاقاتی که یک
قرن پیش ،در آن بعد از ظهر در ماه می رخ داد هنوز هم یک راز است .دو
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تحقیقاتی که پس از این حمله انجام شد رضایتبخش نبود .مقامات انگلستان
نخستین تحقیق را متوقف کردند تا اسرار نظامی فاش نشود .دومین تحقیق به
رهبری «جان چارلز بیگهام» ،حقوقدان انگلیسی معروف به «لرد مرسی»،
بازرس فاجعه تایتانیک  ،انجام شد که طبق آن کاپیتان ترنر و شرکت کشتیرانی
را از هر گونه خطا بری کرد .با وجود این ،پس از اینکه دادرسی به پایان رسید،
لرد مرسی از سمت خود استعفا داد و از دریافت حقوق برای ارائه خدمات خود
اجتناب کرد و گفت« :پرونده لوزیتانیا یک ماجرای منحوس و کثیف بود».
خبرنگاران در خالل قرن اخیر اخبار و یادداشتهای شخصی مسافران را به
دقت تجزیه و تحلیل کردند و غواصان الشه کشتی را جستجو کردند تا شاید
نشانههایی از رویدادی که واقعا رخ داده است را پیدا کنند .نویسندگان و
فیلمسازان هنوز هم به نوشتن کتابها و تولید فیلمهای مستندی میپردازند
که پر از فرضیات و حدس و گمان است.
آیا انگلستان عمدا لوزیتانیا را در معرض خطر قرار داده است و یا برای غرق
کردن کشتی توطئه کرده است تا به این وسیله ایاالت متحده را وارد جنگ
کند؟ آیا کشتی که حامل مقدار کمی مهمات بوده است ،در واقع برای انتقال
حجم زیادی از تسلیهات قدرتمند به انگلستان به کار میرفته است؟ آیا افسر
دریایی ارشد انگلستان به نام «وینستون چرچیل» به نحوی در این ماجرا
دخالت داشته است؟ آیا کاپیتان ترنر که از این حمله جان سالم به در برد ،تنها
مهرهای در دستان مرد پرنفوذتری بوده است ،آنگونه که یکی از مسافران نجات
یافته او را «کسی که فاجعه را دعوت کرد» خواند؟ و یا آنچنان که دیگران ادعا
کردهاند ،او دچار سکته خفیفی شده بود که به قدرت قضاوت او صدمه زده بود؟
آیا تحقیقات و بررسیهای انجام شده که هنوز منتشر نشدهاند صرفا برای
سرپوش گذاشتن بر روی آن انجام شدهاند؟
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هیچ کس به قطع و یقین نمیداند .بیش از صد سال روزنامهنگاری تحقیقی،
تحلیلهای تاریخی و گمانهزنیهای اولیه تاکنون پاسخ مطمئنی ارائه نکرده
است .اما شاید برای این موضوع توضیح سادهای وجود داشته باشد که کسی
تاکنون به آن توجه نکرده است .شاید اگر از دیدگاه تازه علوم رفتاری و زیستی
به موضوع نگاه کنیم ،توضیح یکی از مهمترین فجایع تاریخ دریانوردی تا این
اندازه شیطانی نباشد .شاید کاپیتان ترنر فقط تصمیمهای بدی گرفته باشد و
شاید این تصمیمها به این دلیل بد بودهاند که او در بعد از ظهر آنها را اتخاذ
کرده است.
موضوع این کتاب زمانسنجی است .همه ما میدانیم که زمانسنجی همه
چیز است .مشکل اینجاست که اطالعات زیادی در مورد خود زمانسنجی
نداریم .زندگی ما زنجیرهای از تصمیمها در مورد «کی» است (کی شغل خود را
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،
جدی فکر کنیم) .اما بیشتر این تصمیمها از یک باتالق مهآلود شهود و
حدسیات سرچشمه میگیرند .ما باور داریم که زمانسنجی یک هنر است.
نشان خواهم داد که در واقع زمانسنجی یک علم است (مجموعهای از
تحقیقات بین رشتهای و چندمنظوره که بینش جدیدی در مورد شرایط
انسانها ارائه می کند و ما را برای داشتن یک زندگی هوشمندانهتر و بهتر
راهنمایی میکند) .اگر به هر کتابفروشی و یا کتابخانهای سر بزنید ،یک (یا
یک دوجین) قفسه را میبینید که پر از کتابهایی هستند که بیان میکنند
چگونه کارهای مختلفی را انجام دهیم (از چگونه با دیگران دوست شویم و بر
دیگران تاثیر بگذاریم گرفته تا چگونه در یک ماه به زبان تاگالوگ صحبت
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کنیم) .حجم این حوزه از کتابها آنقدر زیاد است که دستهبندی خود را ایجاد
کردهاند :چگونه .به این کتاب به عنوان یک دستهبندی جدید فکر کنید :کی.
در دو سال اخیر ،دو محقق جسور و من بیش از هفتصد تحقیق را خوانده و
تحلیل کردهایم (در حوزههای اقتصاد و علم بیهوشی ،انسانشناسی و علم غدد
درونریز ،کرونوبیولوژی و روانشناسی اجتماعی) تا علم مخفی در زمانسنجی
را کشف کنیم .در این کتاب ،از این تحقیقات استفاده میکنم تا به بررسی
پرسشهایی بپردازیم که طیف گستردهای از تجربه انسانی را شامل میشوند اما
غالبا از دید ما پنهان میمانند .چرا همیشه شروعها (خواه یک شروع خوب یا
نامناسب) تا این اندازه اهمیت دارند؟ و چگونه میتوانیم در صورت ارتکاب
اشتباه در شروع کار ،یک شروع تازه را ایجاد کنیم؟ چرا رسیدن به نقطه میانی
(یک پروژه ،یک بازی و یا حتی زندگی) گاهی موجب ناامیدی و گاهی موجب
انگیزهبخشی به ما میشود؟ چرا نقطه پایان به ما انرژی میدهد تا برای رسیدن
به خط پایانی سختتر تالش کنیم و در عین حال الهامبخش ما میشوند که از
سرعت خود بکاهیم و به دنبال معنا باشیم؟ چگونه زمان خود را با سایر افراد
هماهنگ کنیم (خواه در حال طراحی نرمافزار باشیم یا خواندن یک سرود
گروهی)؟ چرا برخی از برنامههای زمانی مدارس مانع یادگیری میشوند و برخی
از انواع زمانهای استراحت موجب بهبود نمرههای دانشآموزان میشوند؟ چرا
فکر کردن به گذشته باعث می شود به یک گونه رفتار کنیم اما فکر کردن در
مورد آینده ما را به مسیر دیگری میبرد؟ و در نهایت اینکه چگونه میتوانیم
سازمانها ،مدارس و زندگیهایی بسازیم که قدرت نامرئی زمانسنجی را در نظر
میگیرند (و به این نکته توجه دارند که به قول «مایلز دیویس» زمانسنجی
مسئله اصلی نیست ،بلکه تنها مسئله است)؟
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این کتاب تا حد زیادی علمی است .در این کتاب انبوهی از تحقیقات را
مشاهده خواهید کرد که همه آنها در قسمت یادداشتها آمدهاند تا بتوانید
مطالعات خود را عمیقتر ادامه دهید (و کار من را نیز بررسی کنید) .اما در عین
حال این کتاب کاربردی نیز هست .در انتهای هر فصل ،بخشی آمده است که
آن را «کتابچه ترفندهای زمان» نامیدهام و مجموعهای از ابزارها ،تمرینها و
نکاتی است که کمک میکند این بینش را به کار ببندید.
حاال از کجا شروع میکنیم؟
بهترین نقطه برای شروع تحقیق ،خود مسئله زمان است .تاریخ زمان را
مطالعه کنید (از نخستین ساعتهای خورشیدی در مصر گفته تا ساعتهای
مکانیکی قرن شانزدهم در اروپا و ابداع مناطق زمانی در قرن نوزدهم) و
درمییابید که چیزهایی که ما آنها را به عنوان واحدهای «طبیعی» زمان
میدانیم ،در واقع مرزهایی هستند که پیشینیان ما ایجاد کردهاند تا زمان را به
بند بکشند .ثانیهها ،ساعتها ،و هفتهها همگی ساخته بشر هستند .آنچنان که
«دنیل بورستین» مینویسد ،تنها با اختراع این چیزها «بشر میتوانست از
چرخه یکنواخت طبیعت رها شود».
اما یک واحد زمانی خارج از کنترل ما باقی مانده است که خالصه چرخه
یکنواخت بورستین است .ما در سیارهای زندگی میکنیم که با سرعت
یکنواختی و در الگویی قاعدهمند به دور محور خود میچرخد و ما را در برابر
دورههای منظم نور و تاریکی قرار میدهد .ما هر چرخش زمین را یک روز
مینامیم .واحد زمانی روز ،شاید مهمترین روشی باشد که زمان خود را تقسیم،
پیکربندی و ارزیابی میکنیم .در نتیجه بخش نخست کتاب بررسی ما از
زمانسنجی را در بر میگیرد .دانشمندان در مورد ریتم یک روز چه چیزهایی
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یاد گرفتهاند؟ چگونه میتوانیم از این دانش برای بهبود عملکرد ،تقویت سالمت
و عمق بخشیدن به رضایتمندی خود استفاده کنیم؟ و آنگونه که کاپیتان ترنر
نشان داد ،چرا ما هرگز نباید تصمیمهای مهم خود را در بعد از ظهر اتخاذ
کنیم؟

بخش یکم
روز

یک :الگوی پنهان زندگی روزمره
مردم در کارهایی که به طور روزانه انجام میدهند ،نمیدانند
چه کاری میکنند!
 ویلیام شکسپیر؛ هیاهوی بسیار برای هیچاگر بخواهید وضعیت احساسی دنیا را ارزیابی کنید ،به طوری که احساسات
مردم تمام نقاط دنیا را نشان دهد ،ابزاری بهتر از توییتر پیدا نخواهید کرد.
حدود یک میلیارد نفر حساب کاربری دارند و حدود شش هزار توییت در هر
ثانیه ثبت میکنند .حجم این مقدار از پیامهای کوچک (چیزهایی که مردم
بیان میکنند و نحوه بیان آنها) اقیانوسی از داده را ایجاد کرده است که
دانشمندان علوم اجتماعی میتوانند از آن برای درک رفتار انسانها استفاده
کنند.
چند سال پیش ،دو متخصص علوم اجتماعی از دانشگاه کورنل به نامهای
«مایکل میسی» و «اسکات گولدر» بیش از  500میلیون توییت را که توسط
 2.4میلیون کاربر از  84کشور در یک دوره دو ساله ارسال شده بود ،بررسی
کردند .آنها امیدوار بودند بتوانند با بهرهگیری از این گنجینه ،احساسات مردم را
ارزیابی کنند (مخصوصا اینکه ببینند «احساسات مثبت» (از قبیل اشتیاق،
اعتماد به نفس و هشیاری) و «احساسات منفی» (احساساتی مانند خشم،
بیعالقگی و عذاب وجدان) به مرور زمان چه تغییراتی میکنند) .البته محققان
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تک تک این توییتها را نخواندهاند .بلکه این پیامها را وارد یک برنامه تحلیلگر
متنی بسیار قدرتمند و رایج کردند که «ال آی دابلیو سی» نام دارد
(سرواژههای بررسی زبانی و شمارش کلمات ،)1که کلمات را بر اساس احساسی
که منتقل میکنند ،ارزیابی میکند.
چیزی که میسی و گولدر دریافتند و در مجله معروف «ساینس» منتشر
کردند ،الگوی بسیار ثابتی بود که در ساعتهای بیداری افراد وجود داشت.
احساسات مثبت (کلماتی که نشان از فعال بودن ،توجه کردن و امیدوار بودن
کاربر میداد) معموال در صبحها افزایش داشت ،در بعد از ظهر کاهش پیدا
میکرد و در اوایل شب دوباره اوج میگرفت .اینکه توییت کننده در آمریکای
شمالی بود یا آسیا ،مسلمان بود یا خداناباور ،سیاهپوست بود یا سفیدپوست و یا
رنگینپوست تاثیری نداشت .آنها نوشتند «الگوهای نمودی زمانی در
فرهنگهای مختلف و مناطق جغرافیایی گوناگون به یک شکل است» .همچنین
اینکه افراد روز دوشنبه توییت کردهاند یا پنجشنبه نیز تاثیری نداشت .اساسا
همه روزهای کاری هفته مثل هم بودند .نتایج مربوط به تعطیالت آخر هفته
کمی تفاوت داشت .احساسات مثبت معموال در روزهای شنبه و یکشنبه کمی
بیشتر بودند (و نقطه اوج صبح هم حدودا دو ساعت دیرتر از بقیه روزها بود) اما
کلیت شکل نمودار یکسان بود .خواه این ارزیابی در کشور دارای تنوع و بزرگی
مانند ایاالت متحده انجام شده بود یا کشور کوچک و یکدستتری مانند امارات
متحده عربی ،این الگو به طرز عجیبی یکسان بود .این الگو چیزی مانند این
شکل بود:

)Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC

1
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احساسات مثبت در صبح افزایش ،در بعد از ظهر کاهش و دوباره در زمان غروب دوباره افزایش می یابد.

مقدار احساسات مثبت

در قارههای مختلف و مناطق زمانی گوناگون ،یک حرکت نوسانی روزانه
کامال قابل پیشبینی وجود داشت (یک اوجگیری ،یک فرود و یک اوجگیری
مجدد) .در پشت ظاهر زندگی روزمره یک الگوی پنهان وجود دارد :مهم ،دور از
انتظار و افشا کننده.
درک این الگو (از کجا آمده است و به چه معناست) از یک گیاه ،یا به
عبارت دقیقتر یک گل قهر و آشتی شروع شد که در پشت پنجره یک دفتر
کاری در قرن هجدهم در فرانسه بود .این دفتر کاری و گل متعلق به ژان ژاک
دورتوس دو مایران یکی از ستارهشناسان برجسته آن زمان بود .در یکی از
عصرهای تابستانی سال  ،1729دو مایران در پشت میز خود نشسته بود و همان
کاری را انجام میداد که همه ستارهشناسان فرانسوی قرن هجدهمی و
نویسندگان آمریکا یی قرن بیست و یکمی ،وقتی کار مهمی دارند ،انجام
می دهند :از پنجره به بیرون خیره شده بود .با نزدیک شدن غروب ،دو مایران
متوجه شد که برگهای گل قهر و آشتی در حال بسته شدن هستند .در طول
روز ،وقتی نور خورشید از پنجره به داخل میتابید ،برگها کامال باز بودند .این
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الگو (باز شدن برگها در صبحهای آفتابی و جمع شدن آنها با نزدیک شدن
تاریکی) باعث ایجاد پرسشهایی شد .گیاه چگونه محیط پیرامون خود را حس
میکند؟ و اگر الگوی نور و تاریکی را بهم بزنیم ،چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
در نتیجه ،دو مایران گلدان را از پشت پنجره برداشت و آن را در یک
کابینت قرار داد و در آن را بست تا جلوی نور را بگیرد .صبح روز بعد در کابینت
را باز کرد تا به گیاه سر بزند و (خدای من!) برگهای گل علی رغم اینکه در
تاریکی کامل بودند باز شده بودند .او این تحقیقات خود را برای چند هفته ادامه
داد و حتی پردههای سیاهی پشت پنجرههای خود نصب کرد تا جلوی نور را به
صورت کامل بگیرد .الگوی رفتاری برگها ادامه داشت .برگهای گیاه قهر و
آشتی صبحها باز و در غروب نیز بسته میشدند .عکس العمل گیاه در برابر نور
خارجی نبود .بلکه بر اساس ساعت داخلی خود عمل میکرد.
از این کشف دو مایران ،سه قرن میگذرد و اکنون دانشمندان اثبات
کردهاند که تقریبا همه موجودات زنده (از ارگانیسمهای تکسلولی که در
برکهها ساکن هستند تا ارگانیسمهای چندسلولی که رانندگی میکنند) یک
ساعت زیستی دارند .این زمانسنجهای داخلی نقش مهمی در عملکرد صحیح
آنها دارند .آنها مجموعهای از عملکردها را تنظیم میکنند که ریتمهای شبانه
روزی نام می گیرند (این عبارت از کلمه التین سیرکا به معنای چرخه و دیم به
معنای روز گرفته شده است) ،که زندگی روزانه زندگی تمام جانداران را تنظیم
میکنند( .در واقع ،از گیاه گلدان دو مایران در نهایت یک علم جدید در مورد
ریتمهای زیستی ایجاد شد که کرونوبیولوژی نام دارد).
ساعت درونی من و شما در واقع همان هسته سوپراکیاسماتیک و یا
اسسیان است که تودهای متشکل از  20هزار سلول است که به اندازه یک دانه
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برنج بوده و در قسمت هیپوتاالموس مغز قرار دارد که در بخش پایینی مرکز
مغز واقع شده است .اسسیان ،وظیفه کنترل باال یا پایین رفتن دمای بدن،
تنظیم هورمون های بدن و خوابیدن در شب و بیدار شدن در روز را به عهده
دارد .هر چرخه ساعت روزانه اسسیان کمی بیشتر از زمانی است که زمین یک
دور کامل به دور خود میزند (حدود  24ساعت و یازده دقیقه) .در نتیجه
ساعت درونی ما از نشانه های اجتماعی (برنامه کاری و ساعت حرکت اتوبوسها)
و عالئم محیطی (طلوع و غروب) استفاده میکند تا اصالحات کوچکی انجام
دهد و چرخههای داخلی و خارجی را با هم هماهنگ کند که به این روند
همراهی میگویند.
نتیجه این روند این است که انسانها ،مانند گیاه پشت پنجره دو مایران در
زمانهای قاعدهمندی در طول روز «باز» و «بسته» میشوند .این الگوها برای
همه افراد مشابه نیستند (همان گونه که فشار خون من دقیقا مشابه فشار خون
شما و یا حتی مشابه فشار خون خودم در بیست سال پیش و یا بیست سال بعد
نیست) .اما کلیت آنها با هم مشابه است .و در جاهایی که با هم فرق دارند ،این
تفاوتها قابل پیشبینی است.
متخصصان کرونوبیولوژی و سایر محققان کار خود را با بررسی عملکردهای
فیزیوبیولوژیک مانند تولید مالتونین و واکنشهای متابولیک شروع کردند اما
اکنون حوزه کار گسترش پیدا کرده است و احساسات و رفتار را نیز در بر
می گیرد .تحقیقات آنها نشان از الگوهای زمان محور جالبی در احساسات و
عملکرد ما میدهد (که ما را راهنمایی میکند که زندگی روزمره خود را چگونه
تنظیم کنیم).
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نوسانات احساسی و نوسانات بازار سهام
با وجود حجم گسترده صدها میلیون توییت ،این مقدار هنوز هم دید کاملی
از احساسات ما در طول روز ارائه نمیکند .اگرچه تحقیقات دیگری که با
استفاده از توییتر احساسات را ارزیابی کردهاند به الگوهای مشابه میسی و گولدر
رسیدهاند ،اما هم این رسانه و هم این روش تحقیق محدودیتهایی دارند.
معموال مردم از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند تا یک تصویر ایدهآل از
خود به دنیا ارائه کنند و این امر میتواند احساسات واقعی و شاید غیر ایدهآل
آنها را نمایش ندهد .به عالوه ،ابزارهای تحلیلی قدرتمند مورد نیاز برای تفسیر
این حجم از داده همیشه نمیتوانند طعنه ،کنایه و سایر ترفندهای ظریف
انسانی را کشف کنند.
خوشبختانه ،دانشمندان رفتارشناسی روشهای دیگری در اختیار دارند تا
افکار و احساسات ما را درک کنند و یکی از این روشها به خوبی تغییرات
ساعت به ساعت احساسات ما را ثبت میکند .این روش« ،روش بازسازی روز»
نام دارد و حاصل کار یک گروه پنج نفری از محققان بود که از جمله آنها دنیل
کانمن ،برنده جایزه نوبل اقتصاد ،و الن کروگر رئیس کارگروه مشاوران اقتصادی
کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بودند .در این روش ،شرکت
کنندگان روز قبل خود را مطرح میکنند (همه چیزهایی که انجام داده بودند و
احساسات خود در هنگام انجام آن را بر اساس زمان وقوع ثبت میکنند) .برای
مثال ،تحقیق روش بازسازی روز اثبات کرد که در هر روز ،معموال مردم در
هنگام رفت و آمد کمترین میزان شادی و در زمان معاشقه بیشترین میزان آن
را تجربه میکنند.
در سال  ،2006کانمن ،کروگر و بقیه گروه ،روش بازسازی روز را به کار
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گرفتند تا «کیفیت نمودی که غالبا نادیده گرفته میشود :ریتمی بودن آن در
طول روز» را ارزیابی کنند .آنها از بیش از نهصد زن آمریکایی (ترکیبی از
نژادها ،سنین ،میزان درآمد و سطح تحصیالت مختلف) خواستند تا روز قبل
خود را به عنوان «مجموعهای پشت سر هم از صحنهها و بخشهای یک فیلم»
مجسم کنند که هر کدام حدود پانزده دقیقه تا دو ساعت ادامه دارد .سپس
زنان توضیح میدادند که در هر قسمت چه کارهایی میکردند و برای توصیف
احساسات خود در هر کدام از این قسمتها ،از بین دوازده صفت فهرست شده
(شاد ،درمانده ،لذت بردن ،بیحوصله و مانند آن) انتخاب میکردند.
وقتی محققان دادهها را بررسی کردند ،یک «الگوی پایدار و سخت دو
حالته» را در طول روز کشف کردند (دو قلهای) .احساسات مثبت زنان در
ساعتهای صبحگاهی اوج میگرفت تا اینکه در میانه روز به یک نقطه احساسی
ایدهآل می رسید .پس از آن احساسات خوب آنها به شدت کاهش پیدا میکرد و
در خالل بعد از ظهر پایین بود تا اینکه در اوایل غروب دوباره افزایش پیدا
میکرد.
برای مثال ،در اینجا نمودارهای مربوط به سه احساس مثبت آمده است؛
شاد ،گرم (صمیمی) و لذت .محور عمودی نشان دهنده شدت احساسات از نظر
شرکت کننده است (عددی بین  0تا  )6که رقمهای باالتر مثبت و اعداد پایین
منفی هستند .محور افقی زمان روز را نشان میدهد که از ساعت  7صبح شروع
شده و تا  9شب ادامه دارد.
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مقدار احساس شادی مردم در صبح افزایش ،در بعد از ظهر کاهش و در زمان غروب دوباره
افزایش می یابد.

مقدار احساس شادی

مقدار احساس گرمی مردم در صبح افزایش ،در بعد از ظهر کاهش و در زمان
غروب دوباره افزایش می یابد.

مقدار احساس گرمی
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مقدار احساس لذت مردم در صبح افزایش ،در بعد از ظهر کاهش و در زمان غروب
دوباره افزایش می یابد.

مقدار احساس لذت

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
آمده است) شباهت زیادی به نمودار صفحه  23دارد .یک اوجگیری در اوایل،
یک فرود و یک اوجگیری دوباره.
در موضوعی به فرّاری احساسات انسان ،هیچ تحقیق و یا روشی مسلم و
قطعی نیست .این روش بازسازی روز تنها در مورد زنان انجام شده بود .به
عالوه« ،چی» و «کِی» موضوعاتی هستند که تشریح آنها سخت است .یکی از
دالیلی که «لذت بردن» در ظهر باالست و ساعت  5بعد از ظهر پایین است این
است که معموال ما از معاشرت با دیگران لذت میبریم (که معموال در هنگام
نهار رخ میدهد) و از ترافیک نیز بیزاریم (که معموال در غروب رخ میدهد) .با
این حال ،این الگو چنان منظم است و چنان تکرار شده است که نادیده گرفتن
آن دشوار است.
تا اینجا ،تنها بیان کردیم که محققان روش بازسازی روز ،چه چیزهایی را
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در مورد احساسات مثبت دریافتهاند .باال یا پایین رفتن احساسات منفی
(درماندگی ،نگرانی ،عجز) تا این اندازه شدید نبودند اما آنها نیز معموال الگوی
متضاد قبلی را نشان میدادند که در بعد از ظهر اوج میگرفتند و با نزدیک
شدن روز به پایان کاهش پیدا می کردند .اما وقتی محققان این دو احساس را با
هم تلفیق کردند ،تاثیر آن بسیار شدید بود .نمودار بعدی نشان دهنده چیزی
است که میتوانید آن را «احساس خوب خالص» بنامید .این نمودار امتیازهای
شادی در هر ساعت را در نظر میگیرد و امتیازهای درماندگی را از آن کم
میکند.
مقدار احساس خوب خالص در صبح افزایش ،در بعد از ظهر کاهش و در زمان
غروب دوباره افزایش می یابد.
مقدار احساس خوب خالص

یک بار دیگر شاهد الگوی اوجگیری ،افت و اوجگیری مجدد هستیم.
احساسات ،وضعیت درونی هستند اما تاثیر بیرونی دارند .ممکن است تالش
کنیم تا احساسات خود را مخفی کنیم اما در نهایت بروز پیدا میکنند (و همین
امر تعیین کننده واکنش دیگران در برابر کلمات و اعمال ماست).
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که این موضوع ما را به بحث کنسرو سوپ میرساند.
اگر تا کنون کاسه ای از سوپ گوجه فرنگی برای نهار درست کرده باشید،
شاید دلیل آن داگ کونانت باشد .کونانت از سال  2001تا  2011مدیر عامل
شرکت سوپ کمپبل بود که برند و کنسروهای شناخته شدهای دارد .او در مدت
مدیر عاملی خود تالش کرد تا شرکت را جان تازهای ببخشد و رشد پایداری
ایجاد کند .کونانت مثل همه مدیران عامل چندین وظیفه را به صورت همزمان
پیش میبرد .اما کاری که او با آرامش و اطمینان زیادی انجام میداد ،یکی از
مراسم زندگی شرکتی است که به عنوان تماس درآمدهای فصلی شناخته
میشود.
هر سه ماه یک بار ،کونانت و دو یا سه مدیر زیر دست او (غالبا مدیر ارشد
مالی ،بازرس و رئیس روابط سرمایهگذاران) وارد اتاقی در دفتر مرکزی شرکت
در کمپبل کمدن ،در ایالت نیوجرسی می شدند .هر فرد در پشت یکی از اضالع
یک میز چهارگوش می نشست .مرکز میز یک تلفن قرار داشت که یک تماس
کنفرانسی یک ساعته از این طریق انجام میشد .در طرف دیگر تلفن ،حدود
صد نفر از سرمایهگذاران ،روزنامهنگاران ومهمتر از همه ،تحلیلگران سهام بودند
که شغل آنها ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت است .در نیم ساعت اول،
کونانت گزارش فروش ،هزینهها و درآمد شرکت در فصل گذشته را ارائه میکرد.
در نیم ساعت بعدی ،مدیران به پرسشهای تحلیلگران پاسخ میدادند که به
دنبال عالئمی از نحوه عملکرد شرکت بودند.
در شرکت سوپ کمپبل و همه شرکتهای سهامی عام ،تماسهای درآمدی
موضوع مهمی هستند .نحوه واکنش تحلیلگران (آیا نظرات مدیر عامل باعث
شده است که آنها در مورد آینده شرکت امیدوار باشند یا ناامید؟) میتواند باعث
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افزایش یا کاهش قیمت سهام شرکت شود .کونانت به من گفت «باید تعادل
ایجاد کنید .باید مسئولیتپذیر و بدون سوگیری باشید و واقعیتها را گزارش
کنید .اما در عین حال این فرصت را دارید که از شرکت دفاع کنید و جواب
شایعات را بدهید» .کونانت می گوید هدف او همیشه این بوده است که «عدم
اطمینان را از بازار بدون اطمینان خارج کند .این تماسها برای من یک
احساس اطمینان ریتمی در رابطه من و سرمایهگذاران ایجاد میکنند».
البته مدیران عامل انسان هستند و در نتیجه در معرض همان تغییرات
احساسی در طی روز قرار میگیرند که متوجه بقیه افراد نیز هست .اما مدیران
عامل بسیار مصمم نیز هستند .آنها دارای ذهنیت قوی و استراتژیک هستند و
میدانند که هر کلمهای که در این تماسها بیان میکنند سرنوشت میلیونها
دالر را تعیین می کند در نتیجه برای این جلسات با آمادگی و وقار حاضر
میشوند .مطمئنا اینکه این تماسها چه زمانی برقرار شوند نمیتواند تفاوت
چندانی (در عملکرد مدیر عامل و یا سرمایه شرکت) ایجاد کند ،این طور
نیست؟
سه استاد آمریکایی دانشکده کسبوکار تصمیم گرفتند پاسخ این پرسش را
پیدا کنند .آنها در تحقیقی که در نوع خود برای نخستین بار انجام میشد،
بیش از  26000تماس تلهکنفرانس گزارش فصلی از بیش از  2100شرکت
سهامی عام را که در یک مدت شش و نیم ساله انجام شده بود ،با الگوریتمهای
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
است یا خیر (و در نتیجه روی قیمت سهام شرکت تاثیری گذارده است یا نه).
مشخص شد که تماسهایی که در اول صبح برقرار شدهاند ،تا حد زیادی
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سرزنده و مثبت هستند .اما هر چه از شروع روز میگذرد« ،لحن مکالمات
منفیتر و عدم قطعیت بیشتر میشود» .در نزدیکی ظهر ،وضعیت کمی بهتر
میشود و استادان این گونه تفسیر کردند که شاید دلیل آن این باشد که
شرکت کنندگان باتری احساسی و ذهنی خود را تازه شارژ کردهاند .اما در بعد
از ظهر روند منفی ادامه پیدا میکند و بعد از پایان ساعت کاری است که
وضعیت بهبود مییابد .به عالوه ،این الگو حتی «با در نظر گرفتن عواملی مانند
هنجارهای صنایع مختلف ،بحرانهای مالی ،فرصتهای رشد و اخباری که
شرکتها گزارش میکردند» نیز صادق بود .به بیان دیگر ،حتی وقتی محققان
اخبار اقتصادی (یک وقفه در چین که باعث تاخیر در صادرات شرکت شده
است) و یا امور بنیادین شرکت (مثال شرکتی که سود فصلی بسیار کمی را
گزارش کرده است) را نیز در محاسبات خود لحاظ کردند ،باز هم تماسهای
بعد از ظهر منفیتر ،کج خلقتر و خصمانهتر از تماسهای صبحگاهی بودند.
شاید مهمتر از اینها ،خصوصا برای سرمایهگذاران ،این موضوع باشد که زمان
تماس و روحیه ناشی از آن بر قیمت سهام شرکتها تاثیر داشته است .سهام در
واکنش به لحن منفی افت میکند (حتی با در نظر گرفتن اصل خبر بد یا
خوب) و به صورت موقت منجر به اشتباه در تعیین قیمت سهام شرکتهایی
میشود که تماسهای خود را در انتهای روز برقرار میکنند.
اگرچه قیمت سهام در نهایت تصحیح میشود ،اما این نتایج بسیار
شگفتانگیز هستند .همان گونه که این محققان بیان میکنند« ،شرکت
کنندگان در این تماسها تقریبا تجسم انسان اقتصادی ایدهآل هستند» .هم
تحلیل گران و هم مدیران از اهمیت این جلسات آگاه هستند .موضوع تنها
افرادی که به این تماسها گوش میدهند نیست ،بلکه تمام بازار از این مسئله
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تاثیر میپذیرد .یک کلمه اشتباه ،یک پاسخ نابجا و یا یک واکنش بیتاثیر
می تواند قیمت سهام را به زیر بکشاند و آینده شرکت و درآمد مدیران آن را به
خطر بیندازد .این تجار مصمم انگیزه کافی برای رفتار عاقالنه را دارند و
مطمئنم باور دارند که این گونه است .اما عقل اقتصادی نمیتواند در برابر
ساعت زیستی که طی میلیونها سال تکامل شکل گرفته است ،مقاومت کند.
حتی «نمایندگان اقتصادی پیچیده که در شرایط واقعی و بسیار مشوقانه عمل
میکنند ،تحت تاثیر ریتمهای روزانه در عملکرد وظایف حرفهای خود هستند».
محققان میگویند این یافتهها کاربردهای گوناگونی دارند .نتایج «نشان از
یک پدیده بسیار فراگیرتر از ریتمهای روزانه دارند که روی تعامالت شرکتی،
تصمیمگیری و عملکرد تمام کارمندان در سطوح مختلف و کسبوکارهای
متفاوت در تمام اقتصاد تاثیر میگذارند» .این نتایج چنان واضح بودند که
نویسندگان مقاله کاری کردند که به ندرت در مقاالت دانشگاهی رخ میدهد:
آنها توصیههای کاربردی دقیقی را ارائه کردند.
«یکی از نتایج تحقیق ما برای مدیران شرکتها این است که ارتباط با
سرمایهگذاران و همچنین سایر مذاکرات و تصمیمهای مهم مدیریتی باید در
اوایل روز انجام شود».
آیا بقیه افراد نیز باید از این توصیه پیروی کنند؟ (اتفاقا ،شرکت کمپبل،
تماسهای گزارش درآمد خود را صبح انجام میداد) .احساسات ما در یک
الگوی منظم نوسان میکنند (و این موضوع بدون اینکه مورد توجه واقع شود بر
نحوه عملکرد مدیران در کار خود نیز تاثیر میگذارد) .آیا بقیه انسانها که به
درجه مدیریت ارشد نرسیدهاند نیز باید برنامه صبح خود را کامل پر کنند و
تمام کارهای مهم را صبح انجام دهند؟
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پاسخ مثبت است .و البته منفی هم هست.

هشیاری ,خودداری و راز روزانه عملکرد عالی
با لیندا آشنا شوید :سی و یک ساله ،مجرد ،پرحرف و بسیار باهوش است.
لیندا در دانشگاه در رشته فلسفه تحصیل کرده است .به عنوان یک دانشجو
عمیقا در مورد مسائل تبعیض و عدالت اجتماعی اهمیت میداد و در تظاهرات
ضد انرژی هستهای شرکت میکرد.
پیش از آنکه چیز بیشتری در مورد لیندا بگویم ،اجازه بدهید از شما سوالی
در مورد او بپرسم .کدام یک از موارد زیر محتملتر است:
الف :لیندا کارمند بانک است.
ب :لیندا یک کارمند بانک است که در حرکتهای جنبش زنان فعالیت
میکند.
بیشتر افراد در برابر این پرسش ،پاسخ ب را انتخاب میکنند .به لحاظ
شهودی این موضوع درست به نظر میرسد .این طور نیست؟ یک فارغالتحصیل
فلسفه که مخالف انرژی هستهای و عدالتخواه است؟ این گونه به نظر میرسد
که چنین فردی یک فعال جنبش زنان باشد .اما گزینه الف باید پاسخ درست
باشد (و اینگونه نیز هست) .پاسخ صرفا بحث واقعیتها نیست .لیندا واقعی
نیست .و بحث نظر افراد نیز مطرح نیست .این بحث یک بحث کامال منطقی
است.کارمندان بانکی که فعال جنبش زنان نیز هستند (مانند کارمندان بانکی
که آواز می خوانند و یا از گشنیز متنفر هستند) زیر گروهی از همه کارمندان
بانک هستند و زیرمجموعهها هرگز نمیتوانند از مجموعه اصلی خود بزرگتر
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باشند .1در سال  ،1983دنیل کانمن ،که برنده جایزه نوبل شده است و به خاطر
روش بازسازی روز معروف شد به همراه همکارش ،اموس تورسکی ،مسئله لیندا
را ارائه کردند تا «مغالطه عطف منطقی» را نمایش دهند که یکی از روشهای
متعددی است که استدالل ما دچار خطا میشود.
وقتی محققان مسئله لیندا را در ساعتهای مختلف روز مطرح کردند (برای
مثال ،در یکی از آزمایشهای بسیار شناخته شده در  9صبح یا در  8عصر)
معموال زمانسنجی نشان میداد که آیا شرکت کننده پاسخ درست را پیدا
میکند و یا اینکه دچار لغزش میشود .البته یک استثنای جالب و مهم در این
یافتهها وجود دارد (که بعدا در مورد آن صحبت میکنیم) .اما در مورد تماس
گزارش درآمدی مدیران ،عملکرد در ابتدای روز بسیار قوی بود و با گذشت
زمان به مرور بدتر میشد.
همین الگو در مورد کلیشهها نیز وجود دارد .محققان از شرکت کنندگان
دیگر خواستند تا در مورد گناهکار بودن یا بیگناهی یک متهم فرضی نظر
بدهند .همه داوران ،مجموعه واحدی از دادهها را خواندند .اما برای نیمی از آنها،
نام فرضی «رابرت گارنر» و برای نیمی دیگر ،نام او «روبرتو گارسیا» بود .وقتی
افراد صبح تصمیمگیری میکردند ،تفاوتی بین حکمهای گناهکاری دو فرد
فرضی وجود نداشت .اما وقتی تصمیم خود را در اواخر روز اتخاذ میکردند،
احتمال اینکه گارسیا گناهکار تشخیص داده شود و گارنر بیگناه دانسته شود

 1می توانیم این موضوع را از طریق ریاضی ساده نیز توضیح بدهیم .فرض کنید دو درصد
احتمال دارد که لیندا کارمند بانک باشد .حتی اگر  99درصد احتمال داشته باشد که لیندا
فمنیست باشد ،احتمال اینکه او هم کارمند باشد و هم فمنیست 0.198 ،درصد است که کمتر
از دو درصد است.
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بسیار بیشتر بود .برای این گروه از شرکت کنندگان ،هوشیاری که با ارزیابی
منطقی دالیل قابل مشاهده است ،در اوایل روز بسیار بیشتر بود .و با گذشت
زمان خستگی ذهنی افزایش پیدا میکرد که با تکیه بر کلیشهها قابل مشاهده
است.
دانشمندان بیش از یک قرن پیش شروع به ارزیابی تاثیر زمان روز بر قدرت
مغز کردهاند که شروع آن آزمایشهایی بود که روانشناس آلمانی به نام
«هرمان ابینگاس» انجام داد تا اثبات کند که مردم ،در به خاطر سپردن
مجموعهای از حروف بیمعنا ،صبح بسیار بهتر از شب عمل میکنند .از آن
زمان ،محققان این تحقیقات را در مورد طیف وسیعی از کارهای فکری انجام
دادهاند (و سه نتیجه کلیدی از آنها به دست آمده است).
نخست اینکه توانایی های شناختی ما در تمام طول روز به یک اندازه نیست.
در طول حدود شانزده ساعتی که بیدار هستیم ،این تواناییها تغییر میکنند
(غالبا به صورت قاعدهمند و قابل پیشبینی) .در لحظههایی از روز نسبت به
بقیه لحظهها ،باهوشتر ،سریعتر ،خنگتر ،کندتر ،خالقتر و بیخالقیتتر
هستیم.
دوم اینکه این نوسانات روزانه بسیار شدیدتر از آنچه هستند که فکر
میکنیم .آنچنان که «راسل فاستر» ،متخصص علوم عصبی و کرونوبیولوژیست
دانشگاه آکسفورد میگوید« ،تغییرات عملکردی در مقایسه نقطه اوج و
پایینترین نقطه میتواند برابر با وضعیتی باشد که گویا به اندازه قانونی الکل
مصرف کردهایم» .تحقیقات دیگری نشان دادهاند که تاثیر زمان روز میتواند
موجب  20درصد تغییر در عملکرد انسان در فعالیتهای فکری باشد.
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سوم اینکه تا چه اندازه به کارهایی که انجام میدهیم وابسته هستیم.
«سیمون فولکارد» ،روانشناس انگلیسی میگوید «شاید مهمترین نتیجهای که
از تحقیقات مربوط به تاثیر زمان بر عملکرد میتوان گرفت این است که بهترین
زمان برای انجام هر کار خاص بستگی به طبیعت آن کار دارد».
مسئله لیندا یک کار تحلیلی است .مطمئنا این مسئله ،یک تله است .اما
نیازمند خالقیت یا هوش فوقالعادهای نیست .این مسئله یک پاسخ صحیح
قطعی دارد (که از طریق منطق میتوانید به آن برسید) .دالیل زیادی اثبات
کردهاند که بزرگساالن در ساعتهای اولیه روز در این گونه از تفکر بهترین
عملکرد را دارند .وقتی بیدار میشویم ،دمای بدن ما کم کم افزایش پیدا
می کند .این افزایش دما کم کم سطح انرژی و هشیاری ما را افزایش میدهد
(که این موضوع نیز خود باعث بهبود عملکرد اجرایی ،توانایی تمرکز و قدرت
نتیجهگیری ما میشود) .برای بیشتر ما این تواناییهای تحلیلی در اواخر صبح و
یا حدود ظهر به اوج خود میرسند.
یکی از دالیل ای ن موضوع این است که در اوایل روز ذهن ما بسیار هشیارتر
است .در مسئله لیندا ،مطالب سیاسی در مورد تجربههای دانشگاهی لیندا در
واقع مسائل انحرافی هستند .این مطالب هیچ ارتباطی به حل خود مسئله
ندارند .وقتی ذهن ما در حالت هشیاری باشد ،که معموال صبحها این گونه
است ،میتوانیم این مسائل فرعی را کنار بگذاریم.
اما هشیاری محدودیت دارد .پس از اینکه نگهبانان ذهنی ما چند ساعت
بدون استراحت کار میکنند ،خسته میشوند .آنها کار را تعطیل میکنند تا
سیگاری بکشند و به دستشویی بروند .و وقتی آنها نیستند ،مداخلهجویان
(منطق نادرست ،کلیشههای خطرناک ،اطالعات بیربط) وارد ذهن ما میشوند.
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هشیاری و سطح انرژی که در صبحگاه در حال افزایش است و در حدود ظهر به
اوج خود میرسد ،معموال در بعد از ظهر افت میکند .و به همراه این افت،
توانایی ما در تمرکز کردن و محدود کردن قدرت بازدارندگی خود کاهش پیدا
میکند .قدرت تحلیل ما مانند برگهای برخی از گیاهان بسته میشوند.
تاثیر این موضوع میتواند بسیار زیاد باشد اما غالبا مورد توجه ما قرار
نمیگیرد .برای مثال ،دانشآموزان دانمارک ،مانند دانشآموزان هر جای دیگر،
مجموعهای از آزمونهای استاندارد را جهت ارزیابی چیزهایی که آموختهاند و
عملکرد مدرسه انجام میدهند .کودکان دانمارکی این آزمونها را روی کامپیوتر
انجام می دهند .اما به دلیل اینکه تعداد کامپیوترهای همه مدارس از تعداد
دانشآموزان کمتر است ،دانشآموزان نمیتوانند در آنِ واحد امتحان بدهند .در
نتیجه زمان آزمون بر اساس برنامه زمانی کالسها و در دسترس بودن
کامپیوترها تغییر میکند .برخی از دانشآموزان این آزمونها را در صبحگاه و
برخی دیگر آن را در ساعتهای بعدی انجام میدهند.
وقتی «فراچسکا گینو» از دانشگاه هاروارد و دو محقق دانمارکی نتایج چهار
سال از این آزمونها از دو میلیون کودک دانمارکی را مورد بررسی قرار دادند و
نمرهها را بر اساس ساعتی که دانشآموز امتحان داده است مقایسه کردند ،به
رابطه جالب و نگران کنندهای رسیدند .دانشآموزان ،صبح نمره بیشتری نسبت
به بعد از ظهر می گرفتند .در حقیقت ،به ازای هر ساعتی که امتحان دیرتر
برگزار میشد ،نمرهها کمی افت میکردند .تاثیر امتحان آخر روز مشابه داشتن
والدینی با درآمد یا تحصیالت کمتر است (و یا مشابه دو هفته غیبت از درس و
کالس) .زمانسنجی همه چیز نبود ،اما مسئله بسیار بزرگی بود.
همین مسئله در ایاالت متحده نیز وجود دارد« .نوالن پوپ» ،اقتصاددان
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دانشگاه شیکاگو به نمرههای آزمونهای استاندارد و نمرههای کالسی دو میلیون
دانشآموز در لس آنجلس نگاه کرد .فارغ از اینکه مدرسه واقعا در چه ساعتی
شروع شده است« ،برگزاری کالس ریاضی در دو ساعت نخست در مقایسه با دو
ساعت پایانی ،نمره ریاضی دانشآموزان را افزایش میدهد» و این مسئله در
مورد نمرههای دانش آموزان در امتحانات سراسری کالیفرنیا نیز صحت داشت.
اگرچه پوپ میگوید دلیل وقوع این امر مشخص نیست« ،اما نتایج معموال نشان
میدهند که دانشآموزان در اوایل روز کارآمدتر هستند ،خصوصا در مورد
ریاضی» و مدارس باید «با تنظیم دوباره زمان برگزاری کالسها» یادگیری را
بهبود ببخشند.
اما پیش از اینکه بروید و همه کارهای مهم خود را پیش از وقت نهار روی
هم تلنبار کنید ،مراقب باشید .همه کارهای فکری از یک جنس نیستند .برای
نشان دادن این موضوع ،سوال دیگری مطرح میکنیم:
«ارنستو» یک دالل سکههای قدیمی است .یک روز ،فردی یک سکه برنزی
زیبا را برای او می آورد .این سکه در یک طرف تصویر سر یک پادشاه را دارد و
در روی دیگر تاریخ  544قبل از میالد حک شده است .ارنستو سکه را بررسی
میکند ،اما به جای خرید سکه ،به پلیس زنگ میزند .چرا؟
این همان چیزی است که دانشمندان علوم اجتماعی آن را «مسئله
بصیرت» مینامند .استدالل به یک روش علمی و الگوریتمی نمیتواند در اینجا
پاسخ درستی را پیدا کند .مردم در مورد مسائل بصیرتی معموال کار خود را با
رویکرد گام به گام و سیستماتیک شروع میکنند .اما در نهایت به بنبست
میرسند .برخی تسلیم میشوند و آن را رها میکنند زیرا فکر میکنند
نمی توانند از این دیوار باال بروند و یا آن را تخریب کنند .اما برخی دیگر ،با
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رسیدن به بنبست و ناامیدی ،در نهایت موضوعی را تجربه میکنند که «جرقه
روشنایی» نام دارد (یافتم!) و به آنها کمک میکند تا واقعیتها را از زاویه
جدیدی ببینند .آنها سواالت را دوباره دستهبندی میکنند و به سرعت راه حل
را پیدا میکنند.
(آیا هنوز هم به جواب مسئله سکه پی نبردهاید؟ پاسخ این پرسش باعث
میشود تا به سر خود بکوبید .تاریخ پشت سکه  544پیش از میالد است .این
تاریخ نمی توانسته است در آن زمان مورد استفاده بوده باشد زیرا مسیح هنوز به
دنیا نیامده بوده است .و البته هیچ کس نمیدانست که مسیح پانصد سال بعد
به دنیا خواهد آمد .و این سکه مسلما جعلی است).
دو روانشناس آمریکایی به نامهای «ماریک ویث» و «رز زکس» این مسئله
و چند مسئله بصیرتی دیگر را به گروهی از افرادی که گفته بودند ،صبح بهترین
عملکرد فکری را دارند ارائه کردند .این محققان نیمی از گروه را در ساعت
 8:30تا  9:30صبح و گروه دوم را در ساعت  4:30تا  5:30عصر مورد آزمایش
قرار دادند .افرادی که صبح بهتر فکر میکردند ،احتمال اینکه مسئله سکه را در
عصر حل کنند بیشتر بود .ویث و زکس دریافتند که «شرکت کنندگانی که
مشکالت بصیرت را در زمانی غیر از زمان بهینه خود حل کردند  ...موفقتر از
شرکت کنندگانی بودند که این کار را در زمان بهینه خود حل کردند».
اما موضوع چیست؟
مسئله به همان نگهبانانی برمیگردد که از قلعه شناختی ما نگهبانی
می کنند .برای بیشتر ما ،صبحگاه زمانی است که این نگهبانان هوشیار و
آماده اند تا در برابر مهاجمان مقابله کنند .این هشیاری (که غالبا به نام «کنترل
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مهارکننده» شناخته میشود) ،از طریق حذف مسائل انحرافی ،به مغز ما کمک
میکند تا مشکالت تحلیلی را حل کند .اما مسائل بصیرتی متفاوت هستند .آنها
نیازمند هشیاری و مهارکنندگی کمتری هستند .احتمال اینکه آن لحظه «جرقه
روشنایی» در زمانی که نگهبانان در سر کار خود نیستند رخ بدهد ،بیشتر است.
در این لحظههای آزادتر ،یک عدم تمرکز کم میتواند به ما کمک کند تا
رابطههایی را کشف کنیم که در صورت وجود این نگهبانان نادیده میگرفتیم.
برای مسائل تحلیلی ،نبود کنترل مهارکننده ،یک ایراد است اما برای مسائل
بصیرتی ،یک ویژگی مثبت به شمار میرود.
برخی این پدیده را «پارادوکس الهامبخشی» نامیدهاند (این ایده که نوآوری
و خالقیت در زمانی که در بهترین شرایط خود نیستیم رخ میدهد ،حداقل در
رابطه با ریتم های روزانه) .و همان گونه که تحقیق عملکرد مدارس دانمارک و
لس آنجلس نشان میدهند که دانشآموزان در آزمونهای تحلیلی مانند
ریاضی ،صبح بهتر هستند ،ویث و زکس میگویند کار آنها «نشان میدهد
دانشآموزانی که در حال برنامهریزی جدول زمانی کالسهای خود هستند ،در
نظر داشته باشند که در کالسهایی مانند هنر و نویسندگی خالقانه در
ساعتهای غیر بهینه در مقایسه با ساعتهای بهینه مغزی خود عملکرد بهتری
خواهند داشت».
به طور خالصه ،احساسات و عملکرد ما در طی روز نوسان میکنند .برای
بیشتر ما ،خلق و خوی ما این الگوی متداول را طی میکند :یک اوجگیری ،یک
افت و یک اوجگیری مجدد .و این موضوع باعث میشود تا یک الگوی دو گانه
عملکردی شکل بگیرد .در صبحگاهها و در زمان اوجگیری ،بیشتر ما در حل
مسئله لیندا خوب عمل میکنیم (کارهای تحلیلی که نیازمند هشیاری،
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تیزهوشی و تمرکز است) .ساعتهای آخر روز ،زمانی که در حال اوجگیری
دوباره هستیم ،بیشتر ما در حل مسئله سکه بهتر عمل میکنیم (کارهای
بصیرتی که نیازمند مهارکنندگی و اراده کمتری است) .ما مانند یک نسخه
متحرک از گیاه مایران هستیم .تواناییهای ما طبق ساعتی که تحت کنترلمان
نیست ،باز و بسته میشوند.
اما در این نتیجه گیری من یک نکته وجود دارد :توجه کنید که گفتم
«بیشتر ما» .در این الگوی گسترده استثنایی هم وجود دارد ،خصوصا در
عملکرد .که موضوع مهمی است.
تصور کنید کنار سه نفر که آنها را میشناسید ایستادهاید .احتماال یکی از
شما چهار نفر ارگانیسم متفاوتی است که ساعت متفاوتی نیز دارد.

چکاوکها ,جغدها و گروه سوم پرندهها
یک روز پیش از طلوع آفتاب در سال  ،1879توماس آلوا ادیسون در
آزمایشگاه خود در منلو پارک در ایالت نیوجرسی نشسته بود و به مسئلهای فکر
می کرد .او اصول اساسی یک المپ الکتریک را فهمیده بود اما هنوز مادهای پیدا
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
خوابیده بودند) ،مادهای کربنی دوده مانند که برای آزمایش دیگری در نظر
گرفته شده بود را برداشت و آن را بین انگشت شصت و انگشت اشاره خود لوله
کرد (در قرن نوزدهم این کار معادل فشار دادن توپ ضد استرس بوده است).
در همان موقع ایدهای در ذهن ادیسون شکل گرفت.
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نخ نازک کربنی که در بین انگشتان او در حال شکلگیری بود شاید به
عنوان رشته کار کند .او آن را مورد آزمایش قرار دارد .این ماده نور زیادی تولید
میکرد و مسئله را حل کرد .و حاال من این جمله مینویسم و شما آن را
میخوانید در حالی که در اتاقی هستیم که اگر لحظه روشنایی اختراع ادیسون
نبود در تاریکی میبود.
توماس ادیسون یک جغد شب زندهدار بود که به بقیه جغدهای شب زندهدار
قدرت بخشید .یک نویسنده زندگینامه او گفت «احتمال اینکه نیمه شب او را
در آزمایشگاه میدیدید بسیار بیشتر از این بود که در نیمه روز او را در آنجا
ببینید».
همه انسان ها تجربه یکسانی از یک روز ندارند .هر کدام از ما یک الگوی
زمانی داریم (یک الگوی شخصی از ریتم روزانه که بر جسم و روان ما تاثیر
میگذارد) .الگوی زمانی ادیسونهای میان ما دیر شروع میشود .آنها چند
ساعت پس از طلوع خورشید بیدار میشوند ،از صبحها متنفر هستند و تا اواخر
روز و اوایل غروب به اوج نمی رسند .بقیه افراد الگوی زمانی زود دارند .این افراد
زود بیدار میشوند و در طول روز احساس پر انرژی بودن دارند اما تا عصر انرژی
آنها به پایان میرسد .برخی از ما جغد هستیم و برخی دیگر چکاوک.
شاید واژههای جغد و چکاوک را قبال شنیده باشید .این کلمات ،میانبرهای
راحتی هستند که برای توصیف این الگوهای زمانی به کار میروند ،دو دسته
ساده از پرندگان که میتوانیم از آن برای دستهبندی شخصیت و تمایالت گونه
بدون پر خود استفاده کنیم .اما واقعیت الگوهای زمانی ،نکات ریزی دارد،
آنچنان که خود واقعیت نیز بیشتر اوقات این گونه است.
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نخستین تالشها برای ارزیابی تفاوتهای ساعت درونی انسانها در سال
 1976انجام شد که دو دانشمند ،یکی سوییسی و دیگری انگلیسی یک
پرسشنامه  19سواله برای الگوی زمانی افراد طراحی کردند .چند سال بعد،
«مارتا مرو»ی آمریکایی و «تیل رونبرگ» آلمانی ،پرسشنامهای را طراحی
کردند که استقبال بسیار بیشتری از آن شد و به عنوان «پرسشنامه الگوی
زمانی مونیخ» معروف شد که بین الگوهای خواب افراد در روزهای کاری (وقتی
باید در ساعت خاصی بیدار باشیم) و روزهای تعطیل (وقتی در بیداری خود حق
انتخاب داریم) تمایز قائل شد .افراد به پرسشها پاسخ میدهند و یک امتیاز
عددی به دست می آورند .برای مثال ،من این پرسشنامه را جواب دادم و در
یکی از رایجترین گروهها قرار گرفتم« :کمی سحرخیز».
با این حال ،رونبرگ که شناخته شدهترین کرونوبیولوژیست دنیاست،
راههای ساده تری برای تعیین الگوی زمانی فرد ارائه کرده است .در واقع
میتوانید هم اکنون آن را انجام دهید.
لطفا به رفتار خود در روزهای «تعطیل» فکر کنید (روزهایی که نیازی
نباشد در ساعت خاصی بیدار باشید) .اکنون پاسخ این پرسشها را بدهید:
 .1معموال چه زمانی به خواب میروید؟
 .2معموال چه زمانی از خواب بیدار میشوید؟
 .3نقطه میانی این دو ساعت چه زمانی است (یعنی نقطه میانی خواب
شما چه ساعتی است)؟ برای مثال اگر شما معموال در ساعت 11:30
شب میخوابید و ساعت  7:30صبح از خواب بیدار میشوید ،نقطه
میانی خواب شما  3:30صبح است.
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اکنون نقطه میانی خود را روی نمودار زیر پیدا کنید که من آن را از
تحقیقات رونبرگ اتخاذ کردهام.
بیشتر ما در گروه سوم پرنده ها قرار داریم
پرنده های گروه سوم – 65%

جغدها – 21%

درصد جمعیت

چکاوک ها – 14%

نقطه میانی خواب

به احتمال زیاد ،شما به صورت کامل یک جغد یا چکاوک نباشید بلکه
جایی در میانه این دو قرار بگیرید (چیزی که من آن را پرنده دسته سوم
نامیدهام) .1رونبرگ و دیگران دریافتهاند که «زمان خواب و بیداری نشان از یک
توزیع طبیعی در میان جمعیت دارد» .یعنی اگر الگوهای زمانی افراد را روی
یک نمودار قرار دهید ،نتیجه آن مانند یک منحنی زنگی خواهد بود .یک تفاوت
که در این نمودار قابل رویت است این است که افراد بسیار جغد ،بیشتر از افراد

 1یک روش سادهتر نیز وجود دارد .در آخر هفته چه ساعتی از خواب بیدار میشوید (روزهای
تعطیل )؟ اگر مانند روزهای کاری است ،احتماال یک چکاوک هستید .اگر کمی دیرتر است،
احتماال از دسته سوم هستید .اگر خیلی دیرتر است ( 90دقیقه یا بیشتر) ،احتماال یک جغد
باشید.
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بسیار چکاوک هستند .به لحاظ آماری و شاید به لحاظ جسمی ،جغدها دم
درازتری دارند .اما بیشتر مردم نه جغد هستند و نه چکاوک .طبق تحقیقاتی که
در چند دهه در قارههای مختلف انجام شده است  ،حدود  60تا  80درصد از ما
جزء گروه سوم هستیم .رونبرگ میگوید «موضوع مثل پا است .برخی از افراد
پاهای بزرگی دارند و برخی دیگر پاهایی کوچک ،اما بیشتر مردم جایی در این
بین قرار میگیرند».
الگوهای زمانی از یک جهت دیگر نیز مانند پا هستند .اینکه کار زیادی در
مورد اندازه و شکل آنها از دست ما بر نمیآید .حداقل نیمی از علت الگوهای
زمانی به ژنتیک برمیگردد که نشان میدهد جغدها و چکاوکها این گونه به
دنیا میآیند و با آموزش اینگونه نشدهاند .در واقع زمان تولد فرد نقش مهمی در
این موضوع دارد .احتمال اینکه افرادی که در پاییز و زمستان به دنیا میآیند
چکاوک باشند بسیار بیشتر است؛ و احتمال اینکه کسانی که در بهار و تابستان
به دنیا میآیند جغد باشند باالست.
پس از ژنتیک ،مهم ترین عامل سن فرد است .همان گونه که والدین
میدانند ،بچهها معموال چکاوک هستند .صبح زود بیدار میشوند ،تمام طول
روز باال و پایین میپرند اما بعد از رسیدن غروب زیاد دوام نمیآورند .در حدود
سن بلوغ ،این چکاوکها تبدیل به جغد میشوند .دیر بیدار میشوند (حداقل در
روزهای تعطیل) ،در اواخر بعد از ظهر و عصر انرژی میگیرند و پس از والدین
خود به خواب میروند .طبق برخی از تخمینها ،نقطه میانی خواب نوجوانان
ساعت  6و یا حتی  7صبح است که زیاد با ساعت مدرسه همخوانی ندارد.
آنها در سن بیست سالگی به اوج جغد بودن خود میرسند و بعد از آن تا
آخر عمر به سمت چکاوک شدن برمیگردند .الگوهای زمانی زنان و مردان نیز
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متفاوت است ،خصوصا در نیمه ابتدایی زندگی .مردان معموال به سمت شب
تمایل دارند و زنان به سمت صبح متمایل هستند .با این حال ،این تفاوتهای
جنسیتی در سن پنجاه سالگی از بین میروند .آنگونه که رونبرگ بیان میکند
«افرادی که بیش از  60سال سن دارند ،به طور میانگین الگوی زمانی زودتری
پیدا میکنند که حتی از کودکان نیز زودتر است».
به طور خالصه ،بیشتر افرادی که در سن دبیرستان و دانشگاه هستند تا حد
زیادی جغد هستند؛ درست همان گونه که افراد باالی  60سال بیشتر چکاوک
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
سوم پرندگان قرار میگیرند .با وجود این ،حدود  20تا  25درصد از جمعیت از
انواع کامال شبکار هستند (و شخصیت و رفتاری از خود بروز میدهند که برای
درک الگوی نامرئی روز باید آن را مورد توجه قرار دهیم).
بیایید از شخصیت شروع کنیم که از جمله شامل موضوعی میشود که
متخصصان علوم اجتماعی آن را «پنج ویژگی بزرگ» مینامند (گشودگی،
وجدان ،برونگرایی ،قابلیت موافقت و روانرنجوری) .تحقیقات زیادی نشان
میدهند که افراد سحرخیز انسانهایی مطبوع و کارآمد هستند (مردان و زنان
درونگرا ،با وجدان ،دوست داشتنی ،با پشتکار و به لحاظ احساسی باثبات که
ابتکار عمل دارند و امیال آنی ناخوشایند را سرکوب میکنند و برای آینده
برنامهریزی میکنند) .همچنین سحرخیزان معموال در احساسات مثبت امتیاز
باالیی میگیرند (یعنی مانند چکاوکها شاد هستند).
در همین حال ،جغدها تمایالت تاریکتری را نمایش میدهند .آنها
گشادهروتر و برونگراتر هستند اما در عین حال روانرونجوری بیشتری دارند (و
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غالبا تحت تاثیر تمایالت آنی ،هیجانطلب ،و ابن الوقت و خوشگذران هستند).
احتمال اینکه از نیکوتین ،الکل و کافئین استفاده کنند نسبت به چکاوکها
بیشتر است (و همچنین حشیش ،اکستازی و کوکائین) .همچنین بیشتر در
معرض اعتیاد ،اختالالت تغذیهای ،دیابت ،افسردگی و بیوفایی نسبت به شریک
زندگی خود قرار دارند .جای تعجب نیست که نمیخواهند روز در معرض دید
قرار بگیرند .و جای تعجب نیست که رئیسان ،افراد سحرخیز را متعهدتر و با
صالحیتتر میدانند و به جغدها امتیاز کمتری در عملکرد میدهند.
بنجامین فرنکلین این موضوع را به خوبی بیان کرده است« :زود رفتن به
خواب و زود بیدار شدن باعث میشود فرد سالم ،ثروتمند و دانا شود».
البته این موضوع درست نیست .وقتی محققان این گفته فرنکلین را در
معرض آزمایش قرار دادند ،دریافتند که «هیچ توجیهی وجود ندارد که افراد
سحرخیز نشانههای برتری اخالقی از خود بروز داده باشند» .این جغدهای نابکار
در واقع خالقیت بیشتری از خود نشان میدهند ،حافظه کاری بهتری دارند و
در آزمونهای هوش مانند جی مت امتیاز باالتری میگیرند .حتی حس طنز
باالتری دارند.
مشکل اینجاست که فرهنگ شرکت ،دولت و آموزش ما برای  75تا 80
درصدی تنظیم شده است که چکاوک هستند و یا در دسته سوم قرار میگیرند.
جغدها مانند چپ دستان در یک دنیای راست دست هستند (مجبور به استفاده
از قیچی ،صندلی و دستکشهای ورزشیای هستند که برای دیگران طراحی
شدهاند) .واکنش آنها قطعه آخر پازل درک رتیم روزانه است.
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هماهنگی و روز سه مرحلهای
بیایید به مسئله لیندا برگردیم .منطق ساده حکم میکند که احتمال اینکه
لیندا یک کارمند بانک فمنیست باشد کمتر از این است که صرفا یک کارمند
بانک باشد .بیشتر مردم مسئله لیندا را در  8صبح بهتر حل میکنند تا  8شب.
اما برخی از افراد برعکس این حالت هستند .احتمال اینکه آنها در ساعت 8
شب از مغالطه عطف منطقی اجتناب کنند و به پاسخ صحیح برسند نسبت به 8
صبح باالتر است .این افراد عجیب چه کسانی هستند؟ جغدها (کسانی که
الگوی زمانی آنها به سمت غروب متمایل است) .وقتی جغدها در مسئله هیئت
منصفه فرضی نیز قرار گرفتند عملکرد مشابهی داشتند .در حالی که افراد
سحرخیز و دسته سوم در ساعتهای پایانی روز به کلیشهها روی آوردند (و با
استفاده از دادههای مشابه گارسیا را مجرم خواندند و گارنر را بیگناه تشخیص
دادند)  ،جغدها برعکس آن عمل کردند .آنها در اوایل روز به کلیشهها متوسل
میشدند اما با گذشت زمان هشیارتر ،عادلتر و منطقیتر میشدند.
توانایی حل مشکالت بصیرتی مانند فهمیدن اینکه سکهای که  544قبل از
میالد ضرب شده است باید جعلی باشد نیز استثنا داشت .چکاوکها و دسته
سومیها در ساعات دیرتر روز که در مرحله بازیابی مجدد خود قرار داشتند و
مهارکنندههای آنها کنار گذاشته شده بودند به جرقه روشنایی میرسیدند .اما
جغدهای ادیسونمانند در اوایل صبح زودتر متوجه این مسئله شدند که زمان
غیربهینه آنها محسوب میشود.
چیزی که در نهایت اهمیت دارد ،این است که نوع شخصیت ،کار ،و زمان با
هم هماهنگ باشند (چیزی که دانشمندان علوم اجتماعی «اثر هماهنگی»
خواندهاند) .برای مثال ،اگرچه رانندگی در شب بسیار خطرناکتر است ،اما
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جغدها در اوایل روز بسیار بدتر رانندگی میکنند زیرا صبحها با چرخه
هوشیاری آنها هماهنگ نیست .جوانترها معموال حافظه قویتری نسبت به
مسنترها دارند .اما بسیاری از این تفاوتهای شناختی سنمحور با در نظر
گرفتن این هماهنگی ،ضعیف و یا ناپدید میشوند .در واقع ،برخی از تحقیقات
نشان میدهند که بزرگساالن مسن در اموری که به حافظه مربوط میشود از
همان بخشهایی از مغز استفاده میکنند که بزرگساالن جوان ،صبح آنها را به
کار میگیرند اما نسبت به بخشهایی که در ساعتهای بعدی روز مورد استفاده
آنهاست متفاوت است.
هماهنگی حتی بر رفتار اخالقی ما نیز تاثیر میگذارد .در سال  ،2014دو
محقق بیان کردند که «اثر اخالقی صبحگاهی» را کشف کردهاند که نشان
میدهد احتمال اینکه افراد ،صبح دروغ بگویند و یا در کارها تقلب کنند کمتر
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
جغد بودن را در نظر بگیریم ،این اثر دقیقتر میشود .درست است ،افراد
سحرخیز اثر اخالقی بودن صبحگاهی را از خود نشان میدهند .اما جغدها نیز
در شب اخالقیتر از صبحها هستند .این محققان مینویسند «هماهنگی بین
الگوی زمانی فرد و زمان روز عامل دقیقتری برای پیشبینی اخالقی بودن است
تا صرفا زمان به تنهایی».
به طور خالصه ،همه ما طول روز را در سه مرحله تجربه میکنیم
(اوجگیری ،افت و بازیابی دوباره) .و حدودا سه چهارم از ما (چکاوکها و دسته
سوم) روز را به همین ترتیب تجربه میکنیم .اما حدود یک چهارم افراد که
ژنها و سنشان باعث میشود جغد باشند ،روز را تقریبا برعکس این حالت

 ||| 56کِی؛ رموز علمی زمانسنجی عالی

تجربه میکنند (بازیابی ،افت و اوجگیری).
برای بررسی این ایده ،از همکار خودم «کمرون فرنچ» خواستم تا ریتمهای
روزانه تعدادی از هنرمندان ،نویسندگان و مخترعان را تحلیل کند .منبع او
کتاب شگفت انگیزی بود که توسط «میسون کری» نوشته شده و به نام
«مناسک روزانه :هنرمندان چگونه کار میکنند» است که تمام الگوهای کاری و
استراحتی  161انسان خالق را تشریح میکند و در میان آنها «جین آستین»،
«جکسون پوالک»« ،آنتونی ترولوپ» و «تونی موریسون» قرار دارند .فرنچ
برنامه زمانی کارهای روزانه آنها را مطالعه میکرد و هر کدام را در یک گروه
قرار می داد :کار خالص ،غیرکاری ،کار کم (چیزی مشابه الگوی اوج ،افت و
بازیابی).
برای مثال« ،پیوتر ایلچ چایکوفسکی» ،آهنگساز ،معموال بین ساعت  7تا 8
صبح از خواب بیدار میشد و سپس مطالعه میکرد ،چای مینوشید و قدم
میزد .در ساعت  9:30به سمت پیانوی خود میرفت و چند ساعت موسیقی
کار میکرد .سپس به نهار میرفت و در بعد از ظهر نیز به قدم زدن میرفت (او
معتقد بود قدم زدن ،که گاهی به دو ساعت نیز طول میکشید ،برای خالقیت
ضروری است) .در ساعت  5عصر به کار خود بر میگشت و چند ساعت ادامه
میداد و شام خود را در ساعت  8شب صرف میکرد .صد و پنجاه سال بعد،
«جویس کرول اوتس» در یک ریتم مشابه کار میکند .او معموال از  8تا 8:30
صبح کار نوشتن خود را شروع میکند و تا  2بعد از ظهر ادامه میدهد .سپس
نهار میخورد و تا ساعت چهار که دوباره به کار بر میگردد استراحت میکند .او
کار خود را تا ساعت  7شب که شام میخورد ادامه میدهد .هم «چایکوفسکی»
و هم «اوتس» جزء گروه اوج-افت-بازیابی هستند.
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سایر انسانهای خالق بر اساس ضرب آهنگ دیگری حرکت میکنند.
«گوستاو فلوبر» رمان نویس ،که بیشتر بزرگسالی خود را در خانه مادر خود
سپری کرد ،معموال تا ساعت ده صبح از خواب بیدار نمیشد بعد از آن یک
ساعت صرف استحمام ،آرایش و پیپ کشیدن میکرد .حدود ساعت « 11به
خانواده ملحق می شد تا یک وعده غذایی بخورد که هم صبحانه و هم نهار او
بود» .بعد از آن به خواهرزاده خود آموزش میداد و بیشتر بعد از ظهر را صرف
استراحت و مطالعه میکرد .در ساعت  7عصر ،شام میخورد و سپس در کنار
مادرش مینشست و با او حرف میزد تا اینکه مادرش در ساعت  9شب به تخت
خواب میرفت .سپس نوشتن خود را شروع میکرد .روز «فالبرت» که جغد شب
بود در جهت عکس پیش میرفت (از بازیابی به افت و اوج).
فرنچ پس از کدگذاری برنامه زمانی روزانه این خالقان و مشخص کردن
اینکه چه کسی چه کاری را کی انجام داده است ،دریافت که چیزی که ما
اکنون فهمیدهایم یک توزیع قابل پیشبینی است .حدود  62درصد این خالقان
از الگوی اوج ،افت و بازیابی پیروی میکردند که کار جدی آنها صبح انجام
میشد و بعد از آن کار خاصی نمیکردند و سپس یک دوره کوتاه از کار نه
چندان جدی را انجام میدادند .حدود  20درصد نمونه ،الگوی کامال برعکس را
نشان میدادند (بازیابی در صبح ،و رسیدن به کار در شبهنگام مانند فالبرت).
و حدود  18درصد هم ناهماهنگ بودند و یا داده کافی در مورد آنها وجود
نداشت و در نتیجه هیچ الگویی را مشاهده نکردیم .اگر گروه سوم را کنار
بگذاریم ،می بینیم که درصد قبلی در این مورد هم صادق است .به ازای هر سه
الگوی اوج افت و بازیابی ،یک الگوی بازیابی ،افت و اوج وجود دارد.
این موضوع برای شما چه کاربردی دارد؟
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در انتهای این فصل ،نخستین بخش از «کتابچه ترفندهای زمان» وجود
دارد که تاکتیکها ،عادات و روالهایی را پیشنهاد میکنند که دانش
زمانسنجی را در زندگی روزمره خود به کار بگیرید .اما اساس موضوع صریح
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،
افت و اوج؟ سپس به دنبال هماهنگی باشید .حتی اگر کنترل کمی روی برنامه
زمانی خود دارید ،تالش کنید مهمترین کار خود را که معموال نیازمند هشیاری
و تفکر شفاف است ،در زمان اوج خود قرار دهید و کارهای کمتر مهم و
کارهایی که نیاز به نبود مهارکنندگی دارند را در دوره بازیابی قرار دهید .هر
کاری که میکنید ،اجازه ندهید کارهای دیگر وارد دوره اوج شما شوند.
اگر رئیس هستید ،این دو الگو را درک کنید و اجازه دهید افراد از دوره اوج
خود محافظت کنند .برای مثال« ،تیل رونبرگ» در کارخانه تولید هواپیمای
آلمانی آزمایشی را انجام داد که در آن برنامه زمانی را با الگوهای زمانی افراد
هماهنگ کرد .نتیجه این بود که کارآیی باالتر رفت ،استرس کاهش پیدا کرد و
رضایت شغلی بیشتر شد .اگر مدرس هستید ،بدانید که همه زمانها با هم برابر
نیستند :به این موضوع دقت کنید که کدام کالس و کار را در برنامه صبح قرار
میدهید و کدام یک را در ساعتهای بعدی قرار میدهید.
نکته دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد این است که فارغ از اینکه روز
خود را صرف تولید خودرو یا آموزش کودکان کنید ،از آن دوره میانی آگاه
باشید .زمان افت ،همان گونه که خواهیم دید ،خطرناکتر از آن چیزی است که
فکر میکنیم.
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کتابچه ترفندهای زمان
چگونه زمان روزانه خود را تعیین کنیم :یک روش سه مرحلهای
این فصل علم پشت الگوهای روزانه ما را بررسی کرد .اکنون در اینجا یک
تکنیک سه مرحلهای آمده است (میتوانید نام آن را نوع ،کار ،زمان بگذارید) که
این دانش را در تصمیمهای زمانی روزانه خود به کار بگیرید.
نخست ،نوع الگوی خود را با استفاده از پرسشهای صفحه  57و یا
پرسشنامه آنالین در آدرس ) (http://www.danpink.com/MCTQتعیین
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
روشنی در این تقسیمبندی قرار نمیگیرند ،اما در این مورد یک تصمیم
بگیرید) .آیا تالش میکنید در مصاحبه شغلی افراد را تحت تاثیر قرار دهید ،با
توجه به اینکه میدانید بیشتر مصاحبهگران شما ،صبح احساس بهتری دارند؟ و
یا اینکه می خواهید تصمیم بگیرید (که آیا پیشنهاد شغلی ارائه شده را بپذیرید
یا نه) ،که در این حالت الگوی زمانی خودتان باید در نظر گرفته شود؟
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سوم ،به این جدول نگاه کنید تا بفهمید زمان بهینه روز چه ساعتی است:
جدول زمانی روزانه شما
چکاوک

دسته سوم

جغد

کارهای تحلیلی

اوایل صبح

اوایل صبح تا
میانه روز

عصر و شب

کارهای بصیرتی

غروب و اوایل شب

غروب و اوایل
شب

صبح

تحت تاثیرگذاری

صبح

صبح

صبح

تصمیمگیری

اوایل صبح

اوایل صبح تا
میانه روز

غروب و شب

برای مثال ،اگر یک وکیل چکاوکگونه هستید که میخواهد یک الیحه
بنویسد ،تحقیقات و نوشتن خود را اوایل صبح انجام دهید .اگر یک مهندس
نرمافزار جغدی هستید ،کارهای غیر اساسیتر را صبح انجام دهید و کارهای
مهم را در اواخر بعد از ظهر و شب انجام دهید .اگر در حال تشکیل یک گروه
مشاورهای هستید ،بعد از ظهرها این کار را انجام دهید .زیرا بیشتر اعضای تیم
شما احتماال از دسته سوم هستند .وقتی نوع الگو و کار خود را بدانید ،تعیین
زمان کار سادهای است.
چگونه زمان روزانه خود را تعیین کنیم :نسخه پیشرفته
برای تعیین زمان روزانه خود به صورت دقیقتر ،رفتار خود را برای یک
هفته به صورت سیستماتیک ثبت کنید .زنگ هشدار گوشی خود را تنظیم
کنید تا هر  90دقیقه به صدا دربیاید .هر بار که صدای زنگ را شنیدید ،این سه
پرسش را پاسخ بدهید:
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 .1چه کاری انجام میدهید؟
 .2در مقیاس  1تا  10اکنون از چه حدی از هوشیاری برخوردارید؟
 .3در مقیاس  1تا  10به لحاظ جسمی تا چه حد احساس پر انرژی
بودن میکنید؟
این کار را برای یک هفته ادامه دهید و نتایج خود را جدولبندی کنید.
ممکن است از الگوی کلی کمی انحراف داشته باشید .برای مثال ،ممکن است
زمان افت شما زودتر از برخی از افراد فرا برسد و یا اینکه زمان بازیابی شما
کمی دیرتر شروع شود.
برای ثبت پاسخهای خود میتوانید این صفحات را کپی کنید .و یا از
وبسایت من این صفحات را دانلود کنید:
)(http://www.danpink.com/chapter1supplement

 7صبح
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
 8:30صبح
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
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 10صبح
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
 11:30صبح
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
 1بعد از ظهر
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
 2:30بعد از ظهر
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
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 4بعد از ظهر
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
 5:30بعد از ظهر
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
 7بعد از ظهر
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
 8:30بعد از ظهر
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
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 10بعد از ظهر
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
 11:30بعد از ظهر
چه کاری انجام میدهم:
هشیاری ذهنی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
انرژی جسمی 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 :
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
ریتم الگوی روزانه شما با ضروریات برنامه روزانه شما هماهنگ نیست چه باید
کرد؟ نمیتوانم یک راهکار جادویی ارائه کنم اما میتوانم دو استراتژی را
پیشنهاد کنم که زیانها را به حداقل برسانید.
 .1آگاه باشید.
صرف آگاهی از اینکه شما در حال کار در یک زمان غیربهینه هستید
میتواند مفید باشد ،زیرا میتوانید از طریق کارهای کوچک اما قدرتمند کمی از
اثر آن را بکاهید.
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فرض کنید جغدی هستید که مجبورید در یک جلسه صبح زود شرکت
کنید .اقدامات پیشگیرانه ای را انجام دهید .شب قبل ،لیستی از همه چیزهایی
که برای جلسه نیا ز دارید تهیه کنید .پیش از اینکه پشت میز کنفرانس
بنشینید ،بیرون قدم کوتاهی بزنید (حدودا ده دقیقه) .و یا یک کار خوب برای
یکی از همکاران خود انجام دهید (یک لیوان قهوه برایش بخرید و یا در
جابجایی جعبهها به او کمک کنید) که باعث بهبود روحیه شما میشود .در
خالل جلسه ،بسیار هوشیار باشید .برای مثال اگر کسی سوالی از شما بپرسد،
پیش از جواب دادن آن را تکرار کنید تا مطمئن شوید که درست متوجه آن
شدهاید.
 .2از حاشیهها استفاده کنید.
حتی اگر نمیتوانید کارهای بزرگ را کنترل کنید ،شاید بتوانید موضوعات
کوچک را تغییر دهید .اگر یک چکاوک هستید و اتفاقا یک ساعت خالی در
برنامه صبح دارید ،آن را روی جواب دادن به ایمیلها هدر ندهید .این شصت
دقیقه را صرف انجام مهم ترین کار خود کنید .سعی کنید رابطه خود با
رئیس تان را نیز مدیریت کنید .به آرامی به رئیس خود گوشزد کنید که چه
زمانی بهترین کار خود را انجام میدهید اما این موضوع را در چهارچوب اینکه
برای سازمان بهتر است مطرح کنید («من صبحها بیشترین کار را روی پروژه
بزرگی که به من محول شده است انجام میدهم .پس شاید بهتر باشد پیش از
ظهر در جلسات کمتری شرکت کنم») .از چیزهای کوچک شروع کنید.
اصطالح جمعههای غیر رسمی به گوشتان خورده است .شاید بهتر باشد
جمعههای «الگوهای زمانی» را پیشنهاد کنید که یک روز در ماه هر کس طبق
برنامه زمانی خود کار کند .و شاید جمعه الگوی زمانی خود را اعالم کنید .در
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روزهای آخر هفته و یا تعطیالت برنامهای بریزید که اثر هماهنگی را به حداکثر
برساند .برای مثال ،اگر چکاوکی هستید که در حال نوشتن یک رمان هست،
زودتر بیدار شوید و تا ساعت یک بعد از ظهر بنویسید و خرید مایحتاج و گرفتن
لباسها از خشکشویی را به بعد از ظهر موکول کنید.
چه وقتی ورزش کنیم :راهنمای نهایی
من بیشتر روی جنبههای احساسی و شناختی زندگی تمرکز کردهام .اما
جنبه جسمی چطور؟ به طور دقیقتر ،چه زمانی برای ورزش بهترین زمان
است؟ پاسخ بستگی به هدف شما دارد .بر اساس تحقیقات ورزشی ،راهنمای
ساده برای کمک به شما در تصمیمگیری این است:
در صبحها ورزش کنید تا:


وزن کم کنید :وقتی تازه بیدار شدهایم ،حداقل هشت ساعت
چیزی نخوردهایم ،و قند خون ما پایین است .از آنجا که قند
خون برای دویدن الزم است ،ورزش صبحگاهی از چربی ذخیره
شده برای تامین انرژی مورد نیاز استفاده میکند (وقتی پس از
خوردن ورزش میکنیم ،از انرژی غذایی که مصرف کردهایم
استفاده میکنیم) .در بسیاری از موارد ،ورزش صبحگاهی
میتواند تا  20درصد چربی بیشتری نسبت به ورزشهای بعد
از غذا بسوزاند.



روحیه خود را باال ببرید :ورزشهای هوازی (شنا ،دو ،و حتی
گرداندن سگ) میتواند روحیه را باال ببرد .وقتی صبح ورزش
میکنیم ،تمام روز از این اثر بهرهمند میشویم .اگر تمرین خود
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را به عصر موکول کنید ،در بخشی از این احساسات خوب در
خواب خواهید بود.


برنامه روزانه خود را حفظ کنید :تحقیقاتی نشان میدهد که
اگر صبح ورزش کنیم ،احتمال اینکه آن را ادامه بدهیم بیشتر
است .در نتیجه اگر میبینید در حفظ برنامهای مشکل دارید،
خصوصا اگر با یک شریک به ورزش صبحگاهی بپردازید ،به
شما کمک میکند تا یک عادت ایجاد کنید.



قدرت خود را باال ببرید :بدن ما در طی روز تغییر میکند .یک
نمونه :هورمون تستسترون که سطح آن صبحها باال میرود.
تستسترون در ساخت عضالت موثر است در نتیجه اگر وزنه
میزنید ،تمرین خود را در ساعتهای اولیه صبح قرار دهید.

در اواخر ساعات بعد از ظهر یا شب ورزش کنید تا:


از آسیبها خودداری کنید :وقتی عضالت ما گرم هستند،
کشش بیشتری دارند و احتمال آسیب دیدن آنها کمتر است .به
همین دلیل است که کارهایی که در ابتدای تمرین خود انجام
میدهیم گرم کردن نام دارد .وقتی بیدار میشویم ،دمای بدن
ما کم است و در طی روز به صورت منظم باال میرود و در
اواخر بعد از ظهر و اوایل شب به اوج خود میرسد .این موضوع
بدان معناست که در ورزشهای اواخر روز عضالت ما گرم است
و آسیبها کمتر رخ میدهند.



بهترین عملکرد خود را داشته باشید :ورزش کردن در عصر نه
تنها به این معناست که کمتر آسیب میبینید ،بلکه به شما
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کمک میکند تا با سرعت بیشتری بدوید و وزنه بیشتری بلند
کنید .عملکرد ششها در این لحظه از روز در اوج خود قرار
دارد در نتیجه سیستم گردش خون شما اکسیژن و مواد مغذی
بیشتری در بدن پخش میکند .همچنین این لحظه از روز که
قدرت باال میرود ،زمان واکنش نیز کاهش پیدا میکند،
هماهنگی دست و چشم باال میرود و ضربان قلب و فشار خون
پایین میآید .این عوامل باعث میشوند بهترین عملکرد ورزشی
خود را به نمایش بگذارید .در واقع تعداد بسیار زیادی از
رکوردهای المپیکی ،خصوصا در دو و شنا در اواخر روز و اوایل
شب رخ دادهاند.


از ورزش کردن بیشتر لذت ببرید :مردم معموال فکر میکنند در
عصرها فشار کمتری به خود میآورند حتی اگر تمرینهای آنها
دقیقا مانند تمرینهای صبح باشد .این موضوع نشان میدهد
که ورزش در بعد از ظهر فشار کمتری بر ذهن و روح افراد وارد
میکند.

چهار توصیه برای یک صبح بهتر
 .1وقتی بیدار میشوید یک لیوان آب بنوشید.
در طول روز چقدر پیش میآید که هشت ساعت بگذرد بدون
اینکه چیزی ننوشید؟ با این حال ،این اتفاق برای همه ما در شب
میافتد .با توجه به بخار آبی که با تنفس خارج میشود و آبی که از
طریق پوست از دست میدهیم و البته مقداری که در دستشویی از
بدن خارج میشود ،وقتی بیدار میشویم با کم آبی رو به رو هستیم.
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اولین کاری که میکنید یک لیوان آب بنوشید تا کمبود آب بدن را
جبران کنید ،گرسنگی اولیه صبح را به تاخیر بیاندازید و البته این کار
به شما کمک میکند که بیدار شوید.
 .2وقتی تازه بیدار شدهاید ،قهوه ننوشید.
لحظهای که بیدار میشویم ،بدن ما کورتیزول تولید میکند که
هورمون استرس است تا انرژی ما را باال ببرد .اما مشخص شده است
که کافئین در تولید کورتیزول اختالل ایجاد میکند (در نتیجه شروع
روز با یک لیوان قهوه هشیاری ما را زیاد باال نمیبرد) .بلکه بدتر ،قهوه
صبح زود باعث مقاومت ما در برابر کافئین میشود که بدان معناست
که باید برای دستیابی به مزایای آن مقدار بیشتری از آن را مصرف
کنیم .رویکرد بهتر این است که لیوان قهوه خود را یک ساعت تا 90
دقیقه بعد از بیداری بنوشید ،زمانی که تولید کورتیزول به اوج خود
رسیده است و کافئین میتواند به کار خود بپردازد .اگر به دنبال
افزایش انرژی در بعد از ظهر هستید ،بین ساعت  2تا  4عصر سری به
کافی شاپ بزنید زیرا در این زمان سطح کورتیزول دوباره افت
میکند.
 .3از نور خورشید صبحگاهی بهره ببرید
اگر صبحها احساس تنبلی میکنید ،تا جایی که میتوانید نور
خورشید را جذب کنید .خورشید ،برخالف بیشتر المپها ،نورهایی
ساطع میکند که طیف وسیعی از امواج نورها را پوشش میدهد.
وقتی این طیف از نورهای امواج قوی به چشمان شما برخورد
میکنند ،به مغز شما پیام میفرستند که تولید هورمونهای خواب را
متوقف کند و هورمونهای هشیاری را تولید کند.
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 .4جلسات گفتار درمانی را صبح برگزار کنید.
تحقیقات در زمینه نوظهور «سایکونورواندوکرینولوژی »1نشان
ی صبح تاثیر بیشتری را دارند .دلیل این
میدهند که جلسات درمان ِ
امر به کورتیزول برمیگردد .بله ،این یک هورمون استرس است .اما
در عین حال ،موجب تقویت یادگیری نیز میشود .در طول جلسات
درمانی در صبح ،وقتی سطح کورتیزول در باالترین سطح خود است،
بیماران تمرکز بیشتری دارند و توصیه را بهتر درک میکنند.

 1سایکونورواندوکرینولوژی ( )Psychoneuroendocrinologyیا درون ریز شناسی روانی
عصبی یعنی مطالعه بالینی نوسانات هورمونی و ارتباط آن با رفتار انسانی.

دو :بعد از ظهرها و قاشقهای قهوه
قدرت استراحت ,وعده نهار و اثبات فایده خواب بعد از
ظهر در دنیای مدرن
بعد از ظهر از چیزی آگاه است که صبح هرگز تصور آن را نیز
نمیکند.
 -رابرت فراست

برای چند لحظه با من به بیمارستان «شوم» بیایید.
در این بیمارستان ،احتمال اینکه دوز کشندهای از داروهای بیهوشی به
بیماران تزریق شود سه برابر بیمارستانهای دیگر است و احتمال اینکه بیماران
در چهل و هشت ساعت پس از جراحی فوت کنند بسیار بیشتر است .در اینجا
متخصصان گوارش ،در مقایسه با همکاران دقیقتر خود ،در زمان کولونوسکپی
تعداد کمتری از تودههای بد خیم را پیدا میکنند ،در نتیجه تودههای سرطانی
تشخیص داده نمیشوند .احتمال اینکه متخصصان داخلی برای عفونتهای
ویروسی آنتی بیوتیکهای غیر ضروری تجویز کنند 26 ،درصد بیشتر است و در
نتیجه ایجاد ویروسهای مقاوم در برابر دارو را تشدید میکنند .و احتمال اینکه
پرستاران و خدمه در سراسر این بیمارستان پیش از رسیدگی به بیمار دستان
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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
افزایش میدهد.
اگر وکیل حوزه اشتباهات پزشکی بودم (که خوشبختانه نیستم) ،تابلو خود
را رو به روی چنین جایی نصب میکردم .اگر شوهر یا پدری بودم (که
خوشبختانه هستم) ،هرگز اجازه نمیدادم که اعضای خانواده من وارد این
بیمارستان شوند .و اگر در مورد زندگی به شما راهنماییهایی را ارائه میکردم
(که به هر حال در این کتاب دارم همین کار را میکنم) ،این توصیه را به شما
میکردم که« :به آنجا نروید».

ادامه دارد....
برای خرید و دریافت نسخه کامل کتاب و یا فایل رایگان سایر کتابها و مجالت،
به سایت نشر نوین مراجعه کنید:

http://nashrenovin.ir/

