
 

 

گاه  ذهن ناخودآ

مورسال لیجان الرگ و ازکوئ  

دهم قسمت  

گاه به عنوان منبع محرکهای رفتاری معرفی شد که از ایده کنش مقدم بر واکنش بهره برده است. این که  در مقاله قبلی، ناخودآ
گاه دارد و ما پیش از ان که بیاندیشیم، عمل می کنیم. این عمل ما به واقع کنشی از  بسیاری از رفتارهای ما ریشه در ناخودآ

گاه  و انگیزه نیرو گاه است. هر چند انگیزه هایی متفاوت و با شدت و ضعف وجود دارد. اما این سوی ناخودآ ی محرکه ناخودآ
به آن پاسخ می انگیزه های متفاوت با هم چگونه عمل می کنند؟ آیا تعارضی این میان نیست؟!  در ادامه مقاله مورسال و الرگ 

. دهند.  

 

گاه یتعارض و خودآ  

گاه، بروز تضاد و تعارض یرفتار یها زهیو متعدد انگ یبا توجه به منابع مواز   کیاست. در  ریآنها اجتناب ناپذ انیم ناخودآ
گاه( را در  یذهن تی)برخالف فعالیرفتار تیفعال کی میتوانی،ما فقط م یبیجهان ترت . میزمان از خود نشان ده کیناخودآ

 یدیدارند.ترد شیذهن"سرکوب نشده"گرا  کی یبه بازتاب  کنشها شتریرشد، کنشها ب لیهمانطور که در باال گفته شد در اوا
دوران  ی.هر چند که در طستیپاداش ن افتیدر یمطرود در ازا یتوقف رفتارها ایکودک قادر به تحمل درد  کیکه  ستین

 کیسرکوب برنامه  منجر به نیکنند. ایبر رفتار دارد و کنشها شروع به انعکاس سرکوب ها م یشتریموثر نفوذ ب یریادگیرشد، 
 الیدر ارضا ام ری. تاخردیگیرا دربرم یاست. که اغلب اهداف متضاد یجالب یهایژگیو یدارا یاتفاق عصب کی شود،یکنش م

 یذهن ربا تواند یبه نخوردن. تضاد اهداف م لیبه خوردن داشته باشد و هم م لیکند که فرد هم م جادیتناقض را ا نیا تواند یم
(5001،مرسال5391نیازخود به جا بگذارد)لو یبد  

همراه با  شهیو کشمکش فرد هم یریبه آب( درگ دنیرس یشنزار داغ برا کیدر  دنیدهنده )مثال:دو قینظر از برنامه تطب صرف
 یدر رفتار بتوان سرکوب کرد اما به طورذهن دیرا شا التی(. تما5001گرفتنش را ندارد.)مرسال دهیناد اریاست که اخت یتضاد

گاه مستقستندیقابل سرکوب ن  التی.تمارگذارندیخودآگاه تاث تیندارند، اما بر ماه یادیز ریبر رفتار تاث مای. عوامل ناخودآ
گاهانه م شده" عمل  یدرون یآنها مانند"واکنشها نیاگر در رفتار قابل مشاهده نباشند. بنابرا یکنند حت دایادامه پ توانند یخودآ

اند که  دهیعق نی. چنانچه مهندسان بر اارندرا برعهده د ینقش مهم یذهن یساز هی( ودر شب5395 یتسکوگی)وکنند یم
 یساز هیشب یایاز مزا یکیاست.  تیآن فعال یساز هیکوتاه مدت( شب یاجرا ی)حتتیدوره فعال کی جیفهم نتا یراه برا نیبهتر



 

 

گاه م جیعمل از نتا کیانجام  سکیاست که بدون ر نیا که  ندباور نیبر ا نهایسیاز تئور یامروزه بعض قتی. درحقمیشو یآن آ
گاه، قابل یاز عملکردها یکی (5002سیو اقدامات بالقوه است)اسچکتر و آد ندهیآ یساز هیشب تیبارز ذهن خودآ  
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