نصائح للتحدث مع ماما وبابا
«هي ببساطة ال تفهمين! وكأننا نتحدث لغتين
مختلفتين» ..هذا ما قلته لصديقيت المفضلة.
كنا لتونا أمي وأنا قد خضنا مجادلة أخرى ،وقد شعرت
باإلحباط وبالقليل من الجنون .لقد جربت كل يشء ،ولكن
لسبب ما ،ما زالت أمي لم تفهم ما قلت .بصراحة ،هناك
مئات المرات اليت كافحنا فيها والداي وأنا حىت نتواصل،
أو فشلنا تمامً ا .ذات مرة دخلنا يف شجار كبير أمام
المطعم بأكمله حول من كان من المفترض «فعالً» أن
يُحضر أخيت ،ويف مرة أخرى افترضا أنين تسللت ألشاهد
فيلمً ا «للكبار فقط» ،ولكنين لم أكن قد فعلت ذلك.
إنك مهما
مررت بموقف مماثل من قبل ..حيث ِ
هل
ِ
فعلت ،يبدو أنكم لن تتفقوا؟
ِ
التواصل يتحدانا جميعً ا ..لذا بغض النظر عن ظروفك
إليك بعض
ِ
والديك،
ِ
تواصلت يف السابق مع
اآلن ،أو كيف
ِ
النصائح اليت يمكنها المساعدة يف فتح باب للتواصل ،حىت
إن كان ما سبق يشهد أن األمر يتطلب مجهو ًدا ،أو عادة
ما يكون مغل ًقا.

اختاري وقتًا مناسبًا
عندما تناقشين أم ًرا ما ،فهو بأهمية كيفية مناقشته.
لتجدي وقتًا مناسبًا:
والداك غير مشتتين أو ّ
مركزين
ِ
• انتظري حىت يكون
عىل يشء آخر.

• حددي وقتًا معهما إذا كانا منشغلين ..بهذة
الطريقة يمكنهما إعطاءك تركيزهما الكامل.
• راقيب الظروف ..إذا كانا بالفعل محبطين أو
مجهدين ،أو كان يومهما سيئًا ،فقد تودين أن تجدي
وقتًا آخر للحديث ،أو عىل األقل كوين عىل دراية بالموقف
ً
جيدا عندما
قبل البدء يف الحديث .فمعظمنا ال يتواصل
ً
ضغطا ،وهذا يتضمن الوالدين.
يواجه

يمكنك أن تفعيل لتحسين التواصل يف البيت؟
ِ
ماذا
لذا حاويل أن تجدي وقتًا مناسبًا للجميع؛ فهذا ابين الثقة من خالل األمانة

سيساعد عىل تقليل الضغط وتقليل فرص سوء التواصل.

أصغي لنبرة صوتك
كلماتك،
ِ
صوتك بمقدار ما تتحدث
ِ
عادة ما تتكلم نبرة
خاصة عندما تكونين متألمة أو غاضبة أو محبطة .عندما
أشعر أن هناك مَ ن أساء فهمي ،قد أبدو قاسية ،وعادة ما
أظهر غاضبة أكثر مما أنا عليه ح ًقا .لقد ساعدتين النصائح
التالية:
ً
ولطيفا .ال بأس
بصوتك هادئًا
ِ
• ابقي هادئة .احتفيظ
أن تشعري بانفعال عاطفي أو حىت بالغضب ،لكن عندما
تتصاعد انفعاالت شخص ما ،سيميل الشخص اآلخر ألن
تتصاعد انفعاالته ً
أيضا .لذا فالحفاظ عىل الهدوء
واللطف يساعد يف الحفاظ عىل الحديث من
االتجاه نحو الشجار والجدال.
• «ال ترمي السهام» ..من السهل أن ترمي
تعلي ًقا ساخ ًرا ،أو تقويل شيئًا من شأنه أن يسدد
يعطيك
ِ
لكمة قوية تصيب الهدف مباشرة .قد
ً
جيدا يف لحظتها ،لكن باستطاعته أن
هذا شعورًا
يسبب ضررًا خطي ًرا لمن نحبهم .إن كلماتنا لها
أهمية ..يف الواقع ،الحياة والموت يف يد
كلماتنا (أمثال .)٢١ :١٨
• كوين عىل دراية بسلوكياتك .أشياء
مثل إدارة العينين ،تكتيف األذرع ،رفع
اليدين بإحباط ،النقر بقدمك ،التقليب
هاتفك ...،إلخ ،كل هذا يبعث برسائل
ِ
يف
غير إيجابية للشخص اآلخر .فكري فيما
ُتع ِّبر عنه أفعالك لآلخرين ،خاصة عندما
تكونين محبطة.

ِ
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عندما تكونين أمينة هذا يساعد عىل بناء الثقة
وتحسين التواصل ،لكن أن تكوين أمينة ليس دائمً ا باألمر
السهل ،خاصة عندما تكونين خائفة من رد فعل أحدهم أو
العواقب المترتبة عليه .إن الخوف والخزي يمكنهما ً
أيضا
والديك ،ويقودا نحو الرغبة
ِ
أن يمنعايك من المشاركة مع
فعلت ،أو البقاء صامتة بشأن ما
يف الكذب ،أو إخفاء ما
ِ
يحدث فعالً .لكن أن نخبر أحدهم بالحقيقة (حىت وإن
كانت صعبة) يعيط رسالة أننا نحترمهم ونهتم ألمرهم..
كما أن هذا يُعَ د أول خطوة نحو الشفاء والتغيير.

العالقات الصحية
ُتبىن عىل المكاشفة
والمصداقية!

بقلم :كاري ترينت ستاجبِرج

كلنا نعاين ..لذا بغض النظر عما تمرين به ،اختاري
الحقيقة .يمكنين أن أكتب كتابًا كامال ً عن الفوائد
الصحية والعاطفية اليت تعود عىل الشخص عندما
يقول الحقيقة ،لكن ألختصر هذا يف بضع كلماتْ :
«الحَ ُّق
يُحَ ِّرر ُُك ْم» (يوحنا .)۳٢ :٨

حاويل ،حىت إن لم تعريف ماذا ستقولين

أحيانًا ال تكونين حىت متأكدة  ٪١٠٠حيال ما تشعرين
به ،لذا فلتبديئ كاآليت« :لست متأكدة تمامً ا مما أشعر به
حيال »...العالقات الصحية ُتبىن عىل المكاشفة والمصداقية.

والديك
ِ
ال تحاويل أن تتحكمي يف
ال يمكنك أن تتحكمي يف الطريقة اليت سيتجاوب بها
والداك أو ما سيفعالنه ..وهذا ال بأس به .بينما ال يمكنك
ِ
التحكم يف اختياراتهم أو تجاوبهم ،لكن يمكنك التحكم يف
ما تفعلينه كرد فعل تجاههم .قد تحتاجين مساعدة من
شخص كبير آخر موثوق به للتعامل مع الوجع وتحديات
َّ
عليك أن
ِ
تذكري أنه ليس
والديك ..فقط
ِ
التواصل مع
وحدك.
ِ
تقومي باألمر

أصغي قبل أن تتصريف
ُ
ُ
تألمت أو
يف األوقات اليت
غضبت فيها ،كان صعبًا عيل َّ
أن أستقبل ما يريد أن يقوله والداي .ال بأس أن يكون لدي َّ
انفعاالت ،لكنين تعلمت بالطريقة الصعبة أنه لن يساعدين
ً
بناء عىل هذه االنفعاالت .لذا،
يف يشء أن أتخذ قرارات
تلقيت تصحيحً ا أو نصيحة ،فكري يف األمر
سواء
ِ
لمدة  ٢٤ساعة قبل أن تقرري كيف ستتصرفين
حيال األمر.
التواصل مهارة تتطلب وقتًا لتعلُّمها ،لذا
والديك ،خاصة عندما
ِ
تأين عىل نفسك وعىل
يكون التواصل صعبًا.

