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ها را ادراکی هستند: سیستم خودکار، که بیشتر فعالیت سیستمافراد دارای دو 

 گیردگیرد و سیستم واکنشی که برای اهداف خاص مورد استفاده قرار میدربرمی

 

در مورد انجام امور روزانه خود مانند   هستند. شما احتماالً بسیاری از فرایندهای فکری ما غریزی و خودکار

  های معمول، توسط سیستم خودکار  ردن در، نیاز به فکر کردن ندارید. این فعالیتآماده کردن قهوه یا قفل ک

شود که شما نیاز  زمانی فعال می ، مغزی، که سیستم واکنشی نام داردستم شوند. دیگر سیمغز شما انجام می

 ،. این سیستمشته باشید یا موضوعی که مستلزم ادراک است، داموضوعی مهم  بهفکر کردن  برای به تامل 

ساز جدید یا تشخیص روش باز  شود که شما در حال یادگیری روش استفاده از دستگاه قهوهزمانی درگیر می

 هستید.   ی کردن قفل

  ای که از رسانههای خودکار و واکنشی در مغز شما زمانی است مثال خوب در مورد روش تعامل سیستم 

های دیگران، سیستم خودکار مغز شما فقط  یتیکنید. در حین مرور تواجتماعی مانند توییتر استفاده می 

کنید مغز شما  حروف بزرگ برخورد می ای باکند. وقتی به کلمه، عکس یا نوشتهکاره تمرکز میبصورت نیمه

کنید و متن مربوط به آن را بخوانید، سیستم  کلیک  یلینک یشود. اگر تصمیم بگیرید روبیشتر درگیر می

 ید.  آز شما به فعالیت درمیواکنشی مغ

امکان تغییر فونت، رنگ و اندازه متن وجود ندارد، متغیرهایی    (Twitter)تر  یهایی مانند تویاز آنجاکه در رسانه

نویسان یا دیگر افرادی که سعی در جلب توجه مخاطب  غت، عکس و حروف بزرگ برای سرتیترلمانند انتخاب  

 گردد.  دارند، بسیار با اهمیت می



خواهند به سیستم  می ، (The New York Times) تایمز نیویورک روزنامه  تر یهای تویحساب ، برای مثال

صرف کنید یا آن را با   ، وقتمورد نظر  ندن مقالۀبرای خوا وادار کنند بزنند تا شما را  تلنگرا واکنشی مغز شم

تا   کنید خود را کم می سرعت  خواندن   وقتی در حین جستجوی اینترنتی، دیگران به اشتراک بگذارید. شما 

سیستم خودکار به سیستم واکنشی    گاه در حال تغییر ازآبه شکل ناخود  کنید،اطالعات را با دقت بیشتری مرور  

 .هستید 

 


