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اين روزه�ا زنهاي خان�هدار پا به پاي
مردان كار ميكنند و گ�روه زيادي از
بانوان در رس�ته مش�اغل خانگي در
حال فعاليت هس�تند .بيمه و حقوق
ثابت و ساعت كار مش�خصي ندارند
ولي منبع درآمد محسوب ميشوند.
هم با عش�ق به هنرش�ان ميرسند و
هم كسب درآمد ميكنند .اين مادرها
با ي�ك برنامهري�زي درس�ت ،هم به
كارشان ميرسند و فعاليت اجتماعي
و اقتص�ادي خودش�ان را دارند و هم
در دسته خانهدارها به شمار ميآيند
و زندگ�ي تمي�ز و اي�ده آل�ي دارند

حقوق زنان خانهدار را ناديده نگيريم

آنها خانه را گرم و خانواده را شاد ميكنند
مرضيه باميري
خان�هداري يك ش�غل نيس�ت .حقوق ن�دارد و
س�اعت كار خاصي هم ندارد .يعن�ي تقريب ًا تمام
 24س�اعت فرد را درگير ميكند .او به امور خانه
همس�ر ،فرزندان ،ام�ور مالي و اداري رس�يدگي
ميكند ول�ي در بس�ياري موارد مورد س�رزنش
قرار ميگيرد و همان جمل�ه معروف كه از صبح تا
حاال در خانه چه ميكردي؟ متأسفانه در بسياري
موارد عش�ق و كار آنه�ا ناديده گرفته ميش�ود
و محب�ت فرزندان و همس�ر ب�ه مادران ش�اغل
بيشتر است .در اين نوشتار پاي صحبت مادراني
نشس�تهام كه به هر دليل�ي خانهدار ب�ودن را به
عنوان سبك زندگي برگزيدهاند و اطرافيان نسبت
به اين سبك واكنشهاي متنوعي نشان ميدهند.

وقت ميبرد و من اغلب تند تند كاره��اي خانه را تمام
ميكردم كه بيش از همه مراقب سالمتي دخترم باشم.
كاري كه اگر ش��اغل بودم مربي مهد انجام ميداد و من
هم مثل ساير همكارانم پشت ميز مينشستم و فرزندم
را تلفني تربيت ميكردم .او مقابلم آرام آرام رشد كرد و
بزرگ شد .آنقدر كه توانست بعضي مسائل را تشخيص
بدهد .او معني بيپول��ي را ميفهميد .گاهي كه مجبور
بود براي داشتن چيزي تا سر ماه و گرفتن حقوق پدرش
كارت را ول كردي؟ اگر
صبر كند غرولند ميكرد كه چرا َ
تو هم حقوق داشتي االن وضعيت بهتري داشتيم .او نه
تنها خوش��حال نبود از خانهدار بودنم بلكه مرا شماتت
ميكرد كه چرا شاغل نيس��تم .در چشمهايم زل ميزد
و ميگفت من خجالت ميكشم جلوي دوستانم بگويم
تو خانهداري و اين اندوه قلب مرا شكست .كسي تالش
شبانهام را نميديد .حاضر بودند غذاي حاضري بخورند.
خانه هفتهاي دوبار جارو شود و كلي از كارها را خودشان
انجام دهند ولي من شاغل و منبع درآمد باشم .از انتخابم
پشيمان نيستم ولي گاهي عجيب قلبم ميشكند.

قلب يك بانوي خانهدار را نشكنيد

سارا كرماني 43 ،ساله
من وقتي خيلي جوان بودم در يك س��ازمان دولتي كار
ميكردم .موقعيت مالي و شغلي خوبي داشتم .تا اينكه
در سومين س��ال ازدواجمان باردار و صاحب يك فرزند
دختر شدم.
ش��ش ماه مرخصي زايمان مثل برق و باد گذشت و من
بايد بچه را به مهد كودك ميسپردم .هر دو خانواده من
و همسرم شهرس��تان بودند و ما عم ً
ال براي نگهداري از
دخترمان گزينهاي جز مهد كودك نداش��تيم .آن زمان
خبرهاي متعددي از مهدها ميشنيدم كه يا غذاي كافي
به بچهها نميدهند يا با ش��ربت خواب آور آنها را خواب
ميكنند .ترسيدم .هر چه با خودم كلنجار رفتم نتوانستم
خود را قانع كنم براي چند قران پول بيشتر بچه معصومم
را هر روز مثل يك ساك دستي توي مترو اتوبوس دنبال
خودم بكشانم و بهترين لذت كودكي را از او دريغ كنم.
انتخاب س��ختي بود ولي با مشورت و همكاري همسرم
استعفا دادم و به اختيار ،خانه داري را براي مدت كوتاهي
انتخاب كردم.
سبك زندگيام از شاغل بودن به خانهداري تغيير كرد و
اين تحول روي تمام سير زندگيام تأثير گذاشت .براي
خودم يك كدبانوي تمام عيار شده بودم .شير مادر براي
فرزندم و يك خانه گرم و پر از عش��ق براي استقبال هر
روزه از همسرم.
كلنجار رفتن با بچه و وقت گذاشتن براي تربيتش خيلي

خانهداري يك سبك زندگي است

هانيه ابراهيمي 36 ،ساله
بعضيها فكر ميكنند خانهداري مال بيسوادهاس��ت.
در حالي كه من به ش��دت مخالفم .من كارشناس ارشد
معماري هستم كه كسي مانع كار كردنم نشد ولي خودم

زنخانهداروقتداردبياموزد.گلكاري،
آشپزي ،طراحي ،موسيقي و هر هنري
كه دلش بخواه�د را ياد بگيرد .توانايي
دارد هر طور دل�ش ميخواهد زندگي
كند .هر وق�ت اراده كرد س�فر برود يا
مدتيبرايخوبشدنحالشمرخصي
براي خ�ودش تجويز كن�د .خانهداري
نه اتهام است نه يك ننگ و نه يك كار
بيشأنومنزلت.فقطيكسبكزندگي
استوبهفردوخانوادهاشبستگيدارد

به اختيار خان��ه ماندن را برگزيدم .ميخواس��تم معني
واقعي زندگي را درك كنم .بيش��تر كنار بچههايم باشم
و براي خودم وقت بيش��تري داشته باش��م ولي وقتي با
همسايهمان كه ش��اغل اس��ت و از صبح تا شب در يك
توليدي كار ميكند به گفتوگو مينشينم او ميگويد
خوش به حالت خانهدار هستي .وقت داري قرمه سبزي
بپزي .پياز داغ و لوبيا س��بز آماده كني ترش��ي بگذاري
و دهه��ا كار ديگر .وقت��ي اينها را ميگوي��د ميخواهم
س��رم را به ديوار بكوبم و بگويم آخر زن حسابي من هم
ميتوانم دست به سياه و سفيد نزنم و خودم را به خواب
و فيلم و يوگا س��رگرم كنم .ش��ما در ازاي كارتان پول
ميگيريد و براي كارفرما كار ميكني��د ولي من بدون
هيچ چشمداشتي عاشقانه براي زندگي وقت ميگذارم.
اگر من بخواهم شاغل باشم ميتوانم بهترين جا كار كنم.
خيلي بهتر از كار كردن در يك ش��ركت بستهبندي كه
فقط اسم شاغل بودن را يدك ميكش��د .بچههاي آنها
چيزي از زندگي نميفهمند .هميش��ه تنها هس��تند،
تنها درس ميخوانند ،تنها بازي ميكنند و تنها بزرگ
ميش��وند .خب من و امثال زنهاي تحصيلكرده ديگر
خانهداري را انتخاب كرديم ولي سطح توقعمان را پايين
ميآوريم و كمبود درآمد را جبران ميكنيم .ميخواهم
بگويم زنهاي خانهدار بيكالس نيستند .اتفاقاً بر عكس
!آنها دلش��ان ميخواهد براي خودشان وقت بگذارنند و
جواني شان را صرف خودشان كنند.
زن خانهدار وقت دارد بياموزد .گلكاري ،آشپزي ،طراحي،
موس��يقي و هر هنري كه دلش بخواهد را ي��اد بگيرد.
توانايي دارد هر طور دلش ميخواه��د زندگي كند .هر
وقت اراده كرد سفر برود يا مدتي براي خوب شدن حالش
مرخصي براي خودش تجويز كن��د .خانه داري نه اتهام
است نه يك ننگ و نه يك كار بيشأن و منزلت .فقط يك
سبك زندگي است و به فرد و خانوادهاش بستگي دارد.

تابوهاي خانهدار بودن را بشكنيد!

هدي رهامي 33 ،ساله
يك روز در جمعي وقتي پاي صحبت مادرها نشس��ته
بودم صحبت از قبوليهاي كالس در كنكور شد .وقتي
فهميدند دختر من پزش��كي دانشگاه تهران قبول شده
پشت چشم نازك كردند و پرسيدند« :مگه ميشه يه نفر
خانهدار باشه بچهش پزشكي قبول بشه؟»
پرسش آنها مثل آب سردي بود روي سرم .باورم نميشد
چنين توهيني به من ميشد و من قدرت دفاع نداشتم.

آنقدر شوكه بودم كه حرفي نزدم ،ولي قلبم شكست .من
ش��اغل نبودم ،دكتر و مهندس و بهيار نبودم ولي سعي
كردم اطالعاتم را به روز كنم و پا ب��ه پاي دخترم پيش
بروم .من ه��ر روز از او مراقبت ك��ردم و برايش بهترين
معلمها را گرفتم و بهترين جزوهها را تهيه كردم .كدام
كار بايد ميكردم كه به خاطر خانهدار بودنم نكردم؟ جز
اينكه بچههاي شاغل مدام در خانه تنها بودند ولي دختر
من تحت حمايت م��ن بود .برايش آبمي��وه ميگرفتم.
خوابش را تنظيم ميكردم و هر ج��ا الزم بود برود پا به
پايش او را همراه��ي ميكردم .آنها ميروند فروش��گاه
آبميوه پاكتي فرآوري ش��ده ميخرند م��ن برايش آب
پرتقال طبيعي ميگرفتم .آنها غذاي بيرون ميگرفتند
كه وقتشان هدر نرود من برايش غذاهاي مقوي ميپختم.
نميدانم اين چه دردي است كه تالش آنها براي بچهها
ديده ميش��ود ولي ما متهم ميش��ويم به وقت زيادي
داشتن و بيكار بودن.
ش��ما اگر از س��ر كار ميآييد همس��ر و فرزند كنارتان
اس��ت و پا به پاي ش��ما مس��ئوليت خانه را ميپذيرد.
اگر سركار هس��تيد آخر هفتهها لباس ميشوييد و اتو
ميكنيد .كسي مهماني خانهتان نميآيد يا نصفه شب
اگر فرزندتان هوس كي��ك كرد به آخ��ر هفته موكول
ميكنيد .ولي بانوي خانهدار همزمان هم پزشك است
هم پرستار ،هم مادر ،هم همسر و هم آشپز .نميگذارد
آب در دل اعضاي خانه تكان بخورد .پس حقش نيست
متهم شوند به بيكاري.
اين روزها زنهاي خانهدار پا به پاي مردان كار ميكنند
و گروه زيادي از بانوان در رسته مشاغل خانگي در حال
فعاليت هستند .بيمه و حقوق ثابت و ساعت كار مشخصي
ندارند ولي منبع درآمد محسوب ميشوند .هم با عشق به
هنرشان ميرسند و هم كسب درآمد ميكنند.
اين مادرها با يك برنامهريزي درس��ت ،هم به كارشان
ميرس��ند و فعاليت اجتماعي و اقتصادي خودش��ان را
دارند و هم در دسته خانهدارها به شمار ميآيند و زندگي
تميز و ايدهآلي دارند.
حاال خيلي از بانوان خانهدار صاحب شغل هستند و وقتش
رسيده در مورد حقوق آنها بازنگري جدي صورت گيرد.
بايد تابوي «خانهدار بودن مس��اوي است با بيسوادي،
بيفرهنگي و سطح اجتماعي پايين» شكسته شود و هر
كس به شخصه بتواند س��بك زندگياش را تعيين كند.
يادمان نرود زنان خانهدار با حضور و تالش خود ،خانه را
گرم و خانواده را شاد نگه ميدارند.

راهنما
نقش خانهداري زنان در بيانات رهبري

مادري و همسري
شغلي حساس و آيندهساز
در ن�گاه حضرت آي�تاهلل خامن�هاي نقشآفريني مح�وري زن در
خانواده كه معطوف به «پرورش و تربيت انسان» و رشد و شكوفايي
نسل انساني است ،نقشي بيبديل اس�ت كه هيچ كس غير از زنان
قادر به انجامش نيست .لذا خانهداري ،شغل «حساس و آيندهساز»
است و هيچ كاري به اهميت «كار مادر» نيست .پايگاه اطالعرساني
 KHAMENEI. IRدر متن ذيل اهميت ،ابعاد و اثرات ايفاي نقش
«خانهداري و مادري زنان» را براس�اس بيان�ات رهبر معظم انقالب
اسالمي بازخواني كرده است.
خانهداري شغل حساس و آيندهساز است
يكي از مهمترين وظايف زن ،خانهداري اس��ت .همه ميدانند بنده عقيده
ندارم به اينكه زنها نبايد در مش��اغل اجتماعي و سياس��ي كار كنند؛ نه،
اشكالي ندارد اما اگر چنانچه اين به معناي اين باشد كه ما به خانهداري به
چشم حقارت نگاه كنيم ،اين ميشود گناه .خانهداري يك شغل است؛ شغل

بزرگ ،شغل مهم ،شغل حساس ،شغل آيندهساز)۱۳۹۲/۲/۱۱ ( .
فقط «ظرافت زنانه» از عهده انجام اين كار بر ميآيد
وظايف داخل خان ه زنان ،نه اهميتش كمتر از وظايف بيروني اس��ت و نه اينكه
زحمتش كمتر است .شايد زحمتش بيشتر هم باشد .او هم براي اينكه اين محيط
را اداره كند ،به تالش و كوشش احتياج دارد .چون مدير داخل خانه زنان هستند.
 . .خيلي كار ظريفي است .فقط هم ظرافت زنانه از عهد ه انجام اين كار بر ميآيد.

هيچ مردي امكان ندارد بتواند اين ظرافتها را رعايت كند)۱۳۸۱/۶/۶( .
ن است
ي زنا 
ن كار» برا 
ن و مطلوبتري 
ي «فطريتري 
خانهدار 
اينكه گفته ميش��ود وجود زن براي كار در خانه الزم اس��ت ،معنايش اين
نيست كه در ميدانهاي علمي و عملي و فعاليتها ،توانايي ندارد .يا از لحاظ
معنويت كه باالتر از همه اينهاست و در مورد فاطمه زهرا (س) همه اينها را
مشاهده ميكنيم .هرچند البته ،طبيعيترين و فطريترين و مطلوبترين
كار براي زنان ،كار در خانه است .يعني مسئله اداره كردن همسر و فرزندان،
طبيعيترين كار اس��ت و من خيال نميكنم زني طبيعي باشد و به اين كار
عشق و عالقه نداشته باشد .به طور قهري ،همه زنان به اين كار عشق و عالقه
دارند)۱۳۷۲/۹/۸ ( .
بايد روي كار زنهاي خانهدار «ارزشگذاري ويژه» شود
زن در خانواده عنصر محوري اس��ت . . .مرد بايد قدردان باش��د .جامعه بايد
قدردان باش��د .حتماً باید روي كار زنهاي خانهدار ارزشگذاري ويژه شود.
بعضي ميتوانس��تند برون��د كار بگيرن��د ،بعضي ميتوانس��تند تحصيالت
عاليه كنند ،بعضي تحصيالت عاليه هم داش��تند  -من ديدم زناني را از اين
قبيل  -گفتند م��ا ميخواهيم اين بچه را بزرگ كني��م ،خوب تربيت كنيم،
نرفتيم كار بگيري��م .زن نرفته كار بگيرد ،آن كار ه��م زمين نمانده؛ آن 10
فر ديگر رفتند آن كار را گرفتند .بايد از اينجور زني قدرداني ش��ود . . .تأمين
اقتصاديشان ،بيمهشان ،بقي ه چيزهايي كه الزم است ،بايد در نظر گرفته شود.
() ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

موانع سر راه تغيير را شناسايي كنيد

راهحلهاي شخصي
بهتريننسخهتغييراست
تلخيص :سلما سلطاني
كيتي ميلكمن استاد مدرس�ه وارتون در دانشگاه پنسيلوانياس�ت كه در زمينه اقتصاد رفتاري
پژوهش ميكند .مجله فوربز در س�ال  ۲۰۲۰نام ميلكم�ن را در ميان 10دانش�مند علوم رفتاري
كه «بايد با آنها آش�نا بش�ويد» ق�رار داده ب�ود .وي بهتازگي ،كتاب�ي درباره تغيي�ر عادتهاي
فردي نوش�ته اس�ت كه ادعاي جالبي دارد :ب�راي تغييرك�ردن هيچ راهحل همگان�ياي وجود
ن�دارد ،پس اگ�ر واقع� ًا ميخواهيد تغيي�ر كنيد ،بهدنب�ال راهحلي ش�خصي باش�يد .ميلكمن
پي برده اس�ت كه تغيي�ر هنگام�ي راحت به دس�ت ميآيد ك�ه بدانيد چ�ه مانعي بين ش�ما و
موفقيت وج�ود دارد و راهحلي ش�خصي ب�راي اين مان�ع پيدا كني�د .مجله وارت�ون مگزين با
كيتي ميلكمن گفتوگويي انجام داده اس�ت و پاس�خهاي او ب�ه طور خالص�ه در ادامه ميآيد.
وارتون مگزين :اين امر كه تصميمات روزانه ما بر رفاه
و خوش��بختيمان تأثير دارد چطور نهايتاً شما را به
مطالعه چگونگي تغيير رفتار مردم كشاند؟
كيتي ميلكمن :ابتدا غرق مطالعه موضوعاتي شدم
كه به نقاط ضعف خودم مربوط ميشد كه مايلم آن
را «خودتحقيقي» بنامم .ولي حدود  10سال پيش
وقتي يك نمودار دايرهاي ديدم همهچيز عوض شد،
نموداري كه تا هفتهها بيدارم نگه داشت .اين نمودار
به رايجترين علل م��رگ زودرس در امريكا مربوط
ميشد كه نش��ان ميداد حدود  ۴۰درصد از موارد
مرگ زودرس بهخاطر رفتارهاي شخصياي بودهاند
كه تغييرپذيرند :يعني تصميمهاي بهظاهر كوچك
روزمره درباره خوردن ،آشاميدن ،سيگار كشيدن و
امنيت وسايل نقليه.
اين تصميمات روي هم جمع ميش��وند و س��االنه
موجب موارد بيش��ماري ازس��رطانهاي كشنده،
حمالت قلبي و تصادفات ميشوند .تا حاال نموداري
نديدهام كه مثل آن نمودار جزء به جزء نش��ان دهد
كه چطور مجمو ِع تصميمات روزمره ما بر بهرهوري،
خوش��بختي ،پسانداز ي��ا نتايج تحصيل��ي تأثير
ميگذارند ،ول��ي ميتوان حدس زد كه س�لامتي
تنها حوزهاي نيس��ت كه كنار هم ق��رار گرفتن اين
تصميمات كوچك روي آن اثر ميگذارد .از وقتي پي
بردم تحقيقاتم در زمينه تغييرات رفتاري ميتواند
چنين مش��كالت جدياي را كاهش دهد ،انگيزهام
بيشتر شده است.
وارتون مگزين :اگر به مردم بگوييد كه تغييركردن
آس��ان و ارزان اس��ت و برايشان خوب اس��ت و آنها
متقاعد نشوند ،چه جادويي جواب ميدهد؟
ميلكمن :مسير رسيدن به موفقيت براي هر كسي
متفاوت است .هر وقت سياستگذاران ،سازمانها يا
ي واحدي براي همه به كار ميبرند،
محققان استراتژ 
نتايج دره��م برهم��ي حاصل ميش��ود ولي وقتي
موانعي كه س��ر راه پيش��رفت وجود دارد را در نظر
ميگيرند و بعد اس��تراتژيهاي هدفمندي را براي
تغيير رفتار طراحي ميكنند ،نتايج نس��بتاً بهتري
حاصل ميشود.
موانع بسيار گوناگوني سر راه تغيير وجود دارد .موانع
ش��ما ميتواند چنين چيزهايي باش��د :فراموشي،
نداشتن اعتمادبهنفس ،تمايل به انتخاب راحتترين
راه يا تمايل به ت��ندادن به وسوس��هها .همچنين
گاهي موانعي كه با آنها روبهرو ميش��ويم بيشتر از
يك مورد هس��تند ولي نكته كليدي اين اس��ت كه

موان�ع بس�يار گوناگوني س�ر راه
تغيي�ر وج�ود دارد .موانع ش�ما
ميتواند چنين چيزهايي باش�د:
فراموشي ،نداشتن اعتمادبهنفس،
تمايل به انتخاب راحتترين راه يا
تمايل به تندادن به وسوس�هها.
همچنين گاهي موانعي كه با آنها
روبهرو ميش�ويم بيش�تر از يك
مورد هس�تند .ولي نكته كليدي
اين است كه مش�كل را تشخيص
دهيم و اس�تراتژي مناسب براي
غلبه بر آن را ايج�اد كنيم؛ فرقي
نميكند خود مش�كل چه باش�د

مشكل را تشخيص دهيم و استراتژي مناسب براي
غلبه بر آن را ايجاد كنيم؛ فرقي نميكند خود مشكل
چه باشد.
به نظرم وقتي كارهاي عادي را هميش��ه س��ر وقت
انجام ميدهيم ،عادتها راحتتر ش��كل ميگيرند
ولي وقت��ي بخواهيم «چس��بندهترين» عادتهاي
ممكن را ايجاد كني��م ،بايد ي��اد بگيريم كه چطور
با ش��رايط دش��وار كنار بياييم .در اين حالت ،وقتي
روزگار بر وفق مراد نيست باز هم ميتوانيم خودمان
را با ش��رايط وفق دهيم .زيادي سفتوسخت بودن
دشمن عادات خوب است.
وارتون مگزين :شما درباره اهميت فراوان زمانبندي
در مس��ير تغيير مينويس��يد؛ وقتي مردم احساس
كنند كه ميتوانند از نو ش��روع كنند ،تغيير را بهتر
ميپذيرند.
ميلكمن :تحقيقات نشان ميدهند شروعهاي جديد
يك حالت روانش��ناختي «ش��انس دوباره» ايجاد
ميكنن��د ،بهطوريكه مردم احس��اس ميكنند از
شكستهاي گذشته خود فاصله گرفتهاند ،انگار آدم
جديدي هستند كه دليلي براي خوشبيني نسبت
به آينده دارد.
مس��ئله پيچيدهاي كه بايد در ذهن داش��ته باشيم
اين اس��ت كه همه نميتوانند از شروع جديد سود
ببرند .هرچند اين شروعهاي تازه ميتوانند محرك
تغييرات موردنظرمان باشند ولي ميتوانند در مسير
برنامههاي روزانه مفي��د و كارآمد نيز اختالل ايجاد
كنند .هر كس كه در تالش است تا عادتهاي خوبش
را حفظ كند بايد مراقب اين موضوع باشد.
وارت��ون مگزين :فراموش��ي چطور قات��ل خاموش
اهدافمان است؟ چطور زير قول و قرارمان نزنيم؟
ميلكمن :هرمان ابينگهاوس ،روانشناس آلماني ،در
مطالعهاي قديمي در س��ال  ۱۸۸۵اينطور برآورد
كرد كه ما حدود نيمي از اطالعات جديدي كه سعي
ميكنيم در حافظه نگه داري��م را ظرف  20دقيقه
فراموش ميكنيم .يك راه مش��خص براي غلبه بر
فراموشي استفاده از يادآورهاست.
اگر ميتوانيد اين يادآورها را ط��وري تنظيم كنيد
كه درس��ت در لحظهاي كه بايد شروع به كار كنيد
ظاهر شوند ،در انجامش درنگ نكنيد ولي متأسفانه
اگر يادآورها دقيق��اً در همان موعدي كه بايد كاري
انجام دهيد ظاهر نش��وند ،احتماالً دوب��اره كارتان
را فراموش ميكنيد .وقت��ي نميتوانيد بهخوبي از
يادآورها استفاده كنيد و آنها را سر زمان مقرر تنظيم
كنيد ،ميتوانيد لطفي به خودتان كنيد و برنامهاي
دقيق تنظيم كنيد كه نشانههايي براي دست به كار
شدن داشته باشد.
اين كار به آساني قيد كردن چنين جملهاي است:
«هروقت فالن اتفاق افتاد ،ف�لان كار را ميكنم».
معموالً وقتي برنامهري��زي ميكنيم به اين موضوع
توجه نميكنيم كه چه چيزي ميخواهد در اين راه
به ما انگيزه بدهد تا كارها را انجام دهيم ،درعوض بر
كارهايي كه ميخواهيم انجام دهيم تمركز ميكنيم.
مث ً
ال يك برنامه رايج براي مراقبت بيشتر از دندانها
ميتواند اين باش��د« :از اين به بعد بيشتر نخ دندان
ميكشم».
ولي اين مطالعه نشان ميدهد كه ضروري است اين
خواسته را به يك نشانه پيوند دهيد ،نشانهاي مثل
يك زمان ،مكان يا عمل مش��خص كه حافظهتان را
به كار بيندازد .اگر ميخواهي��د مرتبتر نخ دندان
بكشيد ،تغييري كه ميتواند در برنامهتان مفيد باشد
چنين است« :هر شب بعد از اينكه مسواك زدم ،نخ
دندان هم ميكشم».
* نقل و تلخيص از :وب سايت ترجمان /ترجمه:
زهرا عاملي /مرجع :وارتون مگزين

