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يفسر كل ما تقولونه له بطريقة خاطئة وسلبية ،وفي بعض األوقات ال يتحدّث إليكم على
أحيانا ً يبدو إبنكم بإنه ّ
اإلطالق ،أو فقط إذا كـان يريـد شيئا ً .وقد تشعرون بالغضب إذا تكلّم معكم بقلـة احتـرام.
ومحتر َمـة.
إن التواصل عبارة عن التعبيـر عن مشاعرنـا ورغباتنـا على أمل أنھا ستكون "مسموعة"
َ
ھناك أمور تستطيعون القيـام بھا من أجل تحسين تواصلكم مع أبنائكم الشباب.
تحسين التواصل مع أبنائكم

•

في العديد من الثقافات التقليدية يربي األھل أبناءھم
على طاعة الكبار دائما ً.
وعندما يكبر إبنكم في ھذه البالد الجديدة ويصبح في

حاولوا معرفة ما إذا كان يواجه مشكالت في المدرسة،
أو مع األصدقاء أو في العمل أو في صحتھم ،إلخ...

•

اتفقوا على قواعد سلوكية ترونھا أنتم وابنكم منصِ فة.

•

تحدّثوا إليه بقلب مفتوح حتى لو بدا لكم بإنه بعيد عنكم
وال يتجاوب معكم

•

قد يتوقفوا عن اإلصغاء إلى ما تقولونه لھم.

•

أخبروه قصصا ً مسلِّية عن ماضيكم وعاداتكم.

•

قد يبدأوا في مجادلتكم.

•

قد يرغبوا في أن يترأسوا على العائلة.

•

أثنوا على ابنكم عندما يفعل شيئا ً إيجابيا ً.

•

قد يتصرّ فوا بطريقة وكأنھم ليسوا مھتمين بكم.

•

قد يتوقفوا عن إبداء اإلھتمام بعاداتكم ومعتقداتكم
الثقافية.

مرحلة المراھقة:

ويمكن أن يجد أولياء األمر صعوبة كبيرة في استيعاب ما
يجري.

التمـرد
ّ
بعض الشباب يتمرّ دون على أولياء أمورھم أو المعتنين بھم
من أجل لفت اإلنتباه أو إلظھار بإنھم صاروا كباراً.
وأحيانا ً يتمرّ دون عن طريق التصرّ ف بشكل سيء أو بطرق
يصعب على الراشدين استيعابھا.
ربما كان ابنكم المراھق يتجاھل كل شيء تقولونه أو
يعارضونكم كل الوقت ،فقد تشعرون بالغضب إذا كانوا ال
يكلمونكم باحترام.
ھؤالء الشباب يحاولون التصرّ ف بقسوة ،ولكن قد يكونوا
يخفون مشاعر عميقة بعدم األمان ،والحزن ،والغضب،
واإلرتباك ،والخوف أو الشعور بالذنب.
وربما كانوا يحاولون بجھد أن يتفقوا مع الشبان اآلخرين
الذين من عمرھم ،فيحاولون التقليل من اعتمادھم عليكم.

ماذا يستطيع األھل أن يفعلوا؟
•
•

حافظوا على ھدوئكم والمعاملة اللطيفة.
ال تظھروا ر ّد فعل أقوى من اللزوم تجاه األخطاء
البسيطة.

ال تنسوا بإن ھذه المرحلة من حياة إبنكم سوف تمرّ ،
واألرجح أنه كلما نضج أكثر سوف يستعيد احترامه
واھتمامه بكم وبعاداتكم وثقافتكم.

للجسد ٌ
لغة أيضا ً
ال تنسوا بإن لغة الجسد تعبّر أفضل تعبير عن مشاعركم.
فكروا بنبرة صوتكم والطريقة التي تقفون بھا أو تجلسون،
واخبروا إبنكم عن رأيكم به .فھل تبدون زعالنين
وغضبانين معظم الوقت؟
بالنسبة للعائالت من أصل إنجلوساكسوني ،تدرج العادة أن
ينظر األوالد إلى أھاليھم بشكل مباشر .ربما كان نظر الولد
مباشرة في عيون شخص يكبرھم سنا ً أثناء التكلّم معه يعتبر
وقاحة حسب عاداتكم الثقافية .فإذا نسي ابنكم ما ھي عاداتكم
كونوا متف ّھمين له وذ ّكروه بھا برفق وحنان.
ويحاول أوالد العائالت المھاجرة أن يشقوا طريقھم في
المجتمع بوجود ثقافتين مختلفتين في حياتھم.

قوموا معا ً ببعض النشاطات
أحيانا ً يتطلّب الكالم جھداً كبيراً ،ولكنه يصبح أسھل إذا كنتم
تقومون بنشاط ما معا ً .حاولوا القيام معا ً بأشياء مسلِّية
بطريقة مرحة ،مثل تحضير بعض األطعمة ،أو مشاھدة
برنامج تلفزيوني ،أو الخياطة ،أو صيد السمك أو زيارة
أصدقاء قدامى.
تعرّ فوا على رفاقھم ورحّ بوا بھم في منزلكم ،وعلّموھم عن
طريقتكم وأسلوبكم في الحياة.

ما ھي األمور التي يجب أال تقولونھا
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ھنالك بعض الطرق في الحديث التي ُتغضب المراھقين أو
تحزنھم.
فحاولوا أال
•

تقولوا لھم دائما ً ما يفعلون

•

تق ّدموا لھم أجوبة قبل أن يسألوا.

•

تذ ّكروھم بنقاط الضعف.

•

تغيظوھم أو تنعتوھم بصفات غير الئقة.
تقولوا لھم دائما ً ما ھي مشكلتھم

•

تذ ّكروھم دائما ً بأخطائھم الماضية.

•

تطرحوا عليھم أسئلة كثيرة.

•

تقولوا لھم بإنھم يجلبون العار على العائلة.

•

•

بعد أن يكون قد تعاطى المخدرات أو تناول الكحول.

ال تنسوا بإن الطرفين قد يكونا على ّ
حق ،فليس من
الضروري أن تتفقوا دائما ً على نفس الرأي.
إن المخاطبة واإلصغاء بطريقة جيدة يساعدكم في تفھّم
طريقة تفكير كل شخص .وأحيانا ً ال ُتح ّل المسائل ،ولكن
التكلم مع اآلخرين واإلصغاء إليھم يساعد الناس على احترام
بعضھم بعضا ً.

وضحوا ألبنائكم كيف يحافظون على ھدوئھم ويصغون
ّ
لكم
يعلّم الوالدان أبنائھما مھارات التواصل والمخاطبة الجيدة
عن طريق:
•

المحافظة على الھدوء.

•

اإلصغاء أكثر من الكالم.

•

تشجّ عوھم عندما يتصرّ فون بطريقة حسنة.

•

محاولة فھم اآلخرين.

•

تشكروھم عندما يساعدونكم.

•

البحث عن مسار وسطي.

•

تظھروا لھم بإنكم تالحظون األمور الجيدة التي يقومون
بھا.

يمكن أن يتعلّم أبناؤكم الشباب منكم كل ذلك.

بل عوضا ً عن ذلك ،حاولوا أن

إن تمضية بعض األوقات بالمحادثة المريحة دون التحدّث
عن أمور ھامة أو صعبة ،تعتبر شيئا ً رائعا ً .فحتى لو كنتم
منشغلين أو متعبين ومتوترين ،حاولوا إجراء أحاديث ودودة
مع أبنائكم كل يوم.

اختاروا الوقت المالئم للتحدّث عن المشكالت
•

خططوا للحديث مسبقا ً

•

اختاروا وقتا ً تكونون فيه ھادئين أنتم وابنكم.

•

إبدأوا الحديث بذكر أمور جيدة عنھم.

•

ال تلوموا إبنكم على المشكلة ،بل تكلموا بإنفتاح
وصراحة عما حدث وسبب حدوثه.

•

ذ ّكروه بأسلوب لطيف بقواعد السلوك التي اتفقتم عليھا
معا ً.

•

تحدثوا عن مدى مالءمة ھذه القواعد وما إذا كان يلزم
تغييرھا إذ لم يعد لھا معنى أو فائدة.

أما الوقت غير المالئم للتحدّث عن المشكالت فيكون:
•

عندما يفتح إبنكم الباب ويدخل إلى البيت للتوّ .

•

أول ما يستيقظ.

•

عندما يكون زعالنا ً.

أين تجدون المساعدة
إذا كان ابنكم يعاني من مشكالت ولم يعد يصغي إليكم،
ف ّكروا بأشخاص آخرين قد يصغون ويتحدثون إليھم:
•

جدّھم أو جدّتھم ،عمھم أو عماتھم أو خالھم أو أحد
األقرباء اآلخرين؟

•

صديق أو جار جيّدين؟

•

راعي الكنيسة أو األب أو القائد الروحي في الكنيسة أو
الشيخ أو اإلمام؟

•

أحد الوجھاء أو الحكماء؟

•

موظف في خدمة المجتمع أو اخصائي اجتماعي؟

•

طبيبه؟

قد تحتاجون أيضا ً لطلب المساعدة من شخص آخر في تقديم
اإلرشاد التوجيھي إلبنكم الشاب ،وتأكدوا من أن تكونوا
مقتنعين بالمشورة التي يقدّمونھا.
ال تدعوا الخجل والعيب يمنعانكم من م ّد يد العون إلبنكم
لكي يحصل على المساعدة التي يحتاجھا.
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 Íالنشرات اإلعالمية المتعلّقة بالموضوع
•

نموّ المراھقين

•

اإلستقرار في بلد جديد

•

التعامل مع النزاعات

•

التعامل مع العنف

Strong Bonds
Jesuit Social Services
PO Box 1141
COLLINGWOOD VIC 3066

الخدمات اإلجتماعية اليسوعية
ھاتف(03) 9415 8700 :
بريد إلكترونيinfo@stongbonds.jss.org.au :
موقع اإلنترنتwww.strongbonds.jss.org.au :

 Íإرشادات من النشرة اإلعالمية
•

إختاروا بدقة الوقت المناسب للتح ّدث إلى
ابنكم حول المواضيع الھامة.

•

إنتبھو لعدم انتقـاد إبنكم طوال الوقت.

•

المراھقون يرغبون أكثر في اتخاذ قراراتھم
بأنفسھم

•

البالغون ال يكونون دائما ً على ّ
حق ،فاصغوا
وحاولوا إيجاد ح ّل وسط.

•

إذا كان ابنكم يواجه مشكالت ولم يعد يصغي
إليكم ،من المھم أن تطلبوا المساعدة من
شخص تثقون به.
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