أرضيات رقصات التواصل الّلعنيف
صممت من قبل بريدجيت بيلغراف وجينا الوري

من أجل تعلّم وممارسة التواصل الالعنيف في ورشات العمل ،ومجموعات الممارسة وفي المنزل

ماذا تعني أرض ّيات رقصات ال ّتواصل ّ
الّلعنيف:
أرض ّيات رقصات ال ّتواصل ّ
صنعت من بطاقات كبيرة والتي
الّلعنيف هي خرائط مكانية ُ
تضع عمليّة ال ّتواصل ّ
الالعنيف على األرض بتصميمات مختلفة تدعى "رقصات" .كل بطاقة
تمثل خطوة في رقصة تواصل .يمكن استخدام هذه الخطوات بأي تسلسل كان لدعم تواصل
حقيقي ،متدفق وواع.
يتعلّم الناس مشية ال ّتواصل ّ
الّلعنيف من خّلل الخطوات ،وغالبا ً بتوجيه من المدرّ ب ،أو
بدعم من األشخاص في المجموعة ال ّتدريبيّة.
هناك تسع "رقصات" ،كل واحدة منها مص ّممة لتطوير الوعي والمهارات في مجال معين
من ال ّتواصل ّ
الالعنيف .أربع منها "رقصات داخلي-خارجي" من أجل حوار لعب األدوار،
وخمس منها عبارة عن"رقصات داخلية" من أجل عمليّة التحويل ال ّداخليّة.
الرقصات
ّ
الخارجي األربع

الدّاخلي -من أجل حوار لعب األدوار

 13خطوة راقصة
التكامل واالتصال
الرقص بطالقة
تواصل باحترام

الرقصات الخمس الدّاخل ّية
ّ

تعلّم وتد ّرب على المهارات األساسية
استوعب داخليا ً العمليّة وطور االتصال
ابق متعاطفا ً مهما كان الموقف
 13خطوة راقصة معدلة ليتم استخدامها مع اليافعين/و المجموعات المبتدئة

من أجل عمل ّية التحويل الدّاخل ّية

بالذات ،الوضوح الدّاخلي وتقوية ّ
خذ بعض الوقت من أجل العناية ّ
رقصة ال ّتواصل مع ّ
الذات
الذات
ّ
حوّ ل الغضب والخجل الى حالة داخلية بناءة ،لتعيد االتصال بما يهم حقا.
رقصة الغضب/الخجل
اكتشف شيئا فعلته وتندم عليه ،بطريقة تقود إلى تق ّبل ذاتي حقيقي
رقصة ال ُمعلِّم /وال ُمنتقي
صراع الدّاخلي وعدم التأ ّكد لتأخذ قرارات ال تندم عليها
تحرّك إلى ما بعد ال ّ
رقصة نعم/ال
تحويل األلم (من حاجات غير مُلبّاة حول ألم الحاجات غير المُلبّاة إلى جمال الحاجات ،لتشفي األلم العميق من
الى جمال الحاجات)
الماضي

ما الذي تقدمه لك؟

طريقة واضحة وعمليّة لتعلّم وممارسة ال ّتواصل ّ
الالعنيف والتي تمت تجربتها واختبارها
حول العالم
ّ
دعم لممارستك للتواصل الالعنيف والتي تقودك بدون أن تقيدك
نهج غير خطي فيه ،تد ّفق ،حرّ ية ،عمق ووضوح
طريقة لمكاملة وسائل تعليم ّية ،جسد ّية ،سمع ّية وبصر ّية
تعليم تفاعلي ومتأ ّمل
توضيح أن "اإلصغاء إلى لومك ،أحكامك وتفسيراتك" هو مكوِّ ن أساسي ومتكامل في عمليّة
ال ّتواصل ّ
الالعنيف
الوعي للطرق الثالث في ال ّتواصل" :التعبير عن الذات"" ،استقبال اآلخر"" ،االتصال بالذات"
تو ّقد ّ
الذهن ،الحيو ّية والمرونة المكتسبة جميعها عن طريق ال ّتنقل بحرية وبوعي بين الطرق
الثالث.
فرصة لتشهد وتدعم عمليّة ال ّتواصل ال ّداخليّة والخارجية لشخص آخر.

"لقد وجدت أني كنت أكثر حرية مع عمليتي الدّاخلية ،قادرة على الصعود والتجول حولها" كريس جيبسون ،اميركا

تطورت أرض ّيات رقصات ال ّتواصل ّ
الّلعنيف:
كيف ّ
بدأت بريدجيت بيلغراف وجينا الوري بالعمل كمدرّبتين معتمدتين مع المركز الدولي للتواصل
الالعنيف في .1992/2لقد ساهمتا في نشر ال ّتواصل ّ
ّ
الالعنيف ودعم المدرّ بين على التطوّ ر
حول العالم ،وخاصة في أوروبا أستراليا الهند وأميركا الشمالية.
استخدمت بردجيت ،منذ بدء رحلة عملها في ال ّتواصل ّ
الالعنيف ،بطاقات الرموز اللونية لدعم
الناس في تعلّم مكونات ال ّتواصل ّ
الالعنيف .عام  1999أ ُلهمت بعمل كلوز كارستيد باستخدام
الكراسي في ال ّتواصل ّ
الالعنيف .بريدجيت وجينا تبنيتا وطورتا الفكرة ،وجربتا تنسيقات
مختلفة .الملصقات على الكراسي سرعان ما تحولت إلى بطاقات على األرض .ألهم الوقوف
والحركة على بطاقات ،التسمية المجازية "أرضيّة الرّ قص"
ّ
بردجيت وجينا خلقتا " 2أرضيّات رقص" إضافية في السنوات الالحقة وتعلمتا أفضل الوسائل
الستخدامها في ال ّتدريبات .لقد توضح أن ال"كل" في هذه الرّ قصات السبع أكبر من مجموع
أجزائها ،بشكل غير متو ّقع ،موفراً طريقة متكاملة من أجل التقديم ،التعلّم ،اختبار وممارسة
ال ّتواصل ّ
الالعنيف.
باستقبالهما طلبات من حول العالم ،قامت بريدجيت وجينا بكتابة "دليل المُيسِّر" ،ونشرتاه مع
أرضيّات الرّ قصات السبع ،وقامتا بإطالقهم في المركز الدولي للتواصل ّ
الالعنيف في ألمانيا
عام  .0223ومنذ ذلك الحين وهما تدعمان نشر أرضيّات الرّ قصات هذه ،وجودة الطريقة التي
يتم استخدامها بها ،بحيث يصل هذا النهج إلى أكبر عدد من الناس الذين قد يستفيدوا منها
في عام  0228أضافتا رقصة "ال ّتواصل باحترام" ليتم استخدامها مع اليافعين ،وفي عام
 0229وبالتعاون مع روبرت غونزاليس وسوزان سكاي ،صممتا رقصة "تحويل ألم الحاجات
غير المُلبّاة إلى جمال الحاجات"
في عام  0213نشرتا  3أقراص مدمجة تعليمية عن أرضيّات الرّ قصات بالتعاون مع إيلكي
ديدمان وساندر فان جالين ،األقراص المدمجة األولى من سلسلة تطبيقات أرضيّات رقصات
ال ّتواصل ّ
الالعنيف لألجهزة الذكية ،بالتعاون مع مارتن سييلين ،واألدوات ال ّتدريبيّة على
ّ
أرضيّات رقصات ال ّتواصل الالعنيف بالتعاون مع بولين ديركسين.

مواد أرض ّيات رقصات ال ّتواصل ّ
الّلعنيف متو ّفرة حول أرجاء العالم
سهولة الوصول :بريدجيت وجينا تتمنيان أن يكون هذا العمل سهل الوصول على أوسع نطاق
للجميع .ومن أجل البساطة والديمومة تستخدمان التسوّ ق عبر اإلنترنت لبيع هذه المواد .وبكل
األحوال إن لم تكن قادرا على استخدام التسوق عبر اإلنترنت ،نرجو إرسال إيميل إلى العنوان
اإللكتروني المذكور أدناه .في حال وجدت أن أسعار المواد ال تناسبك ،الرّ جاء أن تذكر الملبغ
المناسب لك.
اللغات :بطاقات أرضيّات رقصات ال ّتواصل ّ
الالعنيف متو ّفرة بعدة لغات :اإلنكليزية ،العربية،
الهولندية ،الفرنسية ،اإليطالية ،األلمانية ،اليابانية ،الكورية ،المندارينية (اللغة الصينية
الشمالية) ،التركية ،النرويجية ،الروسية ،اإلسبانية ،والسويدية .الدليل متو ّفر باإلنكليزية،
األلمانية ،الفرنسية والمندارينية( .نحن نطلب من كل شخص يستخدم أرضيّات رقصات
ال ّتواصل ّ
الالعنيف مع مجموعات أن يقرأ الدليل ،لكي يتم استخدام هذه الطريقة بمهارة كاملة،
وعمق ،وحساسية) األقراص المدمجة مترجمة إلى  2لغات .إن تطبيق أرضيات الرقصات
(” )The Dance Floor APP “NVC Dialogueمتاح باللغة اإلنكليزية فقط ،الرجاء زيارة
موقعنا من أجل التفاصيل.
ورشات العمل :تقدم بريدجيت وجينا ورشات عمل في بلدان مختلفة ،وعبر اإلنترنت ،حيث
تتم ّكن من تعلّم كيفية استخدام أرضيّات رقصات ال ّتواصل ّ
الالعنيف في مجموعات الممارسة
وتدريباتك ،ولكي تختبر كيف تساهم في تطوّ رك الشخصي.
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الّلعنيف
طلبات من الذين يستخدمون أرضيّات رقصات التّواصل ّ
من بريدجيت وجينا

نحن نثق أنك ستسمع هذه الطلبات مسبوقة بعبارة (لو
سمحت) أمام كل منها .ونود أن نحترم حاجتك التي
قد تمنعك من الموافقة على الطلبات .ونحن نرغب
حقا بأن تأخذ حاجتنا بعين االعتبار أيضا ونتمنى منك
أن تعرف بقابليتنا لالنجراح ،ورغبتنا بمساهمتك،
وهذا سيلهمك بأن تتصرف بما يتوافق مع طلباتنا.

إن رغبت بالتصرف بحسب طلباتنا فهذا سيلبي
حاجاتنا ل:

ال ّتواصل ،التشجيع ،التمييز ،التماسك ،الوضوح،
االحترام إلهتمامنا بتطوير هذا العمل ،الحفاظ على
نوعية العمل ،االستخدام الفعال لوقت الجميع ،الدعم
المادي ،اإلبداع ،المؤازرة ،النتائج ،تمييز مساهمتنا،
المتعة بمعرفة كيف تم انتشار عملنا ،الفرصة
بالمساهمة في الحياة.

إذا أردت استخدام أرضيّات الرّ قصات مع
مجموعة:
الرجاء قراءة دليل المستخدم أوال (اذا
كنت قادراً باللغات اإلنكليزية ،األلمانية،
الفرنسية أو المندارينية)
الرجاء إعطاء هذه الورقة لكل شخص
في المجموعة (عندما يكون األمر
مرتبطا)
أي من
إذا أردت الحصول على نسخ من بطاقات ّ
الرقصات ،التوضيحات وهذا الدليل
ّ
نحن نرغب بأن تحصل عليهم من
خاللنا .أو من خالل أحد موزعينا
الموضوعة أسمائهم على موقعنا .أ ُدخل
إلى موقعنا لترى المعلومات المتعلقة
بكيفية طلبها.
اذا كانت أسعارنا منعتك من طلب هذه المواد
الرّ جاء إرسال إيميل لنا يحتوي على كل
المعلومات المتعلقة بالمبلغ الذي ترغب
بتقديمه لنا ،نحن نتوق لدعم انتشار
ّ
الالعنيف لألشخاص من
ال ّتواصل
مختلف المستويات االقتصاد ّية ،لذلك
نرجو ال ّتواصل معنا.
إذا اخترت أن تنسخ المواد ،بعد قراءتك اثنين من
طلباتنا أعّله
رجاء تبرع بمبلغ مساو ألسعارنا.
صفحة التبرعات على موقعنا .إذا كنت
ال تملك موارد لتقوم بذلك ،انظر إلى
الطلب أعاله.

الرجاء استخدام رموزنا اللونية وقم
بطباعة الكلمات "أرضيّات رقصات
ال ّتواصل ّ
الالعنيف -بريدجيت بيلغراف
وجينا الوري
"www.NvcDanceFloors.com
أي من مواد أرضيّات رقصات
إذا رغبت بترجمة ّ
التّواصل ا ّلّلعنيف
الرجاء ال ّتواصل معنا قبل أن تبدأ
الرقصات كما
نحن نفضل أن تستخدم أرضيّات ّ
أي
على
تعديّلت
ص ّممناها .بأي حال إذا قمت بأي
ّ
منها
نرجو أن ترسل لنا نسخة
اطبع على نسختك" :معدلة من (أو
مستلهمة من ،أو باالعتماد على) أرضيّات
رقصات ال ّتواصل ّ
الالعنيف من تصميم
بريدجيت بيلغراف وجينا الوري
" www.NvcDanceFloors.com
اذا أبدعت شيئاً مماثّلً
الرجاء استخدام اسم له يميزه بوضوح عن
"أرضيّات رقصات ال ّتواصل ّ
الالعنيف"
"بطاقات الرّ قصات" أو هذه األسماء
المترجمة إلى لغات أخرى .والرجاء أن
تستخدم كلماتنا التعريفية الموضحة أعاله.
إذا كنت تقوم بورشات عمل/تدريب أساسه
أرضيّات رقصات التّواصل ّ
الّلعنيف
الرجاء أن تكتب على إعالنك" :أرضيّات
رقصات ال ّتواصل ّ
الالعنيف هي طريقة
لتعلّم ال ّتواصل ّ
الالعنيف تم تصميمها من
قبل بريدجيت بيلغراف وجينا الوري
"www.NvcDanceFloors.com
أعرض معلومات ال ّتواصل معنا على
الناس في ورشتك لكي يتعرفوا على
طريقة الحصول على كافة مواد أرضيّات
رقصات ال ّتواصل ّ
الالعنيف.
إذا كنت ترغب بالمساهمة في قدرتنا على تطوير
مواد التّواصل ّ
الّلعنيف وجعلها متاحة لآلخرين:
نرجو بأن تقوم بالتبرع عبر اإلنترنت
نتمنى أن تكون مرتاحا ً للتواصل معنا على:
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