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فصل هجدهم
ً
بســیارند کســانیکه مایــکل فلپــس را میشناســند؛ فــردی کــه عمومــا بـا عنــوان یکــی
از بزرگتر یــن ورزشــکاران تار یــخ شــناخته میشــود .فلپــس بیــش از هــر شــناگری و
حتــی بیــش از هــر ورزشــکاری در تمــام رشــتههای ورزشــی ،مــدال طــای المپیــک
را گرفتــه اســت.
افــراد کمتــری هشــام الگــروج را میشناســند؛ امــا او نیــز در جــای خــود ورزشــکار
فوقالعــادهای اســت .الگــروج دونــدۀ مراکشــی دارنــدۀ دو مــدال طــای المپیــک
و یکــی از بهتر یــن دونــدگان دوهــای نیمهاســتقامت همــۀ ادوار ایــن مســابقات
اســت .رکــورد جهانــی دوهــای هــزار و 500و دو هــزار متــر ســالها در اختیــار او بــود و در
مســابقات المپیــک ســال  2004آتــن یونــان نیــز دو مــدال طــا در دوهــای هــزار و  500و
پنــج هــزار متــر ب ـه دســت آورد.

تهــای مختلــف ،زمیــن تــا آســمان بــا هــم فــرق دارنــد؛ ّاول
ایــن دو ورزشــکار از جه 
اینکــه یکــی روی زمیــن رقابــت میکنــد و دیگــری در آب؛ امــا تفــاوت چشــمگیر
آنهــا در قدو بــاال اســت .قــد الگــروج یــک متــر و  76ســانت اســت و قــد فلپــس یــک
متــر و  94ســانت .بــا وجــود ایــن هجــده ســانت اختــاف ،هــر دو مــرد از یــک جنبــه
شــبیه هــم هســتند؛ طــول درز داخلــی شــلوار(از مــچ تــا کشــالۀ ران) هــر دوشــان برابــر
اســت!
ـبت قــدش کوتــاه اســت و تن ـهاش بســیار
چطــور امــکان دارد؟ پاهــای فلپــس بهنسـ ِ
بلنــد ،قامتــی کــه بســیار مناســب شــنا اســت؛ امــا الگــروج پاهــای فوقالعــاده بلنــدی
دارد و باالتنـهای کوتــاه ،قــد و قامتــی کــه جــان میدهــد بــرای دوهــای اســتقامت.
حــاال تصــور کنیــد کــه ایــن دو ورزشــکار بینالمللــی ،رشــتۀ ورزشیشــان را بــا هــم
جابهجــا کننــد .آیــا مایــکل فلپــس بــا وجــود اســتعداد درخشــان ورزشـیاش میتوانــد
بــا تمرینهــای کافــی بــه یــک دونــدۀ دوی اســتقامت در اندازههــای المپیــک تبدیــل
شــود؟ بعیــد اســت! فلپــس در اوج آمادگــی جســمانیاش  88کیلــو وزن داشــت؛
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یعنــی  40درصــد ســنگینتر از الگــروج کــه بــا وزن فــوق ســبک 63کیلویــی مســابقه
میدهــد .دونــدگان بلندقــد ،دونــدگان ســنگینوزناند و در دوهــای اســتقامت ،هــر
ی ـک کیلــوی اضافــی ،مصیبتــی اســت .فلپــس بــا همــۀ اســتعداد ورزش ـیای کــه
دارد ،از همــان نقطــۀ اســتارت محکــوم بــه شکســت خواهــد بــود .بــه همــان ترتیــب
الگــروج کــه ممکــن اســت یکــی از بهتر یــن دونــدگان تار یــخ باشــد ،بعیــد اســت کــه
ً
اصــا بتوانــد بـا عنــوان یــک شــناگر در المپیــک شــرکت کنــد .از ســال  1976بــه بعد،
قــد متوســط کســانیکه در دوی هــزار و  500متــر مــدال طــا گرفتهانــد ،یــک متــر و
 78بــوده ،در مقابــل ،قــد متوســط قهرمــان المپیــک در شــنای  100متــر آزاد مــردان،
ً
یــک متــر و  93بــوده اســت .معمــوال شــناگران قـ ِـد بلنــدی دارنــد کــه در ازای بــازوان و
کشــان بــرای شــناکردن در آب ایدئــال اســت .الگــروج
تنۀشــان ز یــاد اســت و فیزی 
ً
پیــش از آنکــه حتــی اســتخر را لمــس کنــد ،قطعــا بازنــده خواهــد بــود.
بنابرایــن ،رمــز افزایــش احتمــال موفقیــت ایــن اســت کــه زمینــۀ درســتی را بــرای رقابت
برگزینیــم .همیــن قضیــه هــر قــدر در ورزش و کسـبوکار صــادق اســت ،دربــارۀ تغییر
عــادت نیــز مصــداق دارد .وقتــی عادتهــا بــا تمایــات و قابلیتهــای طبیعــی مــا
یشــوند و چــون رضایتبخشترنــد ،بیشــتر
همخوانــی داشــته باشــند آســانتر اجــرا م 

نهــا پایبنــد میمانیــم .مــا هــم مثــل مایــکل فلپــس در اســتخر یــا مثــل هاشــم
بــه آ 
الگــروج در روی پیســت ،دوســت دار یــم در زمین ـهای رقابــت کنیــم کــه احتمــال
موفقیتمــان بیشــتر اســت.
پذیــرش ایــن راهبــرد مســتلزم پذیــرش ایــن حقیقــت ســاده اســت کــه انســانها بــا
اســتعدادهای متفــاوت زاده میشــوند .بعضیهــا عالق ـهای ندارنــد کــه دربــارۀ
ایــن واقعیــت صحبــت کننــد .در دیدگاهــی ســطحی ب ـه نظــر میآیــد ژنهــا تثبی ـت 
شــدهاند و گفتوگــو پیرامــون عواملــی کــه از کنتــرل مــا خــارج اســت بیهــوده بـه نظــر
میرســد .مضــاف بــر ایــن ،از اصطالحاتــی مثــل جبــر زیستشــناختی 1اینگونــه
1. Biological determinism

286

حقیقت استعداد ...
ِ
فهمیــده میشــود کــه موفقیــت بــرای افــراد معینــی مقــدر شــده اســت و ســایرین
محکــوم بــه شکس ـتاند؛ امــا ایــن برداشــت کوتهنظران ـهای از تأثیــر ژنهــا بــر رفتــار
انســان اســت.
نهــا بهآســانی تغییــر نمیکننــد
نقطهقــوت ژنهــا پاشــنۀ آشــیل آنهــا هــم هســت .ژ 
و ایــن بــدان معنــا اســت کــه گرچــه ژنهــا در شــرایط مســاعد ،مز یــت بزرگــی بـه شــمار
میآینــد؛ امــا در شــرایط نامســاعد ،نقطهضعفــی جــدی هســتند .دو متــر و  10ســانت
قــد داشــتن بــرای دانـکزدن در بســکتبال مز یــت بزرگــی اســت؛ امــا همــان قــد بــرای
اجــرای حــرکات ژیمیناســتیک دس ـتوپاگیر اســت.
نهــا و فایدهمنــدی اســتعدادهای
محیــط مــا تعیینکننــدۀ مناس ـببودن ژ 
طمــان تغییــر میکنــد ،قابلیتهایــی کــه
طبیعیمــان اســت .وقتــی محی 
تعیینکننــدۀ موفقیــت اســت نیــز تغییــر میکنــد.
یهــای جســمانی؛ بلکــه در بــارۀ ویژگیهــای ذهنــی نیــز
ایــن قضیــه نــه فقــط در ویژگ 
ً
تهــا و رفتــار انســانی ســؤال بپرســید،
صــادق اســت .مثــا ا گــر از مــن در بــارۀ عاد 
بهراحتــی پاس ـخگو هســتم؛ امــا ا گــر پیرامــون بافندگــی ،نیــروی محرکــۀ موشــک یــا
آ کــورد گیتــار چیــزی بپرســید ،چنــدان توانمنــد نخواهــم بــود .قابلیــت فــرد تــا حــد
ـوزش مناســب نیســت کــه افــرادی را در
ز یــادی بــه زمینــه بســتگی دارد .فقــط آمـ ِ

رشــتهای ممتــاز میکنــد؛ بلکــه تناســب افــراد بــا کار مربوطــه هــم شــرط اســت .بــه
ً
همی ـن جهــت ا گــر میخواهیــد آدم واقعــا بزرگــی بشــوید ،ضــروری اســت کــه جــای
درســتی را بــرای متمرکزشــدن انتخــاب کنیــد.
ب ـه اختصــار ،ژنهــا سرنوشــت شــما را رقــم نمیزننــد؛ آنهــا مناطــق فرصتتــان
را تعییــن میکننــد .ب ـه قــول پزشــکی بــه نــام گابــور ِمیــت« 1ژنهــا میتواننــد (مــا
ّ
را) مســتعد (کاری) بکننــد؛ ولــی نمیتواننــد (چیــزی را) مقــدر کننــد» .مناطقــی
کــه بهلحــاظ ژنتیــک در آنهــا مســتعد موفقیــت هســتید ،همــان مناطقیانــد کــه
1. Gabor Mate
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نهــا عادتهایمــان رضایتبخــش باشــد .نکتــۀ کلیــدی
بیشــتر امــکان دارد در آ 
ایــن اســت کــه تالشتــان را معطــوف بــه مناطقــی کنیــد کــه هــم در شــما شوروشــوق
یتــان وفــق دارنــد تــا رؤیایتــان را بــا
تهــای طبیع 
بــر میانگیزنــد و هــم بــا مهار 
اســتعدادتان هماهنــگ کنیــد.
مســئله ایــن اســت کــه «چطــور بفهمیــم در چــه زمینـهای امــکان موفقیتمــان بیشــتر
ـب ماســت؟»
اســت؟ و از کجــا بفهمیــم کــدام فرص 
تهــا و عادتهــا ،مناسـ ِ

برای یافتن پاسخ این سؤاالت ،ابتدا باید شخصیتتان را بشناسیم.
چطور شخصیتمان بر عادتهایمان اثر میگذارد؟

نهــا عمــل میکننــد .دانشــمندان
ز یــر ســطح هــر عادتــی (در واقــع هــر رفتــاری) ژ 
نشــان دادهانــد کــه ژنهــا در تمــام کارهــا اثرگذارنــد :از مقــدار ســاعتهایی کــه فــرد
صــرف تماشــای تلویز یــون میکنــد تــا احتمــال ازدواجکــردن یــا طالقگرفتنــش ،یــا
ّ
ـاد مــواد مخــدر ،الــکل یــا نیکوتیــن .مولفــۀ ژنتیــک در امــور دیگــری
تمایلــش بــه اعتیـ ِ
حــوادث
نیــز قــوی اســت؛ اینکــه در برابــر قــدرت چقــدر مطی ـع یــا عصیانگــر ،در
ِ
اســترسزا آســیبپذیر یــا مقــاوم هســتیدّ .فعالیــد یــا منفعــل و حتــی در خــال
یشــوید یــا کســل؟ همــان طورکــه
کارهایــی مثــل حضــور در کنســرت ،مجــذوب آن م 
رابــرت پلومیــن ،پژوهشــگر در زمینــۀ ژنتیـک رفتــاری ،1در کینگکالــج لنــدن بــه مــن
ّ
گفــت«:در مرحلــۀ کنونــی ،دیگــر در پــی آن نیســتیم کــه دخالــت مولفــۀ ژنتیــک در
صفــات انســانی را وارســی کنیــم؛ ز یــرا صفتــی نیســت کــه تحتتأثیــر ژنهــا نباشــد».
خوشــۀ منحصربهفــرد صفــات ژنتیــک شــخص ب ـه هــم گــره خــورده و او را مســتعد
داشــتن شــخصیت خاصــی میکنــد .شــخصیت انســان مجموعــۀ ویژگیهایــی
ً
اســت کــه از موقعیتــی بــه موقعیــت دیگــر ،ثابــت میمانــد .تحلیلهــای کامــا
اثباتشــدۀ علمــی در خصــوص صفــات شــخصیتی« ،مــدل پنجعاملــی »2نــام
1. Behavioral geneticist
2. Big Five
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ِ
دارد .این مدل صفات شخصی را به پنج طیف رفتاری دستهبندی میکند:
 -1پذیرابــودن تجر بــۀ جدیــد :در ی ـک ســوی ایــن طیــف ،کنجــکاوی و نــوآوری قــرار
دارد و در ســوی دیگــر ،محتــاط و مقاومبــودن.
 -2وظیفهشناسیّ :
مقرراتی و کارآمد تا آسانگیر و راحت.

ً
 -3برونگرایــی :مردمآمیــز و پرشــو روحال تــا منــزوی و تــودار (احتمــاال ایــن صفــات
را تحتعنــوان برونگــرا و درونگــرا شــنیدهاید).
 -4سازگاری :صمیمی و دلسوز تا خردهگیر و بیتفاوت.

 -5رواننژندی :مضطرب و حساس تا مطمئن ،آرام و باثبات.
تمــام خصلتهــای پنجگانــۀ فــوق ،ریش ـههای زیستشناســانه دارنــد .بــرای
یشــود از بــدو تولــد ردیابــی کــرد .در بخــش نــوزادان وقتــی
نمونــه ،برونگرابــودن را م 
پژوهشــگران موســیقیای را بــا صــدای بلنــد پخـش کردنــد ،بعضــی نــوزادان بهســمت
صــدا توجـه کردنــد ،حــال آنکــه برخــی نوزادهــا رو برگرداندنــد .زمانـی کــه پژوهشــگران
ایــن بچههــا را در طــول زندگــی رهگیــری کردنــد ،متوجــه شــدند نوزادانــی کــه بهســوی
صــدا توجــه کردنــد ،بیشــتر افــرادی برونگــرا شــدند و آنهایــی کــه رو برگرداندنــد
بیشــتر درونگــرا هســتند.
حــاال خصلــت ســازگاری را در نظــر بگیر یــد؛ افــرادی کــه میــزان ســازگاری باالیــی
ً
ُ
دارنــد ،مهر بــان ،بامالحظــه و گرمانــد .بهعــاوه معمــوال میــزان ا کسیتوســین بــدن
ایــن افــراد باال تــر اســت؛ هورمونــی کــه نقــش مهمــی در پیونــد اجتماعــی ایفــا میکنــد،
احســاس اعتمــاد را بــاال میبــرد و همچــون داروی طبیعـ ِـی ضدافســردگی عمــل
ُ
میکنــد .میتوانیــد بهســادگی تصــور کنیــد چطــور فــردی کــه ا کسیتوســین باالتــری
دارد میتوانــد مســتعد ایجــاد عادتهایــی نظیــر نوشــتن تشــکرنامه یــا ســاماندادن
رویدادهــای اجتماعــی باشــد.
بــرای نمونــۀ ســوم خصلــت رواننژنــدی را در نظــر بگیر یــد کــه همــۀ افــراد بــه درجــات
ً
مختلــف بهــرهای از آن دارنــد .افــرادی بــا میــزان بــاالی رواننژنــدی ،معمــوال بیشــتر
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از دیگــران مضطــرب و نگرانانــد .ایــن صفــت بــا حساســیت حسـ ِـی زیــاد بادامــه،1

بخشــی از مغــز کــه مســئول اعــان خطــر اســت ،مرتبــط دانســته شــده اســت .بــه

بیــان دیگــر ،افــرادی کــه بهلحــاظ رواننژنــدی نمــرۀ باال تــری میگیرنــد ،نســبت بــه
طشــان حســاسترند.
نشــانههای منفــی محی 
فقــط شــخصیت نیســت کــه عادتهایمــان را تعییــن میکنــد ،منتهــا بــدون تردیــد
یمــان مــا را بهسمتوســویی معیــن ترغیــب میکنــد .گرایشهــای بهشــدت
ژنها 
ریش ـهدار باعــث میشــود انجــام رفتارهایــی بهخصــوص بــرای بعضــی افــراد آســانتر
از ســایرین باشــد .واجــب نیســت کــه بهخاطــر ایــن تفاوتهــا پــوزش بخواهیــد
ً
نهــا کار کنیــد .مثــا شــخصی
یــا احســاس گنــاه کنیــد؛ امــا الزم اســت کــه روی آ 
کــه در خصیصــۀ وظیفهشناســی نمــرۀ پایینــی میگیــرد ،احتمــال کمتــری دارد
کــه بهصــورت طبیعــی منضبــط رفتــار کنــد و شــاید الزم باشــد کــه بــرای پایبنــدی
تهــای خــوب ،بیشــتر بــه طراحــی محیطــی اتــکا کنــد (محــض اطــاع
بــه عاد 
خوانندگانــی کــه کمتــر وظیفهشــناس هســتند ،طراحــی محیطــی را در فصــول شــش
و دوازده شــرح دادهایــم).
نتیجــۀ ایــن بحــث آن اســت کــه بایــد عادتــی را ایجــاد کنیــد کــه مطابــق
شــخصیتتان عمــل میکنــد .میتوانیــد بــا تمر یــن ،عضالتتــان را مثــل یــک
بدنســاز برجســته کنیــد؛ ولــی ا گــر صخر هنــوردی ،دوچرخ هســواری یــا پاروزنــی را
قتــان شــکل دهیــد.
ترجیــح میدهیــد ،عــادت ورزش ـیتان را متناســب بــا عالئ 
ممکــن اســت دوس ـتتان رژ یــم غذایــی کمکربوهیــدرات را دنبــال کنــد؛ امــا شــما
متوج ـه شــوید کــه رژ یــم کمچر بــی برایتــان مؤثرتــر اســت .ا گــر دوســت داریــد بیشــتر
نهــای پرحــرارت خجالــت نکشــید و هــر چــه
کتــاب بخوانیــد ،از ترجی ـحدادن رما 
را دل تنگتــان میخواهــد ،بخوانیــد .نبایــد عادتهایــی را بســازید کــه دیگــران بــه
شــما میگوینــد .عادتهایــی را برگزینیــد کــه بیــش از عادتهــای دیگــر ،بــا شــما
ســازگار اســت ،نــه عادتهایــی را کــه متداولتــر اســت.
1. amygdala
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ِ
یتــان لــذت و رضایــت بـه بــار َ
آورد؛
نســخهای از تمــام عادتهایــی کــه میتوانــد برا 
تهیــه کنیــد .ا گــر قــرار اســت بــه عادتــی پایبنــد باشــید ،رضایتبخشــش کنیــد .ایــن
ایــدۀ مرکــزی قانــون چهــارم تغییــر رفتــار اســت.
تهــا بــا شــخصیتتان ســرآغاز خو بــی اســت؛ امــا ایــن پایــان
متناس ـبکردن عاد 
ماجــرا نیســت .بگذار یــد توج همــان را بــه یافتــن و طراحــی موقعیتهایــی معطــوف
قتــر عمــل میکنیــد.
کنیــم کــه در آنهــا بهطــور طبیعــی موف 
یافتن حیطهای از فعالیت که امکان موفقیتتان را بیشتر میکند.
بــرای حفــظ انگیــزه و احســاس موفقیــت بایــد یــاد بگیر یــد دســت بــه کاری بزنیــد
کــه امــکان موفقیتتــان را بیشــتر کنــد .در عالـ ِـم نظــر ممکــن اســت از هــرکاری
لــذت ببر یــد؛ ولــی در عمــل از کارهایــی بیشــتر لــذت میبر یــد کــه بهآســانی بتوانیــد
ً
انجا مشــان دهیــد .افــرادی کــه در حیطــۀ خاصــی اســتعداد دارنــد معمــوال در آن
کار شایســتگی بیشــتری نشــان میدهنــد و در نتیجــه بــرای کارآمدیشــان تشــویق
نهــا بــه ایــن دلیــل پرشوروشــوق باقــی میماننــد کــه در جایـی کــه دیگــران
یشــوند .آ 
م 
نــاکام شــدهاند ،پیشــرفت میکننــد .دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه بــا دریافــت دســتمزد
بیشــتر و فرصتهــای بهتــر پــاداش میگیرنــد ،کــه هــم آنــان را شــادتر میکنــد و
هــم ب هســوی تولیــد کار ُپرکیفیــت سوقشــان میدهــد و بدینترتیــب وارد چرخــۀ
یشــوند.
مطلــوب م 
ا گــر عــادت درســت را انتخــاب کنیــد ،پیشــرفتتان را ســاده میکنیــد و اگــر عــادت
یســازید.
نادرســت را انتخــاب کنیــد ،زندگیتــان را دشــوار م 
امــا ،چگونــه عــادت درســت و مناســب را انتخــاب کنیــم؟ اولیــن قــدم ،اجــرای
قانــون ســوم است«:آســانش کــن!» در بســیاری از مــوارد ،وقتــی افــراد عــادت
ً
نادرســت را انتخــاب میکننــد ،صرفــا بدیــن معنــا اســت کــه عــادت دشــواری را
انتخــاب کردهانــد .وقتــی عــادت آســانی باشــد ،بیشــتر امــکان دارد موفــق بشــوید و
وقتــی موفــق بشــوید ،بیشــتر امــکان دارد کــه احســاس رضایــت کنیــد .بــا ای ـن حــال
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ســطح دیگــری را نیــز بایــد مالحظــه کــرد؛ ا گــر بــه پیشــرفت و بهبــود ادامــه دهیــد،
در درازمــدت در هــر حیطـهای از فعالیــت ممکــن اســت دشــوار بشــود .بــه اعتبــاری
بایــد بــه فعالیتــی مشــغول شــوید کــه بــا مجموعــۀ مهارتهایتــان همخوانــی داشــته
باشــد .حــاال از کجــا بفهمیــم کــه چــه فعالیتــی خــوب اســت؟
روش رایــج ،روش آزمونوخطــا اســت؛ البتــه ایــن روش ،معضلــی دارد :عمــر ،کوتــاه
اســت و مــا آنقــدر وقــت ندار یــم کــه هــر شــغلی را بیازماییــم ،بــا هــر فــرد واجد شــرایطی
قــرار مالقــات بگذار یــم ،یــا هــر ســاز موســیقی را امتحــان کنیــم .خوشــبختانه
راه مؤثــری بــرای حــل ایــن معضــل وجــود دارد؛ راهــکاری کــه بــه آن« ،تــوازن میــان
اکتشــاف و بهرهبــرداری »1میگوینــد.
در آغــاز هــر فعالیــت جدیــدی ،دورهای از بررسـیهای اکتشــافی بایــد وجــود داشــته
باشــد.
ایــن مرحلــه را در روابــط زوجیابــی ،قرارگذاشــتن مینامنــد .در کالــج ،دورۀ دروس
مقدماتــی و در کس ـبوکار ،اســپلیت تســتینگ(2آزمایش مــوارد مختــل) .مقصــود
از ایــن روش ایــن اســت کــه احتمــاالت مختلــف را امتحــان و طیــف وســیعی از
ایدههــا را وارســی کنیــد و ترفندهــا و روشهــای متنوعــی را ب ـهکار ببندیــد.
بعــد از دورۀ اولیــۀ اکتشــاف ،تمرکزتــان را بگذار یــد بــر بهتر یــن راهحلــی کــه پیــدا
کردهایــد و در عی ـن حــال گهــگاه دســت بــه اکتشــاف هــم بزنیــد .تــوازن مناســب
میــان اکتشــاف و بهرهبــرداری بســتگی بــه ایــن دارد کــه موفــق شــده باشــید یــا نــاکام.
ً
ً
ا گــر اخیــرا موفــق شــدهاید ،مرتــب بهرهبــرداری میکنیــد و ا گــر اخیــرا بــا شکســت
مواجــه شــدهاید ،همینطــور بــه اکتشــاف ادامــه میدهیــد.
ً
در بلندمــدت ،احتمــاال مؤثرتر یــن کار ایــن اســت کــه در  80تــا  90درصــد اوقــات،
بهرهبــرداری کنیــد و در ده تــا بیســت درصــد زمــان باقیمانــده بــه بررســی اکتشــافی
ادامــه دهیــد .معــروف اســت کــه گــوگل از کارمنــدان میخواهــد کــه  80درصــد از
1.  explore/exploit trade-off
2. Split testing
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زمــان کار هفتگیشــان را در شــغل رسمیشــان بگذراننــد و بیســت درصــد را صــرف
پروژ ههــای اختیار یشــان کننــد .ایــن راهبــرد بــه خلــق محصــوالت بزرگــی مثــل
َ
ا ُدو ردز و جیمیــل منجــر شــده اســت.
رویکــرد مطلــوب بــه مقــدار زمانــی کــه در اختیــار دار یــد نیــز بســتگی دارد .اگــر فرصــت
ز یــادی دار یــد ،مثــل کســانی کــه تــازه وارد بــازار کار شــدهاند ،بررســی اکتشــافی،
عاقالن هتــر اســت؛ چــون وقتــی کار درســت را پیــدا کنیــد ،هنــوز فرصــت زیــادی
ً
دار یــد تــا از آن بهر هبــرداری کنیــد .ا گــر از لحــاظ زمانــی در مضیقهایــد ،مثــا بــرای
پروژهتــان ضربالعجــل تعییــن شــده ،بایــد بهتر یــن راهــکاری را کــه تــا اینجــا پیــدا
کردهایــد ،اجــرا و شــروع بــه بهرهبــرداری کنیــد.
در حالــی کــه گزین ههــای مختلــف را اکتشــاف و کاوش میکنیــد ،میتوانیــد بــا
پرســیدن یــک ســری ســؤالها از خودتــان ،مــدام حلقــۀ انتخابهایتــان را تنگتــر
تهــا و حیطههایــی برســید کــه بیــش از همــه رضایتتــان را فراهــم
کــرده و بــه عاد 
میکنــد:
چه فعالیتی برای دیگران کار است و برای من سرگرمی؟
ـش «بــرای فــان کار ســاخته شــدهاید یــا نــه؟» ایــن نیســت کــه بــه
هــدف از پرسـ ِ
آن کار عالقــه دار یــد یــا نــه؟ بلکــه مقصــود ،کاری اســت کــه میتوانیــد در برابــر

تهــای آن ،راحتتــر از افــراد دیگــر تــاب بیاور یــد و در حالــی کــه بقیــه از آن
زحم 
شــکایت میکننــد ،شــما از آن لــذت میبر یــد .کاری کــه شــما را کمتــر از دیگــران
بیــازارد ،همــان کاری اســت کــه بــرای آن ســاخته شــدهاید.
کدام کار است که وقت انجامدادنش زمان را فراموش میکنم؟
1
کار پیــش رو یتــان غــرق
غرقگــی حالتــی ذهنــی اســت و زمانــی کــه چنــان در ِ

میشــوید ،دســت میدهــد کــه دنیــا و مافیهــا را از یــاد میبر یــد .ورزشــکاران و
ـب شــادکامی و عملکــرد عالــی
هنرمنــدان هنگامــی کــه در «اوج» هســتند ،ایــن ترکیـ ِ
1. Flow
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را تجر بــه میکننــد .محــال اســت حالــت غرقگــی را در کاری تجربــه کنیــد و آن
فعالیــت را ال اقــل تــا حــدی رضایتبخــش نیابیــد.
در چهکاری میتوانم بهتر از یک آدم معمولی نتیجه بگیرم؟
مــا بهطــور مــداوم خودمــان را بــا اطرافیــان مقایســه میکنیــم و زمانــی کــه ایــن مقایســه
شتــر اســت .زمانــی کــه مــن در تارنمــای
بــه نفــع مــا باشــد ،رفتــار مربوطــه رضایتبخ 
 jamesclear.comشــروع بــه نوشــتن مقــاالت کــردم ،فهرســت ایمیلهایــم خیلــی
ســریع ز یــاد شــد .اطمینــان نداشــتم کــه دارم درســت کار میکنــم؛ امــا میدانســتم کــه
دارم ســریعتر از همکارانــم نتیجــه میگیــرم و ایــن امــر مــرا بــه دنبالکــردن نویســندگی
ترغیــب کــرد.
چهکاری با طبیعت من جور درمیآید؟
فقــط بــرای لحظ ـهای بــه آنچــه تاب هحــال آموختهایــد توجــه نکنیــد .بــه حرفهایــی
کــه از مــردم شــنیدهاید کاری نداشــته باشــید .بــه انتظــارات دیگــران از خودتــان اعتنــا
نکنیــد ،بــه درون خو یــش بنگر یــد و از خــود بپرســید «چـه کاری بــا سرشــت مــن جــور
ـود حقیقـیام
در میآیــد؟ در چـهکاری احســاس ســرزندگی کــردهام؟ در چـه کاری خـ ِ
تهــای درونــی گــوش کنیــد و نــه بــه حرفهــا و
را حــس کــردهام؟» نــه بــه قضاو 
خوشــامد مــردم .نــه از روی حــدس و گمــان پیــش برو یــد و نــه از خودتان انتقــاد کنید.
فقــط بــه ســرگرمی و لذتــی کــه از کار میبر یــد ،توجــه کنیــد .ا گــر در کارتــان احســاس
یبــودن میکنیــد ،بهسمتوســوی درســتی پیــش میرویــد.
اصالــت و واقع 

راســتش را بخواهیــد بخشــی از ایــن فراینــد ،شــانس و اقبــال اســت .مایــکل فلپــس
ششــانس بودنــد کــه بــا مجموعــۀ قابلیتهــای نــادری زاده
و هشــام الگــروج خو 
تشــان بلنــد بــود کــه در محیطــی
شــدند کــه در جامعــه بســیار ارزشــمند اســت و بخ 
تهــا مطلــوب اســت .همــۀ مــا مدتزمــان
قــرار گرفتنــد کــه بــرای رشــد ایــن قابلی 
محــدودی در ایــن کــرۀ خاکــی زندگــی میکنیــم و از میــان مــا انســانها ،افــراد بــزرگ،
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کســانیاند کــه هــم ســخت میکوشــند و هــم بخــت بلنــدی بــرای دیدهشــدن
تواناییهایشــان دارنــد.
ولی اگر نخواهید موفقیتتان را به امان بختواقبال بسپارید ،چه باید بکنید؟
تتــان در آن بــاال باشــد،
ا گــر نتوانیــد فعالیتــی را پیــدا کنیــد کــه شــانس موفقی 
ُ
َ
1
بایــد فعالیتــی را خلــق کنیــد .اســکات ادام ،تصویرگــر کتــاب کمیــک دیلبــرت ،
میگوید«:بــرای هرکســی دس ـتکم چنــد زمینــه وجــود دارد کــه بتوانــد در آنهــا بــا
مقــداری تــاش جــزء  25درصـ ِـد بــاال باشــد .در بــارۀ خــودم ،از بیشــتر آدمهــا بهتــر
یتــوان مــرا هنرمنــد دانســت .مــن از کمدینهــای
نقاشــی میکنــم؛ ولــی بهزحمــت م 
معمولــی اســتندآپ  کــه هیچوقــت شــاهکاری خلــق نمیکننــد ،بهتــر نیســتم؛
منتهــا از بیشــتر افــراد (عــادی) در خندانــدن مــردم واردتــرم .نکتــۀ ســحرآمیز ایــن
تشــمارند کســانی کــه بتواننــد هــم خــوب نقاشــی بکشــند و هــم
اســت کــه انگش 
خــوب طنــز بنویســند .ترکیــب ایــن دو مهــارت اســت کــه آثــارم را تــا ایــن انــدازه نــادر
ســاخته و زمانــی کــه پیشزمینــۀ شــغلیام را بــه ایــن ترکیــب اضافــه کنیــد ،کمانــد
تصویرگرانــی کــه بتواننــد آن را درک کننــد ،مگــر آنکــه آن را زیســت کــرده باشــند».
زمانــی کــه نمیتوانیــد از طر یــق بهتر بــودن پیــروز شــوید ،از طر یــق متفاوتبــودن
میتوانیــد شــاهد پیــروزی را در آغــوش بگیر یــد .میتوانیــد بــا ترکیبکــردن
مهارتهایتــان ،ســطح رقابــت را کاهــش دهیــد و ایــن ســبب میشــود کــه آســانتر
یکــردن یــک فعالیــت ،لــزوم امتیــاز
ـک بازطراح 
بــه چشــم بیاییــد .میتوانیــد ب ـه کمـ ِ
ژنتیــک (یــا ســالها تمرینکــردن) را دور بزنیــد .یــک بازیکــن خــوب ،ســخت تــاش
میکنــد تــا بــر هــر رقیــب دیگــری پیــروز شــود؛ امــا یــک بازیکــن بــزرگ ،مســابقۀ تــازهای
را طراحــی میکنــد کــه بــا نقــاط قوتــش همســاز اســت و نقــاط ضعفــش را بــه چالــش
نمیکشــد.

1. Dilbert
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در دانشــگاه ،رشــتۀ اصلـیام را بیومکانیــک طراحــی کــردم کــه ترکیبی بــود از فیزیک،
نقــدر باهــوش نبــودم کــه در میــان نخبــگان
شــیمی ،زیستشناســی و آناتومــی .آ 
ـازی خــاص خــودم را خلــق کــردم
فیز یــک و زیستشناســی دیــده شــوم ،در نتیجــه بـ ِ
و چــون ایــن رشــته بــا تواناییهایــم ســازگار بــود ،فقــط دروســی را بــر میداشــتم کــه بــه

نهــا عالقــه داشــتم ،درسخوانــدن برایــم طاقتفرســا نبــود .از تلــۀ مقایســۀ خــودم بــا
آ
ـب دروســی را کــه
ســایرین هــم در امــان مانــدم .در نهایــت دانشــجوی دیگــری آن ترکیـ ِ

مــن بــر میداشــتم ،بــر نمیداشــت و در نتیجــه کســی نمیتوانســت مــرا بــا دیگــران
مقایســه کنــد.
ـت ضعیــف اســت .هــر چــه
تخصص 
یســازی راه مؤثــری بــرای غلبــه بــر «اتفــاق» وراثـ ِ

بیشــتر در مهــارت خاصــی متبحــر شــوید ،ســایرین دشــوارتر میتواننــد بــا شــما رقابــت
کننــد .خیلــی از بدنســازها از مچاندازهــای معمولــی قویترنــد؛ ولــی حتــی یــک
نســاز تنومنــد ممکــن اســت در برابــر قهرمــان مچانــدازی شکســت بخــورد؛ چــون
بد 
قهرمــان مچانــدازی قــدرت خاصــی دارد .حتــی ا گــر بهصــورت مــادرزاد بااســتعداد
نبــودن در زمین ـهای بســیار خــاص ،پیــروز
نباشــید اغلــب میتوانیــد از طر یــق بهتری 
شــوید.
ُ
ممــرغ را ســفت .اختیــار
جوشــاندن آب ،ســیبزمینی را شــل میکنــد و تخ 
ســیبزمینیبودن یــا تخممر غبــودن دســت خودتــان نیســت؛ لیکــن اختیــار شــرکت
در مســابقهای کــه در آن ســفتبودن بهتــر اســت یــا ش ـلبودن ،بــا شماســت .اگــر
بتوانیــد محیــط دلخواهتــری را پیــدا کنیــد ،میتوانیــد موقعیــت را از وضعیتــی
کــه امــکان شکس ـتتان در آن بیشــتر اســت بــه وضعیتــی تغییــر دهیــد کــه امــکان
موفقیتتــان بیشــتر اســت.
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حقیقت استعداد ...
ِ
حدا کثر بهرهوری از وراثت
یســازد؛ بلکــه ایــن ضــرورت را آشــکار
وراثــت ،لــزوم سختکوشــی را منتفــی نم 
نهــا بــه مــا میگوینــد کــه روی چ ـهکاری سختکوشــی کنیــم .زمانــی
میکنــد .ژ 
صــرف
کــه قــوای خــود را تشــخیص بدهیــم ،میفهمیــم کــه انــرژی و وقتمــان را
ِ
چ ـهکاری بکنیــم .میفهمیــم کــه بهدنبــال چــه فرصتهایــی بگردیــم و از چــه نــوع
یمــان را بهتــر بشناســیم،
چالشهایــی حــذر کنیــم .هرقــدر تواناییهــای طبیع 
راهبــرد مــا بهتــر از آب در میآیــد.
تفاوتهــای زیستشــناختی اهمیــت دارد ،بــا ای ـن همــه ا گــر بــر ایــن مســئله تمرکــز
کنیــم کــه تواناییهــای بالقوهمــان را شــکوفا کردهایــم یــا نــه ،ثمربخشتــر اســت تــا
آنکــه خودمــان را بــا دیگــران مقایســه کنیــم .ایــن واقعیــت کــه مــا درخصــوص هــر
قابلیــت خاصــی ،محدودیتــی طبیعــی دار یــم ،هیــچ دخلــی بــه بررســی ایــن مســئله
یمــان رســیدهایم یــا خیــر.
نــدارد کــه بــه ســقف تواناییها 
نقــدر درگیــر واقعیــت اســتعدادهای محدودشــان میشــوند ،کــه بهنــدرت
افــراد آ 
تــاش الزم را بــرای اســتفادۀ کامــل از اســتعدادهای خــود انجــام میدهنــد.
نهــا ا گــر خودتــان ســعی نکنیــد ،ژنهــا نمیتواننــد برایتــان کاری
عــاوه بــر ای 
بکننــد .بلــه ،ممکــن اســت مر بــی ورز یــدۀ باشــگاه ،ژنهــای بهتــری داشــته باشــد؛
لیکــن ا گــر شــما همــان تمرینهــا را انجــام ندهیــد ،نمیتــوان گفــت کــه شــما ژن
خو بــی نصیبتــان شــده اســت یــا ژن بــدی.
تهــا در درازمــدت،
بهطــور خالصــه بــرای اطمینــان از رضایتبخشمانــدن عاد 
یکــی از بهتر یــن راههــا ایــن اســت کــه رفتارهایــی را انتخــاب کنیــد کــه بــا شــخصیت
و مهارتهایتــان همخوانــی دارد و بــرای رفتارهــا و عادتهایــی وقــت و انــرژی
بگذار یــد کــه ســهلالوصول باشــند.
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عادتهای اتمی
چکیدۀ فصل
•رمـ ِـز بــه حداکثررســاندن امــکان موفقی ـت ایــن اســت کــه زمینــۀ درســتی را بــرای

رقابــت پیــدا کنیــد.

•ا گــر عــادت مناســبی را انتخــاب کنیــد ،پیشــرفت آســان اســت .بالعکــس اگــر
تهــای نامناســبی را انتخــاب کنیــد ،زندگــی دشــوار میشــود.
عاد 
یشــود بهآســانی تغییــر داد و ایــن بــدان معنــا اســت کــه در شــرایط
نهــا را نم 
•ژ 
مطلــوب ،ژن ،مزیتــی نیرومنــد اســت و در شــرایط نامطلــوب ،ژن ،نقطهضعفــی
جــدی اســت.
یتــان همخوانــی داشــته باشــند ،آســانتر
تهــای طبیع 
تهــا بــا قابلی 
•وقتــی عاد 
یشــوند .عادتهایــی را انتخــاب کنیــد کــه بیشــتر از عادتهــای دیگــر بــا
انجــام م 
طبیع 
تتــان ســازگاری دارنــد.
•وارد فعالیتــی شــوید کــه در آن نقط ـۀ قــوت دار یــد .ا گــر چنیــن فعالیتــی را پیــدا
نمیکنیــد خودتــان آن را خلــق کنیــد.
ضــرورت
یســازد .وراثــت،
•وراثــت (خــوب) لــزوم سختکوشــی را منتفــی نم 
ِ
نهــا بــه مــا میگوینــد کــه در چــه حیطــهای تــاش
کوشــیدن را آشــکار میکنــد .ژ 
کنیــم.
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ف�� نوزدهم

فصل نوزدهم
ُ
قانون گلدیال کس :چ�ور در
زندگی و کار باانگیزه بمانیم؟
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عادتهای ا�می
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فصل نوزدهم
در ســال  1955دیزنیلنــد تــازه در آناهایــم کالیفرنیــا افتتــاح شــده بــود .پســربچهای
د هســاله وارد ســاختمان شــد و تقاضــای کار کــرد .در آن هنــگام قوانیــن کار ،ســفت
و ســخت نبــود و پســرک توانســت در دیزنیلنــد شــغلی دس ـتوپا کنــد و در ازای
فــروش هــر دفترچــۀ راهنمــا ،نی ـم دالر بگیــرد.
ظــرف یــک ســال بــه قســمت مجیکشــاپ1دیزنی منتقل شــد و در آنجــا از کارمندان
قدیمــی ،چنــد ترفنــد شــعبدهبازی یــاد گرفــت .او کــه فکاهــی میگفــت و یـک ســری
شــیرینکار یهای ســاده بــرای بازدیدکنند ههــا اجــرا میکــرد ،ب ـهزودی متوجــه شــد
ً
کــه کار موردعالق ـهاش شــعبدهبازی نیســت .او کال اجرا کــردن را دوســت داشــت.
رؤیایــش ایــن بــود کــه کمدیــن بشــود.
بهــای اطــراف کالیفرنیــا آغــاز کــرد.
در ابتــدای نوجوانــی ،اجــرای نمایــش را در کلو 
تعــداد تماشــاچیها ک ـم  بــود و زمــان اجــرای او کوتــاه .بهنــدرت نمایشهایــش
بیشــتر از پنــج دقیقــه طــول میکشــید .بیشــتر تماشــاچیها بهجــای آنکــه بــه کار او
توجــه کننــد ،ســرگرم بادهگســاری یــا حــرفزدن بــا یکدیگــر بودنــد و حتــی یــک شــب
ً
اســتندآپاش را در کلو بــی تقریبــا خالــی اجــرا کــرد.
اجرایــش مســحورکننده نبــود؛ ولــی شــکی وجــود نداشــت کــه ورزیدهتــر شــده بــود.
اولیــن اســتندآپهایش فقــط یکــی دو دقیقــه طــول میکشــید .در دوران دبیرســتان،
معلوماتــش ایــن امــکان را بــه او مـیداد کــه نمایــش پنجدقیقـهای اجــرا کنــد و دو ،ســه
ســال بعــد ،بــه نمایشهــای دهدقیقـهای رســید .در نوزد هســالگی بهطــور هفتگــی هــر
بــار بیســت دقیقــه اجــرا داشــت .او مجبــور بــود ســه قطعــه شــعر بخوانــد تــا اجرایــش پــر
یشــد.
شــود و در عیــن حــال مهارتــش بیشــتر م 
او یــک دهــۀ دیگــر را صــرف تجر ب ـه ،اصــاح و تمر یــن کــرد .آنــگاه نویســندۀ
برنام ههــای تلویزیونــی شــد ،بهتدر یــج برنامــۀ گفتوشــنود خــودش را بـه راه انداخــت
 .Majic shop .1محلی که در آن با لوازم جادویی و تردستی ،بازدیدکنندگان را سرگرم میکنند« .م»
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عادتهای اتمی
و در اواســط ســال  1970رفتهرفتــه بــه مهمــان همیشــگی برنامههــای تونایتشــو 1و
ســاتاردینایت الیــو 2مبــدل شــد.
ً
عاقبــت پــس از تقریبــا پانــزده ســال تــاش ،آوازۀ مــرد جــوان بلنــد شــد .او ظــرف 63
روز در  60شــهر چرخیــد؛ ســپس در  80روز بــه  72شــهر ســفر کــرد .بعــد از  85شــهر
طــی  90روز بازدیــد کــرد .در اوهایــو  18695نفــر پــای یکــی از برنامههایــش نشســتند.
در نیو یــورک و طــی برنام ـهای س ـهروزه  45هــزار بلیــط فروختــه شــد .او در ژانــر هنــری
خــودش بــه قلــۀ موفقیــت رســید و بــه یکــی از موفقتر یــن کمدینهــای دورانــش
مبــدل شــد.
نام او استیو مارتین بود.

ّ
ماجــرای مارتیــن ،منظــرۀ جالبــی را بــرای پایبنــدی بــه عــادت در درازمــدت بــه تصویــر
میکشــد .کمــدی بــه درد آدم بــزدل نمیخــورد .بهســختی میشــود موقعیــت
دلهــرهآوری را مجســم کــرد کــه آدم تکوتنهــا روی صحنــه بایســتد و حتــی یــک نفــر
بــه کارهایــش نخنــدد .بــا ایــن حــال اســتیو بهمــدت هجــده ســال ،هــر هفتــه بــا ایــن
دلهــره دس ـتوپنجه نــرم کــرد .ب هقــول خــودش «ده ســال آزگار را صــرف آموختــن،
چهــار ســال را صــرف اصــاح خــودم و در چهــار ســال هــم موفقیــت فوقالعــادهای
را تجر بــه کــردم».
چــرا بــا وجــود اینکــه اکثــر مــا بهزحمــت میتوانیــم باانگیــزه بمانیــم ،بعضیهــا مثــل
مارتیــن ای ـن  طــوری بــه عادتشــان پایبنــد میماننــد؟ خــواه طنزنویســی باشــد
و خــواه کشــیدن کاریکاتــور یــا نواختــن گیتــار .چطــور عادتهایمــان را طــوری
طراحــی کنیــم کــه مــا را بهدنبــال خــود بکشــانند؟ دانشــمندان ســالها اســت کــه
مشــغول بررســی ایــن پرسـشها هســتند .در حالــی کــه هنــوز بایــد مطالــب زیــادی را
بیاموز یــم .یکــی از اســتوارترین یافتههــا ایــن اســت کــه راه باانگیزهمانــدن و دســتیابی
بــه اوج اشــتیاق آن اســت کــه بــه کارهایــی بپرداز یــم کــه «دشوار یشــان کموبیــش
مهارشــدنی» باشــد.
1. The Tonight Show
2. Satarday Night Live
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ُ
قانون گلدیال کس... :

مغــز انســان چالــش را دوســت دارد ،منتهــا چالشــی کــه در ســطح بهینــهای از
ً
دشــواری قــرار داشــته باشــد .مثــا ا گــر دلتــان بخواهــد تنیــس بــازی کنیــد و بــا
حریفــی چهارســاله مســابقه بدهیــد ،خیلــی زود کســل میشــوید؛ چــون کار ،آســان
اســت و همــۀ امتیــازات را خواهیــد گرفــت .در مقابــل ا گــر بــا یــک بازیکــن حرف ـهای
مثــل راجــر فــدرر یــا ســرنا ویلیامــز بــازی کنیــد ،بهســرعت انگیزهتــان را از دســت
میدهیــد؛ چــون کارتــان بســیار دشــوار اســت.
ـان بــازی
حــاال تصـ ّـو ر کنیــد کــه بــا یــک نفــر ه 
مســطح خــود بــازی میکنیــد .در جریـ ِ
چنــد امتیــاز میگیر یــد و چنــد امتیــاز از دســت میدهیــد؟ شــانس خوبــی بــرای
ً
بــردن دار یــد؛ مشــروط بــر آنکــه واقعــا تــاش کنیــد ،تمرکزتــان بــه حیطــۀ خاصــی
محــدود شــود ،حواسپرتــی نداشــته باشــید و حســابی گــرم کار شــوید .ایــن اســت
چالشــی کــه در «حــدی کموبیــش مهارشــدنی» دشــوار اســت و مثالــی ابتدایــی از
ُ
قانــون گلدیال کــس میباشــد.
ُ
قانــون گلدیال کــس 1بیــان م ـیدارد کــه زمانــی انگیــزۀ انســان بــه اوج میرســد کــه
تکلیــف یــا وظیفــه ،کموبیــش مطابــق قابلیتهــای کنون ـیاش باشــد؛ نــه خیلــی
ســخت و نــه خیلــی آســان.

ُ
 :Goldilocks .1گلدیال کــس نــام دخترکــی اســت در داســتان سـه خــرس  The Three Bearsکــه ســه کاســۀ مختلــف ســوپ
را امتحــان میکنــد و متوجــه میشــود از ســوپی خوشــش میآیــد کــه نــه ســرد باشــد و نــه داغ؛ ســوپی کــه حرارتــش مناســب
اســت« .م»
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شــکل  :15اوج انگیــزه وقتــی احســاس میشــود کــه فــرد بــا چالــش کموبیــش
شهــای روانشناســی ایــن موضــوع را قانــون
مهارپذیــری روبــهرو شــود .در پژوه 
یرکس ـ داتســون 1مینامنــد کــه مطابــق آن ،ســطح بهینــۀ انگیختگــی ،مــرز میــان
بیانگیزگــی و اضطــراب اســت.

شــغل مارتیــن ب ـا عنــوان یــک کمدیــن ،مثالــی عال ـی از قانــون گلدیال کــس را در
عمــل ب ـه دســت میدهــد .مارتیــن هــر ســال طــول اجرایــش را افزایــش م ـیداد؛ امــا
فقــط یکــی دو دقیقــه .او مرتــب بــه معلوماتــش اضافــه میکــرد ،در عیــن حال همیشــه
ً
چنــد فکاهــی کــه حتمــا شــنونده را میخندانــد در چنتــۀ خــود نــگاه میداشــت.
1. Yerkes- Dadson
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موفقیتهایــش بـه انــدازهای بــود کــه او را باانگیــزه نگــه میداشــت و اشــتباهاتش بــه
یکــرد.
انــدازهای بــود کــه او را ســختکوش م 
زمانــی کــه عــادت تــازهای را شــروع میکنیــد ،بایــد انجــام رفتــار را حتیاالمــکان آســان
نگــه دار یــد .طــور ی  کــه بتوانیــد در شــرایط نامســاعد هــم بــه آن پایبنــد باشــید .ایــن
همــان ایــدهای اســت کــه ضمــن بحــث از «قانــون ســوم تغییــر رفتــار» بــه تفصیــل
در بــارهاش توضیــح دادم.
مکــم بهبــود ببخشــید .ایــن
تتــان را ک 
امــا زمانــی کــه عادتــی برقــرار شــد ،بایــد عاد 
ـات جزئــی و چالشهــای تــازه ،شــما را )بــه عادتتــان( مشــغول نگــه
اصالحـ ِ
ً
م ـیدارد و ا گــر کامــا بــه منطقــۀ گلدیال کــس برســید ،میتوانیــد حالــت غرقگــی

1

را تجر بــه کنیــد.
تبــودن» و غرقشــدن کامــل در یــک فعالیــت
حالــت غرقگــی ،تجر بــۀ «در اوج مهار 
ّ
اســت .دانشــمندان کوشــیدهاند تــا ایــن احســاس را کمــی کننــد و آن را بــا عــدد
نهــا دریافتهانــد کــه بــرای رســیدن بــه حالــت غرقگــی ،تکلیــف
نشــان دهنــد .آ 
ً
یــا کار موردنظــر بایــد تقریبــا چهــار درصــد فراتــر از قابلیــت کنونــی فــرد باشــد .در
زندگــی واقعــی ،اندازهگرفتــن میــزان دشــواری یــک کنــش بــا ایــن دقــت ،ممکــن و
عملــی نیســت؛ امــا ایــدۀ اصلــی قانــون گلدیال کــس همچنــان بــه قــوت خــود باقــی
شهــای دشــواری کــه کموبیــش مهارپذیرنــد ،یعنــی میــزان
میمانــد :کارکــردن بــر چال 
دشــواری چالــش ،نزدیکیهــای ّ
قابلیـت فــرد باشــد ،و بــه نظــر میرســد کــه ایــن ایــده
ِ
بــرای باانگیزهمانــدن فــرد ضــروری اســت.

بهبــود رفتــار در گــروی موازنــۀ ظریفــی اســت؛ یعنــی در همــان حــال کــه بهمنظــور
حفــظ انگیــزه بــه جلــو میرو یــد ،بایــد مرتــب دنبــال چالشهایــی باشــید کــه شــما را
یتــان) برانــد .بــرای آنکــه رفتــار جــذاب و رضایتبخشــی
ب هســوی مــرز (قابلیتها 
باقــی بمانــد ،بایــد تازگ ـیاش حفــظ شــود .بــدون تنــوع ،بیانگیــزه میشــویم و
ـت رونــد خودبهبــودی باشــد.
بیانگیزگــی ،شــاید بزرگتر یــن آفـ ِ
1. Flow state
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چگونه با وجود بیانگیزگی ،تمرکزمان را بر هدف حفظ کنیم؟
وقتــی دوران بازیگــری مــن در بیســبال بــه پایــان رســید ،بهدنبــال ورزش تــازهای
رفتــم .بــه یــک تیــم وزنهبــرداری پیوســتم و روزی مر بــی نخبـهای را در باشــگاه دیــدم.
او طــی دوران طوالنــی مربیگــریاش بــا هــزاران ورزشــکار از جملــه چنــد قهرمــان
المپیــک کار کــرده بــود .خــودم را معرفــی کــردم و در بــارۀ رونــد پیشــرفت بــه گفتوگــو
پرداختیــم .پرســیدم «چــه فرقــی میــان بهتر یــن ورزشــکاران و بقیــه وجــود دارد؟ افــراد
ً
واقعــا موفــق ،چ ـهکاری میکننــد کــه بقیــه نمیکننــد؟»
او بــه عواملــی کــه انتظــار میرفــت اشــاره کــرد؛ ژنتیــک ،شــانس و اســتعداد؛ امــا
مطلبــی گفــت کــه فکــرش را نمیکــردم«:از یــک جنبــه کســی موفــق میشــود کــه
بتوانــد بــر کســالت هــر روز تمرینکــردن و بارهاوبارهــا وزن ـهای را زدن ،فائــق شــود».
جوابــش بدیــن لحــاظ غافلگیــرم کــرد کــه او بهطــرز متفاوتــی بــه تغییــر رفتــار نــگاه
ً
میکــرد .معمــوال افــراد بــرای رســیدن بــه هدفشــان از «شوروشــوق» حــرف میزننــد.
شــما در بــارۀ کاروکاســبی ،ورزش یــا هنــر چنیــن چیزهایــی میگویید«:همــهاش
اغلــب
بســتگی بــه شوروشــوق دارد» یــا «بایــد از تــه دل بخواهیــدش»؛ درنتیجــه
ِ
مــا وقتــی تمرکــز یــا انگیزۀمــان را از دســت میدهیــم افســرده میشــویم؛ چــون
ّ
خیــال میکنیــم افــراد موفــق ،ذخیــرهای تمامنشــدنی از شوروشــوق دارنــد؛ امــا ایــن
ً
مر بــی میگفــت افــرادی کــه واقعــا موفقانــد ،کمبــود انگیــزه را بهانــدازۀ دیگــران
احســاس میکننــد .تفــاوت در ایــن اســت کــه آنهــا بهرغــم احســاس کسلشــدن
و بیانگیزگــی ،همچنــان راهــی بــرای آشــکارکردن عادتهایشــان پیــدا میکننــد.
ّ
مسلطشــدن در کاری مســتلزم تمر ی ـن اســت؛ ولــی هرچــه بیشــتر تمریــن میکنیــد،
کارتــان بیشــتر روتیــن و کس ـلکننده میشــود .زمانــی کــه از حالــت مبتــدی خــارج
میشــویم و تمــام مهارتهایــی را کــه از مــا میخواهنــد یــاد میگیریــم ،رفتهرفتــه
انگیزۀمــان رنــگ میبــازد .حتــی گاهــی اوقــات ایــن رونــد ،ســریعتر از اینهــا اتفــاق
میافتــد .فقــط کافــی اســت چنــد روز متوالــی برو یــد باشــگاه تمریــن کنیــد ،بعــد
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یشــوید کــه چنــدان عالقــه ندار یــد .کارهــا خــوب پیــش
روزی ناگهــان متوجــه م 
م ـیرود و چــون شــرایط خو بــی دار یــد ،بهآســانی یــک روز نرفتــن ســر جلســۀ تمریــن
را توجیــه میکنیــد.
یکــه بیــش از همــه موفقیــت را تهدیــد میکنــد ،شکس ـتخوردن نیســت؛
چیز 
یشــویم کــه عادتهــا لذتبخــش نباشــند.
کسلشــدن اســت .وقتــی کس ـل م 
در ایــن حالــت پیامدهــا پیشبینیپذیــر میشــوند و همیــن کــه عادتهایمــان
مکــم بهدنبــال تنـ ّـوع و تازگــی میافتیــم و از
یشــوند ،ک 
بــه امــری معمولــی مبــدل م 
مســیر پیشــرفت خــارج میشــویم .شــاید بــه همی ـن جهــت اســت کــه در دام چرخــۀ
پایانناپذیــری میافتیــم و از یــک شــاخۀ ورزشــی بــه شــاخۀ دیگــری میپریــم .از یــک
رژ یــم غذایــی بــه رژ یــم دیگــری و از شــغلی بــه شــغل دیگــری .بـه محــض حسکــردن
خفیفتر یــن افــت انگیــزه ،شــروع بــه یافتــن راهبــرد جدیــدی میکنیــم ،ولــو آنکــه
راهبــرد قدیمــی هنــوز کارآمــد باشــد .بهقــول ماکیاولــی «آدمیــان بهقــدری ّ
تنــوع
نقــدر کــه خواهــان تغییــر افــراد ناکارآمــد هســتند ،طالــب تغییــر
طلبانــد کــه هما 
افــراد کارآمــد نیــز هســتند».
شــاید بدیــن لحــاظ اســت کــه بســیاری از محصــوالت اعتیــادآور ،آن دســته از
َ
کاالهایــی هســتند کــه اشــکال مداومــی از تازگــی و تنــوع را ایجــاد میکننــد .بــازی
ویدئو یــی بــه جلوههــای دیــداری تنــوع میدهــد ،پــورن بــه امــور جنســی تنــوع
میدهــد ،هلههولــه بــه خوراکیهــا تنــوع میدهــد و هر یــک از ایــن تجربههــا،
عناصــری از غافلگیــری را عرضــه میکننــد.
در روانشناســی ایــن پدیــده را پــاداش تغییرپذیــر 1مینامنــد .دســتگاههای قماربــازی
لهــای محســوس ایــن نــوع پاداشانــد .قماربــاز هــر از چنــد
یکــی از رایجتر یــن مثا 
ـت قابلپیشبینــی .ســرعت دریافــت
گاهــی ج 
کپــات را می َبــرد؛ ولــی نــه در هــر نو بـ ِ
پاداشهــا متفــاوت اســت .ایــن تفــاوت منجــر بــه شــلیک شــدید دوپامیــن در مغــز
1. Variable reward
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میشــود ،قــدرت بازیابــی خاطــره را افزایــش میدهــد و ســرعت شــکلدهی عــادت
را شــتاب میبخشــد.
پاداشهــای تغییرپذیــر ،انگیــزه را ایجــاد نمیکننــد؛ یعنــی آدم نمیتوانــد جایــزهای را
کــه افــراد بــه آن عالقهمندنــد در نظــر بگیــرد ،در نوبتهــای متفــاوت بــه آنهــا بدهــد
و انتظــار داشــته باشــد کــه ایــن پــاداشدادن ،نظــر افــراد را (نســبت بــه آن فعالیــت،
ً
شهــا بــا کاهــش کســالت و
مثــا قمار بــازی) عــوض کنــد .منتهــا اینگونــه پادا 
بیانگیزگــی ،راه موثــری در تقو یــت انگیز ههــای موجودنــد.
نقطــۀ بهینــۀ میــل و اشــتیاق ،در شــکاف پنجاهپنجـ ِـاه میــان موفقیــت و شکســت
رخ میدهــد .در نیمــی از اوقــات آنچــه میخواهیــد را بـه دســت میآوریــد و در نیمــی
از اوقــات ،نــاکام میمانیــد .فقــط ب هقــدری «بــردن» نیــاز دار یــد تــا احســاس رضایــت
کنیــد و قــدری «خواســتن» تــا انگیــزه داشــته باشــید .ایــن یکــی از فوایــد پیــروی از
ً
قانــون گلدیال کــس اســت .ا گــر نقــدا بــه عادتــی عالقــه دار یــد ،دســتوپنجه
ـواری کموبیــش مهارپذیــر ،راه خوبــی بــرای
نرمکــردن بــا چالشهایــی بــا ســطح ِ دشـ ِ
ّ
ّ
یشــود؛ البتــه تمــام عــادات دارای مولفــۀ
جــذاب نگهداشــتن عادتهــا محســوب م 
ً
نطــور باشــند .مثــا اگــر
لتــان نمیخواهــد ای 
پــاداش تغییرپذیــر نیســتند و شــما هــم د 
جسـتوجو در گــوگل ،فقــط گاهــی اوقــات نتیجــۀ ســودمندی داشــت ،مــن در اولین
فرصــت ســراغ یکــی از رقبــای کارآمــد گــوگل میرفتــم .ا گــر سیســتم «اوبــر »1نیمــی از
رفتوآمدهایــم را پوشــش مـیداد ،بعیــد بــود کــه دیگــر از ایــن ســرویس اســتفاده کنــم
و ا گــر هــر شــب نخدنــدان میکشــیدم و فقــط گاهــی اوقــات بــه تمیزشــدن دهانــم
کمــک میکــرد ،ایــن عــادت را کنــار میگذاشــتم.
هیــچ عادتــی ،چــه بــا پــاداش تغییرپذیر و چــه بدون آن ،تا ابد جــذاب باقی نمیماند.
هــر کســی در مســیر خودبهبــودی بــا چالــش مشــابهی رو ب ـهرو میشــود«:چارهای
نیســت جــز آنکــه بــه کس ـلبودن و ماللــت ،عشــق بــورزد»!
 Uber .1سیستم آنالین برای جابهجاکردن مسافر نظیر سیستم اسنپ در ایران« .م»
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همــۀ مــا اهدافــی دار یــم کــه میخواهیــم بــه آنهــا نائــل شــویم و رؤیاهایــی را کــه
دوســت دار یــم بــرآورده کنیــم؛ امــا صرفنظــر از کاری کــه کوشــش میکنیــم در آن
پیشــرفت کنیــم ،ا گــر تنهــا زمانــی کــه کارتــان راحــت و هیجانانگیــز اســت تــاش
نقــدر ثابتقــدم نخواهیــد بــود کــه بــه نتایــج درخشــانی دســت
کنیــد ،هیچوقــت آ 
یابیــد.
بــرای مــن مثــل روز روشــن اســت کــه ا گــر ســعی کنیــد عادتــی را شــروع کنیــد و بــه
آن پایبنــد هــم باشــید ،ســرانجام روزهایــی میرســد کــه میخواهیــد از آن دســت
بکشــید؛ وقتــی شــغلی راه میانداز یــد ،روزی میآیــد کــه انگیــزه نداریــد در محــل
کار حاضــر شــوید ،زمانــی کــه ورزش میکنیــد ،مجموعــۀ حرکاتــی وجــود خواهــد
داشــت کــه میــل بــه تمامکردنشــان نداشــته باشــید و هنــگام نویســندگی ،روزهایــی
پکــردن ندار یــد؛ امــا پیشــرفتکردن در چنیــن
وجــود خواهــد داشــت کــه حــس تای 
آدم
روزهایــی کــه انجــام عادتــی ،آزاردهنــده ،عــذابآور یــا فرســاینده میشــودِ ،
ـخص آماتــور متمایــز میکنــد.
حرف ـهای را از شـ
ِ
یهــا بــه برنامهر یــزی خــود پایبنــد میماننــد؛ آماتورهــا اســیر روزمرگــی
حرفها 
میشــو ند .
حرفهایهــا میداننــد کــه چــه  کاری برایشــان ارزشــمند اســت و هدفمندانــه
بهســمت آن میرونــد .آماتورهــا در میــان فوری 
تهــای زندگــی ســرگردان میشــوند.
دیو یــد کیــن ،1نویســنده و معلــم مراقبــه ،دانشــجویانش را تشــویق میکنــد کــه
«مراقبهکنندههــای ایــام خوشــی» نباشــند .بــه همیــن ترتیــب شــما نمیخواهیــد کــه
ً
ورزشــکار ایــام خوشــی یــا نویســندۀ ایــام خوشــی ،باشــید .ا گــر عادتــی واقعــا برایتــان
مهــم باشــد ،در هــر حالوهوایــی مصم ـم بــه پایبنــدی بــدان میباشــید .حرفهایهــا
در روزهــای نامســاعد نیــز اقــدام میکننــد .ممکــن اســت از کار خــود لــذت نبرنــد؛
ولــی راهــی پیــدا میکننــد کــه تمر یــن و تکــرارش کننــد.
1. David Cain
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بســیاری از مجموعــۀ حــرکات ورزشــی بــوده کــه مــن دوســت نداشــتهام تمامشــان
شکــردن پشــیمان نبــودهام .بســیاری از مقــاالت بــوده کــه
کنــم؛ ولــی هی ـچگاه از ورز 
نشــان خوشــم نمیآمــده؛ امــا هرگــز از انتشــار بهموقــع مقــاالت پشــیمان
از نوشت 
تبــودن را دوســت داشــتهام؛
نبــودهام .بســیاری از روزهــا بــوده کــه احســاس راح 
امــا هیچوقــت از حاضرشــدن ســر کار و انجــامدادن کاری کــه برایــم ارزش داشــته،
پشــیمان نبــودهام.
یشــود کــه بهنحــو پایانناپذیــری بــه تکــرار مکــرر کار
انســان ،تنهــا درصورتــی ممتــاز م 
مشــابهی عالقهمنــد باشــد .آدم بایــد بــه ماللــت ،عشــق بــورزد.
چکیدۀ فصــل
•طبــق قاعــدۀ گلدیال کــس :انگیــزۀ انســان وقتــی اوج میگیــرد کــه بــر تکلیفــی کار
ممــرز قابلیتهــای کنونـیاش باشــد.
کنــد کــه ه 
•بزرگتر یــن آفتــی کــه موفقیــت را تهدیــد میکنــد ،بیانگیزگــی و کسلشــدن
اســت ،نــه ناکامــی.
•وقتــی عــادت ب هشــکل روتیــن در میآیــد ،از میــزان جذابیــت و رضایتبخشـیاش
کاســته میشــود؛ در نتیجــه فــرد دچــار بیانگیزگــی و ماللــت میشــود.
•بههنــگام داشــتن انگیــزه ،هرکســی میتوانــد سختکوشــی کنــد .مــرد میــدان
ـود هیجــان و انگیــزش کارش را ادامــه دهــد.
کســی اســت کــه در نبـ ِ
•حرفهایها به برنامه میچسبند؛ آماتورها اسیر روزمرگی میشوند.
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ً
تهــا ،بنیــاد تســلط را پیر یــزی میکننــد؛ مثــا یــک بازیکــن شــطرنج تــا
عاد 
زمانــی کــه نتوانــد حــرکات اصلــی مهرههــا را بــدون تفکــر انجــام دهــد ،نمیتوانــد بــر
ســطح باال تــری از بــازی تمرکــز کنــد و هــر قطعـهای از اطالعــات کــه بــه خاطــر ســپرده
میشــود ،فضــای ذهن ـیای را بــرای تفکــر پرزحمــت میگشــاید .ایــن قضیــه بــرای
هــر تالشــی مصــداق دارد .وقتــی آدم حــرکات ســاده را آنقــدر خــوب بلــد اســت کــه
ـات پیشــرفتهتر
بــدون تفکــر انجامشــان میدهــد ،ذهنــش بــرای پرداختــن بــه جزئیـ ِ
آزاد میشــود .بدیــن ترتیــب عادتهــا ،شــاهراه رســیدن بــه مراتــب عالــی اســت.
بــا ایــن حــال عــادات ،هزین ـهای نیــز دارنــد .در ابتــدای شــکلدهی عــادت ،هــر
نشــدن ،ســرعت و مهــارت را بهدنبــال م ـیآورد؛ ولــی بعــد،
تمر یــن و تکــراری ،روا 
وقتــی عادتــی خــودکار میشــود ،حساســیت آدم نســبت بــه پیامــد رفتــار کــم میشــود
و بــه ورطــۀ تکــرار بــدون تفکــر فــرو میافتــد .بــرای آدم راحتتــر اســت کــه لغزشهــا
ً
را نادیــده بگیــرد .وقتــی آدم کاری را بهصــورت خــودکار «نســبتا خــوب» انجــام
میدهــد ،ممکــن اســت از اندیشــیدن درخصــوص اصــاح و بهبــود آن کار دســت
بکشــد.
تهــا ایــن اســت کــه میتوانیــم کاری را بــدون تفکــر انجــام دهیــم.
نقط ـۀ قــوت عاد 
چشــم اســفندیار عادتهــا ایــن اســت کــه بــه انجــامدادن کار ،بهشــیوۀ معینــی خــو
یشــویم .خیــال میکنیــد کــه
میگیر یــم و نســبت بــه لغزشهــای کوچــک بیتوجــه م 
ً
چــون باتجر بــه شــدهاید ،عملکــرد بهتــری دار یــد؛ امــا در حقیقــت صرفــا عادتهــای
فعلیتــان را ّ
تقویــت میکنیــد و اصالحشــان نمیکنیــد .در واقــع برخــی از پژوهشهــا
ً
ّ
یشــود ،معمــوال بهمــرور
معلــوم ســاخته اســت کــه وقتــی انســان بــه مهارتــی مســلط م 
ُ
زمــان در عملکــرد فــرد افتــی خفیــف ایجــاد میکنــد.
ُ
بهطــور معمــول ایــن افــت خفیــف در عملکــرد ،نگرانــی بــه بــار نمــیآورد .لزومــی
نــدارد سیســتمی داشــته باشــید تــا مــدام طــرز مســوا کزدن ،گــرهزدن بنــد کفشهــا
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ً
یــا درس ـتکردن قهــوه را اصــاح کند.نســبتا خــوب انجــامدادن اینجــور عادتهــا
تــا حــدودی رضایتبخــش اســت! هرچــه انــرژی کمتــری بــرای تصمیمهــای
ً
بیاهمیــت صــرف کنیــد ،بیشــتر میتوانیــد آن را مصــروف کارهــای واقعــا مهــم
کنیــد.
بــا ایــن حــال وقتــی قصــد دار یــد از تواناییهــای بالقوهتــان حداکثــر اســتفاده را ببریــد
و بــه ســطوح باالیــی از عملکــرد دســت یابیــد ،بایــد از راهبــرد ظریفتــری اســتفاده
کنیــد .نمیتوانیــد همــان کارهــا را کورکورانــه انجــام دهیــد و انتظــار داشــته باشــید
کــه فــردی اســتثنایی بشــوید .بــرای رســیدن بــه حــد تســلط ،عادتهــا الزم هســتند؛
ولــی کافــی نیســتند .آنچــه بایــد داشــته باشــید ،ترکیبــی از عادتهــای اتمــی و
تمر یــن آ گاهانــه اســت:
عادتها  +تمرین آ گاهانه = تسلط
تهــای معیــن را بهشــکل
بــرای آنکــه فــردی فوقالعــاده بشــوید ،بایــد برخــی از مهار 
خــودکار انجــام دهیــد .بــرای مثــال بازیکــن بســکتبال پیــش از آنکــه بتوانــد بــا دســت
غیرتخصص ـیاش ل ـیآپ 1کنــد ،بایــد بتوانــد بــدون فکرکــردن دریبــل بزنــد .پزشــک
جــراح بایــد آنقــدر شــکافزدن را تمر یــن کنــد کــه بتوانــد چشمبســته بشــکافد و در
نتیجــه ،تمرکــزش بــر صدهــا حالــت متفاوتــی باشــد کــه حیــن جراحــی پیــش میآیــد؛
امــا وقتــی بــر عــادت مســلط شــدید ،بایــد بــه بخــش پرزحمــت کار برگردیــد و عــادت
بعــدی را بـه وجــود آور یــد.
ـردن تمرکــز بــر عنصــر کوچکــی از موفقیــت ،تکــرار عــادت
تســلط ،فراینــد محدودکـ ِ
تــا درونیشــدن آن ســپس بهکار بــردن ایــن عــادت جدیــد ،همچــون پایــهای بــرای
پیشــروی بهســوی مــرز جدیــدی از رشــد و پیشــرفت اســت .تکالیــف قدیمــی ،بــار
دوم آســانتر میشــوند؛ ولــی در مجمــوع فراینــد تســلط ،آســانتر نمیشــود؛ چــون
حــاال فــرد انــرژ یاش را بهســوی چالــش بعــدی ســرازیر میکنــد .هــر عادتــی ،ســطح
بعــدی عملکــرد را میگشــاید و ایــن چرخــه بهشــکل پایانناپذیــری ادامــه مییابــد.
 :Layup .1انداختن توپ در سبد از فاصلۀ نزدیک و با یک دست« .م»
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تسلط بر یک عادت

  

 

 

تسلط در یک زمینه

 

 

شــکل  :16فراینــد تســلط مســتلزم آن اســت کــه فــرد بهتدر یــج ســطوح پیشــرفتهایش را
روی یکدیگــر بچینــد .هــر عــادت ،زمانــی روی عــادت پیشــین ســاخته میشــود کــه فــرد بــه
ســطح جدیــدی از عملکــرد دســت یافتــه ،و طیــف جدیــدی از مهارتهــا را درونــی کــرده
باشــد.
315

عادتهای اتمی

تهــا ،قــوی هســتند؛ امــا آنچــه الزم دار یــد راهــی بــرای آ گاهمانــدن نســبت بــه
عاد 
عملکردتــان در طــول زمــان اســت؛ طــوری کــه بتوانیــد بــه بهبــود و اصــاح رفتارتــان
ً
ادامــه دهیــد .دقیقــا زمانــی کــه احســاس میکنیــد در مهارتــی مســلط هســتید،
درســت زمانــی کــه کارهــا ب هصــورت خــودکار در میآینــد و خیالتــان راحــت
میشــود ،بایــد از افتــادن در تلــۀ آســودگی خاطــر حــذر کنیــد.
چهجوری؟ با ایجاد سیستمی برای تأمل و بازبینی.
بازبینی عادتها و اصالحکردن
در ســال  1986تیــم لوسآنجلسلیکــرز مجموع ـهای از بااســتعداترین نســل
بسکتبالیسـتها را گــرد هــم آورده بــود .ایــن تیــم ،فصــل  1985-1986ان.بــیِ .ای را
بــا رکــورد خیرهکننــدۀ  29بــرد و تنهــا پنــج باخــت آغــاز کــرد .پــت رایلــی ،ســرمربی تیم،
ً
پــس از اتمــام فصــل گفــت «کارشناســان میگفتنــد مــا احتمــاال بهتریــن تیــم تاریــخ
بســکتبال هســتیم»؛ امــا عجیــب آنکــه تیــم لیکــرز در ســال  1986در رقابتهــای
پل ـیآف ســال  1986متزلــزل ظاهــر شــد و در نهایــت بــه مســابقات پایانــی کنفرانــس

غــرب راه نیافــت« .بهتر یــن تیــم تار یــخ بســکتبال» حتــی در مســابقات قهرمانــی ان.
بــی.ای بــازی نکــرد.
فهــای دیگــران دربــارۀ اســتعداد
پــس از ایــن ضر بــۀ مهلــک ،رایلــی از شــنیدن حر 
بازیکنــان و انتظــاری کــه از تیمــش میرفــت ،خســته شــد .دلــش نمیخواســت
درخش ـش  خیرهکننــدهای را ببینــد کــه رفتهرفتــه کمفــروغ میشــد .دلــش
میخواســت بازیکنــان لیکــرز در ش ـبهای متوالــی مطابــق ظرفیتشــان بــازی
ً
کننــد .او دقیقــا بــه همیــن منظــور در تابســتان ســال  1986برنام ـهای طراحــی کــرد؛
سیســتمی کــه آن را برنامــۀ ســی.بی.ای یــا مســیر بهتر یــن تــاش 1نامیــد.
رایلــی توضیــح داد«:موقعــی کــه بازیکنــی اولیــن بــار بــه لیکــرز ملحــق میشــود،
ســوابق بســکتبالیاش را تــا دوران دبیرســتان رهگیــری میکنیــم .مــن ایــن را
)1. Career Best Effort (CBE
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نمرهگیــری مینامــم .مــا درصــدد بودیــم کــه توانایــی دقیــق هــر بازیکــن را اندازهگیــری
کنیــم؛ ســپس او را طــی برنامــۀ خودمــان و بــر مبنــای ایــن فــرض میســاختیم کــه بــه
پیشــرفتش ادامــه داده و نمــرات میانگینــش را بهبــود خواهــد بخشــید».
نکــردن خــط پایــۀ عملکــرد بازیکــن ،گامــی اضافــه کــرد .او از هــر
رایلــی پــس از معی 
بازیکــن خواســت کــه «عملکــردش را طــی یــک فصــل ،دسـتکم یــک درصــد بهبــود
بخشــد» .ا گــر بازیکنــان بــه ایــن مهــم نائــل میشــدند ،برنامــۀ ســی.بی.ای یــا «مســیر
بهتر یــن تــاش» درســت عمــل میکــرد .تیــم لیکــرز هماننــد تیــم دوچرخهســواری
بریتانیــا کــه در فصــل اول ذکــر کردیــم ،بــا بهبــود تدریجـ ِـی روزانــه درصــدد بــود کــه بــه
اوج عملکــرد برســد.
ً
رایلــی مراقــب بــود کــه ســی.بی.ای را همچــون برنام ـهای کــه صرفــا بــرای نمــرات و

آمــار اســت معرفــی نکنــد؛ بلکــه آن را برنامـهای بــرای «بهتر یــن تــاش روحــی ،ذهنــی
و جســمی» بشناســاند .بازیکنــان زمانــی امتیــاز میگرفتنــد کــه «اجــازه دهنــد حریــف
تشــان بــدود؛ یعنــی حتــی وقتیکــه میداننــد داور خطــای طــرف را خواهــد
بهسم 
گرفــت ،بهســمت توپهــای رهاشــده شــیرجه بزننــد و ب هطــرف ریباندهــا خیــز
بردارنــد ،خــواه احتمــال بدهنــد کــه بــه تــوپ میرســند ،خــواه نرســنذ .بــه همتیمــی
َ
خــود وقتــی بازیکــن حر یــف یکدفعــه دورش زده کمــک کننــد و ســایر اعمالــی را
اجــرا کنــد کــه قهرمانــان گمنــام انجــام میدهنــد».
بــرای مثــال فــرض کنیــد کــه مجیــک جانســون ،ســتارۀ لیکــرز در آن زمــان ،طــی یــک
ـوپ
مســابقه ،یــازده پوئــن ،هشــت ریبانــد ،دوازده پــاس گل ،دو توپربایــی و پنــج تـ ِ
لــوداده داشــت .مجیــک امتیــاز عمــل «قهرمــان گمنــام» را نیــز بــا دایــوزدن بهســمت
تــوپ رهاشــده ( )1+بهدســت آورد .عاقبــت ،او در مجمــوع در ایــن مســابقۀ فرضــی
بــازی کــرد.
مجمــوع اعــداد مثبــت ( 34 )1+2+12+8+11اســت .ســپس پنــج نمــره بابــت تــوپ
یشــود .34-5=29 :در نهایــت  29را بــر زمــان حضــور بازیکــن در
لــوداده از آن کــم م 
زمیــن ( 33دقیقــه) تقســیم میکنیــم29/33=0.879 :
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در اینجــا نمــرۀ ســی.بی.ای مجیــک  879خواهــد بــود .ایــن نمــره بــرای تمــام
بازیکنــان محاســبه میشــد و از هــر بازیکــن میخواســتند کــه در طــی فصــل ،همیــن
نمــره را ی ـک درصــد بهبــود ببخشــد .رایلــی نمــرۀ کنونــی ســی.بی.ای هــر بازیکــن
را هــم بــا عملکــرد قبل ـیاش و هــم بــا س ـی.بی.ای ســایر بازیکنــان لیــگ مقایســه
میکــرد .چنانکــه رایلــی مطــرح نمــود« :مــا بازیکنــان تیــم را بــا بازیکنانــی از تیمهــای
حر یــف مقایســه میکنیــم کــه در همــان ُپســت بــازی میکننــد و نقشهــای مشــابهی
برایشــان تعر یــف شــده اســت».
جکــی مکمــوالن ،نویســندۀ مقــاالت ورزشــی نوشــت« :رایلــی ،هــر هفتــه بهتریــن
عملکردهــای لیــگ را بــا حــروف درشــت روی تختهســیاه مینوشــت و آنهــا را بــا
یســنجید .بازیکنــان قــوی و قابلاعتمــاد
بازیکنــان متناظــر در فهرســت خــودش م 
ً
عمومــا نمراتــی بیــن  600تــا  700میگرفتنــد؛ ولــی بازیکنــان نخبــه دسـتکم  800نمــره
میگرفتنــد .مجیــک جانســون کــه در دوران ورزش ـیاش  138ترپــل دابــل 1ثبــت
کــرد ،اغلــب نمــرهاش باال تــر از هــزار بــود.
تیــم لیکــرز بــا مقایســۀ ســوابق نمــرات ســی.بی.ای بــر پیشــرفت ســاالنۀ بازیکنــان هــم
تأ کیــد داشــت .رایلــی گفت«:مــا نمــرات نوامبــر  1986را جمــع زدیــم .بعــد مجمــوع
نمــرات نوامبــر  1985را حســاب کردیــم و نشــان دادیــم که عملکــرد بازیکنان در فصل
گذشــته بهتــر بــوده یــا بدتــر .آنــگاه بــه آنهــا نشــان دادیــم کــه نتایــج عملکردشــان در
دســامبر ســال  1986در قیــاس بــا نوامبــر همــان ســال چگونــه بــوده اســت».
مربیــان لیکــرز اولیــن بــار در اکتبــر ســال  1986از سیســتم ســی.بی.ای اســتفاده
نهــا قهرمــان ان.بــی.ای شــدند .ســال بعــد َپــت ر یــای
کردنــد .هشــت مــاه بعــد ،آ 
ـار متوالــی
مر بــی تیمــی بــود کــه بــرای نخســتین بــار طــی بیســت ســال گذشــته ،دوبـ ِ
قهرمــان ان.بــی.ای میشــد .او بعــد از کســب ایــن افتخــار گفــت«:در هــر اقــدام

خطیــری ،تــداوم یــک تــاش ،مهمتر یــن عامــل اســت .راه موفقشــدن ایــن اســت
 :Triple-double .1یعنی بازیکنی طی یک مسابقه در هر سه فاکتور امتیاز ،ریباند و پاس گل ،نمرۀ ده به باال بگیرد« .م»
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کــه نحــوۀ درســت انجــامدادن کارهــا را یــاد بگیر یــم ،ســپس هر بــار بــه همــان ترتیــب
انجامشــان دهیــم».
برنامــۀ ســی.بی.ای نمونــۀ درجهیکــی از قــدرت تأمــل و بررســی اســت.
بازیکنــان لیکــرز از قبــل هــم مســتعد بودنــد؛ امــا ســی.بی.ای باعــث شــد کــه
یشــان را بهمنصــۀ ظهــور درآورنــد و تضمینــی بهوجــود آورد کــه
حداکثــر توانای 
عادتهایشــان را بهبــود بخشــند.
تأمــل و بازنگــری ،مــا را بــه بهســازی همــۀ عادتهایمــان قــادر میســازد؛ زیــرا مــا
را از لغزشهایمــان آ گاه میکنــد و باعــث میشــود کــه راههــای ممکــن اصــاح
و بهبــود را ّمدنظــر قــرار دهیــم .بــدون تأمــل ،میتوانیــم بهانــه بتراشــیمّ ،
موجهســازی
کنیــم و بــه خودمــان دروغ بگوییــم .بــدون آن ،رونــدی ندار یــم کــه عملکردمــان را بــا
روز قبــل مقایســه کنیــم.
کســانی کــه در زمینههــای مختلــف بهتر یــن عملکردهــا را دارنــد ،بــه شــکلهای

مختلفــی از تأمــل و بازبینــی میپردازنــد و ایــن فراینــد نبایــد پیچیــده باشــد .الیــود
کیپچوگــه ،1دونــدة کنیایــی ،یکــی از بهتر یــن دونــدگان تار یــخ مارتــن و صاحــب
مــدال طــای المپیــک اســت .او کمــاکان پــس از هــر بــار تمر یــن ،یادداشـتبرداری
میکنــد و طــی آن ،تمرینــات آن روز را بازبینــی کــرده و دنبــال نقاطــی میگــردد کــه
بایــد اصــاح شــوند .بــه همیــن ترتیــب کتــی لدیکــی ،2دارنــدۀ مــدال طــای المپیــک
در رشــتۀ شــنا ،بــه عملکــرد خــود روی مقیاســی از یــک تــا ده نمــره میدهــد و ازجملــه
وضعیــت خــواب و خورا کــش را یادداشــت میکنــد .او همچنیــن زمانهایــی را
کــه شــناگران دیگــر ثب ـت کردهانــد یادداشــت میکنــد .در آخــر هــر هفتــه مرب ـیاش
یادداش ـتها را تحو یــل میگیــرد و نظراتــش را اضافــه میکنــد.
البتــه فقــط ورزشــکاران نیســتند کــه از ایــن عــادت پیــروی میکننــد .کر یــس راک،
کمدیــن معــروف ،زمانــی کــه مطالــب تــازهای را آمــاده میکنــد ،ابتــدا چندیــن بــار
1. Eliod Kipchoge
2. Katie Ledecky
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یشــود و صدهــا فکاهــی را امتحــان میکنــد.
در نایتکالبهــای کوچــک ظاهــر م 
دفترچــۀ یادداشــتی بــا خــودش روی صحنــه مـیآورد و هــر جایــی را کــه خــوب از آب
حکــردن دارد ،ثبــت میکنــد و چنــد ســطر
در میآیــد و جاهایــی را کــه نیــاز بــه اصال 
ممتــازی کــه در نهایــت باقــی می َ
مانــد ،شــاکلۀ اجــرای جدیــدش میشــود.
مــن مدیــران اجرایــی و ســرمایهگذارانی را میشناســم کــه «دفترچــۀ تصمیــم» دارنــد
چرایــی گرفتــن ایــن
و در آن تصمیمهــای عمــدهای را کــه هــر هفتــه میگیرنــد،
ِ
تصمیمهــا و پیامــد موردانتظارشــان را ثبــت میکننــد و در پایــان هــر مــاه یــا در
یشــان را بازبینــی میکننــد تــا ببیننــد کجــا درســت و
انتهــای ســال ،تصمیمها 
کجــا غلــط عم ـل  کردهانــد.
یشــود .پیشــرفت ،اصالحــات جزئــی
ـری عادتهــا نم 
پیشــرفت فقــط شــامل یادگیـ ِ
تهــا را نیــز در بــر میگیــرد .تأمــل و بازبینــی تضمیــن میکنــد کــه فــرد وقتــش را
عاد 
صــرف کارهــای درســت میکنــد و هرجــا کــه ضــروری باشــد در مســیر پیشــرفت،
اصالحاتــی انجــام میدهــد؛ مثــل پــت رایلــی کــه کار بازیکنانــش را شببهشــب
یکــرد .ا گــر عادتــی بیفایــده بشــود ،کســی دلــش نمیخواهــد بــه تمری ـن آن
تعدیــل م 
ادامــه دهــد.
روش عمــدۀ تأمــل و بازبینــی اســتفاده میکنــم .دســامبر هــر ســال ،بازبینــی
مــن از دو ِ

ســاالنه را انجــام میدهــم و طــی آن در بــارۀ عملکــردم در ســال گذشــته بــه تأمــل
میپــردازم .ای ـن طــوری بــه حســاب عادتهــای ســاالنۀ خــود میرســم و حســاب
میکنــم چنــد مقالــه منتشــر ،چنــد دورۀ ورزشــی شــرکت ،از چنــد مــکان جدیــد
بازدیــد کــردهام و امثــال آن .ســپس بــا پاس ـخدادن بــه ســه پرســش زیــر بــه تأمــل بــر
یپــردازم:
پیشــرفتکردنم (یــا پیشــرفتنکردنم) م 
 -1امسال چه کارهایی خوب پیش رفت؟
 -2چه کارهایی خوب پیش نرفت؟
 -3چه درسی گرفتم؟
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شــش مــاه بعــد ،زمانــی کــه تابســتان از راه میرســد ،از خــودم گــزارش راسـتکرداری
میگیــرم .مــن هــم مثــل هرکســی کلــی اشــتباه و لغــزش دارم .گــزارش راسـتکرداری
باعــث میشــود تشــخیص بدهــم در چـه جاهایــی ناموفــق بــودهام و مــرا بــر میانگیــزد
کــه بــه مســیر درســت بازگــردم .از ایــن نقطــۀ زمانــی اســتفاده میکنــم تــا ارزشهــای
اصلـیام را بازبینـی کنــم و ببینــم کــه طبــق آنهــا زندگــی کــردهام یــا خیــر .در ایــن زمان
اســت کــه درخصــوص هویتــم و در ایـن مــورد کــه چهکارهایــی بایــد بکنــم تــا بــه فــرد
یپــردازم.
دلخواهــم تبدیــل شــوم ،بــه اندیشــیدن م 
گزارش راستکرداری ساالنهام به این سه پرسش پاسخ میدهد:
 -1ارزشهایی اصلی که زندگی و کارم را رهبری میکنند ،کداماند؟
 -2در لحظۀ کنونی چقدر با راستکرداری ،کار و زندگی میکنم؟
 -3چطور میتوانم در آینده معیار واالتری را تعیین کنم؟
ایــن دو گــزارش خیلــی وقتگیــر نیســتند و تنهــا چنــد ســاعت در ســال زمــان
میبرنــد؛ امــا دورههایــی حیاتــی از فراینــد اصــاح و بهســازی را شــکل میدهنــد.
یشــوند؛ پدیــدهای کــه در اثــر بیتوجهــی
شهــا مانــع لغز یــدن تدریجــی م 
ایــن گزار 
پیــش میآیــد .برنامههــای فوقالذکــر تذکراتــی فراهــم میکننــد تــا هویــت دلخواهــم
را بازبینــی کنــم و ببینــم کــه عادتهایــم تــا چــه میــزان مــرا بهســوی شــخصیت
دلخواهــم ســوق میدهنــد؟ آنهــا نشــان میدهنــد کــه چــه زمانــی بایــد عادتهایــم
را ارتقــا بدهــم و بــا چالشهــای جدیــدی رو ب ـهرو شــوم؟ و چ ـه زمانــی بایــد از میــزان
1

تالشهایــم بکاهــم و روی بنیادهــای رفتارهایــم تمرکــز کنــم؟
یشــود دیدگاهــی کلــی بهدســت آوریــم .از
همچنیــن تأمــل و بازنگــری باعــث م 
آنجایــی کــه عادتهــا روی هــم انباشــته میشــوند ،تأثیرگذارنــد؛ امــا نگرانــی بیــش از
مهــای روزانــه مثــل نگا هکــردن از فاصلــۀ دوســانتی بــه آینــه اســت.
حــد درمــورد تصمی 
صهــا را میبینیــد؛ ولــی دیــدگاه کلــی و منظــرۀ
در ایــن صــورت کوچکتر یــن نق 
کنیــد.
وســیعتر را از دســت میدهیــد و بازخوردهــای بیــش از حــدی دریافــت می 
1. Integrity report
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ً
یتــان را بازبینــی نکنیــد مثــل ایــن اســت کــه
در نقطــۀ مقابــل ،ا گــر اصــا عادتها 
ً
اصــا در آینــه نــگاه نکنیــد .در ایــن حالــت نمیتوانیــد بــه معایبــی پــی ببریــد کــه
بهآســانی رفــع و رجــوع میشــوند ،ماننــد لک ـهای روی پیراهنتــان ،خردهغــذای الی
دندانتــان ،و ســرانجام در میــان بازخوردهــای ر یــز فــراوان گــم میشــوید؛ امــا تأمــل و
بازنگــری دورهای ،مثــل نگا هکــردن در آینــه از فاصلــۀ مناســب اســت .در ایــن حالــت
میتوانیــد بــدون از دسـتدادن دیــدگاه کلــی ،تغییــرات عمــدۀ الزماالجــرا را ببینیــد.
دلتــان میخواهــد کل رشــتهکوه را ببینیــد ولــی نمیخواهیــد ذهنتــان را بــه هــر
پســتی و بلنــدیای مشــغول کنیــد.
ســرانجام ،تأمــل و بازنگــری ،زمانــی مطلــوب بــرای بازبینــی یکــی از مهمتریــن
جنبههــای تغییــر رفتــار اســت؛ هو یــت.
چگونه باورهایی را که مانع رشدمان میشود کنار بگذاریم؟
تکرارکــردن عــادت در شــروع ،بهمنظــور فراه ـمآوردن شــواهدی بــرای هویــت
دلخواهتــان ضــروری اســت .بــا ای ـن وصــف وقتــی محکــم بــه آن هویــت جدیــد
میچســبید ،ممکــن اســت همــان باورهــا مانــع پی ـشروی شــما بــه ســطح بعــدی
تتــان زمانــی کــه علی هتــان کار میکنــد ،نوعــی «غــرور» را بـه وجــود
رشــد بشــود .هوی 
م ـیآورد کــه شــما را بــه انــکار نقطهضعفهایتــان تشــویق میکنــد و مانــع رشــد
ـک ایجــاد عــادت اســت .هرچــه
حقیقیتــان م 
یشــود .ایــن یکــی از نیم ههــای تار یـ ِ
تمــان وابســته باشــد،
عادتــی بیشــتر برایمــان مقــدس باشــد ،یعنــی بیشــتر بــه هوی 
از آن در برابــر انتقــاد ،بیشــتر دفــاع میکنیــم .در هــر پیشــه و هنــری میتوانیــد ایــن
ّ
شهــای نوآورانــۀ آمــوزش غفلــت
قضیــه را مالحظــه کنیــد؛ ماننــد معلمــی کــه از رو 
ً
مـیورزد و بــه برنام ههــای درســی قبــا آزمود هشــده میچســبد ،مدیــر کهنـهکاری کــه
بــه راهورســم خــودش متعهــد اســت ،جراحــی کــه بــه اید ههــای همــکاران جوانــش
اعتنــا نمیکنــد ،گــروه موســیقیای کــه آلبــوم اولــش کــوال ک میکنــد و ســوزنش
در همــان ســبک ،گیــر میکنــد .هرچــه بیشــتر بــه هویتــی بچســبیم ،ســختتر
میتوانیــم بــه فراســوی آن ترقــی کنیــم.
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غالــب
یــک راهــکار ایــن اســت کــه هیــچ جنبــۀ واحــدی از هویتتــان را بخــش
ِ
شــخصیت دلخوا هتــان قــرار ندهیــد .ب هقــول پــل گراهــام ،ســرمایهگذار« ،هویتتــان
را کوچــک نگــه دار یــد» .هرقــدر بیشــتر بــه بــاور واحــدی اجــازه دهیــد کــه هویتتــان
را تعر یــف کنــد ،دشــوارتر میتوانیــد خــود را بــا چالشهــای زندگــی وفــق دهیــد.
گارد رأس1بــودن ،یــا مدیـ ِـر شــرکتبودن ،یــا هــر جنبــۀ دیگــری
ا گــر هــر چیــزی را بــه ِ
یتــان گــره بزنیــد و ر بــط بدهیــد ،آن وقــت بــا از دس ـتدادن ایــن جنبــه از
از زندگ 
ً
یتــان ،خودتــان هــم درهــم خواهیــد شکســت .مثــا ا گــر گیاهخــوار باشــید
زندگ 

یتــان طــوری شــود کــه بــه تغییــر رژ یــم غذای ـی وادارتــان کنــد،
و بعــد ،وضــع مزاج 
بحــران در هو یــت را پیــش رو خواهیــد داشــت .ا گــر بیــش از حــد بــه هویــت واحــدی
بچســبید ،آن وقــت شــکننده میشــوید؛ یعنــی بــا از بینرفتــن آن ،خودتــان هــم از
بیــن میرو یــد.
در بیشــتر دوران جوان ـیام ورزشــکاربودن ،بخــش عمــدهای از هویتــم را تشــکیل
مـیداد .بعــد از اینکــه بــازی بیســبال را کنــار گذاشــتم ،نمیدانســتم خــودم را چطــور
معرفــی کنــم .زمانــی کــه تمــام عمــر ،خودتــان را بــا یــک جنبــه از زندگیتــان معرفــی
کنیــد و بعــد ،آن جنبــه بــه هــر دلیلــی ناپدیـد شــود ،آنــگاه شــما چـه کســی هســتید؟
کهن هســربازان و کارفرمایــان ســابق هــم احســاسهای مشــابهی را نقــل میکننــد.
تتــان در لبــاس باورهایــی مثــل ایــن پوشــانده شــود کــه «مــن ســرباز بزرگــی
ا گــر هوی 
هســتم» ،آنــگاه وقتــی دورۀ ســرباز یتان بـه ســر آیــد چــه اتفاقــی میافتــد؟ همچنیــن
تهــا هو یــت خیلــی از صاحبــان شــرکتها را تعر یــف میکنــد« :مــن
ایــن عبار 
مدیــرکل هســتم» یــا «مــن بنیانگــذار شــرکتم» .ا گــر تمــام لحظــات بیدار یتــان را
صــرف کسـبوکارتان کنیــد ،پــس از فــروش کمپانــی چــه حســی خواهیــد داشــت؟
دادن هو یــت آن اســت کــه خودتــان را طــوری بازتعریــف
ـکل از دس ـت ِ
دوای ایــن شـ ِ

شهــای خاصتــان تغییــر کنــد ،جنب ههــای مهــم هویتتــان
کنیــد کــه حتــی ا گــر نق 
محفــوظ بمانــد.
 .1یا ُپست  ،1یکی از ُپستهای بازی بسکتبال است« .م»
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یشــودبــه«مــنازآنمــدلآدمهایــیهســتمکــهبــه
«مــنورزشــکارم»بازتعر یــفم 
لحــاظذهنــیسرســختاندوچالــشفیزیکــیرادوســتدارنــد».
«مــنســربازبزرگــیهســتم»بازتعر یــفمیشــودبــه«مــنفــردیمنظــموقابلاعتماد
ودر گــروهخــود،فردشــاخصیهســتم».
یشــودبــه«مــنازآنمــدلآدمهایــیهســتم
«مــنمدیــرکلهســتم»بازتعر یــفم 
ّ
کــهخــالقوســازندهاند».
ّ
تتــانرابهنحــوموثــریانتخــابمیکنیــد،هویتتــانانعطافپذیــر
زمانــی کــههوی 
یشــودنــهشــکننده.درایــنحالــتهماننــدجر یــانآبــی کــهمانعــیرادورمیزنــد،
م 
هو یـتشــماب هجــایآنکــهبــاتغییــرشــرایطبجنگــد،خــودرابــاآنوفــقمیدهــد.
ً
قطعۀزیرازکتابتائوتچینگ،اینایدههاراکامالچکیدهمیکند:
ِ

آدمیان ،لطی� و انعطافپ�یر زاده میشوند،
مردگان ،سفت و سختاند.
گیاهان ،نرم و انعطافپ�یر سر از خاک �ر میآ�رند،
گیاهان مرده ،شکننده و خشکاند.
ک�ی که سخت و انعطافناپ�یر است
ره�و مرگ است،
ک�ی که نرم و منعط� است
ره�و زندگی است.
افراد سخت و خشک ،میشکنند،
افراد نرم و ��یی�پ�یر ،چیره میشوند.
_ ��و �زو _
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یشــماری دارنــد ،منتهــا عیبشــان ایــن اســت کــه ممکــن
تهــا ،منافــع ب 
عاد 
اســت مــا را بــه الگوهــای قبلــی تفکــر و عمــل ،حتــی زمانــی کــه دنیــای پیرامــون مــا
دســتخوش تغییــرات میشــود ،زنجیــر کننــد .زندگــی مــدام در حــال تغییــر اســت ،در
نتیجــه بایــد بهصــورت ادواری بازاندیشــی کنیــد و ببینیــد کــه باورهــا و عادتهــای
قدیم 
یتــان هنــوز هــم بــه کارتــان میآیــد یــا نــه؟
فقدان خودآ گاهی ،زهر است و تأمل و بازنگری ،پادزهرش.
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چکیدۀ فصل
تهــا ایــن اســت کــه میتوانیــم کارهــا را بــدون فکرکــردن انجــام دهیــم.
• ُحســن عاد 
شهــای کوچــک غافــل میشــویم.
بشــان ایــن اســت کــه از توجــه بــه لغز 
عی 
•عادتها  +تمرین آ گاهانه = تسلط
• ّ
تأمــل و بازنگــری فراینــدی اســت کــه امــکان میدهــد در طــول زمــان ،نســبت بــه
عملکردمــان هوشــیار باقــی بمانیــم.
متــر بچســبیم ،دشــوارتر میتوانیــم بــه فراســوی آن رشــد
•هرقــدر بــه هویتــی محک 
کنیــم.
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