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 جهتو که کنید می انتخاب شما. است انتخاب یک اغلب بودن صبور باشیم؟ صبور چگونه

  .است مهم چیزی میدانید زیرا باشید داشته

 یدانیدم زیرا باشید داشته توجه که کنید می انتخاب شما. است انتخاب یک اغلب بودن صبور

 و اوضاع کنترل که است این بپرهیزیم آن از خواهیم می ما که چیزی. است مهم چیزی

 که تاس این بخاطر بیشتر شوید می عصبانی شما که موقعی. بدهیم دست از را احساساتمان

 و است ناخوشایند احساس این. شودمی تلف نتیجهبی دارد وقتتان کنید می احساس

 هک بگیریم یاد توانیم می کنترل دادن دست از با ولی. شود می خارج کنترل از عصبانیت

 چند که دارد این به بستگی بعضاً باشیم صبورتر اینکه یادگیری. کنیم کنترل را احساساتمان

 ...دهیممی دست از را خود کنترل داریم که مواقعی در گیریم بکار را مهارت

 

 و آرامش احساس بیشتر شودمی باعث که است ایپسندیده اخالقی هایویژگی از یکی صبر

 به قدرآن و داریم عجله دائم باشیم، متوجه اینکه بدون ما اکثر روزها این. کنیم خوشبختی

 ماا. کنیم زندگی توانیمنمی عجله بدون تقریبا که ایمکرده عادت پرشتاب وضعیت این

 طربمض را شما است ممکن صبریبی. آیدمی حساببه بزرگی ضعف حوصلگیکم و صبریبی

 عزیزان با حتی و بمانید ناکام تانمدتطوالنی اهداف به دستیابی در شود باعث کند، عصبی و

 هم شما که است این خوب خبر اما. باشید داشته پرخاشگرانه رفتاری هم، تاناطرافیان و

 تلزممس و افتدنمی اتفاق شبهیک امر این البته. شوید تبدیل صبور فردی به توانیدمی

 راهکارهایی زیر، مطلب در. است ممکن کامال باشید مطمئن اما شماست، پشتکار و تمرین

 .کرد خواهیم معرفی شما به شکیبایی و صبر تمرین برای

 

 در دیگری زمان هر از ترسخت امروزه، احتماال اما است، نبوده راحتی کار هرگز صبوربودن

 تنها و کرد ارسال دنیا سراسر به فورا توانمی را اطالعات و هاپیام که دنیایی در. است تاریخ

 لهحوص و صبر است، الزم که قدرآن ما اکثر داشت، دسترسی هرچیزی به موس، کلیک چند با

 و آورد دستبه مرورزمانبه را آن توانمی که است فضیلتی صبر، خوشبختانه. نداریم

 ثرا شما زندگی کیفیت بر تواندمی چقدر خاطرآرامش و آسودگی بفهمید وقتی. داد پرورش

 .کرد خواهید تعجب واقعا بگذارد،
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 نیستید؟ صبور چرا

 

 دارید عجله قدراین چرا بفهمید کنید سعی .۱

 نزماهم را کار چند که هنگامی معموال: مهم ایجلسه شروع برای منتظرماندن مثال،عنوانبه

 ستد از را مانشکیبایی و صبر داریم، ایفشرده زمانی یبرنامه که هنگامی یا دهیممی انجام

 آن داریم دوست و دهدمی قرار الشعاعتحت را روزمان کل شلوغی، و آشوب این. دهیممی

 .شود سپری زودتر روز

 

 از قبل باید است، شلوغ ازحدبیش سرتان و دهیدمی انجام زمانهم را زیادی کارهای اگر

 تانیکارها فهرست دهید، تغییر اضطراری واکنشی به را تانطبیعی واکنش کنید سعی اینکه

 .کنید بررسی مجددا را

 دادنانجام برای کار یک فقط موقعیتی هر در که کنید پخش طوری را تانوظایف کنید سعی

 و باشید نداشته کاری هیچ هاموقعیت برخی در که نباشد طوراین البته. باشید داشته

 .باشید خودتان کردنمشغول برای چیزی منتظر صبرانهبی

 برص تواندمی خودخودیبه این. کنید واگذار دیگران به را هامسئولیت بعضی توانید،می اگر

 .کنید متقسی را هامسئولیت بگیرید یاد باید اساسا شما ازاین،گذشته اما بزند، محک را شما

 

 کنید شناسایی شوند،می تانصبریبی باعث اغلب که را هاییمحرک .۲

 اگر .گذاردمی اثر شما بر تدریجبه صبریبی کنید،نمی کاری هیچ که هنگامی مثال،عنوانبه

 تانصبریبی نشوید متوجه اصال است ممکن کنید،می ناراحتی یا نگرانی اضطراب، احساس

 آن زا کنید سعی باید ابتدا ،صبریبی میزان کاهش برای. است احساسات این ایِزمینه علت

 .باشید آگاه
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 را تانسردیخون شوندمی باعث همیشه شرایط، یا عبارات افراد، حوادث، کدام شما نظر از

 یا شتن اضطراب، باعث که چیزهایی تمام از کنید تهیه لیستی و بنشینید بدهید؟ دست از

 آن توانیدمی سختیبه که دارد وجود واقعیتی هامحرک اکثر ذات در. شوندمی شما ناامیدی

 هستند؟ چه شما برای هاواقعیت آن. بپذیرید را

 

 

 باشید الگوها دنبالبه .۳

 ای رابطه شاید حتی و بگیرید درس آن از دهدمی فرصت شما به تانصبریبی از بودنآگاه

 را موارد این. دارید را آن تغییر قدرت و نیست سازنده یا سالم که کنید کشف را موقعیتی

 شما بریصبی آیا: بگیرید تصمیم و کنید فکر آنها یدرباره منطقی طوربه سپس و کنید کشف

 جایبه توانیدمی شما آنگاه باشد، اگر اما نیست، طوراین معموال. خیر یا است مفید و موجه

 .کنید پیدا ایریشه مشکالت حل برای هاییراه مسئله، آن درمورد داشتناسترس

 

 

 باشید داشته یادداشت یدفترچه

 که را هرچیزی صبرید،بی و دارید عجله کردید احساس که هرزمانی هفته دو تا یک برای

 اول» :مثالعنوانبه کنید، یادداشت است، ارتباط در شما صبریبی و عجله حس با نظرتانبه

 .دهید انجام پیوسته و مرتب را کار این حتما. «ریاضی کالس: آبان

 

 یآمادگ درنتیجه و ایدشده ترآگاه تانصبریبی احساس از که شد خواهید متوجه کار این با

 یعین طوربه را صبریبی حس بود خواهید قادر همچنین. دارید آن با مقابله برای بیشتری

 .شوندمی آن باعث رویدادها کدام بفهمید و کنید مشاهده
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 شما اضطراب باعث احساس این پیرامونِ شرایط که برسید نتیجه این به است ممکن

 در بود خواهید قادر ترتیباینبه. است تاننگرانی باعث احساس این خود بلکه شوند،نمی

 .کنید کنترل بهتر را آن ،صبریبی با مواجه

 بدانید باید تانزندگی ثبت برای که نکاتی نویسی؛ خاطره: بخوانید حتما

 صبریبی بر غلبه

 

 کنید غلبه صبریبی هایحمله بر .۱

 اما است، زندگی به شما نگرش در تغییر مستلزم شکیبایی و صبر ایجاد درازمدت، در

. اشیدب داشته بهتری حس بالفاصله قراری،بی زمان در کردن،ریلکس یادگیری با توانیدمی

 کنید تمرکز تانتنفس روی. کنید پاک را تانذهن کنید سعی فقط و بکشید عمیق نفس چند

 .آورید دستبه دوباره را تانتحمل و صبر تا

 

 کنید رهایش کنید، مهار را تانصبریبی محرک توانیدنمی اگر .۲

. دکنی رها را آن فقط بکنید، کاری تانصبریبی مسبب کردنبرطرف برای توانیدنمی اگر

 غیرممکن اما است، دادنشانجام از ترراحت کار، این درمورد زدنحرف که است درست

 .آیدبرمی تاندست از که است درستی کار تنها و نیست

 

 احتماال شغلی، یمصاحبه جواب برای منتظرماندن مثل باشد، مهم تانبرای مسئله آن اگر

 مسائل از ناشی قراریبی اما. است دشوار آن رهاکردن که شد خواهید متوجه درابتدا

 نادیده راحتیبه بتوانید باید را غذایی مواد فروشگاه صف در انتظار مثل تر،اهمیتکم

 .بگیرید

 کارهب اهمیتکم تقریبا و مدتکوتاه هایوضعیت در صبورتربودن برای را تانتالش تمام اگر

 در نیز را پایدار و سخت بسیار هایموقعیت در حتی صبورماندن قدرت تدریجبه ببرید،

 .کرد خواهید ایجاد خودتان
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 باشیم صبور چگونه - انتظار

 

 برَدمی زمان چیزهمه که کنید یادآوری خودتان به .۱

 تدوس و شود انجام لحظه همان در کارها دارند اصرار که هستند کسانی معموال صبربی افراد

 .رسندنمی نتیجه به عجله با کارها برخی حالاینبا. دهند هدر را شانوقت ندارند

 

 یهنتیج شما صبر که اندبوده مواردی آنها احتماال. کنید فکر تانخاطرات شادترین درمورد

 و کردید تالش هدفی به رسیدن برای مداوم طوربه که زمانی مانند است، داشته مطلوبی

 وقت تربیش کمی تان،عزیزان از یکی کنار در ماندن برای یا نبود بخشنتیجه فورا تانفعالیت

 داشته خاطراتی چنین توانستیدمی آیا دادید،نمی خرجبه حوصله و صبر اگر. گذاشتید

 باشید؟

 شید،با صبربی اگر. است فداکاری و وقت صرف مستلزم زندگی، در خوب واقعا هرچیز تقریبا

 .بکشید دست اند،مهم تانبرای که چیزهایی سایر و اهداف روابط، از دارد احتمال بیشتر

 خوبی چیزهای اکثر اما نیایند، پیش کنند،می صبر که کسانی برای همیشه خوب چیزهای شاید

 .افتندنمی اتفاق فورا آیند،می پیش که

 

 باشیم صبور چگونه - هدف به دستیابی

 

. زندمی دامن شما صبریبی به ترند،مهم همه از زندگی در که چیزهایی به نکردنتوجه

 رایب سپاسگزاربودن آنها، خطای دربرابر بودنبخشنده دیگران، با بودنمهربان یوسیلهبه

 چیزهای سایر که هنگامی. ببرید صلح سویبه را جهان مهم، چیزهای از بردنبهره و هاداشته

 وقت موارد، این از هریک وردنیادآبه برای شوند، می شما قراریبی باعث تراهمیتکم

 .دهدمی کاهش را حاضردرحال دیگری چیز خواستن به شما تمایل کار این. بگذارید
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 کرد خواهید پیدا دست خواهید،می آنچه به درنهایت باشید داشته یادبه .۳

 یهدف برای اگر. شماست فکری بلوغ و صبر مستلزم مسئله، این پذیرفتن و کردندرک

 ایبر موارد، اغلب در اما کرد، خواهید پیدا دست آن به زیاداحتمالبه کنید، تالش سختیبه

 .باشید صبور باید آن به رسیدن

 

 واقعا تانهایخواسته به رسیدن در که چیزی تنها درحقیقت اما باشد، ساده حرف در شاید

 طالب واقعا آنچه به رسیدن برای. است زمان از بردنبهره و ریزیبرنامه یشیوه دارد، اهمیت

 .است مفید و مؤثر بسیار نیز مرده هایزمان مدیریت به توجه هستید، آن

 دنخواهی فراموش هرگز که است ذهنی مهارتی شکیبایی، و صبر باشید داشته یادبه فقط

 ستا چیزی صبری،کم. بگیرید نظر در تانزندگی بهبود برای مهم قدمی را آن بنابراین. کرد

 از بزند، برهم را شما زندگی اینکه از قبل کنید سعی باید بلکه کنید، افتخار آن به نباید که

 .شوید خالص آن شر

 

 باشید داشته زندگی در مثبتی اندازچشم همیشه .۴

 مهمی نقش شکیبایی، و صبر تمرین برای شما توانایی افزایش در مثبت، ذهنی محیط داشتن

 هر از باید که است سفری بلکه نیست، مسابقه زندگی، باشید داشته یادبه. کندمی ایفا

 .ببرید لذت قدمش

 

 باشید داشته را غیرمنتظره اتفاقات انتظار .۱

. روندنمی پیش برنامه طبق همیشه کارها اما دارید، هاییبرنامه تانزندگی در مطمئنا

 وضوعم این. داریدنگه بینانهواقع را تانانتظارات و بپذیرید متانت با را زندگی هایخموپیچ

 .کندمی صدق نیز تاناطرافیان رفتار درمورد بلکه شرایط، یدرباره تنهانه
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 فریاد فرزندتان یا همسر سر دارید نوشیدنی سهوی ریختن خاطربه شدید متوجه اگر

 وردم این اگر حتی. نیستند کامل مردم که ایدگرفته نادیده را حقیقت این یعنی کشید،می

 و صبر دادنازدست بیفتد، اتفاق آنها مکرر اهمال و دقتیبی خاطربه فقط و نباشد حادثه

 رتصو در و خودکنترلی با باید که است چیزی این. کرد نخواهد بهتر را وضعیت تانکنترل

 .کنید وفصلشحل وگو،گفت با امکان

 

 

 بدهید استراحت خودتان به .۲

 :دارد معنی دو مورد، این

 

 .کنید فکر و بنشینید آرام فقط. بدهید اختصاص نکردنکاریهیچ به را دقیقه چند اول،

 و اشدب سخت ابتدا در است ممکن. نکنید کاریهیچ. نکنید مطالعه حتی و نبینید تلویزیون

 دقیقه چند با توانیدمی اما کنید، قراریبی احساس دقیقه دو یا یک از پس شاید حتی

 اییشکیب و صبر افزایش برای الزم نگرش ایجاد به این و کنید آرام را تاندنیای استراحت،

 .کندمی کمک

 طمئنام. کنید خالص دستیابیغیرقابل استانداردهای شر از را تاناطراف دنیای و خودتان دوم،

 تباهاش مردم و شدندنمی خراب کامپیوترها شکستند،نمی هاظرف کردند،نمی گریه هابچه اگر

 انتظارات. شد نخواهد گونهاین هرگز اما بودید، صبورتر شما یهمه کردند،نمی

. هددمی هدر را شما انرژی و وقت فقط ونقصعیببی دنیایی داشتن مانند ایبینانهغیرواقع

 شما به کار این کنید، بازی و بزنید بیرون خانه از بدهید، استراحت تانهایبچه و خودتان به

 .نباشید صبوربودن نگران کندمی کمک


