
 اولفصل 

 .کنندی مجرا تجربه میبیشتر افراد، روز خود را در سه مرحله

 

شناسان دانشگاه (، جامعهMichael Macy) مایکل مِیسی  ( و Scott Golder) گُلِدر اِسکات

هشتادوچهار  ، پانصد میلیون پستِ توئیتِ دو میلیون و چهارصد هزار کاربر از  ۲۰۱۱(، در سال  Cornellکُرنِل)

 وتحلیل متن کردند تا چرخه روزانه عواطف مردم را بررسی نمایند.کشور را وارد یک برنامه تجزیه 

های حاوی کلمات دارایِ  های دارای حال و هوای مثبت )توئیتاین جامعه شناسان، دریافتند که تعداد توئیت

صبح، باال، در طول بعدازظهر، کم، و در   نفس و شوق و اشتیاق(، در طولبارِ عاطفیِ مثبت همچون اعتمادبه 

ها ترسیم کرده بودند، و دارای نقطه اوج صبح، نقطه فرود بعدازظهر و نقطه  اوایل عصر، باال بود. نموداری که آن 

 های متفاوت، یکسان بود. گیری مجدد عصر بود، در نقاط زمانی مختلف و فرهنگاوج 

اند، نیز ثابت است. در  های تحقیق متفاوتی استفاده کرده روش این الگوی گرافیکی حتی در مطالعاتی که از 

های زمانی بین پانزده  یکی از مطالعات، پژوهشگران از افراد خواستند تا به روز قبل خود فکر کنند و در بازه 

دقیقه و دو ساعت، احساسات خود را توصیف کنند. این پژوهشگران نتیجه گرفتند که با آغاز صبح، افراد  

کنند. این احساسات مثبت در طول  هستند و احساس شادی کرده و با دیگران به گرمی برخورد می  سرحال

 یابد.بعدازظهر، فروکش کرده و در اوایل عصر، مجدداً افزایش می

گذاران و  های کنفرانسی که مدیر اجرایی شرکت با سرمایهتماس  ۲۶۰۰۰ی دیگری که روی در مطالعه 

هایی که در طول صبح  کند، انجام گرفت، پژوهشگران دریافتند که تماس تحلیلگران بازار بورس برقرار می 

حتوای اخبار و لحن  برقرارشده بودند، مثبت و مطلوب بودند. با نزدیک شدن به بعدازظهر، حتی کنترل م

بندی تماس و، متعاقب آن، تأثیری که روی  شد. زمان شد و در طول عصر، مجدداً مطلوب می ها منفی می تماس 



گذاشت، بر بهای سهام شرکت اثرگذار بود. اگر مدیران اجرایی، این  گذاران و تحلیلگران بر جا می سرمایه

 شد.مدت سهام، بهتر می ه گرفتند، عملکرد کوتاها را در اوایل روز می تماس 

. منظور این است که  ، به این چرخه عواطف مرتبط استیمحیطتاثیرات اندازه به نیز شناسی زیستعلم 

تأثیر ساعت بیولوژیکی بدن قرار دارد. در  تحت -هاجمله انسانمن  - عملکرد تقریباً تمام گیاهان و حیوانات

های موجود در هیپوتاالموس،  ای از سلول (،خوشه achiasmaticsupr) ۱اتیکسمکیای سوپِراها، هستهانسان

های  کند. این هسته، سرنخ( را کنترل می circadianهای سیرکادیَن ) ای« است که ریتم »تایمر روزانه 

کند تا دنیای بیرون  های محیط زیستی )همچون نور( استفاده میهای روزانه( و نشانه اجتماعی )همچون برنامه 

وبیداری، زمان شروع و پایان کارها، چگونگی  های درونی هماهنگ کند. بدین ترتیب، زمان خوابم را با سیست

 کند.احساس و عملکرد ما را تنظیم می 

یابد. تفاوت  از نظر اکثر افراد، اشتیاق ذهنی، که در اوایل روز بیشتر است، با نزدیک شدن بعدازظهر، کاهش می 

های شناختی را جبران  موجود در رفتار کلی انسان و انجام فعالیت اختالف  درصد   ۲۰تواند تا در زمان روز، می 

 نماید.

بینی، تغییر  ای منظم و قابل پیشمانند ... اغلب به شیوه های شناختی در طول روز، ثابت نمی »... توانایی 

تر و  ر، کندتر، خالق تتر، کندذهنتر، سریع های دیگر، باهوش هایی از روز، نسبت به بخش کنند. ما، در بخش می 

 . تر هستیم«غیر خالق 

 

چگونگی انجام خوب یک کار در طول ساعات مختلف روز، به ماهیت کار نیز بستگی دارد. بیشتر افراد، کارهای  

دهند. در ساعات اولیه صبح، افزایش دمای بدن، سطوح انرژی و  تحلیلی را در ساعات صبح بهتر انجام می 

دهد. تمرکز و هوشیاری، در موقع ظهر به اوج  درنتیجه، توانایی تمرکز را افزایش می   هوشیاری را باالتر برده و،

 یابند.خود رسیده و در طول بعدازظهر، با خسته شدن مغز، کاهش می 

 
 مترجم.  .است شده کشف هم بدن دیگر های بافت در  سوپراکیاسماتیک هسته است،  متصل ها چشم به مستقیم طور  به و دارد قرار بینایی عصب نزدیک اکیاسماتیک سوپر ی هسته ۱



هایی از روز که  با کاهش توانایی فرد برای تمرکز در طول بعدازظهر، ممکن است افراد، نسبت به زمان 

دقت زیاد ندارد. وقتی فیلترهای ذهنی در  د، ارتباطاتی را برقرار کنند که نیاز به هوشیاری و دقت باالیی دارن

کند، زیرا قطعات پازل را از  وفصل مسائل شناختی بهتر عمل می ترین حد خود قرار دارند، مغز در حل پایین

ی بعدازظهر بیند. بدین ترتیب، خالقیت و نوآوری، در طول ساعات پایانمنظری جدید و بدون محدودیت می 

 رسند.به اوج می 


