
 

 

گاه در مح کار چگونه است؟ طیناخودآ  
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دوم قسمت  

 

اهمیت برخی از وقت گذرانی هایی که در محیط کار صورت می گیرد، اشاره شد. در این که چطور این وقت به  مقاله قبلیدر 
هدر دادن ها می تواند موجب شود تا فرد به گونه ای موفقیت آمیز عمل کند! در تحقیقات ای پی دیجک استرهویس و 

ن داده بود، افرادی که تحت تاثیر محرکی حواسشان همکارانش این نکته روشن شد. مطالعات صورت گرفته در آزمایش او نشا
پرت شده بود، نسبت به گروه دیگر که کامال تمرکز داشتند، تصمیم بهتری گرفته بودند. در تحقیق معلوم شده بود، شرکت 
گاه آن ها مشغول پردازش اطالعات راجب  کنندگانی که حواسشان با محرکی پرت شده بود، در همان حال ضمیر ناخودآ

گاه با عنوانم گاه»وضوع اصلی بوده است. این شیوه عملکرد ناخودآ مطرح شد. « فکر ناخودآ  

 در ادامه مقاله می خوانیم:

گاه  بحث ها سیاسترهو جکید یاصل یاما از زمان انتشار مقاله  وجود  نیا یدرباره  ریناپذ انیپا یدر خصوص فکر ناخودآ
گاه در حال انجام چن تواند به طور یمغز واقعا م ایداشته است که آ بحث  نی. با اریخ ایباشد  یا دهیچیپردازش پ نیناخودآ

 قاتیو تحق یعلم یربرداریتا در مرکزتصو میاستفاده کرد یذهن یربرداری" ازتصووتهساتپ یکرسول" و "آجا دیویمن، "د ،یذهن
گاه را مورد مطالعه قرار ده یدر خصوص مغِز دانشگاه "کارنگ  تیتافعال میاستفاده کرد ی. ما از ام آر آمیملون"، تفکر ناخودآ

 خصوص به – میکن یریها برآمدند اندازه گ نیاشدرباره م  یریگ میکه از عهده مشکالت تصم یشرکت کنندگان را هنگام یمغز
مرتبط با  یمغز تیحواس پرت کن حفظ شماره ها را انجام دادند. هرچند ما به فعال نیتمر ،یریگ میاز تصم شیکه پ هنگامی

گاه را م تیما تنها فعال م؛یخوِد حواس پرت کن عالقه مند نبود  یآمار یروشهاما از  نی. بنابرامیخواست یمرتبط با تفکر ناخودآ
گاه مرتبط با فکر  تیباعث شد تنها با فعال نیکه ا میمغز مرتبط با حواس پرت کن را کسر کن تیتا فعال میاستفاده کرد ناخودآ

.میرها شو  

گاه حق میافتیما  راست در هنگام وجود  یچپ و قشر مخ جلومغز یداریافتد: قشر مخ د یدر مغز اتفاق م قتایکه فکر ناخودآ
گاه فعال بودند. هر چند چ یبانیحواس پرت کن در پشت است که مناطق مغز  نیکه واقعا جالب توجه است ا یزیاز فکر ناخودآ

گاه حما اطالعات  یریادگیشرکت کنندگان ابتدائا در حال  یهستند که وقت یطق مشابهمنا یکنند برخ یم تیکه از فکر ناخودآ
شرکت کنندگان درباره  یراست وقت یچپ و قشر مخ جلو مغز یداریشوند: قشر مخ د یها هستند فعال م نیدر خصوص ماش

گاه هنگام یها مطالعه م نیماش حفظ شماره را  ِن یتمر ندگانکه شرکت کن یکنند در حال کار هستند و سپس به طور ناخودآ



 

 

گاِه مرتبط با فکر فعال یمغز تیفعال نیکه ا دیداشته باش ادیشوند. اما به  یدهند مجددا فعال م یانجام م که  ستین یتیناخودآ
.افتد یمناطق مغز اتفاق م گریحفظ شماره در د نیتمر تیحفظ شماره مرتبط باشد: فعال نیتنها با انجام تمر  
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مه داردادا  
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