
 !دنكشي كار اندازه از بيش مغزتان از : مده بخش  -همه  براي سالم شغل

 .خوابي کم که تحال به خوش"عقب. کارهام از هميشه ميکنم کاري هر !بود ساعت ۴۲ از بيشتر روز شبانه کاش"

 آشنا ما از بسياري براي احتماال ديگر مشابه جمالت و جمالت اين ".مناراحت ميخوابم، همه اين اينکه از من

 و ترين ساده از يکي معموال و داريم کم وقت بدهيم انجام خواهيم مي که کارهايي انجام براي هميشه .هستند

 .است استراحت کردن کم هم ها راه ترين دست دم

 پس هاي ساعت در افراد تا شوند مي باعث عموما اقتصادي فشارهاي .نيست ما روزهاي اين مشکل تمام اين اما

 مالي نيازهاي از بخشي صورت اين به بتوانند شايد تا بياورند روي سوم و دوم کارهاي به هم اداري زمان پايان از

 يک در عصرها و دهد مي درس دولتي ي مدرسه يک در ها بچه به ها صبح که معلمي ديدن .کنند تأمين را خود

 مي مسافرکشي به را ها شب و عصرها که کارمندي گذارد، مي کنکور کالس ها بچه براي خصوصي آموزشگاه

 نرم مهندس دهد، مي انجام را مختلف شرکت چند حسابداري کار شفراغت ساعات در که حسابداري گذراند،

 براي سفارشي هاي برنامه نوشتن به صبح تا ها شب کارش محل شرکت در روزانه کدنويسي بر عالوه که افزاري

 بسياري و ششخصي مطب در را عصرها و گذراند مي بيمارستان در را روزها که پزشکي است، مشغول ديگران

 .نيست عجيب ديگر روزها اين مشابه موارد

 بکشند، دست کردن کار از اي لحظه حتي اگر انگار و اند شده معتاد کردن کار به اصال که هستند هم ها بعضي

 کارآفريناني و کنند، مي کار جديد ي پديده يک کشف روي که محققاني .دهند مي دست از را زندگي ي انگيزه

 البته يکي اين .هستند ها آدم اينگونه از بارز ي نمونه دو کنند مي تالش خود کار و کسب ي توسعه براي که

 کوشش و تالش راه از بشر، تاريخ طول در بزرگ هاي انسان هاي موفقيت از بسياري و نيست بد هم هميشه

 الگوي به افراطي، کردن کار که شود مي مسئله يک به تبديل موضوع اين وقتي .اند آمده دست به زياد بسيار

  .دهد ترجيح جمله از زندگي هاي لذت ي همه به را کردن کار از ناشي لذت آدم و شود تبديل زندگي ثابت

 براي است ممکن چه اگر کنيد مي کار هفته هر که طوالني هاي ساعت که ببريم ياد از نبايد حال هر در

 کارکنان روي بر که مدتي طوالني تحقيقي براساس .نيست خوب خيلي مغزتان براي ولي باشد، مفيد زندگيتان

 و حافظه شدن ضعيف نتيجه در و مغز پيري يندآفر تسريع باعث تواند مي اندازه از بيش کار شده، انجام بريتانيايي

 .شود انسان کردن فکر توانايي



 ي طبقه کار، تأثير که کردند آغاز را Whitehall II  عنوان تحت تحقيقي محققان ۵۸۹۱ سال در ابتدا

 و مرد هزاران ميان در مزمن بيماريهاي به ابتال ميزان گسترش بر را زندگي سبک و روانشناختي عوامل اجتماعي،

 تا ۴22۴ سالهاي بين و ۵۸۸۸ تا ۵۸۸۱ سالهاي بين .کرد مي بررسي لندن شهري خدمات دفتر ۴2 در شاغل زن

 را شناخت ي قوه کارکرد گيري اندازه براي شده طراحي هاي آزمايش داوطلبان از نفر ۴۴۵۲ حدود ، ۴22۲

 کوتاه ي حافظه به که) سيال هوش گفتاري، هاي مهارت و شفاهي ي حافظه ارزيابي شامل ها آزمايش .گذراندند

 طول در شده انباشته دانش) شده کريستال هوش و (است مرتبط مسئله حل و خالقيت انتزاعي، تفکر مدت،

 بيماري سن، افزايش با سيال هوش .بود (آيند مي دست به فرهنگي تجربيات و کردنکار  آموزش، از که زندگي

 افزايش به رو سالگي ۱2 و ۰2 سنين در شده کريستال هوش که حالي در گيرد؛ مي قرار تأثير تحت جراحت يا

 .کند نمي کاهش به شروع هم سالگي ۹2 تا حتي و گذارد مي

 ساعت ۱۱ از بيشتر که کساني بودند، کرده کار هفته در کمتر يا ساعت ۲2 که کنندگاني شرکت با مقايسه در

 دست به ۲ شناسي لغت ي زمينه در دوره انتهاي و اوليه هاي آزمايش در کمتري نمرات کردند کار هفتهدر

 نشان خود از اول آزمايش به نسبت سيال هوش در را بيشتري کاهش دوم آزمايش در همچنين آنها .آوردند

 شغل، تحصيالت، :مانند  شناخت ي قوه بر تأثيرگذار عوامل روي بيشتر هاي بررسي با حتي رابطه اين .دادند

 .شد تقويت شدت به ... و خواب استرس، بيماري،

 انحرافات .است بد مغز براي زياد کار که نکرد ثابت هم را اين و نداد زياد کار مورد در اخطاري مطالعه اين البته

 کار زيادي هاي ساعت که افراد از بعضي :داشت وجود گروه هر براي آمده دست به امتيازات در زيادي بسيار

 کار ساعت ۲2 گروه در که افرادي از برخي که حالي در بودند، خوب وحشتناکي شکل به ها آزمايش در ميکردند

 از بيش کار ميان اي رابطه وجود کشف تحقيق اين نتيجه .داشتند اي نااميدکننده نتايج داشتند قرار آن از کمتر و

 که آنجايي از است ممکن البته .نيست معلولي و علت رابطه يک البته که بود آدمي شناخت ي قوه کارکرد و حد

 کسب بر موضوع اين نيست، کنند مي کار زياد که کساني دلخواه مغز توان شدن ضعيف و زياد کار ي رابطه اثبات

 .بگذارد تأثير شناختي ي قوه سنجش براي استفاده مورد هاي آزمايش در افراد اين توسط پايين امتيازهاي

 زمان دارند، پاييني تفکر توانايي افرادي :دارند تحقيق اين نتايج براي هم ديگر احتمالي توضيح يک محققان

 .هستند نيازمند نيز بيشتري زمان به نتيجه در و کنند مي صرف کارشان تکميل براي بيشتر



 شما زندگي بر نيز را مدت کوتاه تأثيرات از گروهي مغز، به ندادن استراحت و زياد کار که اند کرده ثابت تحقيقات

 فراموشي، گيري، تصميم در اشتباه مدت، کوتاه ي حافظه ضعف دچار است ممکن مدت کوتاه در .گذارد مي

 دهيد اجازه حال هر در .شويد رواني و جسمي خستگي و دقت کاهش يادگيري، قدرت کاهش تمرکز، کاهش

 مغز براي آينده در چه و امروز در چه را مشکالتي تواند مي که دارد وجود زياد کار مورد در چيزي که کنيم فرض

 روي بر را آن تأثيرگذاري سرعت توانيد مي اما است؛ اجتناب غيرقابل احتماال و تدريجي تأثير اين .کند ايجاد

 جايگزين با و استرس افزايش :برساند ضرر بدن و مغز به اصلي راه دو از تواند مي زياد کار .دهيد کاهش مغزتان

 انرژي و سودمند را کردن کار زياد شما اگر بنابراين .خوب رفتارهاي ساير و سالم غذاهاي کردن، ورزش شدن

 احتماال کردن کار زياد کنيد، نمي اطرافيانتان با خود روابط يا تفريح و استراحت جايگزين را آن و يابيد مي بخش

 را شما و شود مي شما خواب مزاحم و است فرسا طاقت شما براي کار اگر اما .باشد مفيد شما مغز براي تواند مي

 به تواند مي احساسيتان و فيزيکي رواني، سالمت به توجه بگذاريد، کنار را ها آدم با ارتباط و تفريح ميکند مجبور

 .کند کمک رود مي باال سنتان که زماني براي شما مغز هشياري

 :از عبارتند مغزتان کردن هشيار براي راه ۲

 .است مفيد بدنتان همانند مغزتان براي اين :کردن ورزش. ۵

 کسب هاي تکنيک از يا بنشينيد اي گوشه در ساکت دقيقه ۵2 روز هر اينکه :کنيد آزاد استرس از را خودتان .۴

 .کند کمک است مضر بسيار مغز براي که چيزي استرس بردن بين از به تواند مي کنيد، استفاده آرامش

 .زندگيتان بر بيشتر کنترل اعمال براي است خوبي راه همچنين کار اين

 .کنند کمک فيزيکي و رواني سالمت حفظ به تواند مي انساني روابط :دوستان و خانواده با ارتباط .3

 تغيير يک تواند مي اين که چرا نگذاريد؛ کنار را کارتان کردن زياد مشکل حل براي :دهيد انجام متفاوتي کار .۲

 درس رياضي ابتدايي آموز دانش يک به بگيريد، پيانو درس کنيد، سواري قايق آن جاي به .باشد دهنده فريب

  .قبيل اين از ديگري کارهاي و کنيد بازي شطرنج ناهار با زمان هم دهيد،



 مفيد هم کارتان براي تواند مي و سازد مي انرژي از سرشار دوباره را شما دهيد مي خود به که استراحتي زمان

  .باشد

 !است مناسبي زمان شروع براي حاال همين
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