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برای عادت های مثبت تان ،محیطی مثبت طراحی کنید
ما انسان ها به گونهای تکامل پیدا کرده ایم که بیشتر از هر چیزی متوجه نشانه های
بصری می شویم .قدرتمندترین توانایی درک انسان ،دیدن است .بدن انسان حدود
یازده میلیون گیرندهی حسی دارد .تقریب ًا ده میلیون از این گیرندهها مربوط به دیدن
هستند .بعضی از کارشناسان تخمین میزنند که نیمی از منابع مغز برای دیدن استفاده
میشود .با توجه به اینکه ما بیشتر از هر حس دیگری به دیدن وابسته هستیم ،جای
تعجبی ندارد که نشانههای بصری ،بزرگترین کاتالیزور رفتارهای ما هستند.
به همین دلیل محیطی که در آن زندگی می کنیم نقش بسیار مهمی در عادت های ما بازی می کند.
به بیان دیگر هر تغییر کوچکی در آنچه میبینید میتواند منجر به تغییر بزرگی در آنچه انجام
میدهید ،بشود .تصور کنید که زندگی و کار کردن در محیطهایی که پُر از نشانههای سازنده و خالی
از نشانههای منفی است ،تا چه اندازه اهمیت دارد.
ما در بلندمدت به محصولی از محیطی تبدیل میشویم که در آن زندگی میکنیم .اکثر مردم در
محیطی زندگی میکنند که دیگران برای آنها به وجود آوردهاند.
اما خبر خوب این است :شما مجبور نیستید قربانی محیط شوید؛ شما میتوانید معمار آن باشید.
شما میتوانید با تغییر محیط زندگی و کاریتان روبرو شدنتان با نشانههای مثبت را افزایش و در
معرض نشانههای منفی قرار گرفتن را کاهش دهید .طراحی محیط به شما این امکان را میدهد تا
دوباره کنترل را به دست بگیرید و معمار زندگیتان شوید .طراح جهان خودتان باشید ،نه صرف ًا
مصرف کنندهی آن.
همهی ما میخواهیم یکسری عادتها را در خود ایجاد کنیم و اقدامات خاصی را به صورت روزانه
به انجام برسانیم اما محیطمان را به گونهای طراحی کردهایم که هیچ نشانهی واضحی برای تحریک
رفتار وجود ندارد.
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 میخواهید روزانه تمرین موسیقی کنید اما گیتار را در کمدتان گذاشتهاید ،وقتی گیتاررا در کمد گذاشتهاید ،تمرین نکردن آسان میشود.
 می خواهید عادت مطالعه را در خود ایجاد کنید اما کتاب های خود را در یک کمدگذاشتهاید ،بنابراین وقتی در طول روز چشمتان به هیچ کتابی نمیافتد ،کتاب نخواندن
آسان میشود.
 می خواهید روزانه مکمل های غذایی برای بهبود سالمتی تان استفاده کنید ،اما اگرمکملها و ویتامینهایتان جلوی دیدتان نباشند ،نخوردن آنها آسان میشود.
هنگامی که نشانههای آغاز کننده عادتی پنهان هستند ،نادیده گرفتن آنها آسانتر میشود .در
عوض شما باید محیط خود را به گونهای طراحی کنید که نشانهها برای عادت دلخواهتان به وضوح
آشکار باشند.
•

اگر میخواهید به یاد داشته باشید که هر شب داروهایتان را مصرف کنید ،بطری قرصهایتان

را دقیق ًا در کنار شیر آب روشویی حمام قرار دهید.
•

اگر میخواهید گیتار زدن را تمرین کنید ،گیتارتان را در جایی از اتاقتان بگذارید که مرتب آن را

ببینید.
•

اگر میخواهید عادت نوشیدن آب زیاد را در خود ایجاد کنید ،هر روز صبح چند بطری را ُپر از

آب کنید و آنها را در نقاط مختلف خانه قرار دهید.

اگر میخواهید عادتی مثبت را در زندگیتان ایجاد کنید
نشانهی آن عادت را به وضوح در محیط اطرافتان ایجاد کنید.
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یک باور غلط وجود دارد که افراد موفق خودکنترلی فوقالعادهای دارند و میتوانند در
برابر هر وسوسهای مقاومت کنند و از طرفی افراد ناموفق خودکنترلی ضعیفی دارند و
تسلیم هر وسوسهای میشوند.
اما هنگامی که دانشمندان زندگی افراد موفق را بررسی کردند متوجه شدند میزان
خودکنترلی افراد موفق و ناموفق با هم تفاوت زیادی ندارد .در عوض ،افراد موفق در
ساختار دادن به زندگیشان به گونهای عمل میکنند که به ارادهی قهرمانانه و خودکنترلی نیازی پیدا
نمیکنند .به عبارت دیگر ،آنها تا جای ممکن در موقعیتهای وسوسهانگیز قرار نمیدهند.
افراد موفق محیط زندگی خود را به گونه ای طراحی کرده اند که به کمترین میزان خودکنترلی نیاز
دارند .بله ،استقامت ،سرسختی و اراده برای موفقیت ضروری هستند ،اما راه بهبود این ویژگیها این
نیست که آرزو کنید فردی منضبطتر باشید ،بلکه برای این کار باید محیطی با نظم و انضباط بیشتر
ایجاد کنید .اگر میخواهید عادتهای یک فرد موفق را داشته باشید باید محیط خود را به گونهای
مثبت طراحی کنید که الزم نباشد در طول روز مدام با نشانههای وسوسهانگیز عادتهای بد دست
و پنجه نرم کنید و بخش زیادی از انرژی و نیروی اراده خود را صرف خود کنترلی کنید .یک محیط
پر از نشانههایی طراحی کنید که عادتهای مثبت دلخواهتان را تحریک کنند.

3

royalmind.ir

نشانههاي عادتهاي بد را از محيطتان حذف کنيد
ِ
کاهش قرار گرفتن در
یکی از عملیترین راهها برای از بین بردن یک عادت بد،
معرض نشانههایی است که باعث انجام آن عادت میشوند.
هنگامی که یک عادت بد در مغز کدگذاری میشود ،هر زمان که نشانههای محیطی
دوباره ظاهر شوند ،فرد مشتاق انجام دادن آن عادت میشود .دانشمندان متوجه
شدهاند که نشان دادن عکسی از کوکائین به معتادان تنها به مدت سی و سه میلی ثانیه باعث
تحریک مسیر پاداش در مغز و برانگیختن اشتیاق آنها میشود.
شما میتوانید یک عادت بد را از بین ببرید ،اما بعید است بتوانید آن را فراموش کنید .هنگامی که
شیارهای ذهنی عادت روی مغز شما حک میشوند ،تقریب ًا غیرممکن است آنها را کام ً
ال حذف
کنید ،حتی اگر به مدت طوالنی از آنها استفاده نکنید .بنابراین یک روش قابل اعتماد برای از بین
بردن عادتها بد این است که عادتهای بد را از منبع قطع کنید.
	•اگر در هنگام کار کردن مدام به گوشی موبایل تان سر می زنید و در شبکه های اجتماعی
گشتوگذار میکنید و با این کار میزان بهرهوری شما به شدت کاهش پیدا کرده است ،یک راهحل مطمئن
است که در هنگام کار کردن گوشی موبایل خود را در اتاقی دیگر قرار دهید.
	•اگر با نگاه کردن به مدل های اینستاگرامی به طور مداوم احساس میکنید که به اندازه کافی خوب و
جذاب نیستید ،یک راهحل مطمئن این است که حسابهای شبکههای اجتماعی را که عکسهایی از
مدلها و مانکن ها در آن است و باعث حسادت و غبطه خوردن شما میشوند آنفالو کنید.
	•اگر بیش از حد بازیهای ویدئویی انجام میدهید و بازی کردن زندگی شما را مختل کرده است ،یک
راهحل مطمئن این است که کنسول بازی خود را هر چه زودتر بفروشید.
	•اگر عادت به خوردن چندین لیوان قهوه در طی روز کردهاید و سالمتی شما به خطر افتاده است ،یک
راهحل مطمئن این است که قهوه و قهوهساز خود را یا بفروشید یا به کسی هدیه بدهید.
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در واقع تکنیک حذف نشانه یک عادت بد ،معکوس قانون اول تغییر رفتار است.
به جای اینکه نشانه را آشکار کنید ،میتوانید آن را نامرئی کنید .یک نشانه را
حذف کنید و اغلب کل عادت از بین میرود.
یادتان باشد خودکنترلی یک استراتژی کوتاه مدت است ،نه یک استراتژی دراز
مدت .شاید بتوانید یک یا دو بار در برابر وسوسهها مقاومت کنید ،اما بعید
است بتوانید همیشه آنها را نادیده بگیرید .به جای این کار ،انرژیتان را روی
بهینهسازی محیط قرار دهید .این راز خودکنترلی است .نشانههای عادتهای خوب را آشکار و
نشانههای عادتهای بد را پنهان کنید.
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تمرین هفدهمین روز کمپین هدفگذاری
تمرین اول :لیست عادتهای مثبتی را که میخواهید در سال جدید در خود ایجاد
کنید بیاورید و از خودتان بپرسید برای هر کدام چگونه می توانید نشانه ای آشکار
در نظر بگیرید.
به طور مثال:
	•ایجاد عادت تمرین روزانه ساز موسیقی :قرار دادن ساز در جایی از اتاق که مدام آن را ببینم.
	•ایجاد عادت نوشیدن زیاد آب در طول روز :پر کردن چند بطری آب و قرار دادن آن در جاهایی از
خانه که بیشترین زمانم را در آن نقاط سپری میکنم.
	•ایجاد عادت کار کردن بر روی ایده راه اندازی کسب وکار شخصی ام :قرار دادن عکس یکی از
الهامبخشترین کارآفرینان در دسکتاپ لپتاپ.
	•ایجاد عادت خوردن میوه در طول روز :شستن چند میوه در همان ابتدای صبح و قرار دادن آن بر
روی میز اتاق.
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تمرین دوم :لیست عادت های بدی را که می خواهید از بین ببرید بیاورید و از
خودتان بپرسید چگونه میتوانم نشانه هر کدام از آنها را از محیط اطرافم حذف
کنم.
به طور مثال:
	•از بین بردن عادت نوشیدن زیاد قهوه :قهوه و قهوهسازم را یا میفروشم یا به کسی
هدیه میدهم.
	•از بین بردن عادت بازی کردن با کنسول های بازی :کنسول بازیام را میفروشم.
	•از بین بردن عادت خوردن شیرینی به عنوان میان وعده :تمام کمدها را از هرگونه شیرینی و شکالت
خالی میکنم و شیرینیها را یا دور میاندازم یا بین آشنایان پخش میکنم.
	•از بین بردن عادت سرک کشیدن در شبکههای اجتماعی در هنگام کار کردن :گوشی موبایل خود را
در هنگام کار در اتاقی دیگر قرار میدهم.
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