
 

 

 

گاه در مح کار چگونه است؟ طیناخودآ  

یبورسل مزیج  

 قسمت سوم و پایانی

 

مطالعات صورت گرفته در  ،و همکارانش سیاسترهو جکید یپ یا قاتیدر تحقدر اولین قسمت از مقاله نتیجه گرفته شد که 
که کامال تمرکز داشتند،  گریحواسشان پرت شده بود، نسبت به گروه د یمحرک ریکه تحت تاث یاو نشان داده بود، افراد شیآزما

پرت شده بود، در همان حال  یکه حواسشان با محرک یمعلوم شده بود، شرکت کنندگان قیگرفته بودند. در تحق یبهتر میتصم
گاه آن ها مشغول پردازش اطالعات راجب موضوع اصل ریضم گاه با عنوانعملکرد ن وهیش نیبوده است. ا یناخودآ فکر »اخودآ

گاه با تصویر برداری که در آزمایش از شرکت  «ساتپوته یآجا»و  «کرسول دیو ید»،  مقاله قبلی. در مطرح شد« ناخودآ
گاه وجود دارد گاه حق . کنندگان گرفته بود، روشن شد که مفهوم فکر ناخودآ افتد: قشر مخ  یدر مغز اتفاق م قتایفکر ناخودآ

گاه فعال بودند. هر چند  یبانیراست در هنگام وجود حواس پرت کن در پشت یچپ و قشر مخ جلومغز یدارید از فکر ناخودآ
گاه حما نیکه واقعا جالب توجه است ا یزیچ هستند  یبهمناطق مشا یکنند برخ یم تیاست که مناطق مغز که از فکر ناخودآ

 ادیبه . راست یچپ و قشر مخ جلو مغز یداری: قشر مخ دهستند.  اطالعات یریادگیشرکت کنندگان ابتدائا در حال  یکه وقت
گاِه مرتبط با فکر فعال یمغز تیفعال نیکه ا دیداشته باش حفظ شماره مرتبط باشد:  نیکه تنها با انجام تمر ستین یتیناخودآ

خوانید. . اما درادامه مقاله می افتد یمناطق مغز اتفاق م گریحفظ شماره در د نیتمر تیفعال . 

 زیراست ن یچپ و جلومغز ِی داریبود که به قشر مِخ د یآن یگونه نشد چه؟ اگر حواس پرت کِن ما به طور اتفاق نیاما اگر ا
 یاست که غالبا هر بخش مغز درعملکردها نیا م،آنیگرفته باش ادی یاز عصب شناس زیچ کیداشت چه؟ اگر ما  اجیاحت

از مناطق مغز  یمشابه یدارند شامل مجموعه  لیهستند تما گریکدی مشابهکه  ییشرکت دارد و عملکردها یفراوان یشناخت
ها(، ممکن  قیقا یها بود)مثال مطالعه درباره  نیخواندن اطالعات درباره ماش هیشب یکاف زانیباشند. اگر حواس پرت کن به م

گاهو آن گاه فکر ناخو  -راست را به کار گرفته باشد یچپ و جلو مغز یداریبود قشر مِخ د کجا اتفاق خواهد افتاد؟ ما داده  دآ
گاه  دیباشد که با یبه اطالعات هیاز اندازه شب شیکه اشاره به آن دارد که اگر حواس پرت کن ب میکرده ا یجمع آور ییها ناخودآ

گاه اتفاق نم افتد یپردازش شوند، پردازِش ناخودآ . 

*  یخورند( چه حرف یآن، آب م یزوم رو یکه به هنگام مشکل به جا یجماعت آب سردکن ما )جماعت یبرا نیا ن،یبنابرا
و ما اکنون گمان  دیخردمندانه تراست که قدم بزن دیتمرکز کن یمشکل یهمچنان رو نکهیا یاوقات به جا یگفتن دارد؟ گاه یبرا



 

 

است که از  یزیاست که کامال متفاوت از آن چ یآن -کن ن حواس پرتیبهتر -مشکل کیتنفس از  نیکه بهتر میکن یم
گاه رو دیخواه یمغزخود م  لیمیبا ا یمشتر کیدادن به  لیمیوقفه در ا جادیا یبه جا نیآن کار کند. بنابرا یبه طور ناخودآ

. ممکن دیرا امتحان کن متفاوت اند(، در عوض تلفن کردن دوارانهیام یدو کامال به گونه ا نی)هر چند اگریدادن به افراد مهم د
 ی( در طول روز به مغز شما زمان دهد همه یهر وقفه ا ای" یمغز ی)"وقفه ها یشناخت یاست پراکندن وقفه ها )و تنفس ها(

گاه پردازش کند دیکه با آن مواجه هست یانواع مشکالت .را به طور ناخودآ  
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