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aminaramesh.ir 

info@aminaramesh.ir 

 مطالة تیشتر در:

 ایمیل مه:

 کتاب کلیذ را تزن

 چیپ هیث و دن هیث، میترا معتضذ

 : تغییر را کوچک کنیذششمتخش 

 

1 

 

کالطی سَظی ٍ ٍضظش است ٍ تِ گطٍّی اظ آًْا گفتِ ًطس. گطٍُ اٍل ّای ّتل کِ تِ گطٍّی اظ آًْا گفتِ ضس کِ کاضضاى ًَػی زاستاى هسترسهِ

آًْا ٍظى کن کطزًس ٍ گطٍُ زٍم ًِ. یک تفسیط غلف زض ًظط گطفتي اثطی ّوچَى پالسیثَ تطای اقالع اظ ٍضظش تَزى کاض ضٍظاًِ است. اها زض ٍاقغ 

آًْا احساس  اًس ٍ تِ ایي ذاقط ٍظًطاى کن ضسُ.طی هػطف کطزُکِ اظ ٍضظش تَزى کاضضاى هكلغ ضسًس زض حیي کاض ٍ تویع کطزى اًطغی تیطت

 اًس.اًس ٍ تیطتط فؼالیت کطزُاش ضا ّن تا سرتی کوتطی ضفتِاًس، پس تاقیاًس ترطی اظ هسیط ضا ضفتِکطزُ

-ظم تَز تِ غیط اظ تطچسةتطچسة اٍلیِ. ّط زٍ ال 2زاستاى هطتطیاى یک کاضٍاش کِ گطٍّی کاضت ٍفازاضی تسٍى تطچسة زاضتتٌس ٍ گطٍّی تا 

تای  8تطچسة اضفاقی اٍلیِ زاضًس( ظٍزتط آى  2اًس )تای زیگط تسست آٍضًس، ایٌجا ّن آًْا کِ احساس کطزًس ترطی اظ هسیط ضا ضفتِ 8ّای اٍلیِ 

 اًس اًگیعُ هیگیطًس.هطزم اظ ایٌکِ فکط کٌٌس ترطی اظ سفطی قَالًی ضا پطت سط گصاضزُ زیگط ضا کسة کطزًس.

 

 تفسیط غلف ضاجغ تِ اثط پالسیثَیی()ّواى  .ایسالغط کٌس تَّن ظزُ اگط فکط هیکٌیس قسضت فکط هیتَاًس ضوا ضا

ایي حس پیططفت تسیاض اّویت زاضز، ظیطا فیل زضٍى ها تِ آساًی گوطاُ هیطَز. آزم تِ آساًی ّطاساى ٍ هٌحطف هیطَز. تِ ّویي ػلت حتی 

 تطای ًرستیي گام سفطش ّن تِ اقویٌاى ًیاظ زاضز.

ی تغییط ضا تط ػْسُ زاضیس، تْتط است تِ زًثال آى زٍ تطچسة اٍلیِ تاضیس کِ تط کاضتْای اػؿای گطٍّتاى اگط ضوا ضّثطی یک تالش تطا

حال ٍ کسل ضا تِ یک کلیطِ تجاضی تِ ها هیگَیس کِ هیلِ ضا تاالتط تکطیس، اها ایي کاض اضتثاّی است اگط هیرَاّیس یک فیل تی تچسثاًیس.

 یي تکطیس. هیلِ پطش تلٌسی ضا هجسن کٌیس اها زض ػول آى ضا پاییي تیاٍضیس تا تتَاى اظ آى ػثَض کطز.ضوا تایس هیلِ ضا پای حطکت ٍازاضیس.

افتس زض زقیقِ هیتَاى تسٍى ػصاب ٍجساى زست اظ کاض کطیس. اتفاقی کِ زض ػول هی 5ای تا کَک کطزى ساػت. تؼس اظ زقیقِ 5ایسُ تویع کطزى 

ای تِ فیل است. فیل اظ اًجام زازى کاض تسٍى پازاش فَضی ًفطت زاضز. تطای ایي حیلِ ازاهِ پیسا هیکٌس. زقیقِ ّن کاض 5اکثط هَاضز تؼس اظ آى 

 زقیقِ. 5تثیي. تٌْا فقف  فایسُ تَزى زست تطزاضز، تایس تِ اٍ اقویٌاى تسّیس کِ کاضش ذیلی سرت ًرَاّس تَز.ایٌکِ فیل اظ تی

 

ّا اظ کوتطیي ٍ الثتِ اذتػاظ یک هثلغ هساٍی تِ ّوِ. ایٌگًَِ هَاضز تا هقساض کوتط ظٍزتط پطزاذت هیطَز ٍ یک هَضز اظ زاستاى پطزاذت تسّی

یطسس تیطتط ّا ّن اظ پس اًساظ هاّاًِ هترص است ٍ الثتِ تا حصف یک هَضز سْوی کِ تِ سایط تسّیّا ذف هیرَضز ٍ ایي اًگیعُلیست تسّی

 آًْا ضا ظٍزتط پطزاذت ًکٌیس.سازی اظ آًْا ّن تَجِ ًکٌیس ٍ زاض تَزى تؼهیطَز. حتی تِ تْطُ

 

                                                                                                             پس یک راُ برای اًگیسُ دادى بِ عول آى است

 کِ هردم حس کٌٌذ بیش از آًی کِ فکر هیکٌٌذ بِ خط پایاى ًسدیک ّستٌذ.

 هِ آى است.آغاز یک کار ًاخَشایٌذ ّویشِ بذتر از ادا

تر از ریاضی است. ٍقتی شوا در چٌذ رٍز اٍل چٌذ قرض کَچک را پرداخت کٌیذ، ّویي بعضی ٍقتْا اًگیسُ هْن

داشتِ باشیذ، بِ پیرٍزیْای کَچک ٍ فَری  ٍر خَاّذ کرد. حتی اگر لیساًس رٍاًشٌاسیآتش درًٍتاى را شعلِ

 ًیاز داریذ کِ آتش بِ جاًتاى بیفتذ ٍ آتش بِ جاى افتادى خیلی هْن است.
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ضّا اگط ضوا زض یک ضغین ّفتِ اٍل اًسکی ٍظى کن کٌیس آى ضا ازاهِ ذَاّیس زاز، اها ضغیوی کِ تؼس اظ چٌس ّفتِ هَفقیتی زض پی ًساضتِ تاضس 

تِ هحؽ ایٌکِ قطؼ  ضا کَچک کٌیس. تغییط ا آًقسض کَچک کٌیس کِ افطاز تِ ّط حال تِ پیطٍظی کَچکی زست یاتٌس.تغییط  ذَاّیس کطز.

یي کَچکی ضا پطزاذت کطزًس یا اتاقی ضا ًظافت کطزًس ٍحطتطاى تطقطف هیطَز ٍ پیططفتطاى هثل گلَلِ تطفی ذَاّس تَز کِ اظ تاالی تپِ تِ پای

 تط هیطَز.تعضگسقَـ کطزُ ٍ ّط لحظِ تعضگ ٍ 

 ًکات زضهاًگاُ تغییط تا هَؾَع کاّص ذطزهٌساًِ ٍ تسٍى ایجاز اغتطاش تَزجِ ازاضی:

 زضغس است. 5ّای زاًطگاُ تِ هیعاى غییط هَضز ًظط کاّص ّعیٌِت -

 اًس.وتط کطزًُقاـ ضٍضي ضا زًثال کٌیس: کساًی کِ ّعیٌِ کسَاض: فیل -

 )هثال زٍ تا سِ ّفتِ( هرتلف زضغسی ٍحطت اًگیع است. اظ ضٍسای ترطْا زض هقاقغ ظهاًی 5کاّص ّعیٌِ : تغییط ضا کَچک کٌیس: فیل -

 جام زٌّس. اًتراب چٌس کاض کَچک زض هقكؼی اظ ظهاى ٍحطت ضا کن هیکٌس.چٌس کاض کَچک تطای کاّص ّعیٌِ اً ترَاّیس

 این!تِ هحؽ ّوطاُ ضسى آًْا، زٍ تطچسة زض کاضتطاى تچسثاًیس: ها یک سَم ضاُ ضا ضفتِفیل: تِ آزهْا اجاظُ ضضس زّیس:  -

 سال گعاضش ّفتگی. تا استفازُ اظ ضًٍسی هػطاًِ چطذِ کن کطزى ّعیٌِ ضا ضٍظهطُ ٍ ذَزکاضتط کٌیس.اضضا ایجاز کٌیس:  ػازاتیهسیط:  -

ّوفکطی ٍ اضتطاک ضٍضْای هرتلف ّعیٌِ تیي ترطْای هرتلف ٍ ایجاز یک َّیت ذَاّاى تغییط زض کل هسیط: جواػت ضا ّسایت کٌیس:  -

 ّای جسیس تطای کاّص ّعیٌِ.گیطی ایسُلهجوَػِ ٍ ضک

 ساػت ضاًٌسگی! 9کیلَهتطی تا یک سفط تا  011زاستاى آساى تَزى سفط تا اّساف 

ات زض ذطیسّای زٍلتی ٍ تؼطیف پیطٍظیْای تغییطات کَچک ٍ تؼطیف پیطٍظیْای کَچک زض سكح ساظهاًی ّن کاضتطز زاضًس. زاستاى اغالح تساضک

 کَچک زض اتتسای ضاُ.

 

زض هَضز هَاضزی ّوچَى  ّای آًْا قاتل ضٍیت ضَز.کٌٌس هْن است کِ پیططفتفت قطاض گطفتِ ٍ پیططفت هیتِ هحؽ آًکِ هطزم زض هسیط پیطط

ّیچ هقیاسی « کاّص تاثیط کطتي زض جَ ظهیي»یا « اتساع هحػَلی تاظُ»کاّص ٍظى ضٍیت ایي پیططفتْا آساى است ٍلی زض هَاضزی ّوچَى 

 ٍجَز ًساضز.

تا آى زاستاى هؼجعُ فطؾی کِ اظ فطزا ّوِ چیع ذَب هیطَز، آًْا چَى هؼجعُ زٍض تٌظط هیطسس تا پطسیسى زض هَاضزی ّوچَى کاض زضهاًگطّا 

ایس؟( زض حقیقت زٍ تطچسة ّای احتوالی زض جْت هؼجعُ )آیا ٍقتْایی تَزُ کِ تا ّوسطتاى ضاتكِ ذَتی زاضتِسَال زض هَضز ضٍیت پیططفت

اًس کِ ّط پیططفت کَچک ضا جطي تگیطًس. هَقؼی کِ تیواضی گعاضش هیکٌس کِ تِ ًوطُ َظش زیسُآًْا آه چسثاًٌس.ضٍی کاضت هطاجؼاًطاى هی

زضغسی  41ضسیسُ تا ذَضحالی ٍاکٌص ًطاى هیسٌّس. ایي پاسد تطای ها ػجیة است. چٌس هسیط فطٍش اظ ضٌیسى ذثط پیططفت  4یا  3

 آیٌس؟ًوایٌسگاًطاى تِ ٍجس هی

                      ٌّگاهی کِ شوا هَفقیتْای اٍلیِ را هٌْذسی هیکٌیذ، کاری کِ ٍاقعا اًجام هیذّیذ هٌْذسی اهیذ است.

 اهیذ برای تغییر ارزشوٌذ است. سَخت فیل هحسَب هیشَد.
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هثال تَقغ پطسیسى قیوت اجٌاس تطای فطظًس ذجالتی تِ جای  کٌیس.ایي است کِ اتْاهات سفط ضا تطقطف هیگیطی هؼجعُ هعیت زیگط اًساظُ

ّای کَچکی کِ زض زستطس تَقغ ًاگْاى فطزی اجتواػی ضسى. اضظش هقیاس هؼجعُ ایي است کِ هقیاس تِ جای هقػس زٍض ٍ ًْایی تط پیطٍظی

ال ضفتي اظ یک ًطزتاى تلٌس ٍ توطکع کطزى تط پلِ تؼسی تِ جای ًگاُ کطزى تِ تاالی ًطزتاى است. کٌس. ایي هثل تاٍ قاتل هطاّسُ است توطکع هی

 کٌیس.کٌیس کِ زض هسیط زضست ٍاقؼا پیططفت هیّای ظیازی ضا تاال ضفت اها ضوا ّویٌكَض کِ احساس آسایص هیضایس تایس پلِ

َ تاضس. زض ایي غَضت ترص هٌكقی زضٍى پسطتاى هسیط ذیلی ضٍضٌی هقاتل سَاض چِ تسا ّوسیک تاض زیگط تَجِ کٌیس، ذَاست فیل ٍ فیل

ٍ تِ قَض ّوعهاى فیل زضٍى اٍ اًسکی اهیسٍاض ضسُ است )ضایس هي ًثایس تا آذط ػوط ایٌقسض  ذَز زاضز )اظ فطٍضٌسُ جای ذویطزًساى ضا تپطس(

 ذجَل تاضن(.

پیططفت  کوی هَقؼی کِ ضوا ّط ضٍظ ّای کَچک تَز.تیوْای تعضگ ّن شکط ضسُ کِ تایس اتتسا تِ زًثال پیطٍظی ّویي تجطتِ تَسف هطتی

ط ضخ هیسّس ٍ تٌْا تسیي غَضت تغیی طفت سطیغ ٍ تعضگ ًثاضیس.زّس. تِ زًثال پیطٍ تْتط هیطَیس، سطاًجام اتفاقات تعضگی ضخ هی هیکٌیس

 هاًس.ٌّگاهی کِ ضخ هیسّس، تاقی هی

ن ٍ یا ٍ قسم تِ ػقة تطزاضیهوکي است تؼس اظ یک قسم تِ جلَ ًین یا حتی زالثتِ ّویطِ ّن یک قسم یک قسم تِ جلَ ًرَاّین ضفت، گاّی 

ٍ یکی اظ  حتی ضطایكی پیص تیایس کِ اظ کٌتطل ها ذاضج است. اها ّسف آى است زضتاضُ چیعّایی کِ زض سلكِ ها قطاض زاضز ػاقالًِ ضفتاض کٌین.

 ّای کَچکی کِ تِ آى هٌجط هیطَز ضا هطرع کٌین.ایي هَاضزی کِ هیتَاًین آى ضا هْاض کٌین آى است کِ چگًَِ پیطٍظی ًْایی ٍ پیطٍظی

( زض زستطس فَضی ّستٌس. اگط ضوا ًتَاًیس تِ ّط زٍ تطسیس، زٍهی ضا 2( تاهؼٌا ّستٌس. 0ّای کَچکی ضا تطگعیٌیس کِ ضوا هیرَاّیس پیطٍظی

 راب هیکٌیس.اًت

ػوط هػطف  پیچیسُ کطزى تغییط، اًجاهص ضا سرت هیکٌس. قسم اٍل تطای تطک زازى یک الکلی یک ضٍظ هػطف ًکطزى است، حتی فکط یک

 اٍ غیطهوکي است.ًکطزى ّن تطای 

قلثی آى است کِ فیل ضا تِ اّویت تاضٌس. هثاضظُاضکالی ًساضز کِ تغییطات اٍل تقطیثا تی تْتط کطز. پطتٌص زاستاى یک تَسِ کِ یک ضاتكِ

کن تغییط ضا حس هیکٌس. سفطی کِ تا تطس آغاظ ای کَچک، فیل کنّتا تطزاضتي قسم حطکت ٍازاضیس، حتی اگط حطکت زض اتتسا آّستِ تاضس.

 ضٍز ٍ ّوعهاى تا کَچک ضسى تغییط فیل ضضس هیکٌس.پیص هیکن تِ سَی اقویٌاى ٍ غطٍض ضسُ کن


