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تقدیمبه
روح پاک پدرم  که عالمانه به من آموخت تا چگونه در 

عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم
مادرم:

 که توفیق خود را نتیجه زحمات، فداکاریها و دعای خیر 
ایشان می دانم

همسرمودخترنازنینمهانا
که اگر چنین آرامشی را در زندگی ام فراهم نمی کرد امکان 
نگارش چنین اثری واقعا دور از انتظار به نظر می رسید. 

تک تک شما را از صمیم قلب دوست دارم
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مقدمه

همه ما تغییر کردن را بسیار بزرگ می پنداریم و فکر می کنیم برای اینکه تغییر 
کنیم باید کارهای بزرگی انجام بدهیم؛ به همین خاطر وقتی بنا داریم که 
تغییری در خودمان ایجاد کنیم، مرتکب یک سری اشتباهات می شویم؛ اول 
نتیجه ای جز شکست  انتخاب می کنیم و معموال هم  بزرگی  اهداف  اینکه 
عاید مان نمی شود و دوم اینکه زمانی که می خواهیم یک تغییر را در خودمان 
ایجاد کنیم، توانایی خودمان را فراتر از حد واقعی تصور می کنیم و بارها 
خیلی  گرفتیم.  آن  از  مشابه  نتیجه ای  که  می کنیم  طی  را  مسیری  بارها  و 
به  تمایلی  نتیجه،  به  رسیدن  در  کم صبری  و  زمان بر بودن  دلیل  به  وقت ها 
به  رسیدن  برای  می کنند  فکر  آدم ها  اغلب  نداریم.  کارهای کوچک  انجام 
نتایج بزرگ باید گام های بزرگی بردارند و سعی می کنند که در زندگی با 

تفکر همه یا هیچ جلو بروند.
 اما واقعیت این است انجام دادن یک کار کوچک و مستمر نسبت به انجام 
یک کار بزرگ و هرازگاهی نتایج بهتری خواهد داشت و اینکه انجام دادن 

یک کار کوچک و مستمر نسبت به هیچ کاری انجام ندادن بهتر است.
چند بار تا حاال پیش آمده در کاری گیر کرده باشید؟ چند بار شده تصمیم 
گرفته اید به یک انسان بهتری تبدیل بشوید، ولی موفق نشده اید؟ چند بار 
خیلی  نگرفتید؟  نتیجه ای  ولی  دادید،  انجام  بارها  و  بارها  را  کاری  شده 
که  داریم  تعصب  گرفتیم  یاد  که  کارهایی  و  روش ها  به  چنان  ما  وقت ها 
تجربه  را  راه  یک  وقتی  کنیم.  تجربه  را  دیگر  روش  یک  نیستیم  حاضر 
را  همان  بارها  و  بارها  که  داریم  تمایل  نمی رسیم،  موفقیت  به  و  می کنیم 
تکرار کنیم و در صورت نتیجه نگرفتن خودمان را مقصر بدانیم نه رویکردی 
که در پیش گرفتیم. خیلی وقت ها روشی که در دیگران جواب داده دلیل بر 
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این نیست که در شما هم جواب بدهد.
در  می گیریم.  می دهیم، شکل  انجام  که  کوچکی  رفتارهای  و  قدم ها  با  ما 
این کتاب یاد می گیرید که چطور با ایجاد رفتارهای کوچک و مکرری که 
انجام می دهید، به انسان دیگری تبدیل شوید. اگر فقط روزی چند دقیقه به 
ایجاد عادت ها زمان اختصاص بدهید، به انسانی که دوست دارید، تبدیل 

می شوید.
رفتار انسان مدام در حال تغییر است، ولی این کتاب درباره حقایقی صحبت 
می کند که تغییر نمی کند؛ اصول پایداری که می توانید سال های سال بر آن 
تکیه کنید و رفتارهایی که می توانید زندگی خود را بر مبنای آنها قرار دهید. 
این کتاب بدون توجه به اینکه کجا هستید و در چه سطحی قرار دارید، 
مؤثر خواهد بود. این کتاب مناسب کسانی است که به رویکرد گام به گام 

در تغییر خود اعتقاد دارند و دنبال راهی جهت بهبود خود هستند.
در 10 سال گذشته به دلیل کار در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری، رفتار 
افراد زیادی را مشاهده کردم و دیده ام که چگونه یک عادت کوچک باعث 
شده که زندگی شان دستخوش تغییرات شگرفی شود. و چطوریک عادت 
بد  عادت  یک  ایجاد  با  که  بشود.آدمهایی  انسان  یک  تغییر  باعث  میتواند 
زندگی خودشان را به تباهی کشاندند و انسانهایی که با ایجاد یک عادت 

خوب توانستند به نسخه مورد عالقه خودشان تبدیل شوند. 
این کتاب درباره ساخت عادت است و برای آنچه نیاز دارید تا به یک سری 
عادت های خوب و اثرگذار در خودتان ایجاد کنید. شما هیچ وقت نمی توانید 
10 کیلو از وزنتان را به مدت سه روز کم کنید، با سه ساعت گشتن در 
دنیای مجازی هیچ وقت به انسان موفقی تبدیل نمی شوید مگر استفاده از آن 
در راستای کارتان باشد، شما با دعا و یک داروی خاص، رابطه زناشویی تان 
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بهتر نمی شود. تغییرات پایدار و بادوام بر اثر یک کار بزرگ و ناگهانی ایجاد 
موفقیت، شهرت،  که می توانستید سالمتی،  نمی شود. خیلی خوب می شد 
اعتمادبه نفس، رفاه و آسایش، داشتن هیکل زیبا و روابط زناشویی خوب 
را یک شبه به دست  آورید. از بچگی به ما یاد داده اند که برای پول  دار شدن، 
تالش  به  نیاز  خوش اندام شدن  و  برقرارکردن  خوب  ارتباط  جذاب شدن، 
سخت و یکباره است. متأسفانه ما توسط رسانه ها و اطرافیان دائما بمباران 
می شویم که ترک یا ایجاد یک عادت نیاز به تالشی سخت و یکباره دارد.

اغلب ما با انتظارات غیرمعقول از خودمان، بینشمان را درباره اصول ساده ای 
که برای موفقیت الزم و ضروری است، از دست داده ایم.

این کتاب نوشته شده که شما را با اصول اولیه و ساده ای که جهت ایجاد 
و  بیهوده  باورهای  و  تبلیغات  دام  از  و  کرده  آشنا  دارید،  نیاز  عادت  یک 
با  می توانید  کند. شما  رها  در شما می شود،  تغییر  مانع  که  دست و پاگیری 
به کارگیری اصول اثبات شده، با انجام تمرین ها و اختصاص زمان، به نتایجی 
می توانید  کنید،  استفاده  سیستم  این  از  اگر  برسید.  قابل سنجش  و  پایدار 
عادت های خوب و مؤثری در خودتان ایجاد کنید و تحوالت پایداری در 
به شما  این کتاب حاوی مطالبی است که  بزنید.  زندگی شخصی تان رقم 
کمک می کند با ایجاد کمترین زمان ممکن، عادت های خوب و اثرگذاری 
در خودتان ایجاد کنید. یادتان باشد که صرفا خواندن کتاب و به کار نبستن 
تمرینات کمکی به شما جهت ایجاد عادت های خوب نمی کند. به خاطر 
آنها  و  را دست کم گرفته  تمرینات  که  دارم  آن  بیم  فرایند،  این  ساده بودن 
ایجاد  بالفاصله عادت ها در شما  اصول  این  از  پیروی  با  ندهید.  انجام  را 

نمی شود؛ حتما باید به خودتان زمان بدهید و به انجام آنها متعهد باشید.
این کتاب برای تمامی افرادی که دوست دارند عادت های خوب و پایداری 
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یک سری  تغییر  دنبال  به  اگر  اما  است؛  مؤثر  کنند،  ایجاد  خودشان  در 
عادت هایی مانند اعتیاد به مواد مخدر یا ترک سیگار هستید باید بگویم این 

کتاب نمی تواند به شما کمکی بکند.
شما با خواندن و انجام تمرینات این کتاب می توانید به سادگی عادت های 
خوب و مؤثری در خودتان ایجاد کنید و همچنین کمک می کند عادت های 

بدی که داشتید، از بین ببرید.



13پیشگفتار

 پیشگفتار

وقتیچالشراباطنابزدنشروعکردم�

بعضی وقت ها که به باشگاه می رفتم و می دیدم خیلی از افراد به صورت 
مداوم پنج دقیقه طناب می زدند، خیلی غبطه می خوردم که چرا من نمی توانم 
این کار را انجام بدهم، بعد یک طناب را برمی داشتم و با اولین یا دومین 
بار طناب به سرم می خورد و حتی اگر یکی یا دو مورد به صورت صحیح 
بسکتبال  بازیکن  یک  انگار  که  می کردم  بلند  را  پاهایم  این قدر  می زدم، 
می خواهد توپ را داخل سبد بیندازد. به خاطر اینکه طناب از زیر پاهایم رد 
بشود حدود 10 سانتی متر باال می پریدم و اغلب اوقات باز هم نمی توانستم 
به درستي انجام بدهم و بعد از مدتي تالش به این نتیجه می رسیدم که من 
این کاره نیستم، سعی می کردم سراغ این کار نروم؛ چون احساس می کردم که 
من استعدادی در طناب زدن ندارم. ولي این دغدغه ام شده بود که هر جور 
شده باید یاد بگیرم، بعضی روزها طناب را می گرفتم و با باال پریدن های 
مسخره سعی می کردم چند تا را بزنم. بعد از چند بار زدن احساس مي کردم 
دارم یاد مي گیرم اما روز بعد وقتي مي خواستم دوباره این کار را بکنم بدتر 
از دیروز بودم و این به شدت من را کالفه مي کرد یک بار تصمیم گرفتم از 
این به بعد روزي فقط به مدت پنج دقیقه تمرین کنم و بعد از آن طناب 
را کنار بگذارم و بروم سراغ تمرینات روتین خودم بارهای اول که انجام 
طناب  می کردم  احساس  می خورد  بدنم  به  دائما  و  بود  بد  خیلی  می دادم 
برای من کوتاه است اما وقتي می دیدم که افرادي با قد و قامت بلندتر از 
من می آیند  و این کار را انجام می دهند فهمیدم مشکل از طناب نمي تواند 
باشد اما نمی دانم چرا احساس می کردم این طناب لعنتی برای من کوچک 
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بود؛ چون همیشه به سر و گردنم می خورد و هر بار که مقداری پیشرفت 
می کردم بعد از کنار گذاشتن دوباره به حالت قبل برمی گشت. بعد از چند 
همه  که  می کردم  فکر  می داد  دست  من  به  کالفگي  انجام دادن حس  روز 
دارند به من می خندند، خیلي زود فهمیدم که به جاي تمرکز بر روی طناب 
زدن تمام توجهم به اطرافیانم شده است دیدم که اینجا نمی توانم این کار 
را انجام بدهم، چون خیلي وقت ها کساني که باشگاه بودند هرکسی نقش 
یک مربي می گرفت که باید این جوري دسته اش بگیرید، این جوري اشتباه 
است، باید این جوري باال بپرید. دیدم که هر کسی که رد می شود یک نظری 
می دهد همه شده بودند مربی که هر لحظه یک ایرادی می گرفتند خالصه 
حس کردم تمایل ندارم این کار را در باشگاه انجام بدهم بنابراین محیطم را 
عوض کردم یعني به جای طناب زدن در باشگاه توی خانه این کار را انجام 
بدهم. یک طناب خریدم و خودم را متعهد کردم که هر روز به مدت دو 
دقیقه این کار را در خانه انجام بدهم. شروع کردم اوایل خیلی سخت بود 
به شدت من رو خسته می کرد اما به خودم می گفتم فقط قرار است دو دقیقه 
این کار را انجام بدهید و بعد از آن می توانی طناب را کنار بگذاری و خیلي 
وقت ها بعد از دو دقیقه طناب زدن را کنار می گذاشتم ولي بعضي وقت ها 
که اشتیاق داشتم تا 10 دقیقه ادامه پیدا مي کرد دیدم که بعد از چند روز به 
راحتی مي توانم 20 تا طناب بزنم و این براي کسي که با یک یا دو حرکت 
طناب به شدت به چالش می افتاد یک پیشرفت فوق العاده بود و از اینکه بعد 
از مدت یک هفته مي توانستم 50 تا طناب بزنم حس و حال خوبی داشتم 
و این به من انگیزه می داد و دائما خودم را تشویق می کردم که اگر می توانم 
بدون وقفه 50 تا طناب بزنم پس حتما بیشتر هم می توانم با ادامه دادن آن 
را به 100 تا رساندم بعد از چند روز یک چالش جدید برای خودم ایجاد 
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مي کردم و هر چقدر جلو تر مي رفتم به این نتیجه می رسیدم که با هر بار 
انجام دادن خستگی من کمتر می شد و انجام این کار از یک عمل خسته کننده 
بار  و کالفه کننده به یک بازي جالب و هیجان انگیز تبدیل شده بود. هر 
سطحی تعیین می کردم و خودم را ارتقاء می دادم تا اینکه به مرحله ای رسید 
که می توانستم 500 عدد بدون وقفه طناب بزنم و با ادامه آن به مدت دو ماه 
به هزار عدد رساندم. بعد از مدتي برایم جالب بود که چطور من که در ابتدا 
حتي نمی توانستم دو تا طناب بزنم به راحتي هزار تا می زنم آیا می شود در 
کارهاي دیگر هم انجام داد؟  با پشت سر گذاشتن این تجربه مثبت کوچک 
کنجکاو شدم که آیا هیچ توضیح علمی برای این اتفاق وجود دارد یا خیر. 
مطالعات علمی نشان داد که یکی از شروط عادت ها کوچک کردن رفتار 
است پس دیدیم که این مبنای علمی دارد و بعد توانستم در سایر جنبه هاي 

زندگی ام هم انجام بدهم و نتایج شگفت انگیز و مشابهی به دست آورم
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فصل اول:

کلیات در عادت
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جادوياقداماتکوچک�

نقدي و یک سکه صدتومانی  میلیارد تومان پول به صورت  پنج  بین  اگر 
که در 30 روز آینده هر روز ارزشش دو برابر می شود حق انتخاب داشته 
باشید کدام یک را انتخاب می کنید؟ اگر داستان را قبال شنیده باشید سکه 
باور کنیم  برایمان سخت است که  اما چرا  انتخاب می کنید  صدتومانی را 
که سکه صدتومانی منجر به پول بیشتري می شود؛ چون رسیدن به پول از 
طریق سکه صدتومانی زمان زیادي می برد تا به نتیجه نهایي برسیم. بیایید 

بررسي کنیم که چطور این اتفاق رخ می دهد
فرض کنید که شما پنج میلیارد تومان را انتخاب می کنید و دوستتان مسیر 
روزي صد تومان را انتخاب می کند در روز پنجم شما پنج میلیارد دارید اما 
دوستتان فقط 1600 تومان دارد روز دهم دوستتان 51200 تومان دارد که 
در مقابل پول شما اصال دیده نمی شود به نظرتان دوستتان چه حسي دارد؟ 
پولتان  کردن  خرج  مشغول  شما  درحالی که  ناراحتی  و  ناامیدی  احساس 
هستید و از آن لذت می برید و از انتخابتان راضي و خوشحال هستید. بعد 
از گذشت 20 روز دوستتان 52428800 تومان دارد و در مقابل پول شما 
اصال به حساب نمی آید به نظرتان دوستتان چه حسي دارد؟ احتماال به این 
فکر مي کند که به خاطر این همه فداکاري و رفتارهاي مثبت فقط کمی بیش 
البته  این به بعد معجزه کارش آغاز می شود  از  از 50 میلیون تومان دارد. 
دوستتان تا روز 26 ام مقدار پولش کمتر از شماست ولي بعد از این است 
که اثر رفتارهای کوچک و مرکب ظاهر می شود و در روز سی ام به مبلغ 
53میلیاردو 681 میلیون و 91 هزارمی رسد؛ یعني مقدار پولش بیش از 10 
برابر شما است، در روز 27 ام بود که دوستتان شما را کنار زد و شکستتان 
داد. در این؛ مثال دیدیم که چقدر رفتارهاي کوچک ولي مداوم مي توانند 
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از  خیلي  در  داستان  این  بدهند؛  قرار  تحت الشعاع  را  ما  زندگي  آینده  در 
جنبه هاي زندگي مؤثر است.

مي گویند یک بار مردي با اسبي به سرعت رد مي شد، طوری که کار خیلي 
مهمي دارد یک نفر از او پرسید کجا مي روید؟ پاسخ داد: نمي دانم از اسبم 

بپرس.
اسب  بر  سوار  ندانسته  که  است  مردم  از  خیلي  زندگي  داستان  این   
عادت هایشان شده اند و نمی دانند کجا دارند می روند و خودشان را به آن 
سپرده اند که یک جایی اینها را ببرد و خیلي ها حتي نمی دانند که چه خبر 
است. در بعضی افراد اغلب کارهایشان بر اساس عادت هایشان است و در 
بعضی ها تقریبا تمام کارهاي زندگی شان را به این خلبان خودکار سپرده اند 
البته این به معنی بد بودن عادت ها نیست اتفاقا خیلي از موارد عادت ها 
الزمه زندگي خوب و موفقیت ما هستند مثال فرض کنید که شما هر روز که 
از خواب بیدار مي شدید به تمام کارهاي که انجام مي دادید فکر مي کردید؛ 
مثال به اینکه االن چطور مسواک بزنم اول دندان هاي سمت راست یا سمت 
چپ یا اول دندان هاي باالیي یا پاییني را مسواک بزنم یا موقعي مي خواستي 
کفشت را بپوشي به این فکر مي کردید که اول کفش پاي چپم یا پاي راستم 
ما دچار چالش  تقریبا زندگي  اتفاق مي افتاد  موارد  تمام  این در  و  بپوشم 
مي شد و انجام هر کاری تمام انرژی ما را می گرفت پس در اینجا منظور 
ما عادت هاي بد است نه عادت های خوب و مؤثر. معموال خیلي از افراد 
موفق عادت هاي خوبي دارند یا یک سري روتین ها دارند که باعث افزایش 

کیفیت زندگي شان شده است.
ما انسان ها فکر مي کنیم منطقي هستیم ولي در خیلی از موارد به بي فکرترین 
احساس  ماشین  انسان ها  ما  مي شویم.  تبدیل  جهان  موجود  انفعال ترین  و 
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هستیم که گاهی اوقات منطقی فکر می کنیم. در خیلی از موارد تصمیم هایی 
که می گیریم یا می خواهیم یک عادتی را در خودمان ایجاد کنیم پایه و بنای 
آن بر اساس احساسات است. عادت ها درطول زمان و با اقدامات کوچکی 
که انجام می دهیم شکل می گیرند؛ فرض کنید که اگر شما با خوردن یک تکه 
کیک نیم کیلو به وزنتان اضافه مي شد چه اتفاقی می افتاد؟ قطعا دفعه بعد 
یک ذره هم تست نمي کردید یا؛ مثال با کشیدن یک سیگار صورتتان مثل 
یک پیرمرد 80 ساله مي شد دفعه بعد حتي یک پک هم نمي زدید یا؛ مثال 
با خوردن غذاهاي پرچرب سکته مي کردید قطعا لقمه بعدي را دست هم 
ناگوار  عواقب  و  آني  داراي خوشنودي  بد  عادت هاي  متأسفانه  نمي زدید 
رفتارها  این  بلند مدت  عواقب  به  اهمیتی  هیچ  ما  مغز  و  هستند  بلند مدت 

ندارد.

عادتچیست�

اگر شما جایي مي رفتید و یک غول چراغ جادو جلوتان ظاهر می شد چه 
کار مي کردید؟ چه خواسته هایي از او داشتید؟ دوست داشتید کدام یک از 

آرزوهایتان را محقق کند؟ دوست داشتید شما را به چه کسی تبدیل کند؟
ما در دنیاي بیروني چیزي به نام غول نداریم اما یک غول دروني داریم و 
آن عادت های ماست و در صورتی که از آن آگاه باشیم خیلي به ما کمک 

مي کند و اگر آگاه نباشیم مي تواند به ما آسیب برساند
سال  سه  در  ساده  کار  یک  مکرر  انجام  با  که  مي گفت  شما  به  یکي  اگر 
آینده آدم بهتري مي شوید چه کار مي کردید؟ مثال اگر شما روزي فقط پنج 
دقیقه پیاده روي کنید در سه سال آینده به وزن نرمال مي رسیدي چه کار 
مي کردید؟ یا؛ مثال با خواندن یک پاراگراف یا یک خط در روز بعد از یک 
مدت به یک کتاب خوان حرفه ای تبدیل می شوید چه کار می کردید؟ خیلي 
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وقت ها ما آدم ها این حرف ها را جدي نمي گیریم و فکر مي کنیم که اینها 
ماه  به مدت یک  اغلب می گویند که من  یک مشت حرف مفت است و 
روزي یک ساعت پیاده روي کردم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. یا من یک ماه است 
که روزی یک ساعت مطالعه می کنم و هنوز کتاب خوان نشدم آن وقت با 
روزی یک خط مطالعه کردن یا پنج دقیقه پیاده روی می خواهید به آدم دیگر 
تبدیل شوم؟ آیا واقعا مي شود با روزي فقط پنج دقیقه پیاده روي وزنت را 
کم کنید؟ آیا می شود با روزي یک خط درس خواندن به مطالعه کردن عادت 
کرد؟ من به شما میگم بله حتما می شود. البته اینکه به این روش شکاک 
باشید به شما حق مي دهم؛ چون این قدر ساده و کوچک شده اند که معموال 
در نگاه اول آدم فکر می کند امکان ندارد اینها جواب بدهد. از روزي که 
یاد گرفتم، عادت های خیلی خوبی در  را  این سیستم عادت های کوچک 
خودم ایجاد کردم که سال ها بود تمام تالشم را می کردم و معموال هم موفق 
نمی شدم؛ مثال کاهش وزن، بیدارشدن از خواب، رژیم غذایي و خیلي از 
مواد دیگر که هیچ وقت نمي توانستم به عادت تبدیل کنم، اما با ایجاد این 

سیستم به عادت هاي ماندگار در خودم تبدیل کردم.
منبع تمام رفتارهاي که انجام مي دهیم از این سه حالت خارج نیست:

1( اراده: یعني تالش و سختي هاي که جهت رسیدن به یک هدف انجام 
مي دهیم.

2( انگیزه: یکسري کارهایي که اشتیاق داریم آنها را انجام بدهیم.
3( عادت: برگشتن به یک رفتار قدیمي و عمیق.

در این موارد، قدرت عادت ها به مراتب از انگیزه و اراده بیشتر است.
عبارتي  به  یا  مي دهیم  انجام  آب خوردن  راحتي  به  که  است  چیزي  عادت 
رفتاري است که به اندازه کافي تمرین کردیم که بدون فکر و به راحتي انجام 
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از آن استفاده مي کنند و   دهیم. معموال تعریف غلطي وجود دارد که اغلب 
انجام ندادنش  از  انجام دادنش  که  است  رفتاري  عادت  که  است  این   آن 

راحت تر است.
فرض کنید که شما عادت دوچرخه سواری را در خودتان ایجاد کرده اید، 
حاال بین نشستن و دوچرخه سواری کدام یک راحت تر است؟ قطعا نشستن. 
یا مثال بین دیدن سریال مورد عالقه و طناب زدن که در خودتان به عادت 
تبدیل کردید، اغلب دوست داریم که پای تلویزیون بنشینیم و سریال مورد 

عالقه مان را ببینیم تا اینکه برویم و طناب بزنیم.
تعریف درست تر این است که عادت چیزي است که چگونگي انجام دادن 
آن را به سایر چگونگي ها ترجیح مي دهیم؛ یعني اگر عادت کردم با دست 
اگر  مي شوم.  بیچاره  بنویسم،  چپ  دست  با  بخواهم  اگر  بنویسم،  راست 
عادت کردم غذا را با دست راست بخورم، اگر با دست چپم غذا بخورم 
اذیت می شوم. اگر بازیکنی چپ پا هستم، بخواهم با پای راستم شوت بزنم 

به چالش می افتم.
ویلیام جیمز: »عادات همان عواملی هستند که به ما امکان می دهند کاری را 
برای نخستین  بار به سختی انجام دهیم، اما همان کار برایمان به زودی آسان 
و آسان تر می شود تا در نهایت تقریبا بدون هیچ  گونه هوشیاری خاصی آن 

عمل را انجام می دهیم«.
ارسطو: »ما کارهایی که به تکرار انجام می دهیم، هستیم. ما نتیجه عادت هایمان 

هستیم«.
یک سری از عادت هاي بدي که ما به آنها اطالعي نداریم عبارت اند از:

خوردن  گازدار،  و  شیرین  نوشابه هاي  مصرف  چرب،  غذاهاي  خوردن 
هله هوله ها، خوردن شیریني و شکالت چک کردن موبایل اول صبح، تماشاي 
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تلویزیون دیر وقت، خوردن چایي داغ )متأسفانه این عادت بد باعث شده که 
کشورمان به یکي از کشورهایي که میزان ابتال به سرطان ناي در آن بسیار 
باال است، تبدیل بشود( دوش آب گرم اول صبح )این کار حس ریلکسي 
ایجاد مي کند و انرژي شما را کم مي کند( یا دوش آب سرد در شب، عادت 

به قرباني بودن، نچ نچ به جای اعتراض و .....

نیرویعادتهاکهزندگیشمارامتحولمیکند�

ما انسان ها به عادت هایمان آگاه نیستیم و اگر به آنها آگاه باشیم و درست 
تنظیم کنیم، بسیار به ما کمک مي کنند و برعکس اگر از آنها آگاه نباشیم 
و استفاده درستي از آنها در جهت بهبود زندگي مان نکنیم، مي توانند ما را 
باعث  باشد،  درنیامده  عادت  به صورت  کاري  که  زماني  تا  کنند.  بیچاره 
مورد  در  مثال  می شود؛  انرژي  مصرف  و  باال  تمرکز  زیاد،  ذهني  تشویش 
خطاطی، نقاشی یا تایپ10  انگشتی زمانی که بارهای اول می خواهیم انجام 
بدهیم، به شدت کالفه و خسته می شویم و انجام دادن آنها نیازمند تالش و 

تمرکز باالیی است.
آدم ها وقتي می بینند کسی به موفقیت یا دستاورد بزرگی رسیده که براي 
ایجاد  یک شبه  بزرگ  تغییرات  این  می کنند  فکر  است،  شگفت انگیزه  آنها 
شده است و معموال جمالتی مانند: اگر ما بخواهیم این کار را انجام بدهیم، 
باید از خیلی چیزهایی که دوست داریم دست بکشیم؛ باید برای رسیدن 
باید براي رسیدن به  انجام بدهیم؛  به این موفقیت کارهاي خارق العاده ای 
این سطح از موفقیت، آدم خاصي با توانایي هاي ویژه ای باشیم؛ همه افراد 
این توانایي ها را ندارند، اینها افرادي هستند که استعدادهاي ویژه ای دارند 
یا اراده ای آهنین دارند که هرکسي نمي تواند مثل آنها باشد، باید هر روز 
کارهاي طاقت فرسا و خسته کننده بکنیم من که این اراده را ندارم و خیلي 
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از موارد دیگر که فکر می کنند باید شامل این موارد باشند تا موفق بشوند. 
در اینکه تالش و پشتکار باعث می شود افراد به یک جایگاه مناسبي برسند، 
شکي نیست؛ اما اغلب افراد فکر مي کنند که دیگران یک شبه به جایگاهي 
یا اگر کاري را در مدت محدود و با شدت زیاد انجام بدهیم،  رسیده اند 
موفق می شویم و معموال هم کار بزرگي انتخاب مي کنند و بعد از مدتي در 
آن شکست مي خورند و مي گویند دیدید که حرفم درست بود. فکر مي کنند 
باید در کمترین زمان ممکن به سطحي که افراد موفق دست یافته اند، برسند؛ 
در غیر این صورت توانایي و استعداد آن کار را ندارند. معموال چیزي که 
امروز از آن افراد مي بینند، کوه یخ نتیجه رفتارها و اقداماتی است که روزها 
و ماه ها انجام داده اند که به شکل موفقیت ها و دستاوردها خودش را نشان 
کارهایی  نتیجه  اینها  که  نمي کند  توجه  این  به  کسي  درحالی که  مي دهد؛ 
انجام داده است که  کوچک و جزئی بوده که به شکل مستمر و طوالنی 
امروزه ما مي بینیم. این افراد سال هاي زیادي صرف زیرساخت هایي کرده اند 
که ما معموال نمي بینیم یا نمي خواهیم ببینیم. اغلب انسان ها دوست دارند 
فصل اول زندگی خودشان را با فصل چهارم زندگی دیگران مقایسه کنند.

شما اگر روزي یک درصد پیشرفت کنید، در پایان سال 37 برابر پیشرفت 
مي کنید )37 = 1/1365 ( و اگر روزی یک درصد پسرفت کنید، در پایان 
سال به چیزی حدود صفر خواهید رسید )25/. = 99365/(. اما چرا ما برای 
تغییرات بزرگ بیشتر از تغییرات کوچک و جزئي اهمیت قائل هستیم؟ یا 
این سؤال  به  پاسخ  است؟  همراه  با شکست  معموال  بزرگ  تغییرات  چرا 
موفقیت  به  یک شبه  داریم  دوست  اینکه  اول  نیست:  حالت  دو  از  بیشتر 
اینکه وقتی شما یک کار بزرگی  تقریبا غیرممکن است و دوم  برسیم که 
در نظر بگیرید احتمال انجام آن کار بسیار کم است؛ مگر اینکه بخواهید 
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آن کار را به صورت کوچک و مداوم انجام بدهید. اگر بخواهیم تغییرات 
بزرگی در خودمان ایجاد کنیم، نیاز به انگیزه و اراده زیادی داریم که این 
دو ابزار همیشه در دسترس نیستند. اراده به دلیل داشتن مقدار محدود و 
مشخص تحلیل پذیر است و از طرفي دیگر انگیزه به دلیل وابسته بودن به 
احساسات دائما در نوسان است و قابل اطمینان نیست؛ چون احساسات ما 

متغیر هستند.

وقتیباوجودتالشنتیجهنمیگیرید�

 وقتی  می خواهید یک رفتار را به عادت تبدیل کنید، الزمه اش این است 
که اطالعات از ضمیر خودآگاه به ناخودآگاه فرستاده شود؛ یعني من دارم 
این روند بسیار زمان بر است. ممکن است شما در  یاد مي گیرم و  چیزي 
یادگیری یک مهارت به سطح رضایت بخشی برسید؛ اما از فردا دوباره به 
حالت قبل برگردید که نه تنها بهتر نشدید، بلکه بد تر هم شدید این کامال 
طبیعی است و ممکن است که در ایجاد هر مهارتی این اتفاق بیافتد؛ بنابراین 
باید به این آگاه باشیم و به خودمان ایمان داشته باشیم که می توانیم موفق 

شویم.
سماجت  مي بینند  که  بعد  مي گیرند،  نادیده  را  شما  اول  می گوید:  گاندي 
به خرج مي دهید، به شما مي خندند، بعد مسخره ات مي کنند و بعد با شما 

مي جنگند و باالخره شما پیروز خواهید شد.
 ما نیازمند تغییرات به صورت کوچک و تدریجی هستیم تا بتوانیم آن رفتار 
را به شکل عادت دربیاوریم. ارزش عادت ها زمانی مشخص می شود که 
ما سه یا پنج سال بعد به عقب برگردیم و ببینیم چه تغییراتی در خودمان 
ایجاد کرده ایم. تغییرات کوچک در لحظه اهمیت ندارند؛ مثال با یک هفته 
باشگاه رفتن هیچ اتفاقی نمی افتد، وزنت کاهش پیدا نمی کند و بدنت همان 
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شکل نافرمی بود که هست یا مثال با یک هفته مطالعه زبان جدید نمی توانید 
رها  را  کار  شرایط  این  در  معموال  افراد  اغلب  و  کنید  راحتی صحبت  به 
مي کنند. در چنین شرایطی با تصمیمی که مي گیریم که به رفتار مورد نظر 

ادامه بدهیم یا خیر، لحظات حیاتي ما شکل مي گیرند.
اغلب افراد قبل از شروع ایجاد یک عادت مرتکب دو اشتباه بزرگ می شوند؛ 
اول اینکه معموال یک اقدام و کار بزرگ در نظر مي گیرند که مي خواهند 
انجام بدهند و دوم اینکه در برآورد زمان مرتکب اشتباه مي شوند و اغلب 
زمان را کمتر از آن چیزی که نیاز است، در نظر می گیرند و وقتی می بینند به 
نتیجه ای که مورد انتظارشان بود نرسیدند، دوباره به روال قبل برمی گردند.

در  خوب  عادت  یک  می خواهیم  وقتی  هستند؛  دولبه  شمشیر  عادت ها   
خودمان ایجاد کنیم، به دلیل زمان بر بودن و عدم نتیجه آن در کوتاه مدت، 
ممکن است از ادامه دادن آن رفتار دست برداریم و از طرف دیگر عادت هاي 
بد کامال برعکس و علیه ما کار مي کنند؛ مثال وقتي عادت به پرخوری داشته 
باشید با خوردن غذا هورمون دوپامین ترشح می شود که احساس خوبی به 
شما دست می دهد و نتیجه این کار در بلند مدت باعث چاقی و بیماری هایی 
مانند دیابت، پرفشاري خون و بیماري هاي قلبي و عروقي می شود یا مثال 
االن به جای رفتن به باشگاه ورزشي یا دویدن دوست دارید تلویزیون نگاه 
کنید. شما در آن لحظه احساس خوبي دارید ولي نتایج ناخوشایند آن در 

بلند مدت نشان داده می شود.
انجام  که  گاه وبیگاهی  کارهاي  نتیجه  »موفقیت  مي گوید:  رابینز  آنتوني 
مي دهید نیست، بلکه به خاطر کارها و اقداماتي است که به صورت دائمي 

و روزانه انجام مي دهید«.
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چرابایدبهخودمانزمانبدهیم�

زماني که بخواهید یک رفتار را به عادت تبدیل کنید، دوره زماني خاصي 
تبدیل شود؛  دائمي  به شکل  تا  عبارتي یک خط سیري طي مي کند  به  یا 
پس توجه داشته باشید که ایجاد یک عادت یا رفتار ماندگار نیازمند صبر، 

حوصله و ممارست است.
 زماني که یک درخت بامبو مي کارند، سال اول به آن آب مي دهند و کامال 
از آن مراقبت می کنند، ولي خبري از جوانه زدن نیست و این در سال دوم، 
سوم و چهارم هم همین طور ادامه مي یابد تا اینکه در سال پنجم سر از خاک 
آیا رشد درخت  درمی آورد و در عرض شش هفته 27 متر رشد مي کند. 
بامبو به مدت شش هفته بوده است یا پنج سال؟ قطعا پنج سال؛ چون این 
مدت در زیر خاک در حال ریشه دواندن بوده است؛ یعني پنج سال صرف 
ریشه اش کرده تا بتواند در مدت محدودي به حداکثر رشدش برسد. یا مثال 
در اغلب  سرطان ها؛ 80 درصد موارد کشف نشدنی مسیري طي مي کنند که 
بعد از چند سال بدن انسان را تسخیر می کنند؛ یعني این اتفاق از سال هایي 
شروع شده که فرد یک عادت نامناسب در خودش ایجاد کرده، ولي چون 
در آن لحظه هیچ اتفاقي نمي افتد، اهمیت نمی دهد و نتیجه این رفتار زماني 
مي بیند که سال هاي سال از این عادت گذشته است و بیماري تمام بدنش 

را فراگرفته است.
هر نوع پیشرفت و پسرفتي نتیجه رفتارها و اعمال قبلي ماست.

 معموال خیلي از افراد مي پرسند من االن یک ماه است دارم ورزش مي کنم، 
ولي هیچ تغییر نکرده ام. یک ماه است که رژیم مي گیرم، ولي فقط یک کیلو 
این  نتیجه اش  اما  دارم سخت تالش مي کنم،  که  است  ماه  کردم. یک  کم 
شد؟ فقط یک کیلو. این موارد باعث می شود که ناامید بشوند و چون طبق 
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برآوردهایشان پیش نرفته است، دست از کار می کشند.
فرض کنید شما یک قالب یخ دارید و می خواهید آن را ذوب کنید. زماني 
درجه  پنج  منفي  دماي  به  درجه   10 منفي  دماي  از  را  یخ  می خواهید  که 
برسانید، به ظاهر اتفاقي نمي افتد؛ حتي وقتي به دماي منفي یک درجه هم 
برسانید باز هم هیچ اتفاقي نمي افتد، ولي به محض اینکه دما به صفر برسد، 
منفي یک  تا  منفي 10  از  دما  کاهش  در  مي کند.  به ذوب شدن  یخ شروع 
درجه هیچ تغییر ملموسي اتفاق نیفتاد، ولي به محض رسیدن دما به صفر 
درجه یخ شروع به ذوب شدن کرد. اکثر افراد با کارهایی که انجام می دهند 
همین طوری برخورد مي کنند. هر کاری که شروع کنید در ابتدا هیچ اتفاقي 
نمي افتد، حتي ممکن است درآغاز بدتر هم بشود، اما با گذشت زمان به 
مرور نتایج آن ظاهر می شود و این نشان می دهد تالشي که تا به حال کردي 

بي نتیجه نبوده است، بلکه انرژي آن ذخیره شده است.

افسانه21روز�

معموال اغلب افراد می پرسند تا چه زمانی باید این رفتار را انجام بدهیم تا به 
شکل یک عادت دربیاید و جوابی که رایج است و اغلب هم توسط خیلی از 
مدرسان تکرار می شود، این است که یک عادت در 21 روز شکل می گیرد 
یعنی اینکه شما هر رفتاری را 21 روز انجام بدهید به عادت تبدیل می شود؛ 
اما عدد 21 روز از کجا آمده است؟ احتماال این به تحقیقات یک جراح 
بیمارانش  در  مالتز  آقای  برمی گردد.  مالتز  ماکسول  دکتر  نام  به  پالستیک 
متوجه شد کسانی که دچار نقص عضو می شوند، 21 روز زمان می برد که 
با نقص عضوشان کنار بیایند یا کسانی که یک عمل زیبایی انجام داده اند، 
21 روز طول می کشد که با ظاهر جدیدشان کنار بیایند و بر اساس آن ادعا 
کرد که 21 روز مدت زمانی است که فرد نیاز دارد تا با هر نوع تغییری 
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در زندگی اش سازگار بشود؛ اما این ادعا بعدها رد شد؛ چراکه عادت ها با 
هم فرق می کنند و قاعدتا زمان مختلفی هم نیاز دارند تا شکل بگیرند؛ مثال 
با هم  با 20 عدد بارفیکس کامال  لیوان آب هر صبح  تجربه نوشیدن یک 
متفاوت است. ما می توانیم خوردن یک لیوان آب را به راحتی با انجام آن 
در چند روز به عادت تبدیل کنیم، درحالی که 10 عدد بارفیکس به مراتب 

زمان بیشتری خواهد برد.
بازه زمانی 66 روزه  اخیرا بحث جدیدی مطرح شده که عادت ها در یک 
شکل می گیرد؛ یعنی سه دوره زمانی 21 روزه. به این شکل که 21 روز اول 
عادت شکل می گیرد، 21 روز دوم عادت تثبیت می شود و 21 روز سوم 
انجام ندادن عادت از انجام دادن عادت سخت تر است که این ادعا هم بعدها 
رد شد. صرف راحتی و زمان نمی تواند مالک تعین کننده ایجاد عادت باشد. 
بررسی ها و مطالعاتی که انجام شد، نشان داد عادت ها از یک بازه زمانی 

پنج روزه تا 254 روزه متغیر هستند.

چقدرزماننیازداریمتارفتاربهعادتتبدیلشود�

یکی از اشتباهات رایج در خصوص عادت، ارتباط دادن آن رفتار به زمان 
است.

 بیایید با یک مثال این مسئله را بررسی کنیم. فرض کنید شما و دوستتان 
می خواهید مهارت دوچرخه سواری را یاد بگیرید. دوستتان روزی یک بار 
و 20 دقیقه تمرین می کند، ولی شما روزی سه بار و هر بار 20 دقیقه تمرین 
می کنید. به نظرتان کدامیک زودتر مهارت دوچرخه سواری را یاد می گیرید؟ 
بار تمرین می کنید، ولی دوستتان روزی  قطعا شما؛ چون شما روزی سه 
یک بار این کار را انجام می دهد. پس بهتر است به جای زمان به تعداد انجام 
آن کار توجه داشته باشیم. یا فرض کنید دو نفر به نام علی و محمد تصمیم 
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می گیرند هر روز ساعت شش صبح از خواب بیدار شوند و این عادت را 
در خودشان ایجاد کنند. علی هر روز سر ساعت شش بیدار می شود، محمد 
به تدریج بعضی روزها ترجیح می دهد  ادامه می دهد، ولی  اول  چند روز 
به  می یابد.  کاهش  روز  سه  هفته ای  به  روزه  هر  بیدار شدن   از  و  بخوابد 
نظرتان کدام یک زودتر عادت سحرخیزی در خودشان ایجاد می کنند؟ قطعا 
علی؛ چون تعداد بارهایی که در این مدت انجام داده، بیشتر از محمد است. 
هنگام ایجاد عادت عالوه بر تکرار آن رفتار باید به درجه سختی و آسانی 

آن رفتار هم توجه داشته باشید.


