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  الربط السبعة للزواج
 

  ٣الفصل 
  FAM03: الدرس الصوتي

 
  .وحدانیة في الزواجالفھم أھمیة التواصل في الحفاظ على : الھدف 

 
 
 

  َكَذا أَْنتُْم أَْیًضا بِِھمْ فَُكلُّ َما تُِریُدوَن أَْن یَْفَعَل النَّاُس بُِكُم اْفَعلُوا ھ١٢ 
  ١٢:٧متى 

 
ِطَي نِْعَمةً الَ تَْخُرْج َكلَِمةٌ َرِدیَّةٌ ِمْن أَْفَواِھُكْم، بَْل ُكلُّ َما َكاَن َصالًِحا لِْلبُْنیَاِن، َحَسَب اْلَحاَجِة، َكْي یُعْ ٢٩

  ..لِلسَّاِمِعینَ 
  ٢٩:٤أفسس 

 
  .  اَْلَكالَُم اْلَحَسُن َشْھُد َعَسل، ُحْلٌو لِلنَّْفِس َوِشفَاٌء لِْلِعظَامِ ٢٤. فَتَْیِھ ِعْلًماقَْلُب اْلَحِكیِم یُْرِشُد فََمھُ َویَِزیُد شَ ٢٣

  ٢٤-٢٣:١٦أمثال                                                                                                           
 
یمكن استخدامھا  رائعة أداة جسداً واحداً ألنھ اصبحی أنوالزوجة ساعد الزوج تواصل الجید یمكن أن یال

في بھا وننمي بھا عالقتنا مع المسیح ظ افحالتي ن التواصل طریقةبنفس . للعمل على الوحدانیة في الزواج
في الحقیقة . بعضمع  وا وأن ینموا عالقتھم بعضھمظافحالصالة واالستماع لصوتھ، المتزوجون یجب ی

فالطریقة الصحیحة للتواصل  .تواصللل الطریقة الصحیحة ھيما  ھي لةلكن المشك تواصل؛في  نحن دائماً 
على عالقتنا وفضح األمور التي سوف تضر بوحدتنا والكشف عن األشیاء التي  ھي بمثابة إلقاء الضوء

  .أوثق على نموسوف تساعدنا 
 

لھا ذات معلومات تلقي ال بھا التي یتم الطریقة. إرسال وتلقى المعلومات: التواصل الجید یتضمن جزأین
، یُسمع لكنھ أیضا ماببساطة ما یقال؛  تواصل لیسال. األھمیة كالطریقة التي یتم بھا إرسال المعلومات

ما ندرك أھمیة التواصل الجید، عند. لرسالة التي یتم إرسالھالھو انطباع إجمالي . بھ شعریُ ، ویُستقبلو
عالقتنا الزوجیة تحسینا حسن نا أن نیمكن حینئذت التي تحول دون ذلك، تعرف على المواقف واإلجراءاون

  .على تعزیز وحدتناوالتواصل الجید ھو األداة التي تساعدنا على الحفاظ . ھائال
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  .أفضل إجابة اختر
 
 قةبطری زوجةالزوج والل، ینبغي أن تنمو عالقة اطفباأل ینوالدال؟ على عكس عالقة صواب أم خطأ -١

  .أوثق وأقرب طوال الحیاة
 
  .إذا عبرنا عن أنفسنا فقد تواصلنا بطریقة جیدة :تواصلواحد فقط ھاما للبعدا ؟ ھناك صواب أم خطأ -٢
 
  .التواصللدیھم مشكلة في  أن زوجین دائماً یعنيال؟ الصمت بین صواب أم خطأ  -٣
 
تواصل، حتى عندما نحن ال في اً ونحن دائم". تواصلعدم ال" شيء اسمھ؟ ال یوجد صواب أم خطأ  -٤

  .نتكلم

 
  .؟ یوجد مستوى واحد فقط من االتصاالتصواب أم خطأ  -٥
 
  .بین أعضائھا تواصلھناك أنواع عدیدة من الاألسرة، ؟ في صواب أم خطأ  -٦
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  ؟فاعلیةثر كاأل تواصلما ھي جوانب ال-٧

  .ھانقولالتي مات الكل -أ 
  .هقلنا أننا ما یعتقد اآلخر -ب 
  .اإلیماءات التي نستخدمھا مع الكلمات -ج 
  على الكلمات التي نقولھا  الذي نضعھ والتركیز التأثیر -د 

 
  )نطبقكل ما یاختر (أي من اإلجراءات التالیة مطلوبة للتواصل بشكل جید؟  -٨

  الوقت -أ 
  الطاقة -ب 
  شجاعةال -ج 
  يعالالوت صال -د 
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  )اختر كل ما ینطبق ( الفعال؟ تواصلالراءات التالیة یمكن أن تعیق أي من المواقف واإلج -٩
  المناقشات الجدلیة                            اظھار اإلھتمام 
  طرح األسئلة اإلنشغال                                        
  الشك        عدم االستماع 
  االنتباه                                           الكرم  
  عنید جداً                                         الغضب  
  األنانیة                                       التواضع  
   القلق                                    عدم األنتباه 
  صبرال                         اإلجھاد والتعب 
  انعدام األمن                                االكتئاب  
  الوداعة                                   زدراءاإل 

 
  ؟التي یمكن أن نختبرھاو ما ھي العقبات التي تعترض التواصل- ١٠

  ةعاطفی -أ 
  عملیة -ب 
  جسدیة -ج 
  نفسیة -د 
  جمیع ما ورد أعاله - ه 

 
  ؟حاد الطباع اشخص تزوجتإذا  وبتتجاكیف ینبغي أن  - ١١

   .لھ أنھ یمكنك أن تكون أكثر حدة إظھار -أ 
  .لزواجعلى طالق، والعثور على شخص آخر ل الحصول -ب 
  .اكون متسامحالحفاظ على ثمرة الروح وأن ت -ج 
  .حتى لو لم یقدم لك هللا حال حقیقیاتحمل الصعوبة،  -د 

 
  واصل األكثر أھمیة؟ حالة التفي العالقة األسریة ما ھي  - ١٢

  الزوج والزوجة -أ 
  األم وابنتھا -ب 
  األب وابنھ -ج 
  األختو األخ -د 

 
  نھار؟مبین الزوج والزوجة  تواصلسائر أفراد األسرة إذا كان ال یتضرركیف  - ١٣

  .ر ضئیل جداً یثتألھ  یشعر بھذا االنھیار ألنال أحد  -أ 
  .ین أفراد األسرةب تواصلسائر أنماط اللھ تأثیر سلبي على  -ب 
  .من أجل أن یعوض عن المشاكل بین الزوج والزوجة التواصل بین أفراد األسرةیحسن  -ج 
  .التوقف عن التحدث إلى بعضھم البعض ونقررالجمیع ی -د 

 
  الجید في الزواج؟ تواصلفائدة أساسیة من ال یعتبرأي من التالي  - ١٤

  .أحداث كل یومعلى علم بیبقى زوجك  -أ 
  .المنزل بسالسة یر األمور فيتس -ب 
  .یجعل زوجتك تعرف ما تتوقع منھا أن تفعل -ج 
  .من زواجك مجال آخرھو األداة التي تمكنك من تحسین كل  -د 
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بینك وبین شریك الحیاة؟ كیف یمكن أن التركیز على اآلخر أن  على أي مستوى یتم التواصل 
  ؟بینك وبین شریكك ن التواصلالذي یعیق تحسیشيء ال ھو؟ ما یحسن من التواصل

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

تحسین؟ إذا كان األمر  إلى تغییر أو تحتاجبك  صل الخاصتواھل الحظت أي مواقف أو عادات في ال
  ؟ ماذا یمكنك أن تفعل لتحسینھا؟كذلك، ما ھي

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
  
 

إذا كنت . نا قویازواجحتى یكون  یعطینا األدوات وألنھ، ألنھ یرید لنا زواجا قویا  أشكر 
إلى تحسین، وتساعدك على تعزیز  عندك التي تحتاج متزوجا، اسأل هللا أن یظھر لك مجاالت التواصل

  .بینك وبین شریك حیاتك تواصلال
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 زواج؟ الداخل  تواصلالمشاكل الشائعة في ال ما ھي بعض .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 ي الزواج أو العالقات الخاصة بك؟ ھل توجد أي مما سبق ف .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 تواصل عندك؟ قیمة وأولویة ال ھرالتي تظما ھي األشیاء الثالثة  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 circuit-breakers؟ "الدارات"نموذجیة ال تواصالتما ھي بعض ال .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
؟ حاد الطباعلذین یعیشون مع شخص تنصح ا التي الروح آیة الكتاب المقدس وما ھي ثمرة ھي ما .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 العائلیة الھامة؟  ولماذا مھمة؟ واصالتتما ھي بعض ال .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟أمر ھامزوجة ال/لماذا الجمع بین الزوج .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


