


سلويك وال خاليق التقين وال -البعد املعريف: متتاز همنة الطب بأ بعاد ثالث ويه•
ومتثل همارات التواصل اجلانب السلويك من املهنة، 

كس هبا قميهتا وأ ما اجلانب الاخاليق فميثل روح املهنة وجانهبا الإنساين، واذلي ي •

.  الاعتبارية يف اجملمتع

وتقنياته الالزمة والعناية هبذين البعدين من املهنة ل يقل أ مهية عن اكتساب العمل•
ليةملامرس ته، بل قد يتعدى ليطغى عىل تأ ثريه يف املامرسة العم 



.يف العراقهناك العديد من التقارير يف وسائل الإعالم عن تدين نس بة رضا املرىض•

ىل التدين مع تقدم طالب الطب من• خالل وقد لوحظ أ ن همارات التصال متيل اإ
(Maguire et al (1986)ماجواير وأ خرون . تعلميهم الطيب



حدى املهارات الرسيرية الرضورية يف ا• لكفاءة الطبية؛ تُعد همارات التواصل اإ

ىل ممارسات معلية، ل ن هذه املهارات حتول املعلومات النظرية اإ

بط؟ذلكل حيتل مفهوم كيف نتواصل أ مهية مفهوم ماذا نقول ابلض •

ىل• دخال همارات التواصل يف املامرسة الطبية اإ املنظور وهذا ما يتطلب اإ
ضال عن مرضه الشمويل احلديث لرعاية املريض، والاهامتم مبعاانة الإنسان ف



ذ جيري لك كام تكتسب همارات التواصل ال مهية الاس تثنائية يف املامرسة الرس  يرية، اإ

حق العناية، مقابةل طبية طيةل ممارس ته املهنية، وهذا ما يس ت200.000حوايل طبيب

عادة النظر لوضعها موضعها الصحيح واإ





ىل قاعدة تفامه فهم املريض الإنسان ؛ ل كامكنة عاطةل، والتفاعل مع هذا الإنسان للوصول اإ •

مشرتكة،

التفاق معه عىل ال س بقيات ال كرث أ مهية يف رعايته الصحية•

ئيس يف الرعاية وهذا  ميهد ملشاركته الفاعةل يف رعايته الصحية الشامةل، وهو الهدف الر •

الصحية احلديثة



ملاذا  نُدرس مهارات التواصل ابللغة العربية ؟
وتدوينلكزيية،الاناللغةجانباإىلالعربيةابللغةالطبيةاملقابةلدراسةأ مهية

املقابةل؟مناملريضيأ ملماذا
ذ• املريض،داولهايتاليتاللغةبغريال ساس يةاملريضروايةكتابةميكنلاإ

عهناالتعبريصعبيخاصة،وثقافيةواجامتعيةنفس يةمعاانةعىلتش متلل هنا
.اللغةهذهبغري
وتأ ثريهااملعاانةقمعيدركوجيعهلمبجمتعه،الطبيبصةليطورالتدوينوهذا•

.املريضحياةيف



لنفيس ال سلوب الإحيايئ ا)هذا مايسمى ابل سلوب الشامل للرعاية الصحية 

Biopsychosocial approach(   الاجامتعي

الاسلوب الإحيايئ )ابملرض فقط يقابل املنظور التقليدي السائد اذلي هيمتاذلي

Biomedical approach( الطيب



ري اللفظية اخلاصة وميكن بعد ذكل أ ن يس تنبط التقنيات واملهارات اللفظية وغ•
مبجمتعه وبيئته؛ 

رساء قاعدة فهم مشرتكة مع جممت• عه، تسهل من ليمتكن طبيب املس تقبل من اإ
ه؛ ليصل الطبيب معلية اختاذ القرارات الصحية الرضورية مبشاركة املريض نفس

ىل مبتغاه  اإ

زٍء همم مهنا وهو تقدمي رعاية حصية حمورها املريض ويسهم هذا املريض يف ج•



يس مهناج خصصت مجيع ساعات الفصل الثاين من مادة أ ساس يات الطب لتدر •
همارات التواصل

سالم   صاحل ابللغة العربية لدلكتور عبد ال " فن احلوار الطيب"اعامتد كتاب •
ية مهنجية اقرت من قبل جلنة اعداد املناجه يف اللكيةسلطان مادًة دراس ّ

البدين تاكمل مهناج همارات التواصل مع تدريس التارخي املريض والفحص•
واملهارات الرسيرية يف املرحةل  الرسيرية الالحقة





فن  احلوار الطيب: الكتاب املهنجي 

ىلداملستنالطبمفهومبتعريفالبدء• اإ
املريضظرنوهجةلفهممنطلقاً ليكونالرواية؛

هاملهاهلل مهيهتا .احلاليةبيةالط املامرسةيفواإ
رىضاملقصصبعضعىلالكتابوحيتوي

للمهاراتيةالتطبيق احلواراتوبعضاحلقيقية،

،املس تعمةل



Traditional "ويعرض الكتاب مفردات أ خذ التارخي الطيب التقليدي

Medical History taking "  اذلي درج عىل تداوهل مدة قرون

ىل نقاط اوالسائد يف املامرسة الطبية العراقية احلالية، ويتطرق لكتاب اإ

القوة والضعف يف هذا املضامر، 

تدعى بناء املعلومات و ويقارن بينه وبني طريقة جديدة يف اس تقاء

الطيب، ويرشح بتفصيل اكٍف  " History building "التارخي



) ILS : Invite Listen & Summarizeأ دُع، أ نصت، وخلص)ادوات احلوار 

وحة الهناايت، مث التطرق الطالب، ويه دعوة املريض لعرض معاانته بأ س ئةل مفتاليت ينبغي أ ن يتقهنا

ىل عوامل يه أ حدى الطرق الإنصات الفاعل، وأ خرياً رشح أ مهية التلخيص يف املقابةل الطبية، واإ

اليسرية يف تعلمي همارات التواصل يف العامل



،املقابةل الطبية اليت حمورها املريضوبعدها يُعرف بأ سس 

اع التارخي الطيب ويقارن بني مكية املعلومات، ونوعيهتا اليت يس تقهيا الطالب عند اتب

يب احلديثمقابل مكية املعلومات ونوعيهتا عند اتباع بناء التارخي الطالتقليدي،





شكرا ل صغائمك


