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دارند. در کشــور امریکا حزب دموکرات به 
باال بودن مالیات عقیــده دارند و در مقابل 
جمهوری خواهان معتقدند که فشار مالیاتی 
برای بنگاه های اقتصادی باید کمتر باشد تا 
آنها راحت تر فعالیت کرده و شغل بیشتری 
ایجــاد کنند. بنابراین بخشــی از جامعه به 
دنبال سیاســت مالیات باز می رود و بخش 
دیگر به دنبال مالیات بسته حرکت می کند. 
در امریکا مســاله کلیدی احزاب سیاســت 

خارجی نیست.
کســانی که خارج از گود ایستاده اند تصور 
می کنند مســاله اصلی سیاســت خارجی 
اســت، اما برای مردم امریــکا مانند همه 
اقتصادی  تصمیمــات  جهان   کشــورهای 
دولت و حرکت در مســیر توسعه و بهبود 
شرایط اقتصادی در اولویت است. متاسفانه 
سیاســتمداران این کشــور بــا وعده های 
اقتصــادی آراي مردمی  را کســب کرده و 

پــس از روی کار آمدن سیاســت هایی را 
پیاده می کنند که بیشتر به سود البی گران 
حامی  آنها باشد. پس می توان نتیجه گرفت 
که در کشــورهای توسعه یافته هم اولویت 
اول مــردم، مباحث اقتصادی اســت. آن 
چیزی که توده مردم به آن فکر می کنند و 
بــه آن اهمیت می دهند، موضوع اقتصادی 

است. 

با تالیف این کتاب و  نویســندگان   
کتاب هاي بعدی دنبال تشریح چه مساله 

اقتصادی هستند؟ 
ظاهرا زمانی که عجم اوغلو در زمان تحصیل 
در انگلســتان در یک کنفرانس با رابینسن 
آشنا می شــود، رابینسن در آن زمان ساکن 
اســترالیا بود. هر دوي این افراد شــروع به 
صحبــت کردن می کنند که چرا کشــورها 
پیشرفت نمی کنند؟ مسائل موجود را با هم 

مرور می کنند و پاســخ ها این بوده که چون 
کشورها نهادهای تولید ندارند. سرمایه کافی 
ندارند. نیروی کار خــوب و فناوري ندارند. 
اینها همه پاســخ هایی است که علم اقتصاد 
توســعه به ســوال چرا کشــورها پیشرفت 
نمی کنند، می دهد. اما عجم اوغلو و رابینسن 
انسان های باهوشــی بودند و با این پاسخ ها 

قانع نشدند.
آنها معتقدند که چرا کشورها سرمایه ندارند؟ 
به عبارت بهتر ســوال های اقتصاد توسعه را 
یــک گام به عقب تر بردنــد و به این نتیجه 
رسیدند که واقعا بخشی از توسعه نیافتگی به 
مقوله سیاست باز می گردد. بخش عمده ای 
از مساله سیاســت به تفهیم منافع رشد باز 
می گردد. پیام آنها این اســت که بسیاری از 
کشورها چون نمی توانند با هم به این تفاهم 
برسند که سهم هر کســی از کیک توسعه 
چقدر اســت، با شکســت مواجه می شوند. 
وقتی احزاب نتوانند بــا هم کنار بیایند که 
ســهم ما از کیک اقتصادی چه میزان است 
بی شک قطار توسعه از حرکت باز می ایستد.

مساله توسعه از دید عجم اوغلو بازی اي است 
که همه باید متقاعد شــوند و متقاعد کردن 
یکدیگر موضوع سخت و پیچیده ای است که 

نیاز به هنر رهبران توسعه گرا دارد.
اگر بتوان تدبیــری به خرج داد که تضمین 
توســعه و سهیم شدن همه از توسعه باشد، 
قطعا رشد و توسعه اقتصادی محقق می شود. 
تضمین معتبر دادن در سیاست کار دشواری 
اســت که نیاز به اعتبار زیاد دارد. این گره 
اگر باز شود بقیه مسیر توسعه بسیار آسان و 
قابل دریافت است. بقیه موارد مسیر توسعه، 
مســائل فنی اي اســت که می توان آن را به 
دســت آورد. نکته کلیدی اي که عجم اوغلو 
و رابینســن به دنبال آن هستند این است 
که چگونه می توان کیک توسعه را به نسبت 

تقسیم کرد.
موضوع دیگری که ایــن دو محقق در نظر 
دارند این اســت که تحوالت فناوري چگونه 
این مالحظــات اول را عوض می کند که در 
کتاب رشــد به آن می پردازنــد؛ مانند ورود 
فناوري هــای جدیــد و به حاشــیه راندن 
فناوري  های قدیمی  که نشــانه رشــد بشر 
است؛ البته باید به این نکته توجه داشت که 
وفاداران فناوري های قدیمی  همیشــه برای 
جلوگیری از متضرر شدن در مقابل فناوري 
جدیــد مقاومت می کنند؛ مســاله ای که به 
وجود می آید این است که چگونه ضرر این 
گروه را جبــران کنیم تا اجازه ورود فناوري 
جدیــد به جامعه را بدهنــد. این موضوع با 
الگوهای توســعه و تقســیم منافع ممکن 

می شود. 

ما  روشــــنفکران 
نشان  نتوانســتند 
دهند که فرمولی که 
ارايــه می کنند نفع 
اقتصــادی مردم را 
محقق می کند. تمام 
را  آرمان هايی  مدت 
که  می کنند  مطرح 
خاصی  اقشار  برای 

جذابیت دارد. 

 گروه مخاطبان این کتاب چه کسانی 
هستند؟ خواندن این کتاب چه کمکی به 

مدیران و فعاالن اقتصادی می کند؟ 
کتــاب »قدرت عــادت« در ســال 2012 
منتشــر شــد و مدت طوالنی اي در صدر 
اقتصادی  فهرست پرفروش ترین کتاب های 
جهان مانند نیویورک تایمز،  آمازون و... بود. 
دلیل ترغیب گروه ترجمه برای برگرداندن 
این کتاب به فارســی هم استقبال عمومی  
در ســطح جهانی بــود. دانشــگاه  هاروارد 
هرساله فهرستی از تاثیرگذارترین کتاب ها 
در حوزه هــای مختلف را منتشــر می کند. 
در ســال 2012 ایــن کتاب در فهرســت 
تاثیرگذارترین هــای  و  پرفروش ترین هــا 
 هاروارد قرار داشــت. قــرار گرفتن در این 
فهرســت به معنای توصیه و پیشنهاد این 
دانشــگاه به مدیران بــرای خواندن کتاب 
مذکور اســت. در نتیجه می توان این کتاب 
را کتابی توصیه شده برای مدیران سازمان ها 
به خصــوص آنهایی بر شــمرد که به تغییر 

عادت ها عالقه بیشتری دارند. 

 میزان تاثیرگــذاری این کتاب برای 
مدیران تا چه اندازه اســت؟چه راه ها و 

پیشنهادهایی به مدیران ارایه می کند؟ 

کتــاب در واقع آخرین پژوهش ها در زمینه 
رفتار انســان ها و عادت های آنها را بررسی 
می  کنــد. آخریــن فناوري، دســتاوردها و 
تحقیقات انجام شده در رابطه با عادت هایی 
که انسان ها،  ســازمان ها و جوامع دارند در 
این کتاب بررسی شده است. نویسنده طی 
مصاحبه ها و گفت وگوهایی با افراد مختلف 
در فضا های متفــاوت رفتارها و عادت های 
آنها را تحلیل می کند. کتاب حین آموزش 
نظــري و مفهومی  موضوع عادت و رفتارها،  
قصــه اتفاقات پیش آمده برای افراد مختلف 
را هم بیــان می کند. در نتیجــه خواننده 
با مطالعه ایــن کتاب در جریــان اتفاقات 
پیش آمده برای افــراد مختلف در فضاهای 
متفاوت مانند شرکت ها،  سازمان ها،  نهادها 
و... قرار می گیرد. کتاب با چگونگی شــکل 
گرفتن عادت ها آغاز می شــود. نویسنده در 
مقدمه با ذکر مثال هایی شــروع به واکاوی 
و بررسی و حتی معرفی عادت های مختلف 
افراد و عادات سازمانی و شرکت ها می کند 
که در اذهان بســیاری از افراد این عادت ها 

غیرقابل تغییر است. 
در بخــش اول به عادت های اشــخاص و با 
تمرکز روی رفتار و عادت های شــخصی و 
فردی می پردازد. در بخــش دوم به عادت 

ســازمانی می پردازد. نویسنده معتقد است 
که سازمان ها هم مانند موجودات از اجزای 
مختلفي تشــکیل شــده اند که عادت های 
خاصــی برای خود دارند. همین عادت ها به 
عنوان فرهنگ سازمانی در جامعه و در میان 

افراد شناخته شده است. 
در بخش پایانی نویســنده عادت جوامع را 
بررسی می کند. اینکه یک جامعه که متشکل 
از انسان ها و سازمان هاست با چه عادت ها و 
رفتارهایی شکل می گیرد. مثال مطرح شده در 
بخش سوم در رابطه با جنبش سیاه پوستان 
در کشور امریکاست. برای نمونه سیاه پوستان 
در ایــن دوره حــق نشســتن بــر صندلی 
اتوبوس های حمل و نقل عمومی  را نداشتند؛ 
امــا خانمــی  در آن زمان با نشســتن روی 
صندلی از ســوي پلیس بازداشت می شود. 
خود این موضوع باعث شکل گیری جنبش 
اجتماعی بزرگی می شــود. نویسنده با ذکر 
این مثال بیان می  کند که در جوامع براساس 
عادت ها و رفتارهای موجود اتفاق ســاده اي 
می تواند یک جنبش اجتماعی را به سرانجام 
برساند. در بخش اول که نویسنده به بررسی 
عادت های فردی می پردازد معتقد است که 
اصوال دلیلی که انسا ن ها به انجام کار خاصی 
عادت می کنند برای بهینه کردن امور است. 

معتقد  نويســـنده 
که سازمان ها  است 
موجودات  مانند  هم 
از اجــزای مختلفي 
که  شده اند  تشکیل 
عادت های خاصــی 
دارند.  خــود  برای 
همیــــن عادت ها 
به عنــوان فرهنگ 
جامعه  در  سازمانی 
و در میــان افــراد 
شناخته شده است. 

گفت وگوی »همشهری اقتصاد« با مترجم کتاب قدرت عادت

تغییر عادت ها ممکن می شود
مدیران می توانند با مطالعه این کتاب عادت ها و رفتارهای خود و افراد سازمان شان را بشناسند

انسان ها را همیشه می توان با عادت هايشان شــناخت؛ عادت هايی که تحت تاثیر مسائل روزمره يا نوع شخصیت خود به دست آورده اند و 
سالیان سال آن را با خود به همراه دارند. حال اينکه برخی عادت ها بد و تعدادی هم خوب است. اما زمانی که صحبت از تغییر يا ترک عادت می شود 
پاسخ همه منفی است. شايد کمتر کسی را بتوان يافت که معتقد به ترک عادت آن هم به آسانی باشد؛ اما »چالز داهیگ«، نويسنده مشهور امريکايی 
که جايزه پولیتزر نیويورک تايمز را در ويترين افتخارات خود دارد، در يکی از کتاب هايش تغییر يا ترک عادت ها را امری ممکن دانســته و بســته به 
تجربیات افراد مختلف الگوها و راهکارهايی را برای اين امر ارايه می دهد. اين کتاب از سوی نشر »نوين« به همت »مصطفی طرسکی« و »معصومه 
ثابت قدم« ترجمه و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. »همشهری اقتصاد« گپ و گفت دوستانه ای با مصطفی طرسکی مترجم اين کتاب در باغچه 

مصفای »همشهری« ترتیب داده که با هم آن را در ادامه می خوانیم. 
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نویسنده معتقد است که مغز مکانیزمی  دارد 
که کارهای تکراری افراد را به چرخه خودکار 
تبدیل می کند تا انرژی کمتری صرف انجام 
این امور شود. حال اینکه مجموعه رفتارهای 
انســان به وســیله مغز به یک چرخه عادت 
تبدیل می شــود. چرخه عادت از مغز با یک 
نشانه یا یک رفتار آغاز می شود. به این معنی 
که اگر نشانه مذکور برای مغز تکراری تلقی 
شود به ســرعت مکانیزم عادت را راه اندازی 
می کنــد. بعد از فعال شــدن چرخه عادت،  
فعالیــت به صورت روتین انجام شــده و در 
نتیجه یک پاداش یــا همان نتیجه گیری از 
فعالیت انجام شده حاصل می شود. مثال های 
ساده ای مانند ورزش کردن،  غذا خوردن و... 
چرخه های عادتی هستند که در نتیجه حس 
شادی را در بدن فعال می کنند. نویسنده با 
تشریح کامل این چرخه وارد موضوع تغییر 
عادت ها می شود؛ مانند عادت سیگار کشیدن 
که در مرحلــه اول و در چرخه عادت برای 
فرد حس خوشحالی را به دنبال دارد. اما در 
طوالنی مدت فرد نیاز به تغییر این عادت پیدا 

می کند.
از نظــر نویســنده تقریبا حــذف کردن یا 
تغییــر عادت ها امری غیرممکن یا بســیار 
دشوار اســت. زیرا مکانیزمی  در مغز شکل 
گرفته که کامال فیزیکی است و تغییر آن با 
دشواری های بسیاری همراه است. کتاب با 
توضیحات جامع و دقیقی پیشنهاد می کند 
که چرخه ناراحت شدن مغز از ترک سیگار 
می تواند با چرخه دیگری جایگزین شــود و 
حس خوشحالی را در وجود فرد احیا کند. 
برای مثال فــرد زمانی که عادت ســیگار 
کشیدن را ترک می کند حس غم و ناراحتی 
دارد، اما می تواند با دویدن یا ورزش کردن 
حس خوشحالی را در وجود خود برانگیزد. 
در واقــع چرخه عادت بــا تغییر، حس غم 
را به حس خوشــحالی تبدیل می کند. در 
نتیجه تغییر عادت ها از فرایندی غیرممکن 
بــه اتفاقی لذت بخش تبدیل می شــود. در 
مرحله دوم که عادت های ســازمانی تحلیل 
می شود نویسنده با ذکر مثال های متعددی 
بیــان می کند که چگونــه عادت های یک 
سازمان نهادینه می شود و همین عادت های 
نهادینه شــده چه آسیبی به ســازمان وارد 
می کند و بعضا چه فوایدی برای ســازمان 
دارد. یکــی از مثال های برجســته در این 
بخش به یک شــرکت بــزرگ تولیدکننده 
محصــوالت آلومینیمی  بــاز می گردد. این 
شــرکت در بازه زمانی خاصی دچار بحران 
مالی می شود. ســازمان برای بهبود شرایط 
مدیرعامــل را تغییر می دهــد. مدیرعامل 
جدید ســابقه فعالیت دولتی داشته و این 

فرد بدون توجه به آمارهای فروش،  وضعیت 
مالی شرکت و بحران های موجود هدف خود 
را به صفر رســاندن حوادث کارگری عنوان 
می کند. ایــن موضوع در نگاه اول بســیار 
غیرطبیعی و غیرمنطقی به نظر می رسد، اما 
هدف مدیر از تعیین این چشــم انداز تغییر 
در نوع فعالیت ها و تغییر عادت است. مدیر 
معتقد است که برای تغییر ذهنیت کارگران 
و برای تشــویق آنها به کار باید یک عادت 
تغییر می یافــت. با این روش هــم به آنها 
تضمین ســالمتی می داد و هم راندمان کار 

بیشتر می شد.
تغییر این عادت باعث ایجاد فرایند جدیدي 
در سازمان شده و پویایی خاصی در سازمان 
شکل می گیرد. نهایتا ســود مالی و بهبود 
وضعیت مالی سازمان دستاوردی است که 
این تغییر در سازمان به ارمغان می آورد. به 
صورت کلی در این کتاب مثال های فراوانی 
در زمینــه چگونگی برخورد با مشــتریان،  
پیش بینی رفتار مشتریان و... وجود دارد که 
به مدیران توصیه می کند براســاس الگوی 
خرید مشتریان، محصول را به آنها پیشنهاد 

کنند. 
در بخــش پایانــی عادت جوامــع تحلیل 

می شود. مثال برجســته این بخش مربوط 
به جوانی اســت که وارد یکی از شهرهای 
امریکا می شــود که مردم این شــهر عالقه 
خاصی به مســائل مذهبی ندارد. این فرد با 
بررسی عادت های رفتاری این جامعه،  موفق 
می شود با تغییر آنها این شهر را به شهري 
مذهبی تبدیل کنــد. در نهایت راهنمایی 
مهمی  که کتاب به مخاطبان خود می کند 
این اســت که افراد،  ســازمان ها و جوامع 
چگونه به صورت گام به گام عادت ها را تغییر 

دهند. 

 کتاب بیشتر هدف تعیین می کند یا 
ارایه راهکار؟ 

این کتاب بیشــتر راهــکار ارایه می کند تا 
تعیین هدف. در ســازمان ها،  افراد و جوامع 
هدف ها مشخص شده است، چگونگی تغییر 
عادت ها و حرکت به ســوی هدف مشکل 
اســت که این گروه ها با آن رو به رو هستند. 
کتاب ســعی می کند با ارایــه راهکارهایی، 
تغییر عادت ها را ممکن و رسیدن به هدف 

را محقق کند. 
آیا الگوهای سازمانی مطرح شده در   
این کتاب با الگوهای سازمانی ما با توجه 

فرد زمانی که عادت 
ســیگار کشیدن را 
حس  می کند  ترک 
دارد،  ناراحتی  و  غم 
اما می تواند با دويدن 
کردن  ورزش  يــا 
خوشـحالی  حس 
را در وجــود خــود 
برانگیــزد. در واقع 
چرخــه عــادت با 
را  غم  حس  تغییر، 
به حـس خوشحالی 
می کنــد.  تبديــل 
در نتیجــه تغییــر 
عادت ها از فرايندی 
غیرممکن به اتفاقی 
تبديل  لذت بخش 

می شود. 

در  ســازمان ها  متفاوت  ویژگی های  به 
فن  دارد؟  تطابقی  مختلف  کشــورهای 
ترجمه تا چه میزان به کمک بومی سازی 

این الگوها آمده است؟ 
تفاوت ها بســیار انــدک و ناچیــز بود. در 
مورد سازمان ها فقط در یک بخش تناقض 
مشاهده می شد. شــرکت های بسیاری در 
این کتاب مثال زده شده است که از طریق 
فناوری اطالعات )IT( رفتارهای مشتریان را 
تحلیل و براساس پیش بینی ها به مشتریان 
محصول پیشنهاد می کنند، اما درکشور ما 
به دلیل نبود این امکانات تحلیل رفتارها و 
ارایه پیشنهادها با کمی  مشکل رو به رو است. 
یک مدیر ایرانی این کتاب را می خواند و با 
تجربه جالب شرکت خارجی روبه رو می شود 
و بــه دلیل نبود قدرت فناوری اطالعات در 
کشور شاید نتواند سیستم را پیاده کند. اما 
در بقیه مــوارد می توان مثال ها را به عنوان 
تجربه استفاده کرد. تجربیاتی که در کتاب 
مطرح شــده، حاصل آزمــون و خطاهای 
مدیران مختلفی اســت که بــه مدیران ما 
کمــک می کند تا از مرحلــه آزمون و خطا 
بدون هزینه ای عبور کنند. فقط کافی است 
که تجربیات مطرح شده را با توجه به شرایط 
فعلی سازمان خود در مسیر درست استفاده 
کنند. در این روش است که نیاز به مرحله 
آزمون و خطا و هزینه کردن ســازمان ها و 

مدیران برای این موضوع وجود ندارد. 

 مهمتریــن تجربه  ای که در مســیر 
ترجمه کتاب دریافت کردید، چه بود؟

 ایــن کتاب به شــدت به شــناخت افراد، 
 الگوهای سازمان ها و  رفتار سازمانی کمک 
می کنــد. به عبارت بهتر می تــوان نام این 
کتاب را خودشناســی گذاشــت. بسیاری 
از مدیــران می توانند بــا مطالعه این کتاب 
عادت ها و رفتارهای خود و افراد ســازمان 
خود را بشناسند. ســازمان هم عادت هایی 
دارد که نشانه آنها را نمی شناسیم. می توان 
با شناســایی و بررسی چرخه عادت، آنها را 
تغییر داد. کتاب با ذکر مثالی این موضوع را 
این گونه تشریح کرده است. اگر به راندمان 
ســازمان ها در روزهــای پایانی هفته توجه 
کنیم بســیار پایین است، به گونه ای که این 
موضوع به عادت سازمانی تبدیل شده است. 
می توان با بررســی علل این اتفاق و بررسی 
آن در چرخه عادت نسبت به تغییر یا حذف 
آن اقــدام کرد. علت ها همیشــه در چرخه 
عادت قابل تحلیل و بررسی هستند. زمانی 
که دلیل یک عادت مشــخص شد می تواند 

نسبت به تغییر یا حذف آن اقدام کرد. 
برای ترجمه  مهمترین دلیل شــما   

کتاب قدرت عادت چه بود؟ 
یافتــن  بــرای  دانشــجویی  دوران  در   
کتاب های خارجی با مشــکالت بســیاری 
روبه رو بودیــم. زمانی کــه وارد بازار کار 
شدیم با دغدغه پایین بودن سرانه مطالعه،  
کمبــود کتاب های مهم خارجی و... مواجه 
شــدیم. در برخی مواقع نبود اســتقبال از 
هم  و...  تالیف شده  ترجمه شده،  کتاب های 
از دیگر مشــکالت و دغدغه هــای ما بود. 
در نتیجه بــا یافتن راهکار تازه ای اقدام به 
ارایه کتاب هاي ارزشــمند خارجی کردیم. 
در همیــن زمینه نشــر نویــن کتاب های 
برگزیده را پــس از ترجمه بدون هزینه از 
طریق پــی دی اف در اختیار مخاطبان قرار 
داد. قــدرت عادت هم جزو کتاب هایی بود 
که اســتادان برتر دنیا آن را توصیه کرده 
بودند؛ کتابی که نشــریه  هــاروارد آن را 
توصیه می کند قطعا محصول ارزشــمندی 
است. این کتاب در فهرست نشریه  هاروارد 
در فهرســت پرفروش تریــن کتاب هــای 
روانشناســی،  اقتصــادی و مدیریــت قرار 
داشت. در نتیجه با استقبال خوبی از سوی 
مخاطبان خارجی قرار گرفته بود. با فرض 
این موضــوع و بررســی و مطالعه کتاب،  
عالقه شخصی ام نســبت به آن بیشتر شد 

و تصمیم به ترجمه آن گرفتم. 

 چــه کتاب های دیگــری در حوزه 
اقتصاد مدیریت ترجمه کرده اید؟ 

یکــی از پرطرفدارترین مباحث روز جامعه 
ما مدیریت و کارآفرینی اســت. کتاب هایی 
ماننــد قدرت عادت که هم بــه افراد و هم 
به ســازمان ها توجه می کنــد می تواند در 
این حوزه بســیار تاثیرگذار باشــد. »مدل 
کسب و کار شــما« نام کتاب دیگري است 
که براساس جدول مدل کسب و کار، فرد یا 
ســازمان را تحلیل می کند. این کتاب برای 
کارآفرینان ترجمه شــده و گروه مخاطب 
خــود را کارآفرینانی تلقــی می کند که در 
ابتدای راه هســتند. کتاب مذکور بیشتر به 

زندگی فردی کارآفرین توجه می کند. 

 میزان استقبال از کتاب در کشورهای 
خارجی و کشورمان چگونه بود؟

این کتاب در ســال 2012 پس از انتشار با 
استقبال بسیار مناســبی از سوی استادان 
دانشــگاه و فعاالن حوزه اقتصادی و حتی 
روانشناســان قرار گرفت. قــدرت عادت را 
باید کتابی بینابین مدیریت و روانشناســی 
برشــمرد. این کتاب نزدیــک به 62 هفته 
پرفروش تریــن کتاب هــای  فهرســت  در 
نیویورک تایمز قرار داشــت. به گونه ای که 

در هفته هــای اول در رتبه اول و دوم دیده 
می شــد. زمانی که تصمیــم به ترجمه این 
کتاب گرفتــم، تحقیقات متعددی در مورد 
میزان استقبال و نظرات استادان در رابطه با 
این کتاب انجام دادم. در وب الگ نویسنده 
آمده اســت که کتاب قدرت عادت تاکنون 
به 31 زبان زنده دنیا ترجمه شــده اســت. 
این موضــوع تا حدی تعجب نویســنده را 
برانگیخت که در واکنش به آن نوشــته بود 
»من تا به حال نمی دانســتم که در جهان 
31 زبان زنده وجود دارد«. این موارد باعث 

تشویق ما برای ترجمه کتاب شد. 

 براي آخرین سوال مهمترین نکته ای 
که نویســنده در کتاب به آن اشــاره 

می کند،  چیست؟ 
داهیگ به علمی  اشــاره می کند که پشت 
آن پرسش و چرایی درباره کارهای مختلف 
وجود دارد. نویســنده با اشاره به این قضیه 
درباره سوءاســتفاده های شرکت های بزرگ 
از عادت ها و فروش محصوالت در بازارهای 

مصنوعی و کاذب می نویسد. 
او در کتاب قدرت عادت تحقیقات علمی  و 
اجتماعی را با یکدیگر ترکیب کرده و معتقد 
است که عادت با الگویی روان شناختی به نام 
»حلقه عادت« شروع می شود که سه فرایند 
جداگانه دارد. ابتدا نشــانه یا انگیزه وجود 
دارد کــه به مغز شــما می گویــد وارد فاز 
خودکار نســبت به رفتار خاص شود. بعد از 
آن مرحله روتین است و مرحله سوم پاداش 
اســت؛ چیزی که مغز شما دوست دارد به 
یادآوری آن کمــک می کند و حلقه عادت 

شکل می گیرد.

علمی  بــه  داهیگ 
که  می کند   اشــاره 
پشت آن پرسش و 
چرايی درباره کارهای 
دارد.  وجود  مختلف 
نويســنده با اشاره 
به اين قضیه درباره 
سوءاســتفاده های 
بزرگ  شرکت های 
از عادت ها و فروش 
در  محصـــوالت 
بازارهای مصنوعی و 

کاذب می نويسد. 


