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 کنیم؟ ترکهای بد را چطور عادت

در سهیت    مطلباین    ۀسهیت جنهت  ن     گ ف ه شده است؛   ای مشههدیکی از مطهلب  این ک ه چه از  
 زی  را کلیک کنید: لینک ،جنهت  ن  
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های ای که عادتهای بد صحبت کنم؛ چون از همان لحظهکردن عادت  ترک خواهم دربارۀ  می   در این پست
سطح زندگی  شود؛ درنتیجه  های بیشتر برایمان هموار می مسیر برای رسیدن به موفقیت  کنیم،می   ترکبد را  

 ... . یافتن ارتقاکند به شروع می های مختلف به شکلما 

)چه کوچک، چه بزرگ(؛ اما همۀ افراد، متعهد   هستندهای بد مختلفی عادتدارای  استثنابدون ها همۀ آدم
 از دالیلی است که همۀ افراد موفق و ثروتمند نیستند.این یکی  و نیستند! خود های بدکردن عادت ترکبه 

 د.تر و شادتر خواهید بوهای بد کنید، موفقهای خوب را جایگزین عادتشما هرچقدر بیشتر بتوانید عادت

«؛ اما همین ابتدا این نکته های بد مختلفی دارندها عادتهمۀ آدم»گویم  شوید که چرا می در ادامه متوجه می 
 است. نشناخته ی درستبهخودش را  قطعاً گوید »من هیچ عادت بدی ندارم«، اگر کسی می  را بدانید که

 های بدعادت ک تر شیوۀ 
را   بد  عادت  یک  بخواهیم  اینکه  آن  و   کنیم  ترکبرای  جایگزین  را  عادت خوب  دلیل   یک  ابتدا  باید  کنیم، 

 های بد را بدانیم!عادت گرفتنشکل

ام؛ اما اینجا خیلی ساده و خالصه های قبلی سایت جهان بهتر دربارۀ اهرم رنج و لذت توضیح دادهدر پست
دهیم، برای دور  دامی که انجام می »هر اق  گوید: اهرم رنج و لذت می ؛  کنماین موضوع را برایتان تعریف می 

 شدن از یک رنج و رسیدن به یک لذت است«.

 دهیم؟برای مثال، اگر ما تشنه باشیم چه کاری انجام می 

دهیم؟ تا زمانی که از رنج تشنگی  اما آب نوشیدن را تا چه زمانی ادامه می   !نوشیمبله درست است؛ ما آب می 
چون این کار  ؛خوریمبیش از حد آب نمی هرگز ر دقت کرده باشید، ما اگ و برسیم. ی آب  ریسرها شده و به لذت 

 .شودخودش باعث ایجاد یک رنج می 

 رود. کند و به سمت لذت پیش می ، مغز انسان از رنج دوری می کالمک یدر 
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 های بدعادت گرفتنشکلدلیل 
گاه( باعث    صورت بههر عادت بدی که در نظر بگیرید، ) شود؛ حاال می برای مغز    خاص  یک لذت   ۀتجربناخودآ

 چه آن لذت کم باشد، چه زیاد! 

مغز در طول  ، این است که  بد  یک عادت   گرفتنشکل دلیل    .ذاتی، انسان به لذت و شادی نیاز دارد  صورتبه
نمی  تجربه  را  لذت  کافی  اندازۀ  به  بنابراین سعی می روز  لذت  کند؛  باعث  که  کارهای مختلفی  انجام  با  کند 

 ، کمبود این لذت را تا حدی جبران کند.ودشمی 

های سالم و مفید را تجربه نکند، برای جبران این کمبود لذت،  به بیانی دیگر، وقتی که مغز در طول روز لذت
با   کردنیباز شود؛ مثل سوت زدن، گردد که باعث لذتی هرچند بسیار کوچک می به دنبال انجام کارهایی می 

 . و... موها

 شیبرا  هاپیو کل  ریتصاو  دنیخاطر است که د  نیبه ا  چرخد،ی م  نستاگرامیصبح تا شب در ا  یمثاًل اگر فرد
 د.دهی را ادامه مآن برد، بلذت  این کار! و او تا زمانی که از بخش استلذت

 های بدعادت  ترکبهترین راه برای  
 : کنیما را بررسی می هنبه ترتیب آ در اینجا وجود دارد که های بدتبرای ترک عادگام  4

 جایگزین  داکردنیپ .4 ختن عادت بدشنا .3 عهد شدن مت .2 انتخاب یک عادت بد  .1

 می هستند.الزا موارداین مۀ هلطفًا دقت داشته باشید که انجام  

 را انتخاب کنید! عادت بد گام اول: یک 

و   ترینمهمدا در اولین قدم،  ابتبنابراین  ؛  کرد  نابود  زمانهمصورت  به عادت بد را   20شود  می نکه  یادتان باشد  
آن   که   س وقتی ؛ سپهمان یک عادت متمرکز شویدترک  و فقط روی    کردهانتخاب  بد خود را    عادت  ترینبزرگ 

 شود.می  ترآسانبرایتان  دیگربد های عادت سیدگی بهر ید، کرد ترکت بد را عاد
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همۀ    بنابراین که  کنیددتاعنخواهید  ترک  یکجا  را  بدتان  این  !های  وامر    چون  نیست  باعث    ممکن  فقط 
  .شودشما می ردی شکست و دلس 

 : عمل کنیدحتمًا نکته  دوبه این  پس

 .انتخاب کنیدن کردبرای ترک ک عادت بد را یفقط  .1

 .را انتخاب کنید  ناتترین عادت بدترین و بزرگمهم  .2

 تعهد شوید! : مدومگام 

 ترک هیچ قدمی برای   یا چون؛ ناممکن خواهد بود این کار، یک عادت بد متعهد نشویدا زمانی که برای ترک ت
یا    داریدنمی ر ببد  عادت  آن   ترک  و  به  بار  بگیرید،آن عادت  اگر هم تصمیم  میان مسیر  هر  را تان  عهد  ، در 
 دید. گر می شکنید و به نقطۀ اول بازمی 

شوید که   مصممای پوالدین،  با اراده  یعنی   !باید متعهد شویدخود،    بدهای  ترک عادتبرای  دومین قدم    درپس  
 .دهیدمی انجام اطعانه قن کار را ایبدهید که ه خودتان تعهد بو  نیدرا ترک کآن عادت بد 

 ! بشناسید  یخوببه  دت بد را: عاسومگام 

که انجام آن عادت، چه    دو ببینی  دبشناسی  ی خوببهآن را  ، باید  دیک عادت بد را نابود کنی  دبرای اینکه بتوانی
گاه چه لذت پنهانی را تجربه   صورتبه ،  عملیک  که با انجام    دیعنی باید بفهمیان دارد؛  تلذتی برای مغز ناخودآ

 .دایهای بد برداشتهعادتترک را برای  سوم، قدم دهیدانجام  ی درستبهاین مرحله را  داگر بتوانی د.کنیمی 

 :درک بهتر این موضوعبرای  مثال دو

اینستاگرام می   فرد این  عادت: این  چرخدمدام در  بر  به تواند  می   شود،می   های کوچککه باعث لذتعالوه 
ی خاص که کار ندادن  مثل فرار از مشکالت زندگی، انجام    گرفته باشد؛شکل  های مختلفی  رنجدلیل فرار از  

 شود و... . در مغز فرد می  (یا لذتی کمتر) رنج  ایجادباعث 

ک برای مغز چلذتی کوتجربۀ    و یا »اضطراب«    از رنج    یدور   باعثاین عادت ممکن است    : ها جویدن ناخن
 .شدبا
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 ! دیک جایگزین پیدا کنی : هارمچگام 

. یعنی هر گیردکه از یک عادت خوب نشئت می  دپس باید برای آن لذت، یک لذت سالم جایگزین پیدا کنیس
گاهانه، یک کار دیگر را )جایگزین آن( انجام دهی صورتبه، دیک عادت را تکرار کنی دزمان که خواستی که   دآ

 باشد.  تربخشان لذتتبرای

این کار را ادامه دهید، بعد از مدتی متوجه تمرین کنید و  ا اگر  این امر ممکن است در ابتدا سخت باشد، ام
 اید. نمودهزنده در خود ایجاد  یک عادت مثبت و ساجای آن،  به   حاال  اید وکرده  آن عادت بد را ترکشوید که  می 

عادت  این  که  تصمیم داریدو    اینستاگرام بچرخید  ت زیادی را دراعاسدارید که هر روز  ادت  اگر ع  برای مثال،
توانید مثاًل می . جایگزین آن کنید را دیگری بخشلذتتوانید هر کار می  عادتاین  ترک برای  ،ترک کنیدرا بد 

رام را باز اینستاگ  گونه  تعادصورت  به خواستید  که    هر بارروی موبایلتان نصب کنید و    ار   بخشذتلیک بازی  
شده به انجام آن رت کنترلصورا اجرا کرده و به  ۀ خودموردعالق  بازی  (گاهانهآ ورت  صبه)   آن  یجابه کنید،  

 بازی بپردازید. 

 
 بهتبدیل  برایتان    «انجام آن بازی»ز اینکه  قبل ا  سپس  ؛کنیدترک می عادت بد را    این  آرامآرام  شکل،  اینبه  

؛ در این کنید  ایجاد  وجودتاندر    یک عادت خوب و سازنده  انجام آن بازی،  یجابه  توانید می   شود،یک عادت  
 . ایدت خوب را جایگزین آن نمودهو یک عاداید بد را ترک کردهیک عادت  با موفقیت صورت، شما
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 های بدترک عادت  م رنج و لذت برایهر ا تفاده ازاس
 : استفاده از اهرم رنج و لذت! ساده استبسیار وجود دارد که های بد روش دیگر برای ترک عادت یک

به کاغذ بردارید و    برگه  یک  الزم است  های بد استفاده کنید،ت برای ترک عادتبرای اینکه از اهرم رنج و لذ
   سؤال پاسخ بدهید:  سهاین 

 خواهم آن را ترک کنم چیست؟ه می ترین عادت بدی کمهم  .1

که   ییتا جا)   را تجربه خواهم کرد؟  بدی  واقبآینده چه ع  سال  5اگر این عادت بد را ترک نکنم، در   .2
 (یسیدبدترین عواقب ممکن را بنوتوانید می 

هایی  زیتماز چه    ویی را تجربه خواهم کرد  هابی خو  آینده چه  سال  5  اگر این عادت بد را ترک کنم، در .3
 ( یسیدت مثبت را بنوبهترین نکاتوانید جایی که می  تا)  ؟شدمند خواهم بهره

روز    21به مدت    حداقل یکبار،  برگه را هر روز سپس این    .پاسخ بدهید  وصلهصبر و حن سؤاالت را باید با  ای
نجام آن عادت بدی که از ادهید، باید سعی کنید  مرین را انجام می . در طول مدت زمانی که این ته کنیدمطالع

 دداری کنید. خو ایدانتخاب کرده

د که  نکتان می کمکتنظیم شود و    ی درستبه ر مغز شما  ه اهرم رنج و لذت دشود که جایگااین تمرین باعث می 
 ترک کنید.های بد را  عادتراحتی هب

 ای بد هنکات مهم دربارۀ ترک عادت
که یک عادت   هر بار  یعنی   د؛ظر بگیرین  در  خوب  یک پاداش   ناتهای بدبرای ترک عادتعی کنید  س •

های  دتعاترک  برای    الزمانگیزۀ  ن کار  . با اییدبده  یک پاداش مناسب  د، به خودتانکنیمی ترک  بد را  
 .شودمی  بیشتر بد

می  • ترک  که  بدی  عادت  بازگردشود،  هر  دوباره  است  کنید  ممکن  سعی  همیشه  باید  بنابراین  د؛ 
 های بد باقی نماند. جایی برای عادترش دهید تا در وجودتان پرو  های خوب راتعاد
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عادت • از  بدبعضی  نیستند  ، های  برای  آشکار  یعنی  عادت  داکردنیپ؛  استال   ،هاآن  به    زم  ابتدا 
 خودشناسی برسید. 

قابل  ها عادتبعضی از »  : گویند حرف افرادی که می ؛ پس نپذیرید ن ترک کردتوارا می هر عادت بدی  •
نیستند قابل ترک کردن است  .«ترک کردن  گفته کاماًل مخالفم! هر عادت بدی  این  با  به  من  اما  ؛ 

 . تمرین کنید ترک کردن آن عادت برایاراده کنید و شرطی که 

 بندی نهایی جمع 
، هر فردفهمیدیم که اگر    و؟  گیرددر وجود انسان شکل می   ی بدهاعادترا  چدر این پست متوجه شدیم که  

   د.بوبرایش بسیار آسان خواهد  های بدعادت رک کردنتمی را در طول روز تجربه کند، های ساللذت

 د:برداریگام مهم  4الزم است های بد  عادترک خالصه برای ت صورتبه

 ترین عادت بدانتخاب مهم  .1

 ترک آن عادت بد متعهد شدن برای  .2

 شناختن آن عادت بد .3

 ت خوبیک عاد کردننیگز ی جاا عادت بد ب شروع ترک  .4

خود را در    یشنهادهایپنظرات و  لطفًا  باشد؛    برایتان مفید واقع شده  سایت جهان بهتر از  ت  که این پس امیدوارم  
از را  و ارزشمندی    های مفیدآموزهکه    کمک خواهد کرداین کار    کنید؛  ای همین پست مطرحهبخش دیدگاه

 بیاموزیم.یکدیگر 

 .دتمند در دنیا و آخرت باشید، ثروتمند و سعا، سالمتوزپناه الله یکتا، شاد، پیر   جا که هستید، درهرک  اللهءشاان

 دوستدار شما،
سید محمد موسوی
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 app/jahanebehtar.comسایت جهان بهتر برای اندروید:  دانلود اپلیکیشن

 ahanebehtar@j: کانال جهان بهتر در تلگرام

 jahanebehtar.irصفحۀ جهان بهتر در اینستاگرام: 

 مفید باشد: انشاید این مطالب نیز برایت

 

 

 

 

 

 

 آورد؟آیه پ ل خ شبخ ی می
 15/02/1401در  منتشر شده 

ههی زندگی را نه  د چط ر نهخ اس ه
 50/12/1400منتشر شده در  - کنیم؟

 م؟یکنی  ل ن  میدانیچ ا  ه آنچه که م
 13/10/4001 منتشر شده در  

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/20/1399منتشر شده در  - جنس ال هس

 ؟را پیدا کنیمچط ر جسهرت تغیی  
 21/11/4001 منتشر شده در  

 قهن ت جذب چیست؟
 19/12/1400در  بروزرسانی شده 
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