
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

63 SP  

 

  
 شيد السعديرد. 
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محاضرة جديدة بعنوان التواصل مع الثقافات األخرى والتي نبدأ 

 دون أن ىتقاليد والقوميات األخرتعرفنا كيفية التصرف مع الثقافات واألديان والعادات وال

ودون أن نجرح من نتعامل معه بكالمنا نخطئ في التعامل 

 

 ما هو التواصل؟

قد تكون نتيجة هذه العالقة  أكثر،التواصل هو حدوث عالقة بين شخصين أو   

 إيجابية أو سلبية.

 طبّيًا هي تواصل الطبيب أو أحد عناصر الطاقم الّطّبي مع المريض.  

  قد يكون التواصل  

 مباشر. –

 غير مباشر عبر الهاتف أو وسائل التواصل االجتماعي. –

 

 هو التواصل؟ما  1 العرق 8

 العمر 2 الدين 9

 الجنس 4 املختلفةالقوميات  11

 العائليةالحالة  4 اللغة 10

 واملستوى الثقايف والتعليمياملهنة  6 الغريب عن املجتمعالطبيب  11

التواصل مع الثقافات األخرى
د. رشيد السعديمهارات التواصل
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 مهارات التواصل

 

 رشيد السعديد. 

 
 ماذا نعني بالثقافات األخرى؟

  تؤثر الخلفية الثقافية للمريض تأثيرًا هامًا على المقابلة الطبية بين الطبيب

 والمريض. 

 :تؤّثر العوامل التالية على ثقافة اإلنسان وبالتالي على كيفية التواصل معه 

 العمر والجنس والحالة العائلية. .1

 المهنة والمستوى التعليمي والثقافي.  .2

 العرق. .3

 الّدين. .4

 القومية. .5

 اللغة. .6

 الغاية من التواصل مع المريض

 تشخيص وعالج مناسبينمع فحص سريري وبالتالي  قّصة سريرية مفّصلة. 

 .سؤال وجواب فقط 

  أي مريض واحترامها لبناء جسور  درجة وخلفية ثقافةمن المهم جّدًا معرفة

  الثقة معه.

 

 .التفاهم مع األعمار الصغيرة 

 .التفاهم مع األعمار الكبيرة 

الحالة العامة في المجتمع يتواصلللل ال لللخص مع أبناء جيله ب لللكل أف لللل من في  

تواصلللله مع كبار السلللن مثاًل أو صلللغار السلللن، فنفس طريقة التفكير ونفس األفال  

واألغاني والحاجات،  

  وهذا ما يدعي بفجوة األجيال

 

كبیرة في ذلك بسبب اختالف المفاھیم أما مع الكبار بالسن كالجدات مثالً فیكون ھناك صعوبة

http://www.fb.com/groups/NeuronsTeam2021
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 رشيد السعديد. 

 

 مهارات التواصل

 

 

عندما تتعامل مع مريض مسن أو طفل فلكل منهما طريقة بالتعامل  كطبيبفأنت  

 :ف عن التعامل مع البالغين مثالً تختل
 

أي شللليء أن نقد  له لعبة مثاًل أو أو سلللكاكر  الطفلفيمكن مثاًل خالل التعامل مع  

في قلب  إلثارة الذعرألن مجرد م لللاهدة الطبيب بردائه األبيض كافية  ايلتهي به عن

الطفل "وخاصة عنا بالمجتمعات ال رقية اللي فيها الطفل ما بيعرف عن الدكتور غير 

فيما إذا كان  دوراً للتعامل معه، ويلعب  فناج إلى "، فهذا كله يحتبيضرررررر  برإنو 

و البنت أنعم وحطولي تحتا سللللت االف خط" وفيما إذا كان الطبيب ذكر أو أنثى "كون

 فلكل هذا دوره في معاملة الطفل المريض. أما  أو أن تكون الطبيبة  أبا  الطبيب مثاًل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة الطبيب هو ، فإن المسللللن يحس أن مجرد دخوله إلى عيادالمسررررنأما في حالة  

شارة بالموت ل عامي عنا بيقول ورمت رجلو فهي جزمة الموت"، ومن ث"وفي م  

مع المريض   دارة لقائهالممكن أن يكون الموضوع بالعكس إذا تمكن الطبيب من 

 من مقابلة خوف إلى مقابلة ثقة، 

بذكاء  ثقة تامة حيث يصبح المريض على

الطبيب وقدرته على انت لللاله من مرضللله 

فيصللبح المريض أكثر تفاًالً بنجاح عالجه 

"وبيصللير دائمًا شللو ما صللار معو حكولي 

مع الللدكتور فالن الفالني هوي بيعرف 

 ".شو يعملي

http://www.fb.com/groups/NeuronsTeam2021
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 مهارات التواصل

 

 رشيد السعديد. 

 

 

 

 .تعامل األطباء الذكور مع المري ات 

 .تعامل الطبيبات مع المرضى الذكور 

 في  تتوضررررث أك رلجنس موجودة في كللل المجتمعللات لكنهللا م للللكلللة اختالف ا

مجتمعاتنا، تزداد هذه الم للكلة ب للكل خاد عندما يكون الطبيباة والمريضاة على 

حله، ويكون هذا الموضلللوع ، فهذا الموضلللوع يتطلب نوعًا من الذكاء لتقارر بالعمر

أخالق  ، فيكون الطبيب ذوما تكون شللللخصللللية الطبيب  أف للللل عند

باالرتياح فإن اللطافة والتهذيب سلليجعل المري للة ت للعر ، لطيفو حميدة، "جنتل مان"

فإنها سللللوف ترتاح  ملتزمةتجاه الطبيب )طبعًا دون إفراط( حتى وإن كانت  والمودة

 بالحديث معه وتعطيه معلوماتها دون أن تحسب حساب اختالف الجنس.

 فكذلك سلللتكون  لطيفةرة على أن تكون كذلك األمر بالنسلللبة للطبيبة، فإذا كانت قاد

 قادرة على إشعار المريض باالرتياح بالتعامل معها.

  في آن معًا فحتى لو  المجتمعات الغربية والشررررقيةإن هذا الموضلللوع ينطبق على

 .سيبقى له أثره في النهايةفي المجتمع الغربي لكنه  أقلكان التمييز بين الجنسين 

 

 

 .عازبة 

 زوجة. مت 

 .مطلَّقة 

 .أرملة 

 .وجود األوالد أو عدمه 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
  

محببة
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 رشيد السعديد. 

 

 مهارات التواصل

 

 

  ضوع عند اإلناث، فعلينا منذ  خصررو ررا  في مثل هذه الحاالت علينا أن نراعي هذا المو

ا لها وتثبيته الحالة العائليةاستجواب المريض وأخذ القصة العائلية منه علينا معرفة 

في التعامل مع هذا  حذريننكون في مالحظاتنا )على الكومبيوتر مثاًل( ألنه علينا أن 

 .الموضوع الحساس

  فيمن العمر  07في ال امرأةإذا راجعتللك فمثأل  

، فتقو  أحفادلديها  االمرأةال ائع أن تكون هذه 

بتسللللجيل السلللليدة فالنة، فإذا كانت غير متزوجة 

فهي تصلللر مثاًل  بإزعاجهافأنت هنا سلللوف تقو  

اللقب حتى التسعين من عمرها، ف اآلنسةعلى لقب 

بالنسبة لها مهم آنسة أو سيدة، فعليك أن تكون 

 حذر في التعامل مع هذه المواضيع.

  أما مثاًل إذا أتتنا سللليدة في مثل هذا العمر تعاني

من ضلللليق نفس ليلي او خفقان ليلي، فممكن أن 

تكون أرملللة )أبو ابراهيم توفى وابراهيم اهلل 

 يحميه ووالدها الع للللرة البقايا تجوزو بقا هيي

لة  حا هذه ال بًا في  غال يت( ف بالب ها  حال عدة ل قا

نالحظ أنه في مثل هذه الحالة ال تكون المري للللة 

سببت هذه  سية  شيء لكن حالتها النف تعاني من 

نستطيع أن  توا لنا الطبياألذية، فنحن من خالل 

، أو من الممكن الحالة العائلية للمريضرررررةنعرف 

ب، وتكون داخلة في حالة اكتئا مطلقةأن تكون 

سللللنة تحاول أن تنجب أطفاالً  37أو أنها مثاًل من 

وصلنا إلى ت، فمثل هذه األمور لم تستطيعلكنها 

أحيانًا بمجرد معرفة الحالة االجتماعية  الت للللخيص

 أن نصل إلى سبب المرض.

http://www.fb.com/groups/NeuronsTeam2021
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 مهارات التواصل

 

 رشيد السعديد. 

 

 

 

 : المهن المجهدة (1

  .الزراعة 

 .المهن اليدوية 

  .المهن التخديمية 

 الموظفون. (2

 المهن الفكرية. (3

 التجار ورجال األعمال. (4

 السياسيون والعسكريون. (5

 المهن الطبية. (6

  بذل قوة الفالح نة مثل جسررررر يةمثاًل يتعب وي ته لي   فنان، فبالطبع لن تكون نفسللللي

عنيه كثيرًا تتطلب منا أن نفهم أن صللللحته ال ت القاسررررية فطبيعة المهنة 

)فبيقلك  نقص ترويةالعتباره بأنه ضللللد أي مرض، فمثاًل نقول لفالح أن لديه مرض مثل 

علينا أن نقرب المرض من حياته  يتوجب هنا شو يعني، أنا ب تغل ع ر ساعات"("ت رفنا 

وأنه لن يستطيع  عملهوبالتالي على   حتهوعمله كأن نفهمه أن هذا سوف يؤثر على 

نًا في  طويلةالعمل لسللللاعات  كما اعتاد أن يفعل ولن يكون "نكش التربة" عليه هي

 المستقبل...

ات هنا علينا أن نعرف وغير الفالح هناك النجار والحداد وعامل النظافة وعامل الخدم

 .سوية ثقافته و دراكه ونتعامل معه على أساسها
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 رشيد السعديد. 

 

 مهارات التواصل

 

 

 في المجتمع ذوي األحوال  المضررررطه ةهم الطبقة  الموظفون

)من البكلوريا حتى  جي ة، سوياتهم الثقافية المتواضعةالمادية 

له  مدخو ية(، و جامع هادات ال يلأعلى ال لللل فأموره قل قة،    دقي

بالفرنك" فع نا أن نتعامل معه مثاًل على أسللللاس و"محسللللوبة  لي

 التي يعمل فيها، وعادة ما يكون أو ماذا تقد  له ال ركة تأمينه

لكن  كرما  على  رررحتهمهؤالء األشلللخاد من أكثر األشلللخاد 

 . مكانياتهمضمن 

   ...يكون هؤالء األشللخاد كثيري االعتداد  المهن الفكرية )الهن سررةا المحاماة

على موعده لدى الطبيب لمدة نصلللف سلللاعة حتى السلللاعة  بالنفس، )حتى إذا تأخر

سعافية مثاًل فبيجي بيقول كيف ما  وخرج الطبيب من عيادته إلجراء عملية جراحية إ

مان  نا ك ية، بيقلون وأ عاف ية إسلللل ندو عمل لدكتور، بيقولولو أنو ع ناني ا بيسللللت

تم تأخيره مهندس....، فهو شعر بأنه تم التقليل من شأنه، وي عر بذذلك أي ًا إذا 

سية من  سا سبب ما(، وقد يكون لديه ح ساعة ليدخل إلى موعده ل صف  مثاًل لمدة ن

"شللو بس أنتو بتفهموا ونحنا كمان منفهم  فهم الطبيبومن  مكانة الطبيب

وأكتر منكن"، فهو يقرأ على اإلنترنت ويعرف بمواضلللليع أنت ال تفهم بها، )دكتور 

صة شي  شو رأيك بلللللل "الثو " أو "الزنجبيل" وخا إذا كانت خالتو "مريم نور" عاطيتو 

شهر فتجده  صبح(، لدرجة أنك مثاًل تعطيه دواء لل غط فيعود إليك بعد  معلومة ال

لم يأخذ الدواء )فتسللللأله لم لم تأخذ الدواءق فيقول لك: "عم آخد ثو  وخل وزيت 

خليك عم تاخد ثو  وخل وزيت "قال بينزلو ال للللغط" هون أنت ما فيك تقلو غير: 

 (."ل عليهن تبولة وعمي
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 مهارات التواصل

 

 رشيد السعديد. 

 

 

  تاجر كبير له طبيعة خاصة فكلما قلت له معلومة  "بيزنيس مان" التجار ورجال األعمال

ولم يعجبه كالمك، يصلللير تفكيره أنه سلللوف ينزل إلى "الجامعة األميركية أو األردن أو 

 .الكليمنصو في لبنان"، فهذا علينا أن نصل إلى مفاهيمه حتى تحاول أن تستجره إليك

  س السياسيين والعسكريين تطيع أن تتعامل معه مثلما تتعامل مع فمثاًل "اللواء" ال ت

ره، حتى عندما تكتب الوصللفة المواطن العادي، فهو ال يسللتطيع أن ينتظر حتى يأتي دو

لن تسللللتطيع أن تكتب "السلللليد فالن الفالني" عليك أن تكتب "سلللليادة اللواء فالن  فمثالً 

سب ردفمثاًل إذا كنت تعاين "وزير" وأالفالني"،  صفة ال تتنا سمه فمثاًل ت أن تكتب و مع ا

 الحرس...(. ،تكتبها باسم أحد مرافقيه )ال وفير

  ممكن أن تتعامل  أ ررررعب أشررررخا  المهن الطبية

معهم وتبدأ المعاناة من المخبري أو الموظف الصغير في 

في اختصللاد آخر أو  االختصررا رريصلليدلية، وتنتهي في 

يعاني من م كلة ما، فالتعامل  نفسهحتى في اختصاصك 

لذي  ررررعبمعهم  كل يو  يتغير عن اليو  ا طب  فال  ،

ر الطبيعي سلللبقه وكل يو  تغيرات جديدة )مثاًل كان العيا

العمر أما اآلن فيجب أن  + 022في الد   للكولسررررترول

( فعند مناق للتنا لطبيب آخر علينا أن 062دون الررررررر يكون 

ستطيع أن نقنعه  بمنتهى األدر واللطافةنتحلى  حتى ن

 بوجهة نظرنا.

 

مل بين األعراق   عا ند الت ية ع ناك حسلللللاسلللل ه

 المختلفة.

 القارات.تختلف هذه الحساسية بين البلدان و 

 لها ارتباط بنواٍح تاريخية أحياناً. 

التواصللل بين العنصللريين واألعراق األخرى صللعب  

 بسبب الكراهية واألحكا  المسبقة.
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 رشيد السعديد. 

 

 مهارات التواصل

 

 

 

 على اإلطالق. األك ر حساسيةالموضوع  .1

 تختلف الحساسيات باختالف البلدان واألزمنة. .2

 ة.في األديان المختلف أساس نجاح التوا لإبداء االحترا  هو  .3

تحسلللن من  الليونة والمعرفة الواسررررعة والخبرة االجتماعية والعالقات المتميزة .4

 إمكانية التواصل بنجاح في هذه الحاالت.

على المعتقدات والعبادات واالسلللتهزاء بكيفيتها وإن بدت لك  ع م التطاولوجوب  .5

بة أنها غير منطقية، وفي حال كانت تؤثر سلبًا على صحة المريض وحياته فيجب مقار

مع الثناء على رغبة المريض بالتقرب  تهكمودون أي  بحكمة شررررر ي ةهذا األمر 

 في حال تم ذلك. سلبا  إلى معبوده إال أن حالته الصحية الخاصة ستتأثر 

 أمثلة عن الموضوع:

 

 

 

 

 

 

 

 أحد الزمالء األطباء  )أ. ب( هو من األطباء الكبار في مجال القلبية وهو طبيب مسلليحي،

شهر رم  ان ل سؤاله عن ال صيا ، فيت صل به     تلتقي به ال   ق  ن   و  ا   ت  اإلعالمية خالل 

الناس لسللؤاله عن إمكانيتهم على الصلليا  في ظرف صللحي معين فيجيبهم بكل تجرد

وموضللوعية ومن وجهة نظر طبية فقط، كما أنه ي لليد بفوائد الصلليا  الصللحية، فعند

قيامنا بممارسة مهنة الطب علينا أن نعتدل في آرائنا الدينية ونحاول تفادي الخوض في

مثل هذه النقاشات ألنها تؤثر على سمعتنا في النهاية وتكره المريض فينا.

 أحد األطباء المسلمین المجیدین لفن التواصل  دخلت إليه امرأة مسلليحية في الثمانين من 

 عمرها وبعد إجراء التحاليل تبين معه أنها مصابة بنقص تغذية شديد، وعند سؤال ابنها
عن حالتها قال له أنها متدينة وتصو مقتصرة على الزيت طيلة السنة )وليس فقط في

علينا أن نو ضح للمريض أننا نحتر  دينه ونحتر  معتقده    في هذه الحالة 

ونحتر  ونفتخر بإي ما نه وم حاول ته التقرب من ال خالق كأن نقول ل هذه السلللل يدة: "نح نا

ثان ية م ثل اللحو  والحل يب منحتر  إي ما نك بس واهلل ب حال تك هي الز  نت غذى عمواد 

والبيض لنحل موضوع نقص التغذية".

 الدین المسیحي علماً أن ھذا التصرف لیس من تعالیمصيا ( شهر الأ

دون أن تنعرض باالستھزاء للدین أو تصرف المریضة

http://www.fb.com/groups/NeuronsTeam2021
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 مهارات التواصل

 

 رشيد السعديد. 

 

 

 

 .تختلف حساسية هذه النقطة في البلدان المختلفة 

  3في كثير من األحيان مع ال ينتتداخل. 

  4في البل  الواح هناك حساسيات زائدة بين بعض القوميات حتى. 

 .هناك حساسيات بين المناطق المختلفة في البلد الواحد أو القومية نفسها 

  الراهنة من حدة هذه الحساسيات. اإلقليمية وال وليةالحرور والظروف تزيد 

 يخفف من الحساسية. المتطرفالنقاشات السياسية واالنفعال  تجنب 

  اختالف العادات بين البلدان المختلفة واختالف القوانين والمفاهيم االجتماعية

 )مفهوم العيب .والعادات والتقاليد والمسموحات والممنوعات 

فاااي  اااوا المواضاااي   تجنرررب التحررر  ن، أناااط كط ياااب   ياااك كماااا تحاااد نا فاااي الااادي

 مرررر ةألنهاااا أي اااا  تعاااد  وسرررائل التوا رررل االجتمررراعيحتاااى   اااى  مطلررر بشااا ل 

 .شخصيتك و رائك ونفسيتكتع س 

 

 .المعوق األكبر للتوا ل على اإلطالق 

 اللغات الوسيطة من الحلول الممكنة. 

 المترجمون والوسطاء. 

 لغة اإلشارة. 

 التعابير الوجهية.اإليماءات و 

                                                                                                                                                                                                    
3  شهود يهوا )مو ب ديني متطرف منشق  ن المسيحية تعاليمه مشتركة في أوروبا  

نوع في مو  هم القتل أو التطوع في الجيش والدول موافقة   ى  وا الموضوع، لولك مجدا ، م وروحانيون ، مسالمونوأميركا
ور ت"المع ومات من الدك إر ابيا  وليس لتطرفهم  القة باإلر اب م أنهم ليسوا تش ال فهم أقوياء ومد ومين من ق ل الدول رغ

نهم وإذا قمط بنقل الدم لشخص م ألنهم يعت رون أن الدم  و الحياة ونقل الدم  و بمثابة نقل الحياة ( يحرمون نقل الدمشخصيا "

 قد يرف  ضدك د وى.
صف ال  جي يين يتحدث األلمانية والنصف اآلخر يتحدث الفرنسية في ون  ناك حساسية بين األص ين، لدرجة أنه في ب جي ا: نجد أن ن 4

إذا قام أحد الفرنسيين بزيارة النصف ال  جي ي الفرنسي يرح ون به وكولك األمر بالنس ة لأللماني م  النصف األلماني ل ن ال يرحب 
 ي.أ ل النصف الفرنسي بأ ل النصف األلمان

http://www.fb.com/groups/NeuronsTeam2021
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 مهارات التواصل

 

 

استعمال التعابير اللغوية الصحيحة مع األخذ بعين االعتبار وجود تعابير مختلفة  

 باختالف اللهجات المحلية.تختلف المعاني في اللغة نفسها 

حات الخاصة والمصط  رة بال هجات والمفردات والتعابيرفي النهاية  ندما تصير لديك خ 

 بال غة التي تحتاجها يص ح موضوع ال غة موضو ا  ليس ذا أ مية.

 

  .يجب على الطبيب الغريب التعرف إلى مفاهيم وعادات المجتمع وتفهمها 

على األعراف والتقاليد االجتماعية وعد  إظهار  باالنتقاد أو التطاولعد  التعرض  

 5.ما يخالفها

يحسن من إمكانية تواصل الطبيب مع المجتمع  تقانها تعلم اللغة واللهجات و 

 الجديد ويزيد من إمكانية نجاحه.

تسرع من إمكانية اندماج  العمل المتوا ل والجه  المضاعف واألخالق الحمي ة 

 الطبيب في المجتمع الجديد.

التواصل الصحيح يحسن من إمكانية  و األقارر المقيمينأاالستعانة بأح  المعارف  

 خصوصًا في حال اختالف اللغة أو حتى اللهجة.

 سعة معلومات الطبيب وثقافته ومعرفته بالمجتمعات األخرى وعاداتها 

 يسهل من ذلك.

ض يالطبيب ووجهه الرحب يخفف من حدة التوتر والقلق عند المر ليونة ولطافة 

 الغريب ويحسن من إمكانية التواصل.

  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                    
كان  ناك في سوريا شركة بترول تد ى "شيل" كانط قد وجهط  وا الشركة رسالة إلى موظفيها لتحوير م من تناول الطعام  5

 مساء  خالل شهر رم ان من أجل  دم إظهار ما يخالف العادات في ال الد التي يعم ون فيها. 8ص احا  والسا ة  6بين السا ة 
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