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 م ی کن  ی اب ی خود را رد های  عادت: چرا و چگونه عادت    اب ی رد   

 مقدمه 

 د یتوانیم  که  کار ساده و موثر  کی  د،یباش   بندیعادت پا  کیبه    شهیهم  یبرا  دیخواهیماگر  
 . داشته باشید (habit tracker)  عادت ابیرد  کیاست که  نیا دی انجام ده

 است:   این مسئله ذکر شده  ل ی دل   نجا ی در ا 

پ   ، نخبه   افراد  گ   شرفتیاغلب  اندازه  مختلف  طرق  به  را  پ  ی ساز یکم  ، یر یخود   یر یگی و 
آنها   ایکه آ  دهدیمنشان    نی. ادهدیمرا ارائه    یکوچک بازخورد  یر ی. هر اندازه گکنندیم

 دارند.  ریمس رییبه تغ ازی ن ایهستند  شرفتی در حال پ

. در دهدیمارائه    در این زمینه  یمثال خوب  ورک،یویسرآشپز در شهر ن  کی  لتون،ی هم  لیگابر
را    یا حرفه  سرآشپز   یک  نمیب یمکه    یز یتنها چ"او گفت:    مز،یتا  ورکی ویبا ن  یامصاحبه  یط
آن را    نکهیقبل از ا  ،میچشیمرا    زی است که ما همه چ  نی ا  کندیمجدا    گیآشپز خانیک  از  

کنیمبه ظرف   ز  نمک.  یهادانه  همه چیز حتی  ،منتقل  در دهانمان   طوری  را  تون یروغن 
انگار شراب  میکنیم  مزهمزه م   یکه  که  را  میخواهیاست  آن    و  بره   گوشت  .بدانیم  قدمت 
تا   میچشیمما نمک غذا را    ه ...قبل از استفاد  را  ریشو    کره   همچنین  ،میچشیمرا    یماه

 ( منبع) میزان طعم و شوری آن را اندازه گیری کنیم."

 شرفت ی در حال پ  ا یکه آ  دیگویم  او به    غذا   دهنده  لیمواد تشک  دن یسرآشپز، چش   یک  یبرا
از انجام دادن این کارها   آنها  که  ایفوری. بازخورد  ریخ  ای  استخود    ییبه سمت هدف نها

 . کندیمفراهم   را غذا درست پخت دستوربا  میزان مطابقت طعم غذا ،آورندیم به دست 

اغلب    نیز  ، مابخشد یمآزمون و خطا بهبود    ق یکه دستور پخت غذا را از طر  یمانند آشپز 
 موردنظر   تاثیر  ،هااز روش  یکی. اگر  میدهیمآزمون و خطا بهبود    قیاز طرخود را    یها عادت

در    ماده  کی آشپز که مقدار    ک یمانند    ،میکنیم   میتنظ  دوباره  گاه ما آن رارا ارائه ندهد، آن
 . دهدیم رییرا تغ غذا
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 ن یبازخورد در ح  افتیبازخورد هنگام پختن غذا و در  افتیدر  نیب  ی، تفاوت مهم حالبااین
بازخورد اغلب    دریافت  ،شودیمعادت    کی  جادیصحبت از ا  یوقت  عادت وجود دارد.  جادیا

نان در فر آسان است. اما تجسم   پف کردن  یتماشا   ایماده    کی  دن ی. چش افتدیم   قیبه تعو
ماه است   کی   دی شا  دشوار باشد.  تواند یم  ،دی دار  عادتیک    در میزان ایجادکه    ی شرفتیپ

 ی روز متوال  16  دی اشدهموفق    دیشا  ای .  دی نیبینم در بدن خود    یر ییاما هنوز تغ  ،د ی دو یمکه  
 . دی کنیماسترس و اضطراب  احساساما هنوز در محل کار  د،یکن شنی تیمد

مورد   جیتا نتا  بردیماست. اغلب زمان    یطوالن  و ماراتن  مسابقه  ک یعادت    ی ر یشکل گ
درحال  دننظر ظاهر شو مدت خود   یطوالن  یهاتالش  برای  پاداش  دریافت   منتظر  کهیو 

ایجاد  تا در کوتاه مدت به  دیدار  ازین  یازه ی انگو    لیبه دل  د،یهست  بند یپا  عادت  آن  روند 
   .دیهست یدرست ریکه نشان دهد شما در مس  دیدار ی به بازخورد فور  ازی. شما ندی باش

 کمک کند.  تواندیم عادت  ابی رد کیکه  نجاست یو ا

 ؟ کند ی مو چگونه کار    ست ی عادت چ   اب یرد 

  ا ی  ایددادهانجام    ،را  یعادت  ای آ  کهاست    نیا  یر یاندازه گ   یراه ساده برا  کیعادت    ابیرد
 .ریخ

 د ی کنتهیه    میتقو   کیاست که    نیعادت ا  ابیردبرای ایجاد یک    فرمت  شکل و   نی ترییابتدا
، مثالعنوانبه.  عالمت گذاری کنید آن را    ،د یمانیم  بندیخود پا  و عادت  که به روال  یو هر روز 

 ها خیتار نیاز ا کیهر   روی ،د یکنیم شنیتیدوشنبه، چهارشنبه و جمعه مد  یاگر در روزها
 . شودیم  لیدشما تب  یها عادت از   یاخچهیتار به  میتقو. با گذشت زمان، بکشید X کی

 مقاله   1عکس  

 ی الگو 12که شامل  امکرده جادیمن مجله عادت را ا ،فرایند  نیا شتریهر چه ب تسهیل یبرا
است که عادت    نیا  دیانجام ده  دیکه با  یهر ماه. تنها کار   یبرا  یکی  -عادت است    ابیرد

 . د یکن هاروز  گذراندنو شروع به   دیخود را اضافه کن
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که   دهمیم  حی را ترج  یز ی است. من چ  کیظاهر کالس  کی در هر روز    X  عالمت   قرار دادن
 نی . همچنزنمیماشور  هعادت خود    ابیرد  یهاسلول  روی  نیباشد، بنابرا  ترخالقانه  یکم
 . دی عادت خود را با نقطه پر کن ابیرد ای دیها استفاده کنعالمت انواع از  دیتوانیم

 مقاله   2عکس  

عادت شما    ابیاست که رد  نیا  ید ی نکته کل  ،د ی کنیمرا انتخاب    یکه چه طرح  ست یمهم ن
است که    گنالیس  کی  ن ی. اایدکرده  لیکه عادت خود را تکم  دهدیم ارائه    یفور   یشواهد

 ست ... یهمه کار ن نی. البته ادیهست شرفت یشما در حال پ

 : قدرتمند است   روشی  ل ی عادت به سه دل   ی اب یرد 

کند که    یادآور یبه شما    تواندیمکه    کندیم  جادیا   ینشانه بصر   ککار، ی  نیاانجام   .1
 .دیعمل کن دیبا

 دهنده است.    زهیانگ ،د ینی بیمدادن کارها انجام  در  که یشرفتیپ  دنید .2
 . کندیم تی رضا ایجاد در لحظه  تانیهاتی موفق ثبت .3

 . میکن  و تحلیل هی را تجز هرکدام دییایب

 . د یعمل کن  باید  که   کند ی م  ی ادآور ی عادت به شما    اب ی : رد 1شماره    تی مز 

  متان یتقوبه  ی. وقت کندیم  جادیا یبصر  یهانشانه یسر  کی یعیعادت به طور طب ابیرد
 که   شودیم  یادآور یبه شما    ،د ینی ب یمرا    دیا زدهتان  خود  که  ییهاعالمتو    دی کنیمنگاه  
 . دی دوباره اقدام کن باید

مانند کاهش وزن، ترک   ی خود را در اهداف   شرفتیکه پ  ینشان داده است افراد   قاتیتحق
احتمال   کنند،یکار را نم  نی که ا ینسبت به افراد کنند،یدنبال م فشارخونو کاهش  گاریس

که گزارش   ینفر نشان داد کسان  1600از    شیب  یمطالعه بر رو   کی  دارند.  یشتر ی ب  یبهبود
کار را   نیکه ا  یاز کسان  شتریدو برابر ب  داشتندیرا نگه م  خورندیمیی که  غذا  میزانروزانه  
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ثبت رفتار شما است و صرفًا    یراه ساده برا  ک یعادت    اب یرد  وزن کم کردند.  ،کردندینم
 کند.  جادیآن را ا رییبه تغ لیتما تواندیمرفتار  ک ی یابیرد

که از آن   میکنیمما فکر    شتری. بداردیمشما را صادق نگه    ،عادت   یابیردعالوه بر موارد باال،  
 یی نایغلبه بر ناب  ی راه برا  کی   ،یر ی گ. اندازهمی کنیمبهتر عمل   افتدیم اتفاق    واقعاً چیزی که  

شواهد    ی. وقت کند یارائه م  گذرد،یو توجه به آنچه واقعًا هر روز م  ماننسبت به رفتار  ما
 . شودیمکمتر   دیی دروغ بگو خودتانبه    نکهیدرست در مقابل شما باشد، احتمال ا

 . د یکه ادامه ده   دهد ی م  زه یعادت به شما انگ   اب ی: رد 2شماره    تی مز 

که در   میکنیم   افت یدر  یگنالیس  ی است. وقت  شرفتیپ  ،زه یانگ  برای گرفتن  هرا  نیموثرتر
 ، ب یترتنیابه.  میکنیم  دا یپ  ریادامه مس  یبرا  ی شتر یب  زهی انگ  م،یحال حرکت به جلو هست

افزا  تواند یعادت م  ابیرد انگ  یش یاثر  را    لی داشته باشد. هر برد کوچک م  زهیبر  به  شما 
 .کند یم ادامه راه بیشتر

عادت  ژهیو به ردیاب  یک  بد   کیدر    تواند یم  نداشتن  بسیار  روز  ندارید،  خوبی  حال   که 
دهد  ،قدرتمند نشان  را  وقتخود  ناراحت   ی.  تمام    دیتوانیم  یراحتبه  ، دی کنیم  یاحساس 

کار سخت   ی عادت اثبات بصر   ابیرد .  دیفراموش کن  ،ایددادهرا که قبالً انجام    ییها شرفتیپ
.  ایدکرده  شرفتی تا چه حد پ  نکه یاز ا  یفیظر  یادآور ی  ،دهدیمبه خودتان نشان  شما را  

  دوباره  دهد که  زهیبه شما انگ  تواندیم  دی نیبیم که هر روز صبح    ای  ی، مربع خالعالوهبه
  در ادامه انجام آن کار مختل کنید.خود را  شرفتیپ دیخواهینم رایز د ی شروع کن

 . کندی م   جاد ی ا   ی فور   ت یعادت رضا   اب ی: رد 3شماره    تی مز 

 ست ی لمورد از    کی. حذف  دهدیم  پاداش   دریافت  احساس  عادت به شما  ابیرد  ت،یدر نها
انجام  یکارها باید  که  تمر  یورود  کی   لیتکم  ، دیدادیمی  گزارش  عالمت   ایخود،    نیدر 
 پیشرفت در گرفتن  یتماشا  .شودیم باعث ایجاد رضایت درونی در شما    م،یدر تقو  X  یگذار 
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 ی هایسختتحمل    داشته باشد، احتماالً   یدارد و اگر احساس خوب  یاحساس خوب  ،جینتا
 . ابدییمانجام یک عمل خاص در شما افزایش 

 ی جا به: شما  کند یمکمک    نسبت به اهدافتانشما   به پایبند ماندن  نی عادت همچن   ابیرد
ندار  یاعالقه. شما  ایدکردهتمرکز    فرایند  یرو  جه،ینت فقط   د،یبه داشتن شکم شش تکه 

 نات یکه تمر  دیشو  لیتبد  یو به فرد   دیرا زنده نگه دار  روند کاهش وزن  نیا  دیکنیم  یسع
 . دهدینمرا از دست  ورزشی خود

 عادت   اب یرد   برای استفاده از  ی هاده ی ا

که    یعادت خود را با هر عادت  ابیرد   ستی، اما الزم نرسندیمبه نظر    یعال  ایمزا نیخوب، ا
به نظر    ،دیا بوده  بندیعادت پا  کی. در واقع، اگر قبالً به  دی پر کن  ،دهدیم  لیروز شما را تشک

در    دیرا با  یز یچه چ  نی؛ بنابراهستید  موردیبو    یکار اضاف   در حال انجام یککه    رسدیم
 د؟ یکن یر یاندازه گ ثبت و  خود عادت ابیرد

  یی رفتارها  ریشما را در مس  ایکمک کند    دیعادت جد  کی به شروع    تواند یمعادت    یابیرد
 . حفظ کند د،یبه فراموش کردن آنها دار لیکه تما

به شما  که    دی استفاده کن  قهیاز قانون دو دق  کنمیم  هیمن توص  ،یاتم  یها عادت  کتاب  در
 ، کمتر  ای  قهیدو دق  مدت زمانعادات خود را تا    میزان زمان الزم برای انجام  کندیم   شنهادیپ

هر   دیتوانیم دقیقه طول نکشد.    2انجام دادن یک عادت بیشتر از    یعنی  .دیکاهش ده
  ی ها با عادت  کنمیم  هی اما من توص  د، ی عادت خود دنبال کن  ابیدر رد  دیخواهیرا که م  یعادت
کن  اریبس روز    دیتا مطمئن شو  دیکوچک شروع  ردیاب   صورتبهکه حداقل هر  بصری در 

 .دونش یظاهر م  عادت شما

نمونه چند  ز  هاعادت  دستنیازا  من  در  شما  ریرا  اشتراک    با  ب  گذارمیمبه  را  آنها   هو 
 . کنمیم تبدیلو ماهانه  یروزانه، هفتگ  یها عادت

 : ی اب یرد   ی روزانه برا  ج ی را  ی ها عادت 
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 از کتاب یا مجله  صفحه 1خواندن  ▪
 دی کن شنیتیمد  قهیدق ۱ ▪
 دی ده  ی انجامکشش حرکات قهیدق 1مدت  به ▪
 ید که از آن سپاسگزار دیسیرا بنو  زیچ 1 ▪
 یدخود را مرتب کن  تخت ▪
 )زمان ...( تا  شدن داریب ▪
 د ی به رختخواب برو  )زمان ...( تا ▪
 گرفتن دوش ▪
 دندان  نخاستفاده از  ▪
 اندازه گیری وزن خود  ▪
 مکمل و  نیتامیو مصرف  ▪
 د یریبالقوه تماس بگ ی مشتر  1 با ▪
 کارها ستیل یبند  تیاولو ▪
 .""دوستت دارم  دییبگو بارکی حداقل ▪
 مرتب کنید ظروف را  همه ▪
 در بیرون از خانه قدم بزن ▪

کمتر   ای   قهیدر دو دق  توانیمرا    ستیل  نیکه اکثر موارد موجود در ا  دی توجه داشته باش
سخت به آنها   یدر روزها   ی حت  دیکه بتوان  دیخود را آنقدر آسان کن   یهاعادتکرد.    ل یتکم

 . دی باش  بندیپا

اکثر   جهی. در نتدیآن را مرتب تکرار کن  د یشود، با  تعادتبدیل به  واقعًا    یز یچ  نکه یا  یبرا
هستند.  ،ها عادت رد  روزانه  از  استفاده  برا  ابیاما  هفتگ  یها روال  یعادت   ای  یمختلف 

 باشد.  دیمف  تواندیم  زیماهانه ن
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ظروفمانند    ییرفتارها  چنین کردن  دندان  ای  مرتب  زدن   "خودکار "  تانیهامسواک 
باید آن کارها را انجام کند که    یادآور یبه شما    تواندیعادت م   ابی رد  کی اما    شوند،ینم

 . دیکامل کنو  داده

 : ی اب ی رد   یبرا  ج ی را   ی عادات هفتگ

 د یرا منتشر کن خود وبالگ پست  ▪
 دور بریزید را   هازباله ▪
 یدرا بشور هالباس ▪
 د یکن یار یرا آب اهانیگ ▪
 د ی خواب خود را مرتب کن اتاق ▪
 یدسیتشکر بنو ادداشتی کی ▪

 ماهانه:   ی ها عادت 

 یامور مال یبررس ▪
 پول به حساب پس انداز  انتقال ▪
 ی اعتبار   یهاکارت یهایبده پرداخت ▪
 هاحسابصورت پرداخت ▪
 خانه  کاملکردن   زیتم ▪

کار استفاده  یک  شمارش تعداد دفعات انجام یعادت برا ابیرد  کیاز   دیتوانیم   نیهمچن
در   خاص  کار  انجام یک  یکه چند روز برا   دیکن  یر یگیپ  دی خواهیم، اگر  مثالعنوانبه.  دیکن

 . دی کنیمهر ماه سفر 

 : کنید   اجتناب  ی که باید از آنها عادات 

 بدون الکل  ▪
 کس ی نتفل بدون  ▪
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 نیآنال د یخر بدون ▪
 نوشابه  بدون ▪
 شکر بدون ▪
 نی کافئ بدون ▪
 ممنوع  دنی کش گاریس ▪

 نیترع یسرو    است  اثبات شده  یالگو  کیعادت    مجله  که استفاده از  شومیمیادآور    بازهم
 ی ساعت برا  چندبه صرف    یاز ی. ندهد یمشما ارائه    را به  عادت  ابیرد   یک  جادیا  یراه برا
را    ی هاعادت. فقط  د یندار  آن  ظاهر و شکل   یطراح و آماده حرکت   دیکن   ادداشتیخود 
 . شوید

 د ی عادت کن  ، عادت خود   اب ی چگونه به استفاده از رد

 یمنطق   یهر فرد  یبرا  ای  یتیکه در هر موقع  ستین  یز یعادت چ  ابی رد  ا،ی همه مزا  رغمیعل
. ممکن  کنند یممقاومت    هاعادت  یر یو اندازه گ  یابیرد  دهیاز مردم در برابر ا  یار یبس  باشد.

 ایجاد   را مجبور به  آنها  رایز  انجام دادن یک کار سخت به آنها دست دهد،است احساس  
 شود، یگفته م و عادت دنبال کردن آن.  دیکن  جادی ا  دیخواهیکه م  ی: عادت کندیدو عادت م 

این کار را   اگر  ی حت  ،سود ببرد  اشکال مختلفعادت به    ابیاز رد  تواندیم  یهرکس  باً یتقر
 . انجام دهد یموقت صورتبه

 م؟ ی کن   تر آسان عادت را    ی اب یتا رد   م ی چه کن 

شما محدود شود. بهتر است به طور مداوم   یها عادت  نیترمهمبه    د یبا  عادت  اب یاول، رد
دارم   لی. من تمادیبه طور پراکنده ده عادت را دنبال کن  نکهی تا ا  دیکن   پیگیریعادت را    کی

 چهار عادت مهم خود محدود کنم.   ایعادت خود را ساده نگه دارم و آن را به سه  ابیرد

نوشتن و ثبت عادت    .دی عادت ثبت کن   جادیرا بالفاصله پس از ا  عادت  هر  ی ر یاندازه گ  دوم،
 عادت است.  شدن آن لیتکم دهنده نشان
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 است:    ن ی ا  ی فرمول اصل 

 [. کنم ی م  ردیابی [، من ]عادت خود را  ی عادت فعل انجام  بعد از ] 

 برای مثال: 

با    انجام پس   ▪ "تماس  ستون  فروش،  گذار   یمشتر   1تماس  عالمت  را    ی بالقوه" 
 .کنمیم

 .کنمیم" را پر قهیدق 1 ی برا  شنیتی مراقبه، ستون "مد انیاز پا پس ▪
"  بشوریدگذاشتم، ستون "همه ظروف را    ییظرفشو  نیبشقابم را در ماش   نکه ی از ا  بعد ▪

 . کنمیم   لیرا تکم

 ابیعادت کردن به استفاده از رد  ،م یکن یمدر مورد آن صحبت    نجایکه در ا  یز ی اساسًا، چ
عادت    ابیکه رد  دی داشته باش  ادیتا به    کند یمکوچک به شما کمک    نیقوان  نیعادت است. ا

را   را  یک عادت  ایجاددر زمینه    گرید  تی موفق  یک   و   برداشتهخود  عالمت گذاری   جدید 
 . کنید

و    یکاور یر   را   خود   سرعتبه چگونه   می شو ی م دچار لغزش  مان ی هاعادت   در انجام  ی وقت 
 م ی کن بازیابی  

نها ا  خواهمیم  ت،یدر  مورد  انجام  یوقت  نکهی در  خود    در  اشتباه عادت  یا  لغزش  دچار 
 . دیانجام ده یچه کار  باید دیشویم

زود،   یلی. خستیممکن ن  کمال گرایی کامل بودن و  .  ابدی یم  انینقطه پا  کیدر    یهر عادت
کار به سفر   یبرا دیشویممجبور    ای دی شویم ماری ب  - شودیم ظاهر   یاضطرار  تی وضع کی

. هر کندیمپیدا    ازین  برای گذراندن وقت با شما  یشتر ی خانواده شما به زمان ب  ای   دیبرو 
ا برا   نی زمان که  بمانم   توانمینمیعنی    افتد یممن    یاتفاق  برنامه عادت خود پایبند  ،  به 

 کنم: یادآور ی دمقانون ساده را به خو کی کنمیم یسع

 . از دست نده  انجام دادن کاری را   ،بار   هرگز دو 
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  دادن دست. از  خود را بازیابی کنم  ترع یسرهر چه    کنمیم  یروز را از دست دادم، سع  کیاگر  
 د یشا  .دهمینماز دست    سرهمپشترا    نیدو تمرهرگز  ، اما من  افتدیماتفاق    نیتمر  کی

 ییوعده غذا  کی  خوردن  را با  این لغزش  ،فردا  بخورم، اما  را  کامل  یتزایپ  کی   یکبار،   من
 دوم اجتناب کنم.  اشتباهاز  توانمیم کامل باشم، اما  توانمینمخواهم کرد. من جبران سالم 

چ  نیاول  ،یطورکلبه آن  هرگز  شما    باعثکه    ستین   یز یاشتباه  بلکه  .  شودیم شکست 
اشتباه اول ظاهر از اشتباهات مکرر است که به دنبال    یچ ی مارپ  موضوع اصلی افتادن در دام 

  :امنوشته یاتم یها عادت کتاب همانطور که در .شودیم

عادت    ک یشروع    ، تکرار دوباره آن اشتباه  ، ولی تصادف است  کی   اشتباه کردن  بار ک ی "
 است."  د ی جد 

با   یا   ،. مشکلمیشویم  چیه  ا یخود وارد چرخه همه    یها عادتاغلب اوقات، ما  لغزش 
را به طور کامل   یکار   د یتوانینماگر    دی است که فکر کن  ن ی. مشکل استین  اشتباه کردن

 . دی آن را انجام ده دی اصالً نبا د،ی انجام ده

 یدر صورت امکان برا   دیو با  رسدیمبه نظر    بایز  ،عادت کامالً پر شده  ابیرد  ک یمطمئنًا  
آنچه    .دارد  خود را  یهایختگ یرم  ه  به  و  هاینظمیب  یزندگ. اما  دیبه آن تالش کن   دنیرس

  دا یپ  و جبران اشتباه  ریبازگشت به مس  یبرا  یاست که راه  نیدر دراز مدت مهم است ا
 . دیکن

 دارم؟  از ی نخود    ی هاعادت  ردیابی   ی برا زمانی   چه مدت به  

تا   کشدیماست که "چقدر طول    نی ا  شودیماز من پرسیده  که    یسواالت  نیترجی رااز    یکی
 شود؟"  جادیعادت ا  کی

کنید   تحقیق  کمی  خواه  هاپاسخانواع  اگر  از    یکی روز.    100روز،    30روز،    21:  دید  دیرا 
  دهد یممطالعه وجود دارد که نشان  کی رایروز است، ز   66در حال حاضر  جیرا یهاپاسخ

ا   کی تا    کشدیم  طول  روز  66به طور متوسط   آن   ی، حتحالبااین  شود.   جادیعادت  در 
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 ار ی بس  زمانی تعیین شده برای ایجاد یک عادت  عادت، دامنه  یسختبه، بسته  نیز   مطالعه
 گسترده بود. 

ا  ک یتا    کشدیم"چقدر طول    پرسندیم  یوقت ا  جادی عادت  اغلب  آنها  منظور   نیشود؟" 
 " کنم؟ یاد یتالش ز  ستمیمجبور ن گرید ی؟ تا کشودیمآسان  ی ک "است: 

. شوندیم  ترآسان  کردن بیشتر،  نیبا تمر   هاعادتهمه    عمل کردن به  داشته باشید که  هتوج
 دهیبهتر را ناد  یها عادت  جادیا  یدر وهله اول هدف واقع  به این شیوه  پرسش  نی ا  طرحاما  

 . گذاردیمگرفته و زیر پا 

از انجام آن دست    یوقت  رای. زشهی هم  یاست: برا  نی؟ پاسخ صادقانه اکشدیمچقدر طول  
 . ستیعادت ن کی گری د  د،یبردار

از آن عبور   دی که با  یانیکرد، نه خط پا   یزندگ  در آن   دیاست که با  یسبک زندگ   کیعادت  
  بندیبه آن پا   هاسال  دیکه بتوان  دیهست  داریکوچک و پا  راتییتغ  جادی کرد. شما به دنبال ا

 اب یرد  .رفتار است  رییتغ  ریجعبه ابزار شما در مس  وسایلاز    یکی عادت    ابیرد  کی و    دی باش
 پیمودن راه در   یبرا  زهی انگ   جادیشما و ا  شرفتیاثبات تجسم پ  یراه موثر برا  کیعادت  
 است. آینده

 منبع: 

jamesclear.com 
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی غیاث
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