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التواصل الفعال

و دوره f الزواج الناجح 
التواصل يزيد الترابط بين الزوجين فيشعر كل •

منهما بالراحة f التعبير عن نفسه و طلب ما يريد دون أن 

يؤذي نفسه أو يؤذي اآلخر ، و أغلب المشاكل تندلع بين 

الزوجين بسبب ضعف أو سوء التواصل . 

يتأثر أسلوب التواصل اللفظي بالبيئة التي جاء منها كل من •

الزوجين ، فما يعتبر واجبا قد ال يأبه له f بيت آخر ، و 

يتسبب ذلك f األذى النفسي لآلخر ، و على ذلك فمن 

األفضل أن يوضح كل منكما لآلخر األسلوب الذي ال يرغب به 

 .

و إذا أبلغك زوجك أنه يرفض منك أسلوبا معينا f الكالم ال •

تتخذي موقف الدفاع عن النفس ، و أبلغيه أنك لم تقصدي 

اإلساءة له و تجنبي هذا األسلوب لتغلقي أبواب الشر .  

هل تذكرين التمرين األول الذي جاء f هذا البرنامج ؟ إرجعي له •

اآلن f صفحة رقم ٤ و تفكري f أثر والديك على زواجك . 

تذكري أيضا ما تم ذكره عن لغات الحب ، فبعض الرجال يحب •

الكالم الحلو و يعتبره أسلوب للحب فإذا كان زوجك من هذا 

النمط فمن المفيد أن تنمي هذا الجانب عندك ( علما أن لدي 

دورة منفصلة تتكلم عن الكالم الحلو إسمها : سحر 
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كما أسلفنا f الجزء األول و الثا> بأن هناك 
اختالفات بين الرجل و المرأة و يجب االنتباه 

لها f الحوار ألنها قد تعيقه

التواصل الفعال يجب أن يعتمد على موضوع 

مناسب ، بعض المواضيع يجب أن تناقش 

مع الصديقات أو الطبيب مثال

اختيارالكلمات التي تمس الزوج لكي يقتنع 

بما تكلمينه، و عدم اقناعه بأسلوب الزعل و 
االنفعال أو االجبار 

لغة الجسد ، تخبر عنك بأعلى مما يخبر 
صوتك ، انتبهي لجلستك و تعابير وجهك فقد 

تفشي سرا لم تتحدØ به 

من أهم النقاط اختيار الوقت المناسب ال 
تتكلمي فحسب انتبهي للوقت هل هو 

مناسب أم ال فقد يتسبب ذلك برد سئ 

بعض الكلمات يفهمها الرجل بصورة غير التي 

تتوقعينها ، لها معنى آخر ، لذلك يرد عليك 
برد غير متوقع .

مما ال تعرفه الكثير من النساء أن الرجل ال 
يعرف ما تريدينه إال إذا تكلمتي و طلبتيه ، 

حيث أن السكوت يعني عنده أنك ال تريدين 

هذا األمر .

 
اختيار الموضوع المناسب

 
إنتقاء الكلمات 

 
اإلقناع 

 
ما ال ينطق باللسان

 
طلب الحقوق و توكيد الذات

 
مراعاة اإلختالف

 
التوقيت المناسب

أسس التواصل الفعال
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النقد  1.

كثرة النقد تؤثر على اإلنسان و باألخص حين يأç من الزوج أو الزوجه ألنه تشعر اآلخر 

بالضعف و قلة االحترام مما يجعل التواصل سلبي . 

اللوم  2.

وهو تخلي عن المسئولية الذاتيه و رمي االتهام على اآلخر أو توبيخ اآلخر على عمل أو خطأ 

قام به و f الحالتين هو أسلوب مدمر للعالقة ال ينفع إطالقا . 

الشكوى  3.

تعتمد بعض النساء أسلوب الشكوى اليومي وهو ما نسميه بالخليجي ( الحنه ) الشكوى 

كثر أسباب نفور الرجل من  من العمل و األطفال و الخدم و أخته و أمه ….الخ و هو من أ

الحوار . 

التذمر  4.

وهو القيام بعمل ما مع اظهار االنزعاج منه ، سواء كان العمل التسوق أم تربية األطفال أو 

حتى مصاحبة الزوج f رحلة عمل أو المستشفى ، أو ربما من الزواج أو الجو ، و هي صفة 

ذميمة يبدو صاحبها مستاء بشكل متكرر و غير متصبر على أمور الحياة . 

التهديد  5.

و هي صفة تبين ضعف االحترام و الرغبة بالتحكم ، و تظهر بصورة : إن لم تفعل كذا .. 

فسأفعل كذا و كذا . مما يثير f نفس الرجل صفة التحدي إلظهار القوة و يبدأ بالعناد و 

تتدمر الحياة . 

العقاب  6.

تنفيذ التهديد ، أو إنزال العقاب باآلخر كوسيلة تأديب و هي صفة منفرة جدا للرجل . 

الرشوة  7.

استخدام أسلوب العطاء والمنع بناء على سلوك اآلخر وهو من أساليب العقاب 

عادات حوارية مدمرة 
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الدعم 

يحتاج الزوجين f مراحل حياتهم المختلفة االستماع لكلمات مساندة تحقق لهما الشعور بالثبات 
و التحفيز  

التشجيع 

التشجيع و التحفيز حين يكون الشخص قد اختار القيام بالعمل و نشجعه على االستمرار و ليس 
بفرض هدف أو عمل لم يختاره ( فهنا ال يعتبر تحفيز يعتبر ضغط و تحكم )  

اإلنصات 

من أروع الصفات البناءة االستماع بهدوء و عدم المقاطعة و اظهار االهتمام و عدم االنشغال أثناء 
الحديث و كما أسلفنا فإن الرجل قليل الكالم لذلك يجب إعطاءه الفرصة حين يتكلم بعدم الجدال 

أو المقاطعة مع إظهار حركات جسديه توحي بالتركيز ( حتى لو كان الكالم ممال )  

اإلستماع 

قد تكو> مشغولة مع طفلك أو f تحضير عمل معين و ال تقدري على االنصات التام ، لكن إبداء 
استعدادك لالستماع أثناء انشغالك أمر طيب أيضا  

القبول 

مع االنصات و االستماع أبدي قبولك لما يقوله زوجك ( مما تقبليه فعال ) ال تسكتي و تتكلمي 
حين تخالفيه فقط . 

الثقة 

الثقة هي العمود األساسي f الحياة الزوجية الناجحة دائما و أبدا ، ال تظهري قلقك و شكك 
بزوجكك فذلك يكسر العالقة كسرا ( و إذا كنت دائمة الشك يجب أن تستشيري مرشدة نفسية )  

اإلحترام ( تم الحديث عنه ) 

التفاوض 

 f فترات معينة يتوجب  التنازل من أحد األطراف دون أذى لآلخر و f فترات تليها تتبادل 
األدوار و هكذا تسير الحياة بين أخذ و عطاء .

العادات البناءة و المعمرة للحياة الزوجية
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حين تتحاورين مع زوجك كلميه بلغته حتى يفهمك : 

منطقيه  •

ملخصة . منظمة . مباشرة خالية من المشاعر  

محسوسه مدركه  •

كلميه عن أمور ترى بالعين و ليست مجرد أحاسيس 
أو توقعات  

عمليه •
اجعلي حديثك ملخصا و ربما مرقما  

استراتيجيه •

كلميه عن أثر ما تتكلمين عنه على المستقبل  

تحليليه •
حللي المعلومات و اذكريها بأعدادها أو أسعارها  

حقائق  •
أذكري حقائق بدال من ( قالوا و سمعت و أحس) 

تفاوضي معه ( ما رأيك أن نفعل كذا اآلن ثم •
نتركه الشهر القادم ؟ )

استخدمي ازرارات جهاز 
التحكم 
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تدريب 

خصصي ساعة كاملة إجلسي فيها لوحدك  

 اقرأي هذا الجزء كامال و دو> مالحظاتك الشخصية.  •
تحاوري مع زوجك أو صديقتك حول ما تعلمتيه f هذا الجزء  •
 حددي الصفات التي قررç التحلي بها لتنمية الحوار . •
حدد ي الصفات التي ستعملي على تهذيب نفسك و تركها . •
كتبي أساليب تدمر التواصل تعودç عليها f أسرتك مع •  أ

أهلك ( واتخذي قرار بتركها ) 

كتبي لنا أسفل الجزء f التعليقات ما تودين أن تضيفيه •  أ
للجميع أو تبدي رأيك فيه . 


	كيف تؤثر حاجاتانا النفسية على تصرفاتنا؟
	القوة
	الحب
	و الانتماء
	الحرية
	البقاء
	الاختلاف في طريقة التفكير و المشاعر
	الاختلافات البصرية بين الرجل و المرأة
	الاختلافات في العلاقات بين الرجل و المرأة
	الاختلافات في نمط الحوار و الكلام
	الأهداف المشتركة :
	تحمل المسئولية
	تحمل المسئولية :

