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سبك ارتباط

سبكمراقبت

با توجهبهاينكه آنچ�ه در فضاي مجازي
منتش�ر ميش�ود قابلجس�توجو و
اشتراكگذاري است و ماندگاري بلندمدت
دارد ،نقش دوگانه والد و ناشر پرسشهاي
بسياري را درباره حريم خصوصي ،رضايت
و بهطور كل�ي رابطه والد ب�ا فرزند مطرح
ميس�ازد .درنتيجه محققان ،پزش�كان
متخصص كودكان و ديگر حاميان حقوق
كودك در مراحل آغازين طراحي پويشي
در ح�وزه سلامت عموم�ي هس�تند تا
توجه عموم را به امري جل�ب كنند كه از
ديدگاه آن�ان تعارضي ذات�ي بين دو چيز
است« :آزادي والدين در انتشار» و «حق
كودك ب�راي حف�ظ حري�م خصوصي».

به اشتراكگذاري عكس بچهها ميتواند خطراتي جدي براي آنها داشته باشد

انتشار در دنياي مجازي ،تهديد در دنياي واقعي

اينترنت پ�ر اس�ت از عكس بچهه�ا ،در ح�ال غذا
خوردن ،خندي�دن ،گريس�تن ،خوابي�دن يا حتي
بيماري يا دستشوييرفتن .پدر و مادرها روزانه عكس
فرزندانش�ان را در گروههاي خانوادگي ،شبكههاي
اجتماعي يا وبالگها و جاهاي ديگر منتشر ميكنند.
آنها پيش از آنكه كودكشان بتواند تصميمي بگيرد،
هويت مج�ازي او را هرطور كه خودش�ان بخواهند
ميس�ازند ،اما چنين كاري ميتوان�د نتايج ناگواري
داشته باشد ،چه از نظر امنيتي و چه از نظر اخالقي .در
اين زمينه آدريئِن الفرانس در وب سايت آتالنتيك
مطلبي منتشر كرده و با ترجمه عليرضا شفيعينسب
در وب سايت ترجمان بازنشر ش�ده است .با اندكي
تلخيص و پيرايش مطلب را ميخوانيد.

حق حريم خصوصي كودك را ناديده نگيريم
بله ،تمام آن عكسهاي فيس��بوك زيب��ا و جذاب
يدانيد آنها چگونه بر زندگي كودكان
هستند ،اما آيا م 
تأثير ميگذارن��د؟ در وب ،بچهه��ا همانند گربهها
همهجاهستند .اكثر كودكان دوساله در امريكا -طبق
يكي از بررسيها در سال  ،۲۰۱۰بيش از 90درصد آنان -اكنون
در فضاي مجازي حضور دارند .بيش از 80درصد از كودكان زير
دو سال امروز در رسانههاي اجتماعي نيز حضور دارند .بسياري
از كودكان نخستين حضور خود را در اينترنت بهصورت لكههاي
خاكستري پراكنده روي عكسهاي فراصوت تجربه ميكنند كه
حتي پيش از تولد آنها در صفحات فيسبوك قرار داده شده است.
ت سرگذاشتن
گاهي اوقات ،اين كودكان ممكن است پس از پش 
ت مجازي آنها پيشاپيش تا
دوران خردس��الي دريابند كه هوي 
حدود زيادي و بهطور معمول بهدس��ت والدين آنها شكل داده
شدهاست.باتوجهبهاينكهآنچهدرفضايمجازيمنتشرميشود
لاش��تراكگذاري اس��ت و ماندگاري
قابلجس��توجو و قاب 
بلندمدت دارد ،نقش دوگانه والد و ناشر پرسشهاي بسياري را
درباره حريم خصوصي ،رضايت و بهطور كلي رابطه والد با فرزند
مطرح ميسازد .درنتيجه محققان ،پزشكان متخصص كودكان
و ديگر حاميان حقوق كودك در مراحل آغازين طراحي پويشي
در حوزه سالمت عمومي هستند تا توجه عموم را به امري جلب
كنند كه از ديدگاه آنان تعارضي ذاتي بين دو چيز است« :آزادي
والدين در انتشار» و «حق كودك براي حفظ حريم خصوصي».
امنيت كودكان خود را به خطر نيندازيم
استيسي اشتاينبرگ ،اس��تاد حقوق در لوين
كالج دانشگاه فلوريدا و مدير مركز كودكان و
خانواده در اين دانشگاه ،معتقد است«:بهندرت
ممكن اس��ت والدين از روي غ��رضورزي و
بدخواهي اطالعات مرتبط با كودكان خ��ود را با ديگران به
اش��تراك بگذارند ،اما آنها ماندگاري و پيامدهاي بالقوه اين
اطالعات در فضاي مجازي را مدنظر قرار نميدهند ».براي
مثال ،بزرگساالن بهطور معمول در اعالميههاي تولد و ديگر
پستهاي خود در سايتهايي نظير فيسبوك و اينستاگرام
نام كودك و تاريخ تولد وي را ذكر ميكنند .اين كار كودكان
را با خطر دزدي هويت و كودكربايي مجازي روبهرو ميسازد،
يعني ممكن است كسي عكسهاي كودكان فردي ديگر را
بردارد و آنها را بهعنوان عكسه��اي كودك خود به نمايش
بگذارد .برخي والدين اطالعاتي لحظهبهلحظه درباره مكان
كودكان خود منتشر ميكنند كه بهطور بالقوه ايمني آنها را به
خطر مياندازد .بزرگساالني هم هس��تند كه با نيت خوب،
عكسهاي كودكان خود را در انواع مختلفي از موقعيتهاي
صميمانه بهسادگي در فضاي مجازي به اشتراك ميگذارند.
افراد ناشناس از عكس بچهها سوءاستفاده ميكنند
اش��تاينبرگ در مقال��ه خ��ود ب��ا عن��وان
«اشتراكپروري؛ حريم خصوصي كودكان
در عصر رس��انههاي اجتماعي» به ماجراي
وبالگنويسي اشاره ميكند كه عكسهايي
از بچههاي دوقلوي خود در حال يادگيري چگونگي رفتن به
دستشويي منتشر ميكند .اش��تاينبرگ مينويسد« :اين
وبالگنويس بعدتر متوجه ميش��ود كه افراد ناش��ناس به
عكسها دسترسي پيدا و آنها را دانلود كرده ،تغيير داده و در
وبسايتي به اشتراك گذاشتهاند ».اين مادر به ديگر والدين
هشدار ميدهد عكسهاي كودكان خود را در حالت برهنگي
در فضاي مجازي منتش��ر نكنند ،از امكانات جستوجوگر

گوگل براي يافتن عكسهاي بهاش��تراك گذاشتهشده در
فضاي مجازي استفاده كنند و عالقه خود به وبالگنويسي
مادرانه را مورد بازبيني قرار دهند .اين زن در مطلبي درباره
اين رخداد در سال  ۲۰۱۳در وبالگ خود چنين مينويسد:
«من مس��ئول بروز اين رخداد هس��تم» و بدين ش��يوه به
خوانندگان خود هش��دار ميدهد درباره آنچ��ه در فضاي
مجازي منتش��ر ميكنند ،احتياط به خرج دهند« .من اين
عكس را گرفتم و آن را به اشتراك گذاشتم .هيچكسجز من
نبايد سرزنش شود».

فرآيند شكلگيري هويت كودك را تهديد نكنيم
اما حتي انتشار عكسهاي كودكان در گروهي
خصوصي در فيسبوك يا حسابي حفاظتشده
در اينس��تاگرام ه��م ب��دون خط��ر نيس��ت.
اشتاينبرگ در اين مورد به من چنين ميگويد:
«در ارتباط با گروههاي خصوصي ،اين احساس نادرست وجود
دارد كه تمام افراد گروه يكديگر را ميشناسند و منافع يكساني
را مدنظر دارند ».والدين و پرستاران بايد اطمينان حاصل كنند
كه عكسهاي كودكان را با افرادي به اشتراك ميگذارند كه نه
آنها را دانلود ميكنند ،نه در اختيار ديگران قرار ميدهند و نه
به هر ش��يوه ديگري مورد سوءاس��تفاده قرار ميدهند .آنها

همچنين بايد اطمينان حاصل كنند كه افرادي ميتوانند به
عكسهاي بهاشتراكگذاشتهشده از كودكان دسترسي داشته
باش��ند ،داراي چارچوبهاي خصوصي مستحكمي باشند و
همچنين اف��رادي باش��ند كه بر دسترس��ي ديگر اف��راد به
حسابهاي رس��انههاي اجتماعي خود نظارت ميكنند و...
بسياري از والدين بر اين باورند كه چارچوبهاي خصوصي را
ميتوان بهعنوان حوزهاي ايمن در نظر گرفت و بنابراين بهگفته
اشتاينبرگ «آنها در بهاشتراكگذاشتن مطالب با مخاطبان
مورد گزينش خود ،احتياط اندكي به خرج ميدهند .اما در واقع
حتي اين مطالب نيز ميتواند در دسترس مخاطبان بسياري
قرار گيرد ».پيامدهاي اين حجم عظيم از بهاشتراكگذاري از
مسائل امنيتي بسيار فراتر ميرود و مشخصههاي پارادايمي
جديد در فرزندپروري را تعيين ميكند .والدين و پرس��تاران
ديگر صرفاً نگهبان و مراقب كودكان نيستند ،بلكه همچنين در
بسياري از موارد بهطور بالقوه پخشكنندگان اطالعات درباره
كودكان خود براي مخاطبان جمعي هستند .اين حجم عظيم
از بهاشتراكگذاري داراي منافع واضحي براي افراد است ،مثل
خانوادهها و دوستاني كه از نظر جغرافيايي دور از هم هستند يا
والديني كه بهمنظور كسب مشاوره از دوستان معتمد ،جزئياتي
از زندگي كودكان خود را به اشتراك ميگذارند .اما اين مدل
جديد همچنين ميتواند احساس حاكميت كودك بر چگونگي
شكلگيري هويت خود را در معرض تهديد قرار دهد.
به كودكان خود برچسب نزنيم
سال گذش��ته ،عكس��ي از خانوادهاي در
ايالت لوئيزيانا مناقشهبرانگيز شد؛ در اين
عكس ،م��ادر و دو دختر خان��واده روي
دهان خود نوار چسباندهاند ،پسربچهاي
انگش��ت شس��ت خود را رو به باال گرفته و پدر خانواده
تابلويي را در دستان خود نگه داشته است .منتقدان در
واكنش ش��ديد به اين عك��س ،آن را نش��انگر تبعيض

جنسيتي دانستند و نكوهش كردند .اين رخداد يكي از
خطرات اش��تراكپروري را به ما نش��ان ميدهد :س��ه
كودك در اين عكس حضور دارند ك��ه هيچيك از آنها
نميتواند اين ردپاي ديجيتالي را كه خانواده آنها براي
ايش��ان بر جاي نهاده اس��ت ،پاك كند .آي��ا اين امري
منصفان��ه در حق كودكان اس��ت؟ والدين م��دام براي
كودكان خود انتخابهايي ارزشمحور ميكنند .شايد
كودك خردسالي بخواهد از پوشيدن هرگونه لباس در
زمين بازي خودداري كند ،اما با وجود اين ،بزرگساالن
خانه كودك را مجبور ميكنند تا شلوار و پيراهن بپوشد.
والدين حتي بر تن خردساالن لباسهايي ميپوشانند
كه نشانگر طرفداري دوآتشه از وابستگيهاي سياسي
است .بهگفته اشتاينبرگ ،هيچ «معيار دقيق و روشني»
وجود ندارد كه نش��ان دهد والدين چه وق��ت و به چه
نحوي محقاند كه عقايد خوي��ش را از طريق كودكان
خود ابراز نمايند .نبود چنين معيارهايي تا حدي توضيح
ميدهد كه چرا از نظر فرهنگ��ي ،بهخصوص در اياالت
متحده ،به والدين حق بس��ياري ميدهند ت��ا آنچه را
درست ميپندارند انجام دهند .با وجود اين هنگامي كه
«تصميمات هويتساز» براي سالها در فضاي مجازي
باقي ميماند ،بهطور بالقوه خودش��كوفايي كودك را با

مش��كل روبهرو ميكند .منظور تصميماتي اس��ت كه
والدين آنها را اتخاذ ميكنند و سپس بهنحوي در فضاي
مجازي منتشر ميشود كه ديگر نظارت آنان را ناممكن
ميسازد.
حريم خصوصي كودكان را به رسميت بشناسيم
اشتاينبرگ مينويس��د« :حاميان حقوق
كودكان در حوزههاي رفتاري و پزش��كي
اذعان دارند كه سعادت كودك به تصورات
سنتي از سالمت محدود نميشود .در واقع،
كودكاني كه با احساس حاكميت بر حريم خصوصي خود
رشد ميكنند و والدينشان از آنها حمايت و كمتر آنان را
كنترل ميكنند در زندگي موفقتر هس��تند .مطالعات
نشان ميدهد اين كودكان ،در مقايسه با كودكاني كه در
دوران كودكي از خودمختاري كمتري برخوردار بودهاند،
در كل بيشتر احساس س��عادت ميكنند و رضايتمندي
بيش��تري از زندگي دارند .كودكان ،براي آنكه در دوران
جواني و سرانجام بزرگسالي به موفقيت و شكوفايي دست
يابند ،بايد بتوانند هويت خود را ش��كل دهند و خود به
خويشتن فردي و اجتماعي خويش معنا بخشند .برخي
ميگويند رس��انههاي اجتماعي ما را به جهاني فراسوي
حريم خصوصي وارد كردهاند كه در آن ،تصورات جوانان
و انتظارات آنان از حريم خصوصي وجود خارجي ندارد .با
وجود اين ادعا ،شواهدي در دست است كه نشان ميدهد
نس��ل ديجيتال هنوز به حريم خصوصي خود در فضاي
مجازي اهميت ميدهد .در يكي از مقاالت ارائهشده در
بيس��توچهارمين هماي��ش بينالمللي ش��بكه جهاني
اينترنت چنين اظهار ش��ده اس��ت« :اكن��ون در فضاي
مجازي ،حتي در بين كودكان ،شاهد آن هستيم كه رفتار
كاربران بيشتر بهس��وي حفظ حريم خصوصي گرايش
دارد .اپليكيش��نهايي نظير اس��نپچت  -كه در آن بر

خالف اغلب ارتباطات ديجيتالي ،از ماندگاري اطالعات
جلوگيري ميش��ود -بين نوجوان��ان و جوانان بس��يار
پرطرفدار هستند ،زيرا به كاربران اجازه ميدهند لحظات
صميمانه خود را ب��هدور از اتفاقات ناگ��وار يا پيامدهاي
بلندمدت اپليكيش��نهاي متني ماندگار ،به اش��تراك
بگذارند».

احترام به نظر كودكان در اشتراك گذاري تصاوير
اش��تاينبرگ از آكادمي پزشكي كودكان
امريكا ميخواهد بهتري��ن راهكارها را در
رابطه ب��ا بهاش��تراكگذاري اطالعات در
فضاي مجازي در اختيار والدين قرار دهد.
راهكارهاي استاندارد در اين زمينه ميتواند شامل موارد
زير باش��د :اعط��اي «حق وتو» ب��ه ك��ودكان در رابطه با
اطالعاتي كه در فضاي مجازي منتشر ميشود؛ الزام گوگل
براي هشدار به كاربر درمورد نام كودكان؛ خواندن ،خواندن
دقيق و نه صرفاً موافقت با خطمشي حفظ حريم خصوصي
وبس��ايتها قبل از انتش��ار عكسها در آنه��ا .از ديدگاه
اشتاينبرگ اين امري بسيار مهم است كه به كودكان حق
داده ش��ود در رابطه با عكسه��ا و نقلقولها و همچنين
توصيف دستاوردها و چالشهاي خود اظهارنظر نمايند و
بگويند« :نه ،بهاشتراكگذاش��تن اين مطلب كار درستي
نيست ».او مينويسد« :كودكان در چهارسالگي ،از هويت
شخصي خود آگاهي پيدا ميكنند .آنها در اين سن كم ،در
دوستيابي و استدالل و مقايس��ه خود با ديگران توانايي
دارند .والديني كه بهطور مرتب اطالعات خود را در فضاي
مجازي به اش��تراك ميگذارند ميتوانند با كودكان خود
درباره اينترنت صحبت كنند و بايد از آنها بپرس��ند كه آيا
مايلن��د دوس��تان و خويش��اوندان از مطل��ب
بهاشترا كگذاشتهش��ده اط�لاع يابن��د ».از دي��دگاه
اشتاينبرگ ،كودكان از اينكه «شنيده و درك شوند» سود
خواهند برد ،اما اين امر محتمل به نظر ميرسد كه چنين
گفتوگوهايي همچنين كودكان را تشويق كند كه درباره
چگونگ��ي تأثير بهاش��تراكگذاري اطالع��ات در فضاي
مجازي ب��ر زندگ��ي خ��ود بهط��ور نقادانه بينديش��ند.
پيشگرفتن اين شيوه از تفكر از سنين پايين ،كودكان را
براي مديريت رفتارهاي خود در فضاي مجازي در سنين
باالتر آماده ميس��ازد .اين ش��يوه از تفكر درباره انتش��ار
مطالب در فضاي مجازي بسيار سنجيدهتر از آن است كه
به كودكان بگوييم هرگز هيچ مطلبي را در فضاي مجازي
به اشتراك نگذارند.
چه چيزي ر ا در فضاي مجازي به اشتراك نگذاريم؟
اشتاينبرگ پيوسته بر اين موضوع تأكيد دارد
كه او قصد ندارد والدين را از انتشار عكسها
و مطالب درب��اره كودكان خ��ود در فضاي
مجازي بازدارد .شايد كسي با انتشار مطالب
درباره وضعيت پزشكي كودكي در يك وبالگ ،در پي ارائه يا
جلب حمايت باشد يا در پي جذب كمك مالي براي پرداخت
هزينهه��اي درمان��ي كودك باش��د .بهاشتراكگذاش��تن
ك ساختن
عكسهاي كودكان در فيسبوك راهي براي نزدي 
خانوادههايي است كه بسيار دور از يكديگر زندگي ميكنند.
اشتاينبرگ ميگويد« :من بهش��دت حامي حقوق والدين
هستم .بهاشتراكگذاشتن اطالعات منافع بسياري به همراه
دارد ...و داليل بسيار معتبري نيز براي اين كار وجود دارد .از
اينرو ،اين موضوعي بس��يار پيچيده است ».اما باوجود اين
منافع بهاشتراكگذاشتن اطالعات زيانهاي محتمل آن را
بياهميت نميسازد .اشتاينبرگ ميگويد« :واقعيت آن است
كه الگوريتمهاي جس��توجوي گوگل ميتواند دادههاي
بهاشتراكگذاشتهشده از سوي والدين را در سالهاي آينده
آشكار نمايد .ما نميدانيم كه كودكان ما با افزايش سن ،چه
اهدافي را مدنظر خواهند داشت ».او در ادامه چنين ميافزايد:
«نخستين نسل از كودكاني كه در عصر رسانههاي اجتماعي
بزرگ شدهاند اكنون به سن بلوغ رس��يدهاند و تازه در حال
ورود به بزرگسالي و بازار كار هستند .مصلحت ما در آن است
كه در گفتوگوهاي خويش ،براي يافتن بهترين راهكارهاي
پيشرو ،آنها را بهعن��وان حاميان حقوق ك��ودكان به ميز
گفتوگو دعوت نماييم ».از ديدگاه اشتاينبرگ ،جمعبندي
نهايي بحث در اين جمله خالصه ميشود« :چيزي را كه از
بهاشتراكگذاشتن آن با عموم خودداري ميورزيد ،در فضاي
مجازي به اشتراك نگذاريد».

پرهيز از برچسبهاي آزاردهنده
و پيامهاي آلوده به طعنه!

مهارتهاي ارتباط شفاف را بياموزيم
ي
لیال قاسم 
همه ما ميدانيم كه دعوا با ص�داي بلند به تنهايي به رابط�ه صميمانه لطمه نميزند،
بلكه هنگام دعوا ،س�رزنش ،تحقير و تمس�خر ،حالتهاي بدني خصمانه ،دستهاي
گر ه كرده و حالت چهره است كه به رابطه صدمه ميزند .هر بار بعد از چنين دعواهايي
احساس ميكنيد بيش�تر از طرف مقابل دور ميشويد و بيش�تر احساس آزردگي و
نااميدي ميكنيد .ارتباط تحقيرآميز ،عزتنفس زوجين را تنزل ميدهد و حل مسئله
دوجانبه را غيرممكن ميس�ازد .در صورتي كه ارتباط شفاف ،از عزت نفس محافظت
و فضاي مناسبي را براي حل مشكل فراهم ميكند .ارتباط شفاف به اين معناست كه
ما مس�ئوليت عواقب گفتههاي خود را بپذيريم ،به جاي دروغ گفتن صادق باش�يم و
حرفهاي خود را به جاي نصفه نيمه گذاش�تن ،كامل بگوييم و مهمتر از همه حمايت
كننده باشيم تا به جاي فاصله گرفتن ،صميميت و درك را پرورش دهيم .وقتي در روابط
چهار مؤلفه مهم مشاهدات ،افكار ،احساس�ات و نيازها وجود داشته باشد ،پيامهاي
كامل رد و بدل ميشود و روابط صميمانه و شفاف خواهند بود.
اجتن�اب از كلم�ات و اصطالح�ات
قضاوتي
اين كلمات ،مواردي غير واقعي هستند كه به
همسرتان حس ناقص بودن ميدهد« :تنبل»،
ي فكر»
«رفت��ار كودكانه»« ،خود خ��واه»« ،ب 
و ...به حس ارزش فرد حمل��ه ميكند و آن را
تحليل ميبرد.
اجتناب از برچسبهاي كلي
اين توصيفات ،هويت فرد را محكوم ميكند و
تنها به رفتار او حمله نميكند ،بلكه به شخصيت
وي لطمه جدي ميزند« :او خودخواه ،بيفايده
و تنبل است ،مثل هميشه ».اين عمل ،اين پيام
را منتقل ميكند كه تو بدي ،نهتنها در همين
لحظه بلكه هميشه .پيامد اين كار از بين رفتن
اعتماد و صميميت است.
اجتناب از بيان مسائل گذشته
فقط در مورد موضوعات فعلي صحبت كنيد.
ارتباط برقرار كردن بر اس��اس سوابق گذشته
باعث انتقال عقدهها از گذشته به حال ميشود.
برخي اوق��ات گذش��ته ميتواند دي��د بهتر و
وسيعتري به مش��كل امروز بدهد ،اما ممكن
است شما فقط به دنبال شواهدي بگرديد كه
نش��ان دهيد رفتار وي قديمي و ديرينه است.
قانوني س��اده در اين باره هست .اينكه «هرگز
موقعي كه عصباني هستيد ،مسائل گذشته را
بازگو نكنيد».
خودداري از پيامهاي «تو» (سرزنشگر
و اتهامي)
«تو هرگز به موقع خانه نبوده اي ،...تو هرگز با
من جايي نميآيي ، ...تو بيشتر از من به كارت
عالقهمند هس��تي ...و »...به طور ساده مفهوم
اين پيامها اين اس��ت« :من احساس ناراحتي
ميكنم و تو موجب آن هس��تي ،تو مقصري».
در اينجا بهتر است از پيامهاي «من» استفاده
كنيد :وقتي كار داريم ،تو هرگز اينجا نميآيي
(پيام تو) مساوي است با من از اينكه به تنهايي
اينجا را بايد تميز و مرتب كنم ،خسته و عصبي
ميشوم (پيام من).
خودداري از مقايسههاي منفي
ارتب��اط س��الم منجر ب��ه اين نميش��ود كه
همسرتان حس بدي به خودش داشته باشد،

از پيامهاي آلوده ب�ه طعنه زدن،
برچسبهايغلطوقضاوتدوري
كنيد .اين پيامها باع�ث بيزاري
و فاصل�ه گرفتن ميش�ود .يك
نمونهازپيامهايآلوده،پيامهايي
هس�تند ك�ه با «چ�را» ش�روع
ميشوند« :چرا اين طوري نگاهم
ميكني؟»ممكناستفكركنيد
كه فقط يك پرسش س�اده براي
كسب اطالعات است اما در واقع
اينمعنايقضاوتيدارد«:تونبايد
من را اين طوري نگاه كني ».بهتر
استاستفادهازپيامهايكاملكه
در باال ذكر شد را جايگزين كنيد

بلكه به او كمك ميكند تا مش��كل و ناراحتي
وي رفع شود .مقايس��ههاي منفي تنها به فرد
احساس تنبيه ميدهد و احساس ميكند مورد
حمله و اهانت قرار گرفته است.
اجتناب از تهديد كردن
پيام اساس��ي تهديد اين اس��ت« :تو فرد بدي
هس��تي و من ميخواهم تو را تنبيه كنم .اگر
نميتواني براي فيلم ديدن همراه من باش��ي،
افراد زيادي هستند كه ميتوانم با آنها بروم.
پيام «تو بدي» به قدر كافي دردناك است اما
ناراحت كردن طرف مقابل به طور عمدي براي
رابطهتان بسيار تخريبكنندهتر است.
به جاي حمله با احساسات خود ،آنها را
توصيف كنيد
موقعي كه احساسهاي خود را شرح ميدهيد،
از واژههاي مناسبي اس��تفاده كنيد .همچون:
«من غمگينم و ميخواهم گري��ه كنم ،...من
احساس ناراحتي و طرد بودن ميكنم و ». ...از
احساسهايتان به شكل سالح استفاده نكنيد،
صدايتان را بلند نكنيد ،ترسناك ،سرد ،عصباني
نشويد و زبانتان طعنهآميز و نيشدار نشود.
حالت بدني خود را پذيرنده قرار دهيد
بدنتان به وض��وح منتقل ميكن��د كه چقدر
پذيرنده هس��تيد و چقدر تماي��ل داريد با او
ارتباط برقرار كنيد .اخ��م كردن ،نگاه نكردن،
دستان بسته و گره كرده ،اشاره كردن با اتهام
و به دور دس��ت خيره ش��دن ،همگي نش��ان
ميدهند ك��ه از ارتب��اط كالم��ي و ...با طرف
مقابل اجتناب ميكنيد .پس بهتر است تماس
چش��مي را حفظ كنيد ،حالت چهره را آرام و
شل نگه داريد ،به سمت همس��رتان متمايل
باشيد و دستانتان را به هم گره نكنيد.
استفاده از پيامهاي كامل
اين پيامها چن��د ويژگي دارند و ش��امل چهار
بخشهستند :آنچه مش��اهده كرديد به عالوه
آنچه فكر ميكنيد به عالوه آنچه حس ميكنيد
به عالوه آنچه نياز داريد را با همسرتان در ميان
بگذاريد .اين پيامها حقيقت مطلق نيس��تند،
فقط چيزي هستند كه شما برداشت كردهايد.
پس منصف و منعطف باشيد« :من فكر ميكنم...
من اين طور فكر ميكنم كه ....اين طور به نظر
ميرس��د كه ...بخش احس��اسهاي پيامهاي
كامل در زوجين يك بخش مهم و اساسي است
و نهايتاً در بيان نيازهايت��ان توقع ذهنخواني
از همسرتان نداشته باش��يد و خواسته خود را
بيان كنيد .اينجا يك نمونه پيام كامل اس��ت:
«تو ميخواس��تي اينجا بيايي و حاال كه به اين
رستوران آمدهايم خيلي ساكت هستي و جواب
نميدهي(مشاهدات من) به نظر ميرسد نگران
باشي چون من نميخواس��تم به اين رستوران
گ��ران بياييم) ،اف��كار من (م��ن كمي عصبي
هستم) و احساس من (دوست دارم هر دويمان
از عصر لذت ببريم) نياز من.
استفاده از پيامهاي شفاف
از پيامهاي آلوده به طعنه زدن ،برچسبهاي
غلط و قضاوت دوري كني��د .اين پيامها باعث
بي��زاري و فاصله گرفتن ميش��ود .يك نمونه
از پيامه��اي آل��وده ،پيامهايي هس��تند كه با
«چرا» ش��روع ميش��وند« :چرا اي��ن طوري
نگاهم ميكني؟» ممكن اس��ت فكر كنيد كه
فقط يك پرسش س��اده براي كسب اطالعات
است اما در واقع اين معناي قضاوتي دارد« :تو
نبايد من را اين طوري نگاه كني ».بهتر است
استفاده از پيامهاي كامل كه در باال ذكر شد را
جايگزين كنيد.

