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 م ی بساز  دی عادت جد   کیچگونه  و   ست ی ت چ عاد 
 ست؟ ی عادات چ تعریف  

که  یو اعمال دیریگیم که  یکوچک ماتیتصم به  هاعادت. میکن فیرا تعر هاعادت دییایب
  ، عادات (Duke)  . به گفته محققان دانشگاه دوکشودیم، گفته  دی دهیمهر روز انجام  

 . دهندیم ل یما در هر روز را تشک  یدرصد از رفتارها 40حدود  منشا

  د یمجموع عادات شماست. چقدر خوش اندام هست  حاصل   امروز شما در اصل  یزندگ
  جه ی نت  د؟ی هست  یناراض  ای خوشحال    ه میزان چ   .عادات شماست  جه ی ناسب؟ نتت نام  ای

 . عادات شماست جهینتهمه  د؟یناموفق هست  ایچقدر موفق  .عادات شماست

که هر روز    ییکارها  ی عنی)  دیدهیمکه به طور مکرر انجام    ییهایکار یا همان    ها عادت
فکر   آن  مورد  انجام    دیکنیمدر  نهاد ی دهیمو  در  دار  ییزهایچ  تی (  باور  که  و    د یرا 

که در مورد آن    یز ی . هر چدهدیمشکل    دی کشیم  ر یبه تصواز خود  را که    یتیشخص
با عادات بهتر شروع   -  هیتا قدرت و تغذ  فتهگر  یبهره ور و    یاز اهمال کار   -  سمینویم
وقتشودیم تغ  یهاعادت  دیریبگ   ادی  ی.  را  را   ی زندگ  دیتوانیم  د،یده  رییخود  خود 

 . دی متحول کن 

 م ی بساز   دی عادت جد   ک یچگونه  

درصد    40حدود  منشا  ، عادات  معتقدند  محققان دانشگاه دوککه گفته شد    طورهمان
)و    دیعادات جد  جادی ا  یدرک چگونگ  نی؛ بنابرادهندیم   لیرا تشکروزانه ما    ی از رفتارها 

 ی زندگ   طورکلیبهو    یدر سالمت، شاد   شرفتیپ  یشما( برا  ینحوه عملکرد عادات فعل
 است.  یشما ضرور 

.  نباشد ساده    یلیآنها خ  شتریوجود داشته باشد و هضم ب  ی ادیاما ممکن است اطالعات ز
 ن ی ا  (ر یکل  مزیج)   ساده، من  اریبس  یبه روش  زیهمه چ  توضیحمشکل و    نی حل ا  یبرا

 . امکرده تهیه د یعادات جد جادیا یچگونگ یرا برا کیاستراتژ یراهنما 

 موجود است.   یدر کتاب من، عادات اتم در این رابطه یتر قیدقاطالعات  البته
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 مراحل ایجاد یک عادت جدید 

 . د یکوچک شروع کن  العاده فوق عادت    ک ی با    -  1

 . یی نه بگو  ی کن که نتوان   ش آسان   قدر آن 

 لئو بابوتا 

 1نمودار  

  ن یا  هیشب  یز ی ، چکنندیمتالش    د یجد  یها عادت  جادی ا  ی مردم برا  شتریکه ب  یهنگام
"کاش من هم مثل شما قدرت اراده    ایدارم."    ازین  یشتر یب  زهی: "من فقط به انگندیگویم

 داشتم." 

است. با   چهی که اراده مانند ماه  دهدیمنشان    قاتیاشتباه است. تحق   کردیرو  یک  نیا
به    نگاه کردن  یبرا  یگر ی. راه دشودیمخسته    این ماهیچه  ،استفاده از آن در طول روز

ا  نیا انگ   نیموضوع  که  کاهش    زهی است  پا  رودیم باال    .ابدییمشما  .  دیآیم  نیی و 
 . نامدیم" زهیرا "موج انگ نیفاگ، ا  یج  یپروفسور استنفورد، ب

 ویدئو 

انتخاب   برا   یکاف  اندازهبهکه    دیعادت جد  کیبا  و  ن  یآسان است  به   یاز یانجام آن 
بار در روز    5بار در روز، با    50شروع با    جایبه.  دیمشکل را حل کن  نیا  د،ی ندار  زهیانگ

  ک ی   شنیت یدر روز، با مد  قهیدق  10به مدت    شنی تیمد  یتالش برا  جایبه.  د یشروع کن 
آن   زهیبدون انگ  دیکه بتوان   د یآسان کن  انجام یک کار را  قدرآن.  دی در روز شروع کن  قهیدق

 . دیرا انجام ده 

 . دی ده   ش ی کوچک افزا  ار یبس   ی هاروش عادت خود را به    -   2

شکست فقط چند    که درحالی . شود ی م  ن ی ساده است که هر روز تمر   اصل چند   ت یموفق 
 . شود ی م اشتباه در قضاوت است که هر روز تکرار 

 ران   می ج

 2نمدار 
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 . شوندیمانجام  ع یسر ی ز یبه طرز شگفت انگ ها شرفتیپدرصد   کی

کوچک شروع   یک کار  از ابتدا، از   و حماسی   زی انگشگفتکار    کیانجام    ی تالش برا  جایبه
که    ابدییم  شیشما افزا  زهیاراده و انگ  ر،ی. در طول مسد یکن  شرفتیپ  جیتدربهو    دیکن

 . بمانید  بندیبه عادت خود پا شهی تا هم شودیمباعث 

 . د یکن   کوچک تقسیم  ی ها تکه را به    ها عادت   ، دی کنی م  جاد ی ا  عادات را   که   طور همان   -   3

 3نمودار 

در   د،یدر هر روز ادامه ده  شدن یک عادت  تریقوبرای    درصد  کی اگر به اضافه کردن  
بود. مهم   دی خواه  پایبندی به آن عادت  شی در حال افزا  سرعتبهسه ماه    ا یعرض دو  
را  خود حرکت شتاب د یتا بتوان دی هر عادت را معقول نگه دار سرعت پیشرفت است که
 . دیرا تا حد امکان آسان کن  مربوط به آن عادت و انجام رفتار  دیحفظ کن

  ی ا قهیدق  10ابتدا آن را به دو قسمت    ؟کنیم  کارچه  شنی تیمد  قهیدق   20  عادت  جادیابرای  
 . دی کن میتقس

  یی تا   10پنج ست    بار به  50تقسیم    د؟یانجام ده  ، کاری رابار در روز  50  دیخواهیم  ایآ
 .کند  ترآسان اری بس کار را برای شماممکن است در هر روز 

 . د ی خود برگرد  ر ی به مس   عا  ی سر   ، شدید  ش لغز   دچار ی در ایجاد یک عادت وقت   –  4

را از   دی نیاست که بب  نیبهبود کنترل خود ا  یراه برا  نیبهتر چگونه و چرا کنترل خود 
 . دیدهیمدست 

 گال ی مک گون  ی کل 

 4نمودار  

اشتباه    کنانیباز خطا  کنند یمبرتر  مرتکب  د  شوندیم،  مانند  مس  گرانیو  خارج    ری از 
زمان ممکن    نیترع یسر است که آنها در    نیا  آنها با افراد معمولی  تفاوت  اما  .شوندیم

 . گردندیبازمخود  ریبه مس
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  یر یقابل اندازه گ  ریتاث  چیعادت، ه  عمل نکردن به  کبارینشان داده است که    قاتیتحق
  جای به.  دهدیمرخ    یچه زمان در  که   ستی مهم ن د و مدت شما ندار   یطوالن  شرفت یبر پ

 . دیرا کنار بگذار چی ه ایهمه   تی، ذهنکمال گراییو   کامل بودن  یتالش برا

  ی . کم دی کن  یز یشکست برنامه ر  یبرا   دیبلکه با  ،بنشینید   شکستانتظار    در  دیشما نبا
. چه  کندیم   یر یاز بروز عادت شما جلوگ  یز ی که چه چ  دیریو در نظر بگ  دیوقت بگذار 

بگ  ییزهایچ قرار  راه شما  به خطر    رندی ممکن است سر  را  عادت  روند تشکیل یک  تا 
اضطرار   یبرخ  ؟بیندازند موارد  مس  یاز  از  را  شما  احتماال   که    کنند یمخارج    ریروزانه 

حداقل چگونه    ای  د؟ یکن  یز یمسائل برنامه ر   نیحل ا  یبرا   دیتوانیمچگونه    ست؟یچ
 د؟یخود بازگرد صلیا ریو به مس دست کشیدهاز آنها  سرعتبه دیتوانیم

که    دیتمرکز کن  ای  یشخص   تیساختن هو  ی نه کامل. رو   د،ی باش  قدمثابت  دیشما فقط با 
 . دهدینمبار از دست  2را  یهرگز عادت

 . دی حفظ کن  آن را   دی که بتوان   دی بچسب  ی سرعت به .  یدصبور باش  -  5

 5نمودار  

در زمینه ایجاد عادات    ها مهارت  همه   بین  مهارت از  نیترمهم  دیشا  ،صبور بودن  یر یادگی
 . د ی داشته باش  یباورنکردن شرفتیپ  دیتوانیم  دی باشد. اگر ثابت قدم و صبور باش  جدید

  د ی کنیمکندتر از آنچه فکر    دیبا  احتماال    ،د یکنیم  کاهش وزن را دنبال  هدفاگر در باشگاه  
  ، د یاکردهوکار خود اضافه  کسب  یفروش روزانه را به استراتژ   یهاتماس. اگر  د یبرو   شیپ

. صبر  دیکن  تلفنی  یهاتماسبه برقراری    شروع  ،دیبا کمتر از آنچه انتظار دار  دی احتماال  با
 . دی حفظ کن  تداوم را در انجام آنها  دیتوانیم که    د یرا انجام ده  ییاست. کارها   زیهمه چ 

 یا روتین   عادت و روال  ن ی تفاوت ب

است    یما اشاره دارد. عادت عمل  یهم عادت و هم روال به اعمال منظم و مکرر در زندگ
انجام    یمنظم براروش    کی  نی . روت میدهیممنظم و مکرر انجام    صورت بهکه ما اغلب  
  ی شده است. تفاوت اصل  لیعادت تشک  نی روال از چند  کیخاص است.    بیکارها به ترت
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عمل تکرار شونده و اغلب ناخودآگاه است    کی است که عادت    نیعادت و روال ا  نیب
 است.  هاعادتاز   ایمجموعهروال   کهدرحالی

 ست؟ ی چ  ن ی روت تعریف روال یا  

از اقدامات است   ایزنجیره  ایخاص    بیانجام کارها به ترت  یروش منظم برا  کی  نیروت
  توان یمشده است.    ل یروال از عادات مختلف تشک  کی .  شودیمکه به طور منظم دنبال  

 فیتوص  دی کنیمکار دنبال  کی انجام  یکه برا یاقدامات معمول ا یمراحل  عنوانبهآن را 
قهوه،   دنی، مسواک زدن، دوش گرفتن، نوش5ساعت  شدن در    داری ، بمثال عنوانبهکرد.  

 سرکارباشد که هر روز قبل از رفتن به    ینیو خوردن غالت ممکن است روت  دنی آهسته دو 
 . دیدهیمانجام  

 یراه برا  نیروال خود بهتر  رییشده است، تغ  لیاز عادات تشک  نیروت   روال یا  که ییازآنجا
به توجه داشته باشد، اما    ازیروال ممکن است ن  کی  جادی است. ا  دی عادات جد  جادیا

کرد  یزمان عادت  آن  به  تبد  ایناخودآگاه    ایزنجیرهبه    د،یکه  اقدامات  از    ل ی خودکار 
 . شودیم

  ی ها تیفعالدر مورد زمان و نحوه انجام    یر یگ  مید، از تصمیدار  روال  کیکه    یهنگام
  ی کند و زندگ   ییدر زمان صرفه جو  تواندیم. روال  دیشویم  خالص  تی اهمیبکوچک و  

 کند.  جادی ادر شما را  تی احساس امن تواندیم  نیرا آسان کند. همچن

 ست؟ ی چ  ن ی عادت و روت   ن ی تفاوت بخالصه    صورتبه 

 : ف ی تعر 

تکرار   کی   عادت ▪ از طر  یعمل  که  ناخودآگاه است  اغلب  کار تکرار    قیو  به   یک 
 . دیآ یمدست 

و اغلب    است  ریرناپذییتغ  ایمرسوم    یها هیرو   ا ی  هاتیفعالاز    ایمجموعه  نیروت ▪
 .شودیمناخودآگاه انجام 

 متقابل:  رابطه 
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 . کنندیم  جادی روال ا کی  هاعادت ▪
 ساخته شده است.  هاعادتاز    ایمجموعهاز  روال ▪

 دادن:  ر یی تغ 

 سخت است.  هاعادت رییتغ ▪
 داد.  ریی تغ دیعادات جد جادی ا یبرا  توانیمرا   روال ▪

 چند عادت آسان که می توانید آنها را در زندگی روزمره خود ایجاد کنید 

 ید تخت خود را مرتب کن   -  1

کن  لطفا   مرتب  را  شب  مرتب    تختخواب  کیدر    دنیخواب  تنهانه.  د یرختخوابتان  در 
 مهم است.  زیروز شما ن تی موفق یدارد، بلکه برا  یاحساس خوب

فنجان    کی   دنیبرد کوچک قبل از نوش  کی   یبه معنا  در هر صبح   رختخوابمرتب کردن  
  ب ی به هزاران برد کوچک در طول روز ترغ  یاب ی دست  یناخودآگاه شما را براکه    قهوه است

 ن یترجی راو    نیترساده  نیکه ا افتیخود در  قات یدر تحق  ن ی گرچن روب  ،عالوهبه  .کند یم
 .د ی انجام ده  یشاد شی افزا یبرا دیتوانیمعادت روزانه است که  

 د یکن   ی سازمانده   یتان را بر اساس هدف زندگ   ی روزانه کارها فهرست    -   2

  گریسال د  10تا    5  د یخواهیمکه   دیخود، از خود بپرس  روزانه  یکارها  ستیل هیقبل از ته
  ی ابیدر جهت دست  یگام   دیشما قرار دارد با  یست کارهایکه در ل  یز ی. هر چد یکجا باش

را    قهیدق  30  ،باشد رشد کسب و کار    وقتی هدفتان،  مثالعنوانبهاهداف باشد.    نیبه ا
 ی فهرست  تهیه  ،گریدعبارتبه.  دی کن  در مورد آموزش کسب و کار  نیکالس آنال کیصرف  

از    یاپشتوانه  توانندیم  ،دهیدانجام  که باید در طول روز    ییکارها  نیترساده  یحت  از
 اشند. انداز بلندمدت داشته بچشم یک

  د ی که کجا با  دهدیم به شما نشان    دیکه در ذهن دار  یبا اهداف   تانیکارها  ستیل  هیته
بگذران کجا    دیزمان  کمتر   دیتوانیمو  کن  ی زمان  همدیرا صرف  شما  البته،    د یبا  شهی. 

که کجا    دی اما مشخص کن  د،یخسته کننده را انجام ده  یکارها  ا یروزمره خانه    یکارها
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شما را به    یز یکه چه چ  دی کن  یبند   تیو اولو  د،ی کن  یموارد را برون سپار   نیا   دیتوانیم
 . د یدهیمکه آن را انجام   دیمطمئن شو نی ، بنابراکندیم ترکینزداهدافتان 

 تعیین کنید خودتان ضرب االجل    رای ب  -   3

وجود داشته    یاالجلضربکه اگر    دیدانیم دانشگاه    امتحان  یها شب  خاطرات  شما از
  ی ز ی. چد یکن یم  دایانجام آن پ   ی برا  یراه  باالخره  د،یکن   تیآن را رعا  مجبوریدباشد که  

  شود یم  یهدف شخص  کی   از  کنندیمواگذار  به ما    مانی رؤساکه    یکار   باعث تمایز بین  که
انجام    یکه ما را برا   میندار  یمعموال  ضرب االجل  در مورد اهداف شخصی  است که ما  نیا

  خاص   ایچقدر کوچک    ضرب االجل  این  که  ستی. مهم نبرانگیزاند  ینیآن در زمان مع
  ی صندوق اضطرار   جاد یهمکار، ا  کیدوست شدن با    ، یم یکاناپه قد  ضی)مانند تعو  باشد

 . تعیین کنیدخود   برای نانهیمهلت مشخص و واقع ب کی فقط  (،لیسه ما  دنی دو  ای

شما    یزمان  یهااالجلضرب  دیدانیم  رایز  د،یبه اهداف مشکل دار  یبند یاگر هنوز در پا
وکار  کسب  ای  یپروژه جانب  یک  شروع   د،ینام کنماراتن ثبت  کیهستند، در    "ریپذ انعطاف"

خانواده   یاعضا   ایاز دوستان    یک ی  دیاجازه ده  ای  د،یاعالم کن  داده و   انتشار  آن  خیرا با تار
 . و شما را برای رعایت آن مسئول نگه دارندد  ندانبرا  برای اتمام آن کار  مهلت شما

 " متشکرم"  د یی بگو " متاسفم "  جای به   -  4

حرفش   یدارم کس  از ین  ی"متاسفم". وقت  :میگویم  شهی دارم که هم  یمن عادت وحشتناک
  ا ی کردن    رید  خاطربهو    م،یگویم  "متاسفم"   کنم، یبرخورد م  یابهیبا غر  ایرا تکرار کند  

کلمه است، زبان    کی"متاسفم" فقط    کهدرحالی.  کنمیم  یعذرخواه  یلیاشتباه کردن خ
  ی ، سع"متاسفم"   جایبهبگذارد.    ریما در مورد خود تأث  سو احسا  طرز فکربر    تواندیم
 . "متشکرم"  دیی آگاهانه بگو دیکن

 د ی بخواب  شتر یب   -  5

اگر احساس    ی: حتدی است؟ اما نگران نباش   این کار  درست  دادناز انجام    ترآسان  شگفتن
 زیدرست مانند هر چ  ،عادت است  کی  ن یاست، ا  رممکن یغ  شتری ب  یدنخواب  دی کنیم
را  یگر ید روال خواب خود  لعنت  د،یکن  ییزداسم.  تلفن  به  کردن  نگاه  خود دست    یاز 
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تا    دی زودتر از شب قبل بخواب  قهی فقط پنج دق  د یکن  یسع  دیتوانیم   نی. همچندیبردار
 دار یاز خواب ب  خوشحالسرحال و    ،یزامب  یک   جایبه  دیشویماز خواب بیدار    که  یزمان
 .  دیشو

 د یخود را محدود کن   ی هایر ی گ  م ی تصم تعداد    –  6

شدن از   دار یاول پس از ب  قهیدر چند دق   ی حت  م،یریگ یم  یادیز  یهامیما هر روز تصم
زدن   چرت  چ  دن، ینپوش  ا یخواب:  تقر  میبپوش  یز ی چه   100  ییتنهابهخودش    با  ی)که 

با مرور    کوچک  ماتی . تصممیجوش را روشن کنقهوه   ی مختلف است(، چه زمان  میتصم
  یواقع  زیچ   کی   گیری  میتصم  ناشی از  ی. خستگشوندیم  فرساطاقتدر مجموع    زمان 

  سفارش   ،یروز طوالن  کی  انیپختن غذا در پا  جایبهاست که ما    لیدل  نیاست، و به هم
کدام بازه   در انجام یک تمرین در  که  میفکر کن  نیبه ا  دیاگر با   ای  میکن یمرا انتخاب    تزایپ

 . میکنیم  نظرصرف ن یاز تمر طورکلیبه، میکن یمبهتر عمل  ،یزمان

 بع: ا من

jamesclear.com 

theeverygirl.com 

differencebetween.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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