
بقلم: كارين دوكري  كيف تودين أنكيف تودين أن

أنا  أحاول؟  أمرًا صعبًا، فلماذا قد  بدء محادثة  إذا كان   .١
أبدأ محادثات ألن:

ال أريد أن أكون وحيدة.  أ. 

 ب. لكٍل منا قصة ليرويها.

من الممتع أن أجد أرضية مشتركة.  ج. 

أريد أن أتعلم من الناس.  د. 

  هـ . أريد أن أجد صداقات هادفة.

۳. إظهار االهتمام يتطلب تعاطًفا.. 

وألُظهر التعاطف أنا:

م. أومئ برأيس يف تفهُّ  أ. 

 ب. أؤكد بكلمات مثل: »ذلك منطقي جًدا!«

ــل: »هــذا بشــع!« أو  أقــر بأنــي أدركــت األمــر بتعليقــات مث  ج. 

ــع!« ــذا رائ »ه

أسأل عن التفاصيل.  د. 

 هـ . أبيك أو أبتسم أو أضحك معها.

٥. عندما يتوقف الحديث، فأنا:

أكون مرتاحة مع الصمت.  أ. 

 ب. أبدأ موضوًعا جديًدا.

أسأل سؤاالً آخر عن موضوع سابق سار عىل نحو جيد.  ج. 

أُقيِّــم مــا إذا كان هــذا ســكوتًا مؤقتًــا بســيًطا أم وصلــت   د. 

مســدود. لطريــق  المحادثــة 

  هـ . أحاول أال أضطرب.

٧. أسرع طريقة يمكن ألحدهم أن يدمر بها محادثة هي أن:

يضحك عىل كلمات أو أحالم شخص آخر.  أ. 

 ب. ينتقد.

يكون ساخرًا.  ج. 

يشارك يف النميمة.  د. 

 هـ . يقول كلمات غير لطيفة.

٢. أفضل طريقة لتُشِعري إحداهن بالراحة هي أن ُتظهري 
اهتماًما بها. لهذا أنا:

أتجاوب بسهولة مع من تتحدث.  أ. 

 ب. أسأل أسئلة.

أجيب بمشاعر.  ج. 

أُقر باليشء الذي أتفق معه.  د. 

  هـ . أنظر يف عينيها.

إليجاد  لذا  الروابط.  بخلق  يبدءان  والتعاطف  االهتمام   .٤
األرضية المشتركة فأنا:

أقول »وأنا أيًضا!« عندما تذكر شيئًا يعجبي.  أ. 

 ب. أستكشف موضوعات متنوعة حىت أجد رابًطا بيننا.

أبحث عن أشخاص لديهم اهتمامات مماثلة.  ج. 

أســأل أســئلة عندمــا أالحظ أنهــا متــرددة يف متابعــة الحديث   د. 

عــن موضــوع، لكنــه يجعــل عيونهــا تلمع.

  هـ . أركز عىل ما ُيمتعها.

٦. الضحك يشكل جزًءا كبيرًا من المحادثة الجيدة.. 

لذا فالقاعدة رقم ١ للضحك هي:

ال تضحيك عىل أحد أبًدا، سواء كان حاضرًا أم غائبًا.  أ. 

 ب. استخدمي الضحك لتُوحدي ال لتفريق.

أظهري االحترام.  ج. 

ابحيث عما هو مضحك بالفعل، وليس ما هو مزيف أو قاٍس.  د. 

  هـ . ارفيض المشاركة يف أي نكات مشبوهة أو موضع تساؤل.

٨. ألتحدث مع شاب فأنا:

أالحظ ما يعجبه وأسأله بشأنه.  أ. 

 ب. أعمل عىل بناء صداقة.

أَحذر من أي تواصل مفاجئ.  ج. 

أالحظ كيف يعامل اآلخرين.  د. 

  هـ . أقر بأن الشباب أيًضا يحتاجون للتواصل.

تبدئي محادثة؟تبدئي محادثة؟

شــاركي صديــق قديــم يل بحكمــة صغيــرة عندمــا شــرح يل أن المحادثــة هــي أن تُشــِعر اآلخــر بالراحــة. 
بالرغــم مــن مخــاويف، فقــد أكــد يل أن التحــدث قــد يكــون صعبًــا بالنســبة لنــا جميًعــا.

ال زلــت غيــر متأكــدة أنــي صدقــت أن هنــاك أحــًدا قــد يكــون أكثــر مــي خوًفــا مــن بــدء المحادثــات.. 
لكــن إن كان صديقــي ُمحًقــا، إًذا فاألمــر يســتحق التفكيــر يف كيفيــة إشــعار اآلخــر بالراحــة.

إذا كنِت أنِت أيًضا تودين أن تصبحي أفضل يف بدء المحادثات، فاسأيل نفسك األسئلة اآلتية:
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كارين دوكري كانت أسوأ َمن يُجري محادثة عىل اإلطالق! مل تكن تتحدث مع الناس حتى املرحلة الثانوية، لكنها أصغت لنصيحة جدها عندما نصحها قائالً:

»ألقي التحية عىل شخص واحد غًدا!« اليوم تكتب كارين كتبًا مثل The Student Bible Dictionary )قاموس الكتاب املقدس للطالب(.

التـقـيـيــــم:

- إجاباتك معظمها )أ(: أنِت متجاوبة، فأنِت ترين ما يحتاجه الناس وتقومين بتقديمه.

- إجاباتك معظمها )ب(: أنِت مبادرة، فأنِت تبدئين بخلق روابط جيدة باهتمام متعمد.

- إجاباتك معظمها )ج(: أنِت مستكشفة، فأنِت تبحثين عما يفكر ويشعر ويحلم به اآلخرون.

- إجاباتك معظمها )د(: أنِت باحثة، فأنِت تحبين اختبار أية أفعال تجلب ردود أفعال جيدة.

- إجاباتك معظمها )هـ( : أنِت مستشعرة، فالتعاطف يشء فطري بالنسبة لِك ألنِك 

   تستشعرين عندما يكون أحدهم سعيًدا أو حزينًا أو غاضبًا.


