آیا هی داًیذ عادت ّای ها چگًَِ ضکل هی گیشًذ؟
ظ٘سٌی ضٚظٔطٔ ٜب ٔب ٔجٕٛػ ٝای اظ ػبزت ٞبست .ایٙى ٝچبق یب الغطیٓ ضبز یب غٍٕیٗ ایٓٛٔ ،فك یب ٘ب ٔٛفك ایٓ حبصُ ػبزت ٞبی ٔبست.
آ٘چ ٝضٚظا٘ ٝتىطاض ٔی وٙیٓ اػٓ اظ تفىط ،احسبسبت  ٚضفتبض ٞبی ٔب ،ضرصیت أطٚظ  ٚفطزای ٔب ضا ٔی سبظز .ثطای ایجبز یه ػبزت
ذٛة  ٚجسیس ٕٝٞ ،اظ اضاز ٚ ٜوٙتطَ صحجت ٔی وٙٙس ِٚی ٔسئّ ٝچیع زیٍطی است .ثطای آٖ و ٝػبزت ٞبی ثس ضا حصف  ٚػبزت ٞبی
ذٛة ضىُ زٞیٓ الظْ است ض٘ٚس ضىُ ٌیطی یه ػبزت ضا ثطٙبسیٓ.
ضکل گیشی عادت ّای ها عوَهاً اص الگَی ریل تبعیت هی کٌذ:
ٍ .1جَد  ٚحضٛض یه یادآٍس و ٝا٘جبْ ضفتبض ذبصی ضا یبزآٚضی ٔی وٙس  ٚآغبظٌطی است و ٝضطٚع ضفتبض ضا ث ٝز٘جبَ زاضز.
 .2سٍتیي یب ذٛز ضفتبضی و ٝا٘جبْ ٔی زٞیٓ یب لطاض است ا٘جبْ زٞیٓ.
 .3پاداش یا ًتیجِ ای و ٝاظ آٖ ػُٕ ٔی ٌیطیٓ  ٚاحسبس ذٛثی و ٝاظ ا٘جبْ آٖ وبض ثٔ ٝب زست ٔی زٞس.
بیاییذ عادتی هثل پاسخگَیی بِ صًگ تلفي سا دس ًظش بگیشین:
 .1تّفٗ ظً٘ ٔی ظ٘س (یبزآٚض)

ظً٘ تّفٗ ٕٞب٘ٙس یه ٘طب٘ ٝػُٕ ٔی وٙس  ٚثٔ ٝب ٔی ٌٛیس ثبیس ث ٝتّفٗ پبسد ثسٞیٓ.

ظً٘ تّفٗ آغبظٌط یه ضفتبض زض ٔبست.
ٔ .2ب ث ٝتّفٗ پبسد ٔی زٞیٓ (ضٚتیٗ)

ضفتبضی ػیٙی اظ ٔب سط ٔی ظ٘س ،اٍ٘بض چبض ٜای جع پبسرٍٛیی ٘ساضیٓ .ث ٝػجبضتی

ظً٘ تّفٗ زض ثیطتط ٔٛالغ ثسٞ ٖٚیچ تبّٔی پبسرٍٛیی ٔب ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز.
 .3پبزاش

٘تیج ٝیب زستبٚضز ػُٕ ٔبست و ٝچٔ ٖٛؼٕٛالً پبزاش زٙٞس ٜثٛز ٜیؼٙی یب ذجط ذبصی زضیبفت وطز ٜایٓ  ٚیب ثب

فطز ٔحجٛثی صحجت وطز ٜایٓٔ ،بیّیٓ و ٝث ٝآٖ پبسد زٞیٓ.
تقشیباً توام عادات تَسط ّویي فشایٌذ سِ هشحلِ ای ضکل هی گیشد ،بشای ضکل دّی یک عادت بایذ هشاحل
ریل سا پیادُ ًواییذ:
هشحلِ  -1تٌظین ٍ اًتخاب یک یادآٍس ،آغاصگش یا ًطاًِ
ٚلتی یه یبزاٚض یب ٘طب٘ٙٔ ٝبست زاضت ٝثبضیٓ ،ضفتبض ثؼسی یب ضفتبضی ؤ ٝبیّیٓ ث ٝػبزت تجسیُ ضٛز ،ذٛزثرٛز اجطا ٔی ضٛز  ٚزیٍط ٘یبظی
٘یست ذیّی ث ٝآٖ فىط وٙیٓ ،أب ایٗ ٘طب٘ ٝیب یبزاٚض ٔٙبست چٔ ٝی تٛا٘س ثبضس .ثٟتطیٗ ضٚش وطف یه یبزاٚض ذٛة ثطای ػبزت ٞبی
جسیس ٘ٛضتٗ ز ٚفٟطست است .زض فٟطست ا َٚچیعٞبیی ضا وٞ ٝط ضٚظ حتٕبً ثسٞ ٖٚیچ تطزیسی ا٘جبْ ٔی زٞیس ،یبززاضت وٙیس .فؼبِیت
ٞبیی ٔثُ :زٚش ٌطفتٕٗ٘ ،بظ ذٛا٘سٖٔ ،سٛان ظزٖ ،صجحبٟ٘٘ ،ٝبض ،ضبْ ،ذبٔٛش وطزٖ چطاؽ ٞب ،ضفتٗ ث ٝضذترٛاة ٘ ٚظیط آٖ .ثغٛض

ٔثبَ ثطای ایجبز ػبزت استفبز ٜاظ ٘د ز٘ساٖ ,هسَاک صدى ٔی تٛا٘س آغاصگش ،یاداٍس ٍ ًطاًِ ای ثطای ضطٚع استفبز ٜاظ ٘د ز٘ساٖ
ثبضس.
زض فٟطست زٛٔ ،ْٚاضزی و ٝثغٛض حتٓ زض ظ٘سٌی  ٚعجیؼت ضخ ٔی زٞس فٟطست وٙیس .ثطای ٔثبَ ضٙیسٖ صسای پیبٔه تّفٗ زستی،
عّٛع  ٚغطٚة ذٛضضیس ٘ ٚظیط آٖ.
هثالً بشای ایجاد عادتی چَى ًشهص صبحگاّی ،دیذى ًَس خَسضیذ هی تَاًذ یک ًطاًِ یا یادآٍس باضذ.
هشحلِ -2سفتاسی سا کِ هایلیذ بصَست عادت دسآٍسیذ اًتخاب کٌیذ .ایٗ ضفتبض ثبیس ثمسضی آسبٖ  ٚلبثُ ا٘جبْ ثبضس وٝ
٘تٛا٘یس «٘ »ٝثٍٛییس .ثغٛض ٔثبَ اٌط ٔی ذٛاٞیس ٘طٔص صجحٍبٞی ضا زض ذٛز ػبزت زٞیس ،اظ حطوبت ذیّی سبز ٚ ٜظٔبٖ ثسیبض وٛتبٜ
ضطٚع وٙیس ،حتی زض حس  5زلیم.ٝ
هشحلِ  -3حتواً احساس لزت ٍ پاداش سا تجشبِ کٌیذٔ .ب وبضی ضا تىطاض ذٛاٞیٓ وطز و ٝاظ آٖ ِصت ثجطیٓ  ٚپبزاش ثٍیطیٓ.
ضفتبضی و ٝتٛاْ ثب پبزاش ٘جبضس ،ذبٔٛش ٔی ضٛز .زض ا٘تظبض یه پبزاش ثعضي ٘جبضیس ،ثغٛض ٔثبَ ا٘جبْ یه ٘طٔص  5زلیم ٝای پبزاش
ثعضٌی زض ثط ٘ساضز ِٚی ضٕب ٔی تٛا٘یس ث ٝذٛزتبٖ یبزآٚضی وٙیس و ٝچ ٝذٛة و ٝأطٚظ ایٗ وبض ضا ا٘جبْ زازْ .االٖ احسبس ذٛثی زاضْ
چٔ ٖٛتفبٚت اظ ضٚظٞبی پیص ٞستٓ .زض ٚالغ ضٕب ٔی تٛا٘یس ثب ثیبٖ وّٕبتی ث ٝذٛزتبٖ ،ضضبیت ٔٙسی ضا زض ذٛز تجطث ٝوٙیس  ٚآٖ ضا
تىطاض وٙیس:
 ......................چ ٝػبِی و ٝأطٚظ تٛا٘ستٓ ایٗ وبض ضا ا٘جبْ ز.ٓٞ
 ......................احسبس ذٛثی زاضْ.
 ......................ثبالذط ٜضطٚػص وطزْ.
ایٗ فطایٙس سٔ ٝطحّ ٝای زض صٛضت تسا ٚ ْٚتىطاض ،ث ٝیه ظ٘جیط ٔتصُ تجسیُ ٔی ضٛز و ٝضبُٔ ٔٛاضز شیُ است.
یبزآٚض

ضفتبض

پبزاش

 ٚزض عی ظٔبٖ ضفتبض ٔٛضز ٘ظط ثالفبصّ ٝپس اظ حضٛض یبزاٚض تىطاض ٔی ضٛز ،ثس ٖٚآٖ و٘ ٝیبظ ث ٝتصٕیٓ ٌیطی جسی ثطای ا٘جبٔص زاضتٝ
ثبضیٓ .ثسیٗ تطتیت عجك ٔثبَ ،ثب زیسٖ عّٛع ذٛضضیس ثالفبصّ ٝضطٚع ث٘ ٝطٔص ٔی وٙیٓ  ٚزیٍط ثطای ا٘جبْ آٖ یب ا٘جبْ ٘ساز٘ص ثب ذٛزٔبٖ
زضٌیط ٘یستیٓ ،اِجت ٝحتٕب پس اظ ا٘جبْ ٘طٔص ثبیستی احسبس ذٛة ضا تجطث ٝوٙیٓ .

بشای تذاٍم یک عادت خَب بِ ًکات ریل تَجِ کٌیذ:
 .1زالیُ وبفی  ٚاٍ٘یع ٜثبال ثطای ایجبز تغییط زضذٛز زاضت ٝثبضیس .ثطای ایٗ وبض فٟطستی اظ ٔعایب ٔ ٚؼبیت ضفتبض فؼّی ٔ ٚعایب ٚ
ٔؼبیت ایجبز ضفتبض جسیسی ؤ ٝبیّیس جبیٍعیٗ وٙیس ،تٟیٕ٘ ٝبییس .ثغٛض ٔثبَ اٌط ٔی ذٛاٞیس ػبزتی ٔثُ ٘طٔص وطزٖ ضا زض
ذٛز ایجبز وٙیسٔ ،عایب ٔ ٚؼبیت ٘طٔص ٘ىطزٖ (ضفتبض فؼّی) ٔ ٚعایب ٔ ٚؼبیت ٘طٔص وطزٖ (ضفتبض جسیس) ضا فٟطست وٙیس  ٚثجیٙیس
زض و ُ سٛز وساْ ضفتبض ثطای ضٕب ثیطتط است ،ثسیٗ تطتیت زالیُ وبفی ثطای ایجبز تغییط زاضت ٝثبضیس.
ٛٔ .2ا٘غ ٔ ٚطىالت ٔؼٕ َٛذٛز ضا زض ٔسیط تغییط ثطٙبسیس  ٚثطای آٖ ٞب ضاٞىبض ٔٙبست ثیبثیس.
 .3حسالُ  3تب ٞ 4فت ٝثطای ضىُ ٌیطی ػبزت ذٛز ٚلت ثٍصاضیس .تسا ٚ ْٚاستٕطاض یىی اظ ضطٚط ایجبز ػبزت است.
 .4سبز ٜضطٚع وٙیسٞ .طچ ٝتغییط ػبزات سبز  ٜتط ثبضس ضاحت تط اتفبق ٔی افتس ،ضفتبض جسیس ثبیس آ٘مسض سبز ٜثبضس و٘ ٝتٛا٘یس ث ٝآٖ
"٘ "ٝثٍٛییس.
 .5ضطٚع ذٛز ضا ثب یه زٚست زض ٔیبٖ ثٍصاضیس .ایٗ وبض ثطایتبٖ ٘ٛػی تؼٟس ایجبز ٔی وٙس.
ٚ .6لتی اظ جٕالت ٔٙفی استفبزٔ ٜی وٙیس  ٚافىبض ٔٙفی زضثبض ٜذٛزتبٖ زاضیس ثالفبصّ ٝوّٕ ٝاها ضا ثىبض ثٍیطیس  ٚجّٕ ٝثؼسی ضا
تغییط زٞیسٔ .ثالً هي ًوی تًَن ٍسصضکاس خَبی باضن اها هی تًَن سٍصی  5دقیقِ ًشهص کٌن.
 .7یه اٍِ ٛزاضت ٝثبضیس .زضٔٛضز ثؼضی ضفتبضٞب  ٚضىُ زٞی ثطذی اظ ػبزت ٞب اظ جّٕ ٝفؼبِیت ٞبی ٚضظضی زاضتٗ یه اٍِ،ٛ
تصٕیٓ ذٛثی است ،ثؼجبضتی ػبزت ٞب یب ضفتبض ٞبی فطزی وٛٔ ٝضز لج َٛضٕبست ٔی تٛا٘س اٍِٛی ضٕب ثبضس.
ٔ .8تٛسظ ثٛزٖ ضا زض ضطٚع ثپصیطیس .ا٘تظبض ٘ساضت ٝثبضیس تٕبْ تالضتبٖ زض آغبظ ،وبُٔ  ٚثی ٘مص ثبضس ،ا٘تظبضات ثبال ،ضٕب ضا ٘بأیس
 ٚاظ ٔسیط ٔٙحطف ٔی سبظز.
ٔ .9عایب ٔ ٚؼبیت ایٗ ضفتبض جسیس ضا زلیمبً ثطٙبسیس چٙب٘چٔ ٝعایب ،غبِت ثٛز ،آٖ ٞب ضا زض یه وبزض ثٛٙیسیس  ٚزض ش ٗٞذٛز حه
وٙیس.
 .11اظ تصٛیط سبظی شٙٞی استفبز ٜوٙیس .ذٛز ضا زض ضطایغی ٔجسٓ وٙیس و ٝایٗ ػبزت ضا زض ذٛز ایجبز وطز ٜایس  ٚزض حبَ
ا٘جبٔص ٞستیس ،زض ش ٗٞذٛز اظ ا٘جبٔص ِصت ٔی ثطیس ،زض پبیبٖ ضضبیت ظیبزی اظ ذٛزتبٖ زاضیس ،سؼی وٙیس احسبس ذٛة
٘بضی اظ ػبزت جسیس ضا زض ش ٗٞذٛز ثبضٞب  ٚثبضٞب ٔطٚض وٙیس.

ٛٔ .11اضزی و ٝزض ضٕب ٚسٛس ٝایجبز ٔی وٙس ،حصف وٙیس .ثطای ٔثبَ اٌط ثرٛاٞیس سبِٓ تط غصا ثرٛضیسٔ ،حیظ ذٛز ضا اظ ٔٛاز
غصایی ٘بسبِٓ پبن وٙیس تب وٓ تط زچبض ٚسٛس ٝضٛیس.
 .12ظٔب٘ی ؤ ٝی ذٛاٞیس یه ػبزت ٔٙفی ٔثُ تٕبضبی تّٛیعی ٖٛیب وبض ثب ٌٛضی تّفٗ ضا حصف وٙیس ،حتٕب یه جبیٍعیٗ ذٛة
زاضت ٝثبضیس .اٌط تٕبضبی تّٛیعی ٖٛتٟٙب ضی ٜٛسطٌطْ وطزٖ ضٕب ثبضس ،تطن آٖ وبض سرتی استٌ .عیٞ ٝٙبی ٔٙبست زاضتٝ
ثبضیس.
 .13اٌط ٔیرٛاٞیس ػبزتی ٔثُ پیبز ٜضٚی ٘ ٚظیط آٖ ضا زض ذٛز ضىُ زٞیس ،ثب فطز یب افطازی و ٝایٗ ػبزت ضا زاض٘س ثیطتط ٔؼبضطت
وٙیس ،ثؼجبضتی ٚلت ذٛز ضا ثب افطازی ثٍصضا٘یس ؤ ٝی ذٛاٞیس ٔسَ ضفتبضی ضٕب ثبضٙس.
 .14صجٛض ثبضیس  ٚظٚز ذست٘ ٝطٛیس .حسالُ یه ٔب ٜث ٝذٛزتبٖ فطصت زٞیس تب عؼٓ ضیطیٗ تغییطات ذٛة ضا احسبس وٙیس .اٌط
یىجبض یب ز ٚثبض ِغعضی زض ٔسیط اتفبق افتبز٘ ،ب أیس ٘طٛیس ،وٓ وبضی  ٚاضتجب ٜزض ٔسیط تغییط ػبزت ٞب عجیؼی است.
 .15لّٓ  ٚوبغص ٕٞطا ٜذٛز زاضت ٝثبضیس ٞ ٚط ظٔب٘ی ؤ ٝبیُ ث ٝا٘جبْ زازٖ ضفتبض جسیس ٘یستیس ،افىبضتبٖ ضا ثٛٙیسیسٛ٘ .ضتٗ ث ٝضٕب
وٕه ٔی وٙس افىبض ٔرطة ضا ضٙبسبیی وٙیس  ٚآٌبٞب٘ ٝتصٕیٓ ثٍیطیس.

(ثطٌطفت ٝاظ ٘ططی" ٝپیبْ ٔطبٚض" زفتط ٔطبٚض ٚ ٜسالٔت ٚظاضت ػّٔ ٚ ْٛطوع ٔطبٚض ٜزا٘طٍب ٜتٟطاٖ .فطٚضزیٗ )95

