
 

 

 
 : الّّلعنيف الّتواصلرقصات  أرضّياتماذا تعني 

التي و نعت من بطاقات كبيرةصُ  هي خرائط مكانية الّّلعنيف الّتواصلرقصات  أرضّيات
كل بطاقة ". رقصات"على األرض بتصميمات مختلفة تدعى  الاّلعنيف الّتواصل عملّيةتضع 

يمكن استخدام هذه الخطوات بأي تسلسل كان لدعم تواصل . تمثل خطوة في رقصة تواصل
 . حقيقي، متدفق وواع  

، أو مدّرببتوجيه من ال غالباً و ،من خّلل الخطوات الّّلعنيف الّتواصلمشية الناس  تعلّمي
 . الّتدريبّيةبدعم من األشخاص في المجموعة 

 في مجال معينالمهارات و مة لتطوير الوعيكل واحدة منها مصمّ  ،"رقصات" تسعهناك 
 ،لعب األدوارحوار أجل من " خارجي-داخليرقصات "أربع منها . الاّلعنيف الّتواصلمن 

 . الّداخلّيةالتحويل  عملّيةمن أجل " رقصات داخلية"خمس منها عبارة عنو
 

-الّداخليات الّرقص
 ربعاأل الخارجي

 من أجل حوار لعب األدوار 

 ب على المهارات األساسية تدرّ و تعلّم خطوة راقصة  13
  االتصالر طوو عملّيةال استوعب داخلياً   االتصالو تكاملال
 ابق متعاطفاً مهما كان الموقف   طالقةرقص بلا

 و المجموعات المبتدئة /خطوة راقصة معدلة ليتم استخدامها مع اليافعين 13 تواصل باحترام 
  الّداخلّيةالتحويل  عملّيةمن أجل   الّداخلّيةات الخمس الّرقص
 الّذات تقوية و يالّداخلالوضوح  ات،خذ بعض الوقت من أجل العناية بالذّ  الّذات مع  الّتواصلرقصة 

 . بما يهم حقا االتصالاءة، لتعيد الخجل الى حالة داخلية بنّ و ل الغضبحوّ  الخجل /رقصة الغضب
 ل ذاتي حقيقي تندم عليه، بطريقة تقود إلى تقبّ و اكتشف شيئا فعلته نتقي المُ و /معلِّ رقصة المُ 
 لتأخذ قرارات ال تندم عليها تأّكد عدم الو يالّداخلراع إلى ما بعد الصّ تحّرك  ال/رقصة نعم
 ُملّباةمن حاجات غير ) تحويل األلم

 ( الى جمال الحاجات
إلى جمال الحاجات، لتشفي األلم العميق من  ُملّباةالل ألم الحاجات غير حو  

 الماضي 
 ؟ما الذي تقدمه لك

x اختبارها و التي تمت تجربتهاو الاّلعنيف الّتواصلممارسة و تعلّمل عملّيةو طريقة واضحة
 حول العالم

x  قيدك والتي تقودك بدون أن ت الاّلعنيفدعم لممارستك للتواصل 
x  ية، عمق ووضوح ق، حرّ تدفّ ، فيهنهج غير خطي 
x  ةبصريّ و ةسمعيّ ، ةجسديّ  ،ةوسائل تعليميّ  لمكاملةطريقة 
x لمتأمّ و تعليم تفاعلي  
x ن وه" كتفسيراتو ك، أحكامإلى لومك صغاءاإل"أن  توضيح  عملّيةمتكامل في و أساسي مكوِّ

  الاّلعنيف الّتواصل
x بالذات االتصال"، "استقبال اآلخر"، "التعبير عن الذات: "الّتواصللطرق الثالث في لوعي لا " 
x  ّبوعي بين الطرق و نقل بحريةعن طريق التّ  جميعها المكتسبةالمرونة و ةهن، الحيويّ الذّ  دتوق

 . الثالث
x لشخص آخر يةالخارجو الّداخلّية الّتواصل عملّيةتدعم و فرصة لتشهد . 
  

 أرضيات رقصات التواصل الّلعنيف
 جينا الوري و بريدجيت بيلغرافمن قبل  تصمم

 في المنزلو مجموعات الممارسةووممارسة التواصل الالعنيف في ورشات العمل،  تعلّممن أجل 

 كريس جيبسون، اميركا  "على الصعود والتجول حولها ثر حرية مع عمليتي الّداخلية، قادرةلقد وجدت أني كنت أك"

 

 



 

 

 : الّّلعنيف الّتواصلرقصات  أرضّياتت تطّوركيف 
x  تين معتمدتين مع المركز الدولي للتواصل مدّربجينا الوري بالعمل كو بريدجيت بيلغرافبدأت

 تطّورين على المدّربدعم الو الاّلعنيف الّتواصلنشر في لقد ساهمتا . 2/1992في الاّلعنيف
 . أميركا الشماليةو الهند أستراليا أوروباخاصة في وحول العالم، 

x  ،بطاقات الرموز اللونية لدعم  ،الاّلعنيف الّتواصلمنذ بدء رحلة عملها في استخدمت بردجيت
لهمت بعمل كلوز كارستيد باستخدام أُ  1999عام . الاّلعنيف الّتواصلمكونات  تعلّمالناس في 

جربتا تنسيقات و طورتا الفكرة،و جينا تبنيتاو بريدجيت. الاّلعنيف الّتواصلالكراسي في 
 الوقوفألهم  .رضما تحولت إلى بطاقات على األالملصقات على الكراسي سرعان . مختلفة

 " الّرقص أرضّية"التسمية المجازية  ،الحركة على بطاقاتو
x تا أفضل الوسائل تعلّموفي السنوات الالحقة  إضافية" رقص أرضّيات" 2جينا خلقتا و بردجيت

أكبر من مجموع ات السبع الّرقصفي هذه " كل"اللقد توضح أن . اتالّتدريب في الستخدامها
ممارسة و ، اختبارتعلّم، موفراً طريقة متكاملة من أجل التقديم، التوّقعبشكل غير مأجزائها، 
 . الاّلعنيف الّتواصل

x  ،ر"جينا بكتابة و بريدجيتقامت باستقبالهما طلبات من حول العالم نشرتاه مع و ،"دليل الُميسِّ
في ألمانيا  الاّلعنيففي المركز الدولي للتواصل  مقامتا بإطالقهو ات السبع،الّرقص أرضّيات

جودة الطريقة التي و ،هذه اتالّرقص أرضّياتهما تدعمان نشر و منذ ذلك الحينو .0223عام 
  نهابها، بحيث يصل هذا النهج إلى أكبر عدد من الناس الذين قد يستفيدوا م هايتم استخدام

x  في عامو ليتم استخدامها مع اليافعين،" باحترام الّتواصل"أضافتا رقصة  0228في عام 
لم الحاجات أتحويل "رقصة  صممتاسوزان سكاي، و بالتعاون مع روبرت غونزاليسو 0229
 " إلى جمال الحاجات ُملّباةالغير 

x  ات بالتعاون مع إيلكي الّرقص أرضّياتتعليمية عن أقراص مدمجة  3نشرتا  0213في عام
 رقصات أرضّياتساندر فان جالين، األقراص المدمجة األولى من سلسلة تطبيقات و ديدمان

على  الّتدريبّيةاألدوات و لألجهزة الذكية، بالتعاون مع مارتن سييلين، الاّلعنيف الّتواصل
 . بالتعاون مع بولين ديركسين الاّلعنيف الّتواصلرقصات  أرضّيات

 ة حول أرجاء العالم توّفرم الّّلعنيف الّتواصلرقصات  أرضّياتمواد 
x نيان أن يكون هذا العمل سهل الوصول على أوسع نطاق جينا تتمو بريدجيت: سهولة الوصول

بكل و .اإلنترنت لبيع هذه المواد عبرق ة تستخدمان التسوّ ديمومالو من أجل البساطةو. للجميع
يميل إلى العنوان إاإلنترنت، نرجو إرسال  عبرن لم تكن قادرا على استخدام التسوق إاألحوال 

جاء أن تذكر الملبغ الرّ  ،تناسبك ال أن أسعار المواد تفي حال وجد. اإللكتروني المذكور أدناه
 . ناسب لكمال

x العربيةاإلنكليزية، : لغات عدةبة توّفرم الاّلعنيف الّتواصلرقصات  أرضّياتبطاقات  :اللغات ،
اللغة الصينية )المندارينية  الكورية، اليابانية، األلمانية، اإليطالية، الهولندية، الفرنسية،

 ،باإلنكليزية توّفرالدليل م .السويديةو اإلسبانية، الروسية، النرويجية، التركية،، (الشمالية
رقصات  أرضّياتنحن نطلب من كل شخص يستخدم . )، الفرنسية والمندارينيةاأللمانية
مع مجموعات أن يقرأ الدليل، لكي يتم استخدام هذه الطريقة بمهارة كاملة،  الاّلعنيف الّتواصل

إن تطبيق أرضيات الرقصات . لغات 2األقراص المدمجة مترجمة إلى  (حساسيةو عمق،و
(The Dance Floor APP “NVC Dialogue” )لرجاء زيارة متاح باللغة اإلنكليزية فقط، ا

 . موقعنا من أجل التفاصيل
x حيث اإلنترنت عبرو جينا ورشات عمل في بلدان مختلفة،و تقدم بريدجيت :ورشات العمل ،

 في مجموعات الممارسة الاّلعنيف الّتواصلرقصات  أرضّياتكيفية استخدام  تعلّمن من تتمكّ 
 . ك الشخصيتطّورلكي تختبر كيف تساهم في و تدريباتك،و

info@NvcDanceFloors.com 
www.NvcDanceFloors.com 

  



 

 

 الّّلعنيف الّتواصلرقصات  أرضّياتطلبات من الذين يستخدمون 
 جيناو  من بريدجيت

لو ) عبارةنحن نثق أنك ستسمع هذه الطلبات مسبوقة ب
نود أن نحترم حاجتك التي و .أمام كل منها( سمحت

نحن نرغب و .الطلبات علىقد تمنعك من الموافقة 
نتمنى منك و أيضا االعتبارحقا بأن تأخذ حاجتنا بعين 

 تك،بمساهم تنارغبو تعرف بقابليتنا لالنجراح،أن 
 . طلباتنا هذا سيلهمك بأن تتصرف بما يتوافق معو

 يلبيهذا سفبالتصرف بحسب طلباتنا  إن رغبت
 : حاجاتنا ل
، التشجيع، التمييز، التماسك، الوضوح، الّتواصل

االحترام إلهتمامنا بتطوير هذا العمل، الحفاظ على 
العمل، االستخدام الفعال لوقت الجميع، الدعم نوعية 

المادي، اإلبداع، المؤازرة، النتائج، تمييز مساهمتنا، 
المتعة بمعرفة كيف تم انتشار عملنا، الفرصة 

 . بالمساهمة في الحياة
ات مع الّرقص أرضيّات إذا أردت استخدام

 : مجموعة
x  اذا )الرجاء قراءة دليل المستخدم أوال

، لغات اإلنكليزية، األلمانيةبال اً كنت قادر
 ( الفرنسية أو المندارينية

x  عطاء هذه الورقة لكل شخص إالرجاء
عندما يكون األمر )في المجموعة 

 ( مرتبطا
من أّي  بطاقات الحصول على نسخ منأردت ذا إ

 ات، التوضيحات وهذا الدليلالّرقص
x  نحن نرغب بأن تحصل عليهم من

أو من خالل أحد موزعينا . خاللنا
دخل أُ . الموضوعة أسمائهم على موقعنا

إلى موقعنا لترى المعلومات المتعلقة 
 .ة طلبهايبكيف

 ك من طلب هذه الموادتا منعاذا كانت أسعارن
x  ّيميل لنا يحتوي على كل إرسال إجاء الر

المعلومات المتعلقة بالمبلغ الذي ترغب 
نحن نتوق لدعم انتشار  ،بتقديمه لنا
لألشخاص من  الاّلعنيف الّتواصل

، لذلك ةتصاديّ االق مستوياتمختلف ال
 .معنا الّتواصلنرجو 
 اثنين من بعد قراءتك ،نسخ الموادإذا اخترت أن ت
 طلباتنا أعّله

x رجاء تبرع بمبلغ مساو ألسعارنا .
كنت إذا  .صفحة التبرعات على موقعنا
انظر إلى  ال تملك موارد لتقوم بذلك،

 . الطلب أعاله

x قم و الرجاء استخدام رموزنا اللونية
رقصات  أرضّيات"بطباعة الكلمات 

 بريدجيت بيلغراف- الاّلعنيف الّتواصل
 جينا الوريو

www.NvcDanceFloors.com" 
رقصات  أرضيّاتمواد  منأّي  إذا رغبت بترجمة

  لّّلعنيفا التّواصل
x  معنا قبل أن تبدأ  الّتواصلالرجاء 

 ات كماالّرقص أرضيّات نحن نفضل أن تستخدم
أّي  بأي تعديّلت على قمتإذا  بأي حال. مناهاصمّ 
 هامن

x  نرجو أن ترسل لنا نسخة 
x أو )معدلة من : "اطبع على نسختك

 أرضّيات( على باالعتمادو أمستلهمة من، 
 تصميممن  الاّلعنيف الّتواصلرقصات 

 جينا الوريو بريدجيت بيلغراف
www.NvcDanceFloors.com " 

 ئاً مماثّلً شي اذا أبدعت
x  الرجاء استخدام اسم له يميزه بوضوح عن

" الاّلعنيف الّتواصلرقصات  أرضّيات"
أو هذه األسماء " اتالّرقصبطاقات "

أن رجاء الو .المترجمة إلى لغات أخرى
 . ستخدم كلماتنا التعريفية الموضحة أعالهت

تدريب أساسه /إذا كنت تقوم بورشات عمل
  الّّلعنيف التّواصلرقصات  أرضيّات
x أرضّيات: "الرجاء أن تكتب على إعالنك 

هي طريقة  الاّلعنيف الّتواصلرقصات 
تم تصميمها من  الاّلعنيف الّتواصل تعلّمل

 نا الوريجيو قبل بريدجيت بيلغراف
www.NvcDanceFloors.com " 

x  على  معنا الّتواصلمعلومات أعرض
لكي يتعرفوا على في ورشتك الناس 

 أرضّياتطريقة الحصول على كافة مواد 
 .الاّلعنيف الّتواصلرقصات 

ترغب بالمساهمة في قدرتنا على تطوير  نت  ذا ك  إ
 : لآلخرين ةمتاح اجعلهو الّّلعنيف التّواصلمواد 
x  اإلنترنت  عبرنرجو بأن تقوم بالتبرع 

 : نا علىعلتواصل متكون مرتاحاً لى أن ننتم
Info@NvcDanceFloors.com 

 www.NvcDanceFloors.com 


