
 فصل اول

 کنند؟ها چگونه عمل میچرخه عادت: عادت 

 

 پذیرد: گیری عادت در سه گام صورت میشکل

 دهد.گوید چکار کنید و شما را در حالت پرواز خودکار قرار می که به مغز شما می محرکی عالمت: .1

 تکرار: فعالیت فیزیکی، ذهنی و احساسی بر اساس عادت..2

 ی عادت. کننده روتین و تقویتی این تکرار پاداش: ثمره.3

 

هائی هستند که در هزارتویی قرار دارند و در انتهای آن تکه  مثالی ساده برای توضیح این چرخه مَثَل موش 

یک صدای کلیک مانند ایجاد کنید.   کنید ، ها را رها می شکالتی )همان پاداش( وجود دارد. وقتی که موش 

کنید  و به تدریج،  ها تکرار می ها و بارکند . این مراحل را بارت را پیدا می و شکالکرده  و رو   موش هزارتو را زیر  

به    ، که او را از ابتدای راه  پیماید،دهد، به نحوی که هر بار یک مسیر را میرا در خودش شکل می   ی موش عادت

خ جدید، به موش  جا کردن شکالت و دادن سرنتوانید با جابهرساند. شما حتی میشکالت در انتهای راه می

دهید، به مرور موش از مسیر  هائی که شما مییاد بدهید که در مسیری متفاوت حرکت کند. بسته به سرنخ

 دلخواهتان به سمت پاداشش خواهد رفت. 

بخش جالبش آنجاست که وقتی موش در حال دویدن در مسیر است، مغز او در حالت خودکار قرار دارد. مغز   

پیماید، فعالیت بسیار کمتری دارد.  زمانی که به صورت راندوم جهان اطرافش را میدر این حالت نسبت به 

زنید یا زمانی  زمانی که دندانتان را مسواک می اید،شما نیز قریب به یقین قبال چنین احساسی را تجربه کرده

روید(. در این حالت  )مخصوصا اگر هر روز از یک مسیر می گردید روید یا از سر کار بازمیکه به سر کار می 

 . کنید  ) م: ذهنتان در حالت آزاد قرار دارد(اصال به اطرافتان دقت نمی 



های ما همیشه به دنبال راهی هستند تا زحمت کمتری  مغز -ها بسیار برای تکامل ما سودرسان هستند عادت

زیرا آنوقت مغز آزاد بود   ود، ان بغارنشینبسیار به نفع  هائی با قابلیت پرواز خودکار مغز در اختیار داشتن  .بکشند 

 ی عادت. گویند چرخهتا به فکر چیزهائی همچون ساختن پناهگاهی جدید یا پیداکردن غذا باشد. به این می 

کردیم.  گیری میدادیم تصمیمروز انجام می  ی عادت وجود نداشت، باید برای هرکاری که هر اگر اصالً چرخه

وقت بگذارید. ناچار   ،قبل یا بعد از حمام هم  ،گیری در مورد مسواک زدنتصمیمشدید که برای  شما مجبور می

شدیدکه تصمیم بگیرید اول کدام کفشتان را به پا کنید یا از کدام مسیر)به خانه( بازگردید. اینطور مقدار  می

 نداشتید. های مهمی تصمیم دادید و توانی برای تفکر دربارهزیادی از انرژی ذهنیتان را از دست می

ها دو فرآیند کامال  اما حقیقت آنست که این   -اند ها همان حافظه و خاطراتممکن است فکر کنید که عادت

ای شکل  تر مغز ما یعنی گره قاعدهتر و پائینها در سطح ابتدائیمتفاوتند. برخی محققین معتقدند که عادت

های  توانند عادتمی  ،توانند خاطرات جدیدی بسازند نمیگیرند. این بدان معناست که آن دسته از افراد هم که  می

 جدیدی ایجاد کنند.

گستر  ( است، کسی که به بیماری فراموشی پیشEugeneی یوجین) آورد دربارهمثالی که نویسنده  می

ادی  مغز او را از بین برده بود. او هر روز خودش را به افر  ای که بخش مربوط به خاطراتمبتال شده بود، بیماری

او هنوز قادر بود   کرد و هر روز برای او روزی تازه بود. با این وجود، شناخت دوباره معرفی می که از قبل می

اش را بکشد، اما قادر بود که برای قدم زدن  ی محلهتوانست نقشههای جدیدی بسازد. مثال ، با اینکه نمیعادت

توانست  توانست به شما بگوید حمام کجاست، اما میکه نمی   بیرون برود و باز به خانه برگردد. حتی با این وجود

های ساده مربوط به حافظه را بازی کند. این بدین خاطر است که اینها  توانست بازیبه حمام برود. او حتی می 

ها بسیار شکننده  بودند. با این وجود، عادتیک سری عادت بودند که به صورت ناخودآگاه در ذهن او نقش بسته

 شد.  گرفتیم، او قطعا گم میهای او را از او می اگر سرنخ -پذیرند سیبو آ

و  سه بخش اند: عالمت )سرنخ(، تکرار یا روزمرگی،  های عادتهمانطور که در آغاز فصل گفتیم، چرخه

  اما چرخه به تدریج خودش   -شوند ها( با عنوان چند تصمیم آگاهانه آغاز میها)عادتپاداش. درست است که این



شما به حالت  زمغ-رسد که شما دیگر کنترلی روی رفتارتان نخواهید داشتکند. کار به جایی میرا تقویت می 

 خواهد پیش خواهد برد.  خودکار خواهد رفت و روال را آنطور که عالمت می

توانید این عادات را سرجایشان  البته، خبر خوب اینست که شما فقط با تشخیص عالمت و پاداشتان می

نشانید.ب  


