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 ست؟ ی چ   کلیدی عادت  
 ی در زندگ  ی د یکل   ی ها عادت نمونه از    11

 مقدمه 

 فود فست  خوردن  که اگر از  دیفکر کن  واری  ینو یدوم   ریبه تأث؟  چیستعادت کلیدی    واقعا  
 یگر ید  یهابخش. چه  دهد یم  رخ  ،روی بیاورید  یعیکامل و طب  یهر روزه به خوردن غذاها

 ؟ ردیگیم قرار  ریدور کمر شما تحت تاث سایز شما به جز  یاز زندگ

دهد که ورزش را شروع   زهیممکن است به شما انگکه  دیکن یوزن کم م  ی، مقدار ازهمه اول
 ایو کمتر احساس نفخ    دی دار  یشتر یب  اریبس  ی که انرژ   دی شویمتوجه م  ی. بعد از مدتدیکن
 . دی داشته باش یشتر یب بهره وری و   یبازده ،در کار  کندیبه شما کمک مکه  دیکنیم یر یس

 یهفتگ  غذایی  یها نهیهزشاهد کاهش    ،دیخوریمکامل    یکه در خانه غذاها  طورهمان
. متوجه  دیپس انداز کن   نیز  پول   یمقدار   دی ممکن است بتوان  نیبود، بنابرا  دیخود خواه

 به   ممکن است شما را وادار کند تا که    رسدیتر به نظر مشد که پوست شما سالم  دیخواه
 . کنید  عادتمراقبت بهتر از پوست خود 

  از یمورد ن  ی مواد مغذ  افت یبدن شما در حال در  رایشد، ز  دیشادتر خواه  یطورکلبهشما  
شما را به    تواندیمکه    یو هم از نظر جسم  ی هم از نظر ذهن  -متعادل شدن است    یبرا
 و ...   سوق دهد تانزندگیدر  یاجتماع  راتییتغ یبرخ  جادیا

 نتیجه یک عادت کلیدی

مثال  یز یچ در  خواه  باال  که  ا  دیمتوجه  که    نیشد  تغ   ک یاست   یی غذا  میرژ  رییعادت 
  ی مسر   ،هاعادتشما داشته باشد.    ی زندگ بخش از    نیبر چند   یارهیزنج   یر یتأث  تواندیم

تکه    کی  جای به  بیس  ک یمانند خوردن    -  د یده  رییرا تغ  ی اتیهستند، و اگر چند مورد ح
 . نمایید  ایجادخود   یزندگ در  یاساس راتییتغ دیتوانیم  - تزایپ
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ا عادت   کی  عنوان بهناسالم    یغذاها  جایبهسالم    یمورد، شروع به خوردن غذاها  نیدر 
 . شودیم در نظر گرفته  (keystone habit)  کلیدی

عبارت    نیارائه خواهم کرد، در مورد منشأ ا  کلیدیاز عادت    ع یسر  یفیمقاله، من تعر  نیدر ا
را به    کلیدی  یهاعادتنمونه از    11صحبت خواهم کرد و سپس    قدرت عادت به نام    یاز کتاب

 دهند.  رییشما را به سمت بهتر شدن تغ یزندگ توانند یمشما ارائه خواهم داد که 

 ست؟ ی چ  کلیدی عادت  تعریف  

  عنوان به  توانیم را    کلیدی  یها عادتدر کتاب خود، قدرت عادت،    "گی چارلز داه" طبق گفته  
و ناخواسته به    کنندیمخود وارد    زندگی روزانه  که مردم در روال  یعادات  ایکوچک    راتییتغ"

 .کرد فیتعر "کنندیممنتقل  شانیزندگ گرید  یها جنبه

  کیدر مرکز    ما  یاست که مستق  ی سنگ  (keystone)   "ستون ی"کید ی کل  سنگ  ، یدر معمار 
خود به هم متصل شوند،   یدر جا  گری د  یهاسنگتا تمام    کندیمو کمک    ردیگیم قرار    طاق

تحمل    نیکمتر  کهدرحالی را  کسکنند یموزن  اگر  هم   ی دیکل  سنگ  ی.  از  طاق  بردارد،  را 
اساس  نیا  رایز   پاشد،یم بخش  ب   یسنگ  است.  ساختار  عادت   کی  ب، یترت  نیهم   هکل 
 است. سالم  ی ها عادت  برای ایجاد هر روال یبخش اساس یدیکل

 ک ی. آنها  شوندیم  گریخوب د  یهاعادت  جادی منجر به ا  کلیدی  یهاعادتاساسا     ن،یبنابرا
خود مثبت را به همراه    جیاز نتا  یکه تعداد   کنند یمشما شروع    یرا در زندگ  یا رهیزنج اثر  

داشتنخواه برخ د  دار  ی.  وجود  که  ن عادات  زندگ   دیتوانیمد  در  را  خود   یآنها  روزمره 
 . کنندیم  ترآسان  زیشما را ن  یزندگ  یها نهیزم  ریدر سا  تیموفق  ، کسبیسادگبهکه    دی بگنجان

 نبوده  اگر از آن آگاه  یحت  ، کرده باشید  نیرا تمر  کلیدی   یهاعادتاز    یممکن است قبال  برخ 
  ها عادت  نی ا  کشدیمچگونه و چقدر طول    دی اگر بداناین است که    از آن   ترمهماما    د،ینباش
 . دی بهبود بخش  یاد یو روابط خود را تا حد ز  ایحرفه  یسالمت، زندگ  دی توانیم  د،ی کن  جادیرا ا
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بسته    کی. اگر هر شب  ستندیمثبت ن  شما،  یاساس  و   یدی کل  یها عادت، همه  در حال حاضر
 کند،   ایجاد شما    ی در زندگ  تواندیمکه    ی ا  یمنف  رات یبه تأث  باید  دینوشیمآبجو    ییتاشش
اتفاق   ن یا  جهیروابط و شغل شما احتماال  در نت  ،یسالمت روان   ،یسالمت جسمان.  د یفکر کن
   .دی خواهند د بیآس

بدان  نیا است  مهم  که  معناست  چگونه    دی بدان  انجام   کیکه  منظم  طور  به  که  عمل 
تصو  تواندیم  ،د یدهیم تأث   یزندگ   تربزرگ   ریبر  ما    ل،یدل  نهمی  به   و   -د  بگذار  ریشما 
نسخه از    نیشدن به بهتر  لیما را به سمت تبد  ،که اعمال روزمره  میمطمئن شو  م یخواهیم

خوب   یدیکل یها عادتبه ما در دراز مدت اگر  اندنرس  بی آس جایبه.  دهندیمخود سوق  
شما به   یکوچک، زندگ  رییتغ  کی  لیشد که به دل  دیمتوجه خواه  د، یریو بپذ  د ی را بشناس

 . خواهد یافتبهبود   یر یطرز چشمگ 

 که ماندگار هستند!   یی هاعادت مطالب مرتبط:  

 ک ی   دئو،یو   نی د؟ در انبمان  یکه تا آخر عمر باق  دیبساز  ید ی جد   ی هاعادت   دیخواهیم  ایآ
بالفاصله   دیتوانیکه م  گرفت  دیخواه  یادرا    هاعادت  جادی ساده در مورد ا  یامرحله  9  فرایند

 . دیآن را اجرا کن

 ویدئو 

 . میشما داشته باشند نگاه کن ی در زندگ توانندیم هاعادتکه  یبه قدرت  شتریب  دییایب

 ؟ د یگو ی م چه    کلیدی در مورد عادت  گ ی چارلز داه

 د یکرد، با  ی"عادت" تلق   کیکه بتوان آن را    دی انجام ده  ی حد  تارا بارها و بارها    یاگر کار 
 وجود داشته باشد، درست است؟   پشت آن یلیدل

ا داه  یز ی همان چ  نیخب،  که چارلز  کتاب خود،    گیاست  عادت "در  آن "قدرت  درباره   ،
 صحبت کرده است. 
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نشانه،    کی:  شته باشدوجود دا   باید  هر عادت سه عنصر  ایجاد  یکه برا   افتیدر  گی داهچارلز  
حلقه "  عنوانبهاغلب    عنصر  3کنار هم قرار گرفتن این  از  پاداش.    کی ، و  )روتین(  روال  کی

تمایل   احساس حلقه شکل گرفت، شما شروع به نیکه ا  ی. هنگامشودیم نام برده "عادت 
از درگ   دی کنیمپاداش    به یک  تمایل  نای  و   شودیمحاصل  روال    یک  در  شما  شدن   ریکه 
 . دیشو یم کیکه شما تحر   شودیمشروع  یزمان

 : شوند ی م  م ی به پنج دسته تقس  ها محرک   ن ی تر ج یرا 

 یک مکان  ▪
 زمان خاص از روز کی ▪
 گران ید ▪
 احساس کی ▪
 انجام شده باشد   سابقا  که عمل  ا یرفتار  کی ▪

دار عادت  ب  دیاگر  خواب  از  که  صبح  روز  محرک  د،ی بدو   دیشویم  داریهر   ا ی)  یاحتماال  
زنگ هشدار شماست. زنگ   ی، صدادهد یمکار سوق    ن ی( که شما را به انجام ایانشانه

که تالش   یمعن   نی، به افرستد یمرا به حالت پردازش خودکار    تانمغز شما  )نشانه(  هشدار  
حرکت رو   حالنیدرع  ،طبیعی است  رها کردن آن رفتار )ادامه خواب(  مقاومت در برابر  یبرا

 دن ی پس از اتمام دو   )پاداش(  تی رضا  احساس  کسب  منجر به  ( روالیا    )بیدار شدن   به جلو
 .خواهد شد 

که منجر    یکه اقدامات  کند یم  نییمغز شما تعکه    شودیم  بتانینص  لی دل  نیپاداش به ا  نیا
پاداش،   نی. ایا نه  را دارند  ندهیسپردن در آ  خاطر بهارزش    ،اندشده  کسب آن پاداش  به
برا  یمثبت  تیتقو فراهم    یک  ی را  انجام مجددکه    کندیمرفتار  و   همان   احتمال   رفتارها 

 . دهدیم شی افزا ندهیاعمال را در آ
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 با  ی: تقر دیریرا در نظر بگ  نی چقدر قدرتمند هستند، ا  تان یهاکه عادت  بفهمید  دیخواهیماگر  
 ی ها می، نه تصمهستند   شما   یهاعادت  جه ینت  دی دهیکه انجام م  یهایکار  تماماز    درصد  40

 شما. 

  ر تصو  تواندیم   رایقدرتمند است ز  ار یبس  یدیکل  عادت  کیکه    دهد یم  ح یتوض  گی چارلز داه
ممکن است به    د،یکرد  جاد یا  عادت مثبت  کیکه    یدهد. هنگام  ریی تغ   تانشما را از خود

که    شودیماین باعث    و   را داردبهبود    پتانسیلکه    دیخود توجه کن  یدر زندگ  ی گر ید  زیچ
 . دی کن تانزندگیدر  یمثبت اضاف راتییتغ جاد ی ا دیگر برای عادت یک  خلق شروع به شما

 نی اگر افراد بتوانند ا  رایمهم است، ز  بسیار  هاعادتکه قدرت    کندیاستدالل م  گیداهچارلز  
کنند. اگر   جادی ا  در خود  خواهند یرا که م   یر یی هر تغ  توانندیدهند، م  صیچارچوب را تشخ

حلقه عادت شما را مشخص   آن روال به نوبه خود،  که  د یخود مشخص کن  ی برای روال   دیبتوان
واق  دیکن  نییتع  دیتوانیمکند،   برنامه شما  را   یپاداش  ای  تمایلدر تالش است چه    عا  که 

 برایتان به ارمغان بیاورد. 

بفهمد   توانستداد که او    حی ارائه کرد و توض  را  موضوع  نی از ا  یمثال شخص  کی   گیداه
 ارضا   با دیگران  معاشرت   یاو را برا   لیدر اواسط بعدازظهر در واقع م   ین یریش  کردن  که هوس

را  توانستیاو م  و  کردیم تر  این کار  برا   یزمان  ایدر کافه   رفت یکلوچه م  ک ی  هیته   یکه 
 انجام دهد. 

  ی چه در حال تالش برا   بوده که شما درک کنید کهبه این منظور    مطالب   نیا  گفتن همه
)حلقه    عادت  کی  یدانستن چرخه زندگ  ،باشید عادت مثبت    کی   جادی ا  ایعادت بد    کیترک  
 انجام دهید.  ترراحتکه این کار را  کندیم و به شما کمک  مهم است اری بس عادت(

 ر ی تأث   ،با ایجاد آنها  دیتوانیکه م  می نگاه کن  یاید یکل  یهاعادتاز    یبه برخ   دییا ی ب  نیبنابرا
 . احساس کنید خود  یبر زندگ را یامثبت و گسترده یهاموج

 دهند ر یی شما را تغ  ی زندگ  توانند ی م که  ی د یکل   ی ها عادت نمونه از    11
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 بهتر لباس بپوش   -  1

 ی نه برا   د،یلباس بپوش  باشید   داشته  دیخواهیمکه    یتی موقع  یکه برا  دیادهیشن مطمئنم  
 یجزئ  ایعادت ساده    کی از    یانمونه  دنی. بهتر لباس پوشدیدار  در حال حاضر  که  یتیموقع

 کند.  جادی شما ا یدر زندگ یمثبت بزرگ رییتغ تواندیم است که  

و    د یآیم  رونی که از رختخواب ب  دیشو  دهید  یعنوان فرد به  کنید کهعادت    دیخواهیم  اگر
  ی کت و شلوار برا   دن یپوش  ،لباس رسمی پوشیده است   کهدرحالی  رودیبه سمت محل کار م

به برا   رفتن  است  ممکن  کامال     یسرکار  و  شما  اگر    آورعذابنامطلوب  اما  برسد.  نظر  به 
را به مدت    نی ا  هرحال به انجام ده  ک یکار  آ  دی هفته   ی رو  تواندیم   دی کنیمفکر    ایچه؟ 

 بگذارد؟ ریتأث ما ش یزندگ

. متوجه  نندی بیم  تریاحرفهو    دیجد  با دیدی. مردم شما را  دیرسیمبهتر به نظر  ناگهان، شما  
شما باز  یدر را برا شاپکافی در  ،شما  مقابل فرد ، دکنن یکه با شما متفاوت رفتار م دیشویم

 . کندیخانم خطاب م ایاست شما را آقا   شخوانی که پشت پ  یو شخص دارد ینگه م

اعتماد به    کمی  اب  -د  یرو یمراه    دیجد  یاوهیکه به ش  دیشویمتوجه م  د، یرو یم  رونیب  یوقت
 .شتریب  نانینفس و اطم

 ، دیرسیمکه کوچک به نظر    دیکرد  جاد ی ا  یر یی افتاد؟ شما تغ  یچه اتفاق  با انجام این کار
 ید دی. شما بهتر لباس پوشگذاشتشما    یزندگ  یهابخش  ریبر سا  یادیز  ریتأث  تی در نها  ولی
مردم با شما   احترام آمیزتر  و برخورد  در خودتان  اعتماد به نفسحس    شیمنجر به افزاکه  
 . شد

 تخت خود را مرتب کن   -  2

 به سه دهه را صرف مطالعه  کیکه نزد  یاقتصاددان اجتماع  کی،  دکتر راندال بلبه گفته  
به شما   تواندیمکرده است، مرتب کردن رختخوابتان هر روز صبح    موفقافراد    رفتارهای 

در   گری مولد د  ی و جرقه رفتارها  دیروز داشته باش  هی بق  یسازنده برا  یت یدهد که ذهن  زهی انگ 
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شما را   ییکارا  تواندیم  تختخوابتان   مرتب کردن  یآسان  به  ی. انجام کار درون شما زده شود
 . دیداشته باش  ی شتر یب شرفتیدهد و به شما کمک کند تا پ  شیدر محل کار افزا

 یی ایدر  یرو ین  اساالر یدر  در دانشگاه تگزاس که توسط  نیآغاز  یسخنران  کیدر    ن،یعالوه بر ا
اظهار داشت که مرتب کردن تخت خود هر روز صبح    وی  شد،  رادیا   ونیمک راچ.    امیلیو 

در انجام آن  با موفقیت    دیانجام ده  باید  هر روز  که  را  یکار   نیتا اول  دهدیبه شما امکان م
 یشتر یب  یهاتا کار   کندیم  قیو شما را تشو  دهدیبه شما احساس غرور مکه    کنیدکار شروع  
 . دی انجام ده

 ی شما را برا   تان،، مرتب کردن تخت خوابکندیماشاره    ونیمک ر  اساالر یکه در  طورهمان
روز آماده    تیموفق  پاکندیمدر طول   کارآن    لیشد که تکم  دی روز، متوجه خواه  انی. در 

 . ه استشد  گریاز موارد د یار یبس  لیمنجر به تکم کوچک

 ی آشپز   –  3

 دیخوریم  یو چه زمان  غذاییچه    اینکه  یبر رو   د، یخود را شروع کن   یاگر عادت به پختن غذا
و در و آسان    ع یناسالم که سر  یکه به غذاها  شود یممانع از آن  که    داشت   دیکنترل خواه

خود تغذیه    ،د یکن یم  جادیخود ا  را در  یعادت آشپز   ی. وقتدی ده  تی رضا  دسترس هستند، 
 د، یرا داشته باش   شودیم وارد  که قدرت کنترل آنچه که به بدن شما    دی کنیم  میتنظ  یرا طور 
 مثبت بر سالمت شما شود.   راتیاز تأث یاگسترده فیمنجر به ط تواندیم و این

 د یصبح ورزش کن   -  4

 دار ی زود از خواب ب  دیتا بتوان  دیکنیم زمان معقول تالش    ک یرفتن به رختخواب در    یاگر برا 
چقدر احتمال   ،شویدباشگاه    راهی  ،دیبرو   سرکاربه    باعجله  مثل همیشه  نکهیو قبل از ا  دیشو

سالمتی به سمت    در این صورت  کند.  نقض کامال     را  تانیقبل روال  که    د یانجام ده  یدارد کار 
کرد  بیشتر خواهید  م  ، گریدعبارتبه  ؟حرکت  کنصبح  دیخواهیاگر  ورزش  دیگر   د،یها 
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  ها کافهدر میان    بین مسیر خانه تا سر کارتانصبحانه لوکس    کی  خوردن  یبرا  دیتوانینم
 بچرخید و وقت خود را تلف کنید. 

 ی در خلق و خو   یاحتماال  متوجه بهبود  ،د یکنیمورزش    ها صبحکه    ی هنگام  ن،ی عالوه بر ا
را    درستی  کار  نکهیا  ثلم   -ت  داش   د ی خواه  یخوب  احساس  نیشد. بعد از تمر  دی خود خواه

بهتر دیا دادهانجام   احساس  وقت  آن  با هر چ  ی.  به    یگر ید  زیدر مواجهه  آن  از  بعد  که 
 داشت. دیخواه ،دیآیم سراغتان  

 زمان موثر   تی ر ی مد   -  5

از زمان   ایشما دارد. آ  یکل   تی موفقبر    ی میمستق  ریتأث   دیدهیمکه با وقت خود انجام    یکار 
 ؟ دی کنیمتماشا   و  دیست یایم تفاوتیبفقط   ای ؟دیکنیمخود به نحو احسن استفاده 

س  کلیدیعادت    نیا از  استفاده  تکن  یستمیشامل   Pomodoro)  پومودورو   کی مانند 
Technique)  فی وظا  نیترمهمتا    کندیمشما را مجبور    ،زمان   تیریمد  ک ی تکن  نیاست. ا 
روی آنها حفظ تمرکز کامل خود را    دیکنیمآنها کار    یکه رو   یو زمان  دیکن  ییخود را شناسا

   .کنید

 پومودورو   کی تکن توضیح در مورد  

 ست؟ ی پومودورو چ  ک ی تکن

خود را به   ف یزمان است که در آن شما تمام وظا  تیری مد  کی تکن  کی  پومودورو   ک ی تکن
  قه ی پنج دق  ،یهر بلوک زمان  نی. بدیکن یم  میاز زمان متمرکز تقس  یا قهیدق  25  یهابلوک

دارد  وجود  تکمو    استراحت  از  استراحت   بلوک  چهار  لیپس  اجازه  خود  به  پومودورو، 
   .قهی دق 30 ات  15معموال   -   دیدهیم یتر یطوالن

 : توضیح داده شده است   فرایند  ن ی ا  انجام نحوه    نجا ی، در ا مثالعنوان به 

   قهی دق 25، خود ایجاد نماییدترم  پایان مقاله یبرا یطرح کل کی - 1پومودورو  ▪
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 استراحت  قهیدق 5 ▪
 قه یدق 25 د،یسیرا بنو خودمقدمه مقاله  - 2 پومودورو  ▪
 استراحت  قهیدق 5 ▪
   قهی دق  25 ،دیس یبنو گریصفحه د 15حداقل  - 3  پومودورو  ▪
 استراحت  قهیدق 5 ▪
 قه یدق 25 د،یرا به صفحات نوشته شده اضافه کن هایپاورق – 4 پومودورو  ▪
 استراحت  قهی دق 15-30 ▪

تجسم   میگو یشما وجود دارد تا آنچه را که م  یکوچک برا   ارینمودار بس  کی  نجای و در ا
 : دیکن

 
نام خود   کی تکن  نیارائه کرد. ا  1980پومودورو را در اواخر دهه    ستمی س  لویریفرانچسکو س
زمان خود از   ت یریهنگام مد  لویری س  رای" گرفته است، زی "گوجه فرنگ  ییایتالیرا از کلمه ا 

 . کردیماستفاده  یشکل گوجه فرنگ به مریتا کی

زمان تمرکز   کیکار در    ک ی  یاست که شما به طور کامل رو   نیا  یاستراتژ   نیپشت ا  دهیا
 مر ی تا  کی. شما  به طور همزمان  انجام چند کار  ایتمرکز    ریی )مثال  نوشتن( ... بدون تغ  دیکن
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.  دیریگ یم  دهیرا ناد  حواس پرتیبه    لی م  یو به سادگ  دیکنیم   میکار تنظ  نیکمک به ا  یبرارا  
پاسخ دادن به    ،یاجتماع  یهارسانه  چک کردن  ل،یمیا  دنبدان معناست که از چک کر  نیا
 . خواهید کرد یخوددار  دیگری مزاحم  تیشرکت در هر نوع فعال ا ی هاامکیپ

که ممکن است   یگر ید  ک یهر تکن  ا ی)  دی کن  تیریروش مد  نیزمان خود را به ا  دی اگر بتوان
 . خواهد داشت  دیکن  لیتکم  دی توانیکه م  یهایکار زانیبر م یادی ز ری(، تأثد ی استفاده کن

 د یکن   ن ی را تمر   ی قدردان   -  6

است.    دیآنچه که دار  دیدن   از  ترآسان  اریبس  دیآنچه که ندار  دنیاز مواقع، د   یار یدر بس
که    کنندیمفراموش    و که ندارند    شوندیم  ییزها یمردم آنقدر مشغول فکر کردن در مورد چ

 . خود را نیز ببینند  یهاداشته

 ی ضرور   یقدردان  نیتمر  د،ی کن  یباال زندگ  هیو با روح  دی آرام داشته باش  ی ذهن   دیخواهیماگر  
  داشتنشان از    را که در آن روز  ییزهایو چ  دیوقت بگذار  -  قهی دق  15  دیشا  -است. هر روز صبح  

نکات مثبت   ی و فقط رو  دی . مشکالت خود را کنار بگذاردیکن   ادداشتیرا    دیسپاسگزار هست
 . دیتمرکز کن

  راتیشد که تأث  دیمتوجه خواه  د،ی کن  در خود ایجادرا    کلیدیعادت    ن یا  دیکه بتوان  یهنگام
 دیخواه  ارتری. شما شادتر، هوشکندیم  تیسرا  زیشما ن  ی زندگ  گرید یهابخشآن به تمام 

 شد.  دیخود خواه یزندگ یها نعمتمتوجه  ترع یسربود و 

 د ی اموز ی ب  ی دی مهارت جد   -  7

شد. شما   دی موفق نخواه  دست روی دست بگذارید و کار جدیدی انجام ندهید،اگر فقط  
به اهدافتان   دن یتا به شما در رس  د ی ادامه ده  دیجد  یزها یچ  یر ی ادگیبه کشف و    دیبا

 کمک کند. 
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عادت   راض  ار یبس  ، دیجد  یزهایچ  یر یادگ یترک  از خود  است.  پذ  یآسان  و   رش یشدن 
 چ یه   د،ی به جامعه اضافه نکن  یارزش  چی، اگر هحال بااین.  است  کار راحتی  بودنمتوسط  

 داشت.  دینخواه زیچ چی به سمت ه  یشرفتیپ

  د، ی از آنها استفاده کن  دیمهارت جد   ک ی  ی ر یادگی  یبرا   دیتوانیم وجود دارد که    یاد یمنابع ز
از ارهی، و غ TED  یهایسخنران  وب،یوتیمانند    ی ها مهارترشد مجموعه    یمنابع برا   ن ی. 

کن استفاده  امکان  که    د یخود  شما  به  که    ی ارزش  شی افزا  یبرا  ییهاراه  دهد یمسپس 
 . د یاب یب  ،دیده ئهارا خود و جامعه به دیتوانیم

 ! دن یخواب   –  8

ی  تا کارها   م یداشته باش  یشتر یب  یدار ی ساعات ب  ،که در طول روز   می کنیمهمه ما آرزو    بله
ساعت   8  ا ی  7  ی، وقتحالبااین.  افتد ینم  هرگز  اتفاق  این.  میرا به سرانجام برسان  بیشتری

روز بعد خواهد    مشکالت  ذهن و بدن شما آماده مقابله با  د،ی باال بخواب  تیفیدر شب با ک 
 دی که با  یانجام کار   یبرا  یشتر یب  یذهن  یآگاه و    یشما انرژ   کهاست    یبدان معن  نیبود. ا

 داشت.  دیخواه د،ی انجام ده یخوببهو آن را  دی انجام ده

  م ی تصم سالم،    هیمانند تغذ  یار یبس  دیاست که به فوا  کلیدیعادت    کی   نیخواب همچن
 . شودیم و کاهش استرس منجر  مناسب، حفظ وزن ترحیصح  یر ی گ

 د یس ی را بنو   د یخور ی م آنچه   -   9

به شما کمک کند تا دو برابر   تواندیم  ییدفترچه غذا  کیکه داشتن    انددادهمطالعات نشان  
 خورند یکه از آنچه م  یافراد  :افتدیم  لیدل  نی به ا  اتفاق  نی. ادیوزن خود را کاهش ده

را در عادات   ییهاها و محرکبه عقب برگردند و روال  توانندیم  کنند،یم  برداری  ادداشتی
 کنند.  دایخود پ ییذاغ

 ی در چه ساعات  دانندیم  رایکنند، ز  ی ز یر برنامه   خود   روز  یبرا  توانندیم  افراداطالعات،    نیبا ا
  از قبل تهیهخوردن در آن زمان    یسالم برا  ۀوعد  انیم  کی   توانندیگرسنه خواهند بود و م
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که    کندیم  جادیا  را  ساختار  داشتن یک  از  یحس  یی،ژورنال غذادر واقع داشتن یک  کنند.  
 . دهدیم اجازه شکوفا شدن  زی عادات خوب ن ریبه سا

 ( روتین )   روال   ک ی به    یبند ی پا   -  10

  د ی بخواب  یمعنا باشد که هر شب در ساعت مشخص   نیممکن است به اروال    کیبه    یبند یپا
روز خود آماده   یتا برا   د یرا انجام ده   های مشخصکار  یک سری از  قا  ی هر روز صبح دق  ای

   .کندیم  جادیا  یاد یمثبت ز  راتی، داشتن ثبات، تأثدرهرصورت. دیشو

 ر ی تأث  دیکنیم   یروزمره خود را سازمانده  یهابرنامهکه شما    یروش  ، گیچارلز داه  به گفته
، اگر هر روز از  مثالعنوانبهشما دارد.    یمال  ت ی و امن  یشاد   ،ی بر سالمت، بهره ور   یادیز

 د، ی داشته باش  یهواز   نات یتمر  قهی دق  45تا    د ی دو یم  رونیو از در ب  دیشویم  دار ی خواب ب
به نوبه خود که    دیداشته باش  یشتر ی ب  یکه در طول روز بهره ور   دیکنیم آماده    یخود را طور 

که   شودیم متوجه زینشما  سیرئ زیراکند.  فراهم یشتر ی ب یمال تی امن شما یبرا  تواندیم
 . دی کنیمکار  نسبت به سابق  تراثربخشکاراتر و شما چقدر  

 یا مراقبه  شن ی ت ی مد  -   11

 ن، ی. همچند یروز آرام بمان  یبه شما کمک کند تا در باق  تواندیمدر صبح    شنیت یانجام مد
رسیدن   یبرا  زهیانگ  شی کاهش سطح استرس و افزا  ،یبا بهبود حافظه و آگاه   شنی تیمد
 مرتبط است.  اهدافتان به

باشد که ممکن است منجر به    کلیدیعادت    کی  تواندیم  شن ی تیارتباطات، مد  نی ا  لیبه دل
 ی برا   شتریب تیکارتان و احساس فور  دادن  انجام بهتر  یبرا  شتریب  زهی کاهش اضطراب، انگ

 شود.  اهدافتان رسیدن

 نتیجه گیری

 کلیدی   ی ها عادت در مورد   یی نها   نظرات 
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  ، دیدهیمکه ممکن است در حال حاضر انجام  یاصل  کلیدی و  یهاعادتبردن به  یپ یبرا
انجام   ی. چه کار دیریهستند در نظر بگ  نوواری دوم اثر    یخود را که دارا  یاز رفتارها   کیهر  
رفتارها  د یدهیم بدون  گرید  ی که  را  هیچ  شما  اضاف   صرف  قرار   ای  یتالش  تاثیر  تحت 
 ؟ دهدیم

نها  دیگویم  گی داه  چارلز در  موفق   دی خواهیماگر    ت، یکه  اراده   د،ی برس  تیبه  قدرت 
کار   ای. آشودیمشما خالصه    یانضباط شخص در نظم و    زیعادت است. همه چ   نیترمهم

 ی ز یچ  میتسل  ایانتخاب نباشد؟    نیتراگر آسان  یحت  د،یده یرا انجام م  نیبهتر  ایدرست  
 را به شما بدهد؟ تیرضا نیتریفور که قرار است  دیشویم

 منبع: 

expertprogrammanagement.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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