
 میده شیچگونه قدرت اراده را افزا
 عادت و اراده نیب رابطه

 

 
 

 

  



 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 م ی ده  شیچگونه قدرت اراده را افزا 

 رابطه بین عادت و اراده 
 مقدمه 

 . کنندیمتفسیر و تعریف اشتباه  را آن است که اغلب یمفهوم  اراده یا قدرت اراده

اعتبار دادن به اراده آسان است، اما به   ،د یکنیم  جادیا  ت یرا با موفق   یدیعادت جد  یوقت
 . ایجاد یک عادت جدید دانستشکست    را دلیل  فقدان اراده  توانیم  یآسانبههمان اندازه  

 ر یتأث  دیجد  )روتین(  روال  کی به    ی بندیپا  یشما برا   ییچگونه بر توانا  ست؟یپس اراده چ
 د؟ ی توسعه ده  بیاموزید و   آن را  دیتوانیم   ایاست    یکیولوژیب  یژگیو   کی  نیا  ای؟ آ گذاردیم
 ؟شودیم  هاعادت رییاراده در واقع باعث شکست در تغ قدرت فقدان ایآ

آن را   توانیم  و   است  یواقع   امر  کی   قدرت  نی ا  ،از افکار شما در مورد قدرت اراده  نظرصرف
عادت    کی  جادی ا  یشما برا  ییبر توانا  یمیمستق  ریو تأث  آن را شکست  توانیمکرد.    تیتقو
 دارد.  دیجد

 پارادوکس قدرت اراده 

 ساده شروع کنم:   قت ی حق  کی با    د ی بگذار 

 "[ ستی ن  ها عادت   جاد ی ا   ی برا  عاملی تعیین کننده  لزوما    ، شتر ی]"داشتن اراده ب 

 .دانمیم تکان دهنده است، 

 اراده مهم است  

از داستان است و   یدرست کمک کند، اما تنها بخش  ی ر ی گ  م ی تصم به شما در    تواندیماراده  
 . ستین آن هم قسمت  نیترمهم یحت
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 کی  نیا  ،یبرخ  یمخزن را دارند. برا  نیا  ،. همهدیکن  تصورمخزن آب    یک  مانند  را  اراده
منبع محدود   کیحوض کوچک است که    کی  نی ا  گران،ید  ی برا  و   است  یاستخر بزرگ و غن

 . شودمیمحسوب 

 دی کن ی م کم آب    مقداری   مخزن  ن ی از ا   د یده ی م که انجام    ی هر اقدام 

  ی" قدرت ذهن "   دیخواهیاگر م   ،نی؛ بنابراالزم است  یشتر یتر باشد، اراده ب هر چه کار سخت
از منابع را نسبت   یکار سطح کمتر   ن یا  د،یآور  به دست   یا قهی پنج دق  یروادهیپ  یرا برا   الزم

 . کندیم یخال  ی، از مخزن آبلیما ۱۲ دنیبه دو 

که در طول   یبدان معناست که هر اقدام   نی. اکنندیم  هیاراده تک   قدرتمنبع    کی همه به  
 .  دی کنیماستخراج   مقداری  منبع  نیاز ا  دیدهیم روز انجام 

 : د یفکر کن   د ی که با آنها سر و کار دار   ی مختلف  ی زهای به چ

 ی کار   ماتیتصم ▪
 ها حسابصورت ▪
 ی خانوادگ مشکالت ▪
 سالم هیتغذ/یی غذا میرژ ▪
 استرس ▪
 محل کار  تا یرانندگ ▪

خود را صرف   ید. شما انرژ نکن   هیاراده شما را تخل  یرو ین  تواند یماقدامات    نیاز ا   کیهر  
  ی وقت   ،نی؛ بنابرادیکنیم   ،دیخوریم آنچه    توجه بهو    یبه مسائل کار   ی دگیخانواده خود، رس

روال  ی ز یچ  د یخواهیم به  روتین  را  کن  و  باد یعادت جد   ک ی)مثل    د یخود اضافه  از   دی(، 
و آن   دیکنیماستفاده    تانیدر زندگ  یگر ید  زیهر چ  یکه برا   استفاده کنید  یهمان مخزن

 . شما استاراده  قدرت مخزن،

 [ " شودی از مخزن اراده شما استخراج م  د ی دهی که انجام م   ی هر اقدام " ]
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 د ... نقطه ضعف بزرگ دار کیبدان معناست که قدرت اراده  نیا

تغ   زها یچ  یلیخ  دی کنیم  ی سع  یوقت به طور همزمان  نها  د،یده  رییرا  با شکست    تیدر 
 از یروزمره ن  ی هاتیفعال  ریانجام سا  یاراده برا  ریهنوز به آن ذخا  رایشد ز  دیمواجه خواه

کوچک   یبردها  یاهداف بزرگ، رو  یجابه  کنمیم  هیاست که توص  لیدل  نی. )به همدیدار
 .(دیتمرکز کن  ،عادت در زمینه ایجاد 

ا اراده مهم است، اما همه چ  نیحرف من  ا  ی . براستی ن  زیاست:  نکته،    نینشان دادن 
 ، میزان اثرگذاری قدرت اراده  خاص از  نهی زم  کیصحبت کنم که در    یدر مورد مثال  د یاجازه ده

 . خوردیمبه طور مرتب شکست  یگر ی د نهیو در زم دهدیم از خود نشان  ییباال

 اموزد یدر مورد قدرت اراده به شما ب   تواند ی م  ی نفر یآنچه اپرا و 

از   استفاده    فیتوص  یبرا  یادی ز  یهاصفتمردم  عباراتکنندیماراده  "خود    ی.  مانند 
به نظر برسد راز   شودیم باعث    . این موضوع"ی ذهن  ی" و "سرسختی"، "خودکنترل یانضباط

.  دیمنضبط شو  اری و بس  دیخود را مهار کن  یدرون  نفساست که    نیخوب ا  عادت های  جادیا
 ی فکر   یالگو  کی منجر به    نیباشد. ا  طرناکخ   تواندیم  ادبیاتنوع    نیا  کنمیم من فکر  

شکست   کیاست که شما    یمعن  نی" به اشکست"  نیترکوچککه در آن    شودیم  یمنف
 . دیا خورده یکامل در زندگ

با   ما  افراد   یعال   یهانمونهخوشبختانه،  هم    میاشدهاحاطه    یاز  هم   هاتی موفقکه  و 
 . کنند یم را تجربه    هاشکست

نفر است   هاونیل یم. او مورد عالقه  میصحبت کن  ینفر ی اپرا و در مورد    دییای ، بمثالعنوانبه
درجه   نیکارآفر  کی است. او    دهیرس   یارسانه  ی امپراتور   ک یگمنام به ساختن    فردی  و از
نشان داده   را از خود  تی موفق  یاز اراده برا  انگیزیشگفتاو سطح    کهدرحالیاست.    کی

دست و پنجه نرم کرده است.   ، وزن  ش یبا سابقه کاهش و افزاهمواره    حالنیدرعاما  است،  
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(، اما پس از آن دوباره آن را به  کند ی)و آن را حفظ م  کندیچند سال وزن کم م  ی او برا
 بار تکرار شده است.  نیچرخه در دو دهه گذشته چند نی. اگرداندیحالت اول برم

اش قدرت اراده در ساختن حرفه  ینفر یاپرا و که    میموافق باش  میتوانیهمه ما م  کنمیفکر م
همچن  یز ی انگ شگفت اما  است،  داده  نشان  خود  کن  میتوانیم  ن یاز  قدرت    میقبول  که 
 نبوده است.  یکامال  متعادل کاف  یزندگ کی جادیا  منظوربهکمک به او  یبرا  اشاراده

 ا ی  "بد " که شما    ستیمعنا ن  ن یاست که شکست به ا  نی وجود دارد ا  نجایکه در ا  یدرس
  ی بند یپا  یمنابع الزم برا   یسادگبه  د،یدیقدرت اراده خود رس  انیبه پا  ی. وقتدیناموفق هست

 داستان.  انی . پادیرا ندار دی عادت جد کیبه 

 )قدرت اراده(   علم اراده   ی بررس 

 ی " و "سرسختی"، "خودکنترلی: "خود انضباطدیکه قبال  استفاده کردم فکر کن   یبه آن عبارات 
 ". ی ذهن

در   کلمات  این  ، اماکنند یماراده استفاده    یرو ین  فیتوص  یاز مردم از آنها برا  یار یاگرچه بس
 ندارند.  اراده  یبا نحوه عملکرد واقع یارتباط چیواقع ه

 مرورزمان بهآن را    توانیماست.    چه ی ماه  یکتجربه من بوده که قدرت اراده مانند    نیا
هم   ییهاتی محدود  اراده  ،آن نیز صادق است   برعکسهمینطور  کرد.    تیو تقو  داد  نیتمر

آن به نقطه شکست    ،کار بکشیداز آن    یکاف   اندازهبهاز قدرت اراده خود، اگر    نظرصرفدارد.  
 . دیرس دیخواه

کرد ... اما    ت ی و تقو   داد   ن ی آن را تمر   توان ی ماست.    چه ی ماه  ک ی قدرت اراده مانند  " ]
 [ " دارد.  هم   یی هات ی محدود

که من  ید. دو کتابن کن ی م  دییادعا را تأ نیکتاب و پژوهش وجود دارد که ا یاکنون تعداد
و   ستریاف.باوما  یرو  نوشته   "قدرت اراده"اند از عبارت  کنمیم  هیموضوع توص  نی در مورد ا
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وجود    شیسه آزما   ،کتاب ها  نیا  در .  گال یگونمک  یاثر کل  "  اراده  زهی غر   "  کتاب  و   یرنیجان ت
 منبع محدود است.   کیدهد چگونه اراده  یدارد که نشان م

 )آب نبات(   مارشمالو   ش ی : آزما 1  ش ی آزما 

 انجام گرفت،   استنفورد  " در دانشگاه شلیوالتر م "  روانشناس  که توسط  مارشمالو  شیآزما
مشهورتر ا  شیآزما  نیاحتماال   است.  اراده  همبستگ  ن یقدرت  با   ت ی رضا  نیب  یآزمون 

  هابچه  در این آزمایش جلوی  سروکار داشت.  افراد مورد آزمون،  ندهیآ  در  تی و موفق  یر یتاخ
شد   شنهادیپ   انمطالعه، به کودک  نی در ا.  گذاشتند یم  یا چوب شور  یگل ختم   ،آب نبات  کی

منتظر   یمدت  یبرا  کهیدرصورتکوچک    زهیدو جا  ای  یپاداش کوچک اما فور   کی   نیکه ب
 . دارندانتخاب  حق بماند،

 یاب یرد  مورد  بازهم  ،شی آزما  نیبعد از ا  هاسال  شیآزما  نیا  مشارکت کننده در  یهابچه
 قهیدق  15از    شیاز خود نشان دادند )توانستند ب  یکه سطح اراده باالتر   یی. آنهاقرار گرفتند

داشتند: نمرات    یعملکرد بهتر   ،هانهیزماز    یار یمنتظر بمانند( در بسآب نبات  قبل از خوردن  
 بهتر. یمواد و عملکرد شغل سوءمصرفاستاندارد، بروز کمتر   یهاتستباالتر در 

 ق ی از طر  توانیمرا    ندهی آ  در  تی که موفق  نتایج این آزمایش  افت یاز محققان از در  یار یبس
اعمال   شیآزما  نیا  بعدها تغییراتی درکرد، شوکه شدند.    ینیب  شیپ  ی اساده  شی آزما  نیچن

 ا ی باشد    یر ی ادگی مهارت قابل    کی  تواند یماراده    ا یکه آ  نندیکردند بب  یمحققان سعشد و  
 ک ی قبل از خوردن    قه یدق  15از    شی که ب  دیاموزیب  رادهفاقد ا  یهابه بچه  دیتوانیم   ای. آریخ

 شد.   دیگر شیسوال منجر به چند آزما نی صبر کنند؟ اآب نبات 

 بود:   ز ی انگ ها در آنجا آموختند شگفت که آن  ی ز ی چ

 کرد.   ت ی قدرت اراده را تقو   توان ی م

 تربچه   ش ی : آزما 2  ش ی آزما 
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آن را   یمرزها  خواستند یمکرد،    تی اراده را تقو  توانیمکه    فهمیدندکه محققان    یهنگام
به   یرا در مورد مفهوم  ی مختلف  یها یتئور   خواستندیمکنند. به طور خاص، آنها    شیآزما
بحث   مقاالت قبلیکنند. همانطور که در    شی آزما  (ego depletion)  "نفس  تخلیه"نام  

ی جدید را هایر یگمیفشار تصم  تواندینم  گریاست که فرد د  یانفس نقطه  تخلیهکردم،  
 . شودیم   در ایجاد یک عادتمنجر به شکست  و این امر  اراده تحمل کند قدرت توسط

غذا وجود داشت: چند  از    یادهیگزآوردند که در آن    یرا به اتاق  افرادسه گروه از  محققان  
 گرم و تربچه.   یهاکلوچهشکالت،  یها تکه

 .بخورند خواهندیمرا که  ی ز یگروه اجازه داشتند هر چ کی .1
 .تربچه را بخورند توانندیمگفته شد که فقط  یگر ی گروه د به .2
 داده نشد. ییغذا نه یگز چیگروه آخر ه به .3

پازل چالش    کی  یرو   د یاتاق جداگانه منتقل شد که در آن با  کیپس از آن، هر گروه به  
 . کردندیم کار  و پیچیده زیبرانگ

 نتایج: 

 توانستندیم،  د ستنخوایهرچه مگروهی که  ) به اعمال اراده نداشتند    یاز یکه ن  ییهاگروه
 قه یدق  ستبی نداشتند( به طور متوسط    برای انتخاب  ییغذا  نه  یگز  چیه  گروهی که  بخورند و 

 کردند.   تالشپازل  برای حل  ،قبل از تسلیم شدن

خوش طعم مقاومت   یهایخوراکو در برابر    کردندیماراده    اعمال  دیکه با   یگروه  کهدرحالی
 منصرف شدند.   ،شدن میقبل از تسل قهی ، پس از هشت دقکردندیم

 ؟ دهد ی م را نشان   در مورد قدرت   ی ز ی چه چ  آزمایش   ن ی ا

 کی تالش ما را در    نی، ا حال نیباامقاومت کنند.    هاوسوسهدر برابر    توانند یماکثر مردم  
قرار  فی"ضع  تیوضع آن  دهدیم"  در  دشوارتر   از  استفاده  کلی  صورتبه  که  اراده  قدرت 
 . شودمی

6

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

معروف، صدها    شیآزما  ن ینفس بود. از زمان ا  زمینه تخلیهدر    هاشی آزما  نیاز اول  یکی  نیا
 .دهند یمنفس را نشان  تخلیهانجام شده است که همان اثرات  دیگر شیآزما

 : کند ی م   فی توص   گونه ن ی ا نفس را   ه تخلی   ستر، ی باوم   ی رو   سنده ی مختصرتر، نو  ان ی به ب 

 "[ است افکار، احساسات و اعمال خود   م ی تنظ ی فرد برا   ت ی نفس: کاهش ظرف   تخلیه ]" 

 ف ی کث   ی هاجوراب   ش ی : آزما 3  ش ی آزما 

آزما(Daniel Bem)  بم  لیدان  شی پ  هاسال استنفورد  روانشناس  دانش   یش ی،  با  را 
دانش آموزانش به    یهایژگیو   یبرخ  یطبقه بند  تبدیل و   آموزانش انجام داد. هدف او 

 بود.  صی قابل تشخ یالگوها

  دهند یانجام م  موقع بهکه کارشان را    یشناس  فهیآموزان وظبم استدالل کرد که دانش  لیدان
برا م  یو  درس  سخت  زندگ   دیبا  خوانند، یامتحانات  طول  د  شانیدر  از    یگر یعالئم 
که او انتخاب کرد   یانشان دهند. رابطه  را از خود  انهشناس  فهیوظ  هایی با خصوصیترفتار

 کردیسخت کار م  یاگر کس  -  "پوشدیم  زیجوراب تمدانش آموزان "این دسته از  بود:    نیا
  .د یپوشیم زی احتماال  جوراب تم داد،یدر کالس نشان م یا انهیگرافهی وظ  رفتارو 

 ؟ چه بود   نکته جالب اما  

 دادند، یانجام م  موقع بهخود را    فیو همه تکال   خواندندیکه سخت درس م   یآموزاندانش
نفس، محققان حدس زدند   تخلیهاثرات    بهباتوجه.  دندی پوشیم  زیدر واقع کمتر جوراب تم 

  انجام   شدن به زمان امتحان، دانش آموزان شروع به نشان دادن شکست در  کی که با نزد
 . کنندیم  شانیهالباساز جمله شستن  -مربوط به اراده   فی انواع وظا

اجالب که شرکت  نیتر  آزمون  کنندگاناست  این  بروز    در  س  بد  عادت های در    گار یمانند 
 . شی از خود نشان دادندیافزا نیز حالتی ناسالم یو خوردن غذاها  دنینوش دن،یکش
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 ی منف   ریتأث  ، ی فرد است و باید انجام شود رو  شیپ  ی کهکه استرس کار   رسدیمبه نظر  
 ازیمورد ن  یشتر یب  اراده  که  جاییدر    یحت  نکهی ، بدون ادارد اراده    ی رو ین  ریبر ذخا  یادیز

 باشد.  عملکرد بهتر جهی نت است،

 اراده  قدرت   تی تقو   ی راه حل برا   ک ی

که   دهدیمآنها نشان    تمامیدر مورد قدرت اراده انجام شده است.    ی شمار یب مطالعات  
به چند    هاشی آزما  نی. خوشبختانه امیدار  اریمنبع را در اخت   نیاز ا  یهمه ما مقدار محدود 

 منجر شده است.  یذهن ریذخا تیتقو ی برا قابل اجراراه حل 

 اگر " عنوان  به  که   کنند یاستفاده م   یی قصد اجرا  برنامه یا  ک ی  از   آزمایش  یهاسوژهکه    یزمان
را   یآت  فیوظا  انجام  ، استرسشودیشناخته م  (If-Then Planning" )ی ز یرپس برنامه  -

اگر   ، گریدعبارتبه.  ابدییم   ش یآنها افزا  تی شانس موفق  و  دهند، یکاهش م  یاد یتا حد ز
ها خود به محرک نشنحوه واک یرا برا  (action plans" ) اقدام  یها برنامه"به طور منظم 

 بندیپا  ،دیعادت جد  یک  ایجادبه    ادی ز  احتمالبه  د،یکن  از قبل طراحی  ، خاص  یهاتی و موقع
   .ماند دیخواه

است    ینفر   هاونیلیاز م  یکی. او تنها  دیفکر کن  ینفر یشما به مثال اپرا و   لمیما  ت،یدر نها
 ، کاریک  . شکست در  اندموفقخود    ی در زندگ  ستند،یاز نظر اراده کامل ن  نکهیا  رغمیعلکه  

 معموال  که قدرت اراده شما    دیشویم. در واقع، اغلب متوجه  کندینم   فیضع  ای شما را بد  
 .د ی هست  یگر ید  نه ی در زم  یعال  یز یبه چ   ی ابیمشغول دست  رای، زرودیم   نیاز ب   نهی زم  کیدر  

 عضله است؟   کی   ، مانند : چرا قدرت ارادهیادآوری 

ا "ن  نکهیما در مورد  ا  میعضله است" صحبت کرد  کی  مانند  اراده  یرو یچگونه    ی ا دهیکه 
که   باوم   از است  ت  ستریکتاب  اراده  ،یرنیو  است.  نشئت  قدرت   ل ی دال  سندگانینو  گرفته 

در بدن شما رفتار   یاچهیماهمانند هر    تواندیمکردند که چرا قدرت اراده    دایرا پ  یمتعدد 
 کند: 
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وقت  یها چهی ماه ▪ نم  یشما  استفاده  آنها  را    نیهم  -  شوندیم  فیضع  ،دی کنیاز 
 .گفت زیدر مورد قدرت اراده ن توانیم

در    توانیم را    نهمی  -د  یبه طور منظم ورزش کن  دیخود، با   یقدرت کل  شیافزا  یبرا ▪
 .گفت زیمورد قدرت اراده ن

قبل از شکست کامل انجام    توانندیمشما    یهاچهی ماهکه    یدر مورد کار   ی تیمحدود ▪
 .گفت زیدر مورد قدرت اراده ن توانیم امر را  نی هم  -دهند وجود دارد 

ادامه   B نیسپس به تمر  ، دی کنیمخسته   A نیکه عضالت خود را در تمر  یهنگام ▪
خود   یها چهی ماه  یداشت که قبل از خستگ  دیخواه  از نیرو   یکمتر   رهیذخ  ،د یدهیم

 .گفت زیدر مورد قدرت اراده ن توانیم را  نیهم  -  دیاز آن استفاده کن
  یک وقفه   به  یقبل  نیتمر  یای و به دست آوردن مزا  ی کاور یر  یشما برا   یها چهی ماه ▪

 گفت.  زیدر مورد قدرت اراده ن توانیمرا  نهمی -د دارن ازین ناتیتمر  نیب یزمان

از مجموعه  دی خوب، متوجه موضوع شد اراده " . هر زمان که  خود استفاده   "منابع قدرت 
کار    یاعمال قدرت ذهن  یبرا  یکمتر   ییتوانا  ،دی کنیم آن  در  ایدر  وسوسه    برابر  پایداری 

 . شودیم ترسخت زیهمه چ دیخسته شو شتری . هر چه بخواهید داشت  یبعد

 . د یشو ی م آن   گی فرسود  باعث ، دی از حد از آن استفاده کن  ش ی است. ب  چه ی اراده مانند ماه 

 ؟ شوند ی نم   جاد ی ا   کسان ی   به وجود آیند،   قدرت اراده   که در مقابل   یی ها وسوسه چرا همه  

 ییزها ی. چمیدار  ی. همه ما نقاط قوت و ضعفندستین  کسانی همه    یاراده برا   یها وسوسه
هستند که    یگر ید  یزها یو چ  دیمقاومت در برابر آنها مشکل دار  برایکه شما    وجود دارند

 صفر است.  ،یتالش ذهن هر گونه به تانازین  ،اجتناب از آنها یبرا

من(    یاجتناب از دسر و شکالت )برا  نی؛ بنابرادوست ندارم  زیاد شیرینی، من  مثالعنوانبه
)مخصوصا     رسدیم  هادراتیکربوه  کردن مصرفنوبت به حداقل    ی. اما وقت ستیسخت ن
مشکل   شتریب  ا یروز    کیاز    شیب   یشده(، من با ترک آنها برا  یفرآور   اری بس  ی هادراتیکربوه
 دارم. 
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از   سطحاجتناب  به  غذا  نوع  دو  نقدرت  از    یهر  برا  ازیاراده  اما  از  من  یدارد.   پرهیز 
دارد. شما ممکن است متفاوت    یشتر ی به تالش ب  ازین  هاینی رینسبت به ش  هادراتیکربوه
 ممکن است   شما آسان باشد، اما   یبرا   دراتیو حذف کربوه  هایسبز خوردن    دی . شادی باش

 . دیمقاومت کن نتوانید یشکالت کی تکه ک یک خوردن در مقابل

 است:   ن ی سوال احال  

در برابر    ت یبا موفق   د یکه بتوان   یی به طور مداوم قدرت اراده را در جا   د یتوان ی م چگونه 
 ؟ نماییداعمال   د، یمقاومت کن  ها وسوسه انواع  

 . دی کنیمشما تقلب  

 ها وسوسه مقاومت در برابر    یبرا   برای تقویت قدرت اراده  راه   2

 به ذهن شما هم خطور نکند.  ی که پاسخ به وسوسه حت   د یکن   جاد ی ا   ی عادت های  -  1

عادت    کی  یوقت  ،میاکردهکه بارها در مورد آن صحبت    "خوب  عادت های"توسعه    در زمینه
اراده الزم   ی ازحداقل  مصرف  ها فقطغلبه بر وسوسه  یبرا  د،ی کنیرا هر روز دنبال م  دیجد

 . الزم نیست یا اراده چیرفتار خودکار شود، ه نیاگر او   است

 وجود دارد:   یاستراتژ   ن ی ا  کارایی   ی برا ل ی چند دل 

 .است ترآسانکوچک   عادت های به ادامه دادن  .1
 .دیآوریم  به دست  مشخص  زمان  بازه  ک یدر    را  عادت  ک ی  جادی ا  برای  جی نتا  نیبهتر .2
 تر آسان  دیجد  )روتین(  روال  کیروز(، ساختن    30  یبه عادت )حداقل برا   یبندیپا  با .3

 .روزه هستم  30عادت  ی هاچالشاست که من طرفدار  لی دل نی. به همشودیم
  تضادی شما    تیبا هو  یعنی انجام آن عادت  ،شودیم به عادت    لیتبد  یز یچ   یوقت .4

 .د یریدر معرض وسوسه قرار بگ حتی ندارد که
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که    د یر ی بگ   اد ی و    ( کنند ی م )چیزهایی که شما را تحریک    د ی خود را کشف کن  ی هامحرک   -   2
 . د ی کن  یاز آنها دور 

 ی روز و حت  ی ازمناظر، صداها، بوها، زمان توانندیم. آنها میدار خاصی ییهامحرکهمه ما 
  قدرت   توانندیها شوند و مباعث شکست عادت  توانندیها م محرک  ن یافراد خاص باشند. ا

 . خنثی کنند  کامال   آن را یاراده شما را تحت فشار قرار دهند و حت

  هستند. ممکن است   نیز   یبد  عادت هایاتفاقا     -ها هستند  عادت  همان   ها اغلبمحرک
. اگر آن  دیتماشا کن   ونیزیساعت مشخص تلو  ک یدر  هر روز    شما عادت داشته باشید که 

 . دیممکن است مضطرب شو  ،نتوانید تلویزیون تماشا کنید برسد، و شما فرا مشخص  زمان

 ی وعده آخر شب باشد. حت   انیم  کیشما ممکن است    بد یا عامل تحریک کننده  عادت
 . دیشو یعصبان گرید هی نقل لیوسا  نوع رانندگی از یممکن است هنگام رانندگ

را    یعادات قدرتمند هستند. وقت  یبر زندگ   انگیزیشگفت  ریتأث  توانندیم  ،دیسازیمآنها 
غلبه بر آنها تالش   یبرا  باید  ،محسوب شوندبد    عادت هایجزو    یشما داشته باشند، اما وقت
عادت خوب،    کی عادت بد با    کی  ین یگزیجا  یبرا   گر، ی. از طرف دبسیار زیادی انجام دهید

باید ،  نیاز به صرف انرژی است عادت بد    کیاز شر    ن خالص شد  یبه همان اندازه که برا 
 . کنیدتالش 

برا  یکردیمهم است که رو  ،لیدل  نیبه هم اراده خود و غلبه بر   تقویت قدرت  یروشمند 
 . دیبد داشته باش عادت های ناشی از ی هامحرک

 اراده  تضعیف کننده قدرت   ی هامحرک غلبه بر    ی گام برا 4

عادت    کی. هر چه  شوندیمبد    عادت هایبه انجام    دیشد  لیمنجر به م  هامحرکوجود  
  تواند یم  "محرک عادت "  کی حالت،    نیباشد، غلبه بر آن دشوارتر است. در بهتر  دارترشهیر

 what the hellدرک" )به جهنم  اثر  " حالت،    نیاراده شما را کاهش دهد. در بدترقدرت  
effect)  بیفتد،   خواهدیم، هر اتفاقی که  به این معنی که دیگر چه فرقی دارد به جهنم
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در   شودیباعث م  این اثر  .باعث شکست اراده شود  تواندیم  شود،یشروع م  بگذار بیفتد،
 . فراموش کنید  کامال  را  د یببر نیاز ب دیخواهیرا که م  یو عادت  دیوسوسه فرو برو 

 ست؟یچ یمنف یهامحرک نی کنترل ا یراه برا نیبهتر نیبنابرا

ذکر شده  اراده    ی ها محرک و    ی هاوسوسه مقابله با    یبرا   یا چهارمرحله   ندیفرا   یک  نجایدر ا 
 است: 

 د ی کن  یی: عادت را شناسا 1مرحله  

 د؟یآن را حذف کن  ای  دی اجتناب کن  یاز چه عادت  دیکنیم  ی سع  از خود بپرسید:  ساده  خیلی
کنمثالعنوانبه فرض  م  د ی،  کربوه  د یشویوسوسه  مصرف   یفرآور   یها دراتی که  را  شده 
 . دیکن

 د یکن   یی را شناسا   ها محرک : 2مرحله  

 ن ی . در عوض ادی انجام ده  مورد نظرتان  در مورد عادت بد  ی کار   ستیمرحله الزم ن  نیدر ا
عادت    کیاز    ی رو یپ  که باعث  یهامحرکو    دی کن  ی را جمع آور   هادادهشماست که    فه یوظ
زماندیکن  ییرا شناسا   شوندیم  بد م  د ی کنیمخطایی  که    دقیقی   .  را   دیخوریو شکست 

 یک محرک  ر ب  دیشوینمو موفق    دیشویمرا که وسوسه    ی . در واقع، لحظاتیادداشت کنید
 . د یثبت کنرا  دی غلبه کن

 د یکن   یی مرحله سوم: موانع را شناسا 

الگوها  د،یکرد  یرا جمع آور   مرحله قبل   یها دادهکه    یهنگام  صی قابل تشخ  یبه دنبال 
 . دی باش

 : ها مثال 
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. دیخوریو در راه رفتن به محل کار، قهوه م  دیکن یتوقف م  استارباکسهر روز صبح در   ▪
مقاومت    معموال  اما    ،دیشویم وسوسه    یدانمارک  شیرینی   کیتوسط    شهیشما هم

 .دیخوریم شکست    در برابر محرک یا وسوسهماه،  در هردو روز  اما .دی کنیم
  ان یم  کی که    دیشویمو وسوسه    دیشویم   یاغلب دچار گرسنگ  بعدازظهر  2در ساعت   ▪

دستگاه   از  موفق  د یکن  هیته  فروش شکالت وعده  اغلب  ا  دی شویم.  وسوسه   نیاز 
بار در هفته گذشته  د،ی اجتناب کن  این وسوسه   شکست  دچار  اما دو  بر   برای غلبه 

 . دیاشده
.  دیشویم   گرسنگی  یفور   رفع و خواهان    دیشویم به خانه، گرسنه    یهنگام رانندگ ▪

  ک یو    دیشو  دونالدمککه وارد    شودیم باعث    وسوسه یا محرک  نیاوقات ا  یگاه
 . دیکار را انجام ده نیا دیکه نبا دیدانیم  با اینکه د، یچرب بخور زبرگریچ

 باید   است که همه آنها را   نیا  یدی. نکته کلبودند  یی غذا  یهامحرکفقط سه نمونه از    نهایا
 . دیکن ادداشتی

 د ی کن  جاد ی ا  را   " هابرنامه س  پ   -ر  اگ " طرح   مرحله چهارم: 

جمع  از  برا داده  یآور پس  م  یمواقع  یها،  وسوسه  اغلب  س پ  -ر  اگ"  طرح  د،یشویکه 
نحوه واکنش    و   از اقدامات  یاز فهرست  شیب  یز ی چکه    د یکن   جادیا  " را برای خودها برنامه

 . ستیخاص ن یهاشما به محرک

هر روز صبح شما    اگر  . اما ستیبد ن  یلیدر ماه خ  یدانمارک  شیرینی  دو   خوردنمثال،    یبرا
مداوم   هیتخل  کی  نیا  ، دیکن یموعده استفاده    ان یم   نیاجتناب از ا  یاراده خود برا   قدرتاز  

برای غلبه بر وسوسه    بودن  زیآم  تی در صورت موفق  یو حت  اراده شما است  قدرت  ریاز ذخا
باعث  خوردن شیرینی نامرتبط  یبعد  یهاشکست، ممکن است  این وسوسه  و  شود.   با 

 اصلی برای شروع این وسوسه یا محرک   محرک  کیاستارباکس    که  دی دانیم  که ییازآنجا
 .  دیاز آن تالش کن یر یجلوگ  یبرا دیتوانیماست،  

 ید: آن را دنبال کن   د ی توان ی م دو راه وجود دارد که 
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تان که معده لیدل نی. ممکن است فقط به ادیصبحانه بخور خانهابتدا قبل از خروج از  - 1
صورت عادت کردن به خوردن    نیا. در  دی کنیم  یدانمارک  شیرینی   کیاست، هوس    یخال
از برنامه    جزئی  را  آن  دی توانیمحتی  ) کارساز باشد.    تواندیمصبحانه سالم و معقول    کی

 .( دیخود قرار ده یصبحگاه

شا  -  2 انگ   شی ب  یدانمارک  شیرینی  نیا  دیدوم،  وسوسه  حد  که   یزمان  یحت  ،باشد   زیاز 
وسوسه   محرک ایجاد کننده  کامال  از  دیاست، پس با  نطوری. اگر ادیصبحانه کامل خورده باش

 قهوه  هر روز صبح  د،یبخر  تی فیباک  ساز قهوه  کی.  که در اینجا خوردن قهوه است  دی کن  ی دور 
 . د یدرست کن خودتان  ،را خودتان

 نتیجه گیری

  عادت های   جادیا  یآموزش دادن به خود برا  ،استفاده کنیداراده خود    از قدرتهر چه کمتر  
 ی اراده شما انرژ   قدرت  منبع  انجام دهید  یدرستبهاگر این کار را  خواهد بود.    ترآسانخوب  

 انجام دهد، خواهد داشت.  دیخواهیم که روزانه از او   ییانجام کارها یبرا  یشتر یب

 جی . نتاشودمی  تریقو  د،ی اراده خود کار کن  قدرت  یرو   شتری است که هر چه ب  یجالب  زیچ  نیا
 هستند.  یا تکثیر پذیر یبلکه ضرب  ستند،ی ن یشی افزا

کردن،    دایپ  یدر مورد چگونگ  یخوب  یهادهیقدرت اراده به شما ا  یراهنما   نیا   میدواری ام
برخ  بر  غلبه  و  که حت  یاخردکننده  یهااز محرک  یاجتناب  باشد  افراد   نیترمنظم  یداده 

 . کنند یملغزش آنها را دچار شکست یا و   دهندیجهان را تحت فشار قرار م
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 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 منبع: 

developgoodhabits.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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