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 ر ی کل   مز ی نوشته ج  ی اتم   های  خالصه کتاب عادت 
 مقدمه 

 ی راحتبه  ما  است که  بنا شده  اساس  نیا  بر  ریکل  مز ینوشته ج   اتمی  یها   عادتکتاب    ه یفرض
را    یها شرفتیپارزش    میتوانیم روزانه  را بگیریم  کمدستکوچک  ما خود  اوقات  اغلب   .

 و پیچیده   گسترده  اتمستلزم اقدام  میعظ  تی موفق   دستیابی به یک  که  میکنیممتقاعد  
 است. 

 . دینگاه کن  ریز  زیشگفت انگ  اتیاضیخوب، به ر  م؟یبهتر شو  یهر روز کم  میکن  یسع  دیچرا با

 1نمودار  

نمودار نشان   بتوانکه    دهدیماین  آ  دیاگر  روز  ندهیدر طول سال  بهتر   درصد  1  فقط  هر 
، خواه کند یمصدق   اهدافهمه  یبرا نیشد. ا دیبرابر بهتر خواه 37 سال انیتا پا  د،یشو

 کسب و کار.  کی یراه انداز  ای مسابقه  کیبرنده شدن در  یا باشد کاهش وزن

مطالب ذکر شده در   شوند. در واقع، طبق  بیدر طول زمان ترک  توانندیمکوچک    یها عادت
 قیکه پول از طر   طورهمانهستند.    یعادات، سود مرکب خودساز   ، یاتم  یهاعادت  کتاب

. به نظر دنشویشما با تکرار آنها چند برابر م  یها عادت  ری تأث   شود،یبهره مرکب چند برابر م 
کم   انجام  که   رسدیم تفاوت  روز  در هر   جاد یا  یتفاوت  چیه  یحت  ای  کندیم ایجاد    یآنها 
 باشد.  ادیز اری بس تواندیم   ،هاسالو   هاماهآنها در طول  انجام ریاما تأث ،کند ینم

   اتمی   ی هاعادتتعریف  

کوچک هستند   هااتمکوچک هستند. درست مانند    اریبس  یها عادت  شامل  یاتم  یها عادت
  ا ی که صدها    شوندیمقدرتمند    یزمان   اتمی  ی هاعادترا دارند.    شدنقدرتمند    ییاما توانا

 هزاران بار تکرار شوند. یحت
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موکول کردن    رسدیم. به نظر  شوندیم  )اثر مرکب(  بیترک  در طول زمان  زیبد ن  یها عادت
را   درصدی  1  هاینوع خطا  نیا  ی. اما وقت کندینمزیادی ایجاد    یپروژه به فردا تفاوت  کی
 شوند.   لیتبد  یسم  جیبه نتا   توانندیمکوچک    یخطاها  ن یا  ،د یکنیم تکرار    روزانه  صورتبه

. اما یدر زندگ  ه و حماسیکباری  یها یدگرگوننه    و   محصول عادات روزانه است  ،ت یموفق 
فرایند از    همیشه  ،بگیرید  هاعادتبا ساختن    د یخواهیمی که ج یکه نتا  دی توجه داشته باش

 منعکس کننده است که    ی ار ی، ثروت شما معمثالعنوانبه.  مانند یمعادات شما عقب  توسعه  
  و بسیار واضح است که عادت پس انداز کردن برای تولید ثروت   استعادت پس انداز شما  

که شما با پس انداز    کشدیمیعنی زمان زیادی طول    ،با ضریب تاخیر زیادی همراه است
  ر ینگران مس  شتری ب  دیبا   ر،یتاخ   بی ضر  این  لی . به دلدست یابید   یتوجهقابلکردن به ثروت  

 . تانیفعل جی د تا نتایخود باش یفعل یا فرایند

و تاخیر به    قیتعو  ا ب  همیشه  جینتا  نیاست که قدرتمندتر  نیا  مرکب  فرایندمشخصه هر  
سطح    به  و ند  عبور نکن  خاصی  که از آستانه  یتا زمان  هاعادت  رسدیم. به نظر  ندی آیمدست  

حاصله از این فرایند، تفاوت خاصی احساس در نتایج    ،ارتقا پیدا نکنند  ،از عملکرد  ی دیجد
 . شودینم

 2نمودار  

  در رفتارتان   . شمارسدیمبه نظر  دشوار    بسیار  عادت  یک  جادی است که ا  یلیاز دال  ی کی  نیا
 ،د ی نیبب  از تغییر ایجاد شدهملموس    جهینت  کی  دیتوانینم  ولی چون  ،د یکنیم  جاد یا  رییتغ

تسل  دیریگیم  میتصم با.  دیشو  میکه  شوند  یکاف   اندازهبه  دیعادات  از    تکرار    آستانه تا 
عبور از   دیکن یمکه مشاهده    طورهمان  (.د ین یعبور کنند )نمودار باال را بب  ینهفتگ  لیپتانس

 . بردیمزمان   این آستانه 

: تالش دیداشته باش  ادیبه    ، دارید  ت یشکا  و کوتاه مدت خود  فوری  نکردن   شرفتی پاز  اگر  
است که شما هنوز   نیا  موضوع  شدن است. فقط  رهیدر حال ذخ  بلکه  ،است ه  شما هدر نرفت

 . دیانکردهعبور  موردنظرآستانه  از 
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 د یتمرکز کن   ها ستم ی س   ی رو   و   د یاهداف را فراموش کن 

در   هاستمیس  کهدرحالی  . دی به دست آور  دیخواهیمهستند که    یج ی اهداف مربوط به نتا
 .شوند یم جی هستند که منجر به آن نتا ییندهایفرامورد 

محقق   خودخودیبههدف    د،یتمرکز کن  ستمی س  یکه اگر رو  کند یم  انی ب  اتمی  یها عادت
 .  شودمی

 : دیتمرکز کن ستمیس یبر رو دیوجود دارد که چرا با یمختلف لیدال

 دارند.   ی کسان یاهداف   ، هر دو برنده و بازنده را ی ز   -  1

دوست   ینی. هر کارآفرردیدوست دارد مدال طال بگ   ،کند یمشرکت    کی المپ  کسی که در  هر
؛  افتد ینم،  ، اما این اتفاقات برای همه آنها با اینکه اهداف یکسانی دارنددارد موفق باشد 

 ، نه اهداف آنها.کندیم را نصیبشان  یبهتر  جیبرندگان است که نتا ستمیس  ،نیبنابرا

 است.  ای لحظه   ر یی تغ   کی هدف تنها    ک یبه   ی اب ی دست  -  2

. میرسیمپس به هدف خود    ،میکنیمآن را مرتب    باشداتاق    کیاگر هدف ما مرتب کردن  
 م یخواه  مواجه  و نامرتب  فیاتاق کث  کیدوباره به    یخود، به زود   ستمیس  رییاما بدون تغ

 کرد.

 . کنند ی شما را محدود م  ی شاد   ،اهداف  –  3

ضمن  ا  یفرض  "وقت   نیما  رس  یاست:  هدفم  ا  دم،یبه  شد."  خواهم  باعث   نیخوشحال 
به  ما    شودیم نهایت چه  کنیمیبرسیم    هدفماندر  ناکامی  نرسیم، احساس  زا  به   ای  رای. 

 ن یو ا  دیخوریمشکست    ایو    دیگردیم  یو سپس به دنبال هدف بعد  دیرسیمهدف خود  
ناراحت  شودیمباعث   بادیکن  یاحساس  ما  دنبال    دی.  از طریقبه    فرایند   خوشحال شدن 
 .فهد از طریق نه میباش

 دارند.   رت ی بلندمدت مغا   شرفت یاهداف با پ   -  4
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ماراتن تمام   ی. اما وقتکنندیم  نی سخت تمر  ،ماراتن  کی  شرکت در  یاز افراد برا   یار یبس
ماراتن، رسیدن زیرا انگیزه آنها از شرکت در    .کنندیرا متوقف م  دنیدو   به طور کل  ،شودیم

 .کندینمانگیزه  و دیگر در آنها ایجاد    رفته است  نیاز ب  آن هدف  اما اکنون،  به هدفشان بود

 ی اتم   ی هاعادتدر مورد    و مهم   ید ی نکات کل 

شماست.    ستمی. مشکل از سدیستی مشکل شما ن  د، یعادات خود مشکل دار  ریی اگر در تغ
 اتمی  ی هاعادت  یاز موضوعات اصل  یکی واحد،    هدف  ک ی  جایبه  ،یکل  ستمی تمرکز بر س

  از   یتر نییپا   حوبه سط  ، بلکهدیرسینماهداف خود    باالتری از  شما به سطحدر واقع  است.  
 . دیکنیم خود سقوط  ستمیس

 رفتار   ر یی تغ   ه یسه ال 

 : نشان داده شده است ریرفتار در نمودار ز رییتغ  هیسه ال

 3نمودار  

  ی مربوط به کار   ندهایفرا.  دی فکر کن  دی آوریممربوط به آنچه به دست    جیبه نتا  دیتوانیم
 .دیاست که شما به آن اعتقاد دار یز یچ  تیهو و   دی دهیمکه شما انجام  شوندیم

 رییبه تغ  هرگز  هستند  شان یزندگدادن بخشی از    بهبود  به دنبال که    ی وقت  از مردم  یار یبس
( و اگر جهیالغر باشم )نت  خواهمیم ، "من  کنند یم. آنها فقط فکر  کنندینمخود فکر    تیهو
 " (.فرایند )  شومیمباشم، الغر  بندیپا م یرژ نیبه ا

اقدامات  کنندیم  ن ییرا تع  یآنها اهداف با  یو  انجام   یاب یدست  یبرا  دی را که  به آن اهداف 
. آنها متوجه استاعمال آنها  انجام    دلیل اصلیکه    ییباورها دهند، بدون در نظر گرفتن  

خراب   یطورکلبه  ریی تغ   یآنها را برا   یها برنامه  تواندیمآنها    یمیقد  تیکه هو  شوندینم
 کند. 

 : مثال عنوان به 

4

https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

را بر   راحتی و تنبلی. اما اگر همچنان  بهبود بخشید  را  تانیسالمت  بخواهید  ممکن است
الزم تمرینات  سمت    نیتمر  جایبه  د،ی ده  حیترج  انجام  و  به   ده یکش  یالی خیبراحتی 

  د، ینده  رییتغ   شودیمشما    یبد قبل  رفتارخود را که منجر به    یاساس  ی . اگر باورهادیشویم
 . خواهد بودسخت بسیار عادات  رییتغ

 زه یانگ  یک  لیاست. ممکن است به دل  همراه  تیهو  ریی تغ  همیشه با  یرفتار واقع  ریی تغ 
 ن ی ا  پایبند بمانید  به آن عادت  شودیمباعث    که   یلیاما تنها دل  د،یرا شروع کن  یعادت   خاص،

 . شده استشما   تیاز هو ی بخش آن رفتار یا عادت است که

  د، ی هر روز ورزش کن  نکهیاحتمال ا  د،یهست  )هویت(  ورزشکار  کیکه    دی اگر باور داشته باش
  ی . شما به سادگ به اجبار انجام دهیدرا  کاری دیستیشما مجبور ن چون است. شتریب اریبس

 . دنباور دار یک ورزشکار  عنوانبهخود  به هویت که دیکنیمرفتار  یمانند افراد 

د، ن باش  یمنطق   تواندیماست. عادات خوب    تی ، تضاد هومثبت  رییتغ  ی مانع برا  نیتربزرگ 
 . ماند  دیناکام خواه هاعادتپایبندی به آن  د، در ن شما در تضاد باش تیاما اگر با هو

  د، ی بدو   باردیمکه برف    ی زمان  یاگر حت   .ردیگ یمشکل    عملی   شواهد  قیشما از طر  تیهو
 چنینانجام دادن    بارکی اما تنها با    .هستیددونده    هویت یک  صاحب  که  دی دار  یمدرک
 طول بکشد.   هاسالاست که ممکن است    یج یروند تدر   کی   نیا  .افتدینماتفاق    نیا  یعمل

 یفرد   هویتبه    دادن  یرأ  نوعی  د،یده یانجام م  عادت در راستای ایجاد یک    که  یهر اقدام
 رییشما را تغ   ی باورها  یواحد   رفتار یا عمل  چی . هدیشو  ل یتبد  به آن  دیخواهیاست که م 

 شی افزا  زیشما ن  دیجد  ت یهو  الزم برای شکل گیری  ، شواهدتمرین و تکرار، اما با  دهدینم
 . ابدییم

 : ذکر شده است   ر یی تغ   ی برا   ی امرحله دو    فرایند   کی   نجا ی در ا 

 .دیکن نییتع را به آن تبدیل شوید دیخواهیم که  یفرد ( تیپ) نوع .1
 . دی( آن را به خود ثابت کناتمی  یهاعادتکوچک )  یبردها  با .2
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پس از  ، اما  دهدیمشما را شکل    ت ی : عادات شما هوکندیم  جادیحلقه بازخورد ا  ک ی  نیا
 . شودمیشما   یها عادت  باعث تقویت  شما تی هو مدتی

با  ینکته اساس   ی هاعادتاست که    نیا  دیبسپار  خاطر به  اتمی  یها عادتدر مورد    دیکه 
  ک یشدن به    لیتبد  مورد. آنها در  ستندین  یز یچ  به دست آوردن   یا  داشتندر مورد    اتمی

 هستند.  جدید یشخص  هویت

 حلقه عادت 

، پاسخ،  تمایل: نشانه،  کنندیم  یرویچرخه پ  نیکه عادات از ا  کندیم   انیب  اتمی  یها عادت
 پاداش. 

 چرخه عادت

  را یرا آغاز کند ز  یتا رفتار   کندیم  کیشما را تحر  مغز. نشانه  دیآیم به وجود  اول، نشانه  
تمایل پیدا  ، ما  در مرحله بعد.  کندیم   ینیب  شی را پ  ناشی از انجام آن رفتار  پاداش  مغزتان

است    یحالت  رییبلکه تغ  ست،یخود عادت ن  م یکنیمپیدا    تمایل   به آن  که  یز ی. چ میکنیم
عمل   ک ی  ایفکر    کی  تواندیم  پاسخ  نیشماست. ا  ی. پاسخ، عادت واقعکندیم   جادی که ا

 . را به همراه خواهد داشتپاداش  کی ،پاسخ  ت،ینها درباشد. 

، پاسخ، تمایل: نشانه،  دهند یم  لیرا تشک  یحلقه بازخورد عصب  کیچهار مرحله با هم  این  
نشانه،   پاداش  تمایلپاداش،  پاسخ،  نها  -،  در  امکان    تیکه   ی ها عادت  دهد یمبه شما 

 . شودمینامیده  حلقه عادت  نی ا  و  دی کن جادیخودکار ا

 رفتار   ر یی چهار قانون تغ 

چهار مرحله حلقه   رییتغ  یاز آن برا میتوانیمکه   دهدیمرا ارائه   یچارچوب اتمی یها عادت
و عادات بد را   ایجاد کردهرا    عادات خوب  را پیدا کنیم که  قدرتاین  تا    میعادت استفاده کن

 . میحذف کن
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 جدول 

عادت خوب   کیبرعکس ساختن    شه یعادت بد هم  یک  که روش ترک   دی توجه داشته باش
 است. 

 : د یاز خود بپرس  ی به سادگ   د، یده   ر یی رفتار خود را تغ   دی خواهی م هر زمان که 

 آن را آشکار کنم؟  توانمیمچگونه  .1
 آن را جذاب کنم؟  توانمیم طورچه .2
 آن را آسان کنم؟  توانمیم چگونه .3
 بخش کنم؟ تیآن را رضا توانمیم طورچه .4

 ت ی تقو  یروش برا  نی. در هر بخش، ما به چندمیکن  یبررس  آن  اتیهر قانون را با جزئ  دییایب
نگاه خواه و    میعادات خوب شما  کردن همان  کرد  وارونه  با  را   ان ی پا  هاروشهر بخش 

 . دیبد خود را ترک کن یهاعادتچگونه  دهیمنشان  تا به شما میدهیم

 د ی : آن را آشکار کنی اتم  ی ها عادت   قانون اول 

  کار   نی. امی خود را بشناس  یعادات فعل  دیبا  م،یبساز  ید ی عادات جد  میبتوان  نکهی قبل از ا
آن چ  ترسخت  تواندیم نظر    یز یاز  به  که  عم  کیکه    یزمان  رایز  رسدیمباشد   قا  ی عادت 
 . نمایدعمل و خودکار  ناخودآگاه صورتبه تواندیم  ،دباش  شده دارشهیر

 .  دیاستفاده کن هاعادت یاز یکارت امت کی از عادات خود، از  یآگاه  یبرا

 : د یکن   ه ی از عادات روزانه خود ته  ی فهرست   ی عادت خود، به سادگ  جاد ی ا  ی برا 

 =   شو داریب ▪
 -   دی را چک کن تلفن ▪
 حمام کن +  ▪
 +کن  اندازه گیریوزنت را  ▪
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 +  بخور صبحانه ▪
 . رهیغ و  ▪

دار  ستیل  کیکه    یهنگام هر    د،یکامل  آناز    کیبه  از  دیده   ازیامت   اجزای   ی برا  " +". 
 . دیاستفاده کن یخنث یبرا "=" بد، و   یبرا "-" خوب،   یها عادت

  ی عادت برا  نیکه چگونه ا  دیفکر کن  نیبه ا  ،دی دهیم  ازیخود امت   یها عادتکه به    یهنگام
شما را    استرسشراب ممکن است    دنیمثال، نوش  یخواهد بود. برا  دی شما در درازمدت مف

 کی   نی(، اما اکند یم  کمکاست که به شما    یز یهمان چ   نیدر حال حاضر کاهش دهد )ا
 .استسالم نا مدت  یعادت طوالن 

. ما هنوز دیاست که به عادات خود توجه کن   نی هدف ا  در این مرحله  که  دی توجه داشته باش
 .می کنینمتالش  یز یچ  رییتغ یبرا

اشاره و "به نام    یک یتکن از    دیتوانیم  د،یخود هست  یهاعادتتوجه به    یبرااگر در تالش  
  یاعمال خود، آگاه  یشفاه   ان یتا با ب  دیاستفاده کن  (Pointing-and-Calling" )تماس 

 ک ی دارم  ":  دیی بگو  د،یکلوچه بخور  کی  دیخواهیمثال، اگر م  ی. برادیده  شیخود را افزا 
واقعا  به شما کمک   نیا  ". استمدت من بد    یسالمت طوالن  یبرا  نی. اخورمیمکلوچه  

 . د یدهیمانجام   را یچه کار دارید  قا  ی دق که د یتا متوجه شو کندیم

   د ی عادت جد  ک یشروع    ی راه برا  ن ی بهتر   -  1

 است: گونه نیاشامل استفاده از نیات و مقاصد اجرایی است. فرمت آن 

 5نمودار  

خود   یها برنامهتا به    کنندیمبه افراد کمک    ییمقاصد اجراکه    انددادهصدها مطالعه نشان  
 کنند،ی م  یز ی ر   برنامه   دی عادت جد  کیانجام    "زمان و مکان "  یکه برا  یباشند. افراد  بندیپا

 . کنند   را دنبال عادت آن بیشتری دارد که احتمال
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کار   به    ی ها وعده  را یز  کنند یم آنها  را  و    یها وعدهمبهم  سفت  و   لیتبد  ترسختشفاف 
و پنجشنبه    شنبهسهورزش کنم"، به "من هر    شتریب  خواهمیم، "من  مثالعنوانبه.  کنندیم

 . شودمی لیتبد ."رومیمقبل از رفتن به محل کار به باشگاه 

 عادت   یا انباشتن   دن ی هم چ  ی رو   -  2

بهتر  یکی  ،یاتم   یهاعادت  مفهوم  بهباتوجه جد  کی  جادیا   یبرا  هاراه  نیاز    د، ی عادت 
 ن یآن است. به ا  ی در باال  دیرفتار جد  کیعادت موجود و سپس قرار دادن    کی   ییشناسا
 . ندیگویم  (Habit Stacking)  انباشتن عادتعمل 

 : ها مثال 

 . کنمیم  شنیتیصبح دوش گرفتم مد نکه یبعد از ا ▪
زبان    یر ی ادگی وقت صرف    قه ی دق  30را بعد از کار درآورم،    میهاکفش  نکهی به محض ا ▪

 فرانسه خواهم کرد.

کردن   ریبا زنج   دیتوانیم  د،یکار کرد  نیبر نحوه انجام ا  مسلط شدنکه شروع به    یهنگام
 . دیکن جادیا یبزرگتر   یهاپشته گر،یکدی به  یاتم یها عادت

 6نمودار  

 ن ی بهتر  یشروع کار است. انباشتن عادت زمان  یبرا راز انباشتن عادت، انتخاب نشانه مناسب  
 خاص و بالفاصله قابل اجرا باشد.  اریبس  ،که نشانه دهدیم   نتیجه را

 اهمیت دارد   زه ی از انگ تر ش یب   ،ط یمح  –  3

احتمال   نی، ا شود یمپیدا  دونات    آن  در آشپزخانه  شهیکه هم   د یکنیمکار    یاگر در دفتر 
 ر یشما بر رفتار شما تأث   طی مح صورت    نی. در ادی از آنها را بخور  یکی  هرازگاهیوجود دارد که  
 گذاشته است. 

 . دهدیماست که رفتار ما را شکل  یدست نامرئ مانند یک طیدر واقع مح 
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 ی است که در آن زندگ   ییفضاها  رییتغ  یبه معنا   (Environment design)  طیمح   یطراح
و قرار   د یده  ش یمثبت را افزا  یهانشانهتا قرار گرفتن در معرض    د یکن یمو کار    دی کنیم

قدرتمند باشد    تواندیم  طیمح   ی. طراحدیرا کاهش ده  یمنف  یهانشانهگرفتن در معرض  
آن را   ندرتبه  چون  بلکه  ، گذاردیم   ریجهان تأث   با که بر نحوه تعامل ما    لیدل  نی به ا  تنهانه

  .میدهیمانجام  

 ی : راز خودکنترل ی وارونگ 

، خود هستند. خودشان   یزور یخود کاتال( یا  autocatalyticک )یستی بد اتوکاتال  یها عادت
 و کرختی آور هستند را   کنندهحسیب  که  یاحساسات  کنندیم  ی. آنها سعکنند یم   هیتغذ  را

ناسالم   یغذاها  برای رفع آن احساس بد،  نی بنابرا  د،یدار  یکنند. شما احساس بد  جیترو 
احساس    و   دچار حس گناه شده  بازهم  ،دیاخوردهناسالم    یغذاها  که ییازآنجا.  دیخوریم
 . دیکنیم   دایپ  یبد

ما جا   فرهنگدر    قا  یکند عم  برطرفعادات بد ما را    تواندی م  یخود انضباط که    دهیا  نیا
 افتاده است. 

که افراد    دهدینشان م   تحقیقات.  دهدیمنشان    نیز  را  یگر ید  متفاوت  زیچ  قاتیاما تحق
م  "منضبط" ن  میتنظ  یرا طور   شانیزندگ  توانندیبهتر  که  و    یاز یکنند  قهرمانانه  اراده  به 

  سپری   ،زیوسوسه انگ  ی هاتیموقعرا در    یزمان کمتر آنها  د. اصوال   ننداشته باش   یخودکنترل
 . کنندمی

است که   یا نشانهعادت بد، کاهش قرار گرفتن در معرض    کیحذف    ی برا  یراه عمل   کی
کافی خوب و    اندازه بهکه    د یکنیمثال، اگر مرتبا  احساس م  ی. برا شودمیآن    تحریک  باعث

داشتنی رسانه  د،یست ین  دوست  از  باعث  یاجتماع  یهااستفاده  حسادت    ایجاد حس  که 
 . دی را متوقف کن شوندیم

 د ی: آن را جذاب کن ی اتم  ی ها عادت   قانون دوم 
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 وسوسه ترکیب کردن    ی یا بند بسته   – 1

دادن آن با    وندیعادت با پ  کیاز    ی تر نسخه مطلوب  جادی ا  یبرا  یوسوسه راه  ی بند  بسته
 .دوست داشته و به آن تمایل دارید است که از قبل یز یچ

ها  وسوسه  بیاست، اما از ترک  یکار دشوار   ،مقاومت  رقابلیعادت واقعا  غ   کیکردن    یمهندس
 استفاده کرد.  گرینسبت به موارد د هاعادت شتریتر کردن بجذاب یبرا  توانیم

یک رفتار  با  تان را  مورد عالقه  یاز کارها  یکیانجام  اگر    :د یگویوسوسه اساسا  م  یبند بسته
که    یاهیثانو  رفتار  ،ادیز   احتمالبه  همزمان انجام دهید  صورتبهدیگر همراه کرده و آنها را  

ورزش را   شما  مثالعنوانبه.  افتی  د یخواه  برایتان جذابیت  ،دیاکردهبه رفتار اولیه اضافه  
ترکیب کنید  ورزش    دادن  صوتی را با انجام  کتاب  به   و اگر گوش دادن   خیلی دوست دارید

آنها   انجام دهید    صورتبهیعنی  نیز   گوش دادنزیاد    احتمالبههمزمان  به کتاب صوتی 
 . کندمیبرای شما جذابیت بیشتری پیدا 

 ن ی از قوان  یا مجموعه  جادی ا  منظوربهعادت    نهمراه با انباشت   تواندیوسوسه م  یبند بسته
 رفتار شما استفاده شود.  تی هدا یبرا

 است:   ن ی فرمول ا 

 7نمودار  

 بگیرید:  را هم   فروش   ی ها تماس   د یاما با   د یورزش تماشا کن  دی خواه ی م ، اگر مثالعنوان به 

با سه مشتر  .1 ناهار،  استراحت  از  بازگشت  از  تماس خواهم گرفت   یاحتمال  یپس 
 .(از ی)ن

( ه)خواست  یو ورزش  یحیتفر  یهابالقوه، شبکه برنامه  یاز تماس با سه مشتر   پس .2
 . کنمیم   تماشارا 

 . دیدر هر روز باش ی مشتر با سه  تماسمشتاقانه منتظر  ت،یاست که در نها نیا دی ام
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 ی اجتماع   ی کشش اغوا کننده هنجارها  -  2

. م یهماهنگ کن  یکدیگر خودمان را با    میخواهیهستند. ما م  اجتماعی  واناتیح   هاانسان
 است.  به جمع یا گروه تعلق داشتن ، احساسانسان  یهاخواسته نیترقی از عم  یکی

  شهی . شما هم کنند می  تی هستند که رفتار شما را هدا  ینامرئ   نیقوان  ی اجتماع  یهنجارها 
قرار نداشته شما    یذهن  اولویت که آنها در    یزمان  یحت  ،دیداریمخود نگه    ذهنآنها را در  

چه   نهیا    میازدواج کن   باید  ایکه آ  ندیگویمبه ما    یاجتماع  ی، هنجارهامثالعنوانبه.  باشند
 . میچند فرزند داشته باش و  این کار را انجام دهیم یزمان

از   به  یهاعادتما  تقل  مربوط  گروه  نزدمیکنیم  دی سه  و    بزرگ   یهاتیجمع  کان، ی: 
 قدرتمندان. 

 ان ک یاز نزد  د یتقل   - الف 

 .کشاند یمکه ما را به سمت خود    کنندیم  جاد ی را ا  یفشار نامرئ  یدوستان و خانواده ما نوع

به   یرفتار عاد  یک  که در آن رفتار مطلوب شما  دیوندیبپ یعادات بهتر به فرهنگ جادی ا  یبرا
را   نیز آن  گرانیکه د  رسندیمبه نظر    یابیقابل دست  یزمان   دی. عادات جددیآیمحساب  

 انجام دهند.  روزمره صورتبه

 . کند ینمرا حفظ  زهیانگ  ،لهیقب کی بهتر از تعلق داشتن به  چیزهیچ

بهتر   ی ک ی ده   جاد ی ا   ی برا  د یتوان ی م که    ییکارها   ن ی از  انجام  بهتر  به    وستنی پ   د، ی عادات 
 است که در آن:   ی فرهنگ 

 . شودمیمحسوب   یعاد یشما رفتار  موردنظررفتار  ▪
 . دیگروه دار نیبا ا یمشترک   وجه از قبلشما  ▪

 بزرگ   ی هات یجمع از   د یتقل   - ب 

12

https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 ت ی تا رفتارمان را هدا  م یکنیمنگاه   گروهبه    م،یچگونه رفتار کن  میستی هر زمان که مطمئن ن
برای    . ما نظرات راکنند یمچه    هیبق   مین یتا بب  میکنیمخود را اسکن    طیکند. ما دائما  مح 
کتاب یک  بررس  خرید  آمازون   د ی خر  ی برا  یدرست   می تصم  میخواهیم  رایز  میکن یم  یدر 

 .  میریبگ

 از قدرتمندان د ی تقل  - ج 

 زها یچ  نیبتواند ا   یهستند. اگر رفتار   تیدر همه جا به دنبال قدرت، اعتبار و موقع  هاانسان
 .میدانیمآن را جذاب   اورد،ی ما به ارمغان ب یرا برا

 د ی: علل عادات بد خود را برطرف کن ی وارونگ 

 یی هانسخه.  هستند شما یباستان  یهاخواسته یبرا مدرن ییهاحلراهبد شما  یها عادت
 است.  کسانیدر پس رفتار شما  یاساس یهازهی انگ . یمیقد یهالتیرذ  از دیجد

 : مثال  

  ی گر فتنهعشق است، عادت شما ممکن است استفاده از    افتنی شما    یاصل  زهیاگر انگ  ▪
 باشد.   یا اغواگری

است، عادت شما ممکن است   یاجتماع  تیبه مقبول  دنیشما رس  یاصل  زهیاگر انگ ▪
 باشد.  نستاگرام یا در  مطالبی پست کردن 

ا ز  موضوع  نیچرا  است؟  به    یبرا   یمختلف  یهاراه  را یمهم   یاساس  زهیانگ  کیپرداختن 
 دنیممکن است با کش  ای  دیکاهش ده دنیوجود دارد. ممکن است استرس خود را با دو 

 . دی استرس خود را کاهش ده گاریس

 ییهاروش. آنها فقط  ستندیشما ن  حل مشکالت  یراه برا  نیبهتر  لزوما  شما    یعادات فعل 
 . دیاز آنها استفاده کن  دیاگرفته ادیهستند که شما 
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. شما ستین   ینی زم  بی س  پسیچ  کی   دیخواهیمکه واقعا     یز ی چ  ،د یکنیم  یپرخور   یوقت
 . دیده رییاحساس خود را تغ د یخواهیم

تقویت   یبرا  ی تالش  دیدهیمکه انجام   ییهاعادتو سپس    دی کنیمکه تجربه   ییهاهوس
موفق باشد،    زه یانگ  کی عادت در پرداختن به    ک یکه    یاست. هنگام  شما   یاساس  یهازهیانگ
  ی ن ی بشیپ  د یریگیم  ادی. با گذشت زمان  شودمی  جاد یبه انجام مجدد آن در شما ا   لیم
اجتماعی یا احساس داشتن    رشیاحساس پذ  شودیباعث م  نستاگرامیا  یکه بررس  دیکن

 . دیکن اعتبار عمومی

 دیکن  یاست که سع  نیا  دیجلوه ده  جذاب  ری غعادت بد را    کی  نکهیا  یراه ساده برا  کی
 د یخوریمغذا    لیدل  نیاگر به ا   نی؛ بنابرا دی ابیخود ب  یاصل  زهیبه انگ  دن یرس  یبرا  یراه بهتر 

 ی احساس بهتر   دیخواهیمدفعه بعد که    دیشا  د،ی داشته باش  یاحساس بهتر   دیخواه یمکه  
 . دیامتحان کن  خوردن غذا جایبه را  دنی دو  دی توانیم د،ی داشته باش

 د ی: آن را آسان کن ی اتم  ی ها عادت   قانون سوم 

آسان است. اغلب ما آنقدر بر   رییتغ   یبرا  نهیبرنامه به   افتنی  یگرفتار شدن در تالش برا
 . میانجام ده یاقدام میکنیمکه فراموش  میشویممتمرکز  کردیرو  نیبهتر  افتنی یرو 

 اقدام حرکت در مقابل   -  1

. دیهست  یاستراتژ   طرح ریزی  و   ی ز یدر حال برنامه ر  در واقع   دیدر حال حرکت هست  یوقت
تواند ب که    شودمیمحسوب    عیاقو   اقدام  یک  عملی   متفاوت است. تنها  یبا اقدام واقع  نیا

 شود. یمنته یواقع  جیبه نتا ما  ی مستق

الزم است   یخب، گاه   ؟میدهیمچرا آن را انجام    شودینم   جهیاما اگر حرکت منجر به نت
امکان   نیمواقع، حرکت به ما ا  شتری ، در ب حالبااین.  میریبگ   اد ی  بیشتر  و  میکن  ی ز یبرنامه ر

را   ما شکستخطر   نکهیبدون ا  میهست شرفتی پدر حال  م یاحساس کن فقط که  دهدیمرا 
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فقط. حرکتکند  دیتهد و  فقط  ا  ،  ما  دار  دهدیمرا    ساحسا  نیبه  انجام   میکه  را  کارها 
 . میشویمآماده  یانجام کار  یفقط برا داریم  . اما در واقع،میدهیم

 .دیبه اقدام دار از ی. شما نکمالنه  د،یدار ازیبه تکرار ن د،یبساز ی عادت دیخواهیماگر 

سوال   نیا  رد؟یعادت شکل بگ   کیتا    کشدیمچقدر طول    که  دیآیمحاال این سوال پیش  
 بار  عادت چند  کیشکل دادن به    یباشد که برا   نیا  دیبا  یسوال اصل  .اشتباه است  کامال  

بر نه    و   شوندیمایجاد    یا تعداد تکرارها  بر اساس فرکانس  هاعادت  رایتکرار الزم است. ز
 زمان. اساس 

 د ی عادات جدایجاد  .  اندشده  یدرون  ،هزاران تکرار  یحت  ایاز صدها    شی ب  با  شما  یعادات فعل 
 دارند. ازیفرکانس ن از تکرار یا  به همان سطحنیز 

 8نمودار  

 ی بند یپا  ن،ی تمر  نیتحقق ا  یراه برا  نی. موثرتردیکن  نیآن را تمر  دیعادت، با  کی  جادی ا  یبرا
 . دیرفتار است: آن را آسان کن رییبه قانون سوم تغ

 تالش   ن ی قانون کمتر   -  2

 اندازه بهعادت است. اگر فقط    کی  رییتغ  دیکل  ،زه یخرد متعارف معتقد است که انگعقل و  
است که رفتار انسان از قانون    نیا  قتی کرد. اما حق  میخواه  رتغیی  م،یرا بخواه  چیزی   یکاف 

 کار  زانیم  نیکه به کمتر   ای گزینهبه سمت    یعی. ما به طور طبکند می  یرو یتالش پ  نیکمتر
 . میدار شی دارد، گرا ازین و تالش

 ن ی که در آن انجام کار درست تا حد امکان آسان باشد، از ا  یطیمح  جادیبا ا  می توانیمما  
 .  میبه نفع خود استفاده کن قانون

 کار را توسط:   ن ی ا

 کاهش اصطکاک   - الف 
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 .  دیخوب را کاهش ده یاصطکاک مرتبط با رفتارها

 مثال: 

 ریکه در مس  دی وندیبپ  یبه باشگاه   دیتوانیم  د، ی تناسب اندام داشته باش  دیخواهیماگر  
که مجبور    به این معنا  برد یم  نیاصطکاک را از ب  نی. اقرار دارد  تانشما به سمت محل کار

 ساک  دیتوانیم  نی. همچندیخود خارج شو  مسیر اصلیبه باشگاه از   دنیرس  یبرا   دیستین
 . دیخود را از شب قبل مرتب و آماده کن یبدنساز 

 اصطکاک  ش ی افزا  - ب 

 .  دیده   شیبد را افزا یرفتارهااصطکاک مرتبط با 

 مثال: 

 د ی خواهیرا که م  یانام برنامه  نکهیفقط بعد از ا   د،ی تماشا کن  ونیزیکمتر تلو  دیخواهیاگر م
کن ادیرا روشن کن   ونیزیتلو  د، یبلند گفت   یبا صدا   د یتماشا  را   فکربدون    یکار تماشا   نی. 
 . کندمیمتوقف 

 قه یقانون دو دق   -  3

  ها، ساعتتا    توانندیمشوند، اما    ل ید تا تکمن طول بکش  یممکن است کم  اتمی  یها عادت
 بگذارند. ریبر رفتار شما تأث

کمتر از دو    دیانجام آن با   ،دی کنیمرا شروع    یدی عادت جد  ی: "وقتدیگویم  قه یقانون دو دق
 طول بکشد".  قهیدق

 کمک کند.   دیعادت جد کی  جادی به ا دی با  قهیقانون دو دق

 : مثال  

 . دیصفحه در روز بخوان  کی د؟یبخوان شتریب د یخواهیم ▪
 ید. سیجمله بنو کیهر روز  د؟یسیبنو شتریب د یخواهیم ▪
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 : کند ی م کار   قهی قانون دو دق  ، دهند ی منشان    وجود دارد که  ل ی دو دل 

شما را به    یعیاست که به طور طب(  gateway habit) "  گاهیدر "عادت    کی  نیا .1
 . کند یم  تیهدا ترسازنده یر ی سمت مس

روز در هفته در باشگاه حاضر   7. اگر  کندیم  تیرا تقو  دیبساز  د یخواهیمکه    یتیهو .2
 دیشویم  لیتبد  یبه آن دسته از افراد   ،هم طول بکشد   قهیدق  5اگر فقط    ی حت  د،یشو
 . دهندینمرا از دست  ناتیتمر هرگز که

بزنید  شروع  فقط  است که  نیا  ید یکل نکته    کی اقدام  به   د ی توانیم. بعدا   کرده و دست 
 .د یرا که وجود ندارد، بهبود بخش  یعادت   دیتوانی. اما نمدیخود باش   ینگران بهبود عادت اتم 

 بد   ی هاعادت کردن    رممکن ی : غ ی وارونگ 

از   استفاده  ابزارهای  هادستگاهبا  فناور   کباره ی  کیاستراتژ  ماتیتصم ،  آورتعهد  و    یو 
که در   ی. مکاندی کن  جادیا   برای ساختن یک عادت جدید،  ریاجتناب ناپذ  یطیمح  دیتوانیم
 عمال    یز یبلکه چ  د،یهست  دواریاست که شما به آن ام  یز یچ  تنهانهعادات خوب    انجام  آن

 شده است.  نیتضم

 دستگاه تعهد   - الف 

به آسان کردن    ،هاعادتدر ساختن    تی موفق اوقات    یگاه ط مربو خوب    ی هاعادتکمتر 
کار    نیانجام ا  یراه برا  کی.  ، مرتبط استبد  یها عادتسخت کردن    با   شتریو ب   شودمی

کنترل   یاست که در زمان حال برا  یانتخاب   نیبه نام دستگاه تعهد است. ا  یز یاستفاده از چ
 . دیده یمانجام   ندهیاعمال خود در آ

 شی اصطکاک را افزا استفاده از آن. کندیم یرعمل یغدستگاه تعهد، انجام عادات بد را  کی
 . نخواهید داشت  دیگری یعملهیچ   انجام یبرا  ایگزینه یکه شما حت ییتا جا دهدیم

صرف    یاجتماع   ی هاشبکه  در  را  روز   در  ساعت  دو فرد به طور متوسط    کی،  مثالعنوانبه
خود   یزندگ کیاز شر ؟این کار کاهش دهید  زمان صرف شده برای د یخواهیم  ای. آکند یم
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دهد و فقط   رییشما را هر دوشنبه صبح تغ  یاجتماع  یهاشبکهعبور    یکه رمزها  دیبخواه
کرد که در طول هر هفته چقدر وقت   دیخواه  تعجبدر روز جمعه آنها را به شما برگرداند.  

 . خواهید آوردبه دست   یاضاف 

 کباره ی  ک ی استراتژ  مات ی تصم   - ب 

فقط    ییکارها  نهایا که  ده  دی با  بارکیهستند  به    دی انجام  ده  تکرارو    تکرارو  . د ی ادامه 
 بند چشم  کی  دیتوانیم  د،ی خواب خود را بهبود ببخش  تیفی ک  دیخواهیم، اگر  مثالعنوانبه

 دی توانیم  د،ی سالمت روان خود را بهبود ببخش   دیخواهی. اگر مدیبخر  مخصوص خواب
 کنید.  ینگهدار و از آن  دی کن هیسگ ته کی

 د یاستفاده کن   یاز فناور   - ج 

هر   شما بخواهید   که  ندستی ن  ی ز یچ  اتمی  ی هاعادتاست که    د یمف  یزمان  ژهی و به  روش  نیا
انداز   خودکار کردن پس  یبرنامه برا   کیاز    دی توانی، ممثالعنوانبه.  دی ده  انجامشانروز  

 . دیخود استفاده کن  حسابصورت ماهانهخودکار کردن پرداخت    یبرا  ایخود در هر ماه 

 د یبخش کن  تی : آن را رضای اتم   یها عادت   قانون چهارم 

لذت    یاتجربه  از  که  یزمان  رایز  دیبخش کن  تی خود را رضا  اتمی   یها عادتمهم است که  
 .خواهد شد   شتریرفتار ب ه و بآن تجر احتمال تکرار ،ببرید

ا  تواندیم  دیعادات جد  ساختنانسان،    عنوانبه باشد.  ا  ن یسخت  است که   لی دل  نیبه 
است. شما چند بار به    پاداشبدون   یفداکار   همراه با نوعی  عمدتا    دی عادت جد کی شروع  
 . دی نیرا بب  یواقع جیتا نتا کشدیم طول  هاماه و   کندینم رییتغ یز یو چ  دیرو یمباشگاه 

 ی ها است که پاداش  افتهیتکامل    یا گونهبهاست که مغز انسان    دلیلش اینمشکل    نیا
 . دهدیم ترجیح یر ی تاخ  ی ها را بر پاداش یفور 
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که فورا  به خودتان    دیاب یب  یراه  دی با  ،را در خود ایجاد کنید   یعادت  دیخواهیاگر م  نیبنابرا
 . دیپاداش بده 

استفاده    ،شودیمحاصل  بلندمدت    در  که پاداش  یدر زمان  دیتوانیکه م  ییهاکی از تکن  یکی
است.    یبرا   یوفادار   ستمیس  ک ی  یانداز راه  د،یکن کنمثالعنوانبهخودتان  تصور   د ی ، 
 و  وجود ندارد   یتیرضا  چیه  خودخودیبه  در این حالت  .دیالکل را کنار بگذار  د یخواهیم

سپری اگر هر هفته که بدون الکل    شودیماست. اما چه    و کنترل خود  زیپرهشامل  صرفا   
 در این صورت،  . دیمنتقل کن  التی تعط   برای رفتن به  تانیبانکدالر به حساب    ۲۵  کردید

 . د یدهیمبه خودتان پاداش   دتانی عادت جد انجام یبالفاصله برا 

و   شوندیم  عمل   وارد  شتریب  یبهتر و انرژ   یمانند خلق و خو  یذات  ی ها پاداش  ت،یدر نها
است. شما   ر ییشما در حال تغ  تیهو   رایداشت ز  دینخواه  بیرونی  به پاداش  ی از ین  گرید

 شد.  دیخواه یرالکلیغفرد   کی به  لیتبد

 کی : واضح، جذاب و آسان کردن، احتمال انجام  یعنی  رفتار  رییتغ  سه قانون اول  کهدرحالی
 ک ی احتمال تکرار    و   کندمیبخش    تی. قانون چهارم، آن را رضادهدیم  شیرفتار را افزا 
 . دهدیم شی رفتار را افزا

 م ی باش   بند ی پا   ها عادت چگونه به    -  1

 :رای. چرا؟ زدی استفاده کن  عادت  اب ی رد  کیخود از  اتمی یها عادت یاب یرد یبرا

در حال اقدام  که    کندیم  یادآور یکه به شما    کنندیم   جادیا  ینشانه بصر   کیآنها   ▪
 .کردن هستید

 نیا  د یخواهینمو    دی نیبیم   دیکن یم  را که  یشرفتی پ   رایز  دهندیم  زهیانگ  به شما  آنها ▪
 .روند متوقف شود

 .کننده است یخود راض ابیدر رد  یگر ید X دادن قرار ▪
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بصر   آنها ▪ نشان    دهندیمارائه    ای   یشواهد  به    دهد یمکه  که   ی فرد  هویتشما 
 . دیاشده ترکینزد ،دیشو لی تبدبه آن  د یخواهیم

 ن یا  ی. وقتدیشو یماز ریل خارج شما  هرازگاهیو   رودیم  شیبد پ  زی همه چگاهی اوقات 
دوباره به مسیر اصلی   ترع یسر  هر چه  دیکن  یسع  خود را سرزنش نکنید و   افتدیماتفاق  

 برگردید. 

عادت    کیشروع    ،دوباره  اشتباهات  اماتصادف است.    مرتکب اشتباه یا لغزش شدن،  بارکی
عملکرد   تواندیم  بارکی  یاست. هر کس  هابازندهو    هابرنده  نیتفاوت ب  نیاست. ا  دیجد
  گردند یبرمبه عقب    سرعتبه،  خورندیمکه افراد موفق شکست    یداشته باشد. اما زمان  یبد

 . رندیگیمو در مسیر اصلی خود قرار 

 ر ی پذ   تی مسئول   یعادت و شرکا   ی : قراردادهای وارونگ 

  ای لحظه در    یاست. اگر عادت بد   از یک عادت بد   یتینارضا  دربارهقانون چهارم    ی وارونگ
، کاهش میعادت بد را تکرار کن  آناینکه  باشد، احتمال    بخش  تیو رضا  اتفاق بیفتد  دردناک

 . ابدییم

قرارداد عادت است.   کیبا استفاده از    یفور   امدیپ  کی  جاد یکار ا  نی انجام ا  یهاراهاز    یکی
، هر  مثال عنوانبه.  کندمیو دردناک    یشما را عموم  یهاوعدهپا گذاشتن    ریز  نهی هز  این کار
عمومی کنید تا همه بدانند   سبوکیف در  آن را از طریق انتشار    ،دیخوریم  فودفستبار که  

به    که  یفرد  نیبه اول  PayPal  قی دالر از طر  20و    دی اگذاشتهکه شما عادت خوب را زیر پا  
 . کنید شنهادیپ ، دهد یم یپاسخ  شما

ا  تواندیم  زین   ریپذ  تیمسئول  کی شر  کی شما  مورد  نیدر  شرکا  به  کند.    ی کمک 
 کنند یدرباره ما فکر م  گرانی که ما به آنچه د  کمک کننده هستند  لیدل  نیبه ا  ریپذتیمسئول
که ما   تیواقع  نیدرباره ما داشته باشند. ا  بدیآنها نظر    میخواهیو نم   میدهیم  تی اهم
 داشته باشد.  رفتارمانبر  یادیز ری تأث تواندیم   تاس ما  یدر حال تماشا یکس میدانیم
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 ی اتم   ی ها عادت برای ایجاد    شرفته یپ   یها ک یتاکت 

 در مورد استعداد   حقایقی   -  1

به سخت    ما را  ازین  وجهچیهبه  آورندیمکه استعداد خاصی را برای ما به ارمغان    ییهاژن
سخت   باید  یز یچه چ  یکه رو  دهندیمنشان  به ما    فقط  . آنهاکنند ینمبرطرف    کردن  کار  

 . میکار کن

 یی قانون طال  -  2

. د یکوچک ادامه ده  یها شرفتیپ شکل گرفت، مهم است که به    یعادت اتم  کیکه    یهنگام
حفظ    زهی انگ  ،کوچک  یهاشرفتیپ  نیا را  اکندیم شما  به  گلد  نی.   الکز یمنطقه 
(Goldilocks ) شودمیگفته . 

 10نمودار  

  د ی عادت جد  کیاست. ما از    یبلکه خستگ  ستیشکست ن  ،ت یموفق   یبرا   دیتهد  نیتربزرگ 
که افراد   دی. درک کنمینیب ینم  یاجهی نتو    میدهیمهر روز آن را انجام    رایز  میشویمخسته  
گاهی  موفق د  نیز  اکنندیم  یزگیانگیب احساس    گرانیمانند  تفاوت  آنها   نی.  که  است 

 .کنند یم دایپ  ،دادن  ادامه یبرا یراه  همیشه

 کسب تسلط   -  3

 است: نیبه ا هیشب یز یچ اتمی  یهاعادت قیاز طر مهارتیک مسلط شدن به روند 

 نمودار آخر 

خود   تیاز رضا  دی با  د،یامهارت مسلط شده  کی  بر  دیکنیکه احساس م  یا در لحظه  قا  یدق
 ی تأمل و بررس  یبرا  ستمیس  کی. راه حل؟  دیکن   شرفتیپ  باالتریتا به سطح    د یکن  یدور 
  کند یمکار    یز ی چه چ  دی نی بب  ینیکه به طور ع  دهدیمامکان را    نیبه شما ا  نی. ادیکن   جادیا

 . د یکن جادی ا ندهیآ ی برا  را یبهتر  یها برنامهاساس  نی و بر ا  ،کندینمکار  چیزی و چه
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 اتمی   ی هاعادتخالصه  

کوچک  ،اتمی  یها عادت طول    ی عادات  در  اگر  که  شوند،   هاسال  ای  هاماههستند  انجام 
داشته   شرفتیدرصد پ کی یکه حت ستین ن یداشته باشند. هدف ا  یادیز ریتأث توانندیم

که هر کدام   یاد یز  اتمی  یها عادتاست.    پیشرفت  هزاران مورد  جادیا  هدف،  بلکه   م، یباش
 .گذارندیم در زندگی افراد یاد یز ریثتأ تیهستند که در نها ستمیس کیاز  یبخش

که آنها   دیاگر منطقا  بدان  ی، حت رسندیمبه نظر    یمعنیبکوچک اغلب    یدر ابتدا، بهبودها
درست چ  طورهمان  ،جیتدربه،  حال بااینهستند.    یکار  به  رو  راتییتغ  دن یکه   ی کوچک 

 بند یاگر به آن پا  ت،ی. در نهاشودیم  ترنیسنگترازو به نفع شما    ،دی دهیمادامه    گریکدی
 ستمی و س  شودیم  ترآسانخوب    یها عادت. ناگهان، حفظ  دیرسیم به نقطه اوج    د،ی باش
 . کندیم  کردن کارشروع به شما  یبرا یکل

  ی ار یوجود ندارد، اما من متوجه شدم که بس  اتمی  یهاعادتدر    ید یجد  چیزهیچاگرچه  
 4  نیواقعا  منسجم در کنار هم قرار داده است. من همچن  یمختلف را به روش  ی ها دهیاز ا

 . افتم ی  یساز   ادهی پ  یآسان برا  بسیار  سپردن و   خاطربه  یساده برا   بسیار  رفتار را  رییقانون تغ
بدون    که  وجود دارد  در کتاب  ییهابخش  کردمیم   اساوقات احس  یگاه  ،یاز جنبه منف  اما
به فکر و    ، به پایان رسیده استوجود داشته باشد  ای  یگام عمل  چیها هآن  یدر انتها  نکهیا

 اجرا کنم. باید امکه چگونه آنچه را که خوانده رفتم یمفرو 

  از یامت   ریکل  مز ی نوشته ج  یاتم  یهااست، و من به کتاب عادت  یاالعادهدر کل، کتاب فوق  اما
 .دهمیرا به آن م 10از  9
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 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 منبع: 

expertprogrammanagement.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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