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 نام کتاب: خرده عادت ها

 نویسنده: جیمز کلییر

 مترجم: زهرا صادقی

 انتشارات: میلکان

 معرفی کتاب: _

برای ایجاد عادت های خوب کتاب راهی آسان و اثبات شده  این

 و از بین بردن عادت های بد نشان می دهد.

قانون »، «قانون اول»، «اصول اولیه»کتاب خرده عادت ها از شش بخش اصلی با عنوان های 

تشکیل می شود که در دل « ترفندهای پیشرفته»و « قانون چهارم»،«قانون سوم»، «دوم

 فصل مختلف قرار دارد.آنها بیست 

 معرفی نویسنده:_

 نویسنده، سخنران،   (James clearجیمز کلییر )

کارآفرین و موسس آکادمی عادت در آمریکاست که بر روی عادات، 

روش های تصمیم گیری و روند مداوم باال بردن کیفیت زندگی 

ت گسترده ای تمرکز دارد. او یکی از متخصصان برجسته ی بین المللی است که مطالعا

درباره ی عادت ها، تحلیل رفتارهای پیچیده ی انسانی و تبدیل آن ها به رفتارهای ساده 

 روزمره دارد.
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یکی از عوامل شهرت او نوشتن کتاب خرده عادت ها است که د زمره کتاب های پر فروش 

 نیویورک تایمز قرار دارد.

در سراسر دنیا شد تا با تغییر عادت  او بعد از انتشار این کتاب الهام بخش میلیون ها نفر

 ها بتوانند قدرت درونی خود را پیدا کنند. 

 

 این کتاب به شما یاد می دهد چگونه:_

 سیستمی ایجاد کنید که با استفاده از آن هر روز یک درصد بهتر شوید.

 عادت های بدتان را رها کنید و بچسبید به عادت های خوب.

 گام تغییر عادت ها مرتکب می شوند، پرهیز کنید.از خطاهایی که بیشتر مردم هن

 بر بی  انگیزگی و بی ارادگی غلبه کنید.

 هویتی قوی تر پیدا کنید و خودتان را بیشتر باور داشته باشید.

 جدید پیدا کنید.حتی وقتی که مشغله ی زیادی دارید، زمانی برای ایجاد عادت های 

 تر به موفقیت برسید.پیرامون خود را طوری طراحی کنید که راحت 

 تغییرات کوچک و ساده ای ایجاد کنید که منجر به نتایجی بزرگ می شوند.

 اگر از برنامه تان جا ماندید، مجددا آن را پی بگیرید.

 و مهمتر از همه، چگونه این ایده ها را در زندگی واقعی عملی کنید.
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 مقدمه

آن جیمز کلییر، برش می شود که در شروع  «داستان من»مقدمه ی کتاب با بخشی تحت عنوان 

 تاثیرگذاری از زندگی خودش را تعریف می کند. 

او ما را به آخرین روز سال دوم دبیرستانش می برد، جایی که بر اثر ضربه ی یک چوب بیسبال، صورت، 

چشم ها و جمجمه اش چنان آسیبی می بینند که او تا دم مرگ می رود و برمی گردد، اما زندگی دیگر 

چند رایش به سادگی قبل نیست. جیمز در مسیر بدست آوردن دوباره ی توانایی اش و بهبودی کامل، ب

عادت کوچک در زمینه ی ساعت خواب و نظم اتاق و همین چیزهای به ظاهر پیش پا افتاده را در زندگی 

زرگ در اش تغییر می دهد و با منظم کردن همین خرده عادت های دم دستی، بعد از مدتی تغییری ب

سبک زندگی اش مشاهده می کند. تغییری که در سال های بعد او را به سمت نوشتن در وبالگ شخصی 

 اش، چاپ مقاله در روزنامه های مشهور و سپس نوشتن همین کتاب خرده عادت ها سوق می دهد. 

کی از آن همه ی ما در زندگی با چالش هایی مواجه می شویم. هر یک از چالش ها درس مهمی دارند، ی

بی اهمیت جلوه می کنند، در صورتی که تمایل  و کوچکدرس های مهم این است: تغییراتی که در ابتدا 

 داشته باشید سال ها انجام شان دهید، نتایج قابل توجهی به بار خواهند آورد.

 

 

گی های همه ی ما با موانع و شکست ها دست و پنجه نرم می کنیم؛ اما در دراز مدت، اغلب کیفیت زند

مان به کیفیت عادت های مان بستگی دارد. با داشتن عادت های یکسان به نتایج یکسانی خواهیم 

 رسید؛ اما با داشتن عادت های بهتر، هر چیزی ممکن است.

 عادت، روال یا رفتاری است که به طور منظم و در بسیاری موارد، خودکار انجام می شود.
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 «اصول اولیه»

 به تغییرات بزرگ منجر می شوندچرا تغییرات کوچک 

 

 فصل اول

 قدرت شگفت انگیز خرده عادت ها

 

، با تکرار عادت ها الزمه ی پیشرفت شخصیتی اند. همان گونه که با افزایش سود، پول چند برابر می شود

ا گذشت عادت ها نیز تاثیر آن ها چند برابر خواهد شد. شاید تاثیر روزانه ی آن ها ناچیز به نظر برسد؛ اما ب

ماه ها و سال ها چشمگیر خواهد شد. زمانی که دو، پنج یا شاید ده سال بعد به عقب نگاه کنید، ارزش 

 عادت های خوب و بهای عادت های بد آشکار خواهد شد.

 

 

 

تاثیرات خرده عادت ها با گذشت زمان اثبات می 

شوند؛ اگر روزانه تنها یک درصد پیشرفت کنید، 

ی و هفت برابر بهتر می پس از یک سال حدود س

 شوید.
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مفهوم دیگری که نویسنده اشاره دارد این است که عادت ها شمشیر دو لبه هستند. همان گونه که عادت 

در واقع عادت ها  بد به راحتی شما را زمین می زنند، عادت های خوب باعث رشد شما خواهند شد. یها

 ان تمام شوند.دو نوع هستند که می توانند به نفعتان یا ضررت

ورزش کردن، خواب زودهنگام، پس انداز، مراقبه، تغذیه سالم، خوب مانند مطالعه کردن،  یعادت ها

 معاشرت با خانواده و دوستان، و .....

 د.نکه این عادت ها باعث افزایش بازدهی، افزایش دانش و افزایش روابط می شو

بیدار ماندن در شب، سیگار کشیدن، صادق نبودن،  ،اینترنت عادت های بد هم مانند استفاده بیش از حد

ولخرجی زیاد، ناخن جویدن، بیش از حد کار کردن، تماشای بیش از حد تلویزیون، عصبانی شدن زود 

 هنگام، استفاده زیاد از تلفن همراه و ....

 افزایش افکار منفی می شوند.که این عادت ها باعث افزایش استرس، افزایش خشم و 

 دت ها به چه شکل است؟پیشرفت عا

بامبو در پنج سال اول چندان به چشم نمی آید، چون در زیر زمین ریشه های مستحکم ایجاد می کند و 

 سپس در عرض شش هفته به حدود سه متر می رسد.

 

هم به همین صورت، در ظاهر تغییری  اعادت ه

ایجاد نمی کنند تا این که به آستانه ی مهمی می 

یدی پیدا می کنند. در مراحل رسند و عملکرد جد

اولیه یا میانی هر مسیر، اغلب یک دره ی ناامیدی 

انتظار دارید به طور خطی وجود خواهد داشت. 

پیشرفت کنید؛ اما زمانی که در اولین روزها، هفته 

ها و حتی ماه ها، تغییرات موثری ایجاد نمی شود، 

 .نیدبه دره ی ناامیدی سقوط می ک
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ندگار دشوار است و یکی از دالیل اصلی این دشواری همین است. مردم تغییرات کوچک ایجاد عادت های ما

اندکی ایجاد می کنند و چون نتیجه ی قابل توجهی مشاهده نمی کنند، متوقف می شوند. فکر می کنید 

زمانی که این گونه فکرها « یک ماه است که هر روز می دوم، پس چرا هیچ تغییری در بدنم نمی بینم؟»

لبه کنند، خیلی راحت عادت های مثبت به آخر خط می رسند؛ چیزی که آن را وضعیت یکنواخت غ

در این مواقع سنگ تراشی را به خاطر بیاورید که برای صدمین بار روی سنگ  می نامیم. «پتانسیل نهفته»

ه خرد می شود ضربه وارد می کند، بدون این که ترکی ایجاد شود؛ اما در صد و یکمین ضربه سنگ به دو تک

و واضح است که آخرین ضربه نبود که آن را خرد کرد، بلکه تمام آن ضربه های پیشین مسبب آن بود. 

بنابراین پروسه تغییر عادت همچنان زمان بر و استمرار طلب است، تالش ها بی نتیجه نبوده، بلکه ذخیره 

 شده آشکار می شود. است. فقط بعد ها و با گذر زمان ارزش حقیقی تالش های انجامشده 

 

اما چه چیزی مشخص می کند عادتی را آن قدر ادامه داده ایم که دوام بیاورد و از وضعیت یکنواخت 

 پتانسیل نهفته عبور کند؟

 اهداف را فراموش و به جای آن بر سیستم تمرکز کنید.

ا فرایندهایی سر و کار اهداف به نتایجی مربوط اند که می خواهید به دست آورید؛ در حالی که سیستم ها ب

 دارند که به آن نتایج منجر می شوند.

اگر مربی هستید، احتماال هدف تان پیروزی در مسابقات قهرمانی است. سیستم شما عبارت است از مثال: 

 شیوه ی جذب بازیکن ها، مدیریت کمک مربی ها و هدایت تمرین ها.

 کردن، سیستم ها بهترین چیز ممکن هستند.  اهداف برای تعیین مسیر مناسب اند؛ اما برای پیشرفت

زمانی که بیشتر وقت خود را به اهداف اختصاص بدهید و برای طراحی سیستم خود زمان کافی اختصاص 

 ندهید، مشکالت آغاز خواهند شد.
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 : برنده ها و بازنده ها اهداف یکسانی دارند.مشکل اول

 هداف نمی توانند وجه تمایز برنده از بازنده باشد.افراد موفق و ناموفق اهداف یکسانی دارند، پس ا

 ری زودگذر است.: دستیابی به هدف صرفا تغییمشکل دوم

 اهداف به تغییرات لحظه ای منجر می شوند، در حالی که عادت ها تغییرات دائمی تر ایجاد می کنند.

 : اهداف، شادی تان را محدود می کنند.مشکل سوم

 وزی هستند در حالی که عادات درباره ی لذت بردن از سفر هستند.اهداف درباره ی مقصد و پیر

 : اهداف با پیشرفت بلندمدت همسو نیستند.مشکل چهارم

، دیگر چه چیزی می تواند روی هدفی خاص متمرکز باشد، بعد از رسیدن به آنزمانی که تمام تالش تان 

رده، اما همین که از خط پایان عبور کرد، شما را به جلو هل دهد؟ مانند دونده ای که ماه ها سخت تالش ک

که به او انگیزه بدهد. و این به این دلیل است ست دست از تالش و تمرین برمی دارد. دیگر مسابقه ای نی

 که به جای تمرکز روی مسیر به نتایج لحظه ای متمرکز می شوند در حالی که: 

 . این ورودی ها هستند که مسیر را تعیین می کنند.

های کوچک و یک درصدی نه سروصدایی راه پیشرفتمسیر است که خروجی ها را مشخص می کند. . این

عادت ها شبیه اتم های  .، اما به شدت موثرند مخصوصاً در بلند مدت آیند نه حتی به چشم می اندازندمی

 زندگی مان هستند. هر کدام یک واحد ضروری اند که به موفقیت کلی مان کمک خواهند کرد.
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 فصل دوم

 چگونه عادت ها شخصیت فرد را شکل می دهند )و برعکس(

 

اغلب احساس می کنیم حتی با تالش صادقانه ، ادامه دادن به عادت های خوب بیش تر از چند روز مشکل 

است. عادت هایی مثل ورزش کردن ، مطالعه ، ثبت خاطرات و... فقط یکی دو روز منطقی به نظر می آیند 

 شم دردسر به آن ها نگاه می کنیم.و بعد به چ

 با این حال به نظر می رسد وقتی عادتی نهادینه شود ، دیگر تا ابد باقی می ماند.

 تغییر دادن عادت ها به دو دلیل مشکل است :

 سعی می کنیم عامل های اشتباه را تغییر بدهیم. -1

 سعی می کنیم عادت ها را به شکل غلط تغییر بدهیم. -2

 

 ت در سه سطح رخ می دهند: تغییر دادن نتیجه، تغییر دادن فرآیند و تغییر دادن هویت.تغییرا

 

 

 

 

 نتایج

 فرآیندها

 هویت
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الیه اول تغییر دادن نتیجه است: در این سطح، مسئله اصلی تغییر دادن نتیجه است. کم کردن وزن، منتشر 

 دی می شوند.کردن کتاب و... اهدافی که فرد برای خودش در نظر میگیرد در این سطح دسته بن

الیه دوم تغییر فرآیند است: در این سطح مسئله اصلی تغییر دادن عادت ها و سیستم های کار است. مانند 

دنبال کردن تمرین جدید در باشگاه، مرتب کردن میز برای رسیدن به نتایج بهتر و... بیشترِ عادت های 

 فرد در این الیه قرار می گیرد.

تغییر هویت است: در این سطح ، مسئله اصلی تغییر دادن عقاید است. مانند: الیه سوم و عمیق ترین الیه 

دیدگاه فرد نسبت به جهان، تصوری که از خودش دارد و... بیشتر باورها، فرضیات و جانب داری ها به این 

 الیه مربوط هستند.

 

باور ما به امور  "یتهو"نحوه انجام کار است.  "فرآیند"همان چیزی است که به دست می آید و  "نتیجه"

 است.

خیلی از ما فرآیند تغییر در عادت های مان را با تمرکز روی چیزی که می خواهیم به دست بیاوریم، شروع 

 می کنیم. این کار ما را به عادت های مبتنی بر نتیجه می رساند. راه جایگزین این است که عادت هایی 

 

می خواهیم باشیم ، کار را  "چه کسی"مرکز کردن روی این که مبتنی بر هویت بسازیم. با این رویکرد، با ت

 شروع می کنیم.

تصور کنید دو نفر می خواهند در مقابل میل به سیگار کشیدن مقاومت کنند. وقتی به آن ها سیگار تعارف 

( به نظر پاسخی منطقی است، "نه ، ممنون ، دارم سعی می کنم بذارم کنار"می کنند، اولی می گوید : )

 لی او هنوز هم باور دارد آدمی سیگاری است که دارد تالش می کند آدم دیگری باشد.و
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( این فقط یک "نه. ممنون ، سیگاری نیستم"دومی هم دست تعارف کننده را رد می کند، ولی می گوید : )

ز تفاوت کوچک است، ولی در این جمله می توانید تغییری را در هویت حس کنید.سیگار کشیدن بخشی ا

 زندگی گذشته او بود، نه زندگی فعلی اش. او دیگر خودش را سیگاری نمی داند.

 بیشتر آدم هایی که در پی بهبود هستند، حتی به فکر تغییر دادن هویت هم نمی افتند.

 رفتاری که با خود واقعی ناهمخوانی دارد، پایدار نخواهد بود.

 

ت آدمی است که خرجش بیشتر از دخلش است و ممکن است پول بیشتری بخواهید، ولی هویت شما، هوی

 به همین دلیل مدام به سمت خرج کردن بیشتر از درآمد کشیده می شوید.

 باالترین نوع انگیزش درونی وقتی است که عادتی به بخشی از هویت شما تبدیل می شود.

گوییم من چنین ، یک چیز است و اینکه ب "می خواهد"این که بگوییم من آدمی هستم که فالن چیز را 

 ، چیز کامال متفاوتی است. "هستم"آدمی 

هرکس می تواند خودش را متقاعد کند که یک یا دو بار به باشگاه برود یا غذای سالم بخورد ، ولی اگر 

عقیده ی پشت آن کار را تغییر ندهد ، دیگر به سختی می تواند در دراز مدت این تغییر در عادت ها را 

 حفظ کند.

 شه موقت است ، مگر اینکه به بخشی از وجود شما تبدیل شود.پیشرفت همی

 

 هدف این نیست که کتابی بخوانید ، هدف این است که به آدمی کتاب خوان تبدیل شوید.

 هدف این نیست که نواختن سازی را بیاموزید ، هدف این است که به فردی نوازنده تبدیل شوید.
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 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

تار و هویت شما هماهنگ باشند ، دیگر نیازی نیست دنبال انجام کار درست راحت است. چون وقتی رف

تغییر رفتار باشید ، چون فقط همان رفتارهایی را خواهید داشت که عقیده دارید آدمی که حاال هستید 

 باید از خودش نشان دهد.

ز کنید برای رسیدن به بهترین نسخه ممکن از خودتان باید دائم عقایدتان را ویرایش و هویت تان را به رو

 و آن را گسترش دهید.

 

در اینجا سوالی مطرح می شود : هویت شما دقیقا چطور شکل میگیرد؟ و چطور می توانید روی جنبه های 

جدید هویت که به نفع تان عمل می کند تمرکز کنید تا به تدریج بخش هایی که مانع پیشرفت تان می 

 شوند ، از بین بروند؟

 یتفرآیند دو مرحله ای تغییر هو

 هویت شما از دل عادت هایتان بیرون می آید.

 شما با مجموعه ای از عقاید از پیش تعیین شده به دنیا نمی آیید.

 وقتی هر روز تخت تان را مرتب می کنید ، به هویت یک فرد منظم تجسم می بخشید.

 وقتی هر روز می نویسید ، به هویت یک فرد خالق تجسم می بخشید.

 کنید ، به هویت یک فرد ورزشکار تجسم می بخشید. وقتی هر روز ورزش می

 

 هرچه بیشتر یک رفتار را تکرار کنید ، هویت مرتبط با آن رفتار را تقویت می کنید.

 هم اکنون هویت تان را فقط به این دلیل باور دارید که شواهدش را می بینید.
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 دارید.اگر بیست سال تمام به مسجد بروید ، مدرکی برای متدین بودن تان 

 اگر شبی یک ساعت زیست شناسی بخوانید ، مدرکی برای درس خوان بودن تان دارید.

اگر حتی وقتی برف می آید هم ورزش را کنار نگذارید ، آن وقت مدرکی دارید که می گوید شما مقید به 

 ورزش کردن هستید.

 

، اما به لطف تکرار شدن شان البته عادت ها تنها کارهایی نیستند که روی هویت شما تاثیر می گذارند 

 معموال مهم ترین و موثرترین هستند.

این یک سیر تکاملی است. این طور نیست که اراده کنید و با بشکن زدنی بالفاصله تبدیل به آدم کامال 

جدیدی بشوید. ذره ذره ، روز به روز و عادت به عادت تغییر می کنید. شما دائم در حال طی کردن مسیر 

 جدید هستید. "من"ی میکروسکوپی و ساختن های تکامل

 به تغییرات افراطی نیازی نیست. خرده عادت ها هم می توانند تغییرات معناداری ایجاد کنند.

 این فرآیندی ساده و دو مرحله ای است :

 تصمیم بگیرید چه نوع آدمی می خواهید باشید. -1

 با بُردهای کوچک آن را به خودتان ثابت کنید. -2

 ("برای بدست آوردن آن چیزهایی که می خواهم ، باید چه کسی باشم؟"ز خودتان بپرسید : )ا

 تمرکز همیشه باید بر تبدیل شدن به نوع خاصی از آدم ها باشد ، نه رسیدن به نتیجه ای خاص.

 است. باید بدانید دوست دارید چه کسی باشید. "چه کسی"نیست. بلکه  "چگونه"و  "چطور"قدم اول 
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 ل سومفص

 چطور در چهار گام ساده عادت های بهتری ایجاد کنیم؟

 

 رفتاری که آنقدر تکرار شده که انجام آن به صورت خودکار درآمده است ، عادت نامیده می شود.

فرآیند شکل گیری عادت با آزمون و خطا شروع می شود. هروقت با وضعیت جدیدی در زندگی رو به رو 

 ("چطور به آن پاسخ بدهم؟"م بگیرد : )می شوید ، مغزتان باید تصمی

 این همان حلقه بازخورد پشت تمام رفتارهای انسان است : آزمون ، خطا ، آموختن ، و آزمونی متفاوت.

همینطور که عادت ها خلق می شوند ، سطح فعالیت مغز کاهش پیدا می کند. وقتی در آینده در موقعیت 

باید دنبال چه چیزی بگردید. دیگر الزم نیست موقعیت را از همه  مشابهی قرار بگیرید ، می دانید که دقیقا

ی زوایای ممکن تحلیل کنید. مغزتان فرآیند آزمون و خطا را دور می زند و قانونی ذهنی می سازد : اگر 

 این طور ، پس آن طور.

 عادت ها میانبرهای ذهنی هستند که از راه تجربه آموخته شده اند.

کار کردن روی خالی نگه داشتن ذهن خودآگاه برای اعمال ضروری است. هر وقت مغزتان همیشه در حال 

 که ممکن باشد ، خودآگاه دوست دارد کارها را به ذهن ناخودآگاه بسپرد تا به صورت خودکار انجام شوند.

 

را وقتی عادت ها شکل میگیرند هم دقیقا همین اتفاق می افتد. عادت ها بار شناختی را کم و ظرفیت مغز 

 بیش تر میکنند تا بتوانید توجه تان را به کارهای دیگری معطوف کنید.

عادت ها محدود کننده آزادی نیستند ، آن را خلق می کنند. بدون عادت خوب مالی ، همیشه درگیر پول 

 درآوردن هستید. بدون عادت های خوب مربوط به سالمتی همیشه حس می کنید کمبود انرژی دارید.
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مجبور می شوید درباره ی کارهای خیلی کوچک تصمیم بگیرید و فکر کنید چه زمانی ورزش اگر همیشه 

 کنید ، چه زمانی بنویسید و چه زمانی قبض ها را پرداخت کنید ، پس آزادی کمتری دارید.

فقط با ساده تر کردن زیربنای زندگی است که می توانید برای آزاد فکر کردن و خالقیت ، فضای ذهنی 

 یجاد کنید.کافی ا

 

تان به جا و مسائل پایه ای زندگی تان تحت کنترل باشد ، ذهن تان آزاد است که روی وقتی عادت های 

 مسائل جدید تمرکز کند.

 علم عملکرد عادت ها

 فرآیند ایجاد عادت را می توان به چهار قدم ساده تقسیم کرد : نشانه ، اشتیاق ، پاسخ و پاداش.

ال می کند تا رفتاری را شروع کند. یعنی داده ای که رسیدن به پاداش را پیش بینی نشانه : نشانه مغز را فع

 می کند.

ذهن ما دائم در حال تحلیل محیط خارجی و درونی است و به دنبال راهنما برای رسیدن به محل پاداش ها 

تا به اشتیاق می گردد. چون نشانه اولین چیزی است که می گوید ما به پاداش نزدیک هستیم و این طبیع

 منجر می شود.

 

 اشتیاق : اشتیاق دومین گام و نیروی محرک پشت هر عادت است.

 بدون سطح خاصی از انگیزه و میل و بدون اشتیاق به تغییر ، دلیلی برای عمل کردن ندارید.

 چیزی که به آن اشتیاق دارید خود عادت نیست ، بلکه تغییری است که در وضع به وجود می آورد.

 اق فرد برای سیگار کشیدن نیست ، بلکه برای حس تسکینی است که به همراه دارد.اشتی
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 زیون را روشن کنید ، بلکه می خواهید سرگرم شوید.یدل تان نمیخواد تلو

 هر اشتیاقی به میلی برای تغییر دادن وضعیت درونی شما متصل است.

 به شکل فکر یا عمل نشان بدهد.گام سوم پاسخ است. پاسخ عادت فرد است که می تواند خودش را 

این که پاسخی به وجود بیاید یا نه ، بستگی به این دارد که فرد تا چه اندازه انگیزه پیدا کرده و این رفتار 

 تا چه اندازه موجب ایجاد اختالف شده باشد.

 در نهایت پاسخ شما را به پاداش می رساند. پاداش هدف نهایی عادت است.

 کردن نظر شما به پاداش است. نشانه فقط برای جلب

 اشتیاق به دلیل میل رسیدن به پاداش است.

 پاسخ هم برای گرفتن پاداش است.

 

مغز شما مانند پاداش یاب عمل میکند. همین طور که زندگی می کنید ، سیستم عصبی حسی دائما همه 

یا ناامیدی بخشی از ی اعمالی را که باعث اشتیاق و رضایت شما می شوند را بررسی میکند. حس لذت 

 مکانیسم بازخورد است که به مغزتان کمک می کند اعمال مفید و غیر مفید را از هم تشخیص بدهید.
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 اگر رفتار شما در هر کدام از این مراحل ناکافی باشد ، به عادت تبدیل نمی شود.

 

 اگر نشانه را حذف کنید ، عادت هرگز آغاز نمی شود.

دیگر انگیزه کافی برای عمل کردن نخواهید  اگر اشتیاق را کم کنید ،

 داشت.

 اگر رفتار را مشکل کنید ، دیگر توان انجامش را نخواهید داشت.

اگر پاداش نتواند پاسخگوی اشتیاق شما باشد ، دیگر دلیلی برای 

 تکرارش در آینده نخواهید داشت.

 ار تکرار نخواهد شد.بدون سه گام اول ، رفتار رخ نخواهد داد و بدون هر چهار گام ، رفت

خالصه این که نشانه ، اشتیاق را فعال می کند. اشتیاق خودش انگیزه ی پاسخ می شود و آن هم به گرفتن 

 پاداش منجر می شود و در نهایت در ذهن ما به نشانه وصل می شود.

 می توانید این چهار مرحله را به دو فاز مختلف تقسیم کنید : فاز مشکل و فاز راه حل.

 ز مشکل شامل نشانه و اشتیاق و زمانی است که متوجه می شوید چیزی باید تغییر کند.فا

 فاز راه حل شامل پاسخ و پاداش و زمانی است که وارد عمل می شوید و به تغییر دلخواه تان می رسید.
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 چهار قانون تغییر رفتار

 چطور عادت خوب ایجاد کنیم؟

 قانون دوم )اشتیاق( : جذابش کن                     قانون اول )نشانه( : واضحش کن

 قانون چهارم )پاداش( : لذت بخشش کن.                   قانون سوم )پاسخ( : ساده اش کن

 برای از بین بردن عادت های بد هم می توانیم این قوانین را معکوس کنیم :

 چطور عادت بد را از بین ببریم؟

 کن قانون اول )نشانه( : نامرئی اش

 قانون دوم )اشتیاق( : غیر جذابش کن

 قانون سوم )پاسخ( : پیچیده اش کن

 قانون چهارم )پاداش( : غیر لذت بخشش کن

 شما با هر مشکل رفتاری که رو به رو باشید ، می توانید از این قانون در آن استفاده کنید.

 ز خودتان بپرسید :هر وقت می خواهید رفتارتان را تغییر دهید ، می توانید خیلی راحت ا

 چطور می توانم آن را واضح کنم؟ -1

 چطور می توانم آن را جذاب کنم؟ -2

 چطور می توانم آن را ساده کنم؟ -3

 چطور می توانم آن را لذت بخش کنم؟ -4
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 فصل چهارم          ( قانون اول )واضحش کن

 

 

چه  دیکه بفهم نیو قبل از ا دیکن یعادت، در جهت ذهن خودکار و ناخودآگاه تان عمل م یریبا شکل گ

نکته اشاره  نیبه ا یکس نکهی. مگر ادیریگ یقرار م یمیقد یالگوها ریدر حال افتادن است، در مس یاتفاق

قبل از پرسش کردن  د،یانپوش یکه هنگام خنده دهان تان را با دست م دیاصال توجه نکن دیکند، وگرنه شا

 .دیرا کامل کن گریافراد د جمالت دیعادت دار ای دیکن یم یعذرخواه

 شروع کرد. یرفتار را با آگاه رییتغ ندیفرا دیبا ل،یدل نهمی به

 

 

  .خود را کنترل کرد یکنون یعادت ها دیکرد، با جادیا یموثر دیجد یبتوان عادت ها نکهیقبل از ا

در  قایعم که عادت یرسد؛ چون هنگام یاز آن باشد که به نظر م زتریامر ممکن است چالش برانگ نیا

  .ناخودآگاه و خودکار است شتریدواند، ب یم شهیتان ر یزندگ

  .دیانتظار بهبود آن را داشته باش دیتوان ینم د،یفکر نکن یبه عادت اگر

کند و  یم تیتان را هدا یزندگ د،یناآگاهانه را آگاهانه نکن یتا وقت ": دیگو یم ونگی کارل که همانطور

 ."دینام یشما آن را سرنوشت م

برای این منظور کارت امتیازی از فهرست عادت های روزانه خود تهیه کنید این کارت امتیاز کمک می کند 

 آگاهی بیشتری به رفتارهای خود پیدا کنید.
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 یخنث ایخوب، بد  یعادت، عادت نیا ایآ»: دیو از خود بپرس دیفهرست، به هر رفتار نگاه کن لیبا تکم

 «است؟

 (+) دیسی، کنار آن بنواست یعادت خوب اگر

 ( - ) دیسیاست، بنو یعادت بد اگر

 )=( دیسیاست، بنو یاگر خنث و

رفتار به من  نیا ایآ»: قبل از گذاشتن عالمت به یک عادت خاص از خود بپرسید عادت یابیارز یبرا: کتهن

با آن  ایمطلوب من است  تیرفتار مطابق هو نیا ایرا دارم؟ آ شیشوم که آرزو یکند شخص یکمک م

 «دارد؟ رتیمغا

 تیکه با هو ییاند و عادت ها یخوب یکنند، معموال عادت ها یم تیمطلوب من را تقو تیکه هو ییها عادت

 .ندیآ یبه شمار م یبد یدارند، معموال عادت ها رتیمطلوبم مغا

ید از سیستم و راهبرد دیگر برای اینکه سطح آگاهی را از عادت ناخودآگاه به سطح آگاهانه تری افزایش ده

 عملکرد مورد نظر و پیامدش را بلند بگویید مثال بلند  ،استفاده کنید به این صورت که «اشاره و فراخوانی»

 

می خواهم این شیرینی را بخورم؛ اما به آن نیازی ندارم. خوردن آن موجب افزایش وزن می شود »بگویید: 

 «و به سالمتی ام آسیب می رساند.

د که بلند گفته می شوند، پیامدها واقعی تر به نظر می رسند و به جای این که با بی با شنیدن عادت های ب

فردا، باید » :فکری در یک روال قدیمی قرار بگیرند، ارزش عملکردتان بیشتر می شود. فقط بلند بگویید

یابد. به این شکل احتمال این که واقعا این کار را انجام دهید، افزایش می  «پس از ناهار به اداره پست بروم.

 لزوم انجام کاری را به خودتان اعالم می کنید و همین تاثیر زیادی می گذارد. 

راهبردهایی مانند اشاره و فراخوانی و کارت امتیاز عادت ها بر شناسایی عادت ها و تایید نشانه های محرک 

 آن ها تمرکز می کنند که با این کار، امکان واکنش سودمند فراهم می شود.
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 کتاب خرده عادت ها

 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

 فصل پنجم(      قانون اول )واضحش کن    

 بهترین راه برای شروع عادتی جدید

، پژوهشگران در بریتانیا برای ایجاد عادت های ورزشی بهتر طی دو هفته با دویست و چهل  2001در سال 

 و هشت نفر کار کردند.

 افراد به سه گروه تقسیم شدند :

 استه شد دفعات انجام تمرینات ورزشی خود را پیگیری کنند.گروه اول ، گروه کنترل بود که از آن ها خو

گروه دوم ، گروه انگیزه بود که از آن ها خواسته شد تمرینات ورزشی خود را پیگیری کنند و مطالبی درباره 

 ی مزایای ورزش بخوانند.

ردار باشند و نیز در نهایت به گروه سوم نیز همان برنامه ی گروه دوم داده شد تا از انگیزه ی یکسان برخو

 خواسته شد تا برنامه ای را برای زمان و مکان تمرینات ورزشی برای یک هفته ی پیش رو تدوین کنند.

 مخصوصا این که هر عضو گروه سوم جمله ی زیر را نیز کامل کرد :

من هفته ی بعد در ]روز[ ، در ]زمان[ و ]مکان[ در حداقل بیست دقیقه تمرین سخت و قدرتی شرکت  "

 "می کنم.

 درصد افراد حداقل یکبار در هفته ورزش کردند. 38تا  35در گروه های اول و دوم 

 به گروه دوم ظاهرا هیچ تاثیر معناداری بر رفتار نداشت. جالب این که ، برنامه انگیزشی ارائه شده

 ردند.درصد گروه سوم حداقل یکبار در هفته ، یعنی بیش از دو برابر نرخ عادی ، ورزش ک 91اما 
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 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

 می نامند. "قصد پیاده سازی"پژوهشگران جمله ای را که آن ها پر کردند را 

 

نشانه هایی که می توانند موجب عادت شوند ، به شکل های مختلفی مطرح می شوند : احساس زنگ 

 تلفن در جیب ، صدای آژیر آمبوالنس و...

 ی ، هر دوی این نشانه ها به کار می رود.هستند. در قصد پیاده ساز« مکان»و « زمان»دو نشانه ی رایج ، 

 

 به این صورت است : سازیبه طور کلی ، قالب ایجاد قصد پیاده 

 «را انجام می دهم. Yمطرح می شود ، من واکنش  Xهنگامی که موقعیت »

به  بسیاری از افراد سعی می کنند عادت های خود را بدون این جزئیات اساسیِ مشخص شده تغییر دهند.

، اما هرگز نمی گوییم « می خواهم بیشتر بنویسم » یا « میخواهم سالم تر غذا بخورم » ن می گوییم : خودما

 در چه زمانی و کجا این عادت ها اتفاق می افتند.

« می خواهم ثمربخش تر باشم»یا « می خواهم بیشتر ورزش کنم»قصد پیاده سازی ، تصورات مبهمی مانند 

 ه ی کاری واقعی تبدیل می کند.را حذف و آن ها را به برنام

بسیاری از افراد فکر می کنند که بی انگیزه اند ، حال آن که شفافیت ندارند. همیشه زمان و مکان عملکرد 

 مشخص نیست. برخی افراد کل زندگی خود را در انتظار زمان مناسب برای پیشرفت سپری می کنند.

تکرار کافی ، بر انجام کار مناسب در زمان مناسب هدف این است که زمان و مکان را مشخص کنید و با 

 اصرار ورزید.
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 کتاب خرده عادت ها

 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

 پشته بندی عادت ، برنامه ای ساده برای بازبینی عادت ها

 بسیاری از رفتارهای انسان از یک چرخه تبعیت می کنند.

 شما اغلب بر مبنای کاری که به پایان رسانده اید ، کار بعدی خود را تعیین می کنید.

 

 

ت منجر به شستن و خشک کردن دست ها می شود و به شما یادآوری می کند باید حوله های رفتن به توال

کثیف را در لباس شویی قرار دهید. پس پودر لباس شویی را به فهرست خرید اضافه می کنید و مواردی از 

 این قبیل.

 شود.هیچ رفتاری به تنهایی رخ نمی دهد. هر عملکردی به نشانه ی رفتار بعدی تبدیل می 

هنامی که صحبت از ایجاد عادت های جدید در میان است ، می توانید از پیوستگی رفتار به نفع خودتان 

 استفاده کنید.

یکی از بهترین راه ها برای ایجاد عادت جدید عبارت است از مشخص کردن یکی از عادت های کنونی تان 

 خود روی آن.که هر روز انجام می دهید و سپس انباشته کردن رفتار جدید 

 نام دارد.« پشته بندی عادت»این رویکرد 

 «پس از ]عادت کنونی[ ، من ]عادت جدید[ را انجام می دهم.:»فرمول پشته بندی عادت 

 پشته ی عادت روزمره صبحگاهی تان می تواند چنین باشد :

 ثانیه مراقبه می کنم. 60پس از ریختن فنجان قهوه ی صبحانه ،  _1

 .ه مراقبه ، فهرست کارهای روزانه ام را می نویسمثانی 60پس از  -2
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 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

 پس از نوشتن فهرست کارهای روزانه ، فورا اولین کارم را شروع می کنم. -3

 یا این پشته ی عادت شامگاه را در نظر بگیرید :

 پس از خوردن شام ، بشقابم را مستقیما در ماشین ظرفشویی می گذارم. _1

 ین ظرفشویی ، فورا پیشخوان را تمیز می کنم.پس از گذاشتن ظرف ها در ماش -2

 پس از تمیز کردن پیشخوان ، لیوان قهوه ام را برای فردا صبح آماده می کنم. -3

 

به طور کلی ، پشته بندی عادت به شما اجازه می دهد برای هدایت رفتار آینده ی خود مجموعه ای از 

 قوانین ساده را خلق کنید.

 راحت هستید ، می توانید پشته ی عادت کلی را برای هدایت خود بسط دهید :هنگامی که با این رویکرد 

 ورزش : با مشاهده ی پله ، به جای استفاده از آسانسور ، از پله می روم. •

هزار تومن بخرم ، بیست و چهار  300امور مالی : هنگامی که می خواهم چیزی را با قیمت باالی  •

 ساعت قبل از خرید صبر می کنم.

سالم : هنگامی که غذایی را برای خودم سرو می کنم ، همیشه ابتدا سبزیجات را در بشقاب  خوراک •

 می گذارم.

فراموشی : هنگام ترک مکان های عمومی ، میز و صندلی ها را بررسی می کنم تا چیزی را جا  •

 نگذاشته باشم.

 

پشته بندی »بیان می کند ،  که مخصوصا زمان و مکان یک رفتار معین را« قصد پیاده سازی»بر خالف روش 

 به طور ضمنی زمان و مکان را در خود دارد.« عادت
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 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

اگر سعی دارید مراقبه را به برنامه صبجگاهی خود اضافه کنید ، اما صبح ها آشفته هستید و بچه ها در 

بیش تر اتاق می دوند ، شاید زمان و مکان اشتباهی باشد. زمانی را در نظر بگیرید که احتمال موفقیت تان 

 است.

 

   فصل ششم              قانون اول )واضحش کن

 دارد یشتریب تیاطراف اغلب اهم طیمبالغه شده است؛ مح زهیانگ یدرباره 

 .نوع محصوالت یکنند، نه برا یکه قرار دارند، محصوالت را انتخاب م یمردم اغلب با توجه به مکان

دارم و  یاز آنها را بر م یمین نمیبب شخوانیپ یرا رو یبشقاب کوک کیبه آشپزخانه وارد شوم و  اگر»

 «.از آن به خوردن آنها فکر نکرده باشم و الزاما گرسنه هم نباشم شیاگر پ یحت خورم،یم

 طی. محکندیم رییکه در مقابل تان است تغ ییزهایو چ دیکه در آن هست ییشما براساس فضا یعادت ها

 یرونیب رییشکل تغ نیتر جیصورت، را نیدهد.در ا یان را شکل ماست که رفتار انس ینامرئ یمانند دست

 .استوابسته  طیبه مح رییدهد. هر تغ یم رییاطرافتان شما را تغ یای: دنیاست، نه درون

 

وجود  یحس ی رندهیگ ونیلیم ازدهیاست. در بدن انسان حدود  یینایانسان ب یحس ییتوانا نیقدرتمندتر

 .مربوط هستند ییناینها به باز آ ونیلیدارد که حدود ده م

. شودیاستفاده م یینایب یانسان برا یاز منابع مغز یمیکنند که ن یگونه تصور م نیاز متخصصان ا یبرخ

 نیمهم تر یبصر یندارد که نشانه ها یکند و تعجب یم هیخود تک یینایبه ب شتریصورت، فرد ب نیدر ا

 .رفتار باشند یسازمان دهنده 

 د،یده یدر آنچه انجام م یبزرگ رییتواند تغ یم د،ینیب یکوچک در آن چه م رییغت کی ل،یدل نیبه هم

  .کند جادیا
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 یپربازده پر و از موارد ب یکه از جلوه ها ییها طیو کار در مح یکه زندگ دیتصور کن دیتوان یم جه،ینت در

 .دارد تیهستند، چقدر اهم یبازده عار

 یم د،یاطراف خود باش طیمح یقربان دیشود. شما نبا یم دهیمثبت شن یحوزه اخبار نیدر ا خوشبختانه،

آب پر  یهر روز صبح چند بطر دیبنوش یشتریآب ب دیخواه یاگر م).دیکن یخودتان آن را طراح دیتوان

 (دیمختلف خانه قرار ده یو آن را در قسمت ها دیکن

 

 یتوان به راحت یپنهان باشند م ایخارج از دسترس  زندیرا برانگ یعادت توانندیکه م یکه عوامل یزمان��

 .گرفت دهیآنها را ناد

کننده آن را به  جادیعامل ا دیکن لیتان تبد یاز زندگ یعادت را به بخش بزرگ کی دیخواه یاگر م��

 .دیکن لیتان تبد طیاز مح یبخش بزرگ

باعث  طیمح یطراح .کنندیم یاند زندگآنها به وجود آورده یبرا گرانیکه د ییایاغلب مردم در دن��

 .دیخود باش یو طراح زندگ دیریکنترل را خودتان به دست بگ شودیم

 یم بیها را با هم ترک طیکه مح یزمان دیکن یخوددار یگریعادت با د کیمربوط به  طیاز ادغام مح��

  روزیآسان تر پ یکه معموال عادت ها دیعادت ها را با هم ادغام کرده ا دیکن

 

 

 کیمطالعه،  یبرا یصندل کی دیجداگانه اختصاص ده یقسمت ها تیهر فعال یبرا. در اتاق خود شوندیم

  .غذا خوردن یبرا زیم کینوشتن و  یبرا رکا زیم

 داشته باشد. یخانه ا دیعادت با هر
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 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

 

 فصل هفتم         قانون اول )واضحش کن  

 راز خویشتن داری

 .استفاده خواهد بود یرخ دهد، آماده  یمرتبط تیشده، هرگاه وضع یکه در مغز کدگذار یعادت

در حال  یرا شروع کرد، اغلب وقت دنیکش گاریتگزاس، س نیاولول روان شناس اهل آست یکه پت یهنگام

 .دیکش یم گاریدوست بود، س کیبا  یاسب سوار

 ی دهه چند .را هم متوقف کرده بود یاسب سوار نیکرد. او همچن یرا ترک و سال ها از آن دور گاریس او

را در خود احساس کرد. محرک ها  گاریبه س لیشد و بعد از مدت ها، دوباره تما یبعد او دوباره سوار اسب

 بود که در کنار آنها قرار نگرفته بود. یادیهنوز درون او وجود داشتند؛ فقط مدت ز

ان بدهند، به تکرار آن هرگاه که نشانه هام دوباره خود را نش دیشد لیشد، م یعادت کدگذار کی یوقت

 .شود یم جادیا

اش کن  یواضحش کن، از نامرئ یجا به جا نیرفتار است. در ا رییقانون تغ نیاول یوارونه  ن،یتمر نیا 

 .باشند رگذاریتأث یادیتوانند تا حد ز یکوچک م راتییتغ نی. امیکن یاستفاده م

 

 .شودیکل عادت محو م د،ینشانه را حذف کن کی تنها

دو بار در مقابل وسوسه  ای کی دیبتوان دیکوتاه مدت است، نه بلندمدت. شا یراتژاست کی ،یدار شتنیخو

 .دیتان را کنار بزن اقیبار اشت که هر دیداشته باش یچنان اراده ا دیاست بتوان دیاما بع د؛یها مقاومت کن

تان  یر است انرژبهت د،یانجام کار درست، تمام قدرت اراده تان را به کار ببند یکه هر بار برا نیا یجا به

 .است یدار شتنیراز خو نیا دیتان صرف کن طیمح یمثبت ساز یرا رو

 .یبدتان را نامرئ یو عوامل عادت ها دیخوب تان را واضح کن یعادت ها عوامل
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 فصل هشتم                          قانون دوم)جذابش کن(

 چگونه عادتی را تقویت کنیم؟

 

به عادت باال  لشیکه امکان تبد یهستند. هر رفتار نیوابسته به دوپام یبازخورد یحلقه  کیعادت ها 

 ،یاجتماع یو جست و جو در شبکه ها یوتریکامپ یها یمواد، خوردن هله هوله، باز دنیباشد، مانند کش

 یعادت گونه  یرهارفتا نیتر یا هیپا یموضوع درباره  نیهمراه است. هم نیاز دوپام یبا سطح باالتر

و فعل و انفعاالت  یجنس یآب، داشتن رابطه  دنیکند. مثل خوردن غذا، نوش یانسان هم صدق م

  .یاجتماع

فقط با لذت سروکار دارد؛ اما حاال مشخص شده است که  نیکردند که دوپام یها دانشمندان فکر م سال

جار، و حرکت داوطلبانه و حافظه، مجازات و انز یریادگی زه،یاعم از انگ یعصب یندهایاز فرا یاریدر بس

 دارد. یاساس ینقش

 

 

شود که  یترشح م ینه تنها زمان نیاست که دوپام نیا یاساس ینکته  د،یآ یم انیحرف عادت به م یقتو

معتادان به  نیدوپام زانیشود. م یآن هم ترشح م یبرا دنیبلکه زمان انتظار کش د،یکن یرا تجربه م یلذت

معتادان به  نیزان دوپامیکند و نه بعد از برنده شدن. م یم دایپ شیزااف یقمار، درست قبل از شرط بند

  .کند، نه بعد از مصرف آن یطغیان م نندیب یکه پودر را م یزمان نیکوکائ

رود و  یتان در انتظار آن باال م نیبا پاداش همراه است، سطح دوپام یتیکه موقع دیکن ینیب شیپ هرگاه

از آن، که  تیانتظار پاداش است و نه رضا نیرود ا یعمل باال م یتان برا هزیباال برود انگ نیهرگاه دوپام

 .میرا انجام ده یکار شودیباعث م

است  یستمیشود، همان س یپاداش در مغز فعال م افتیکه بعد از در یپاداش ستمیس دیجالب است بدان

 تجربه معموال حس  کیظار است که انت یلیاز دال یکی نیشود. ا یپاداش فعال م یکه هنگام انتظار برا
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 شیکردن کادوها بازتواند از  یکودک م ینوروز برا دیبه آن. فکر کردن به صبح ع یابیدارد تا دست یبهتر

 .بهتر باشد

 .دهد یانجام عمل م ی زهیپاداش دار به ما انگ یچراکه توقع تجربه ا م؛یمان را جذاب کن یعادت ها دیبا 

 شود. یکردن وسوسه* وارد کار م یام *بسته بندبه ن یا یجا استراتژ نیدر ا پس

 .دیرا جذاب کن تانیکردن وسوسه عادت ها یچگونه با استفاده از بسته بند

 کیمتصل کرد. سپس  ونشیزی( را هک کرد و آن را به لپ تاپ و تلولیثابتش)تردم یدوچرخه  یمهندس

  کسیبود به نتفل یبا سرعت مشخصکه مشغول رکاب زدن  ینوشت که تنها در صورت یوتریکامپ یبرنامه 

 

بود تا  شیاکه مشغول تماش یکرد، هر برنامه ا یسرعتش را کم م یطوالن ی. اگر مدتدادیپخش م یاجازه 

 .شد یکرد، متوقف م یکه دوباره شروع به رکاب زدن م یزمان

 .کرد تا عادت ورزشش را جذاب تر کند یکردن وسوسه استفاده م یداشت از بسته بند  او

 

 

 .است دیانجام ده دیکه با یبا کار دیانجام ده دیخواه یکه م یدادن کار وندیکردن وسوسه پ یبسته بند

انجام  دیکه با یخواست انجام دهد( و سوار دوچرخه ثابت شدن )کار یکه م ی)کار کسینتفل یتماشا او

 .مجموعه قرار داد کی( را باهم در دادیم

کنند که احتمال وقوع آنها کمتر است( . به  یم تیرا تقو ییفتارهامحتمل تر، ر یاصل )رفتارها نیبنابرا

اگر با  د،یکن یدگیعقب افتاده تان رس یکار یها لیمیبه وضع ا خواهدیاگر اصال دلتان نم یحت گرید انیب

 .دیشو یبه انجامش م دیمق د،یهمراهش کن دیکه واقعا دوست دار یکار
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 فصل نهم                          قانون دوم)جذابش کن(

 نقش خانواده و دوستان در شکل گیری عادت

 

 :میکن یم دیسه گروه مخصوص را تقل یما عادت ها

 کانینزد .۱

  مردم تیاکثر .۲

 افراد قدرتمند .۳

 

 :کانینزد

 یتان در بحث ها دنبال م نیکه والد یا وهی. شما از شدیکن یمردم اطراف تان را اتخاذ م یعادت ها شما

 دیرساند، تقل یم جهیکه همکاران تان را به نت یا وهیش گر،یکدیحرف زدن همکاران تان با  ی وهیشکنند، 

  .دیکن یم

  .دیکن یبکشد، شما هم آن را امتحان م گاریکه دوست تان س یزمان

عادت را  نیاز خواب از قفل بودن درها مطمئن شود، شما هم ا شیکه همسرتان عادت داشته باشد پ یزمان

 .دیکن یم دنبال

او قرار  یعادت ها دیدر معرض تقل شتریب م،یتر باش کینزد یهر قدر به فرد ،یکل یعنوان قاعده ا به

 .میدار

خواهد  شیکه دوستش هم چاق شده باشد، پنجاه و هفت درصد افزا یفرد در صورت کیچاق شدن  احتمال

  .افتی
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باالتر باشد،  یدوازده سالگ ای ازدهیدر  دوست شما یهوش یهم نشان داد که هرقدر بهره  یگرید پژوهش

 .خواهد بود شتریب یسالگ 15شما در  یهوش یبهره  زانیم

 یآن ها م ریکنند که ما را به سمت مس یم جادیفشار نامحسوس دوستانه ا یما نوع یو خانواده  دوستان

 کشاند.

 

 :مردم تیاز اکثر دیتقل

کنند. دائما به  تیتا رفتارتان را هدا دیکن یوه نگاه مبه گر د،یچگونه رفتار کن دیستیکه مطمئن ن یوقت

 《کنند؟ یچکار م گراندی》که  دیکن یو فکر م دیکن یاطراف خود نگاه م

 .دیکن دیخوراک و سفر را تقل د،یخر مثل ییعادت ها نیبهتر دیخواه یم رایز

در اغلب  داشته باشدهم وجود  یمنف یسازوکار معموال هوشمندانه است اما ممکن است جنبه  نیا البته

فرد را وادار  م،یعظ یفشار درون کیدهد.  یقرار م ریجمع، رفتار مقبول فرد را تحت تاث یاوقات، رفتار عاد

 اوقات،  شتریگروه همراه شود. ب یکند با هنجارها یم

 

داند  ی. ذهن انسان ممیطرف حق و تنها باش نکهیتا ا میبا جمع و در اشتباه باش ههمرا میده یم حیترج

گروه  دیتوان یاوست. م یعیحالت طب نیا دیایکنار ب گرانیخواهد با د یم رایز د،یایکنار ب گرانیچگونه با د

دارد. حرکت در خالف  ازین نیکار به تمر نیاما ا د،ینده تیاهم گرانیبه طرز فکر د ای دیریبگ دهیرا ناد

  .دارد ازیجهت فرهنگ به تالش مازاد ن

عادت ها  رییکه تغ یرسد. زمان یجذاب بنظر م ریغ ر،ییگروه باشد، تغ رییتغ یمعنا عادت ها به رییتغ اگر

 کند. یجالب جلوه م اریشدن در گروه باشد، بس رفتهیپذ یبه معنا
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 :از افراد قدرتمند دیتقل

 نیتحس د،ییکه احترام، تا دیدار لیتما ییاست. شما به رفتارها گاهیبه دنبال کسب قدرت، منزلت و جا بشر

افراد  یعادت ها یاست که بر اساس آن، برا یلیاز دال یکی نیآورند. ا یرا به همراه م یاجتماع گاهیو جا

 دیدوست دار رایز د،یکن دیتقلرفتار افراد موفق را  دی. شما دوست دارمیقائل هست یادیز تیموفق اهم

تان  نیمورد تحس یز انسان هاا یدیروزانه تان تقل یاز عادت ها یاری. بسدیبرس تیخودتان هم به موفق

 است.

 

 

انسان  د،یدر خودتان داشته باش دیدارند که دوست دار ییکه عادت ها دیسر و کار داشته باش یپس با افراد

 .کنند یها با هم رشد م

 یکه در آن اوال رفتار مورد عالقه  دیملحق شو یبه فرهنگ د،یخود را جذاب تر کن یعادت ها نکهیا یبرا

 .دیداشته باش یمشترک یبا گروه نقطه  ایمعمول باشد، ثان یشما رفتار

 کند. کیرا تحر زهیتواند انگ ینم میت ایدسته  کیبهتر از تعلق داشتن به  زیچ چیه
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 فصل دهم                   ( قانون دوم)جذابش کن

 چگونه عامل های عادت های بد خود را بیابید و اصالح کنید

 

 .تر قیعم یا زهیدارد و انگ یسطح یاقیهر رفتار، اشت

محصوالت  نیکه ا دید دیخواه دیندازیب یدهند، نگاه یکه عادت ها را شکل م یاطراف تان به هر محصول در

  .زنند یچنگ م یانسان عتیطب یاساس یها زهیکنند، بلکه به انگ یخلق نم دیجد یا زهیانگ

 یابیهمسر یها تیعشق و ادامه نسل= استفاده از سا افتنی

 یمجاز ی= جست و جو در فضاگرانیبا د وندیو پ ارتباط

 نستاگرامی= ارسال مطلب در ایاجتماع دیو تائ رشیبه پذ یابیدست

  = جست و جو در گوگلنانیعدم اطم کاهش

                         ییدئویو یها یو اعتبار= انجام باز گاهیبه جا دنیرس

 کهن هستند. یها زهینگا یمدرن برا یشما راه حل ها یعادت ها

که  ییکارها یرا آغاز کرده است و درباره  یساز هیشب یمغزتان نوع د،یکن یرا درک م یهر بار که نشانه ا

 .کند یم ینیب شیانجام شوند پ یبعد یدر لحظه دیبا

 .که گاز داغ است دیشو ی: متوجه منشانه

 .لمس آن اجتناب کنماز  دیبا نیسوزم، بنابرا ی: اگر آن را لمس کنم مینیب شیپ

 .ها وابسته است ینیب شیپ نیبه ا قایشما عم رفتار
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  .شود لیبد تبد ایخوب  یشما هر نشانه ممکن است به نشانه آغازگر عادت یها ینیب شیاساس پ بر

 

 .عادت ها هستند یاصل لیشود، دل یاز بروز عادت ها انجام م شیکه پ ییها ینیب شیپ️��

را بصورت احساس، خواسته  لیمعموال تما لیدل نیشوند، به هم یاحساسات منجر مها به  ینیب شیپ نیا

 .میکن یم فیو رغبت توص

 م؟یدشوار لذت ببر یتا از عادت ها میکن یزیچگونه مغز خود را مجددا برنامه ر

 

 

 .رسند یدشوار جذاب تر به نظر م یعادت ها م،یمثبت مرتبط کن یدشوار را با تجربه ها یعادت ها اگر

 .میده رییتغ یخود را کم تیذهن دیاوقات با یگاه

 نیشان. ا بیشان برجسته تر شوند نه معا یایکه مزا دیکن یچهارچوب بند یخود را به گونه ا یعادت ها

 مجدد مغز و جذاب تر کردن عادت هاست. یزیبرنامه ر یو راحت برا عیسر یروش

کار آسان  نی. ادیده رییت که تصور خود از آن را تغاس نیبد، ا یعادت ها لیو اصالح دل افتنی یاصل دیکل

 یدشوار را به عادت یعادت دیتوان یم د،یکن یزیخود را مجددا برنامه ر یها ینیب شیپ دیاما اگر بتوان ست،ین

 .دیکن لیجذاب تبد
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 (                فصل یازدهمقانون سوم)ساده اش کن

 بردارید اما به عقب هرگز به آرامی گام                           

 

همانطور که ولتر  دیدست به عمل بزن دیتوان یکه هرگز نم دیکن یروش تمرکز م نیبهتر افتنیآنقدر بر 

  .دشمن خوب است ینوشت عال یزمان

 

 .یینه با کمال گرا دیکار خود را با تکرار آغاز کن

 ی جهینت نیاول نی. ادیکن یآن را عمل دیفقط با دیریرا در نظر بگ دیعادت جد یها یژگیتمام و ستین ازین

 .دیتکرار کن دیقانون سوم است: فقط با

 .شود یواضح در مغز منجر م یکیزیف راتییعادت به تغ کی تکرار

 نه زمان. رندیگ یعادت ها بر اساس تکرار شکل م 

  《کشد؟ یعادت چقدر طول م کی یریگ شکل》است که:  نیسواالت ا نیتر جیاز را یکی

  《کشد؟ یعادت چند بار طول م کی یریگ شکل》است:  نیبپرسند، ا دیبا قتایچه مردم حقآن  اما

  .تکرار شود دیعادت چند بار با کی یخودکارساز یمعنا که برا نیا به

 

و  ستیکه ب نیوجود ندارد. ا یخاص یجادو چیعادت ه کی یریشکل گ یبرا ازیگذر زمان موردن یدرباره 

رفتار  کیآن چه مهم است دفعات انجام  ست؛یروز چندان مهم ن صدیس ایز رو یس ایروز طول بکشد  کی

 .است

 

 .شوندیم یصدها تکرار، درون یشما ط یفعل یکند. عادت ها یم جادیانجام کار است که تفاوت ا دفعات



 

36 
 

 کتاب خرده عادت ها

 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

 

 فصل دوازدهم              (قانون سوم)ساده اش کن

 قانون کم ترین تالش

 

 یاست که عادت با خود به همراه م یامدیشما پ یبلکه خواسته واقع د،یستیدر واقع شما خواهان عادت ن

شما و  نیب یشتریهر چه عادت دشوارتر باشد مقاومت ب یعنیشما بزرگتر باشد  یآورد هرچه مانع روبرو

آنقدر ساده  راخود  یالزم است عادت ها لیدل نیدلخواهتان وجود خواهد داشت به هم یینها تیوضع

خوب خود را راحت تر  یعادت ها دیاگر بتوان دینداشتن هم آن را انجام ده لیدر صورت تماکه تا  دیکن

 است. شتریآنها ب دنیرس جهیاحتمال  به نت دیکن

 .کاهش مقاومت در برابر عادت هاست یراه ها برا نیاز کارآمدتر یکی طیمح یطراح

  :مثال یبرا

خود  یروزانه  یبرنامه  ریرا در امتداد مس یت محلبهتر اس د،یجد یعادت نیتمر یمحل برا نییتع هنگام

چون توقف با  د،یرو یبه آنجا م ادیکارتان باشد، به احتمال ز ریدر مس ی. اگر باشگاه ورزشدیانتخاب کن

 .ندارد یادیتضاد ز تانیسبک زندگ

 شوند. یم جادیتان انطباق داشته باشند، آسان تر ا یزندگ انیکه عادت ها با جر یهنگام

 .دیآماده کن ندهیاستفاده در آ یرا برا طیمح

 

 

 یتا عملکرد بعد دیساز یآن را آماده م د،یکن یم یهدف مدنظر سامان ده یرا برا ییکه فضا یهنگام

  .آسان شود
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 :مثال یبرا

و در ظرف  دیرا خرد کن جاتیو سبز وهیم یآخر هفته، مقدار د؟یخود را اصالح کن ییغذا میرژ دیخواه یم

 .دیدار یدسترس یخوردن به آسان یسالم و آماده  یها نهیدر طول هفته به گز نیبنابرا د،یبگذار

  .به حداقل رساندن مقاومت در برابر عادات خوب هستند یبرا یساده ا یها راه ها نیا

 بد آماده کرد،  یدشوار ساختن رفتارها یرا برا طیاصل را به عکس و مح نیتوان ا یم نیهمچن ��

 

 

 

 یها یو باتر دیپس از هر بار استفاده آن را از برق بکش د،یکن یتماشا م ونیزیاز حد تلو شیاگر ب مثال

 .دیکشد تا دوباره آن را روشن کن یطول م شتریب هیده ثان نیبنابرا د،یکنترل از راه دور را بردار

 باشد، احتمال وقوع عادت هم کمتر است. شتریچه مقاومت ب هر

از خودتان  دیبا د،یده رییرفتارتان را تغ دیرهبر، اگر بخواه ای یپدر و مادر، مربشما بعنوان فرد، به عنوان 

  《کرد که در آن، انجام کار درست آسان باشد؟ یرا طراح یتوان جهان یم چگونه》: دیبپرس

 باشند. زیعملکردها ن نیعملکردها آسان تر نیکه مهمتر دیکن یباز طراح یخود را به گونه ا یزندگ
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 (                    فصل سیزدهمون سوم)ساده اش کنقان

 میانداختن را کنار بگذار قیبه تعو قهیچگونه با استفاده از قانون دو دق

 

 یبهره ور شیافزا یبرا قهیقانون دو دق

 یم قیکمتر انجام شوند، اما ما انجام آنها را به تعو ای قهیتوانند در دو دق یهستند که م یاریبس یکارها

 شوند، انجام آنها سخت خواهد بود. یکارها در کنار هم جمع م نیاز ا یادیتعداد ز ی. وقتمیزاندا

 دیساختن عادت جد یبرا قهیقانون دو دق

را در  یدیعادت جد دیقصد دار یوقت نی. بنابراستین یبه آن کار ساده ا یبندیو پا دیعادت جد ساختن

  .دیکوچک شروع کن د،یکن جادیخود ا

 

 

زمان و مقدار آن  دیتوان ی. به مرور زمان مردیاز شما وقت بگ قهیدو دق دیعادت فقط با نیانجام اابتدا  در

 .دیکن ادیرا ز

  م؟یقانون استفاده کن نیچگونه از ا

را همان لحظه انجام  ردیگ یکمتر وقت م ای قهیکه دو دق یانجام کارها، هر کار یبرا یریگ میهنگام تصم .۱

 .دیده

 :مثال یبرا

 ظرف ها بالفاصله بعد از خوردن غذا شستن

 لیمیدادن به ا جواب
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  موقع خواب یو کنار گذاشتن گوش نستاگرامیا بستن

 .دیکن لیآن تبد یا قهیبه نسخه دو دق دیرا که در ذهن دار یعادت .۲

 :مثال یبرا

 .( کتاب خواندنقهیصفحه )دو دق کی شبی ️⬅شب کتاب خواندن  هر

 دنیدو قهیو دو دق یلباس ورزش دنپوشی ️⬅ دنیدو لومتریک ۵ یروز

 تمرکز ذهن ومراقبه کردن نیتمر قهیدق ۲ شبی ️⬅و تمرکز ذهن  مراقبه

 است؟ دیقانون مف نیچرا ا

 .کند یم یریانداختن کارها جلوگ قیاز به تعو .۱

 .کند یم جادیرساندن کارها را در شما ا انیعادت به پا .۲

 .دهد یم تیرساندن کار حس موفق انیبه پا .۳

 .کند یسخت را ساده تر م یانجام کارها .۴

 .شود یم یذهن یتداوم و آمادگ جادیباعث ا .۵

 

 ییبه هدف نها دنیساختن عادت است نه رس یبرا .۶

ساختن عادت است  یقانون برا نیبه نظر برسد، اما ا ریتاث یب قهیدق ۲ یتنها برا یانجام کار دینکته: شا

 .ییبه هدف نها دنینه رس
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مانند  دینبا دیشود حالت جد یآسان تر م یلیادامه انجام آن خ دیکنیم یشروع به انجام کار درست یوقت

شما را به سمت  یعیاست که به طور طب یعادت ورود کی دیدار ازیکه به آن ن یزیچالش به نظر برسد چ

 .کند تیهدا یترپربازده ریمس

 

 

 جادیابتدا ا دیبا تیاز تقو شیهر عادت پ قتیاست در حق کردن در حاضر بودن در عادت دایمهارت پ هدف

 .شود

 : عادت یشکل ده یبرا مثال

 شدن زیسحرخ

  شب خانه باش ۱۰ساعت  ۱ فاز

 شب خاموش کن ۱۰را ساعت  رهیتلفن و غ ونیزیها تلو هر شب همه دستگاه ۲ فاز

 شب در رختخواب باش ۱۰تا حداکثر ساعت  ۳فاز  

 شب همه چراغ ها را خاموش کن ۱۰ت شب حداکثر تا ساع ۴فاز  

 شو داریصبح ب ۶هر روز ساعت  ۵فاز  

 

 

 

 



 

41 
 

 کتاب خرده عادت ها

 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

 

 

 

 (               فصل چهاردهمقانون سوم)ساده اش کن

 دیممکن کن ریبد را غ یو عادت ها ریخوب را اجتناب ناپذ یعادت ها      

 

 ین، آن سال را صرف انجام کارهانوشت یرا داده بود، اما به جا یدیهوگو ب ناشر خود قول کتاب جد کتوریو

کمتر  یانداختن کارش کرده بود. در جواب، ناشر مستاصل به او مهلت قیها و به تعو یمهمان یبرگزار گر،ید

  .از شش ماه داد

را جمع کرد و در صندوق  شیکه بر تعلل خودش غلبه کند. او تمام لباس ها دیکش یبیعج ینقشه هوگو

رفتن نداشت، مجبور شد در اتاق کارش  رونیب یبرا یاز آنجا که لباس مناسب گذاشت و در آن را قفل کرد.

 .دیبماند و به نوشتن مشغول شود. و باالخره دو هفته زودتر از مهلت مقرر کتابش به چاپ رس

خوب باشد، مربوط به سخت تر کردن عادت  یعادت ها جادیاز آن که منوط به ا شیب تیاوقات موفق یگاه

 .بد است یها

 .اش کن دهیچیرفتار است، پ رییکار معکوس کردن قانون سوم تغ نیا

هوگو  کتوریمانند و دیتوان یم د،یتان هست یاز برنامه ها یرویپ یمرتب در کشمکش با خودتان برا اگر

 .دیمشکل تر کن ند،یگو یآن چه روان شناسان به آن ابزار تعهد م لهیبد خودتان را به وس یعادت ها

  .دیکنترل کن ندهیخود را در آ یشماست تا کارها یاب کنونابزار تعهد انتخ

خوب و محافظت کردن از شما  یکردن شما به عادت ها بندیپا ،یقفل کردن رفتار آت یاست برا یا لهیوس

  .بد یدر برابر عادت ها
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 اخته بود.ابزار تعهد س کینوشتن تمرکز کند،  یکرد تا بتواند رو میرا بر خود تحر شیهوگو لباس ها یوقت

 

 

از آن که گرفتار وسوسه  شیخوب پ اتیسازند از ن یشما را قادر م رایهستند، ز یدیتعهد لوازم مف یابزارها

کاهش وزن داشته  یمسابقه ا یدارند برا ازین یهستند که وقت یمثال ورزشکاران ی. برادیسود ببر د،یشو

فست فود  دیخر یتا برا گذارند یخانه جا م در یریقبل از وزن گ یشان را در هفته  یپول ها فیباشند، ک

 .وسوسه نشوند

 

 

 :کندیم نهیخوب را نهاد یکه عادت ها یدفعه ا کی یکار ها

 :مثال 

تشک خوب  کیخواب بهتر  ی... برادیتر استفاده کنکوچک یهااز بشقاب یافتیدر یکاهش کالر یبرا

 ....بخر

 را قطع کن.... یگروه یچت ها یو صدانرم افزار  یبهتر از کارها اخطارها یبازده یبرا

 نیآسان است که ا اریبس دیشو دهیکش یاجتماع یهابه سمت رسانه یحوصلگ یممکن است در زمان ب

اما با گذر زمان  دیکن هیتوج "دارم ازیکوچک ن حیزنگ تفر کیفقط  "کوچک را به عنوان یها یحواس پرت

 "گریقه دیدق کیفقط " یشوند کشش دائم لیتبد یجد یهم انباشته و به مسئله ا یآنها ممکن است رو

 .داردیبازم یبخش جهیشما را از انجام هر کار نت
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 دیکه آن قدرها هم که عادت کرده بود دیشو یخود متوجه م یبرا یاجتماع یکردن رسانه ها میبا تحر اما

 یهدفمند تر یانجام کارها ی زهیکه واقعا انگ دیشو ی. و قطعا متوجه مدیبه چک کردن آن ها ندار یازین

  .دیداشت

 

 .شود یآسان تر م اریخوردن مواد سالم بس میفهمیم میکنیدور م طیرا از مح ینیریاز آنکه ش بعد

 

 یرا که زمان ییتواند کارها یما کمک کننده باشد م یبرا تواندیم کندیما عمل نم هیعل یتکنولوژ یروین

  .سان، بدون درد و ساده کندآ ییبه رفتارها لیبودند، تبد دهیچیسخت، اعصاب خرد کن و پ

  .کند یرا ضمانت م حیاست که رفتار صح یروش نیو کارآمدتر نیقابل اعتمادتر یتکنولوژ

 

شدن به عادت را  لیتبد یالزم برا یاست که تناوب تکرار دیمف ییرفتارها یبه خصوص درباره هیقض نیا

 پرداخت خودکار قبوض. ستمیمثل س دیانجام ده ساالنه ایماهانه  دیکه با ییندارند. کارها

خود  یخواسته ها نیسازد طبق کوچکتر یآورد که شما را قادر م یفراهم م شیاز آسا یسطح یتکنولوژ

  .دیکار کن

و به وقت  دیکن یزیخود را برنامه ر یکارها any doمانند عادت ها،  ییبا نصب برنامه ها دیتوان یم شما

 .دیکن فیبرنامه ها تعر نیخود را به ا یعادت ها و دیانجام ده

خوب را  یبه کمک آن، عادت ها دیتوان یکند، م یبطور خودکار به نفع شما کار م یزیکنترل چ یوقت

 .دیممکن کن ریبد را غ یو عادت ها ریاجتناب ناپذ

 (یتکنولوژ ،یدفعه ا کی یها می)ابزار تعهد، تصم یریبه کارگ با

که  ستندین یا جهیخوب فقط نت یکه در آن، عادت ها ییفضا د،یبساز ریپذاجتناب نا یطیمح دیتوان یم

 شده هستند. نیتضم یا جهیبلکه نت د،یرا دار شیآرزو
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 فصل پانزدهم            قانون چهارم)لذت بخشش کن(

 قانون اصلی تغییر رفتار                               

 

 .دهد حیترج یریتاخ یهارا به پاداش یفور یهااست که پاداش افتهیمغز انسان تکامل 

درازمدت  جهیکه نت ییرنج به عادت ها یدرازمدت دارند و کم جهیکه نت ییبه عادت ها یلذت آن یکم دیبا_

  .دیندارند اضافه کن

 

 

مهم  یآن یهااست که پاداش لیدل نیبه هم دیدار ازین ریماندن در مس یبرا یلیدر آغاز خلق عادت به دل_

 یانباشته م نهیدر پس زم یریتاخ یکه پاداش ها یدارند در حال یزده نگه م جانی، آنها شما را ههستند

 .شوند

رفتار  رییتغ یاجتناب کند منوط به قانون اصل گرید یرفتارها را تکرار و از برخ یمغزمان برخ نکهیا برای_

 یواقع م هیبالفاصله مورد تنب شود. آن چه یشود، تکرار م یاست: آن چه بالفاصله به آن پاداش داده م

 شود. یشود، متوقف م

. در دیاچقدر موفق بوده دینیو بب دیخود فکر کن یهاعادت رییهرشب قبل از خواب به کارها و مراحل تغ

مورد عالقه شما باشد. در  یزهایاز چ تواندیپاداش م نیا د؛یکن نییخود پاداش تع یبرا ت،یصورت موفق

که دوست  ییزهایشدن از چ ممحرو تواندیم هیتنب د،یریدر نظر بگ هیخود تنب یراب زین تیصورت عدم موفق

 .دیریخود در نظر بگ یبرا یکوچک هیو تنب دیکن قیتشو شتریکه خود را ب دیباشد. به خاطر داشته باش دیدار

ان را ت تیکه هو دیانتخاب کن یکوتاه مدت یپاداش ها دیاست که با تیحائز اهم زینکته ن نیا یادآوری

 .با آن در تعارض باشد نکهیکنند نه ا تیتقو



 

45 
 

 کتاب خرده عادت ها

 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

 

خوب است،  دیلباس جد کی دنیخر د،یبخون یشتریب یکتاب ها ای دیوزن کم کن دیکن یم یاگر سع مثال

 .ستین یانتخاب خوب د،یپول جمع کن دیخواه یاما اگر م

 قیدادن به آن، به تشوادامه  یشود، کمتر برا یم لیتان تبد یاز زندگ یبه بخش شتریب یهر چه عادت

  .دیدار ازین یخارج

  .عادت باشند کیتوانند آغازگر  یها م زهیانگ

 کند. یعادت را حفظ م تیهو

 

 

 فصل شانزدهم(               قانون چهارم)لذت بخشش کن

 میخوب ادامه بده یچطور هر روز به عادت ها

 

 .است کردن عادت یریگیپ شرفت،یادامه و پ یراه برا نیبهتر

 :عادت یریگیپ

 .دیکند عمل کن یادآوریتواند به شما  یکند که م یم جادیا یبصر ینشانه ا .۱

 .دیآن را از دست بده دیخواه یو نم دینیب یتان را م شرفتیپ رایدهنده است ز زهیذاتا انگ .۲

 .بخش است تیرضا د،یکن یاز عادت تان را ثبت م یموفق یهر بار که نمونه  .۳

 یریگیروند عادت خود را پ دیکن یم جادیا دیکه دار یدیجد یاز عادت ها یستیل هیته با دیتوان یم شما

 .دیکن
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که انجام داده  ییزدن کارها کیمانند ت) یبصر یها یریبخش است و اندازه گ تیرضا "کردن شرفتیپ"

 یآن تیرضا یتان کم تیو به هر فعال تیرفتارتان را تقو جهیکنند، در نت یم ینیرا ع شرفتیپ نی( ادیا

 .است "عادت یریگیپ" شرفتیپ یریراه اندازه گ نی. بهترکنندیاضافه م

 

 

 تواند عادتتان را لذت بخش کند. یکند و م یارائه م شرفتیاز پ یعادت شواهد روشن یریگیپ

 :دیعادت ها استفاده کن قیدق یریگیپ یبرا ریاز فرمول ز دیتوانی م

 :است نیعادت ا یریگیعادت + پ یپشته بند فرمول

 .[ خواهم کردیریگی[، ]عادتم را پیاز ]عادت فعل بعد

 .روزانه ام ثبتش خواهم کرد یها ادداشتیدر باشگاه، در  نیبعد از تمام کردن هر تمر مثال

 .است شرفتیاحساسات، پ نیبخش تر تیاز رضا یکی

 .دیروال عادت را زنده نگه دار دیکن ی. سعدیرا قطع نکن رهیزنج️��

به  عتریهر چه سر دیکن یسع د،یروز را از دست داد کی. اگر دیرا از دست نده عادتی بار دو هرگز️��

 .دیروال برگرد
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 فصل هفدهم               قانون چهارم)لذت بخشش کن(

 دهد رییرا تغ زیتواند همه چ یپاسخ گو چگونه م کیشر

 

کنترل خود  یبرا دیتوان یکند، شما هم م یه ماستفاد نیکنترل شهروندان از قوان یهمان گونه که دولت برا

 .دیکن جادی*قرارداد عادت* ا کی

خاص و مجازات دنبال نکردن  یاست که تعهد شما را به عادت ینوشتار ای یگفتار یقرارداد عادت، توافق

  .دهد یآن را نشان م

 کنند. یقرارداد همراه نیکه شما را در ا دیپاسخ گو مشخص کن کیدو نفر را بعنوان شر ای کی دیتوان می

انجام ندادن  یو در ازا دیخود قرار داد عادت مشخص کن یبرا دیتوانیکنار گذاشتن عادت بد شما م یراب

 .دیپرداخت کن یآن عواقب فور

 .خواهد کرد رییمنجر شود، رفتار تغ یبه عواقب فور یعمل نکهیمحض ا به

 

کند.  یخود را به موقع پرداخت م یشود، قبض ها همیکرد، جر ریبر اساس د یکه مشتر یمثال: زمان یبرا

  .شود یدانش آموز به حضورش در کالس مربوط باشد به موقع در کالس حاضر م یکه نمره  یزمان ای

سالم ماندن،  یمطابقت داشته باشد. مثال برا د،یاصالح کن دیخواه یکه م یرفتار تیبا اهم دیبا هیتنب شدت

  .باشد شتریورزش کردن ب یاز بها دیبا دیریگ یم در نظر یتنبل یکه برا یهیتنب
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 میرا انجام بده میکه در قرار داد مشخص کرد ییکارها میکنیم یسع یفور هیاز تنب یخوددار یبرا نیبنابرا

 .شود یدر ما م یعاد یبه رفتار لیامر کم کم تبد نیو ا

است مثل قانون  یاجتماع یقرارداد جادیاعادت ها با  رییدولت در تغ ریکامل تاث یو مقررات نمونه  نیقوان

 .میهست بندیکه ما بعنوان جامعه به آن پا یمنیبستن کمربند ا

 یتواند محرک یبر شما نظارت دارد م یکس نکهیباشد. دانستن ا دیتواند مف یپاسخ گو م کیداشتن شر

 دیندازیب قیرا به تعو یروجود دارد، پس احتمالش اندک است که انجام کا یفور یباشد. از آنجا که بها یقو

  .دیشو میتسل ای

  .نندیب یتنبل م ایقابل اعتماد  ریآنها شما را غ د،یقرارداد را دنبال نکن اگر

 د،یوفادار بمان دیکه به خودتان داده ا ییبه قول ها دیتوان یکه نه تنها نم دیشو یم لیتبد یبه فرد ناگهان

 .دیوفادار باش دیتوان ینم دیداده ا گرانیهم که به د ییبلکه به قول ها

 

 

 ترفندهای پیشرفته

 چگونه از صرفا خوب بودن به واقعا عالی بودن برسیم

 

 

 

 

 



 

49 
 

 کتاب خرده عادت ها

 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

 فصل هجدهم

 ندارند تیاهم یدارند و چه زمان تیاهم یژن ها چه زمان

 

  .کنندیرا مشخص م تانیهابلکه حوزه فرصت کنندیتان را مشخص نم ریها تقدژن

 یهستند که برا ییها نهیزم دیشده اند تا در آن موفق شو ایشما مه یبرا یکیژنتکه از لحاظ  ییهانهیزم

که  دیکن تیهدا ییهانهیخود را به سمت زم یاست که تالش ها نیا تیبخش ترند، رمز موفق تیشما رضا

تان  ییتان را با توانا اهدافتان هماهنگ اند، تا  یعیطب یآورند و هم با مهارت ها یم جانیهم شما را به ه

 همسو کند.

از  یشما مجموعه ا تیکند. شخص یم لیخاص تبد یتیخاص، شما را به شخص یکیمجموعه ساختار ژنت

  .ماند یم یمختلف منسجم باق طیهاست که در شرا یژگیو

 یشناخته م "تیپنج عامل بزرگ شخص"با عنوان  یتیشخص یها یژگیو یعلم لیتحل نیشده تر اثبات

 .کند یم میتقس یرفتار یپنج گونه ها را به  یژگیشود که و

 .محتاط و منسجم گرید یسو کنجکاو و مبتکر و در سو کیاستقبال از تجربه: در  .۱

 .و خودجوش الیخیتا ب تیو با کفا افتهی: سازمان یشناس فهیوظ .۲

 یو کم حرف )که آنها را به برون گرا و درون گرا م یتا منزو ی: خوش مشرب و پرانرژییبرون گرا .۳

 .(دیشناس

 .تاز کهیو  زی: دوستانه و پرشور تا چالش برانگیسازگار .۴

 : مضطرب و حساس تا با اعتماد به نفس، آرام و با ثبات.یروان رنجور. ۵
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 یها شیاند. گرا لیدخ یتا حد زیکه ژن ها ن ستین یکند، بلکه شک ینم نییتع تیعادت ها را فقط شخص

تفاوت ها  نیا یبرا ستین یازیشوند. ن دهید شتریتارها در آنها باز رف یشود برخ یافراد باعث م یشخص

  .دیبا آنها کار کن دیاما با د،یاحساس گناه کن ای دیاحساس تاسف داشته باش

شود، بطور  یم دهیدر او د یکمتر یشناس فهیکه حس وظ یوجود دارد که فرد یمثال: احتمال کم یبرا

خوب  یکند تا بتواند عادت ها هی* تکیطیمح یبه *طراح شتریب دیبا یفرد نیشود. چن یفرد منظم یذات

که در فصل  مییبگو دیدارند، با یکمتر یشناس فهیکه حس وظ یبه کسان یادآوریرا دنبال کند. )بعنوان 

 (میسازوکار بحث کرد کیبعنوان  طیمح یطراح یشش و دوازده درباره یها

 

تان همسو باشند. دوست شما ممکن است بدن  تیخصکه با ش دیکن جادیرا ا ییعادت ها دیبا جهیدر نت

خود را  یورزش یصورت عادت ها نیدر ا د،یده یم حیرا ترج یکند، اما شما دوچرخه سوار نیتمر یساز

عاشقانه را  یهاکه رمان  یدر صورت د،یمطالعه کن شتریب دیخواهی. اگر مدیتان شکل ده قیبر اساس عال

 .آورد یکه شما را به وجد م دیبخوان یزی. چدیشرمنده نباش د،یده یم حیترج یداستان ریغ اتیبه ادب

شما  یکه برا دیکن جادیرا ا ی. عادتدیکن جادیدر خود ا ندیگو یم گرانیرا که د یهر عادت ستین قرار

 است. نیکه محبوب تر یاست، نه عادت نیبهتر
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 به نفع شما باشد؟ طشیکه شرا دیابیرا ب یتیچگونه فعال

 یم ییکار آشنا نیدوره اکتشاف وجود داشته باشد، در رابطه ها به ا کی دیبا دیجد تیر فعاله یابتدا در

 یو شبکه گسترده ا یمختلف را بررس یها دهیاست که ا نینام دارد. هدف ا ازین شیدر دانشگاه پ ند،یگو

  .دیکن جادیها ا دهیاز ا

 

 یهانهیگز ی. با کشف و بررسابدیا کاهش شم یتا درصد آزمون و خطا دیراه حل ها تمرکز کن نیبهتر یرو

 تانیکه برا دیابیرا ب ییها نهیتا عادت ها و زم دیبپرس یاز خود سواالت مختلف دیتوان یمختلف م

 ترند تبخشیرضا

 

 : مثالً

  به منزله کار؟ گرانید یاست و برا یمن به منزله سرگرم یبرا یچه کار️✳

  نشوم؟ شود متوجه گذشت زمان یباعث م یچه کار️✳

 آورم؟ یبه دست م یبهتر جینتا یمعمول یبا فرد سهیدر مقا یدر چه کار️✳

 مناسب است؟ میبرا یعیبطور طب کاری چه️✳

بخش  تیکه عادت ها در بلند مدت رضا نیاز ا نانیحصول اطم یراه ها برا نیاز بهتر یکیبطور خالصه، 

 ییها نهیهمسو باشند و در زم تانیو مهارت ها تیکه با شخص دیرا انتخاب کن ییاست که رفتارها نیاند، ا

 .دیآ یآن آسان به دست م جیکه نتا دیتالش کن
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 فصل نوزدهم

 میبمان یباق زهیچطور با انگ قانون گلدیالکس:

 

داشته  یقابل کنترل یدشوار زانیاست که م یفیانجام دادن وظا اقیبه اوج اشت دنیو رس زهیراه حفظ انگ

 .آن چالش مطلوب باشد یدشوار زانیکه م یق چالش ست، اما فقط در صورتباشد. مغز انسان عاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنند که مشغول انجام  یتجربه م یرا زمان زهیانگ زانیم نیشتریکه انسان ها ب دیگو یم الکسیگلد قانون

 آسان. یلیسخت باشد، نه خ یلیداشته باشد. نه خ یهمخوان شانیها ییباشند که با توانا یکار



 

53 
 

 کتاب خرده عادت ها

 میلکان             زهرا صادقی                       جیمز کلییر                        

 

 

 نی. امییآ یآن بر م یکه از عهده  میشو یروبه رو م یدهد که با چالش یرخ م یزمان زهیانگ نیشتریب

 یختگیسطح برانگ نیتر نهیدادسون معروف است که به -به قانون یرکز  یروانشناس قاتیموضوع در تحق

 کند. یم فیمالل و اضطراب توص یانیم یرا نقطه 

است که عملکرد خود را در  نیدارد ، ا تیاهم اریکه بس یزیچ د،یکن یرا شروع م یتازه ا تیفعال یوقت

 . دیآن را ادامه ده دیهم بتوان ستین یعال طیشرا یوقت یتا حت دیحالت ممکن نگه دار نیساده تر

 (. میداد حیتوض اتیبا جزئ "ساده اش کن"قانون  نیمطلب را در مبحث سوم نی)ا

 

  .دارد تیکوچک اهم یرتقا دادن آن با روش هاا د،یآ یبه وجود م یعادت یوقتهر چند 

 

 

 

 یدارد و اگر درست به منطقه  یشما را متعهد نگه م دیجد یاندک و چالش ها یها شرفتیپ نهمی

اوج و فرو رفتن کامل  یتجربه  ی. )تچان به معنادیبه حالت تچان برس دیتوانیم د،یبرخورد کن الکسیگلد

 است(. تیدر فعال

 

 دیمتمرکز بمان یبا وجود خستگ

 کنند؟ ینم هیکنند که بق یچکار م قایموفق دق یها آدم

دارد که چه  یبستگ نیبه ا زیکه همه چ دیشانس، استعداد. بهتر است بدان ک،ی: ژنتدیاست بگوئ ممکن

 .کردن خسته کننده و کسالت آور را هر روز تحمل کند نیبتواند تمر یکس
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کنند.  یبودن م زهیانگ یاحساس ب هیندارند بلکه آنها هم مثل بق قایاز اشت ییانتها یموفق منبع ب افراد

 دشانیبه عادت جد یکنند که با وجود احساس خستگ یم دایپ یاست که آنها باز هم راه نیتفاوت در ا

  .باشند و کارشان را انجام دهند بندیپا

 .بلکه مالل است ست،یشکست ن ت،یموفق یبرا دیتهد نیبزرگتر️��

 

شود و  یم ینیب شیقابل پ جهیکنند. نت یخوشحال تان نم گریچون د د،یشو یت ها خسته ماز عاد شما

 یخارج م شرفتیپ ریتازه از مس یزیچ یشود، در جست و جو یم یتان عاد یهمان طور که عادت ها

  .دیشو

 یمیز رژا گر،ید نیبه تمر ینیو از تمر دیشو یگرفتار م انیپا یب یاست که در چرخه  لیدل نیبه هم دیشا

  .دیپر یم گرید ی دهیبه ا یکار یا دهیو از ا گرید میبه رژ

اگر  یحت د،یگرد یم یدیجد یکند، به دنبال استراتژ یم دایتان کاهش پ اقیاشت یکم نکهیمحض ا به

  .باشد یهمچنان عمل یقبل یاستراتژ

 یکه کار را درست انجام م یی: انسان ها آنقدر به دنبال تنوع اند که آنهادیگو یم یاولیکه ماک همانطور

 .رندییدهند به دنبال تغ یکه کار را اشتباه انجام م یکسان یدهند هم به اندازه 

 

به اندازه  یقلب لیداشتن تما یو برا دیکسب کن یروزیپ یکاف یبه اندازه  دیبا تیداشتن احساس رضا یبرا

عالقه  یزیاست. اگر به چ الکسیداز اصل گل یرویپ یایاز مزا یکی نی. ادیخواستن داشته باش یکاف ی

نگه داشتن اوضاع  ذابج یبرا یقابل کنترل، راه خوب یسخت زانیبا م ییچالش ها یکار کردن رو د،یدار

 .است

 نیخود با هم یبهساز ندیافراد در فرا یماند. باالخره همه  یتا ابد جالب و جذاب نم یعادت چیه البته

 .دیو مالل شو یعاشق خستگ دیشوند، با یچالش روبرو م

 روند. یجلو م یکنند، اما ناوارد ها با روال زندگ یم یبه برنامه و جدول زمان بندیها خود را پا یحرفه ا
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ستمیفصل ب  

 عادت ها یمثبت و منف ی جنبه

 

آزادانه به حرکات  دیتوان یم دیده یکه بدون فکر کردن انجام م دیحرکات ساده را آنقدر خوب بلد یوقت

 تانیانرژ دیتوانیم شتریب دیپا افتاده کن شیپ یزهایرا صرف چ یکمتر یهر چه انرژ دیر کنتر فک شرفتهیپ

  .دیرا صرف مسائل واقعاً مهم کن

است که  نیآن ا یو جنبه منف میکارها را بدون فکر انجام ده میتوان یاست که م نیمثبت عادت ها ا جنبه

 .میکوچکمان توجه ندار یبه خطاها گریو د میکنیعادت م یانجام کار وهیبه ش

 

 کردیبه رو دیابیو به سطح ممتاز عملکرد دست  دیخود را به حداکثر برسان لیپتانس دیخواهیم یوقت

  د.ستنین یبه مهارت باال کاف دنیرس یاما برا هستندعادت ها الزم  دیدار ازین یقتریدق

 .ناخودآگاه و عمل آگاهانه است یعادت ها دیدار ازیکه به آن ن یزیچ

 عادتها + عمل آگاهانه = مهارت

 

 :میبازنده را درهم شکن یباورها

از آن در  شتریما گره خورده باشد ب تیبه هو شتریهر چه ب یعنیما مقدس تر باشد  یبرا یطرز فکر هرچه

 یآموزش نینو یکه روش ها ی.)مانند معلمدیتوان د یم یرا در هر حرفه ا نی. امیکنیمقابل انتقاد دفاع م

 یتی( هر چه محکمتر به هودبر یمطمئن خود را به کار م یمیقد یو فقط طرح درس ها ردیگ یم دهیرا ناد

 .میرشد کن میتوان یسخت تر م میبچسب
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 یخود را با چالش ها دیتوان یشود کمتر م لیشما تبد تیخاص به هو یاعتقاد دیاجازه ده شتریب هرچه

شد و اگر همان  دیخواه ریانعطاف ناپذ دیداشته باش یادیز یدلبستگ تتانی. اگر به هودیسازگار کن یزندگ

 !دیده یخود را هم از دست م دیاز دست بده دیکرده ا تتانیمورد را که تمام هو کی

 ماندگار جیراز نتا

 

 

که  یزیچ د،ی. اگر هرگز توقف نکندیکردن نکش شرفتیاست که هرگز دست از پ نیبا دوام در ا جینتا راز

 ریچشمگ د،یانداز یکه به راه م یتجارت د،یخواهد بود. اگر دست از کار کردن نکش ریچشم گ دیساز یم

داشت. اگر آموختن را متوقف  دیفوق العاده خواه یاندام د،یخواهد بود. اگر دست از ورزش کردن نکش

که  یپول د،یخواهد بود. اگر پس انداز کردن را کنار نگذار ییاستثنا د،یآور یکه به دست م یدانش د،ینکن

 دیخواه یمعرکه ا یها یدوست د،یباش گرانیبه فکر د شهیخواهد بود. اگر هم ریچشمگ دیآور یبه دست م

 .شوند یم بیشوند، بلکه باهم ترک یداشت. خرده عادت ها جمع نم

 .ریچشمگ جیکوچک و نتا راتییقدرت خرده عادت هاست. تغ نیا
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