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گاه شن اغلب گاه ن ییها تیاز فعال یتنها متوجه بخش م،یا دهیآن چه از ناخودآ  یمنف یو به رفتار ستیاست که فرد به آن آ
گاه فقط جنبه ها ونگی نیشود. اما ا یاطالق م فوق العاده  یتیندارد، بلکه برخوردار از ظرف یمنف یبود که نشان داد که ناخودآ

گاه در م ایدر فرد است. آ محقق  ،یبورسل مزیسوال موضوع مقاله ترجمه شده ج نیپاسخ به ا ر؟یخ ایدارد  یاثر منف طیحناخودآ
دیآ یملون است که در ادامه م یدانشگاه کارنگ یعلوم اعصاب و روانشناس . 

 

گاه در کار ریضم ناخودآ  

* ؟ مطمئنا مالقات با ارباب رجوع  ستیچ دیزمانتان را در سر کار ، فعاالنه بگذران دیتوان یآن م قیکه از طر ییاه هااز ر یبرخ
پاِت ) گلف ( ؟ نیتمر ایخواندن گزارشات . معاشرت در محل آب سردکن چطور ؟  زیاز آنهاست . ن یکیو همکاران   

*  نیاز شرکت" . اما اگر چن ی"دزد یعنی نی، ا می( سوت بزن یالیخی) و با ب میها اشاره کن تیفعال نیاست که به ا زیوسوسه انگ
مهم تر از عصرها  دیشا ینفر باشد چطور ، حت کیشغل  تیو خالق یاز عملکرد ، سودمند یواقعا بخش مهم ییها تیمشغول

عالقه  ی؟ خوشبختانه برا میبه مغز خود فشار آور گرید نحلیمشکِل همچنان ال کی یشود برا یکه صرف آن م یاضافه کار
دور نباشد قتیممکن است از حق نیما ا انیمندان به پاِت ) گلف ( و هواخواهان آب سردکن در م  .  

* به  یتوجه یب یدهد که زمان ها ی" و همکارانش نشان م سیاسترهو جکید یپ یتوسط  روانشناس ، " ا ریاخ قیتحق
 یبر رو سیاستر هو جکی. اثر د دیاز عهده آنها برآ زتریآم تیموفق یگونه اتواند واقعا به شخص کمک کند به  یفرد م فیوظا

 فیرا توص نیکه چند ماش یاو عموما کار خود را با خواندن اطالعات عاتمتمرکز است : شرکت کنندگان در مطال یریگ میتصم
ناراحت داشته  یها یداشته باشد ، اما مثال صندل یممکن است به لحاظ سوخت بازده نیماش کیکنند .  یکنند ، شروع م یم

 نیماش یدارد ، اما درونش زشت است . شرکت کنندگان پس از مطالعه درباره  یعال یریکنترل پذ یگریکه د یباشد ، در حال
گاهانه درباره ماش نندیبنش ایکه  نندیب یآموزش م یها به طور تصادف  کی ایبچرخانند  ها فکر کنند و آنها را در ذهن خود نیو آ

 نینامرتبِط " حواس پرت کن "، ا بیترت نیارقام است . با انجام دادن ا بیحفظ شماره ها انجام دهند که شامل حفظ ترت نیتمر



 

 

گاه از فکر کردن درباره  خود را  میشوند . پس از آن هردو گروه شرکت کننده تصم یها منع م نیماش یگروه دوم به طورخودآ
منتقد دانا  کیشدند و  فیتوص هیها بهتر از بق نیماش یدهند : برخ یم ازیکه محققان به آنها امت رندیگ یها م نیماش یدرباره 

آنها قضاوت خواهد کرد یبر طبق آن درباره   . 

* نشان داده  یباور نکردن یبه گونه ا سیاستر هو جکیکنند ؟ مطالعات د یدو گروه چگونه عمل م نیپس شرکت کنندگان در ا
که  یحفظ شماره ها پرت شده ، معموال نسبت به شرکت کنندگان  نیتمر ی لهیکه حواس آنها به وس یکه شرکت کنندگاناند 

گاهانه م گونه باشد  نیتواند ا ی. چگونه مرندیگ یها م نیدر خصوص ماش یبهتر ماتیکنند تصم یزمان خود راصرف تفکر آ
گاهانه در حال انجام تمر یدانسته اند که هنگام یهی؟ محققان بد حواس پرت کن حفظ شماره ها  نیکه شرکت کنندگان آ

گاه در حال پردازش اطالعات درباره   یکه شرکت کنندگان از رو یها بود ، در حال نیماش یبودند ، مغز آنها به طور ناخودآ
گاه نبودند . ا نیدادن ا گاه نیآ گاه اطالعات که عنوانش "فکر ناخودآ گاه، به پردازش ناخودآ " است، ظاهرا نسبت به فکر خودآ

بود نیدر خصوص ماش ماتیبهتر متناسب با تصم یگونه ا . 

دارد ادامه . 

یرضوان یرضو دیمهش   
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