ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺮک ﻋﺎدت از ﻧﻈﺮ
ﻋﻠﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،دی ۱۳۹۹
ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺮک ﻋﺎدت وﺟﻮد دارد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻫﻔﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺮک ﻋﺎدت ﭘﺲ از آن ﺣﺘﻤﯽ
اﺳﺖ؟
اپﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺮک ﻋﺎدت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺮک ﻋﺎدت  ۲۱روز
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪد از ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر »ﻣﺎﮐﺴﻮل ﻣﺎﻟﺘﺰ« در دﻫﻪ  ۶۰ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ Psycho-
 Cyberneticsآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﺘﺰ ﺟﺮاح ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻮد و در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎراﻧﺶ
ﭘﺲ از ﺣﺪود  ۲۱روز ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺮک ﻋﺎدت را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺎﻟﺞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻟﻨﺪن ) (UCLﻋﺎدتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ۹۶ﻧﻔﺮ را در ﯾﮏ ﺑﺎزه  ۱۲ﻫﻔﺘﻪای ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۶۶روز ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف در
ﺑﺎزه ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزه ﺑﺮای اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻋﺎدت و ﺗﺮک آن راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ» .ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﭘﯿﭽﻞ« )،(Timothy Pychyl
اﺳﺘﺎد روانﺷﻨﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﺮک ﻋﺎدت دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻋﺎدت ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻮیﺗﺮ .ﻋﺎدت ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻫﻨﻮز ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد«.
»اﻟﯿﻮت ﺑﺮﮐﻤﻦ« ) ،(Elliot Berkmanﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎب از داﻧﺸﮕﺎه اورﮔﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﻋﺎدت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎنﺗﺮ از ﺗﺮک ﻋﺎدت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺪون ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ رﻓﺘﺎری دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺜﻞ آداﻣﺲ ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺴﺐ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ دارﻧﺪ«.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﺮک ﻋﺎدت
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،اﻧﮕﯿﺰه ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﻮد ﻋﺎدت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﮐﻤﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎدت ﺧﻮد را
ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻻﯾﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺸﺎر اﻃﺮاﻓﯿﺎن در ﭘﯽ ﺗﻐﺮ رﻓﺘﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد«.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺎدت را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮک ﮐﺮد.
»ﺳﻮزان ﮐﺮاس وﯾﺘﺒﻮرن« ) ،(Susan Krauss Whitbourneاﺳﺘﺎد روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﻣﻐﺰ از

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ در اﻣﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺎدت را ﺑﻪ ﻃﻮر آﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ.
ﻣﺜﻼ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﯿﻦ راه رﻓﺘﻦ و ﭘﯿﺎﻣﮏ
ً
ﻓﺮﺳﺘﺎدن از ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ«.
ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﻣﺎه زﻣﺎن
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺮک ﻋﺎدت ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و
ً
ﻣﯽﺑﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺜﻼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺎدت ﺑﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ً
ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺒﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺎدت ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺑﺮﮐﻤﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺎدتﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﺼﺐﻫﺎ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در رﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﭘﺲ
از آﮔﺎه ﺷﺪن از ﻋﺎدت ﺑﺪ و داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺘﺮ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﻨﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

